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SUNUŞ
Olağanüstü Genel Kurul sonrası, ülkemizin ve sendikal hareketin

çeşitli sorunlarla karşılaştığı demokrasi ve özgürlük ihtiyacının artarak
sürdüğü, Susurluk Kazası ve Refahyol Hükümeti sonrasında başlayan
gelişmelerin gergin günler doğurduğu bir dönem oldu.

Güçlüklerle dolu olan bu karmaşık dönem boyunca, Konfederas
yonumuz toplumun dikkatle izlediği ve umut bağladığı kurumlardan
birisi haline geldi. Sendikalarımızın örgütlenme çalışmaları karşılık
bulmaya örgütlü gücümüz gelişmeye başladı. Bunu sağlayan DİSK'in
demokrasi ve özgürlük mücadelesinin ön saflarında yer almasıydı.

Sendikal mücadeleyi sadece ücret talebi olarak anlamayan, sınıf ve
kitle sendikacılığının ilkelerini benimsemiş olan DİSK'liler; kendi dü
zenledikleri eylemleri ve sivil toplum örgütleriyle girdikleri işbirlikleri
ile önemli bir görevi yerine getirdiler. DİSK'in tarihsel gelişimi içinde
edindiği yere uygun bir çizgi izlediler.

Bu dönem toplumumuzun 12 Eylül sonrasında unuttuğu toplumsal
tepki gösterme anlayışının yeniden hayat bulmasıyla da belirginleşti.
Yıllardır suskun kalan, dönemsel işçi ve öğrenci eylemleri dışında hiç
bir toplumsal hareketlilik yaşamayan yurttaşlarımız, sivil eylemler için
de yaygın şekilde yer aldı. Yeni eylem biçimleri ve işbirlikleri oluştu.

Bu eylem birliklerinin en önemli özelliklerinden birisi aydınlarla
emekçi hareketinin yıllar sonra tekrar biraraya gelmesiydi. Toplumsal
sorunları dışardan gözleyen, müdahil olmayan aydınların son dönem
de ivme kazanan hareketliliği doğrudan alanlarda yeralma biçimine
dönüştü. Bu gelişme, geleceğe bırakılan önemli bir birikimi oluşturdu.

Geçtiğimiz dönemin bir diğer önemli gelişmesini, siyasal partiler ile
toplumsal muhalefet örgütleri arasındaki ortak davranış eğilimi oluş
turdu. Çeteler, irtica ve darbe tehditleri karşısında demokratikleşmeyi
savunan eylem birlikleri ortaya çıktı. Cumartesi Anneleri, Halkın Su
surluk Raporu, Sultanahmet Basın Açıklaması gibi eylemlerde çeşitli
partiler ve demokratik kitle örgütleri birlikte hareket ettiler. Konfede
rasyonurnuz meşru temeller üzerinde gerçekleşen bu türden her ey
lemde aktif olarak yer aldı.

Yeni tür eylemlerin en önemlisi yurttaş insiyatifleriydi. Barış ve Su
surluk temaları etrafında ortaya çıkan ve farklı görüş ve inanıştaki in-
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sanların ortak bir talep etrafında, yaygın bir eylemle biraraya gelmesi
şeklinde gerçekleşen bu insiyatifler ülkemiz toplumsal muhalefetine
geleceğe dönük önemli dersler verdi.

Bu bağlamda gerçekleştirilen 1 Dakika Karanlık ve Barış İçin Bir
Milyon İmza, örgütlenmesinde aktif olarak yeraldığımız iki önemli ey
lem oldu. Barış ve çetelerin ortadan kaldırılması arasındaki ilişkinin
bilinciyle her iki etkinlik tüm örgütlülüğümüz tarafından desteklendi.

Çalışma yaşamının tarafı olan örgütlerle uzun bir süredir devam
eden görüşmeler, laiklik ve demokrasi konusunda somut işbirliğine
dönüştü. Türk-İş, DİSK, TESK, TİSK ve TOBB'un katılımıyla oluşan in
siyatif Refahyol Hükümeti'nin çeteler ve laiklik konusundaki tutumu
na karşı önemli bir muhalefet odağı haline gelerek, iktidarın yıkılma
sında etkin bir rol oynadı.

Demokrasi mücadelesi bağlamında çeşitli kurumlarla sürdürülen
bu çalışmalar sendikal görevlerimizi aksatmadı. Özellikle sosyal dev
lete yönelik saldırılar ve sendikasızlaştırma girişimleri karşısında karar
lı bir mücadele sürdürüldü. Zorunlu tasarruf kesintileri karşısında
"Yağma Yok" kampanyası düzenlenerek haklarımızın gaspedilmesi
engellendi.

Sosyal devletin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlere karşı,
özellikle eğitim,sosyal güvenlik ve sağlık alanlarında buna izin veril
meyeceği her düzeyde ifade edilerek hükümetler uyarıldı. Kamuoyu
na dönük olarak yapılan çalışmalarla özellikle sosyal güvenlik alanın
daki çarpıtmalar sergilendi.

Sendikal hak kısıtlamaları karşısında ILO'da aktif bir tutum izlendi.
Yapılan başvurularımız kabul edilerek, hükümetlerin uygulamaları kı
nandı. Bütün bunlara rağmen sürmekte olan, sendikal hak ve özgür
lükler konusundaki kısıtlamaların kaldırılması için, tüm Hükümetler
nezdinde çeşitli girişimlerde bulunuldu. Özellikle barajlar konusunda
yoğunlaşan girişimlerimiz Türk-İş'in tavrı nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Yıllardır sürdürmekte olduğumuz çalışmalar sonucunda Konfede
rasyon olarak resmi ILO heyetinde yer alınması bu dönemin olumlu
gelişmelerinden birisi olarak ortaya çıktı.

Emeğin Uluslararası Birlik, Mücadele.ve Dayanışma Günü olan 1
Mayıs'ın kutlanması için özel bir çaba harcandı. I996'da ortaya çıkan
olaylar nedeniyle diğer işçi kuruluşlarının çekingen davranıyor olma
sının yarattığı sorunlar, KESK ile ortak çaba harcanarak aşıldı. 1 Ma
yıs'ın görkemli bir şekilde kutlanması sağlandı. Bu kutlamalarda aktif
şekilde yeraları çeşitli siyasal partilerin sağduyusu, olaysız ve görkem
li bir gün yaşanmasına yardımcı oldu.
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Sendikasızlaştırmaya karşı mücadelemiz esas olarak sendikalarımı
zmkollektif örgütlenme çabasıyla hayata geçerken, Konfederasyon
olarak her türlü desteğin sağlanılmasına çalışıldı. Örgütlenme Koordi
nasyon Kurulu aracılığıyla örgütlenme çalışmalarının eşgüdümü sağ
landı.

Denizli ve Trakya iki özel bölge olarak ele alındı ve bu bölgeler
deki çalışmalara merkezi destek sağlandı. Bu çalışmalar içersinde ül
kemiz işverenlerinin büyük bir kesiminin çağdaş demokrasi kavramın
dan uzaklığı görüldü. Ülkenin dört bir yanında sendikalarımıza üye
olmak istedikleri için binlerce işçi işten atıldı. Kimi işverenler yayınla
dıkları bildirilerle DİSK'e küfür etmekten çekinmediler.

Bu tür işverenlerin DİSK'e tavır almalarının nedeni, kayıt dışı eko
nomiye yönelttiğimiz bilinçli ve programlı eleştirilerdi. Vergi verme
yen, işçi sağlığı ve çevreye zararlı üretimler yapan ve ucuz işgücü cen
netinde yaşamak isteyenler DİSK'in eleştirilerinden duydukları rahat
sızlığı göstermiş oldular.

Bu davranışlar nedeniyle işveren örgütlerine bir mektup gönderile
rek uyarıda bulunuldu. Kendilerinden kayıtdışı ekonomi ve sendika
sızlaştırmanın üzerine gitmeleri istenerek, diyaloğun sadece işçilerin
fedakarlığı ile sürdürülemeyeceğini belirtildi.

Sendikal örgütlenmede eğitimin rolünü, tarihsel deneyimiyle bilen
DİSK, sendikalarımızın eğitim çabalarına destek olmak üzere çalışma
larını sürdürdü. Kendi imkanlarımızla yapılan eğitimlere ek olarak,
ETUC ve Avrupa Birliği ile gerçekleştirilen Sendikal Hak İhlalleri İzle
me Projesi bağlamında eğitim çalışmalarına yer verildi.

Eğitim çalışmalarının örgütlenmeye olumlu katkısı, Kocaeli Mitin
gi'nde açıkça görüldü. İşçi sınıfına yakışır bir disiplin ve coşku ile ta
mamlanan mitingin yarattığı olumlu hava , 1 Mayıs kutlamalarının
önünü açtı.

Uluslararası düzeyde sürdürülmekte olan bir başka proje ise, Kadın
Dairemizin 0-6 yaş grubu çocukların sağlıklı gelişimine yönelik çalış
masıdır. Uluslararası düzeyde destek almakta olan bu çalışmanın ön
projesinin 1998 yılı baharında tamamlanması beklenmektedir. Proje
gerçekleştiği takdirde Adana yöresindeki işçi ailelerinin çocuklarına
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Arşiv ve Dökümantasyon Merkezi'nin oluşturulması bir diğer ulus
lararası girişimimiz oldu. DİSK'in tarihini dile getiren belgelerin dü
zenli şekilde korunması amacıyla Hollanda İşçi Sendikaları Konfede
rasyonu FNV'nin desteği ile iki uzmanımız Uluslararası Sosyal Tarih
Enstitüsü'ne eğitime gönderildi.
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Geçtiğimiz dönem boyunca sendikal hareketin bir çok sıkıntısının

sürdüğü bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Barajlar, bürokra
tik engellemeler, işverenlerin sendikasızlaştırma girişimleri yukarda
değinildiği gibi devam etmektedir. Yeni dönemdeki en önemli göre
vimiz bütün bu sıkıntılara rağmen örgütlenmeyi geliştirmektir. Bunu
sağlamanın yolu sendikalarımız arasında sıkı bir işbirliği ile mücade
leyi yükseltmektir. 1 O. Genel Kurul'urı başarısını belirleyecek olan, bu
amaca varılmasını sağlayacak bir çalışmayı gerçekleştirmektir.

YönetimKurulu
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A- KÜRESELLEŞMENİN BOYUTIARI

a) Küreselleşmenin Anlamı
Politik ayağı Yeni Dünya Düzeni, ekonomik ayağı küreselleşme

kavramıyla somutlanan çok yönlü bir ekonomik, sosyal, kurumsal ve
kültürel dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Yeni Dünya Düzeni soğuk
savaş sonrası liberal demokrasinin sosyalizm karşısındaki "tarihin
sonu" şeklinde ifade edilen zaferini vurgulamak için kullanılıyor.
Küreselleşme ise, tüm mal ve hizmetlerin piyasaya devredilmesi
sürecinde sınırların kaldırılması, sermayenin ister doğrudan yabancı
yatırım, ister spekülatif nitelikli olsun, en yüksek kar kokusu aldığı
alana girebilmesi anlamını taşıyor.

Dünya kapitalist sisteminin II. Dünya Savaşı sonrası Keynesyen
uzlaşmaya dayanan uzun istikrar dönemi 70'li yıllarda kesintiye
uğradı. Sermaye, azalan kar oranları; emek güçlerinin örgütlenme
düzeyi, buna bağlı olarak pazarlık gücünün yükselmesi; tırmanan
enflasyon, Refah devletinin bazı üretim alanlarını metasızlaştırrnası
gibi gelişmeler üzerine yeni bir stratejiyi uygulamaya koydu. Sermaye
I. Petrol Krizi'yle iyice belirginleşen birikim sürecindeki tıkanmayı
küreselleşme stratejisiyle aşmayı denedi. Üretimin uluslararası
düzeyde yapılmasının hem karlılığı restore etmesi, hem de yeni kar
alanları açılması olanağı yaratması amaçlandı.

b) Ulusal Devletin Gerileyişi
Bu arada sermaye için az gelişmiş ülkelerdeki ucuz işgücünden

yararlanma ve/veya bu olanağı ulusal emek güçleri karşısında sopa
olarak kullanma fırsatı doğmuş olacaktı. Küreselleşme ortamı çok
uluslu şirketlere farklı ülkelerin işçi ve emekçilerinin taleplerini karşıt
gösterebilme olanağı sunmakta, vergi düzenlemeleri, sosyal program
lar, çevre ve işgüvenliği standartlarına karşı kendini koruyabilme şansı
vermektedir. Çokuluslu şirketlerin pazarlık gücü karşısında hükürnet
lerin göreceli özerkliği de erozyona uğramakta, sermaye uluslarüstü
bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle enformasyon ve bil
gisayar teknolojisindeki gelişmelerin sağladığı olanaklar
küreselleşmenin ulusal yaşamın her noktasına nüfuz. etmesine yol
açmaktadır. Günde 1700 milyar dolar civarında döviz hiçbir kontrola
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tabi olmadan el değiştirmektedir. Bu işlemlerin% 99'u spekülatif nite
likli olup, döviz kurlarını, faiz oranlarını, dolayısıyla mal ve hizmet
akımları ile yatırım ve büyüme oranlarını belirlemektedir. Bu durum
hükümetlerin kendi ekonomilerini yönetme, toplumun gereksinimler
ine cevap verme yeteneklerini iyice azaltmakta, uluslararası ser
mayenin vekili haline gelen merkez bankalarının ekonomi poli
tikalarını belirlemekteki etkisi artmaktadır.

Zaten ateşli küreselleşme savunucuları dünya ekonomisinde iki
gücün, sadece küresel piyasa güçleri ve çok uluslu şirketlerin etkin
olması gerektiğini, her ikisinin de ulusal kamu çıkarı fikriyle
bağdaşamayacağını söylemektedirler. Küresel ekonomi piyasa güç
lerinin mantığıyla yönetildiği için, kamu politikaları en fazla ikincil bir
önem taşıyabilir. Diğer bir deyişle ulusal hükümetler küresel ekono
minin "yerel yönetimleri" olabilirler ancak. Sadece küresel ekono
minin talep ettiği yerel kamu hizmetlerini temin etmekle yetin
melidirler.

c) Küreselleşme Süreci Tamamlandı mı?
Dünya ekonomisindeki gelişmeleri yakından incelediğimizde

tamamen küreselleşen bir ekonominin en azından abartma olduğunu
gözlemleyebiliriz. Hala şirketlerin ulusal bir niteliği olduğunu; sınıfsal
mücadelelerin, toplumsal baskıların ulusal hükümetleri etkileyebil
diğini söyleyebiliriz. Bu tez aşağıdaki olgulara dayandırılabilir:

a) Günümüzdeki uluslararasılaşma düzeyi yüksek ekonomi tarihte
ilk kez görülmemektedir; 1860'lardan başlayarak modern endüstriyel
teknolojinin uygulanmaya başlanmasıyla farklı tarihsel konjonktür
lerde hızlı bir uluslararasılaşma gözlenmiştir. Bazı açılardan şimdiki
uluslararası ekonomi 1870-1914 arası dönemden daha az "açık'tır.

b) Gerçek anlamda çokuluslu şirketlere göreceli olarak seyrek rast
lanmaktadır. Çoğu şirket ulusal tabanlı olarak örgütlenmiş olup, dış
ticaret anlamında çokuluslu bir yaklaşımla en uygun satış ve üretim
olanaklarını kovalamaktadır. Gerçekten uluslararası şirketlerin mutlak
belirleyiciliği anlamında bir tablo görülmemektedir.

c) Sermaye akışkanlığı, kitlesel anlamda yatırım ve istihdamın ileri
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaymasını getirmemektedir. Ör
neğin, dünya ticaret ve yatırımının % 80'i OECD ülkeleri arasında ya
pılmakta, Rusya ve Doğu Avrupa ülkeleri katıldığında bu oran% 84'e
yükselmektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının % 70'i ise
ABD, Japonya, Almanya, Fransa ve İngiltere yani gelişmiş sanayi ül
keleri arasında gerçekleştirilmektedir. Az gelişmiş ülkeler, hatta yeni
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sanayileşen ülkeler kategorisindeki Doğu Asya'nm yükselen ülkeleri
uluslararası ekonomide belirleyicilik noktasına gelememişlerdir.

d) ABD, Japonya ve Almanya'dan oluşan G-3 ülkeleri finansal pi
yasalarda ve diğer ekonomik eğilimlerin belirlenmesinde politika ko
ordinasyon ve piyasa güçlerinin kontrolu potansiyeline sahiptir. Küre
sel pazarların düzenleyici ve kontrol edici fonksiyonlarının denetimin
den çıktığı söylenemez.

d) Sınırlar Emeğe de Açık nu?
Üretim faktörleri gözönüne alındığında, finansal piyasaların küre

selleşme düzeyi en yüksek, emek piyasalarının ise küreselleşmenin en
az yaşandığı piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Emek güçlerinin serma
ye akışkanlığının, mal ve hizmet ticaretindeki liberalleşmenin tüm fa
turasını ödemesine karşın, kendilerine serbest dolaşım olanağı tanın
mamaktadır. Özellikle Batılı kapitalist ülkelerde hükümetler seçmene
bireysel ekonomik refah sağlamak vaadlerini sürdürdüğü, uğradığı
tüm erozyona karşın, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, sosyal dev
let uygulamaları varlığını devam ettirdiği halde bu haklar göçmen iş
çilere tanınmamaktadır. AT içinde üye ülkelerin vatandaşlarının iste
dikleri ülkede yaşama ve çalışma hakları bulunmasına karşın topluluk
içi göçler minimum düzeydedir.

e) İşsizlik ve Toplumsal Dışlama
Küreselleşme toplumları yoksullar ve varsıllar arasında iyice kutup

laştıran, işsizliği arttıran, toplumdan dışlananların yani toplum içerisin
de bir işe, statüye, üretim süreçlerinde bir etkiye sahip olanların sayı
sını gittikçe kabartan bir olgudur. Bir diğer deyişle piyasalar toplum
lara tamamen egemen oluyor, o toplumun polisi, savcısı, yargıcı hali
ne geliyorlar. Afrika kıtası gibi dünyadan soyutlanan, birçok bölgesi
sömürülmek için bile gereksinim duyulmayan yerleşimler beliriyor
dünyada.

O Suç da Küreselleşiyor
Finans ve ticaret yanında suçun da küreselleştiğini unutmamak

gerekir. Orta Asya ve Latin Amerika'daki hammaddelerden yapılan
uyuşturucular uluslararası dağıtım kanalları aracılığıyla tüm dünyada
ki okul çocukları dahil bütün insanları tehdit etmektedir. Çetelerin
ulusal sınırlar dışında akladığı yıllık 1500 milyar doların, üçte birinin
uyuşturucu ticaretinden. kaynaklandığı tahmin edilmektedir. •

11
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Çevre sorunları da küresel bir boyut almıştır. Dünyanın herhangi

bir yerindeki nükleer tehlike tüm insanlığı tehdit edebilmekte, ozon
tabakasındaki incelme tüm dünyayı cilt kanseri riskiyle karşı karşıya
bırakmaktadır. Arabalardan ve sanayi kuruluşlarından yükselen
hidrokarbon gazı dünyanın herhangi bir bölgesine asit yağmuru
olarak dönebilmektedir. Ormanlardaki seyrelme sera etkisini daha
önemli bir tehlikeye dönüştürmektedir.

g) Ne Yapmalı?
IMF Genel Sekreteri Michael Camdessus bile, "Piyasalar, piyasa

süreçleri çok acımasız süreçlerdir ve toplumları, insanları tamamen
dışlarlar. Bütün dayanışma kurumlarını yok ederler. Bu nedenlerle
küreselleşmenin olumsuz etkilerine karşı emekçilerin, işçilerin
dayanışma içinde bulunması ve sendikaların güçlerini arttırmaları
gerekir" diyor.

Bu ortamda emek güçlerinin en etkili mücadelesi uluslararası
dayanışmadan geçiyor. Diyelim birçok uluslu şirket dünyanın 20
ülkesinde üretim yapıyorsa, o şirketin bütün işletmelerinde çalışan
işçilerin dayanışması, gerekirse toplu grev yapması, toplu sözleşme
masasına birlikte oturabilmenin olanaklarını araştırması gerekiyor.
Örneğin ABD'deki bir firmada sendikalaşmaya çalışan işçiler işten
atıldığında, Türkiye'den de ses getirmek, gerekirse hemen greve git
mek kararlılığı gösterilmelidir. Hizmetler sektöründe bu dayanışmanın
daha da etkili örnekleri sergilenebilir. Örneğin, Hilton, i Sheraton,
Conrad, Merit vb. oteller tüm dünyada faaliyet gösteriyorlar. Bir
oteldeki işçilere yönelik bir uygulama diğer ülkelerdeki otel
çalışanlarından da tepki gördüğü zaman bunun etki gücü daha fazla
olur. Bu sektörde üretim bazını örneğin lastik ayakkabıdaki gibi başka
bir yerleşime kaydırma, buradaki ucuz işgücünden yararlanma gibi bir
olanak olmadığı için sermayenin pazarlık gücü daha da sınırlıdır.

Emek güçleri bir yandan ulusal ekonomideki kazanımlarını koru
maya çalışmalı, kamunun ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını tasfiye
planına karşı çıkmalıdır. Diğer yandan ulusal sınırlar içine kapanmış
bir ekonominin gerçekçi olmadığını akıldan çıkarmamalı, uzun süreli
stratejilerini evrensel dayanışma eksenli bir dünya ekonomisi ufkuyla
şekillendirmelidir.

Emeğiyle geçinen kitlelerin bilgi ve becerilerinin gelişen teknolo
jilere uyumlaştırılması, sendikaların taleplerinde bu konuya ağırlık
vermeleri çok önemlidir. İnsan bilgi ve becerisinin statik değil
dinamik bir karakter taşıdığının hatırlanması gerekir. Sendikalar,
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teknoloji geliştikçe emek güçleri arasında yaşanan farklılaşmayı,
dünyada üretimin daha küçük ölçekli kuruluşlarda. yapılmasını, kadın
emeğinin üretime katılım oranının yükselmesini gözeten bir noktadan,
küresel mücadele anlayışlarını geliştirmelidir.

Unutmamak gerekir ki, dünyayı ilk birleştirmeye çalışan sol pro
jedir. Savaşın, sömürünün, ulusal ve cinsel baskıların olmadığı, insan
ların dünya üzerinde istedikleri mekanda yerleşim ve istihdam
olanaklarına kavuşabildikleri "sınırsız bir dünya" bizim özlemimizdir.
Yeter ki uygun örgütlenme, dayanışma, mücadele perspektifleri
geliştirebilelim.
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B) ULUSLARARASI SENDİKALHAREKET
Doksanlı yılların başında Sovyetler Birliği sisteminin yıkılmasıyla

dünya bir anlamda tek kutuplu bir hale geldi. Yeni bilimsel gelişme
lerin sağladığı büyük iletişim olanakları, yüksek üretim kapasitesi, ser
mayenin hızlı· küreselleşmesi, dünyayı tek ve kontroldan çıkmış bir
pazar haline getirdi. Tek tek ülkelerde veya Avrupa gibi bölgelerde
sosyal alanda kazanılmış haklar, artık işletmenin bu büyük dünya pa
zarında rekabeti uğruna, birer ayakbağı gibi görülmeye başladı. Bu
doğrultuda "delokalizasyon" dediğimiz, sermayenin iş gücünün ucuz
olduğu yerlere doğru hızlı akışı gerçekleştirdi.

Diğer yandan dünyanın bazı bölgeleri yüksek sermaye yoğunlu
ğuna tanık oldu. Sermaye piyasalarını dolaşan miktarların ancak %
IO'un altındaki bir bölümü üretime ayrılırken kalanı spekülasyona
yöneldi. Öyleki kim tarafından yönlendirildiği belli olmayan bir ser
maye nebülözü istediği anda bir ulusal parayı ve ekonomiyi yıkacak
hale geldi.

İşte bu uluslararası çerçeve içerisinde sendikal hareketin rolünde
bir paradoks yaşanmaya başlandı. Bir yandan, teknolojideki hızla ar
tış nedeniyle daha az emekle daha fazla üretim gerçekleşip çalışan sa
yısında önemli azalmalar ve doğal olarak da sendikalı işçi sayısında
azalmalar yaşanırken, dünya pazarını kuralsız hale getiren sermayenin
karşısında uluslararası planda güçlü bir sendikal hareket ihtiyacı her
zamankinden daha fazla kendini hissettirir oldu.

Sendikal hareket daha 19. yüzyılda bile uluslararası olmaya çalışır
ken bu son 20. yüzyılın sonunda artık bir zorunluluk oldu.

Artık "milli" veya "yerel" sendikacılık yapmak, eğer işçilerin çıkarı
savunuluyorsa, mümkün değildir.

Pakistarı'daki tekstil işçisi, Bolivya madenlerinde çalıştırılan çocuk
işçiler, Çin cezaevlerinde güned bir tas pirince çalıştırılan mahkumla
rın ürettiği ürünlerle dolu dünya pazarında, Türkiye'deki asgari ücret
bile pahalı görülmektedir. Diğer bir deyişle Türkiye'deki sendikalar
Pakistarı'daki, Bolivya'daki, Çirı'deki bu çalışanların hakkı için, özgür
lükleri için mücadele etmezse kendi üyelerinin haklarını savunamaz.
İşte 20. yüzyılın sonunda işçi sınıfının sendikal hareketi ideolojik de
ğil ama pratik nedenlerden dolayı uluslararasılaşmak durumundadır.
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Bugün kimi işletmelerde savunulanın aksine, sendikalar tarihte hiç ol
madıkları kadar gereklidir. Ancak sendikaların da bu tarihi görevi ye
rine getirecek biçimde donanıp örgütlenmesi gerekmektedir.

a) Sosyal Şart
Nitekim yine sendikaların çabası sonucu uluslararası ticari sözleş

melere "sosyal bir kayıt" getirilmesi gündeme gelmiştir. Örneğin Hin
distan'dan gelen bir halının belgelerinde "Bu üründe çocuk emeği
yoktur" cümlesine rastlamak artık mümkündür. Giderek bu eğilim,
sendikal haklara saygı duymayan üreticilerin ürünlerinin boykotuna
kadar yayılacaktır. Kuşkusuz bu ancak daha ciddi bir sendikal faali
yetle gerçekleşebilir.

İşte yukarıda sözü edilen paradoks, tam da burada yaşanmaktadır;
sendikalar ulusal planda kan kaybetmektedirler. Sendikalar ulusal
planda zayıflarken uluslararası planda karşılaştıkları görevler büyü
mekte ve acil hale gelmektedir.

Bu paradoksun çözümü de ulusal değil uluslararası plandadır. Sen
dikalar her türlü işkolu ve ulusal şövenizmi bırakıp güç birliğiyle bu
kuralsızlaşmış dünya pazarına sosyal kurallar getirmek için uluslarara
sı bir güç haline gelmelidir.

b) Birleşen Avrupa ve Sendikaların İşlevi
İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan birleşme girişimlerinin sonu

cu bugün 15 ülkenin oluşturduğu AB ve sendikal hareketi yukarıda
yazılanların bir laboratuvarı olarak görülebilir.

Avrupa Pazarının tekleşmeye başlamasıyla sendikal hareket de bir
liğini sağladı. Bugün AB ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Tür
kiye, Kıbrıs ve Malta sendikalarının bir araya geldiği Avrupa Sendika
lar Konfederasyonu (ASK) yaklaşık 56 milyon üyeye sahiptir.

Ulusal Konfederasyonlar ve 15 işkolu federasyonundan oluşan ASK
Avrupa'nın en dinamik ve kitlesel örgütüdür.

Avrupa sendikal hareketinin demokrasi konusunda temel ilkesi şu
dur: Ekonomik demokrasi sağlarırnadan siyasi demokrasi sağlanamaz.
Çalışanlar her tür ekonomik süreci etkilemezlerse onların kimi siyasi
haklara sahip olmalarının bir anlamı olmaz. Ekonomik demokrasinin
sağlanması içinse, işçilerin işi ve işletmeyi ilgilendiren her alanda bil
gilendirilmeleri, bu konularda alınacak kararların kendileriyle tartışıl
ması ve nihayet bu karar mekanizmalarına katılmaları gerekmektedir.
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Kısa bir formülasyonla; ekonomik demokrasi, bilgilenme, tartışma ve
katılmak biçiminde ifade edilebilir.

c) Avrupa İşletme Komiteleri
İşte bu ilkelerin yaşama geçirilmesi için verilen mücadele sonucu

AB Komisyonu geçtiğimiz yıllarda bu yönde bir direktifle Avrupa İş
letme Komiteleri kurulmasını kararlaştırdı. Bu direktife göre AB'nin
birden fazla ülkesinde faaliyet gösteren bir işletme merkezinde tüm
ülkelerde çalışan işçileri temsilen bir Komite oluşturmak zorundadır.
Bu komiteler henüz ekonomik demokrasinin üçüncü ayağı olan "ka
tılma"dan yoksundurlar. Ancak varılan gelişme önemli bir aşamadır.

Türkiye AB'ye tam üye olmadığı için, ülkemizin işçileri şimdilik bu
komitelerde temsil edilemiyorlar. Buna rağmen örneğin, Tekstil Sen
dikamızın üye olduğu Avrupa Tekstil ve Deri İşçileri Sendikaları Fe
derasyonu Lee Cooper ve diğer işletme komitelerine Tekstil sendika
mızı da davet ettirmeyi sağlamıştır.

Bu gelişmelere paralel olarak, Avrupa İşkolu Federasyonları, AB
içinde faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerle sözleşmelere veya onları
sendikal haklara saygı göstermeye mecbur eden "iyi davranış proto
kolü" imzalamaya başlamışlardır.

Bunlar herşeyin, sermayenin küreselleşmeye vardığı boyutlarda ve
onlara eşit biçimde geliştiği anlamına gelmiyor. Sermayenin küresel
leşmesiyle, emeğin küreselleşmesi arasındaki fark inanılmaz büyük
lüktedir. Ancak Avrupa Sendikal hareketinin sağladığı bu tür geliş
meler bize küresel planda ne yapılması gerektiğinin ipuçlarını ver
mektedir.

d) Avrupa Grevi
Son aylarda Avrupa'da yaşanan Rerıault'un Vilvorde Fabrikası olayı

bize önümüzde daha çok yol olduğunu göstermektedir.

Renault, Avrupa Metal İşçileri Federasyonu ile aralarında yapılan
sözleşmeyi de ihlal eden Belçika'nın Vilvorde kentindeki fabrikanın
bir gecede kapatma kararı aldı. Bu kararın ertesinde gelişen dayanış
ma hareketleri, Fransa'da, İspanya'da ve Belçika'da yapılan tüm gös
teriler kararı geri aldıramadı. Ancak İspanya'daki Renault işyerlerin
deki oluşan egoizmi, Fransa'daki Renault işyerlerinde göçmen işçilerin
arasında oluşan tehdit ve çekingenliği de dayanışmaya engel olan fak
törler olarak belirtmek gerekmektedir. Yani AB düzeyinde çalışmaya

i
'9.
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başlayan bir toplu pazarlık hukukuna rağmen henüz yerellik ve
ulusallıktan, uluslararasılığa tam geçildiği söylenemez. Ancak daha
yukarıda belirttiğimiz gibi bunlar yeni oluşan kurumlar ve yeni bir
hukuktur. Bizce bu laboratuvar küreselleşmede işçi hareketinin yap
ması gerekenlere örnek olabilir.
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A) TÜRKİYEEKONOMİSİ

a) Giriş
1996 yılında Türkiye bir yandan siyasi alanda yaşanan·ve Susurluk

kazasıyla simgelenen çürüme ve kokuşmanın dehşet verici boyutlarıy
la sarsılırken, bir yandan da ekonomide 1980 dönüşümüyle birlikte
uygulamaya konulan politikaların olumsuz sonuçlarını yaşamaya de
vam etti.

Nasıl siyasi alanda yaşananlar yüzeysel düzenlemelerle, bir kaç ki
şinin gözden çıkartılmasıyla temizlenemeyecek kadar derin bir kirlen
menin sonuçlarıysa, 1996 yılında ekonomik alanda ortaya çıkan olum
suzluklar da palyatif tedbirlerle düzeltilemeyecek kadar köklü sorun
ların yansımalarıydı. Sanayileşme perspektifinden 1980'1i yıllardan iti
baren vazgeçmiş olan Türkiye'de yıllardır uygulanmakta olan kısa va
deli ve sadece günü kuıtarmaya yönelik ancak aynı zamanda bilinçli
bir sermaye birikimi stratejisini de içeren politikaların kaçınılmaz so
nuçları, bozuk gelir dağılımı, yüksek enflasyon, cumhuriyet tarihinin
en büyük dış ticaret açıkları, artan işsizlik, yükselen iç ve dış borç
stokları, azalan sanayi yatırımları oldu.

1996 yılının ikinci yarısında kurulan Refah-Yol hükümeti kamu ma
liyesinin yıllardır uygulanan politikaların sonucunda içine düştüğü
çıkmazı kaynak sorunu olarak ilan ederken, Ağustos, Eylül ve Kasım
aylarında ardarda 3 ayrı kaynak paketi açıklayarak bu sorunu çözece- .
ği iddiasını taşıyordu.. Sorunun temel nedenlerini gözardı eden hükü
metin gerçekçi çözümler de geliştirebilmesi doğal olarak mümkün de
ğildi. Nitekim açıklanan kaynak paketleri de bir dizi hayali kaynak ya
nında, esas olarak kamunun elindeki stratejik öneme sahip tesis ve
kuruluşların özelleştirilmesi; lojman, bina ve arazilerin satılması ve ka
muya ait alacakların affı veya hafifletilmesi rüşvetiyle ve bedelsiz itha
lat yoluyla fon sağlanmasını öngörmüşlerdi. 30 Milyar dolar gelir ge
leceği iddiasıyla açıklanan bu projeler, 1997 yılı için hazırlanan "denk
bütçe" tasarısı ile birlikte Refah Yol hükümetinin "Büyük Kalkınma
Hamlesi"nin temel taşlarını oluşturmaktaydılar. Kaynak projelerinden
yalnızca bedelsiz ithalat için Ziraat Bankası'na 1 yıl vadeyle yatırılan
mevduatlar yoluyla 1,5 milyar dolarlık ve bankalardan döviz alma
yöntemiyle 2 milyar dolarlık fon sağlayabilen hükümetin, denk ger'"
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çekleşeceği iddiasıyla yasalaştırdığı 1997 bütçesinin açık vereceği yı
lın ilk ayında ortaya çıktığında, aldığı tek önlem bütçe kesin hesap so
nuçlarının kamuoyuna açıklanmasını önlemek oldu. Refah-Yol hükü
metinin gerçekçi önlem programları yerine hayali kaynak paketleriy
le ve hayali bir bütçe ile istikrarı sağlamaya çalışması ekonominin za
ten bozuk olan dengelerinin daha da altüst olmasına yol açtı.

b) Kamu Maliyesinin Krizi
Türkiye'de kendini kaynak sorunu olarak gösteren kamu maliyesi

nin çıkmazı, aslında sermayenin vergi yükünün azaltılmasının ekono
miye dinamizm kazandıracağını öne süren "arz yönlü ekonomi" yak
laşımının batıda olduğu gibi Türkiye'de de iflas etmesinin doğal bir
sonucuydu.

Vergi gelirleri 1970'li yıllarda bütçe giderlerinin % 80'ini karşılar
ken, 1980'lerde vergi sisteminde yapılan değişiklikler sonucunda bu
oran% 55'lere kadar indi. Vergi yükünün de% 15'lerden % 10-11 dü
zeyine inmesine yol açan bu gelişmeler sonucunda boyutları kaçınıl
maz olarak büyümeye başlayan kamu açıklarının finansmanında iç
borçlanma giderek artan bir önem kazandı. 1985 yılında başlayan ve
hazinenin bankalara belli aralıklarla tahvil ve bono satması yoluyla
gerçekleştirilen iç borçlanma sürecinde bir yandan hazine ile banka
sistemi arasında çok duyarlı dengeler oluşturulurken, faiz ödemeleri
nin kamu maliyesini krize sürükleyecek boyutlar kazanmasının kapı
sı açıldı.

Kamu açıklarının hesapsız bir iç borçlanma politikasıyla kapatılma
ya çalışılması sonucunda bugün gelinen nokta borç faiz ödemelerinin
bütçeyi adeta teslim almış olmasıdır. Faiz ödemeleri 1996 yılı bütçesi
nin % 40'ını oluşturur hale geldi. Bu durum bütçe açıklarının her yıl
daha da artmasına yol açarken, gereken yeni finansmanın yine iç
borçlanma yoluyla karşılanması, faiz giderlerini daha da büyüterek
içinden çıkılmaz bir kısırdöngünün sürdürülmesine neden oldu.

Bu süreç aynı zamanda bilinçli bir sermaye birikim politikasının
parçası olarak toplumsal kaynakların büyük bir hızla sermaye kesimi
ne aktarılmasına yol açarken, emeğiyle geçinen kesimlerin zararına
gelişen bu durum, tüm topluma yönelik kamu hizmetlerinin daraltıl
ması, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik sistemlerinin ihmal edilmesi gibi
"refah dağılımını" daha da bozucu sonuçlara yol açtı.

Kamu maliyesinin krizi, devletin küçültülmesi sloganıyla kamunun
üretici faaliyetlerden çekilmesi ve toplumsal kaynakların kamudan

-
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özel mülkiyete dolaysız aktarımı anlamına gelen özelleştirme uygula
malarına dayanak yapıldı.

c) Özelleştirme
"Tek Pazar" olarak öngürülen yeryüzünde, uluslararasılaşan serma

yenin de istemi doğrultusunda estirilen özelleştirme rüzgarı,1980 son
rasında Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Türkiye'de özellikle Dünya
Bankası'nın öngördüğü programlarla desteklenen ve devletin elinde
ki; petrol, demir, çelik, enerji telekomünikasyon gibi stratejik sektör
lerin elden çıkarılmasını öngören özelleştirme uygulamaları, kamu
mallarının haraç mezat satılması şeklinde gerçekleştirildi.Satılacağı ge
rekçesiyle önemli yatırımları durdurulan, işletme faaliyetleri askıya alı
nan kamu kuruluşları, ülkenin güvenlik sistemlerini bile zaafa uğrata
cak bir noktaya getirildi.

Türkiye'de halka, enflasyondan gelir dağılımındaki adaletsizliğe,
altyapı yatırımlarından sağlık hizmetleri ve eğitimdeki tıkanmalara ka
dar tüm sorunların çözümü olarak tanıtılmaya çalışan özelleştirme,
ulusal ve uluslararası büyük sermayenin yeni rant kapısı olurken, ül
kenin büyük stratejik yatırımları da bir bir çürümeye bırakıldı.

Tansu Çiller'le birlikte adeta siyasi hırsa dönüşen özelleştirme tala
nı öylesine dikkat çekici boyutlara ulaştı ki, özelleştirmeye gerekçe
olarak siyasilerin dillerinden düşürmediği "IMF ve Dünya Bankası öy
le istiyor" sloganı bile havada kaldı. Zira 1996 içinde bu kurumlar bi
le Türkiye'yi uyararak özelleştirmenin yalnızca kamu kuruluşlarının
satışı olarak algılanmasının yanlış olduğunu, satışların çok hızlı oldu
ğunu, böyle giderse elde avuçta bir şey kalmayacağını vurgulamak ih
tiyacını duydu.

"Elden çıkartılması zorunlu" mantığıyla yapılan özelleştirmeler so
nunda arsa değerlerini bile karşılamayan bedellerle, belli sermaye ke
simlerine müthiş bir rant aktarımı sağlanırken, bu uygulamaların ilk
faturalarını işsiz kalan işçiler ödedi. 1995 Mart -1996 Aralık ayları ara
sındaki dönemde özelleştirme uygulamaları sonucunda 8 bin civarın
da işçi işsiz kaldı.

d) Enflasyon
Yaklaşık 20 yıldan bu yana kronik enflasyon içinde yaşanan Türki

ye'de 1990'dan sonra enflasyon eşiğinin yükseldiği, o yıla kadar ge
nellikle % 50-60 civarında seyreden enflasyonun o/o 70-S0'lere çıktığı;
bazı yıllarda (örneğin 1994) % 120 oranında gerçekleştiği görülmekte-
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dir. Aylık enflasyon oranları bile, birçok ülkenin yıllık oranlarından
daha yüksek olan Türkiye, dünya enflasyon sıralamasında ilk sıralar
da yer almaktadır. Bu durum 1996 yılında da değişmemiş, yıllık orta
lamalara göre 1995'de % 93.6 oranında artan Die Kentsel Yerler Tüke
tici Fiyatları endeksi, 1996'da % 79.4 oranında yükselmiştir. 1994=100
bazlı yeni endekslere göre bu artış 1995 için % 88, 1996 için % 80.5
dür. (Tablol)

Tablo 1
DİE Yılı Ortalamalara Göre% Değişim

Kentsel Yerler
Tüketici Fiyatları
Endeks Sayılan Değişimi
1978-79=100 1987=100 1994=100

1982
1983 31.4
1984 48.4
1985 45.0
1986 34.6
1987 38.9
1988 75.4 73.7
1989 69.6 63.3
1990 63.6 60.3
1991 66.3
1992 70.1
1993 66.1
1994 100.3
1995 93.6 89.1
1996 79.4 80.3

Toptan Eşya Fiyatları
Endeks Sayıları Değişimi

1981=100 1987=100 1994=100

27.0
30.5
50.3
43.2
29.6
32.0
68.3 70.5
69.6 64.0
54.0 52.3

55.3
62.1
58.4

120.7
88.5 86.0
74.6 75.9

Kaynak: DİE

Yine yıllık ortalamalara göre DİE Toptan Eşya Fiyatları endeks ar
tışla~ı 19~?'de % 88.5, 1996'da ise % 74.6 oranındadır. Aynı yıllara iliş
kin ITO Ucretliler Geçinme Endeksi 1985-100 için sırasıyla o/o 95.8 ve
% 95.1 olarak hesaplanmış, 1968-100 bazlı İTO Toptan Eşya fiyat en
deksi rakamları ise % 88.0 ve % 71.6 olarak bulunmuştur. (Tablo 2)
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Tablo 2

İstanbul Ticaret Odası (İTO)/ Yıllık Ortalamalara Göre
% Değişim

İstanbul Ücretliler Toptan Eşya
Geçinme Endeksi Fiyatları
%Değişimi Endeksi

Yıllar % Değişimi
1263=100 1268=100 1285=100 1268=100

1979 76.3 77.1 75.2
1980 75.6 75.9 90.3
1981 35.9 35.3 34.1
1982 34.5 34.7 27.4
1983 28.1 28.0 28.1
1984 43.7 43.7 46.4
1985 43.2 43.6 41.7
1986 35.6 36.0 27.5
1987 44.9 44.1 39.3
1988 77.0 76.5 60.8
1989 71.0 72.0 65.0
1990 65.3 65.9 60.6 49.6
1991 67.9 67.8 69.9 52.6
1992 73.5 73.5 74.3 67.1
1993 75.6 76.8 69.5 55.2
1994 120.3 122.2 106.3 120.5
1995 94.3 94.5 95.8 88.0
1996 84.8 86.2 95.1 71.6

Kaynak: İTO

Enflasyonun böylesine yüksek seyretmesi, gelirlerini enflasyon ora
nında attıramayan geniş toplum kesimlerinin yıldan yıla daha da yok
sullaşması anlamına gelmektedir. Bu yoksullaşmanın en iyi gösterge
lerinden biri, enflasyon etkisinin giderildiği gerçek ücret serileridir.
Aşağıda Petrol-İş tarafından geliştirilen 1979-1996 dönemine ilişkin
gerçek ücret endeksleri verilmiştir. (Tablo 3) Tablo özellikle kamu ke
simi çalışanlarının bu dönemde yaşadıkları yoksullaşmanın boyutları
nı çarpıcı biçimde göstermektedir. 1989 "Bahar Eylemleri" ile ücretler-
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de gerçekleşen nisbi düzelme eğilimi, 1994 krizi ile ortadan kalkmış
ve reel ücretler yeniden gerilemeye başlamıştır. Tabloda bu gerileme
nin 1996 yılında da artarak devam ettiği görülmektedir.

Tablo 3
Gerçek Ücret Endeks Serisi 1979-1996
Yıllar ;Kamu Özel Ioıılam
1979 100.0 100.0 100.0
1980 82.9 77.5 79.9
1981 88.1 94.3 90.6
1982 84.2 109.7 98.6
1983 83.4 132.6 106.8
1984 72.2 107.1 89.8
1985 62.3 94.9 78.1
1986 54.9 84.7 69.4
1987 58.4 85.1 72.0
1988 49.7 83.9 65.8
1989 68.6 91.6 81.3
1990 88.5 121.1 106.1
1991 131.2 163.9 150.9
1992 143.4 171.3 161.8
1993 154.3 172.3 168.2
1994 138.6 147.3 147.7
1995 89.7 107.9 100.1
1996 64.9 78.1 72.4

Kaynak: 95-96 Petrol İş Yıllığı, s.341

e) Ekonomik Büyüme
Türkiye Ekonomisinin özellikle 1990 sonrası önemli özelliklerin

den biri de ekonomik büyüme oranlarındaki istikrarsızlıktır. Aşağıda
ki tablodan da görüldüğü gibi, 90'lı yıllar ekonomik büyüme hedefle
riyle gerçekleşme rakamları arasında ciddi boyutlara varan uyumsuz
lukların yaşandığı bir dönem olmuştur. (Tablo 4) Bu durum söz ko
nusu dönemde büyümenin, giderek ekonominin reel kaynak olanak
ları yerine talep hareketlerinin güdümüne girmiş olmasından kaynak
lanmaktadır. 1994 yılında patlak veren ekonomik kriz sonucunda
%6.1 oranında gerçekleşen negatif büyümenin ardından, 1995 yılında
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o/o 8.1 oranında, 1996 yılında ise% 7.9 oranında bir büyüme görülmek
tedir. Ancak bu ekonomik büyüme esas olarak tüketim harcamaların
daki genişlemeden kaynaklanmaktadır. 1994 yılında % 5.3 oranında
gerilemiş olan özel tüketim harcamaları 1995 yılında% 7.8, 1996 yılın
da ise o/o 10.5 oranında artmıştır. Bu yıllarda ücret ve maaş gelirlerin
de 1994 krizi sonrası yaşanan erozyonun devam ettiği, tarımsal gelir
lerde de önemli bir artış yaşanmadığı gözönüne alındığında, özel tü
ketim harcamalarındaki artışın esas olarak diğer gelir kategorilerinde
ki artıştan kaynaklandığı oıtaya çıkmaktadır.

Tablo 4
GSMH Büyüme ORANLARI
Yıllar
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Kaynak: DPT

Hedef
5.9
5.5
5.0
4.5
2.5
4.5

Gerçekleşme
0.5
5.9
8.1
-6.1
8.1
7.9

1980 sonrasında ekonomideki gelir dağılımının kar, özellikle de fa
iz ve rant gelirleri lehine şiddetle bozulmuş olmasının olumsuz sonuç
larından biri de, ekonominin reel kaynak olanaklarının ötesinde ve bu
nedenle de istikrarsız ve sürdürülemez bir büyüme sürecine girmesi
olmuştur.

f) Gelir Dağılımı
Dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkelerden biri olan

Türkiye'de, resmi olarak yapılan gelir dağılımı araştırmaları da olduk
ça azdır. 75 yılda ancak 5 tane resmi gelir dağılımı araştırmasının so
nuçlarının: yayınlandığı ülkemizde, bu araştırmaların sonuncusu 1996
yılında açıklanan 1994 yılında ilişkin gelir dağılımı araştırmasıdır.
(Tablo 5)

DİE tarafından gerçekleştirilen bu araştırmanın sonuçları, yine ay
nı kurumun 1987 gelir dağılımı araştırmasının sonuçlarıyla karşılaştırıl
dığında, geçen 7 yılda Türkiye'de gelirin daha: da adaletsiz dağılıyor
olduğunu belgelemektedir. Tablodan görüldüğü gibi 1987 yılında nü
fusun en yüksek gelire sahip o/o 20'si toplam gelirin o/o 49.9'unu alır
ken, bu oran 1994'de o/o 54.9'a yükselmiştir. Bir başka deyişle 1987'de
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nüfusun% 80'i gelirin% S0'ini paylaşırken, 1994'de % 45.l'ini payla
şır hale gelmişlerdir. Aynı araştırmanın verilerine dayanılarak yapılan
hesaplamaya göre, 1994 yılında Türkiye'de nüfusun en düşük gelirli
% 20'sinin kişi başına düşen yıllık geliri 537 dolar ile Birleşmiş Millet
ler'in 690 dolarlık fakirlik sınırının altında kalmaktadır. Kişi başına dü
şen milli gelir ikinci %20'lik grupta 943 dolar, üçüncü o/o 20'lik grupta
1381 dolar, dördüncü% 20'\ik grupta 2083 dolar iken, beşinci% 20'lik
grupta birden 6019 dolara ulaşmaktadır. Yine aynı araştırmaya göre
nüfusun o/o 57'sini oluşturan maaşlı, ücretli ve yevmiyeli grubun aldık
ları ücret gelirleri, milli gelirin ancak % 25.5'ini oluşturmaktadır. Milli
gelirin o/o 54'ü ise kar, kira ve faiz gelirlerinden oluşmaktadır.

Tablo 5
DİE 1987 ve 1994 Kişisel Gelir Dağılımı Sonuçlan

Gelir Grubu 1.2fil 12.24.
1. %20 5.2 4.9
2. %20 9.6 8.6
3. %20 14.1 12.6
4. %20 21.2 19.0
5. %20 49.9 54.9

Kaynak:DİE

g) işsizlik
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de en büyük sorunlardan birinin iş

sizlik olmasına rağmen, bu sorunun gerçek boyutlarını resmi veriler
den öğrenmek mümkün değildir. İşsizlik sigortasının olmadığı, işsiz
lerin İş ve İşçi Bulma Kurumu'na başvurma zorunluluğunun bulunma
dığı, kayıtdışı ekonominin kayıtlı ekonominin yarısına ulaştığı bir
ülkede gerçek işsizlik oranının bilinmesi esasen mümkün de değildir.
Bu konuda geliştirilen bütün rakamlar da işsizliğin boyutlarını sakla
maya yönelik olarak oluşturulduğu için, bu rakamlara dayanarak her
hangi bir yorumda bulunmak ve işsizliği önlemeye yönelik politikalar
geliştirmeye çalışmak fazla bir anlam taşımamaktadır. Örneğin Türki
ye'de 1996 yılına ilişkin olarak DİE tarafından açıklanan işsizlik oranı
% 6.2'dir. Gerçek işsizlik oranının bunun çok üzerinde olduğunu,
1996 yılı sonunda SSK için açılan ve sadece 2500 kişinin alınacağı bi
linen sınava 100.000 kişinin başvurmuş olması bile göstermektedir.

Türkiye'de 1980 sonrası uygulanan politikalar sonucunda adeta ya
tırımsız kalkınma yolunun seçilmiş olmasının kaçınılmaz sonucu işsiz
lik sorunun boyutlarının daha da büyümesi olmuştur.

28

1
1

ı

1



··-~--

-----~l·~NP1!~R.IPORj- _
h) Dış Ticaret Açıkları
1995 yılı Aralık ayında imzalanan antlaşma ile Gümrük Birliği'ne

üye olan Türkiye 1996 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış ti
caret açıklarıyla karşılaşmıştır. Gümrük Birliği Türkiye'de beklenen ih
racat patlamasını gerçekleştiremedi ama ithalatın patlamasına yol açtı.
1996 yılında .20 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığını sa
dece Gümrük Birliği'ne bağlamak çok doğru değil. Türkiye'de 1989
yılında uluslararası sermaye hareketlerinin serbest bırakılmasıyla gün
deme gelen ve esas dinamiğini kamu açıklarının yol açtığı yüksek fa
izlerle sağlayan "ucuz döviz-yüksek faiz" sürecinin ekonomiye en
önemli maliyetlerinden biri giderek büyüyen dış ticaret açıkları oldu.
Bu açıkların finansmanının son derece oynak ve istikrarsız olan kısa
vadeli sermaye girişleriyle yani sıcak para ile sağlanması ise, örneğini
1994 yılında yaşadığımız bir döviz krizinin Demoklesin Kılıcı gibi sü
rekli olarak ekonominin tepesinde sallanmasına yol açmakta.

1996 yılının dış dengeye ilişkin tartışmalarından biri de cari açığın
boyutları ile ilgiliydi. Ekonomi literatürüne Merkez Bankası'nın resmi
açıklamasıyla girmiş olan "bavullu açık", "bavulsuz açık" kavramları,
Türkiye ekonomisinin kayıt dışına kaymasının bütün rakamları nasıl
anlamsız hale getirdiğinin önemli bir göstergesiydi.

ı) Sonuç
Bugün Türkiye ekonomisi artık resmi makamlar tarafından da açık

ça kabul edildiği gibi, kimin, nereden, nasıl hangi mali, hangi hizme
ti üretip, kime, nasıl, ne karşılığında sattığının izlenemediği bir ülke
haline gelmiş durumda. Ekonominin mafyalaşması olarak da ifade
edilebilecek bu durumun esas faturasını ise giderek yoksullaşan
emekçi kesimler ödemekte. Ancak unutulmaması gereken Türkiye'rıin
bu duruma bir yılda gelmediği; daha önemlisi ekonomiyi 199O'ların
sonunda vardığı noktaya getiren yolun kilometre taşlarının 198O'lerde
yerleştirilmiş olduğu ve 1990'lı yılların hükümetlerinin de aynı yolda
yürümeye devam ettikleri. Dolayısıyla Refahyol hükümetine, ekono
mik duruma ilişkin çıkarılacak fatura olsa olsa devraldığı enkazın bo
yutlarını biraz daha büyütmesi olabilir. Bir başka deyişle Refahyol
devraldığı sürdüıülemez yapının biraz daha bozulmasına neden oldu.

Yapının bu hale gelmesinde vebali büyük olan parti yeni hüküme
tin de büyük ortağı. Dolayısıyla "yaptıkları, yapacakların teminatıdır"
diye baktığımızda, yeni hükürnetin önümüzdeki dönemde ekonomi
de ne tür politikalar uygulayacağını rahatlıkla öngörmek mümkün.
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Güneş Taner'in Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanmış
olması bile başlı başına önemli bir gösterge.

Nitekim hükümetin ilk icraat olarak maaşları % 35 arttırmasından
sonra, petrol ürünlerine de % 32 oranında zam yapması, 1997 yılı için
öngörülen enflasyonun ise % 100 olarak belirlenmesi, özelleştirmeye
büyük bir hızla devam edileceğinin açıklanması 1980'lerin nıhunun
yeniden, daha güçlü olarak canlandırılacağını açıkça gösteriyor.
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B) SOSYAL DEVLETİN GEÇMİŞİ BUGÜNÜ
VE GELECEĞİ
Sosyal devlet, çeşitli dinamikleri ile birlikte, işçi hareketinin de

mokratikleşmeye yönelik mücadeleleri aracılığı ile belirlenen, toplum
sal gelişmenin bir döneminin ürünüdür.

Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi insanın gelişimini ve geleceğini
belirleyen temel konularda kamunun görev alması ve bu alanlardaki
hizmetlerin tüm topluma olabildiğince eşit sunulması sosyal devletin
temel prensiplerinden birisidir.

Sermaye, küreselleşmeyle birlikte bu alanlara da doğrudan müda
hale etmiş ve özelleştirme furyası içinde sosyal devletin unsurlarını
yok etmeye yönelmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde eğitim, sağlık ve
sosyal güvenliği bir kamu görevi olmaktan çıkartılması ve sadece pa
rası olanların yararlanabileceği birer kar alanı alanı haline gelmesi
doğrultusunda adımlar atılmaktadır.

1980'lerden beri ülkemizi yönetenlerin yalaşımları da aynı doğrul
tudadır. Kamu eliyle verilen eğitim ve sağlık hizmetleri gerilemiş, sos
yal güvenlik kurumları bilinçli "kötü yönetim"ler nedeniyle bir krizin
eşiğine gelmiştir.

Emekçiler açısından sosyal devletin kazanımları savunulması gere
ken unsurlardır. Kazanılmış haklardan vazgeçilmesi düşünülemez.
İçinde bulunduğumuz dönemde üzerinde en şiddetli kavganın kopa
cağı alan sosyal güvenliktir. Her türlü çarpıtma ile yoğun bir yönlen
dirme altına alınan kamuoyu sosyal güvenlikle ve özellikle de SSK
hakkında yanlış bir yargıya varmak üzeredir. Bu nedenle DİSK olarak
iki yönlü bir çalışmayı sürdürerek kamuoyunun aydınlatılması zorun
ludur.

Bu çalışmanın birince ayağı sosyal devletin ne olduğunu ve niçin
korunması gerektiğini topluma kavratılmasıdır. İkinci ayak ise gerçek
verilerin topluma sunularak çarpıtmaların ortaya çıkarılmasıdır.

a) Sosyal Devlete Ulaşana Kadar
İlk insandan; sosyal devletin belirleyici kurumlarından biri olan;

Sosyal Güvenlik Kurumlarının sahneye çıktığı 1873'e kadar, "gelenek-
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sel toplum" veya "dayanışmacı toplum" özelliklerini içeren topluluk
lar halinde y?,şayan insanoğlu, günümüzdeki anlamıyla, yoksulluk ve
gelecek kaygısı taşımıyordu.

İlkel Toplum döneminde toplum, bütün bireylerinden sorumlu ol
duğundan, özel mülkiyet bilinmediğinden ve dolayısıyla toplumsal
üretimin tamamı toplum tarafından bölüşüldüğünderı, eşitlikçi bir top
lum yapısı özelliklerine sahip olması nedeniyle, sosyal devletin kurum
ve mekanizmalarına ihtiyaç duymuyordu. O dönemde eğitim ise, öğ
renilecek ve aktarılacak bilgi azlığı nedeniyle, ciddi bir kamusal işlev
değildi.

Geleneksel toplumun diğer formasyonlarından olan köleci ve fe
odal toplum aşamalarında ise kısaca 'babacılık' ve 'malvarlıkçılık' ola
rak adlandırılan kanıma ve kollama karşılığı bağlılık ve itaat bekleyen
mülk sahiplerinin, kendi topluluk üyelerini korumaları anlayışına da
yanması nedeniyle devletlerinin sosyal karakterleri çok sınırlı olarak
gelişebilmiştir. Bu gelişmelere örnek olarak, İngiltere'de Magna Char
ta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı), 17, 18 ve 19 yüzyılda Frarı
sa'dakl hak ve özgürlükler hareketleri, 1628, 1679 ve 1689 tarihli çe
şitli insan hakları bildirgeleri (Petition of Rights, Habeas Corpus Act,
Bili of Rights) ile hak ve özgürlüklerin genişletilmesi düzenlemelerini
gösterebiliriz.

Kapitalist topluma gelindiğinde, dayanışmacı toplumsal yapıların
yerini bireyi öne çıkartan, bencilliği ve rekabeti yücelten modern top
luma bıraktığı görülür. Bireyler tek olarak kendilerinden veya en faz
la çekirdek ailelerinden sorumludurlar. Toplum ise özellikle ilksel ser
maye birikimi döneminde hiçbir ferdinden sorumlu olmadığından, bi
reyler için sağlıklı bir yaşam ve güvenli bir gelecek önem kazanmaya
başlamıştır. Tam bu noktada devletin sosyal karakterinin olması gere
ği demokratikleşmeye parelel olarak işçi hareketinin mücadele ekse
nini oluşturmaya başlamıştır.

Kapitalist devletin ilk evresinin analizinden kolayca anlaşılabilece
ği gibi, demokratiklik ve sosyallik kapitalist devletin olmazsa olmaz
koşulu değildir. 1789 devriminin gerek oluşumunda ve gerekse yön
lendirilmesinde işçi hareketinin rolü ihmal edilmemekle birlikte güçlü
ve kararlı bir hareketin desteği olmadığı için, Fransız İnsan ve Yurttaş
Bildirgesi'nin eşitlik ve mülkiyet hakları ile ilgili kazanımları kısa süre
sonra ortadan kaldırılabilmiştir. Kapitalizmin günümüzdeki dernokra-

. tik ve çağdaş yapıya kavuşması 1848 devriminin arkasındaki güçlü iş
çi hareketinin katkısı ile başlamış ve kapitalist devletin formu sınıfmü
cadeleleri tarafından şekillendirilerek günümüze gelinmiştir."

1
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Bireysel sözleşme yapma hakkını ortadan kaldırdığı gerekçesi ile
toplu sözleşme yapmanın yasaklandığı baskıcı dönemden, bugünkü
örgütlülük düzeyine gelişte üretim teknolojilerinin etkisi de önemli rol
oynamıştır. Kitle üretiminde kullanılan üretim tekniğinin (Taylorizm)
unsuru olarak gelişen kollektif üretim ve kollektif emek bilincinin or
taya çıkardığı mücadeleler sonucu doğan sınıf bilinci, devletin sosyal
karakterinin şekillendirilmesinde en önemli belirleyicilerden biridir,
Başlangıçta hayır dernekleri, yardımlaşma sandıkları biçiminde ger
çekleşen örgütlenmeler, sınıf ve kitle örgütleri olan sendikalar biçimi
ni almıştır. Süregelen örgütlü mücadelelerdeki taleplerin baskısı, üre
timdeki gelişmeye paralel olarak ortaya çıkan olanaklar, sosyal politi
kaların finansmanı konusundaki burjuvazinin anlayışındaki değişme
ler, diğer bazı değişkenlerle birlikte devletlerin sosyal yönlerini geliş
tirmeye zorlamıştır.

İnsanlığın ilk dönemlerinden beri, sağlıklı yaşam ve güvenli bir ge
lecek kaygısı farklı ihtiyaçları içerecek biçimde en temel insan ihtiya
cı olarak genel ihtiyaçlar hiyerarşisinin birinci basamağında yer almış
tır. Fizyolojik ve güvenlik ihtiyacı olarak kategorize edilen bu temel
ihtiyaç (her kültür düzeyinde içeriği farklılaşarak) her toplum aşama
sında çeşitli şekillerde giderilmiştir. Bu temel ihtiyaçları gideremeyen
bir yönetim biçiminin baskıcı karakteri ne kadar baskın olursa olsun
uzun süre yaşamını sürdürebilmesi, olanağı yoktur.

b) Burjuva Yazınında Sosyal Devlet
Sosyal devlet kavramının ortaya çıktığı dönem koşullarını açıkla

mak ve rasyonelleştirmek üzere burjuva düşünürlerinin de devletin
yeniden tanımlanması çabalarını sürdürdüklerini görürüz. 1880'li yıl
larda sosyal devlet anlayışının ilk hukuksal yansıması olan sosyal si
gorta modelinin oluşturulmasından başlayarak koruyucu devlet anla
yışından sosyal devlet anlayışına geçilmesi gerekliliğini Hobbes ve
Locke'nin çalışmalarında görürüz. Modern Ulus-Devlet anlayışı. çerçe
vesinde değerlendirmelere göre; Devletin temel amacı bireyin güven
liğidir. Birey ve devlet varlıkları birbirine bağlı iki kavramdır. Devlet
bireyi bir özne olarak ortaya çıkartır. Buradan bireyin hakları ve o
hakları korumakla ilgili devletin varlık nedeni ortaya çıkar. Koruyucu
devlet, sosyal güvenliği sağlayan ve belirsizlikleri azaltan devlet olma
lıdır. Bu anlayışın devletteki cisimleşmesi olarak; i) Modern devlet ko
ruyucu devlet özelliği taşımak zorundadır. ii) Devlet sadece bireyin
haklarını korumakla yetinmez, kendisini bunları geliştirmekle de so
rumlu sayar. Özellikle 18. yy. sonlarında gelişen demokratikleşme ve
eşitlikçi işçi hareketlerinin kararlı mücadeleleri sonrasında; gelir dağı-
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Iımının adil hale getirilmesi, sosyal ve endüstri ilişkilerinin sürekli ge
liştirilmesi, kamusal mal ve hizmet üretimini genişleterek bireylerinin
güvenli, sağlıklı ve modern bir yaşam sürdürmelerinin koşullarının
sağlanması, çalışma hakkı, çalışamayacak durumda olanlara yaşamla
rını sürdürebilme olanağının sağlanması v.b. düzenlemeleri yaparak
refah devleti olma yolunda yeni işlevlerle devlet tanımlanmıştır.

Refah devleti kavramı 19. yy'ın ortalarından itibaren dine dayalı
muğlak koruma olgusuna karşı, devletin kesin korumasını ikame et
meyi hedefler. Devlet, seküler konumdan çıkarak aktif koruyucu rol
oynamaya başlar. O döneme kadar Tanrı gücü koruyucu olarak kabul
edilirdi. Sosyal devlet anlayışının gelişmediği az gelişmiş ülkelerle, ra
dikal dinci akımların politik önermelerinde sosyal devleti görememe
mizin nedeni, geleneksel-dayanışmacı toplumlarda var olan hayırse
verlik, sadaka ve zekat gibi dini kurumların sağladığı eğitim ve koru
manın yeterli olacağı anlayışıdır.

Sosyal güvenliğin devlet eliyle düzenlenmesi olgusu modern dev
letin, dinden bağımsızlığını sağlamasının ve kendi egemenliğini kabul
ettirme sürecinin kavramlarından biridir.

Sosyal sigorta tekniğine dayalı koruma sistemlerinin kurulması ve
işlevlerinin sürekli geliştirilmesi sonucu, koruyucu niteliği baskın olan
modern devlet sosyal devlete dönüşmeye başlamıştır. Özellikle II.
Dünya Savaşı'ndan sonra sosyal devlet kavramındaki gelişim, toplum
sal bir sözleşmenin varlığına işaret eder. Burjuvazi tek başına savaşı
kazanamaz. Ulusun kurtuluşu için, motive olmuş halka ve askerlere
ihtiyacı vardır. Devletin bireylerine karşı yükümlülüklerinin toplumsal
sözleşmelere yansıması bu sürecin ürünüdür. Devletin bütünlüğü, sos
yal bölünmeleri azaltabildiği ölçüde sağlanabilecektir. 19. yüzyıl yazı
nında sosyal politikaların temel amacı; eşitsizliklerin ve belirsizlikle
rin,i ç savaşlara dönüşmesi tehlikesini ortadan kaldırmak olarak gös
terilmektedir. Bu eğilim; Birleşmiş Milletler'in 1994 yılı İnsani Kalkın
ma Raporunda, iç savaşların başlıca nedeni olarak ' ...bölgeler arasın
daki eşitsizlikler ve bireylerin içinde bulundukları güvensizlik orta
mı...' olarak vurgulanmaktadır.

c) Sosyal Devletin Belirleyicileri
Çeşitli topluluklarda farklı biçimlerde olan bu uygulamanın başlıca

dört belirleyicisi vardır. Bunlardan birincisi, o dönem üretim ilişkileri
nin çıktısı olan toplumsal üretimin genişleme miktarı, ikincisi; sınıf
mücadelesinin düzeyi, üçüncüsü; uluslararası konjonktürün etkileme
derecesi, dördüncü unsur ise; uygulanmakta olan sanayileşme strate
jisi ve üretim sürecindeki emek organizasyonunun yapısıdır.
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1- Kapitalizmin kendi yarattığı krizleri emek üzerinden aştığı dö
nemleri takip eden yıllarda, endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi taleple
rinin kabul edildiğini ve sosyal politikaların finansmanının devlet-işve
renin de katkısı sağlanmasının benimsendiği ve sosyal devletin geliş
tiği aşağıdaki konjonktüre! gelişmelerin izlenmesinden de anlaşılabi
lir.

1879-80 yıllarında Almanya, emtia üretimi yani sanayileşme ve ser
maye ihracatı açısından dünyada birincidir. Hastalık, emeklilik ve iş
kazaları sigortası uygulamalarını ilk başlatan ülke de Almanya'dır.

1945-1975 genişleme döneminde ise Avrupa ülkelerinde nüfusun
1959 yılında% S0'sini kapsayan sosyal koruma. 1970'lerde % 99 ora
nına ulaşmıştır.

İşçi sınıfı hareketinin en geri noktalarda olmasından da yararlana
rak, günümüzde yaşamakta olduğumuz kriz koşullarında da sosyal
devlete ilişkin bütün kazanımları budamak istemesi, bu süreçte kriz ve
genişleme dönemlerinin etkisinin göstergesidir.

2-. İşçi hareketinin doğuşu ve gelişimi sürecinde Batı'nın öncülü
ğünü nesnel gerçeklik olarak kabul ettiğimizden Batı'daki gelişmeleri
izlemek yeterli olacaktır. 17. yüzyıl sonlarından başlayarak Avrupa ve
ABD'de hem ulusal ve hem de uluslararası dayanışma içinde, 16 saat
lik çalışma gününden başlayarak çalışma şartları ve ücret artışları için
giriştikleri mücadeleler sosyal hakların motoru olmuştur. Özellikle Av
rupa işçi mücadeleleri tarihine baktığımızda bu haklara ilişkin her iyi
leştirmenin öncesinde yükselen bir işçi mücadelesinin gölgesini gör
mek mümkündür. 1890 direnişleri ile 1925 Büyük Grevi bunun en be
lirgin örnekleridir.

İşçi partilerinin, sosyalist partilerin veya sosyal demokrat partilerin
iktidarda olduğu ya da iktidarı paylaştığı dönemlerde sosyal hakların
yasalarca tanınması hızlanmıştır.

3- Özellikle ülkemiz örneğinde görüldüğü gibi, Batı işçi hareketi
nin kazanımlarının yansıması suretiyle devletin sosyal karakteri geliş
miştir. I960'lı yılları izleyen dönemlerde yapılan yasal ve siyasal dö
nüşümler bu etkiler sonucu ortaya çıkmıştır. Dünyada egemen olan
ilişkilerin veya gelişmelerin devletin sosyal niteliğini geliştirici veya
engelleyici unsurlar olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 1917 devrimi
sonrası sınıf mücadelesinin sulandırılması amacıyla endüstri ilişkilerin
deki düzenlemeler bunun tipik örnekleridir. O döneme kadar işçi
haklarına, sendikal örgütlenmelere karşı olan ülkelerde bile yumuşa
ma olmuş ve 1919'da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kurulmuş ve
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yine 1917 Meksika, 1918 Almanya ve 1931 İspanya anayasalarında
sosyal haklar geniş şekilde yer almıştır.

1942 yılında İngiltere için hazırlanan Beveridge Planı çerçevesinde
oluşturulan yeni sigorta modeli, bütün Avrupa ülkelerinde savaştan
hemen sonra, 1950'li yıllardan sonra da metropol ülkelerde uygulan
maya başlamıştır. II. Dünya Savaşı sürecindeki gelişmelerin hemen ar
kasından 1941 Atlantik Bildirgesinde yer alan sosyal ve ekonomik
alanlardaki talepler, savaşın hemen arkasından Fransa, Federal Al
manya, İtalya, Belçika ve Hollanda anayasalarında yer almıştır.

4- Uygulanmakta olan sanayi politikaları ve üretim süreçlerinin et
kisine gelince; ithal ikameci sanayileşme stratejileri iç talebin genişle
tilmesine yönelik populist politikalar eşliğinde uygulanmaktadır. İç ta
lebin önemli unsurlarından biri de emek gelirleridir. Emek gelirlerinin
artması uygulanmakta olan strateji ile örtüştüğünden bu alandaki ör
gütlenmeler, özendirilebilmektedir. Ortaya çıkan örgütlü emek devle
tin demokratikleşmesi ve sosyal karakterinin gelişmesi taleplerini de
kararlı biçimde istediğinde, oluşacak baskı sosyal devleti geliştirebilir.
Ülkemizde 1960 sonrası dönemi bu açıdan değerlendirebiliriz. İkinci
olarak, bazı mal ve hizmetlerin kamusal olarak üretilmesi suretiyle ba
zı mal ve hizmetlerin bedelsiz sunulması, ücret üzerindeki baskıyı ha
fifleterek, uygulanmakta olan sanayi stratejilerini sübvanse etmektedir.
Bu yeni işlevler devletin niteliğini sosyal devlete doğnı çevirmektedir.

Taylorist üretim süreci öz olarak kollektif emek sürecini içermek
tedir. Esnek üretim süreçleri ise; 'çekirdek emek' olarak adlandırılan
temel lşgücü dışında, ihtiyaç duyulduğu zaman, ihtiyaç duyulduğu ka
dar emek kullanımını öngören bir tür bireysel emek örgütlenmesidir.
Kollektif işgücü süreçlerinin sonucu olan istihdam garantili ve pazar
lık gücü yüksek örgütlü işgücünün ortadan kaldırılmasını amaçlayan
yeni bir süreçle karşı karşıya bulunmaktayız. Bu sürecin başlaması ile
birlikte emek örgütlülüğü düzeyinin düştüğü ve sosyal haklardaki ka
zanımların budanmaya başladığı gözlenmektedir.

d) Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Sistemleri
Sosyal Güvenlik sistemlerinin ilk uygulaması 1880'li yıllarda Al

manya'da Bismarck tarafından başlatılan hastalık, emeklilik, iş kazala
rı risklerine karşı oluşturulan sigorta tekniğidir. 1877'lerdeki ekonomik
kriz çalışanların yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğinden, yükse
len sosyalist hareketlerin baskısı sonucu uygulanan bu modelin ama
cı; işçilerin sistemle bütünleşmesinin sağlanması olarak deklare edil
miştir. Avrupa'nın diğer ülkelerindeki egemen sınıflar, Almanya'nın bu
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uygulamalarını otoriter siyasi gücün, arkaik bir yansıması olarak kabul
etmelerine rağmen; farklı biçimlerde de olsa, İtalya, İsveç, Avusturya
Macaristan ve Çekoslovakya'nın uygulamalarına kaynak teşkil etmiş
tir. Aynı tarihlerde İngiltere ve Fransa karşı çıkmışlarsa da yüzyılın
sonlarına doğru oralarda da uygulamasına geçilmiştir.

İkinci uygulama ise İngiltere'de Beveridge Planı olarak adlandırılan
1942 tarihli ve "...yoksulluk çağdaş bir toplumun yüz karasıdır! .. Top
lum tüm tehlikelerden ve bireyler temel gereksinimlerini karşılama
endişelerinden arındırılmalıdır. Bu sadece kapsamlı bir sosyal güven
lik sistemi ile gerçekleşebilir... " cümleleriyle başlayan ve toplumun
tüm bireylerini sosyal güvenlik kapsamına alan plandır. Sistemin ça
lışanların primleri dışında vergi gelirleri ile de finanse edilmesi gerek
tiğini öngörmektedir. Ulusal sağlık sistemi oluşturularak herkese üc
retsiz sağlık hizmeti sunulmalıdır. Sosyal güvenlik sistemi tam istih
dam ve ulusal sağlık politikası ile desteklenmelidir. 1945 yılından iti
baren bu plan çerçevesinde yürürlüğe giren yasalarla İngiliz Sosyal
Güvenlik Sistemi dünyanın en gelişmiş sistemi olarak işlevini sürdür
müştür.

Yukarda ana hatlarıyla anlatılmaya çalışılan bu iki farklı gelişim çiz
gisi iki ayrı dönem koşullarının ürünü olarak iki ayrı model olarak var
lığını sürdürmektedir. İlki Bismarck'ın mesleki faaliyet ölçütünü temel
alarak, kişiyi çalışmasının hukuki niteliklerine göre sigortalı sayan sis
temdir. Sistem, esas olarak çalışanların ve işverenlerin katkıları ile
ayakta kalır. Sigorta yardımları da kişinin sigortalılığı ve çalışma gün
sayıları koşuluna bağlıdır. Günümüzde ülkemizde uygulanan sigorta
modeli de bütün sosyal güvenlik kurumları için Bismarck Modeline
göre işlemektedir.

İkinci model, Beveridge Planı çerçevesinde oluşturulan modeldir.
Toplumda yaşayan herkes, mesleki faaliyeti ne olursa olsun sosyal gü
venlik kapsamındadır. Sistemin finansmanı esas olarak vergi gelirlerin
den (kamu bütçesi) sağlanır. Sosyal riskle karşılaşan herkese, gelir ve-

. ya ödediği prime bakılmaksızın sosyal güvenlik yardımları ve ücretsiz
sağlık hizmeti sunulur. Avrupa ülkeleri gelirlerinin % 25'ini sosyal gü
venliğe ayırmaktadır.

e) Yeni Liberalizm Sosyal Devlete Karşı
Herkesin, özellikle 1945 yılından bu yana kabul ettiği bit gerçek

vardır; ekonomik büyüme ile sosyal güvenlik arasında sıkı bir bağ var
dır. 1970'li yıllardan itibaren üretim sistemindeki kriz, bu gerçeği da
ha da pekiştirmiştir. Liberal kesim, anglo-sakson tezlerini esas alarak,
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krizin analizini şöyle yapar; sosyal kesintiler (prim, vergi v.b.) pazarı
felce uğratan faktörler olmuştur. Yatırımların önemli ölçüde azalma
sında sosyal harcamalar etkili olmuştur. Tüm ülkelerde işverenler ve
bunların savunucuları, bu bakış açısından yola çıkarak, işgücü üzerin
deki kesintilerin ekonomik resesyonun ve işsizliğin başlıca nedeni
olarak görmeye başlamışlardır. 1990'lı yıllarda, özellikle zengin ülke
lerin aşırıya kaçan sosyal koruma sistemleri, kitlesel işsizliğin başlıca
nedeni kabul edilir. Üretimin işgücü maliyetinin düşük olduğu ülkele
re kaymasının nedeni de ,burada aranır.

Bu sorun karşısında iki seçenekle karşı karşıya bulunulmaktadır.
İlk seçenek, anglo-sakson modeline geçiş. Daha düşük düzeyde bir
sosyal koruma, düşük ücretler ve atipik istihdam. Amerika ve Japon
ya izlenecek yolu gösterdiler; işgücü maliyetinde 5 yıl içinde % 25 ora
nında bir düşüş gözlendi. İkinci seçenek, güçlü sosyal koruma siste
mininden ayrılmamak. Böylece, Avrupa sosyal devlet modelinin varlı
ğını sürdürmesi, Avrupa ülkeleri işsizlik sorununa karşın, sosyal kaza
nımları muhafaza ederek, işsizleri geleneksel sosyal koruma mekaniz
ması içine almayı yeğlemektedir. Ancak sosyal korumanın maliyeti de
hergeçen gün artmaktadır. 1970-1980 yılları arasında Avrupa Birliği ül
kelerinde sosyal güvenlik harcamaları % 90 oranında artış göstermiş
tir. 1980-1989 dönemindeki artış ise o/o 24 düzeyinde kalmıştır. İşve
renlerin endişelerine karşın, bu yükü en fazla işçiler taşımıştır. İşve
renlerin prim yükü% 45.2'den % 42.Z'ye düşerken; işçilerin yükü ise
% 22,l'den % 24'e ulaşmıştır. Kamu katkısı aynı düzeyi (ortalama %
28,4) korumuştur.

Keynes ve Beveridge, sosyal demokrasi uzlaşmasının mimarları
olarak kabul edilirler. Oluşturdukları model, Savaştan sonraki Avrupa
demokrasilerine rehber olmuştur. Ancak ekonomik krizle birlikte, uz
laşma temeline dayalı bir finansal denge sağlanmak istenmemektedir.
İngiltere ve Amerikan liberal modeli, kimi Avrupalı ekonomist ve hu
kukçulara (Hayek, Rawls, Simon, Nozick) da esin kaynağı olmaya
başlamıştır. Bunlara göre sosyal koruma, sadece çok pahalı olmakla
kalmıyor; aynı zamanda eşitlikçi bir toplum anlayışını yansıtıyor. Sos
yal devlet, asgari düzeyde sosyal yardım düzeyine inmeli, "yoksulla
rın sosyal güvenliğini sağlamalıdır"; buna ek olarak özel sigortaya ge
niş bir yer tanınmalı (sosyal güvenliğin özelleştirilmesi), özel sigorta
ya da finans kurumlarının bu alandaki rolü artırılmalıdır. Sosyal gü
venlik, kamu hizmeti ve devlet görevi niteliğinde kabul edilmemeli
dir. Son çözüm, sosyal güvenliğin özelleştirilmesinde yatmaktadır. Bu
görüşler Şili örneğinden hareketle, diğer Latin Amerika ülkelerindeki
(Arjantin, Peru, Kolombiya) özelleştirme uygulamalarını örnek verir-
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ler. Özellikle Dünya Bankası'nın, Uluslararası Para Fonu'nun da des
teğiyle hazırlanmış olduğu rapor özelleştirme tartışmalarına yoğunluk
kazandırmıştır. Gerçekten 1994 tarihli bu raporun yayımlanmasından
sonra, sosyal güvenliğin tasfiye edilerek, özelleştirilmesi politikaları
hız kazanmıştır. Türkiye'de de, esen bu rüzgarın etkisinde kalanlar,
aynı söylem ve politikaları egemen kılmak istemektedirler.

Ancak, Avrupa ülkelerinde bu denli köklü değişiklik kabul edilme
mektedir. Çünkü, sosyal korumanın ve sosyal devletin Avrupa'da kök
lü siyasal dengelerin temel faktörü olduğu ifade edilmektedir. Köklü
reform yerine, değişen koşullara uyum sağlayacak ve özellikle sosyal
harcamaları kontrol altına alacak politikalar uygulamanın daha uygun
olduğu görüşü benimsenmektedir. Avıupa modelinin terkedilerek,
Amerikan veya başka kıtaların modellerinin asla benimsenemeyeceği
konusunda da bir uzlaşma sağlanmış bulunmaktadır. Sosyal devlet,
basit sosyal koruma aracı olmaktan öteye, XIX. yy'dan bu yana araş
tırılan bir formülün simgesi olmaktadır. Bu ise, sosyal devletin yurttaş
olmanın temel koşulu olarak kabul edilmesidir.

f) Demokrasinin Temel Dayanağı Olarak
Sosyal Devlet
Avrupa ülkeleri hükümetlerinin hareket alanı oldukça sınırlıdır.

Çünkü bu ülkelerin kamuoyu, işçiler ve sendikal örgütler, sosyal dev
letin beraberinde getirdiği mali yükün ağır olduğunu kabul etmekle
birlikte, sosyal devlete ve bunun sağladığı sosyal korumaya büyük bir
inançla bağlı kalmaktadırlar. İtalya ve Fransa'da, sosyal diyalog sağ
lanmadan, yapılmak istenen reformlar, çalışanların çok güçlü sosyal
direnciyle karşılaştı ve geri adımlar atılmak zorunda kalındı. Ekono
mik krize karşın, sosyal güvenlik sayesinde insanların satın alma gü
cü belli bir düzeyde korundu ve büyük sarsıntılar yaşanmadı. Sosyal
güvenliğe bağlılığın ve köklü inancın kaynağını da buradan aramak
gerekir.

Modern sosyal devletin ortaya çıkışı açısından iki dönemi birbirin
den ayırmak gerekir: 1880-1890 dönemi ve İkinci Dünya Savaşı. Bu iki
dönem, bireyci, liberal politikalardan apayrı yeni politikalar oluşturma
çabalarının yoğunlaştığı dönemleridr. Ancak, aralarında nitelik farkı
vardır: İlk dönemde, Avrupa burjuvazisinin bazı stratejileri egemen ol
muştur. İkinci dönemde ise, faşizme karşı derin bir dalga ile demok
ratikleşmenin kaçınılmaz bir gereksinim olarak kabul edilmesi söz ko
nusudur. Yoksulluk ve sosyal mutsuzluklar, bundan böyle doğrudan
doğruya devlet, kamu otoritesi tarafından ortadan kaldırılmalıdır ki,
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Avrupa bir daha savaş ve faşizm gibi felaketleri yaşamasınl.. Bu olu
şumda Avrupa burjuvazisi de devlete yönelmiştir. Çünkü burjuvazi,
toplumda köklü bir dengenin sağlanmasının, bireysel çıkar temeline
yaslanarak elde edilemeyeceğini kavramıştır. Geleneksel polis devleti
ve ataerkil uygulamaların sosyal hareketlerle aşıldığı öğrenilmiştir. İti
ci gücün çalışan kesim olduğu, bu nedenle dayanışma arayışının ge
rekli olduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte, işçiler ve sendikaları,
uzun süre tepeden (devletten) gelen bu tür çözümlere karşı olmuşlar
ve inatla kendi çözümlerini benimsemişleridr. Sosyal devletin yeni ku
rumları yerine, kendilerinin oluşturduğu geleneksel karşılıklı yardım-
laşma sistemlerini muhafaza etmek istemişlerdir. •

Aşamalı olarak, bir Avrupa sosyal devlet modeli ortaya çıkmakla
birlikte, siyasal denge arayışları ülkeden ülkeye farklılık göstermiştir.
Örneğin, Bismarck'ın sosyal devleti, sosyal planda çok önemli biriler
leme kaydetmekle birlikte, siyasal demokrasiyi geciktirme işlevini de
üstlenmiştir. Bazı ülkelerde ise, özellikle Fransa'da cumhuriyetçi de
mokrasiyi geliştirme çabaları ön plandadır. Aynı dönemlerde İngilte
re'de, devletin sosyal alana müdahalesi reddedilir. Her durumda, sos
yal devlet düşüncesi demokrasi düşüncesinden daha sağlamdır ve da
ha köklüdür. Avrupa'nın en kötü dönemlerinde dahi varlığını sürdür
müştür.

Küreselleşme olgusu ile karşı karşıya bulunan Avrupa toplumları
sosyal devletin ağır mali faturasını kabul etmektedirler. 1990'lı yıllar
ekonomik krizin derinleştiği ve giderek kökleştiği bir dönemdir. Bu
kriz beraberinde sosyal adaletsizlikleri, işsizliği, yoksulluğu ve insan
lar için yarın endişesini getirmiştir. Tüm güçlüklere karşın, diğer Av
rupa ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de ekonomik krizin olumsuz
toplumsal yansımalarına, yine sosyal devlet ve sosyal güvenlik
mekanizmalarıyla göğüs gerilebilir. Sosyal güvenlik sorunlarına salt
mali endişeler ve önlemlerle yaklaşılamaz Ekonomi politikaları ile sos
yal politikalar arasında mutlaka belirli bir uyum sağlanmalıdır. Özel
leştirme sosyal güvenliğin doğasına aykırı düşer. Çünkü, sosyal
güvenlik temel bir kamu hizmetidir ve bunun yerine getirilmesi dev
letin asli görevidir.

g) SSK ve Gerçekler
Son yılların en çok tartışılan kurumlarından birisi olan SSK'nın bat

ma noktasına geldiği öne sürülmekte ve yeniden yapılanmaya tabi tu
tulması istenmektedir. Yeniden yapılanma önerileri esas olarak Şili
Modeline kadar· uzanan ve sosyal güvenliği bir kamu hizmeti ve gö-
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revi olmaktan çıkaran yaklaşımlara dayanmaktadır.

Oysa SSK'da karşılaşılan durum, Batı Avrupa ülkelerindeki sorun
lardan farklıdır. Gelişmiş Batı ülkelerinde ortalama yaşam süresinin
uzaması sonucunda yaşlı kesimlerin oranı artmıştır. Bu durum sosyal
güvenlik kurumlarında önemli bir faktör olan aktif-pasif oranlarını
bozmakta, yani prim ödeyenlerin daha çok sayıda emekliye bakması
yükümlülüğünü doğurmaktadır.

Ülkemizdeki durum ise farklıdır. Yaş ortalaması düşüktür ve genç
kesim nüfusun büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla çalı
şabilir durumda olan bu genç nüfusun sosyal güvenlik kapsamına
alınması halinde aktif-pasif oranı düzelecektir.

Genç nüfusun sosyal güvenlik kapsamı dışında kalmasının iki
önemli nedeni vardır; işsizlik ve kayıtdışı ekonomi. Sekiz milyon civa
rında olduğu resmi makamlarca kabul edilen işsizlerin sayısı bugün
SSK'ya prim ödeyenlerin iki katıdır. Bu kesime istihdam olanağı yara
tılması halinde sorunun çözümü doğrultusunda ciddi bir adım atılmış
olacaktır.

Kayıtdışı ekonomi de benzer bir etki yaratmaktadır. Çeşitli akade
mik kesimler hatta iş çevrelerince öne sürüldüğüne göre kayıtdışı eko
nomide döıt milyon civarında insan istihdam edilmektedir. Bu sayı
bugün SSK'ya prim ödeyenler kadardır. Kayıtdışı içindeki çalışanların
kayıt altına alınması prim tahsilatlarını iki katına çıkaracaktır. Bu, hiç
bir şekilde sosyal güvenlik kapsamı içinde olmayanlarla ilgili olan bir
durumdur. Kayıt içinde çalışanlar ancak eksik prim ödeyenleri de dik
kate aldığımız zaman SSK gelirlerinde çok daha olumlu bir tablo arta
ya çıkacaktır.

SSK verilerine göre, prim ödeme gün sayısı eksik bildirilen işçile
rin oranı yüzde Sl'dir. İşverenlerin yasadışı uygulamaları engellendiği
takdirde gelirlerin artması doğaldır.

Bunlar SSK'yı olumsuz yönde etkileyen yapısal faktörlerdir. Bunla
rın dışında kötü yönetim, fonların yağmalanması gibi bir dizi sorun
dan da söz edilebilir. SSK kaynakları doğru olarak değerlendirilseydi,
fonların bugünkü değeri 500 trilyon TL. civarında olacaktı. Ne varki
bu fonları "düşük maliyetli kaynak" olarak nitelendiren siyasiler ser
mayeye ve yandaşlarına kullandırarak bugünkü tabloyu doğurdular.

Doğal olarak Kurumun yönetim modeli de bu müdahaleye olanak
verecek şekilde oluşturuldu. Siyasi iktidarların doğrudan kontrolü al
tına olan, prim ödeyenlerin ve özellikle de işçilerin katılımını sembo
lik hale getiren bir model uygulandı. Bu nedenle SSK yapısının de-
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mokratikleştirilmesi uzun dönemli bir çözüm için atılması gereken ilk
adım olarak önem kazanmaktadır.

h) SSK Zarar Etmiyor
SSK üzerinde koparılan fııtınanın sosyal devletin yok edilmesi doğ

rultusundaki saldırının bir parçası olduğunu kanıtlayacak bir çok nes
nel veriden söz etmek mümkündür.

SSK'nın kuruluşundan günümüze kadar zarar ettiği hiçbir dönem
olmamıştır. Kurum tarafından her yıl, biraz gecikmeli de olsa, yayın
lanan bilançolar ve gelir-gider tabloları Kurumun yıllık faaliyetlerini
gelir fazlalağıyla kapattığını göstermektedir. Sosyal Sigortalar Kuru
mu'nun kendi yayını olan yıllık faaiyet raporları içinde yer alan gelir
gider tabloları incelendiğinde;

1- 1994 yılı itibariyle Kurumun toplam gelirleri 126.7 trilyon, top
lam giderleri ise 90.6 trilyon liradır. 36.1 trilyon gelir fazlası ve 86.3
trilyon lira alacağı olan Kurumun 14.5 trilyon lira finans gereksinimi
olmuştur.

2- 1995 yılı bilançosu ve gelir-gider tablosuna baktığımızda da ay
nı olumlu gelişme sürmektedir; 1995 yılı toplam gelirleri 279.9 trilyon,
.aynı dönemde giderler toplamı da 169.7 trilyon liradır. 110.2 trilyon li
ra gelir fazlası ve 183.4 trilyon lira alacağı olan Kurumun 59.2 trilyon
lira finansman finansman gereksinimi olmuştur. Bu finansman ihtiya
cını karşılayan hazinenin SSK'ya 75.8 trilyon lira borcu vardır.

3- 1996 yılı bilançosu ve gelir-gider tablosuna baktığımızda ise ay
nı gelişme sürmektedir. Kurumun 1996 yılı gelirler toplamı 493.4 tril
yon, aynı dönem giderler toplamı da 178.1 trilyon liradır. 315.3 trilyon
lira gelir fazlası ve 235.1 trilyon lira alacağı olan Kurumun 69.7 trilyon
lira finansman gereksinimi olmuştur. Kamu kurumlarının SSK'ya olan
borcu ise 142.4 trilyon liradır. Hazinenin, borcunu ödeme yerine fi
nansman gereksinimi kadar bağış yapmayı yeğlemesinin nedeni Ku
rumu yardıma muhtaç gösterme çabasıdır.

Bilanço ve gelir-gider tablolarına baktığımızda; gelirleri giderlerin
den çok fazla, halihazırda, tüm olumsuz koşullara ve içinin boşaltıl
ması çabalarına karşın, 283.1 trilyon liralık fona sahip bir kurum ola
rak görülmektedir. Ancak bu konuda yapılan açıklamalarda Sosyal Si
gortalar Kurumu batık, trilyonlarca veya en son Başbakan Mesut Yıl
maz'ın açıklamalarına göre 1.200 trilyon lira açığı olan müflis bir ku
rum olarak gösterilmektedir.

1
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Kamuoyunun özgürce bilgilenmesi adına, şeffaf bir yönetim vaade
denlerden gelir-gider tablolarından çıkan sonuca göre 315.3 trilyon li
ra gelir fazlası ve 283.1 trilyon lira fon fazlası olan Kurumun nasıl tril
yonlarca lira açığı olan ve kamunun üzerinde yük oluşturan bir yapı
olarak görüldüğü açıklanmaya muhtaçtır.
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C) SİYASAL GEIİŞMELER
26-28 Ocak 1996 tarihlerinde yapılan DİSK Olağanüstü Genel Ku

rulu'rıdan bu yana geçen süre içinde Türkiye siyaseti tam anlamıyla
çalkantılı bir dönem yaşadı. Zaten istikrarsız olan siyasal yapıda taşlar
tümüyle yerinden oynadı. Yaşanan siyasal gelişmeler Türkiye'yi ciddi
bir kaosun eşiğine getirdi. "Darbe" tartışmaları yeniden gündemin ilk
sırasına kadar çıktı; "irtica" tehlikesi ilk kez toplumda ciddi olarak his
sedildi. Halk şeriat ile darbe arasına sıkıştı; demokratikleşme sürecin
de ilerleme sağlanamadı.

Son birbuçuk yılda yaşanan gelişmeler, Türkiye'deki demokrasinin
ne denli hassas bir zemine oturduğunu birkez daha gözler önüne ser
di. Siyasette yaşanan bu krizin asıl nedeninin, demokrasi temelinin za
yıflığı olduğu görüldü. Hukuksuzluk ve adaletsizlik sürdüğü sürece,
Türkiye siyasetinin yeni yeni krizlere gebe olduğu anlaşıldı. Raporun
bu bölümünde bu sürecin temel noktalarını ve DİSK'in tavrını sunmak
istiyoruz:

1ı
l

a) 24 Aralık Erken Seçimi: Siyasi Krizin
Başlangıcı
CHP Kongresinde Deniz Baykal'ın Genel Başkanlığa seçilmesiyle,

DYP-SHP-CHP Koalisyonlarının da sonu geldi. Koalisyon Hükümeti
dağıldı ve ülke bir erken seçim sürecine girdi

Erken seçim kararı karşısında DİSK, şartları oluşturulmamış bir er
ken seçimin çözüm değil, kriz üreteceğini belirtti. Bir erken seçimin
toplumun yararına çözüm üretebilmesi için, seçimle ilgili bütün yasa
larda demokratikleşmenin sağlanması gerektiğini vurguladı. Aksi hal
de yapılacak bir baskın seçimin toplumda onarılması güç yaralara ne
den olacağını ifade etti.

Ancak seçimler bu uyarılar dikkate alınmaksızın 24 Aralık 1995 ta
rihinde yapıldı. Sonuçta bu seçimlerde hiçbir parti aradığını bulama
dı. Biri diğerine üstünlük kuramadı. Sandık hiçbir partiye tek başına
iktidar olanağı tanımadı. Üstelik seçimden sonra uzun bir süre hükü
met de kurulamadı. Bu tablo bugüne kadar tırmanan siyasal krizin de
başlangıcını oluşturuyordu.

:"
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b) ANAYOL Hükümeti: Azınlığın İktidarı
İki ayı aşkın bir süre devam eden hükümet arayışları sonucunda,

özellikle medyanın da propagandasıyla ANAP ve DYP bir azınlık hü
kümeti kurdu. Medyadan ve işveren kuruluşlarından yayılmaya çalı
şılan pembe tablolarla ANAYOL halka tek çare olarak gösterilmek is
tendi. Sorunların kaynağını birbirlerinin uyguladığı politikalarda gören
ANAP ve DYP'nin kurdukları ANAYOL Hükümeti DSP'nin "çekince"li
onayıyla Meclis'ten güvenoyu aldı.

DİSK Başkanlar Kurulu, 5 Mart 1996 tarihinde yaptığı toplantıda
ANAYOL Hükümeti'ni değerlendirdi. Bu değerlendirmede kısaca şu
görüşlere yer verileli: •

"Koalisyon Protokolu'nun ve bütçe taslağının ortaya koyduğu ger
çek açıktır:

1. Emekçilerin, ücretli çalışanların, kısacası sermaye dışındaki tüm
kesimlerin haklarına saldırılacak, gelirleri azaltılacak ve özgürlükleri
kısıtlanacaktır.

2. Sadece rnonetarist ekonominin nimetlerinden yararlanan, kayıt
dışı ekonomiden çıkarları olanlar, yani milli gelirimizin yüzde 25'ine
el koyan toplumun yüzde S'lik azınlığı yararlanacaktır.

3. Sosyal güvenlik kamu hizmeti olmaktan çıkarılarak bir meta ha
line getirilece, kişilerle özel şirketler arasındaki ilişkiye indirgenecek
tir.

4. Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsizlik artacak, sanayileş
me duracaktır.

5. Barış için hiçbirşey vaadetmeyen bu protokolun hayata geçirile
bilmesi için baskıcı bir devlet yönetimi uygulanacaktır."

Bu tespitlerden hareketle DİSK, ANAYOL Hükümetinin "azınlığın
iktidarı" anlamına geldiğini belirterek"azınlığın iktidarına hayır'' diyen
pekçok eylem gerçekleştirdi. Nisan ayı içinde Türkiye'nin dört bir ya
nında kitlesel toplantılar yapıldı; temsilciler kurulları toplandı; miting
ler yapıldı. Bu eylemlerde DİSK, demokrasi mücadelesinin bütün un
surlarıyla ortak davranmaya özen gösterdi.

ANAP-DYP Koalisyon Hükümeti'nin ömrü çok fazla sürmedi. DYP
Genel Başkanı Tansu Çiller hakkındaki yolsuzluk dosyalarının birbir
işleme konması sonucu hükümet içinde çatlama meydana geldi. Çil
ler'in örtülü ödenekten 500 milyarı harcadığının meydana çıkması,
"devlet sırrı" diyerek bu harcamanın nereye yapıldığını açıklayamama-
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sı hükümete son darbeyi vurdu ve ANAYOL Hükümeti dağıldı. Türki
ye yeniden hükümetsiz kaldı.

c) Şaibeli İttifak: Refahyol
Türkiye'de siyasetin, tutarlı ilkeler ve hedeflerden çok çıkar ilişki

leri üzerine kurulduğu Refahyol hükümetinin kurulmasıyla bir kere
daha görüldü. Birbirlerini şiddetle eleştiren iki parti yeni bir koalisyon
hüküıneti kurdu ve eskiden söylediklerini bir günde unuttular. Meclis
gündemine getirdiği soruşturma önergeleriyle Tansu Çiller'i, dolayısıy
la DYP'yi köşeye sıkıştıran Refah Partisi, bu kez Tansu Çiller'in kurta
rıcısı rolüne soyundu Bu durum, Refahyol hükümetinin şaibeler üze
rine kurulduğu konusunda kamuoyunda genel bir kanı oluşturdu.

28 Haziran 1996 tarihinde toplanan DİSK Başkanlar Kurulu, henüz
güvenoyu almamış yeni hükümet hakkında şu değerlendirmede bu
lundu:

"Parlamentonun, parti liderlerine sadakati temel alan milletvekili
yapısıyla bu hükümetin güvenoyu alması mümkündür. Ancak kamu
vicdanında güvenoyu alabilmek için bazı soruların net biçimde yanıt
lanması gerekmektedir.

"Adil düzen için yola çıkan Refah Partisi'nin de içinde olduğu hü
kümet gelir dağılımında adaleti sağlayabilecek mi?

"Rüşvetin, yolsuzlukların, suistimallerin, şaibeli mal varlıklarının,
örtülü ödenek skandallarının, kara paranın üzerine gidebilecek mi?

"Yanlış politikalarla batma noktasına getirilmiş sosyal güvenlik sis
teminin çıkışı için gerçekçi ve emekçilerin haklarını koruyan bir çö
züm üretebilecek mi?

"Adaletsiz vergi sistemini düzelten bir vergi reformuna gidip her
kesten kazancına göre vergi alabilecek mi?

"Hergün biraz daha derinleşen kanayan bir yaramız olan Kürt so
rununa kardeşlik, barış sağlayabilecek bir çözüm getirebilecek mi?

"Sorular çoğaltılabilir, ama olumlu yanıt alınabilir mi, işte bu nok
tada protokole baktığımızda aradıklarımızı bulamıyoruz."

Refahyol hükümetinin güvenoyu almasının hemen ardından yapı
lan değerlendirmede ise şunlar ifade edildi:

"RP-DYP Hükümetinin güven oylaması sürecinde, Türkiye yakın
dönem siyasi tarihinin en çirkin pazarlıklarını hep birlikte izledik. Bu
gün Meclis çatısı altında gerçekleşen 54. Hükümetin güvenoylaması-
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nın pek bir anlamı yoktur. Gerek hükümetin kurulmasında gündeme
gelen çirkin pazarlıklar gerekse oylama öncesinde bazı milletvekille
rinin ahlaki değerleri zedeleyen tutum ve davranışları bu oylamanın
toplum nazarında meşruiyetini ortadan kaldırmıştır."

Refahyol hükümeti, icraatinin ilk günlerinden itibaren halkın talep
lerine yanıt veremeyeceğini, eksik olan demokrasiyi daha da kötü
rümleştireceğini ortaya koydu. Ağustos ayı içinde gündeme getirilen
Zorunlu Tasarruf Hesabı, İl İdaresi Yasa Tasarısı ve Vergi Affı bunun
somut örneklerini oluşturuyordu. Bu tasarılara göre, Tasarnıfu Teşvik
Yasasında öngörülen değişiklikle çalışanların kişisel hesaplarındaki
paraya el konulmak istenmekteydi. İl İdaresi Yasa Tasarısı ise Olağa
nüstü Hal'in ülkenin her yanına teşmil edilmesine yol açacak nitelik
teydi.

Bu tasarılara karşı DİSK bir eylem programı hazırlayarak yürürlüğe
koydu, "Yağma Yok" başlığıyla çeşitli toplantılar ve protesto eylemle
ri ülkenin her yanında yapıldı. Bu eylemler sonucunda Zorunlu Tasar
ruf ile ilgili yasa değişikliği Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edilerek
Meclis'e geri gönderildi.

Refahyol hükümeti bir yandan hayali kaynak paketleri açıklamaya
başladı, öte yandan yeni baskı planları hazırlayarak demokratik mu
halefetin önünü kesmeyi amaçladı. Bu niteliğiyle özellikle Refah Par
tisi'nirı, o güne kadar eleştirdiği siyasal partilerden hiç de farklı olma
dığı açığa çıktı. Cezaevlerindeki açlık grevlerine karşı tutumundan
devlet içindeki kadrolaşmalar kadar pek çok örnek, Refah Partisi'rıin
totaliter bir rejim yanlısı olduğunu ortaya koydu.

d) Çeteler Günışığına Çıkıyor: Susurluk Kazası
ve Sonrası
3 Kasım tarihinde İstanbul-İzmir karayolunun Susurluk mevkimde

bir mercedes bir kamyona çarptı. Bu kazadan sonra Türkiye'de gün
dem bir anda değişti. Çünkü açığa çıkan şey, yıllardır söylenegelen
devlet içindeki çetelerdi.

İktidarların gizli örgütler kurabildikleri; bu organize suç örgütleri
nin devletin üst kademelerine kadar tırmandıkları biliniyordu, ama o
güne kadar bu olgunun üzerinde kalın bir sis perdesi vardı. Susur
luk'ta bu perde tam kalkmasa da aralandı ve perdenin aralanmasıyla
inanılmaz pislikler ortaya döküldü.

Başlangıçta hükümeti oluşturan ortakların ikisi de bu olayı geçiştir
meye, üstünü kapamaya çalıştı. Tansu Çiller, "Devlet adına kurşun
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atan da kurşun yiyen de şereflidir" derken, Erbakan "Bunlar fasa fiso
şeyler" diyerek olayı küçümsedi. Ancak gerek medyanın gerekse hal
kın yoğun tepkisi ve işin peşini bırakmaması sonucunda, Meclis'te bir
araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon'a akan bilgiler, olayın boyut
larının sanıldığından daha kapsamlı olduğunu açığa çıkardı. "Derin
devlet" ilk kez çıplak kimliğiyle günışığına çıkmıştı.

DİSK başından itibaren Susurluk'un peşine düştü ve pekçok eylem
gerçekleştirdi. Bölgelerde toplantılar, kitlesel basın açıklamaları yapıl
dı Susurluk kazasının hemen ardından yayınlanan bildiride şunlar söy
leniyordu:

"Ahlaki değerleri yıkılan, sindirilen bir toplumda kurumlar etkisiz
leşince, denetim ortadan kaldırılınca bir takım insanlar ellerindeki yet
kileri kendi çıkarları için kullandı.

"Devlet içinde kurulduğu söylenen gizli örgütler, hesabı verilme
yen örtülü ödenek harcamaları, her türlü kaçakçılık faaliyetleri, cina
yetler, üst düzey bürokratların, siyasetin en üstünde yer alanların ad
larının karıştığı yolsuzluk dosyaları, kimi ordu ve emniyet mensupla
rının da içlerinde yer aldığı mafya çeteleri, yalnızca tesaüflerin eseri
olarak halkın gözleri önüne serildi.

"Kutsal devlet anlayışının, devleti ve devletin görevlilerinin yaptık
larını sorgulatmayan, antidemokratik hukuk sisteminin yarattığı ortam
birilerine yaradı.

"Devleti kendilerine maske yapanlar, kutsallığın ve tartışılmazlığın
zırhına bürünerek çaldı, çırptı, öldürdü, öldürttü."

Susurluk kazasının ardından Türkiye toplumu ayağa kalktı. De
mokratik bir yenilenme için olağanüstü bir imkan ortaya çıktı.

Ne var ki şaibeli hükümet yırtılan perdenin yerine daha kalın bir
perde örtmek için elinden geleni yapmaktan geri kalmadı. Özellikle
basının ve kamuoyunun Susurluk skandalının perde arkasını açığa çı
karmak için gösterdiği olağanüstü çaba, bu sorunun kapatılmasını en
gelledi. Bu çerçevede özellikle "Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık" ey
lemi belirleyici bir rol oynadı. DİSK bu eylemde aktif bir rol üstlendi.

Bu noktada özellikle Refah Partisi'nin tutumu ibret vericiydi. O gü
ne kadar temiz siyaset vaad eden Refah Partisi bu konuda tam anla
mıyla sınıfta kaldı. Çünkü onun tek derdi, devleti din egemenliği altı
na sokmaktı. Nitekim bu amacı sonraki günlerde ortaya çıktı.
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e) Siyasal İslamın İktidar Tutkusu
Susurluk kazası ile Türkiye'nin siyasal gündeminin ilk maddesine

bu konu yerleşmişti. Ne var ki sonraki dönemde gündemin ilk sırası
na "irtica" meselesi yerleşti.

Siyasal gündemin değişmesine yol açan adımlar Refah partililer ta
rafından atıldı. 10 Kasırn'da bazı Refahlıların konuşmalarıyla başlayan
bu süreç, Taksime camii girişimi, Sincan olayı gibi gelişmelerle büyü
dü ve Türkiye'de irtica tehlikesi ilk kez bu denli güçlü bir şekilde göz
ler önüne serildi.

Aslında bu şeriatçı tırmanışın ardında, yıllardan beri devlet olanak
ları da kullanılarak sürdürülen sistemli bir kurumlaşma çabası yatıyor
du. Şeriatçı akım, özellikle 12 Eylül sonrasında Türkiye'de solu önle
me adı altında gericiliğe verilen primin de desteğiyle, devlet içinde
kadrolaşma imkanı bulmuştu. Kadroları, basın yayın organları, serma
yesi ve siyasal örgütleriyle şimdi ortaya çıkan yıllardır atılan bu adım
ların bir sonucuydu.

İrtica ile, bir başka deyişle siyasal gericilikle asıl mücadele edenler
işçiler, emekçiler, solcular, demokratlardı. Ama solun irticaya yönelik
eleştirileri ciddiye alınmadı; gölgelendi. Sivas Katliamı bile ülkeyi yö
netenlerin gözünü açmaya yetmedi. Ancak iktidar nimetlerinden de
yararlanan siyasal İslamın gerçek amacı ortaya çıkmaya başlayınca,
solun ne denli haklı okluğu toplumun geniş kesimleri tarafından da
anlaşıldı.

DİSK, Refahyol hükümetinin kunıluşundan hemen sonra ciddi bi
çimde Refah Partisi'nin gerçek amacını gözler önüne seren açıklama
larda bulundu. Özellikle "adil düzen"in bir maske olduğu, Refah Par
tisi'nin de diğer düzen partileri gibi işçiden, emekçiden, yoksuldan
değil; zenginden yana olduğu örnekleriyle sergilendi. Refahlı beledi
yelerde yaşanan işçi kıyımının, "adil düzen" maskesini indiren bir ör
nek olduğu, Refahyol iktidarı zamanında bunun artarak süreceği dile
getirildi. Nitekim bu söylenenler haklı çıktı; sadece SSK'da yapılan
kadrolaşma bile bunun en açık örneğini oluşturdu.

Sincan Olayının ardından kamuoyuna yapılan açıklamada DİSK
görüşlerini çok açık ortaya koydu:

"Refah Partisi Türkiye'yi fethetmekten söz ediyor. Refah Partisi Tür
kiye'yi düşman ülke toprağı olarak görüyor. Refah Partili kimi üyeler,
yöneticiler Türkiye'nin insanına kin kusuyor. Türkiye'yi kafalarının
içindeki karanlık dünyanın içine gömmek isteyenler tatlı sözleri bir
kenara atıp iktidar olanaklarıyla saldırarak, korkutarak toplumu sindir-
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meye çalışıyor. İbadethaneleri, inançları siyasetine oyuncak yapan, in
sanımızın inançlarını sömüren, temiz duyguları kirleten Refah Partisi
Türkiye'nirı kaderi olamaz."

Ne var ki Türkiye'deki demokrasinin temelinin zayıflığı burda da
kendini belli etti. Bu kadar ciddi şekilde büyüyen bir sorun, ancak
MGK duruma el koyunca büyük medyanın gündemine girdi. 28 Şubat
tarihli tarihi MGK toplantısı yeni bir dönüm noktasıydı. Bu noktadan
sonra toplum yeni bir tehlike ile başbaşa kaldı: şeriat mı darbe mi?
Toplum bu kıskaca sıkıştırıldı.

f) Rejim Krizi: Darbe-Şeriat Kıskacı
Siyasal krizi rejim krizine dönüştüren ikilem buydu: şeriat mı dar

be mi? Bu ikilemin altında yatan asıl etmen ise yıllardır varolan hu
kuksuzluk ve adaletsizlikti. Bu altyapı değişmedikçe bu ikilemin aşıl
ması olanaklı değildir.

DİSK Başkanlar Kurulu 7 Mart tarihinde yaptığı toplantıda bu yeni
duruma ilişkin şu tespitlerde bulundu:

"Refah Partisi, iktidar olanaklarını sonuna kadar kullanarak, din
egemen bir devlet yapısı oluşturmak için adımlar atmakta; bu girişim
lerini savunmak için de "demokrasi" şemsiyesine sığınmaktadır. Oysa
Refah Partisi'nin"demokrat" olmadığı, demokrasiye karşı en ufak bir
inanç taşımadığı çok açıktır. Şaibeli bir ortaklık temelinde kurulan hü
kümet Susurluk olayıyla gün ışığına çıkan çetelerden hesap sorma ce
saretini gösterememekte; toplumsal barışı tehdit eden gündem mad
deleriyle ülkeyi ve toplumu adım adım bir karanlığa ve açmaza sürük
lemektedir.

"Bütün bu gelişmeler karşısında ise sorunu örtülü ya da açık bir as
keri müdahale ile çözme yaklaşımları da bir süredir kamuoyunun
gündemini işgal etmektedir. Oysa Türkiye'nin son 40 yıllık siyasal ta
rihi, darbelerin, olağanüstü rejimlerin, demokrasi dışı "telkinlerin" hiç
bir sorunu çözemeyeceğini kanıtlamıştır.

"Özellikle 12 Eylül askeri darbesi bu ülkenin işçilerini, emekçileri
ni, solcularını, demokratlarını, aydınlarını acımasızca ezmiş; öte yan
dan din istismarcılarını güçlendirerek laik cumhuriyetin başına bela et
miştir.

"Yeni bir bin yıla girmeye hazırlanan dünyamızda, Türkiye' çete,
şeriat ve darbe kıskacından mutlaka kurtarılmalıdır."

Refahyol hükürneti, gerginliği tırmandırıcı bir politika izledi. Tele-
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vizyon kanallarına yapılan baskınlar, bazı milletvekillerinin kışkırtıcı
konuşmaları ve nihayet 11 Mayıs 1997 tarihinde Sultanahmet'te yapı
lan şeriat gösterisi siyasal ortamı içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Bu
noktada DİSK, tarihi bir uyanda bulundu; hükümete istifa çağrısında
bulundu.

13 Mayıs'ta yapılan basın toplantısında şunlar söyleniyordu:
"Sayın Erbakan, istifa edin. Çünkü siz siyasal islamın bir toplum ve

devlet biçimi olması için uğraşıyorsunuz. Seçimden önce verdiğiniz
sözlerin hiçbirini tutmadınız. Adil düzen dediniz, zamlarla halkı peri
şan ettiniz. Faiz zulümdür dediniz, faizleri durmadan arttırıyorsunuz.
Halktan değil, rantçılardan yana olduğunuzu açıkça gösterdiniz. Tür
kiye'yi karapara cenneti haline getirdiniz. Çeteleri saklıyorsunuz. Siya
sal amaçlarınız için bu ülkeyi yıllardır kana ve yolsuzluğa bulayanla
rın yargılanmasını engelliyorsunuz."

Bu çağrılarımız sonunda yerine ulaştı ve siyasal gerginliğin giderek
tırmanması sonucu, Refahyol hükümeti istifa etmek zorunda kaldı.
Ancak bu istifanın amacı, Başbakanlığın Tansu Çiller'e devredilerek,
hükümetin ömrünün uzatılmasıydı. Fakat Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel Başbakanlığı ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verince
Türkiye yeni bir hükümet seçeneğiyle karşı karşıya kaldı. Çok geçme
den ANAP, DSP ve DTP'nin oluşturduğu, CHP'nin dışardan destekle
diği 55. hükümet kuruldu.

g) Yeni Hükümet ve Sonrası.
55. Hükümet daha güvenoyu almadan önce DİSK koalisyon proto

kolüne ilişkin olarak kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:

"İçinde bulunduğumuz ortam 55. hükümetin uzun vadeli bir poli
tikalar zincirini bütünüyle yerine getirmesine elverişli değildir. Dolayı
sıyla hükümetin acil sorunların çözümü ve demokratik bir seçim orta
mının sağlanması gibi iki temel hedefi bulunmaktadır.

"Koalisyon hükümetinin öncelikli görevi; en başta hukukun ve de
mokrasinin işlerlik kazanmasını sağlamak olmalıdır. Hükümeti oluştu
ran partiler, "protokolde yazılı olsun veya olmasın hukukun üstünlü
ğü ilkesine bağlı kalarak, Anayasal demokratik rejimi tüm kurallarıyla
eksiksiz olarak işletmeyi taahhüt etmektedirler" diyerek bu konudaki
duyarlılıklarını ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda özellikle Susurluk
konusuyla ortaya çıkan ve dünyada yeni bir terör biçimi olarak sapta
nan organizasyonlarla mücadele önem kazanmaktadır.
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"Ülke kaynaklarının ve potansiyelinin tam olarak yansıtılması ve iş
lerlik kazanması için kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması hükü
metin vazgeçilmez önceliklerinden biri olmak zorundadır.

"Ülkemiz, üzerine yapıştırılan kara para ve uyuştunıcu cenneti suç
lamalarından kurtulmak zorundadır. İşsizlik tüm dünya ülkelerinde ol
duğu gibi ülkemizin de can yakıcı sorunları arasında yer almaktadır.
Gelir dağılımında ve vergideki adaletsizlik toplum içinde dinmek bil
meyen huzursuzluk kaynaklarının başında gelmektedir.

"Temennimiz, 55. hükümetin içinde bulunduğumuz koşullar gözö
nüne alınarak üstlenmiş olduğu bu görevi verdiği sözler çerçevesinde
yerine getirmesidir."

Hükümetin güvenoyu almasının ardından 22 Temmuz 1997 tarihin
de yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında yeni hükümete ilişkin şu
değerlendirme yapıldı:

"Refahyol hükümetinin ülkemizi içine düşürdüğü gerginlik ortamı,
55. Koalisyon Hükümetinin kurulmasıyla sona ermiş gibi gözükmek
tedir. Ancak bu durumun kalıcı olmadığı, çünkü gerginliği doğuran
esas etmenlerin ortadan kalkmadığı da herkesin farkına varması gere
ken bir olgudur.

"Hükürneti oluşturan koalisyon partileri kendi azami programlarını
hayata geçirmeye uğraşmak yerine, toplumun temel, acil ve ortak
beklentilerine yanıt verecek uygulamaları hızla gerçekleştirerek ülkeyi
seçime götürmek zorundadır.

"Önümüzdeki erken seçim tek bir oyun bile boşa gitmemesini sağ
layacak biçimde; yeni seçmenlerin saptanmasını sağlayan nüfus
sayımından sonra, bütün siyasal partilerin görüş ve önerilerini hiçbir
baskı ve tehditle karşılaşmadan ifade edebilecekleri bir yasal ve
psikolojik oıtam içinde yapılmalıdır.

"Susurluk kazası sonrasında ortaya atılan her türlü iddia bağımsız
ve sivil mahkemelerce soruşturulmalı, sorumlular yargılanmalı ve adil
bir sonuca ulaştırılmalıdır. Olaya adı karışan asker veya sivil bürokrat
lar ve politikacılar bağımsız, sivil mahkemelerde hesap vermekten
kaçmamalıdır.

"Temiz yönetim, temiz toplum talebi karşılanmalıdır. Laiklik ve
demokrasi için sendikal hakların önündeki engeller kaldırılmalıdır.
sosyal devletin tahribatı önlenmelidir. Eğitim, sağlık ve sosyal güven
liğin bir kamu hizmeti olduğu vurgulanarak bu alanlardaki özelleştir
meci yaklaşımlara derhal son verilmelidir. Kayıtdışı ekonomiyi kayıt
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altına almak bu hükümetin en acil görevlerinden birisi olarak durmak
tadır.

"Sekiz yıllık kesintisiz temel eğitim konusunda kesinlikle taviz
verilmemelidir. Eğitim alanındaki reformun asıl hedefi, toplumumuzu,
özellikle de gençliğimizi önümüzdeki yüzyıla hazırlayacak laik, bilim
sel ve demokratik bir eğitim sisteminin oluşturulması olmalıdır.

"Krizin genel çözümü konusunda emekçilerin elbette söyleyeceği
söz çoktur. Bütün bunlar demokratik ve özgür bir tartışma ortamı için
de yapılmalıdır.

"Hukukun üstünlüğü ve sosyal adalet temelinde bir ülke yönetimi,
bu hükümetin kendisine tanınan toplumsal desteği olumlu bir sonuca
dönüştürmesi için benimsemesi gereken temel yaklaşım olmalıdır."

h)Sonuç
Geçtiğimiz süreçte siyasal krizin en üst düzeye tırmandığı bir süre

ci yaşadık. Bu kriz devam ediyor. Bu krizin bu denli büyümesinde 24
Aralık 1995'te yapılan baskın seçimlerin doğurduğu temsil krizi önem
li bir rol oynadı. Halktan kaçırılarak yapılan bir seçim sonrasında top
lumun birikmiş sorunlarına yanıt bulabilecek bir parlamento yapısı
oluşması mümkün değildi; seçimden sonra. uzun vadeli bir hükümet
kurulamaması da bunu kanıtladı.

Ancak aslında yaşanan siyasal kriz, tek başına temsil krizine indir
genemez. Krizin temelinde daha köklü sorunlar bulunmaktadır. Tür
kiye'de gericiliği, çeteleri, yolsuzlukları, kara parayı vb. doğuran
siyasal ve toplumsal koşullar yapısal bir özellik taşımaktadır. Bu yapı
kabaca hukuksuzluk ve adaletsizlik kavramlarıyla özetlenebilir. Tür
kiye tam anlamıyla bir hukuk devleti olamamıştır; aynı şekilde sosyal
devlet de kurumlaşamamıştır. Özgürlük ve demokrasi toplumsal
yaşamın dokularına yayılamamış; kökleşememiştir.

Her alanda haksız ve hukuksuz uygulamalar sürmektedir. Hukuk
sal alanda eşitlik sağlanamamıştır. Yargının bağımsızlığı zedelenmiştir.
Devlet içindeki çeteler ve yolsuzluklar gibi halkımızı son derece rahat
sız eden olgular hukuksal olarak sonuçlandırılmamıştır.

Sosyal alanda adaletsizlik Türkiye'nin en temel sorunudur. Gelir
dağılımı adaletsizliği, işsizlik, yoksulluk gün gibi ortadadır. Eğitim,
sağlık ve sosyal güvenlik gibi sosyal devletin _en temel ögeleri erimek
tedir.

Halkın demokratik olarak örgütlenme ve sorunlarına kollektif

53



_______,oc.!?.~~~RAJ,__ _
olarak çözüm arama kanalları açık değildir. Sendikal hakların önün
deki engeller bunun en açık kanıtıdır. Böyle olunca din istismarcıları,
bu adaletsiz sosyal yapı içinde güçlenme imkanları elde etmektedir
ler. İrticayı besleyen asıl kaynak bu hukuksuz ve adaletsiz toplumsal
yapıdır.

Böyle bir altyapısı olan ülkede siyasal kriz yaşanması doğaldır. Bu
nedenle önümüzdeki süreçte, hukuku ve adaleti, yani eşitliği, özgür
lüğü ve demokrasiyi hedefleyen bir mücadele yürütülmesi gerekmek
tedir. Demokrasinin tam anlamıyla kurumlaşabilmesi içn daha atılması
gereken çok adım vardır. Aksi halde her kriz ortamında askerin göl
gesini üzerimizde hissetmeye devam ederiz Bunun acısını sonuçta
yine emekçiler çeker.

Yaşadığımız siyasal krizden dersler çıkarılmalı, özgürlük ve
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve sosyal adalet mutlaka toplumsal
yaşamın temeli haline getirilmelidir. Siyasal krizlerin önüne geçmenin
tek yolu budur. Önümüzdeki süreçte DİSK'in önündeki en önemli
görevlerden biri bu doğrultuda mücadeleyi yükseltmektir.
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D)KÜRTSORUNU
Üzerinde yaşadığımız topraklarda birçok uygarlık hayat bulmuştur.

Tarih boyunca oluşan etnik, dinsel ve kültürel çeşitlilik toplumumu
zun zenginliğini ve dinamizmini oluşturmaktadır. Fakat, farklılıkların
inkarına dayalı politikalar bu zenginliği ve dinamizmi baltalamıştır.
Farklılıkları yok sayarak dayatılan politikalar, insanlarımız arasındaki
kardeşlik bağlarının zayıflamasına ve giderek ayrımların Ön plana çık
masına neden olmuştur. Bu da çok önemli sorunların doğmasına yol
açmıştır.

Bu sorunların başında Kürt sorunu gelmektedir. Kürt sorunu bu ül
kenin en önemli sorunudur. Bu artık herkesin kabul ettiği bir gerçek
tir. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana varolan bir sorundur.

Bir sorunun bunca uzun bir süre varlığını koruması, insanlarda bir
kanıksama ya da alışkanlık yaratabilir. Böyle bir durum, sorunun
önemsizleşmesi ve anlamını yitirmesi gibi yanlış bir algılamaya da yol
açabilir. Ama Kürt sorunu böyle değildir; Kürt sorunu, ekonomik, si
yasal ve sosyal alanlardaki etkisiyle, toplumu sürekli bir şok ortamın
da tutan; dolayısıyla "beraber yaşanılır" bir nitelik taşımayan bir sorun
dur.

Artık kimsenin bu sorunun varlığına tahammülü kalmamıştır. Kürt
sorunu bir an önce çözülmelidir. Ancak gerçekten kalıcı, adil ve her
kes için yararlı bir çözüme ulaşılabilmesi için, Kürt sorununun "ne ol
duğu" ve "nasıl bir çözüm istediğimiz" konusunda ortak bir düşünce
nin oluşması gerekiyor. Böyle bir ortak düşünceye varabilmek için ise,
öncelikle ve ivedilikle Kürt sorununun özgürce tartışılabilmesinin
önündeki her türlü yasak, baskı ve engellemenin ortadan kaldırılma
sı gerekiyor.

Bugün temel görev bu gerekliliğin yerine gelmesine yönelik ortak
bir çabanın içine girmektir. DİSK başından itibaren, böyle bir çabanın
içindedir. DİSK, başından bu yana Kürt sorununun varlığını kabul
eden, "Kürt sorunu" kavramını açıkça seslendiren ve bu konuda ge
nel kurul kararı alan tek işçi konfederasyonudur.

Bir yanlış teşhisi düzeltmemiz gerekiyor. Güneydoğu Anadolu'nurı
sosyal ve ekonomik yönden geri kalmış olması, Kürt sorununun ne
deni değildir; aksine bir sonuçtur. Elbette, bölgenin gerikalmışlığını
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ortadan kaldıracak yatırım, üretim ve istihdam politikaları zorunludur.
Ancak sadece ekonomik önlemlerle Kürt sorununun çözülebileceğini
düşünmek bir yanılgıdan başka birşey değildir. Çünkü Kürt sorunu,
ekonomik olmanın ötesinde, siyasal ve toplumsal boyutları da olan bir
sorundur.

Kürt sorunu, ülkemizde demokrasinin gelişmesinin önündeki en
büyük engeldir. Yarısında, Genelkurmay Başkanlığı'nın ifadesiyle, "az
yoğunluklu savaş" süren bir ülkenin diğer yarısında normal bir hayat
sürse bile, o ülkede demokrasi gelişemez, güçlenemez. Çatışmanın ol
duğu yerde insan hakları yoktur, çünkü en temel insan hakkı olan ya
şama hakkı güvencede değildir. Silahların konuştuğu yerde insanlar
konuşamaz, fikirlerini birbirine anlatamaz. Böyle bir ortamda elbette
demokrasi de olmaz.

Kürt sorunu ekonomik ve sosyal gelişmenin de engelidir. Kürt so
runu varlığını korudukça, ne yatırımdan ne de üretimden söz edilebi
lir. Milyarlarca dolarlık kaynakları tüketen bir savaş, işsizliğin, yoksul
luğun, gelir dağılımı bozukluğunun ve derinleşen ekonomik krizin en
önemli nedenleri arasındadır.

Kürt sorunu, toplumda onarılması güç toplumsal yaralara yol açı
yor. Binlerce köyün yakılması, yüzbinlerce insanın yerinden yurdun
dan olması, evsiz barksız kalması, binlerce insanın genç yaşlarda ya
şamını yitirmesi, anaların babaların gözyaşları buna örnektir.

Kürt sorunu, yıllardır toplumun özlemi olan demokratikleşmenin
gerçekleşmesini engelliyor. "Kürt gerçeği"nin uzun yıllar gözardı edil
mesi, "Kürt kirnliği"nin yok sayılmak istenmesi şiddet yanlısı çözüm
leri özendirmiş; bu da daha baskıcı, daha yasakçı devlet politikalarına
gerekçe yapılmıştır.

Ama artık ülkemizde yaşayan değişik etnik kökenden yurttaşlarımı
zın yok sayılmasına, bunların kendi varlıklarını ve kültürlerini ifade
özgürlüklerinin baskı ve şiddet yolu ile sindirilmesine seyirci kalına
maz. Aynı şekilde her ne gerekçe ile olursa olsun, köylerin yakılma
sına, öğretmenlerin öldürülmesine, insanların yerlerinden, yurtların
dan edilmesine, Türk ve Kürt gençlerinin kanının akmasına, anaların
gözyaşı dökmesine de seyirci kalınamaz.

Bugün hep birlikte çözümü aramak zorundayız; çözüm için müca
dele etmek zorundayız. Çözüm daha çok mermi, daha çok kan, daha
çok gözyaşı ile bulunamaz. Silahlar susmadığı sürece Kürt sorununun
daha da büyümesi engellenemez.

Açıkça görülmelidir ki halk çatışma istemiyor; halk barış istiyor,
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kardeşlik istiyor. Toplumdaki birlikte yaşama arzusu, savaş kışkırtıcı
larının heveslerini kursaklarında bırakıyor. Bu, barışçı ve demokratik
bir çözüm için oldukça elverişli bir zemindir; iyi bir başlangıç nokta
sıdır.

Bugün Kürt sorununun çözümüne yönelik adım atma sorumluluğu
devlete düşmektedir. Şiddet ve baskı politikalarının bu sonınu çözme
diği artık görülmelidir. Kürt sorununun kalıcı ve herkes için yararlı,
barışçı çözümü, demokratik bir süreçte bulunabilir.

Bunun için öncelikle silahların konuşmadığı ve sorunun her tür ya
sak, korku, yıldırma ve kısıtlamadan uzak biçimde tartışılabildiği bir
ortam sağlanmalıdır. Bu ise toplumun bilgilenme ve gerçekleri çarpı
tılmadan öğrenme hakkının sağlanmasına bağlıdır. Bilgilenme üzerin
deki her tür sansür kaldırılmalıdır.

Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanlarımızın birçok hak ve öz
gürlüğünü kısıtlayan olağanüstü hal uygulaması sona erdirilmelidir.

İnsanlarımızı birbirine düşman eden, kan davalarıyla açılan yarala
rı derinleştiren koruculuk uygulaması kaldırılmalıdır.

Düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan her tür yasa ve uygula
maya son verilmeli; her platformda her düşünce serbestçe ifade edi
lebilmelidir.

Bu çerçeve içerisinde her toplumsal kesim, siyasi partiler, sendika
lar, diğer sivil insiyatifler sorunun demokratik yönden çözümü doğ
rultusunda kendi somut katkılarını yapmalı ve güçlerini birleştir
melidirler.

Kürt sorununun çözümü, yüzyıllardır birarada yaşayan, kültürel,
ekonomik, siyasal, sosyal açılardan sorunları ve çıkarları ortak olan
insanların gönüllü birlikteliğinin korunmasından geçiyor. Kürt soru
nun demokratik bir çözüme kavuşturulması doğrultusunda atılacak
her adımla, insan haklarına dayalı düzenlemelerle toplumsal barışa
giden yollar açılmış olacaktır.

Gönüllü ve özgürce bir kardeşlik çatısı altında, herkesin eşitlik
içerisinde yaşadığı demokratik bir Türkiye herkesin özlemi olmalıdır.
Böyle bir Türkiye'nin yaratılması, aynı topraklar üzerinde içiçe
yaşayan insanların, hangi etnik kökenden gelirlerse gelsinler, kimlik
lerini koruma, ifade etıne ve geliştirme haklarını güvence altına alan,
onları toplumun eşit haklara sahip özgür bireyleri olarak kabul eden
bir "yurttaşlık hukuku" çerçevesinde birlikte varolmalarını sağlamak
tan geçiyor.
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Büyük çoğunluğu emekçilerden oluşan Kürt ve Türk kökenli yurt
taşlarımız sömürüden arınmış bir dünya için birlikte çalışmaya hazır
dırlar. DİSK bu mücadelenin içindedir, çünkü DİSK Türk, Kürt ya da
başka bir kökenden, bütün işçilerin, emekçilerin örgütüdür.

DİSK önümüzdeki süreçte de barışçı, demokratik bir çözüm için
çabalarını arttıracaktır, akan kanın durması gerektiğini açıkça ifade
edecektir.
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E) TOPLUMSAL MUHALEFET
26-28 Ocak 1996'da toplanan Olağanüstü Genel Kurul sonrası dö

nemde ülkemiz toplumsal krizin hızla derinleştiği koşullarda yaşadı.
Susurluk Kazası ve Refahyol Hükümeti bu krizin doruk noktalarını
oluşturdular. Toplum peş peşe gelen şoklarla sarsıldı, şaşırdı ancak
tepkisiz kalmadı. Toplumsal tarihimizin en yaygın protestoları gerçek
leşir ve eylem birlikleri kurulurken, bir çok sivil insiyatif gündeme
geldi. DİSK bir yandan kendi eylemlerini gerçekleştirerek, diğer yan
dan bütün bunlarda aktif olarak yeralarak önemli bir görevi yerine
getirdi.

Bunların en başta gelenleri "Açlık Grevleri", "Cumartesi Anneleri",
"Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık" eylemi; 13 Nisan 1997 Hal
kın Raporu Basın Toplantısı, DİSK, Türk-İş, TESK, TİSK ve TOBB ta
rafından oluşturulan sivil platform ve "Barış İçin Bir milyon İmza"
kampanyası oldu.

Toplumsal muhalefet ve sivil insiyatiflerdeki patlama, toplumun
geniş kesimlerinin varolan yaşamlarından duydukları rahatsızlığın bir
kanıtıydı. Ekonomik koşulları farklı olan birçok insanın aynı talepler
altında birleşmesi, sıkıntıların kaynağının özgürlük ve demokrasi ek
sikliği olduğunu gösterdi. 12 Eylül 1980 darbesinden beri bastırılan
toplum, "Artık Yeter" diyerek gelişmelere müdahele etme doğrultu
sunda ilk adımı attı. Bu adımın belirleyici içeriği, demokrasiye sahip
çıkılması ve politik taleplerin ekonomik taleplerin önüne geçerek,
gündemin birinci sırasına oturmasıydı.

Gerek Susurluk Kazası gerek Refahyol eylemine karşı yapılan ey
lemler bunun birer kanıtı niteliğinde gelişti. Devletin demokratikleş
mesi arzusu yaratıcı eylemlerle dile getirildi. Şeriat-darbe ikilemi kar
şısında özgürlükçü bir demokrasinin gerçekleştirilmesinin zorunlulu
ğu vurgulandı.

Toplumsal muhalefet hareketleri açısından en önemli gelişme ay
dın hareketiyle emekçi hareketinin 1980 sonrasında ilk kez yan yana
gelmesiydi. Toplumsal sonınları dışardan gözleyen, doğrudan müda
hil olmayan aydın kesimlerin yeniden alanlarda ve mücadele içinde
yer almaları, bu dönemin geleceğe bıraktığı en önemli birikimlerden
birisi oldu. Çeşitli kampanyalar, mitingler ve eylemlerde aydınlar ve
emekçiler ortak hareket ettiler.
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Bir diğer önemli gelişme siyasal partilerle toplumsal muhalefet ör
gütlerinin ortak davranış içine girmesiydi. Karanlık Eylemi ile dolaylı
olarak gerçekleşen bu birliktelik, "Halkın Raporu" ile doğrudan bir bi
çim aldı. TMMOB, KESK, çeşitli meslek kuruluşları, dernekler ve siya
sal partiler taleplerini ve tepkilerini; eşit ve eşdeğer biçimde katıldık
ları bu eylemde dile getirdiler.

Sivil insiyatif alanındaki gelişmeler cezaevlerindeki açlık grevleri ile
başladı. Peşpeşe gelen ölümler karşısında toplumun tüm duyarlı ke
simleri dağınık oa olsa tepki gösterdi. Konfederasyonumuz bu dö
nemde "Analar Ağlamasın" diyerek sorunun çözümünü istedi. Top
lumsal baskı sonucunda uzlaşma sağlandı.

"Cumartesi Anneleri"nin eylemlerine polis müdahelesi bir diğer
önemli gelişme oldu. Tüm sivil toplum kuruluşları, çeşitli partiler ve
milletvekilleri eyleme destek vererek, polis müdahelesine karşı çıktı
lar.

İlk yaygın insiyatif ise barış konusunda ortaya çıktı. "Barış için bir
imza atıyorum" diyen bir milyon kişi arasında işadamları, sanatçılar,
aydınlar, sendika yöneticileri, kadın ve çevre hareketinin önde gelen
isimleri yeraldı. Bu girişimin başarısı diğer insiyatiflerin önünü açtı.
Konfederasyonumuzun başlangıcından itibaren örgütlenmesinde yer
aldığı bu kampanya süresince gerek işyeri temsilciliklerine kadar ula
şan kurumsal yapısı ve gerekse çeşitli etkinliklerde açılan standlarla
onbinlerce imza toplayarak, kampanya sekretaryasına ulaştırdı.

Susurluk sonrası başlayan karanlık eylemi ise ülke tarihinin en bü
yük sivil eylemi oldu. Milyonlarca insan kırk beş gün boyunca saat
21:00'de ışıklarını söndürerek "Bir şey yapmalı" diye haykırdı. DİSK
bu kampanyanın çağrıcıları ve örgütleyicileri arasında yer aldı.

Bütün bu gelişmeler, solun toplumsal muhalefet üzerindeki etkisi
nin artması sonucunu doğurdu. Uzun bir süredir sağa savrulan top
lum, solun yıllardır dile getirdiklerinin ne kadar gerçek olduğunu gör
dü ve yüzünü sola döndü. Bu durum ülke sorunlarının uzun vadeli
çözümü bakımından önemli bir gelişme oldu.

Toplumun tepkilerini açığa vurması doğrultusunda atılan bir dizi
adım arasında, çalışma hayatının tarafları tarafından oluşturulan işbir
liği de yer aldı.

Bu işbirliğinin somut bir yansıması olarak işçi ve işveren kuruluş
ları, bir insiyatif olarak biraraya geldiler. Türk-İş TESK TİSK TOBB. ' , '
ve DISK'in içinde bulunduğu bu insiyatif, hem hükümetin laiklik ve
demokrasi konusundaki olumsuz politikalarına· hem de çözümü dar-
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bede bulanlara karşı çıktı. Bir çok konuda son derece farklı çıkarları
olan, değişik politikaları bulunan bu kuruluşlar ülkenin çağdışı bir
gericiliğe sürüklenmesi karşısında; esas olarak bu sorunla sınırlı bir iş
birliğini gerçekleştirdi.

Özetle belirtmek gerekirse toplumsal muhalefetin ders alması
gereken, zorlu ancak umut veren bir dönem yasandı. Bu dönemin en
büyük özelliği, demokrasi güçlerinin ortak davranışının örgütlenilmesi
ihtiyacının açıkça algılanması ve bunu gidermeye yönelik çabalarının
yoğunlaşmasıydı. Bu çabaların somut ve kalıcı bir hale dönüşmesinde
ise eksiklikler yaşandı. Bunların giderilmesinde DİSK'e önemli bir rol
düştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.
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F) TÜRKİYE SENDİKAL HAREKETİ

a) Sendikalaşma Oranı
Çalışımı. ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ocak 1997 istatistiklerine gö

re Türkiye'deki toplam sigortalı işçi sayısı 4,111,200'dür. Toplam si
gortalı işçinin 948.493'ü kamuya, 3.162.707'si ise özel sektöre ait işyer
lerinde çalışmaktadır. Bunların ise% 66.0l'i (2,713,839) sendikalıdır.
Sendikalı işçilerin % 40'ı (1.087.049) karımda, % 60'ı (1.626.790) ise
özel sektörde çalışmaktadır. Yine aynı istatistiklerde karım sektöründe
çalışan işçilerin % 114.61'i sendikalı gözükürken, özel sektörde çalı
şan işçilerin% Sl'i sendikalı gözükmektedir. Kamu sektöründe çalışan
işçilerin sendikalaşma oranında görülen bu anormallik ÇSGB'nin ra
kanılarının gerçeği yansıtmadığının en belirgin kanıtıdır. Aynı anor
mallik özel sektör için de geçerlidir. İşçi sayısı daha çok olduğu için
bu durum rakamlardan anlaşılmamaktadır. Ancak tersini düşünmek
için de hiç bir sebep yoktur. Çünkü bu duruma yol açan en önemli
sebep yasalardır ve bu yasalar her iki sektör için de geçerlidir. 2822
Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nurı 24. Maddesin
de; sendika üyesi işçinin işsiz kalması durumunda sendika üyeliğinin
etkilenmeyeceği, 25. Maddesinde ise; üyelikten çekilen işçinin sendi
ka üyeliğinin 1 ay daha devam edeceği belirtilmektedir. Bu durumda
işten ayrılanların sendika üyelikleri sona ermernekte, bu nedenle de
sendikalı işçi sayısı toplam işçi sayısından fazla çıkmaktadır. Diğer bir
neden ise sendikaların önüne konulan % IO'luk işkolu barajının, sen
dikaları üye sayısını yüksek göstermek için zorlamasıdır. ÇSGB'ye ait
rakamlarda sadece sendikalı işçi sayıları, değil sigortalı işçi sayılar da
hatalıdır.

Gerek diğer resmi kurumlar tarafından yayımlanan rakamlar, ge
rekse de toplu iş sözleşmesinden yararlananların sayıları gözönüne
alındığında bu rakamların gerçeği yansıtmadığı bir kez daha ortaya çı
kacaktır. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Nisan 1996 Hanehalkı İşgücü
Anketi'rıin geçici sonuçlarına göre Türkiye'de ücretli ve yevmiyeli ça
lışanların sayısı 8.746.000'dır. Buna ücretsiz aile işçisi olarak çalışanla
rı da kattığımızda bu sayı 14.908.000'e ulaşmaktadır. Sigortalı sayısı ise
SSK 1996 İstatistiklerine göre 4.027.681'dir. Yani sigortalı işçilerin sa
yısından daha da fazla sayıda işçi sigortasız, kaçak çalıştırılmaktadır.
Gerçek sendikalı işçi sayısına ise toplu sözleşmelerden yararlanan iş-
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çi sayılarına bakarak ulaşabiliriz. Buna göre 1996 yılı içinde toplu söz
leşmesi imzalanan ya da toplu sözleşmesi yürürlükte olan işçi sayısı
ortalama 1.281.768'dir. Toplu sözleşme imzalayan işçilerin 789.886'sı
(% 61.6) kamuda, 491.882'si (% 38.4) ise özel sektörde istihdam edil
mektedir. Sendika üyesi olup da dayanışma aidatı ödeyenlerin sayısı
nın yok denecek kadar az olduğu gözönürıde tutulursa, gerçek ra
kamların ÇSGB tarafından açıklananların yarısından ela az olduğu gö
rülebilir. Sadece ücretli ve yevmiyeli çalışanların sayısını esas alarak
yaptığımız bir hesaplamada sendikalaşma oranı 'Vıı 14.7 olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu hesabı ücretsiz aile işçilerini ele dahil ederek yaptığı
mızda ise sendikalaşma oranı% 8.6'ya düşmektedir. Gerçeğe en yu
kın rakamlar olmakla birlikte bu rakamlar da varol.ın dunıımı tam ola
rak yansıtmamaktadır. Eğer baz olarak DİE'nin I lanehalkı İşgücü An
ketlerini değil de nüfus sayımlarında elde edilen sayılan haz olarak
alırsak bu oranlar 2-3 puan daha düşmektedir. Avrupa Blrllğl'nde ise
ortalama sendikalaşma oranı % 30.9'dur.

Sendikalaşma oranlan hangi yöntemle hesaplanırsa hesaplarısm,
hepsinin ortak göstergesi Türkiye'dcki sendikalaşma oranının gittikçe
düşüyor olmasıdır. Aynı gelişme dünya için de geçerlidir. Belçika, Da
nimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Norveç gibi sosyal devlet yönü
ağır basan devletler dışında dünya genelinde sendikalaşma oranların
da düşüş yaşanmaktadır.

b) Sendikal Yasak ve İhlaller
12 Eylül'ün baskıcı anlayışıyla oluşturulan Anayasa ve çalışımı ya

saları emeğin hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya bu dönem <le devam
elti. Memur statüsünde çalışan kamu emekçilerinin sendika kurması
na, sendika yöneticilerinin seçimine, sendikaların diğer örgütlerle iliş~
kilerine, sendikaların parti üyeliklerine, sendika paralarının değerlen
dirilmesine ilişkin kısmi iyiliştirrneler yapıldıysa da sendikalaşmanın
önünü tıkayan asıl kısıtlamalar okluğu gibi durmaktadır.

1992 sonrasında Tl3MM'de onaylanan ILO sözleşmeleri aradan ge
çen 5 yıla karşın henüz yasal mevzuatımıza uyarlanmış değil. Anaya
sa'dan, 2821 sayılı Sendikalar Yasası'ndarı, 2822 sayılı Toplu İş Sözleş
mesi Grev ve Lokavt Karıunu'ndan, 2908 Sayılı Dernekler Kamı
nu'ndan ve diğer kanunlardan kaynaklanan ktsıtlamalan ILO sözleş
melerinin ilgili maddelerine aykırıdır.

2822 sayılı Toplu İş Sözleşme Grev ve Lokavt Karıunu'nun getirdi
ği % lO'luk işkolu barajı nedeniyle yaklaşık 70 bin işçi bir sendikaya
üye olduğu halde toplu sözleşme hakkından yararlanamamaktadır.
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DİSK'e bağlı 26 sendikadan ise sadece 1 l'i bu hakkı kullanabilmekte
dir. Yine aynı yasanın öngördüğü işletme düzeyinde toplu sözleşme
yapma usulü, dağınık bir çok işyerinden oluşan işletmelerde örgütlen
meleri zorlaştırmaktadır.

Yasal olarak zaten sınırlı olan bu hakkın kullanımı bile çoğu zaman
fiilen engellenmektedir. DİSK'e bağlı Gıda-İş sendikasının Uzunköp
rü'deki işyerlerinde yapmak istediği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
ne işverenler fabrikaları kapatarak cevap vermişlerdir. Sendikalaşma
ya karşı biraraya gelen ve oluşturdukları fonla birbirlerini destekleyen
işverenler, işçilerin Anayasal hakkını tanımamakta direnmektedirler.
Benzer davranışlarla Tekstil Sendikası Lüleburgaz'daki Sofist Teks
til'de, Basın-İş Halkalı'daki Lissan Matbaacılık A.Ş'de, Nakliyat-İş Bur
sa'daki Gintern'de, OLEYİS ise USAŞ'ta vb. karşılaşmıştır.

c) Taşeronlaşma ve Esneklik
Taşeronluk Türkiye açısından çok eski bir kurum olmakla beraber,

sermayenin küreselleşmesi ve buna bağlı olarak esnek üretim sistemi
nin gündeme gelmesiyle daha da yoğunlaşmıştır. Taşeron veya alt iş
veren, en geniş anlamıyla ana firmanın işinin bir bölümünü üstlenen
gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanabilir. Asıl işverenin işinin bir
bölümünü üstlenen işverenler bu işi kendi işyerlerinde ve rnakinala
rıyla yapabilecekleri gibi, asıl işverene ait işyerinde ve onun makina
larıyla da yapabilirler.

İşveren açısından yan işlerin devredilerek asıl işte yoğunlaşma, ta
lep dalgalanmalarına kısa sürede uyum sağlama, bir takım idari hiz
metler için harcanacak zaman ve paradan tasarruf etme, maliyetleri
düşürme gibi olanakları sağlayan taşeronluk, işçiler açısından sendi
kasızlaşma, düşük ücret, sigortasızlık gibi olumsuzluklara neden ol
maktadır. Çünkü taşeron, aldığı işi en düşük maliyetle gerçekleştirmek
için düşük ücretli ve sigortasız işçi çalıştırma yoluna gitmekte, en ba
sit hak arama çabasını bile işten atmayla cezalandırabilmektedir. İşle
rin ve işçilerin bu türden küçük taşeronlara paylaştırılması sendikala
rın örgütlenmesini de güçleştirmektedir. Bu durum işçiler arasındaki
sınıfsal dayanışmayı zayıflatmakta, bu da sınıf bilincinin ve kollektif
mücadalenin gelişmesini engellemektedir. Aynı işyerinde ikinci sınıf
işçi psikolojisine sokulan taşeron işçilerinin diğer işçilere uzak durma
sı, işyerinin kendi işçilerinin de taşeron işçisini kendisi için bir tehdit
unsuru olarak görmesi, aynı işyerinde çalışmalarına karşın bu iki ke
sim arasındaki kollektif mücadelenin gelişmesini engellemektedir.

Taşeron uygulamasının yanısıra, benzer kaygılarla geliştirilen, bir-
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birinden nitelik olarak farklılıklar gösterse ele birbiriyle benzeşen kav
ramlar ve uygulamalar da gelişmiştir; "eve iş verme", "evde çalışma",
"kendi adına çalışma", "komisyonculuk", "fason üretim" gibi. Bütün
bu biçimler, yasal mevzuattaki eksikliklerden de yararlanarak çalışan
ların aleyhine olarak gittikçe genişlemektedir. Bu tür biçimler altında
çalışan insanlar çok düşük ücretler aldıkları gibi herhangi bir sosyal
güvence ve örgütlenme hakkına da sahip değildirler. Bu tür uygula
maların işçilere nelere malolduğunun en çarpıcı sonuçlarından biri
Tuzla Tersanesinde ardarda meydana gelen iş kazaları ve ölümlerdir.
Hiçbir eğitim ve teknik donanıma sahip olmayan işçiler taşeron firma
lar tarafından tehlikeli işlere itilmekte, adeta ölüme terkedilmektedir
ler. İşçilerin sigortalarının bile olmaması ise durumu tam bir insanlık
dramı haline dönüştürmektedir. Taşeron uygulamasının diğer yaygın
bir sonucu da işsizlik yaratmasıdır. Özellikle kamuya ait olan ve özel
leştirme adı altında taşerona devredilen işyerlerinde, işyerinin yeni sa
hibi buradaki sigortalı ve sendikalı işçileri atarak yerlerine az sayıda
daha düşük ücretle, sigortasız, sendikasız çalışan işçi almaktadır.

1995-1997 arasında sadece Genel-İş sendikasının örgütlü olduğu
belediyelerden 22'sinde, belediyelere ait 31 özelleştirme adı altında ta- .
şeronlaşma uygulamasına raslanırııştır. Belediyelerin yerine getirdiği
çoğu hizmet yasayla belediyelere görev olarak verildiği için, özelleş
tirrne sonrası belediyenin hizmetle ilgisi yasal olarak devam etmekte
dir. Bununla beraber şimdiye kadar hiçbir belediye yönetimi özelleş
tirme sonrası taşeron şirketlerde çalışan işçilerin durumuyla ilgilenme
miştir, bu şirketlerin yasa ve kuraldışı işlemlerine müdahale etmemiş
tir.

DİSK, işçi sınıfının aleyhine gelişen ve sendikaları zayıflatan bu tür
uygulamaların karşısında olmuştur. Bundan sonra da bu soruna karşı
yaygın kampanyalar düzenleyecektir.

d) Gümrük Birliği
Ocak 1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği, çalışma yaşamını et

kileyen bir başka gelişme olmuştur. Çalışanlara ve onların temsilcisi
olan sendikalara uzun bir dönem kapalı tutulan bu süreçte Türkiye
kendi ekonomisini riske atarak, yükün çoğunluğunu üstlenmiştir. Bu
durumun sosyal hayata, çalışma hayatına etkileri konusunda hiç bir
önlem alınmadığı gibi, en küçük bir değerlendirme dahi yapılmamış
tır. Bu süreçte Türkiye'nin güvendiği şey ekonomik ya da teknolojik
üstünlük değil, ucuz işgücü üstünlüğü olmuştur. DİSK külfeti çalışan
lara yüklenmiş bir Birlik'terı yana olmamıştır. DİSK bu süreçte Avrupa
Sosyal Modeli'ni oluşturan ilkelerin kabul edilip hayata geçirilmesini
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en hayati kriter olarak görmüş ve bunu savunmuştur. Bu ilkeler şun
lardır:

1- Avrupa Topluluğu'nun her ülkesinde kendi mesleğini icra hak-
kı, yani serbest dolaşım hakkı.

2- İstediği işi seçme ve dengeli ücret hakkı.
3- Çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesi hakkı.
4- Çalışmaya gidilen ülkede geçerli sosyal güvenlik sisteminden ya-

rarlanma hakkı.
5- Örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüklerini kullanma hakkı.
6- Mesleki gelişim için okul sonrası mesleki eğitim hakkı.

7- Kadın ve erkeklere eşit muamele hakkı.
8- İşçilerin işi ve iş yaşamını ilgilendiren her konuda bilgilenme,

danışılma ve katılma hakkı.
9- İşyerinde sağlık ve işgüvenliği hakkı.
10- Gençlerin ve çocukların kurunması hakkı.
11- Yaşlılar için asgari gelir garantisi hakkı.

12- Sakatların mesleki ve sosyal entegrasyonu hakkı.

Gümrük Birliği'nin 2. yılına gelindiği halde, bu ilkelerin hayata ge
çirilmesi konusunda en küçük bir gelişme dahi gözlenmediği gibi ça
lışanlar açısından durum gün geçtikçe daha da kötüye gitmektedir.
Gümrük Birliği'nden bu yana iktidara gelen her hükümet, üretimin
geliştirilmesi yönünde hiçbir adım atmazken rantiyeciliği besleyen tu
tumlarını sürdürmüştür. İstihdamı daraltan, işsizliği şişiren bu tutum,
ekonomide yarattığı tahribat bir yana, çalışma hakkının gaspı anlamı
na gelmektedir. Üretime dayanmayan bir ekonominin ise, rekabet gü
cü olamaz. Türkiye'rıin Gümrük Birliği'rıde en büyük kozu olan teks
til sektörü ise, çalışanların en çok sömürüldüğü sektörlerden biri ol
maya devam etmektedir. Taşeron çalışmanın yaygın olduğu bu sek
törde işçiler sendikasız, sigortasız, sosyal güvencesiz olarak en kötü
koşullarda çalıştırılmaya devam etmektedir. Bu ise, Gümrük Birliği
Anlaşması tarafından yasaklanan "sosyal damping" uygulamasının de
vam ettiği anlamına gelmektedir.

e) Ekonomik ve Sosyal Konsey
Çalışma hayatında işçiler ve sendikalar aleyhine olan yasaların ve
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uygulamaların ortadan kaldırılması konusunda adım atmayan hükü
metler, işveren ve işçi temsilcilerini toplu sözleşme masasında değil
Ekonomik Sosyal Konsey adıyla oluşturdukları bir konseyin çatısı al
tında bir araya getirmeye çalışmışlardır. DİSK, geleneksel mekanizma
lar olan toplu sözleşme ve grevi vazgeçilmez bir temel olarak görmek
le birlikte, böylesi bir platformu da ilkesel olarak reddetmemiştir. Ör
nekleri Avrupa'da da görülen bu türden yeni platformları demokratik
işkyi.';ii sağlanabilirse makro sorunların çözümünde bir araç olarak
görmüştür. Ancak Avrupa'daki bu tür oluşumları örnek göstererek
Ekonomik ve Sosyal Korısey'i önerenler, bu ülkelerde varolan konsey
lerin en belirgin özelliği olan tamamen sivil toplum örgütlerine dayan
malarını gözardı etmişlerdir. Oysa ki bu tür yapılanmalarda hükümet
ve devlet temsilcileri ya hiç yoktur ya da birkaç temsilciyle sınırlıdır.
Bilinen örneklerden yola çıkarak bakıldığında Avrupa ve diğer geliş
miş ülkelerde oluşmuş bu platformların işlevi, sosyal kesimlerin belir
li sorunlar karşısında ortak çözümler üretmesini hedefleyen bir tartış
ma ortamının oluşturulmasıdır. Ekonomik ve sosyal konseylerin, sos
yal kesim örgütlerinin asli işlevlerini, görevlerini üstlenmek gibi bir ro
lü bulunmamaktadır. Hele sendikaların ve diğer meslek örgütlerinin
üzerinde, onların özgür ve bağımsız faaliyetlerini kısıtlayan bir işlevi
hiç bulunmamaktadır.

Ancak hemen her konuda olduğu gibi Türkiye'de bu konu da top
lumun gündemine tümüyle farklı bir biçimde getirilmiştir. Geçmiş hü
kümetlerin Ekonomik ve Sosyal Konsey'e yaklaşımı, büyük ölçüde
şeklen, Avrupa Birliği ülkeleriyle isim benzerliği düzeyinde yapılan
malar oluşturmak, ama asıl olarak işçi haklarınının geliştirilmesine kar
şı sendikalar üzerinde bir baskı mekanizması yaratmak olmuştur.

Çoğunluğu bakanlar ve yüksek devlet memurlarından oluşturulan
Ekonomik ve Sosyal Konsey'dc işçilerin temsili çok sınırlıdır. Kon
sey'de başlangıçta yalnızca Türk-İş'e yer verilirken, daha sonra DİSK
ve I Iak-İş'İn de katılacağı açıklanmıştır. Ancak DİSK, hangi adla olur
sa olsun bu tür yapılanmaların ilk önce demokrasiye olan katkısı 1)0-
yutunda değerlendirilmesi gerektiğini, işleyişi ve oluşumuyla demok
ratik olmayan, temsil gücü bulunmayan hiçbir kurum ve kuruluşu
desteklemesinin ve katkı vermesinin beklenemeyeceğini ileri sürmüş
tür.

0 Eşel-Mobil Uygulaması
Ücretlerin, belirli bir zaman dilimi içindeki belirli endekslere göre

otomatik olarak artırılması anlamına gelen eşel-mohil sistemi, yeni bir
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uygulama olmamakla beraber, Refahyol iktidarı sırasında çok önemli
bir buluşmuş gibi gündeme getirilmesiyle bir kez daha tartışma konu
su oldu. Refahyol iktidarının ücretleri bir önceki ayın enflasyonuna
endeksli bir şekilde aylık olarak artıracağını ilan etmesi, ilk bakışta işin
arkasındaki gerçekleri göremeyen kamuoyu tarafından olumlu bir ge
lişme olarak algılandıysa da çok geçmeden gerçekler bir bir ortaya ko
nulmaya başlandı. Bununla birlikte ağırlıkla kamu işyerlerinde örgüt
lü bulunan Türk-İş'e bağlı kimi sendikalar uygulamayı bu gerçeklere
rağmen kabul etti.

1978-1979 döneminde CHP Hükümeti tarafından gündeme getiri
len ancak işçilerin tepkileri nedeniyle uygulamaya geçirilemeyen eşel
mobil, sendikaların devreden çıkarıldığı veya etkisizleştirildiği 12 Ey
lül 1980 sonrasında dönem dönem ugulamaya konuldu. Bu sistemin
bir askeri darbenin ardından uygulamaya konulması anlamlıdır. Zira
bu sistem dünyada da, demokrasinin ve dolayısıyla sendikal özgürlük
lerin kısıtlandığı ya da hiç olmadığı baskı rejimlerine özgü bir sistem
olarak ortaya çıkmaktadır.

Türkiye gibi sendikal hak ve özgürlüklerin tam olarak elde edile
mediği ve sendikaların kurumsallaşamadığı ülkelerde eşe! - mobil uy
gulaması sendikacılığa büyük darbeler indirebilir, indirmektedir de.
Bu sistem ücret artışını ön plana çıkararak sendikal mücadelenin di
ğer sosyal ve ekonomik unsurlarının geri planda kalmasına neden
olur.

Eşel-mobil sisteminin Türkiye'de geçmişte ve bugün uygulanan bi
çimi gerçek ücret kayıplarını önlememektedir. Çünkü öncelikle geç
mişe dönük kayıpları telafi etmek, daha sonra da enflasyona endeks
li bir ücret artışı sistemi oluşturmak gerekir. Ancak Türkiye'de uygu
lanan sistem ile geçmiş yıllar gözönüne alınmamaktır. Geleceğe dö
nük olarak gerçek ücretlerde bir kayıp olmayacağı düşünülse bile -ki
resmi enflasyon oranlan gerçeği tam olarak yansıtmadığı için yine de
bir kayıp söz konusu olacaktır- geçmişteki kayıplar telafi edilmediği
sürece uygulama eksik kalacaktır. Bu olumsuzluğun yanında bir diğer
olumsuzluk da gelir dağılımındaki ücretliler aleyhine olan durumun
bu uygulamayla devam edecek olmasıdır. Gelir dağılımının son dere
ce bozuk olduğu Türkiye gibi bir ülkede eşel-mobil uygulaması
emekçilerin milli gelirden aldıkları payın giderek düşmesine, dolayı
sıyla gelir dağılımının daha da bozulmasına neden olacaktır. Çünkü
bu sistem refah artışından işcilerin de yararlanmasının önünü kesmek
te, işçi ücretlerini sabitlemektedir. Ücretlerin toplu pazarlıkla değil de
eşel-rnobil ile belirlenmesi, refah artışından sadece işverenlerin yarar
lanması, işçilerin ise yararlanamaması anlamına gelmektedir. Ayrıca
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ücretler arasında varolan fark, eşit oranlı yapılan artırımlarla sürekli
büyüyecektir. Bu durum da hem işçilerin hem de sendikaların kendi
aralarındaki birliği zayıflatacaktır.

Eşel-mobil sisteminin Türkiye açısından bir diğer sakıncası ise enf
lasyon oranları konusundaki belirsizliktir. Çünkü resmi kurumlarca
açıklanan enflasyon oranları gerçekleri tam anlamı ile yansıtmamakta
dır. İşçilerin tüketim kalıpları günden güne değişmekte ve tükettikle
ri mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış ile genel fiyat artışları arasın
da fark oluşmaktadır. Bu açıdan da resmi enflasyon oranı, gerçek fi
yat artışlarını yansıtmamaktadır.

Sistemle ilgili olarak söylenebilecek diğer bir eleştiri de uygulama
nın siyasi iktidarın keyfiyetine kalmasıdır. Geçmişte yaşanan örnekler
de görüldüğü gibi hükümetler gerektiğinde otomatiğe bağlanan bu
zamları bile vermemektedir. Hatta toplu sözleşmeyle alınan haklar bi
le Türkiye'de iktidarlarca ekonomik kriz gerekçe gösterilerek gasbedi
lebilmektedir. Bu durumda, sendikaları devreden çıkaran bu sistemin
uygulanması sorun olacaktır.

DİSK, sendikaları devreden çıkaran ve yukarıda sayılan olumsuz
laklara neden olan eşel-mobil sistemine geçmişte olduğu gibi bugün
de karşı çıkmaktadır. "Sendikaların artık sadece ücret sendikacılığı
yapmaması gerekir" gibi doğru bir anlayış, sendikal faaliyetin ayrılmaz
bir parçası olan ücret pazarlığının tamamen kaldırılması için gerekçe
olarak öne sürülemez.

g) Örgütler Arası İlişkiler
Ülkemizde çalışanlara ve sendikalara yönelik baskı politikalarının,

özelleştirme, işten çıkarına, hukuksal baskı gibi uygulamaların sürme
si, sosyal devlet anlayışından tümüyle uzaklaşılması ve kazanılmış sos
yal hakların tümüyle yok edilmesinin amaçlanması, emekçilerin birlik
te mücadelesini bir zorunluluk haline getiriyor.

Sınıfın birliği ilkesinden hareket eden DİSK, gerek işçi sınıfını ilgi
lendiren konularda gerekse de tüm ülkeyi ve halkı ilgilendiren konu
larda diğer sınıf örgütleriyle ilişkilerini ve dayanışmasını sürdürmüştür.
Türk-İş'irı 5 Ocak 1996'da Ankara'da yapılan mitingini, KESK'in 13-14
Nisan 1996 tarihli mitinglerini ve 14 Aralık 1996 tarihli Ankara yürü
yüşünü desteklemiştir. Cezaevlerindeki açlık grevlerine son verilmesi,
Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl bir tarzda
çözülmesi, aydınlık bir Türkiye'nin yaratılması, IMF ve Dünya Banka
sı'nın dayattığı ekonomik politikalara son verilmesi, Zorunlu Tasarruf
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Fonu'na son verilmesi gibi konularda diğer konfederasyonlarla ortak
tavır almıştır. Petrol-İş'in sendikalaşma hakkı için Shell, Mobil ve BP
ürünleri aleyhine başlattığı boykot eylemine DİSK aktif olarak katılma
karan almış ve kampanyanın sekreteryasında da görev üstlenmiştir.
1996 ve 1997 1 Mayıs kutlamaları yine DİSK'in önderliğinde gerçek
leştirilmiştir. Her iki kutlamada da sınıf birliği ilkesi hayata geçirilmiş
ve kutlamalar Türk-İş, Hak-İş ve KESK başta olmak üzere diğer emek
örgütleriyle birlikte gerçekleştirilmiştir. Failleri konusundaki sis perde
si 3 Kasım 1996'claki Susurluk Kazası ile kalkan 1996 1 Mayıs'ındaki
provokasyona rağmen 1997 1 Mayısı Türkiye işçi sınıfının bütün un
surlarının bir araya geldiği coşkulu ve katılımlı bir eylem olmuştur.

Ancak bütün bunlarla birlikte, sendikal hareketin bir bütün olarak
gerilemesinin önüne geçilebilmesi için gerekli olan ileriye dönük,
programlı, kalıcı birlikler bu dönemde de oluşturulamamıştır.

h) DİSK'in Sendikal Yaklaşımları
Kurulduğundan bu yana sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışı teme

linde mücadelesini yürüten DİSK, içinde bulunduğumuz bu yeni dö
nemin kendisine yüklediği yeni görevleri yerine getirmede ve yeni bir
sendikal yönelim oluşturmada yine bu zemini temel almıştır. Ancak
bu ilkenin, bugünün koşullarının doğurduğu ihtiyaçlara yanıt verecek
yeterliliğe ulaştırılması gerektiğini de gözardı etmemiştir.

DİSK, sendikal hareketin, sadece varolan örgütlülüğünü koruma
çabasıyla sınırlı bir faaliyet göstermesinin, yaşanan sonurların büyük
lüğü karşısında bir çözüm getirmeyeceğini, özellikle varolan üyelerle
yetinme anlayışının, tutuculaşma ve giderek yokolma sürecini berabe
rinde getireceğini görmektedir. Sorunlara dünya ve ülke ölçeğinde ve
sınıfsal bir temelde yaklaşımı reddeden, işyerlerine hapsolan, örgüt
lenmeyi çekirdek işgücüyle sınırlayan, sadece üretim ve kar artışı çer
çevesinde "mikro korporatizm"i benimseyen işyeri sendikacılığı anla
yışlarının da çözüm olmadığı belli olmuştur.

DİSK, sendikal mücadelenin tarihsel çekirdeğini oluşturan ve eko
nomik haklar üzerine kurulu olan toplu sözleşmenin, tarihsel işlevini
koruması gerektiğini savunmaktadır: Bu nedenledir ki, toplu sözleş
melerin, dolayısıyla sendikaların varlık nedenlerinden birini ortadan
kaldıracak olan eşel-mobil sistemine karşı çıkmıştır. Ancak DİSK, top
lu sözleşmenin içerik ve yöntem açısından geliştirilerek zenginleştiril
mesi gerektiğini de savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre, gerek toplu
sözleşmelerde gerekse diğer sendikal faaliyetlerde, teknolojik
değişimin işçilerin lehine kullanılmasına yönelik talepler geliştirilmeli,
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işçilerin yabancılaşmasını azaltan, kendi yaşamlarını kendi istedikleri
yönde oluşturabilmelerinin olanaklarını artıran ve özgürlükleri çoğal
tın bir "olumlu esneklik" politikası oluşturulmalıdır. Bu politikaların
yaşama geçmesinin ve işçilerin teknolojik değişimden kendi lehlerine
yararlanmalarının, sendikaların etkin olarak işletme ve yönetimlerini
denetlemeleri, yönetime katılmaları ve ülke çapında teknoloji, istih
dam ve üretim politikalarına müdahale etmeleriyle mümkün olduğu
gözden. kaçırılmamalı. bu doğrultuda mücadele edilmelidir.

DİSK, yeni dönemde yeni bir örgütsel yapıya ve mücadele poli
tikasına ihtiyaç duyulduğunun ela bilincinde olmuştur. Geçmişten
bugüne gelen ve geçmiş dönemin ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluş
tunılan geleneksel sendikal örgütlenmelerin bugünün ihtiyaçlarını
karşılayamayacağı gerçeği DİSK'in de önüne dikilmiştir. Farklı Işkol
larından da olsa sendikal örgütlenmelere karşı güçlü birlikler
oluşturan işverenlerin karşısına en az onlar kadar koordineli ve kol
lektif bir tarzda çıkılması zorunluluğu bu dönemde kendisini daha çok
hissettirmiştir. Özellikle Trakya, Denizli, Kocaeli, Gaziantep gibi yeni
sanayii merkezlerine yönelik örgütlenme politikalarının kollektif
olarak oluşturulması ve yürütülmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bu nedenle DİSK, başta Trakya ve Denizli olmak üzere bu gibi mer
kezlere yönelik olarak kollektif bir mücadeleye girişmiştir. Bu yapılır
ken de bu bölgelerde ve illerde bulunan ve farklı işkollarına dahil
sendikaların yerel işbirliği ön planda tutulmuştur. Sendikaların yerel
ayaklan kadar, o bölge ve illerde bulunan demokratik kitle örgütleri,
yerel yönetimler ve basın-yayın kuruluşlarının da bu kollektif
mücadeleye katkıda bulunmaları gözetilmiştir.

Bu arada, bu türden bir örgütlenme faaliyetine paralel olarak gerek
sendika genel merkez ve şube yöneticilerine, gerekse de işyeri tem
silcilerine ve üyelere yönelik etkin bir sendikal eğitim faaliyeti
yürütülmüştür. Değişen dünya ve Türkiye koşullarını kavratmayı, yeni
sendikal politikaların üretilmesine katkı sunmayı, işçilerin haklarının
bilincine varmasını sağlamayı, giderek yozlaşan kültürel kimlik ve
kişiliğimizi geliştirmeyi hedefleyen bu eğitim çalışmalarında DİSK'in
ve sendikaların uzman kadrolarının yanı sıra akademisyen ve sendika
dışı uzmanların da desteğinden yararlanılmıştır.

DİSK, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de işçi sınıfının
sorunlarını işyerleriyle sınırlı görmemiş, işçi sınıfının içinde yaşadığı
toplumun tüm sorunlarına karşı sorumluluk duymuştur. Bu sorunlara
yaklaşırken emek ve demokrasi eksenli bir bakış açısını temel almış
tır. İnsan hakları, Kürt sorunu, milliyetçilik ve dinin siyasallaştırılması,
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demokratikleşme sorunları, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik, işsizlik
ve iş güvencesi, üretim ve yatırım, gelir dağılımı, ekonomik poli
tikalar, adalet, uluslararası ilişkiler gibi konularda bu eksenden ayrıl
mamıştır. Bu dunım, Susurluk Kazası ile ortaya çıkan devlet içindeki
çetelere, Refahyol Hükümeti ile iyice krize dönüşen laiklik sorununa,
uzun bir dönemdir devam eden Kürt sorununa, kadın hakları soru
nuna vb. yönelik tavırlarında açıkça görülmüştür. DİSK bu türden
sorunlara karşı, aynı ekseni temel alan diğer sendikal yapılarla, sivil
ve demokratik örgütlerle, siyasi partilerle işbirliğine girmekten de
çekinmemiştir.

Uluslararası düzeyde ise, varolan ilişkilerin dayanışma boyutundan
işbirliği boyutuna dönüştürülmesi yönünde somut adımlar atılmıştır.
DİSK-AB/MEDA işbirliğiyle Sendikal Haklar Ulusal İzleme
Komitesi'nin oluşturulmasını ve bir dizi eğitim programını içeren bir
proje gerçekleştirilmiştir. Diğer bir proje, merkezi Hollanda'da bulu
nan Bernard Van Leer Vakfı ile Adana'da gerçekleştirilmekte olan olan
Çocuk Projesi'dir. Üçüncü bir proje ise finansal desteğini Hollanda
Sendikalar Konfederasyonu'nun (FNV) karşıladığı ve yine Hollanda'da
bulunan Uluslararası Sosyal Tarih Vakfı'yla işbirliğiyle gerçekleştirilen
DİSK Arşivini Düzenleme Projesi'dir. Bu türden projelerin yanısıra ey
lem düzeyinde de işbirlikleri gerçekleştirilmiştir. İstihdam İçin Avrupa
Eylem Günü olan 28 Mayıs 1997'de, ETUC'un Avrupa'da gerçekleştir
diği eyleme paralel olarak DİSK de İstanbul'da bir eylem yapmıştır.
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A) ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

a) DÖKK ve DİSK
DİSK ikinci dönem sendikal çalışmalara başlaması sırasında en

önemli kurumsal yapılardan biri olarak DİSK Örgütlenme Koordinas
yon Kurulu (DÖKK)'nu oluşturmuştur.

DÖKK sendikalarımızın örgütlenme daire başkanlarından oluşan
ve DİSK Örgütlenme Dairesinin koordinasyonunda görev yapan bir
yapılanmadır.

DİSK'in merkezi ve koordinasyon içinde yürüteceği örgütlenme ça
lışmalarında ve DİSK etkinliklerinin koordinasyonunda işlev görecek
bu yapılanmaya daha aktif bir görev yüklenmiştir. Ancak şunu belirt
mek gerekir ki, bu yapı bugün nispeten daha da oturmuş bir biçimde
işlemektedir.

DÖKK çalışmaları iki ana başlıkta değerlendirilmelidir.
1-DİSK merkezli etkinliklerin düzenlenmesi,
2-Genel olarak sendikal örgütlenmede koordinasyonun sağlanma

sı.

b) DİSK Etkinlikleri ve DÖKK
Son dönem bütün DİSK etkinliklerinde temel görevlendirme bu ya

pılanmadan yürütülmüştür. Etkinliklerimizin, katılım, hazırlık ve gü
venlik çalışmaları bu kurulda planlanmış ve örgütlenmesi yapılmıştır.

Bu alanlarda DÖKK çalışmaları belli bir örgütlenme yaratmıştır. Bu
yapının önümüzdeki dönem çalışmaları için belli bir birikim ve tecrü
beyi sağladığı göz ardı edilmemelidir.

c) DÖKK ve Sendikal Örgütlenme
Koordinasyonu
Bugün bütün sendikalarımız tarafından belirtilmektedir ki, sendikal

örgütlenme "DİSK örgütlenmesi" etrafında sürdürülmektedir. İşçiler
sendikalarından çok DİSK adını bilmekte, üye olmaktadırlar.
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Bu gerçek bile örgütlenme çalışmalarında "birlikte", "koordineli"
çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Bunun yanında sendikal olanakların
durumu göz önüne alındığında bu çalışmanın zorunluluğu bir kez da
ha ortaya çıkmaktadır.

Bu tespitten hareketle DÖKK olarak çalışmaları bu perspektif için
de yürütülmesi gündeme alınmıştır. Ancak varolan zorunluluklara kar
şın zaman zaman sendikal örgütlenme politikaları ile ortak örgütlen
me çalışması çakışmamış, özel sorunlar bu politikaların uygulanması
nı engellemiştir.

Bu nedenle sendikal örgütlenmede DÖKK'ün çalışmaları ortaklaş
tırma çabasında yeterli başarı sağlamamıştır.

Her şeye karşın gerek Denizli gerekse Trakya bölgesinde böyle bir
koordinasyonun sağlanmasına özel çaba harcanmış ve halen de har
canmaktadır.

Trakya bölgesi DİSK açısından özel önem taşımaktadır. Yoğun bir
işçi bölgesidir. Sendikal örgütlülük düzeyi oldukça düşüktür. Kayıt dı
şı çalışmanın yoğun olarak sürdüğü bir sanayi havzasıdır. DİSK ve
bağlı sendikalar olarak bizim de bölgede örgütlenmemiz çok zayıftır.
Bu nedenle bölgede işçi yoğunluğuna göre güçlü olan sendikalarımız
la ortak çalışma programları oluşturulmuştur. Basın yayın çalışmaları,
eğitim çalışmaları, dar kadro ve kitlesel çıkışlarla yaklaşık 1 sene sü
recek bir program uygulanmaktadır.

d) DİSK ve KESK
DİSK ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, KESK ara

sında "güçbirliği", "dayanışma" temelinde ilişkiler sürdürülmektedir.
Karşılıklı eylemlerin desteklenmesinden, ortak eylemliliklerin örgüt
lenmesine kadar bu güç ve eylem birliği bu süre içerisinde bir çok kez
yaşama geçirilmiştir.

Bu süreçte iki konfederasyonun yönetim Kurullarınca alınan karar
gereği DİSK ve KESK yöneticilerinden oluşan ortak bir komisyon ku
rulmuştur.

Bu komisyon, gerek eylemlerin birleştirilmesinde, gerek karşılıklı
diyaloğun geliştirilmesinde, gerekse 1 Mayıs ve diğer eylemlerin ör
gütlenmesinde çalışmalar yürütmüştür.

Ancak bu çalışmanın daha kalıcı ve sürekli hale getirilmesi için
önümüzdeki dönemde daha ilkeli ve koordineli bir çaba sürdürülme
si zorunludur.
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e) Temsilciler Meclisleri ve DİSK
Yönetim Kurulumuz bu dönem içerisinde düzenli aralıklarla tem

silciler meclislerinin toplanmasına özen göstermiştir.
Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi, genel ve bölgesel sorun

ların ortaklaşa değerlendirilmesi ve kararların uygulanması örgütsel
dinamiğin önemli bir göstergesidir.

Bu gerçekten hareketle bölge temsilciler meclisleri sık sık toplan
mış alınan kararların hayata geçirilmesine çaba harcanmıştır.

f) Bölge Temsilcilikleri
DİSK'in ikinci dönem çalışmalarında DİSK Bölge Temsilcilikleri ha

len istenilen düzeyde aktiviteye kavuşturulamamıştır. Bunu önemli bir
eksiklik olarak belirtilmesi gerekir.

Bu eksiklikte; maddi sorunlar ve örgütsel işleyişteki aksamaların
önemli payı olmuştur.

Konfederasyonun ekonomik olanaklarının sınırlı olması nedeniyle
profesyonel DİSK Bölge Temsilcilikleri oluşturulamamıştır. Bunun ge
tirdiği koordinasyon eksiklikleri her bölgede yaşanmaktadır. Sorun
mali durumu iyi olan sendikalarımızın bölgelerdeki kadrolarıyla aşıl
maya çalışılmıştır.

Dolayısıyla bölgelerde seçimli kadroların oluşturulması süreci alt
yapının olgunlaştırılamaması nedeniyle henüz yaşanamamıştır. Önü
müzdeki süreçte de durum değerlendirildiğinde bölge temsilcilik ku
rullarının daha aktif hale getirilmesi bu sorunu kısmen aşmada çözüm
olabilecektir.

g) İl Temsilcilikleri
Konfederasyon bünyesinde il temsilcilikleri kurulması, yeni yeni

tartışılmaktadır.

Tamamen şartların zorlamasının ürünü olan bu yapılanma gerek
bölgelerde gerekse Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulunda tartışıl
mıştır.

Sendikalarımızın temsilcileri arasından seçilerek görev yapacak
olan İl Temsilcilerinin örgütlenme ve koordinasyonun sağlanmasında
önemli işlev göreceği inancındayız.
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h) Demokrasi Platformu ve DİSK
Demokrasi Platformu, DİSK'in çabalarıyla ve uzun süren çalışmalar

sonucu oluşturulmuştur.Çalışma süresince ülkede etkin eylemliliklere
damgasını vurmuştur.

Ancak çalışmaların ilkeleri belirlenmiş ve bir program içerisinde
yürütülmesinin zorunlu olduğu şartlarda, katılımcılar arası çıkan so
runlar bu çalışmalarının devamını zorlamaya başlamıştır.Kısa bir
zaman süresince de çalışmalar durdurulmuştur.

Demokrasi Platformunun çalışmalarının durmasına karşın bölgeler
de, kentlerde yerel insiyatifler doğrultusunda kendiliğinden kurulan
demokrasi platformları çalışmalarını sürdürmektedirler.

Yerel düzlemdeki bu platforlmlar arasında bir koordinasyonun ol
maması ve merkezi çalışmalara yönlendirilememesi çok parçalı bu
yapının ülke çapındaki etkinliğini de ortadan kaldırmıştır.

Önümüzdeki süreçte bu yapılanmanın ilkeli, sürekli ve programlı
oluşumunu sağlamak konusunda DİSK olarak etkin mücadele veril
melidir.

ı) Sendikal Çalışmalar ve Dayanışma
Bu dönemde sendikalarımızın örgütlenme çalışmalarına ve etkin

liklerinde sendikalar arası dayanışmasının sağlanması doğrultusunda
çalışmalar yürütülmüştür. •

Dayanışmanın DÖKK çercevesinde programlı bir çalışmaya
dönüştürülmesi üzerinde özenle durulan bir konu olmuştur.

k) Yeni Sendikal örgütlenmeler
9. Genel Kumluda alınan kararlar gereği olarak özellikle emek

lilerin örgütlenmesi konusunda çalışmalara ağırlık verilmiştir.

Bugün DİSK bünyesinde her geçen gün büyüyen Tüm Emekliler
Sendikası (Emekli-Sen) ülke çapında örgütlenmesini sürdürmektedir.

Ayrıca Gazetecilik işkolunda bu çalışma döneminde Medya, Rad
yo, Televizyon, Gazete İşçileri Sendikası (Medya-Sen) kurulmuş ve
gereken dayanışma ile örgütlenmesini sürdürmektedir.
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B) EĞİTİM ÇALIŞMALARI
DİSK eğitim çalışmalarının temel amacı, eğitime katılan insanları

düşünmeye ve araştırmaya yöneltmek, dışımızdaki dünyayı. eleştirel
bir gözle değerlendirme alışkanlığını geliştirmektir. Kalıplaşmış bilgi
toplamlarının sınırlı süre içinde belirli insanlara aktarılması gerçek an
lamda bir eğitim değildir. Bu nedenle DİSK, eğitim çalışmalarında, bil
gilendirme ile birlikte katılımcıları politika oluşturmaya katkı sağlayıcı
niteliğe kavuşturmayı amaçlamıştır.

Eğitim çalışmalarında temel alınan bir başka yaklaşım, eğitimin ör
gütlenme ile birlikte yürütülmesidir. Buna bağlı olarak, sendikal ör
gütlenme çalışmalarında ortak ve kollektif bir çabanın zorunlu hale
gelmesi, eğitimin de aynı persektifle yapılmasını gerekli kılmıştır. Eği
tim faaliyetlerinde öne çıkan bir başka unsur ise, yeni pedagıjik yön
temlerden ve araçlardan yararlanmaktır. Bu çerçevede yazılı ve görsel
eğitim araçlarının üretilmesi öncelikli bir görev olarak algılanmıştır. Bu
görev önümüzdeki süreçte de önemini koruyacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul sonrasında DİSK eğitim çalışmaları bir
plan dahilinde sürdürüldü. 13 Mart 1996 tarihinde yapılan DİSK Eği
tim Daire Başkanları Toplantısında, eğitim çalışmalarının genel çerçe
vesi belirlendi. Bu toplantıda eğitim çalışmalarının sonraki dönemler
de hayata geçirilecek olan eğitimde sürekliliği ve kalıcılığı hedefleyen
sendika okulunun (DİSK Eğitim Enstitüsü) altyapısına katkı sunması
nın amaçlandığı belirtildi.

Buna göre eğitim çalışmalarının esas olarak iki biçim altında yürü
tülmesi planlandı: birincisi, sendikaların yönetici, şube yöneticisi, iş
yeri başternsilcisi ve temsilcilerine yönelik sendikal kadro eğitimi;
ikincisi, sendikaların genel merkez yöneticileri ve uzmanlarına yöne
lik bir günlük tartışma (beyin fırtınası) toplantıları.

a) Sendikal Kadro Eğitimi
Daha sonra eğitim programının konularının ve takviminin kesinleş

tirilmesine yönelik teknik çalışmaların yapılması için İstanbul ve An
kara'da uzmanların katıldığı iki toplantı yapıldı. Bu toplantıda sendi
kal kadro eğitiminin bölgelerde ikişer günlük seminerler biçiminde
yapılması planlandı. Bu eğitimin öncelikle Ankara ve İstanbul'da, da-
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ha sonra diğer bölgelerde yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca seminerler
de, sendikaların eğitimci kadrolarından yararlanılması benimsendi. Se
minerlerde şu konuların işlenmesi karara bağlandı: Birinci gün: küre
selleşme, sendikal hareketin sorunları/çözümleri; ikinci gün: Türki
ye'de demokratikleşme süreci, sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme
süreci.

Buna göre eğitim seminerlerinin Ankara ve İstanbul'u kapsayan
bölümü 9 Nisan-B Mayıs 1996 tarihleri arasında tamamlandı. Bu çalış
ma büyük ölçüde baştaki plana uygun olarak gerçekleşti. Katılımdaki
küçük pürüzler dışında büyük bir sorunla karşılaşılmadı.

Eğitim programının konuları ve eğitimciler şunlardı:
Küreselleşme: Ahmet Asena(İstanbul), Muharrem Kılıç (Ankara);

Sendikal hareket: Üzeyir Ataman (İstanbul), Serhat Salihoğlu (Anka
ra); Demokratikleşme: Volkan Yaraşır (İstanbul), Murat Tıkıroğlu (An
kara); Örgütlenme ve Toplu Sözleşme (Ercüment Tahiroğlu (İstanbul),
Necdet Okcan (İstanbul), Erkan Şener (Ankara.

Eğitim çalışmalarına katılım şu şekilde gerçekleşti:
Tarih Yer Katılın:ı
9 Nisan İstanbul (Avrupa) 29
9 Nisan Ankara 30
10 Nisan İstanbul (Avrupa) 25
10 Nisan Ankara 28
16 Nisan İstanbul (Avrupa) 31
16 Nisan Ankara 25
17 Nisan İstanbul (Avnıpa) 28
17 Nisan Ankara 26
24 Nisan İstanbul (Avrupa) 21
25 Nisan İstanbul (Avrupa) 14
7 Mayıs İstanbul (Anadolu) 51
8 Mayıs İstanbul (Anadolu) 48

Katılımın sendikalara göre dağılımı ise şöyleydi: Genel-İş 62, Ole
yis 29, Bank-Sen 20, Tekstil 17, Birleşik Metal-İş 17, Lastik-İş 12,
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Emekli-Sen 11, Gıda-İş 5, Nakliyat-İş 5, Sosyal-İş 4, Sine-Sen 1, Dev
Maden-Sen 1, Petklrn-İş 1.

Bu eğitim çalışmasında göze çarpan en büyük eksikliklerden biri
eğitimlere planlanan sayıda katılımın olmamasıdır. Ancak bu eksiklik
eğitimleri aksatacak düzeyde olmamıştır. Plana göre katılım oranı %
60 olarak gerçekleşmiştir. Eğitimlere yöneticilerin ve temsilcilerin ka
tılımı sağlanmıştır. Kadın katılımcıların az olması bir başka eksiklik
olarak saptanmıştır. Tartışma notlarının önceden dağıtılması, katılım
cıların tartışmalara iştirak etmesi yönünden yararlı olmuştur. Görsel
malzemenin eksik oluşu önemli bir eksiklik olarak göze çarpmıştır;
Eğitimlerin tartışma/fonım biçiminde gerçekleşmesine azami çaba
gösterilmiş; bunda da başarı sağlanmıştır.

b) Konferanslar/Tartışma Toplantıları
DİSK'e bağlı sendikaların genel merkez ve şube yöneticileri ile uz

manlarına yönelik tartışmalı toplantıların ilk bölümünde şu programın
uygulanması planlandı: 1 Nisan 1996, "Türkiye Anayol Hükümet ile
Nereye?", Prof.Dr.Burhan Şenatalar; 6 Mayıs 1996, "Dünyada Sendika
ların Yeni Gündemi", Prof.Dr.Toker Dereli; 3 Haziran 1996, "Her Yö
nüyle Habitat", Prof.Dr.İlhan Tekeli.

1996 yılının ikinci dönemi çalışmaları ise 20 Eylül-11 Ekim 1996 ta
rihleri arasında yapıldı. Bu çalışmada genel merkez yöneticilerinin ve
uzmanların Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşul
lar hakkında bilgilendirilmesi ve değişen koşullara uygun yeni sendi
kal politikaların oluşturulmasına yönelik tartışma ortamının oluşturul
masıydı.

Uygulanan program şu şekildeydi:
20 Eylül 1996
Konu: Yeni Dünya Düzeni ve Küreselleşme
a. Yeni Dünya Düzeninin Ekonomik Boyutları

Sunan: Prof.Dr.Korkut Boratav
b. Yeni Dünya Düzeninin Toplumsal ve Siyasal Boyutları

Sunan: Tanı! Bora

Katılımcı sayısı: 37
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25 Eylül 1996
Konu: Siyasi İslam, Refahyol İktidarı ve Muhtemel Gelişmeler

a. Siyasi İslamın Dünyadaki Gelişimi
b. İslamiyette Sendikalar
Sunan: Doç.Dr.Fulya Atacan
c. Refahyol İktidarı ve Muhtemel Gelişmeler
Sunan: Prof.Dr.İzzettin Önder
Katılımcı Sayısı: 36

4 Ekim 1996
Konu: Kürt Sorunu
a. Kürt Sorununun Tarihsel Gelişimi
Sunan Ömer Laçiner
b. Kürt Sorununun Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Hayata Etkileri
Sunan: Koray Düzgörerı

Katılımcı Sayısı: 26

11 Ekim 1996
Konu: Yeni Ekonomik Faaliyetler, Üretim Teknikleri ve Sendikal

Hareket Üzerindeki Etkileri
Sunanlar: Doç.Dr.Hacer Ansal ve Ar.Gör.Fuat Ercan
Katılımcı Sayısı: 40

c) Örgütlenme Kampanyası Çerçevesinde
Eğitim Çalışmaları:
Geçen dönem gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının bir başka bo

yutunu yeni sanayi bölgelerinde yürütülen kollektif örgütlenme faali
yetleri kapsamındaki eğitim çalışmaları oluştunıyordu. Bu çalışmalar
özellikle kollektif ve ortak bir sendikal faaliyetin yürütülmesinin zo
runluğu olduğu bölgelerde gerçekleştirilmeliydi Bunun için öncelikle
Trakya ve Denizli bölgeleri pilot olarak seçildi.
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Trakya
Trakya'da düzenlenen DİSK temel eğitim kampanyası çerçevesin

de 19 Eylül 1996 tarihinde Lüleburgaz'da öğleden önce ve öğleden
sonra olmak üzere iki, 21 Eylül 1996'da Uzunköprü'de bir ve ! Eylül
1996'da Çerkezköy'de bir olmak üzere toplam dört seminer yapıldı.

Lüleburgaz'da yapılan seminerlere toplam lO0'e yakın işçi katıldı.
Eğitimciler Volkan Yaraşır, Tarık Aygün ve Süleyman Üstün'dü. Semi
nerde "İşçi kimdir?", "Sendika Nedir?", "Sendikanın İşlev ve Görevle
ri", "DİSK'in İlkeleri ve Mücadele Tarihi" gibi konular işlendi.

Uzunköprü'deki seminere ise 200 işçi ve ailesi katıldı. Bu çalışma
da da aynı eğitimciler yer aldı. Seminerin ana gündemini sendikalı ve
işçi olma bilinci ile örgütlülük ve birliğin yaratacağı olanaklar oluştur
du.

Çerkezköy'deki seminere 18 kadro niteliğinde işçi katıldı. Bu semi
nerde ise "Sendikal Mücadelede Eğitimin Önemi", "İşçi Sınıfı Nasıl Dü
şünmelidir?", "Toplumlar Nasıl Gelişmiştir?", "Artıdeğer ve Sömürü Ne
dir?", "Neden Sendika? Neden DİSK?", ','Dünyada ve Türkiye'de İşçi Sı
nıfının Gelişimi, Mücadele Tarihi ve DİSK" konuları tartışıldı.

Bu çalışmadan çıkan genel sonuçlar şöyle özetlenebilir: Trakya
bölgesi işçi potansiyeli, işçi kimliği, fabrika sayısı vb. ile oldukça
önemli bir konumdadır. Bu nedenle eğitimler kollektif ve ortak bir ör
gütlenme faaliyetine paralel olarak sürekli hale getirilmeli; DİSK bün
yesinde genel eğitim çalışmaları yapılırken, sendikalar kendi işkolurı
daki işçilere yönelik özel çalışmaları sürdürmelidir. Örgütlenme ve
eğitimde işçinin 24 saatini hedefleyen bir yaklaşım benimsenmelidir.
Evlerden, köylerden, kahvelerden başlayan bir çalışma sürdürülmeli
dir. Görsel ve yazılı araçlardan yararlanılmalıdır.

Denizli
Denizli'deki eğitim çalışmaları ise 16-20 Ekim 1996 tarihlerinde ger

çekleştirildi. Bu çalışmaya eğitimci olarak Çetin Uygur, Ahmet Asena,
Süleyman Üstün, Volkan Yaraşır ve Tarık Aygün katıldı. Bu seminer
lere, Genel-İş, Bank-Sen, Tekstil ve Sosyal-İş sendikalarının bölgede
ki üyeleri ve örgütlenmekte olan işçiler katıldı. Bölgedeki hazırlığın
eksikliği nedeniyle katılım istenen düzeyde gerçekleşmedi. 16-18
Ekim tarihlerinde eğitim tartışma/fanını biçiminde yapıldı ve bu çalış
mada "DİSK, Sendikalaşma ve Sendikal Demokrasi" üzerinde yoğun
laşıldı. 19 Ekim'de vdio gösterimi yapıldı. 20 Ekim 1996 tarihinde ise
DİSK Genel Sekreteri'nin de katıldığı "Sendikalar ve Demokrasi" ko
nulu panel yapıldı; panele oldukça önemli sayıda işçi katıldı.
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d) Sendikal Hak İhlallerini Ulusal İzleme
Komitesi ve Sendikacıların Eğitimi
Geçtiğimiz dönemde başlatılan ve önümüzdeki dönemde sürecek

olan önemli bir eğitim çalışması da ETUC (Avrupa Sendikalar Konfe
derasyonu) kanalıyla AB/MEDA Demokrasi Fonu'nun katkısıyla yürü
yen "Sendikal Hak İhlallerini Ulusal İzleme Komitesi ve Sendikacıla
rın Eğitim" projesiydi.

Bu projenin eğitim bölümü iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşa
mada, .üç günlük eğitim semineri; ikinci aşamada ise birinci aşamayı
takip eden iki günlük eğitim semineri planlanmıştır. Bu seminerlerin
Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana merkezli dört bölgede gerçekleştiril
mesi öngörülmüştür. Katılımcı sayısı 50'dir.

Bu çalışmanın birinci aşaması dört bölgede tamamlandı. Katılımcı
sayısı yaklaşık olarak 200'ü buldu. Seminerlerin organizasyonunda
DİSK Eğitim Daire Başkanı Çetin Uygur, Eğitim Daire Uzmanı Tonguç
Çoban ve DİSK Eşgüdüm Daire Müdürü Ahmet Asena görev aldı.

İlk aşama eğitim programı şu konuları içeriyordu: Küreselleşme ve
İşçi Sınıfı Üzerindeki Etkileri, Uluslararası Çalışma İlişkileri ve ILO,
Uluslararası Sendikal Hareket, Türkiye'de Sosyal Değişim, Türkiye
Ekonomisi.

Bu seminerlerin tarihleri ve eğitimciler şu şekildedir:

14-16 Nisan 1997, Ankara; Fuat ERCAN (Marmara University),
Prof.Dr.Mesut GÜLMEZ (TODAİE), Boudouin JONKHEERE (ICFTU),
Ömer LAÇİNER, Dr.Aziz KONUKMAN (Gazi Üniversitesi)

İstanbul, 5-7 Mayıs 1997; Dr.Hayri Kozanoğlu (Marmara Üniver
sitesi), Prof.Dr.Ali Güzel (Marmara Üniversitesi), Prof.Dr.Kuvvet Lor
doğlu (Marmara Üniversitesi), Ömer Laçiner, Dr.Erhan Aslanoğlu
(Marmara Üniversitesi}

İzmir, 26-28 Mayıs 1997; Prof.Dr.Meryem Koray (9 Eylül Üniver
sitesi), Doç.Dr.Zeki Erdut (9 Eylül Üniversitesi), Ahmet Asena (DİSK),
Dr.Erhan Aslanoğlu (Marmara Üniversitesi)

Adana, 16-18 Haziran1997; Dr. Frederick Lapeyre (ETUC), Necdet
Okcan (DİSK), Tonguç Çoban (DİSK), Prof.Dr.Cevat Geray (Mersin
Üniversitesi), Pro.Dr.Nesrin Sungur (Marmara Üniversitesi),

Bu programın ikinci aşaması 1997 sonbaharından itibaren devam
edecektir. İkinci aşama seminerine birinci aşamadaki katılımcılar iş
tirak edecektir. İkinci aşamanın konuları şöyledir: Türkiye'de Sendikal
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Hareket, DİSK, Toplu Sözleşme, Toplu Sözleşme Politikaları. Bu ikin
ci aşamada grup çalışması (work shop) yöntemi kullanılacaktır.

Sonuç olarak, geçtiğimiz süreçte DİSK'in eğitim faaliyetlerinde göz
le görülür bir artış olduğu görülmüştür. Bunda DİSK'e bağlı sen
dikaların birlikte ve kollektif bir çaba içine girme kararlılığı belirleyici
olmuştur. Olanakların birleştirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin birlikte
yürütülmesi gelecek için oldukça umut vericidir. Sendikal mücadelede
eğitimin önemi bilinmektedir; bu nedenle bu çabaların daha da art
tırılması, gerek sendikalarımızın kendi eğitim faaliyetlerinin gerekse
DİSK bünyesinde yürütülecek faaliyetlerin geliştirilmesi, kalıcı ve
sürekli bir sendikal eğitim sisteminin yaratılması, bu amaçla DİSK
Eğitim Enstitüsü'rıün kurumlaştırılması açısından son derece yararlı
olacaktır.

85



C) ARAŞTIRMA VE DİSK-AR ÇALIŞMALARI
Asıl işlevi, DİSK ve üye sendikaların ihtiyacı olan bilgilerin üretil

mesi, varolan bilgilerin derlenmesi ve kullanıma hazır hale getirilme
si, bunun için gerekli dökümantasyon ve kütüphane donanımının
oluşturularak gerek Konfederasyon içinde, gerekse de dışında yapı
lan araştırmaların kullanımına sunulması olan DİSK-AR, geçtiğimiz dö
nemde de bu işlevini yerine getirmiştir. Bu bağlamda yapılan işleri
şöyle sıralayabilirz:

a) DİSK-ARAylık Bülteni ve Raporları
Eylül 1992'de yayın hayatına başlayan DİSK-AR Bülteni, eldeki ola

nakların sınırlı olması nedeniyle geçtiğimiz dönemde düzenli olarak
çıkarılamadı. Bu sorunu aşmak üzere üye sendikaların araştırma uz
manlarının da katıldığı bir komisyon oluşturuldu. Bundan itibaren çı
karılmaları tasarlanan bültenler, DİSK-AR'ın koordinasyonu altında bu
komisyon tarafından hazırlanacaktır. Düzenli toplanan bu komisyon
sadece bülten çıkarma işini değil, aynı zamanda belli başlı araştırma
konularının takip edilmesi işlevini de üstlendi.

Araştırma Bülteni'nin dışında, Yönetim Kurulunu'nun ve diğer da
irelerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli konulara ilişkin raporlar, araş
tırma yazıları hazırlanmıştır. Bu rapor ve yazılardan bazıları şunlardır:

- Özelleştirme ve Sendikalar (Mayıs 1996)
- Bütçe ve Vergi Sistemi (Mayıs 1996)
- Ücretler ve Enflasyon (Mayıs 1996)
- Sosyal Güvenlik Reformu (Mayıs 1996)
- Özelleştirme Değil, Demokrasi ve Toplumsal Denetim (Haziran

1996)
- Dünya Bankası Raporuna Eleştiri (Haziran 1996)
- Trakya Bölgesi Sanayii Yapısı ve Sektöre! Dağılımı (Temmuz

1996)
- Özelleştirme (Temmuz 1996)
- SSK'nın ve Türkiye'deki Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi İçin

Alınması Gereken Önlemler (Temmuz 1996)

1
86



________.l.~2!~=J._ _
- Asgari Ücret (Temmuz 1996)
- Çalışma Saatleri İle İlgili Düzenlemeler (Eylül 1996)
- Çalışma Hayatında Esneklik (Eylül 1996)
- 1995 Yılında Türkiye Ekonomisi (Eylül 1996)
- Gümrük Birliği ve Türkiye (Eylül 1996)
- Türkiyede Sosyal Güvenlik Sistemi'nin Sorunları ve Çözüm Öne-

rileri (Ekim 1996)
- Ekim '96'da Ailenin Asgari Gelir İhtiyacı
- RP-DYP Hükümeti'nin 3. Kaynak Paketi (Kasım 1996)
- 1997 Mali Yılı Bütçe Tasarısı (Aralık 1996)
- Türkiye'de İstihdam ve İşsizlik (Aralık 1996)
- Taşeronlaştırma, Kaçak İşçilik (Aralık 1996)
- Türkiye'de Yabancı ve Kaçak İşçi Sorunu (Ocak 1997)
- Türkiye'de Genel Ekonomik Durum (Şubat 1997)
- Dünya'da İşsizlik ve İstihdam (Mart 1997)
- Eşel-Mobil (Mart 1997)
- Mart '97'de Ailenin Asgari Gelir İhtiyacı
- Şili'de Emeklilik Sistemi (Mayıs 1997)

b) Kütüphane ve Döküınantasyon Merkezi
DİSK-AR Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, DİSK-AR faali

yetlerinin veri tabanını oluşturmak, istek halinde konfederasyon için
de ya da dışında yapılan diğer araştırmalara kaynak sağlamak amacıy
la oluşturulmuştur.

DİSK-AR ile birlikte Genel Merkez binasına taşınan Kütüphane ve
Dökümantasyon Merkezi, gerek taşınma sırasında meydana gelen da
ğılma, gerekse de yerleştirildiği yerin uygunsuz olması nedeniyle ye
niden bir düzenlemeye ihtiyaç duydu. Bunun üzerine DİSK-AB/ME
DA işbirliğiyle oluşturulan Sendikal Haklar Ulusal İzleme Projesi için
de Kütüphane ve Dökürnantasyon Merkezi'nirı yeniden düzenlenme
sine karar verildi. Bu çerçevede Merkez'in bulunduğu yer genişletile
rek raf sayısı artırıldı, duvarlar boyanarak, yer döşemesi değiştirildi.
Bu sırada kullanım dışı kalan Merkez, mekan probleminin çözümün
den sonra yeniden yerleştirilerek kullanıma açıldı.
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c) DİSKArşivinin Düzenlenmesi Projesi
1992 yılından itibaren çalışmalarına yeniden başlayan Konfederas

yonumuz 1980 öncesi döneme ilişkin çeşitli arşiv belgeleri devralmış
tır. Ancak, Türkiye sendikacılıkhareketinin tarihi açısından çok önem
li bir yere sahip olan bu arşiv, gerek sıkıyönetim döneminde, gerek
se de kayyım döneminde maruz kaldığı kötü muamele ve kötü sakla
ma koşulları nedeniyle oldukça yıpranmış bir durumdaydı.

-DİSK Eğitim Dairesi eski Müdürü Fahri Aral sorumluluğunda, geçi
ci olarak istihdam edilen bir ekiple söz konusu malzeme kabaca ay
rıştırılmış ve kutulanmıştır. İlk ayrıştırma sırasında sendikalarımıza ait
kimi dökümanlar bu sendikalara iade edilirken, bir kısım kitap da
DİSK-AR'ır kitaplığına aktarılmıştır.

Kutulanan malzemeler, öncelikler ve mali olarak yeterli olanağın
sağlanamaması nedeniyle Konfederasyonun 7. katındaki konferans
salonunun kapalı bölümünde korunmuştur, 1996 yılına kadar burada
tutulan malzemeler, olumsuz koşullar (rutubet, güneş ışığı vb.) nede
niyle her geçen gün biraz daha tahrip olmuştur. Bunun üzerine Kon
federasyon binası dışında koşullan daha iyi (kuru ve serin) olan bir
depo kiralanarak malzemeler buraya taşınmıştır.

Günden güne tahrip olan ve kullanıma sunulamayan malzemenin
kurtarılması amacıyla geçtiğimiz dönemde yeni bir girişim başlatılmış
tır. Bu çerçevede Fahri Aral'ırı aracılığıyla Amsterdam'da bulunan
Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü (IISG) ile ilişkiye geçilmiştir. Arşiv
cilik alanında, özellikle de sendikal arşivlerin düzenlenmesi konusun
da uzmanlaşan Enstitü, Hollanda Bilimler Akademisi, Hollanda Sendi
kalar Federasyonu (FNV) gibi kurum ve kuruluşlar tarafından destek
lenmektedir.

Enstitü, malzemeyi yerinde incelemek ve projenin çerçevesini oluş
turmak amacıyla iki uzmanını İstarıbul'a gönderdi. Jaap Haag ve Er
han Tuskan'dan oluşan ekip, 11-15 Mart 1996 tarihleri arasında ger
çekleştirdikleri inceleme sonrasında, temel teknik bilgileri de içeren
ayrıntılı bir rapor hazırlamışlardır.

Enstitü bu incelemesinin ardından, arşivcilik eğitimi verilmesi ama
cıyla iki kişiyi Arnsterdam'a davet etmiştir. Bu davet üzerine Yönetim
Kurulu, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nden H. Ergün İşeri ve
DISK-AR'dan Selma Çoban'ın kursiyer olarak gönderilmesine karar
vermiştir. 4-23 Mart 1997 tarihlerinde gerçekleştirilen kurs sırasında,
kursiyerlere gerekli eğitim uygulamalı olarak verilmiştir. Projenin ön
inceleme ve eğitim kısmını oluşturan birinci aşamasının finansmanı
FNV tarafından karşılanmıştır.
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Bütün bu ön inceleme ve hazırlık aşamasından sonra projenin ikin
ci aşamasına ilişkin olarak hazırlanan ve Yönetim Kuruluna sunulan
rapor özetle şöyledir:

Arşivin yeri:
Uygun bir arşiv yeri için özellikle büyük ısı farklarını önleyecek

izolasyon ve uygun ışık düzenlemesini içeren önlemler alınması ge
rekmektedir. Bu tür önlemler alındığı takdirde arşiv yeri olarak DİSK
binasının 8. katı düşünülebilir. Burası ayrıca yüzölçümü itibariyle ar
şivi alabilecek büyüklüğe de sahiptir.

Arşiv düzenlemesinde kullanılan malzemeler:
Kaba bir hesapla DİSK arşivinin uzunluğu 80 metre olarak saptan

mıştır. Bu durumda 1 metre genişliğinde, 40 cm. derinliğinde, en az 5
rafı kapsayacak yükseklikte 16 arşiv dolabının yeterli olduğunu söyle
yebiliriz. Arşiv ambalajı olarak ise gerekli malzemeler ve miktarları
şöyledir: 640 adet oluklu mukavvadan yapılmış özel kutu, 4480 adet
karton dosya ve 4480 adet havadaki asiti emen özel kapak kağıdı.
(Malzeme miktarları 1 metre için gerekli olan standart miktarların 80
ile çarpılmasıyla elde edilmiştir ve bu miktarların artabileceği gözö
nünde tutulmalıdır.) Düzenleme sırasında ayrıca bir bilgisayara da ge
reksinim vardır. Bu malzemelerin bir çoğunu Türkiye'de temin etmek
mümkündür.

Raporun içerdiği projenin maliyetinin belirlenmesinin ardından, ar
şivin düzenlenmesine başlanacaktır.

d) Çocukve Aile Eğitimi Projesi
Sendikal hareketin, yeniden bir yükseliş evresine girmesi için, yal

nızca işçi sınıfının güvenini kazanmasının yeterli olmayacağı, bir bü
tün olarak topluma seslenmesi ve toplumun bütün sorunlarını kendi
sorunu olarak görmesi gerektiği, artık genel kabul gören bir yaklaşım
haline gelmiştir. DİSK Genel Kurullarında da bu yaklaşım doğrultu
sunda çeşitli kararlar alınmıştır.

Bu kararlara uygun olarak geçtiğimiz dönemde somut bir adım atıl
mıştır. Proje için seçilen konu "Çocuk ve Aile Eğitimi" olurken, uyu
gulamanın Adana'da gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. Çünkü
Adana, G~ineydoğu sorunu ve ekonomik sorunlar nedeniyle yoğun
göç alan bir ilimizdir. Göçün yarattığı sorunlardan en fazla etkilenen
kesim ise şüphesiz çocuklardır. Projeyle, çocukların sağlık ve eğitim
alanlarında iyileşmeler yaratılması ve aile içersinde kendilerini daha
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iyi geliştirebilmelerine yardımcı olunması hedeflenmektedir. Bu amaç
doğrultusunda, bir ana-çocuk sağlığı merkezi aracılığıyla iletişim ağı
kurularak, anne adaylarının ve genç annelerin eğitilmesi, deneyimle
rin birbirlerine aktarılması ve böylece gebelik dönemi sonınlarından
başlayarak, 1-6 yaş grubu çocuklara ve ailelerine yönelik eğitim hiz
meti verilmesi planlanmaktadır.

Adana'da yapılan ön araştırma sonucu, yoğun göç alan mahalleler
den biri olan Dumlupınar Mahallesi pilot bölge olarak seçildi. DİSK
AR'dan Ayşe Nur Erten'in mahalle muhtarı, Sağlık Ocağı'ndarı üç tıp
doktoru ve bir çevre uzmanı ile yaptığı görüşmeler sonucunda, söz
konusu yerleşim üzerine bazı genel bilgiler alındı.

Proje'rıin, üç aşamalı bir ön araştırma sonrasında oluşturulması
planlandı. İlk olarak anket ve derinlemesine görüşmelerle durum ve
ihtiyaç tespiti yapılacak. İkinci aşamada pilot bölgede, çeşitli kurum
temsilcileri ve hedef kitleden seçilmiş kişilerle toplantılar düzen
lenecek ve üçüncü aşamada ise bu toplantıların sonuçları ve proje
araştırma elamanlarının topladığı bilgiler ışığında projenin kendisi
hazırlanacak. Projenin bu kısmı için 9 aylık bir süre öngörüldü.

Ancak, DİSK'in mali durumunun böylesi bir projeyi tek başına
yürütmeye yetmeyeceği gözönürıe alınarak, finansal destekte bulun
ması için merkezi Hollanda'da bulunan Bernard Van Leer Vakfı'yla
ilişkiye geçildi. Vakfın projeyi destekleme kararı alması üzerine proje
için ihtiyaç duyulan kadronun oluşturulmasına başlandı. Adana'nın ik
lim koşulları nedeniyle çalışmalara 1997 yılının sonbaharında başlan
ması planlandı.

e) Diğer Çalışmalar
31 Mayıs - 15 Haziran 1996 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen

Habitat-II Konferansı'nın (Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Kon
feransı) sivil etkinliklerinin hazırlık çalışmalarına katılındı. Konferan
sın sivil ayağını oluşturan NGO Forumu'nun (Sivi Toplum Kuruluşları
Forumu) örgütlenmesine dönük oluşturulan Ev Sahibi Komite'de yer
alındı.

Friedrich Ebert Vakfı tarafından, Sosyal Güvenlik, Özelleştirme,
Çalışan Çocuklar gibi çeşitli konularda düzenlenen toplantılara
katılınarak tebliğler sunuldu.

TMMOB tarafından düzenlenmesine karar verilen ve organizas
yonunu EMO İstanbul Şubesi'nin yaptığı "Dürıya'da ve Türkiye'de
Kamu Girişimciliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" konulu ulus-
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lararası sempozyumun yürütme ve bilim kurullarına DİSK adına
katılınmıştır. Eylül 1996'da başlayan ve düzenli toplantılarla süren
çalışmalar sempozyumun yapılacağı 6-7-8 Ekim 1997 tarihine kadar
devam edecektir.
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D) BASIN-YAYIN ÇALIŞMAIARI
DİSK Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi çalışmalarını ilgili yö

netmelik çercevesinde, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğ
rultusunda yürütmektedir.

Ancak çalışmalarda istenilen verimin alındığı ve yukarıda belirtilen
kurul kararlarının ve yine buna ek olarak Örerı'de yapılan genişletil
miş Başkanlar Kurulu toplantılarında ortaya çıkan raporların gerekle
rinin tam olarak yerine getirildiğini söylemek zordur.

•Bunda başlıca etken mali kısıtlılık ve sendikaların kısa vadeli poli
tikaları nedeniyle alınan kararlara yeterli duyarlılıkla yaklaşmaması
gösterilebilir.

Daire çalışmaları tüzükte 1 müdür ve 4 uzman olarak tahsis edil
mesine rağmen yalnızca müdür statüsünde bir kişi tarafından yürütül
mektedir. Konfederasyonunun mali olanaklarının sınırlı olması nede
niyle aylık dönemler itibarıyla yayınlanması planlanan yayınlar
(DİSK'in Sesi ve DİSK-AR bülteni) ancak önemli etkinlikler öncesinde
ve bu etkinlik vesilesiyle yayınlanabilmektedir. Gösterilen tüm çaba
lar bu gerçeğin değiştirilmesine olanak tanımamıştır.

Ören'de yapılan toplatılarda DİSK'in ve üye sendikaların yayınları
nın merkezi ve güçlü bir yapıya kavuşturulması yönünde oluşan gö
rüş ve niyetler yaşama geçirilmemiştir.

Getirilen önerilen ışığında güçlü bir yayın politikasının sendikala
rın ilgili birimlerinin işbirliği ile güçlendirilmesi yönünde görüş birliği
ne varılmıştır. Bu doğrultuda yayınlarımızın;

a) DİSK'in Sesi gazetesinin Konfederasyonunun ve üye sendikala
rın kitle yayın organı,

b) Yayınına ara verilen DİSK Dergisi'nin yine eski işlevinin üstle
nerek bir kadro yayın organı,

c) DİSK-Ar bültenin ise yine ilk çıkışta olduğu gibi sendikal kadro
ların ihtiyaçlarına dönük bilgi ve belge organı haline getirilmesi isten
miştir.

Önerilen ve benimsenen bu görüşler aslında yeni değildir. DİSK'in
12 Eylül darbesi öncesinde yayın politikası yine aynı bu çerçeve için-
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de çizilmiştir. Yine bu dönemde de istenilen hedeflere tam olarak va
rılamamıştır. Bunun kökeninde yayın çalışmalarına yeterince önem
verilmemesi kadar farklı sendikal anlayışların aynı potada birleştirile
memesi yatmaktadır. Elbette çeşitli faktörlerin de doğrudan veya do
laylı etkisinden söz etmek mümkündür.

Gerek geçmiş dönemde ve gerekse konfederasyon çalışmalarının
yeniden başladığı süreçte yapılan tespitlerin doğruluğu ve gereksinim
lerin karşılanması için en gerçekçi yol olduğu konusunda kimsenin
kuşkusu yoktur. Buna herkesin üzerinde görüş birliği oluşturduğu ve
akla en yatkın yol olarak benimsenen önerilerin yaşam bulamaması
sorgulanması gereken bir konu başlığı olarak 10. Genel Kurul' günde
mine girmelidir.

Özellikle yayın çalışmalarının tek tek sendikalar için ciddi bir ma
liyet unsuru olduğu ve yalnızca mali açıdan güçlü sendikaların, ki on
larda bu alanda yeterli düzeni sağlayabilmiş değiller, yürütebildiği bir
çalışma olması yapılan tespitlerin tümüyle haklı bir temeli olduğunun
açık kanıtıdır.

Her bir sendika için ayrı ayrı çıkarılan ve birbirleriyle benzerlik
taşıyan, bütün konulara ilişkin yazıların yer aldığı yayınlar yerine tek
ve tüm sendikaların katkılarıyla üyelerimizin ve tüm işçi sınıfının ge
reksinimlerini karşılayan ve rehber bir nitelik kazanan bir yayın poli
tikası önümüzdeki dönem için üzerinde ısrarla durulan bir hedef ol
malıdır.

Belirlenmiş ve programa bağlanmış bir yayın politikasının olmayı
şı çalışmaların daha çok başta örgütlenme olmak üzere ihtiyaçlara gö
re şekillenmesini zorunlu kılmıştır. Eldeki tüm olanaksızlıklara rağmen
Konfederasyonun geçtiğimiz dönem içindeki gerçekleştirdiği çalışma
lar üç bölümde izlenebilir;

1) Basın Ajansı, 2) Yayınlar, 3) Görüntü tespit.

1- Basın Ajansı
DİSK Basın Ajansı, gelişen olaylar karşısında DİSK'in görüş ve öne

rilerinin, etkinliklerinin medya aracılığıyla kamuoyuna duyurulması
amacıyla günlük bültenler yayınlamaktadır.

26 Ocak 1996-30 Haziran 1997 tarihleri arasında 372 adet DİSK Ba
sın Ajansı Bülteni yayınlanmıştır.

2-Yayınlar

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi bünyesinde üretilen yayın
lar;
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1) DİSK'in Sesi gazetesi, 2) DİSK-AR bülteni, 3) Broşürler, 4) Afiş-
ler.

Geçtiğimiz dönem içerisinde;
8 adet DİSK'in Sesi gazetesi(Biri duvar gazetesi boyutunda),
25 adet DİSK'in Sesi özel sayı (Biri duvar gazetesi boyutunda),
2 adet DİSK-AR bülten,
2 adet broşür,
12 adet (İkisi diğer örgütlerle ortak imzalı) afiş,
2 adet afişet hazırlanarak yayınlanmıştır.
4- Görüntü tespiti ve diğer çalışmalar
DİSK'in çeşitli etkinliklerinin fotoğraf, video film çekimleriyle gö

rüntü tespiti yapılmıştır.
Ayrıca bu dönemde kutlanan 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle me

vuct görüntü malzemeleri kulanılmak suretiyle yönermenliğini Enis
Sakızlı'run üstlendiği bir kısa film hazırlanmıştır.

Medya ve DİSK
Medya alanındaki sermaye yoğunlaşması, medyayı ciddi bir güç

odağı haline getirmiştir. Sermaye yoğunlaşmasının ortaya çıkardığı so
nuçlar aslında emekçiler ve sendika hareketi açısından hiç de olumlu
değildir. Bunun ilk eldeki sonucu medya devlerinin yayın poli
tikalarındaki ana hattın daha çok sermayenin çıkar ve beklentilerine
göre oluştuıulması gelmektedir. Dolasıyla emekçilerin ve sendikaların
beklenti ve talepleri ancak medyanın daha doğrusu sermayenin
dönemsel çıkarların çakışması halinde gündemde yer alabilmektedir.

Bir diğer sonuç toplumla bağını yitiren kendi yapay dünyalarının
içine hapsolan medyanın yönetici ve yönlendirici unsurlarıyla diya
loğun ancak kişisel düzeydeki ilişkilerle sağlanabilmesidir. Bu kurum
ların, özellikle sendikaların, yerine o kurumlardaki yöneticilerin birey
sel anlamda kurdukları diyaloglar ve aldıkları tutumun önemini artır
maktadır.

Konfederasyon topluma genel bir ulaşım aracı olarak medya gün
deminde sürekli biçimde yer almayı başarmıştır. Kuşkusuzdur bunda
gerek alınan tutum, gerek uygulanan ilkeli ve tutarlı politikalar,
yapılan tespitlerdeki isabetlilik ve örgütlenişinden zamanlamasına or
taya konulan kitlesel veya bireysel tepkilerin biçiminin büyük payı ol
muştur.
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E) ULUSLARARASI İLİŞKİLER
DİSK'in geçtiğimiz olağanüstü genel kuruldan bu yana uluslararası

ilişkilerde göz önünde tuttuğu ilke sendikal hareketin, dünyadaki eko
nominin küreselleşmesine paralel bir biçimde, küreselleşmek zorunda
olduğu ilkesiydi. Buna göre konfederasyonumuz, sınırlı ekonomik
olanaklarına rağmen, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri, AB'nin Akde
niz politikasına ilişkin yapılan çalışma ve girişimler, İLO, AB Ekono
mik ve Sosyal Komites ille ilişkiler, Avrupa Sendikalar Konfederasyo
nu çalışmaları, göçmenlik konusunda yapılan çalışmalar, Balkan Kon
feransı çalışmaları, Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerine ilişkin çalışma
lar, AB'nin ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı başlattığı kampan
yaya aktif olarak katılma, ASK'ın ırkçılık ve yabancı düşmanlığına kar
şı başlatmış olduğu kampanyada görev alma biçiminde faaliyetlerde
bulunmuştur.

a) AB/Türkiye İlişkileri
DİSK ülkemizin AB ile imzalamış olduğu Ortaklık Anlaşması'nın ön

görülen süreçteki kimi bizden bazıları da bizzat AB'den kaynaklanan
engellemelere rağmen makul bir sürede nihai hedef olan tam üyelik
le sonuçlandırılmasından yanadır. Bu sonucun elde edilmesi için her
iki taraf da üzerine düşeni yapmak durumundadır. Bu bağlamda Tür
kiye'ye düşen görev zaman geçirmeden, sürekli eleştiriye uğradığımız,
insan hakları ihlallerini kesin bir biçimde ortadan kaldırmaktır. AB Ko
misyonunun yayınladığı ve "Gündem 2000" adlı görüşte, AB'ye üye
olacak ilk altı ülke arasında Türkiye'nirı bulunmaması işte bu tür ek
sikliklerin giderilememesinden kaynaklanmıştır. Oysa AB ile geçtiği
miz yıllarda imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması öncesinde Korıfede
rasyonumuz tam da bu doğrultuda tavır almıştır. DİSK Genel Sekreter
Yardımcısı Yücel, Top Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sek
reteri Emilio Gabaglio ile birlikte Brüksel'de düzenlediği basın toplan
tısında gazetecilere ve Genel Başkanımız Rıdvan BUDAK'ın bu amaç
la yapmış olduğu Strasbourg ziyaretinde Avrupa Parlamentosu üyele
rine bu politikayı anlatmış ve tarafların bir ön koşul koymadan, üzer
lerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri ve Türkiye'nin AB'ye
tam üyelik talebinin ertelenmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini vur
gulamışlardır.
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- Bilindiği gibi 1977 yılı Avrupa Birliğince "Irkçılığa ve Yabancı
Düşmanlığına Karşı Mücadele Yılı" olarak kabul edilmiştir. Bu bağ
lamda AB Dönem Başkanı ve Hollanda Başbakanı Wim KOK'unda ka
tılımıyla Hollanda'nın La Haye kentinde yapılan açılış toplantısı ve
onu takip eden seminerlere, Genel Sekreter yardımcımız katılmış ve
şu görüşleri dile getirmiştir; "Irkçılık ve yabancı düşmanlığı konusun
da son yıllarda artan sık sık dile getirilen bir yaklaşım bizce tehlikeli
ve yanlıştır. Bu yaklaşıma göre bu tür duygu, düşünce ve eylemlerin
artmasının temel nedeni AB içerisindeki ekonomik bunalım ve orıse
kiz milyona varan işsizliktir. Böyle bir yaklaşım, istemiyerek de olsa,
Fransa'daki faşist parti Milliyetçi Cephe (Front National)nin Genel Baş
kanı Le Pen'in göçmenlere ilişkin sözleriyle paralellik göstermektedir.
Çünkü Le Pen Fransa'daki işsizliğe çözüm olarak 3,5 milyon göçme
nin ülkelerine geri gönderilmelerini önermektedir. "3,5 milyon işsiz
var. O halde 3,5 milyon fazla göçmen var." demektedir. Oysa gerçek
sanıldığı kadar basit ve işsizlik sorunu ile doğrudan bağlantılı değil,
daha karmaşık ve kültürel ve tarihsel boyutları olan bir durumdur.
Örneğin AB'de zenci azınlığa karşı yöneltilen ırkçı politikaların en şid
detli dönemleri ile ABD'nin ekonomik olarak en güçlü olduğu dönem
aynıdır. Gene benzer bir biçimde Güney Afrika'daki ırk ayrımı yapı
lan dönemler bu ülkenin ekonomisinin en parıltılı olduğu dönemler
dir. Bu gerçekler bize yükselen ırkçılığın sadece bu ülkelerde göç
menlerin varlığına bağlanamayacağını göstermektedir. Sorunu daha
derinlerde aramak ve cevabını da sadece ekonomide değil politikada
bulmak gerekmektedir. Aksi kolaycı ve şemacı bir yaklaşım olur."

- Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, AB'nin 1997 yılını "Irkçılık ve
Yabancı Düşmanlığına Karşı Mücadele Yılı" olarak kabul etmesine pa
ralel olarak, daha 1996 yılından başlayan ve 21 Mart 1997'de sona
eren bir kampanya başlattı. Avrupa büromuz ve Genel Sekreter Yar
dımcımız Yücel TOP bu kampanyanın Lorıdra, Stockholm ve Brüksel
konferanslarının örgütlenmesini üstlendi ve bunları gerçekleştirdi.
Brüksel'te yapılan kapanış konferansının açılışında da bir konuşma
yaparak yukarıya aktarılan görüşleri dile getirdi.

- AB Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile İtalyan ESK'sı ve İtalyan Ça
lışma Bakanlığının Sicilya'nın Catania kentinde düzenledikleri "Avru
pa-Akdeniz Üçlü Konferansı", AB'nin Akdeniz politikalarının tartışıldı
ğı bir platform oldu. Bu konferansa Türkiye dışındaki tüm Akdeniz ül
keleri büyük ilgi ve katılım gösterdiler. Sendikal politikaların tartışıldı
ğı ilk güne Türkiye sendikal hareketinden sadece Genel Sekreter Yar
dımcımız Yücel Top katıldı. Bu toplantı esnasında ortaya yeni bir du
rumun çıktığı görüldü; Türkiye bir yandan AB ile aralarında ortaklık

96



•DiSK
O. GENELKURUL ÇALIŞMA RAPOR__________, ._ _

sözleşmesi ve Gümrük Birliği olan bir muhatapken diğer yandan da
Akdeniz'in diğer Güney ülkeleri ile bir muameleye tabi tutulmaktadır.
Benzer durumu sendikal hareket içnide söz konusudur. Avrupa Sen
dikalar Konfederasyonu, Türk üyeleri olan Türk-İş ve DİSK'i kendi
içinde mülahaza ederken diğer yandan da bu örgütlerle beraber be
lirlenmesi gereken politikaların asıl muhatabı olarak Batı Arap İşçi
Sendikaları Birliği görüyor. Toplantılar esnasında bu çarpıklık dile ge
tirildiği zaman gerçekten de özellikle Türkiyeli örgütlerin yeterince il
gi göstermemesinden kaynaklanan bir karışıklık olduğu ortaya çıkı
yor. Konfederasyonumuz ASK'nın diğer üyesi Türk-İş'le birlikte AB,
Akdeniz, AB'nin Akdeniz politikaları konusunda birlikte görüş oluş
turmak ve takip etmek durumundadır. Aksi halde bölgede ülkemizin
önemiyle kıyaslanmayacak yerlerde olabiliriz.

- Konfederasyonumuzun Brüksel bürosunun doksanlı yılların ba
şında kurulmasına katıkda bulunduğu AB Ekonomik ve Sosyal Komi
tesi ile Türkiye'deki ekonomik ve sosyal aktörler arasında oluşturulan
Karına İstişare Komitesi bu yıl da faaliyetlerini sürdürdü. AB ile Tür
kiye arasındaki en düzenli ve ciddi işleyen bu komitenin AB'deki ku
rumunun ne yazık ki Türkiye'de karşılığı yok. Bu anlamda AB, ESK'sı
model alınarak bir an önce benzer bir kurum oluşturulması gerek
mektedir.

b) ILO İle İlişkiler
ILO nezdinde Türkiye'nin imzaladığı ILO sözleşmelerini ihlal ettiği

için yapılan şikayetler devam ediyor. Yıllardır yakındığımız sorunların
eğilimi ne olursa olsun her hükümet döneminde varlığını sürdürmesi
siyasi iktidarların ülkeyi demokratikleştirme konusunda yeterli adım
atmaya niyetli olmadıklarını göstermektedir.

c) Ortak Projeler ve Etkinlikler
Brüksel'deki büromuzun hazırladığı ve ASK ile birlikte

yürüttüğümüz "Türkiye'de Sendikal Kadroların Eğitimi ve Sendikal
İhlalleri İzleme Komitesi" projesi başarıyla devam etmektedir. Bu pro
jenin birinci bölümü sonuçlanmış ve ikinci dönem seminerleri
yakında başlayacaktır.

- Sendikal hareketin bölge barışına katkıda bulunması amacıyla ilk
kez DİSK'in başlattığı "Balkan Sendikalar Konferansı" Yunanistan'ın
başkenti Atina'da yapıldı. Konfederasyonumuz bu konferansa Genel
Sekreter Yardımcımızla katıldı. Bu konferansların devam etmesi
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bölgedeki sendikaların kendi somut sorunlarını tartışmaları ve siyasi
iktidarlara öneriler götürmeleri açısından hayati öneme haizdir.

- ICFfU'nun AB'nin TACIS programı çerçevesinde hazırladığı
Azerbaycan'da sendikacıların eğitim seminerine katılarak bu genç ve
kardeş ülkedeki sendikacılarnı yeni sendikal ilişkiler konusunda bil
gilenmeleri için katkıda bulunduk. Bu seminere ICFfU heyeti içinde
katılan Yücel TOP detaylı bir rapor hazırlayarak Avrupa sendikal
hareketine sundu.

- Genel Başkan Rıdvan Bdak ve Genel Sekreter Yardımcısı Yücel
Top, ASK'nın Yönetim Kurulu toplantılarına katıldılar.
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F) DEMOKRASİ MÜCADELESİ
Olağanüstü Genel Kurul sonrası dönem demokrasi mücadelesinin

yükseldiği bir sürece denk düştü. Toplumsal muhalefetin hareketlen
mesi bu mücadelenin ivmesini arttırdı. DİSK bu konuda bir çok giri
şime imza attı. Bağımsız olarak ve başka kurum ve kuruluşlarla ortak
laşa birçok eylem gerçekleştirdi. Ülkenin dört bir yanında gerçekleşti
rilen miting, panel vb. toplantılarda DİSK bayrağı dalgalandı.

Kocaeli'nde 22 Aralık 1996'da yapılan "Özgürlükçü Demokratik
Türkiye" mitingi Konfederasyonumuzun kendi gücüyle gerçekleştirdi
ği ve tüm sendikalarımızın yaygın biçimde katıldığı önemli bir göste
ri olarak kamuoyunu da etkiledi.

Sivil insiyatifler ve toplumsal muhalefet hareketleri karşısında tav
rımız, demokratik ve meşru biçimlerde yapılan ve demokrasi, özgür
lük, laiklik ile sosyal hukuk devletini savunan tüm eylemlerin içinde
veya bizzat örgütlenmesinde yer almak şeklinde gelişti. Ayrıca medya
olanakları bu mücadele için seferber edilerek ülkenin demokratikleş
me ihtiyacı geniş kitlelere iletildi. DİSK olarak sosyal, siyasal ve hu
kuksal alanlarda istediğimiz değişiklikler kamuoyunun nezdinde dile
getirildi.

Ülkemizde yaşanan sorunların kalıcı çözümünün özgürlük ve de
mokrasiden geçtiğinin bilinciyle, örgütlü toplum talebi yükseltildi.
Konfederasyonumuz, toplumun örgütlenmesini teşvik etti ve örgütler
arasındaki işbirliklerine destek verdi.

Örgütlü toplum yaratabilmenin en önemli koşullarından birisinin
sendikalaşma olduğunun bilinciyle, sendikalaşmayı engelleyen yasa
lara karşı mücadeleye devam edildi.

Hükümetler ve bazı siyasi partilere Anayasa başta olmak üzere de
ğişiklik taleplerimiz ve önerilerimiz iletildi. Bu doğrultuda adım atma
ları konusunda zorlamalar da bulunuldu.

Bu çabaların olumlu sonuçlar vermesinin ancak işçi ve emekçilerin
en geniş birlikteliğiyle olanaklı olacağının bilinciyle Türk-İş başta ol
mak üzere diğer sendikalar ve TMMOB, TIB gibi meslek kuruluşla
rıyla ortak çalışma içine girildi. Bu çalışmaların arzu edilen şekilde ge
liştirilmesi, bazı işçi sendikaları konfederasyonlarının tutumları yüzün

. den gerçekleştirilemedi.
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Sendikal alandaki demokratikleşme taleplerimizin en önemlisi olan
barajların kaldırılması bu dönemde de gerçekleştirilemedi. Türk-İş'in
barajların korunmasından yana olması, bu noktada belirleyici rol oy
nadı. İşveren örgütlerinin sendikaların mutabık kalması halinde itiraz
etmeyeceğini belirtmesine rağmen sorun çözülemedi. ILO tarafından
alınan bütün kınama kararlarına rağmen Türk-İş tarafından ısrarla bu
tavrın sürdürülmesini anlamak ve kabul etmek mümkün değildir.

Konfederasyon olarak demokratikleşmenin sadece temel yasalarla
sınırlı kalamayacağı düşüncesiyle işçilerin çeşitli karar organlarında
yer almaları fikrinin ısrarlı savunucusu olundu. Bu temsilin tek bir
Konfederasyonun tekeline bırakılamıyacağı belirtilerek; SSK, Asgari
Ücret Komisyonu, Çalışma Meclisi vb. diğer kurum ve kuruluşlarda da
işçi katılımının arttırılması ve tüm ilgili kurumların katılımı savunuldu.
Bu konudaki çabalarımız Türk-İş'in karşı çıkması nedeniyle sonuçsuz
kaldı.

55. Hükümet'in kurulmasıyla birlikte çalışma hayatına yönelik ta
leplerimizi tekrar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aktardık.
Ayrıca TİSK, Türk-İş, TOBB, TESK ile birlikte hazırlanan ve ülkenin
acil sorunlarına vurgu yapan çalışma içinde demokratikleşme birinci
sırayı aldı.

Susurluk Kazası sonrasında, ülkemizin kritik bir yol ayrımında ol
duğu saptamasını yapan Konfederasyonumuz; çetelere ve siyasal isla
ma karşı mücadelenin demokratikleşmenin ayrılmaz bir parçası oldu
ğu anlayışıyla davrandı. Yıllardan beri ısrarla varlığını vurguladığımız
ve Genel Başkan Kemal Türkler'in de katili olan çetelerin açığa çıkar
tılması talebi yükseltildi.

Ülkemiz tarihinin en derin rejim krizinin esas olarak demokrasi so
runundan kaynaklandığı görüşünden hareketle siyasi partiler ve
kamuoyu üzerinde aktif bir çalışma gerçekleştirildi. Siyasal islamın,
din egemen bir devlet anlayışı özlemleriyle çağ dışı bir düzen kurma
çabalarına karşı duruldu. Yaşanan durumun olağandışı boyutları dik
kate alınılarak, geniş eylem birlikleri aracılığıyla toplumun yılgınlığa
düşmesini engellemeye yönelik çıkışlar ve işbirlikleri gerçekleştirildi.

"Çeteler Halka Hesap Verecek" ve "Ne Şeriat Ne Darbe" düşün
celeri etrafında yaygın bir güç birliğine girildi.

Bu iki temel fikir etrafında harekete geçen tüm demokratik örgüt
ler ve siyasal partilerle birlikte hareket edildi.

Bütün bu çalışmalara rağmen, ülkemizin gerçek anlamda demok
ratikleşmesi doğrultusundaki adımların yetersiz kaldığı ortadadır. Yeni
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dönemin en önemli konularından birisi, yine demokrasi olacaktır.
Geçtiğimiz olağandışı dönemin verdiği dersler ve kazandırdığı ilişkiler
geliştirilmeli ve demokrasi mücadelesi yükseltilmelidir.
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G) SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
Ülkemizde, batı standartlarında sendikal hak ve özgürlüklerin, sen

dika, toplu sözleşme, grev, sosyal güvenlik, çalışma, sağlık vb. sos
yal ve iktisadi hakların anayasal planda ilk kez 1960 ve 1970'li yıllar
da kabul edildiği, tanındığı, geliştiği, kurumsallaştığı, işçilerin cumhu
riyet tarihinin ancak bu döneminde, sınıfsal içerikli, ekonomik, sosyal
ve politik mücadele geleneğine sahip, önemli bir toplumsal muhale
fet odağı haline geldikleri açıktır.

1961 Anayasası ile sendika kurma, toplu sözleşme ve grev hakları
nın kabulünden sonra, 1963 yılında çıkarılan 274 sayılı Sendikalar Ka
nunu ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, kimi
eksikliklerine karşın, Anayasal planda tescil edilen bu hakların içini
doldurmuş, bu haklara hayat vermiştir.

Hukuksal düzlemde, bu hakların, temel sayılan 87, 98 ve 151 sa
yılı ILO sözleşmelerine uygun olduğu gözlemlenmektedir. Kaldı ki, bu
tarihte, Türkiye, 87 ve 151 sayılı sözleşmeleri de henüz imzalamamış
tır.

1961 Anayasasının 46.maddesi tüm çalışanlara sendika hakkını ta
nımış olup, kamu çalışanları o dönemde, sendikal haklarını kısmen de
olsa kullanabilmişlerdir.

DİSK'in kuruluşundan sonra, DİSK tarafından ortaya konulan, sü
regelmiş ve alışılmışın aksine, devletten ve işverenlerden bağımsız,
kararlı bir sendikal mücadele, sendikal hak ve özgürlüklerin sınırını
genişletmiştir. Kısa sürede gelişen ve büyüyen DİSK, ortaya koyduğu
bu mücadele ile ülkemizdeki toplumsal muhalefetin önde gelen kitle
örgütlerinden biri haline gelmiştir.

Ülkemizdeki, sendikal haklara ilk kısıtlama, 12 Mart 1971 yılındaki
askeri müdahaleden sonra gelmiş, 1961 Anayasasının 46.maddesinde
tüm çalışanlara tanınan sendika kurma hakkı, yapılan değişiklikle sa
dece işçilere ve işverenlere tanınmış, böylece kamu çalışanlarının sen
dika kurma hakkı ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, 46.maddede yapılan
başka bir değişiklikle, çıkarılacak kanunla, sendika kurma hakkına,
devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, milli güvenli
ğin, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması maksadı ile sınır
konabileceği hüküm altına alınmıştır.
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Bu değişiklik ve sınırlama eğilimlerinin, o dönemde, ülkemizdeki
fiili örgütlülük düzeyi ve uzun mücadelelerden sonra elde edilmiş ka
zanımlar, toplumsal meşruiyet nedeniyle fazla etkili olduğu söylene
mez.

Ülkemizde, tüm hak ve özgürlüklere olduğu gibi, sendikal hak ve
özgürlükler ile işçilerin, memurların, tüm çalışanların kazanılmış eko
nomik ve sosyal haklarına en büyük darbe, 12 Eylül 1980 Askeri Dar
besi ile vurulmuştur.

Başta DİSK ve üye sendikaları olmak üzere, bir çok demokratik kit
le örgütü kapatılmış, yöneticileri ile, işyeri temsilcilerine varana dek
bir çok üyesi cezaevlerine atılmış, uzun süren yargılama süreçlerin
den geçirilmiş, devam etmekte olan grevler sona erdirilmiş, toplu söz
leşmeler, işveren taleplerine uygun olarak Yüksek Hakem Kurulunca
bağıtlanmış, sendikal faaliyetler yasaklanmış, sendikaların, örgütlerin
den ve toplu sözleşme yapma hakkından mahrum bırakılan üyeleri,
süngü zoruyla, faaliyeti serbest (!) sendikalara geçirilmiştir. İşçilerin,
toplu sözleşmelerle, grevlerle elde ettikleri ekonomik hakları fiilen or
tadan kaldırıldığı gibi, örneğin, kıdem tazminatına sınır getiren deği
şiklik vb. gibi, yasa yoluyla da, hak ihlalleri yaşanmıştır.

12 Eylül'ün, sendikal hak ve özgürlüklere vurduğu ikinci darbe,
yarattığı hukuksal yapının (anayasa, yasalar ve diğer mevzuat) kurdu
ğu rejim ile olmuştur. Kabulünden itibaren tartışılmaya başlanan 1982
Anayasası ve bu anayasanın içinde oluştuğu 12 Eylül rejimi ve yarat
tığı hukuksal yapı üzerinde kısaca durmak gerekmektedir.

Ülkemizin şu anda, üst yapısını oluşturan tüm kurallar, kurumlar,
12 Eylül ara rejimi ·sırasında belirlenmiştir. 1982 Anayasası, esas fikri
ni, özgürlüklerin ve demokrasinin korunması ve pekiştirilmesi değil,
otoritenin ve devletin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

1982 Anayasası, tepkisel özellikleri ve anayasayı hazırlayanların
devlete birey önünde öncelik tanıyan "otoriter eğilimleri" karşısında,
kısa zamanda, özgürlükçü bir demokrasinin önünde engel oluştur
muştur. 1982 Anayasası'nın demokratik rejim, hak ve özgürlükler ba
kımından getirdiği sorunlar ortadadır:

Türkiye'de 12 Eylül rejiminin oluşturduğu hukuksal yapı; 1961
Anayasası ve bu Anayasa uyarınca çıkartılan Sendikalar Yasası ve
Toplu İş Sözleşmesi Yasası ve diğer yasalar ile belirlenen demokratik
yönelimi ortadan kaldırmıştır. Türkiye'de "Sendikal Özgürlük" mevcut
değildir.

1982 Anayasası bir yandan devleti topluma, diğer yandan devlet ve
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toplumu bireye karşı savunma konusunda aşırı bir gayret göstermiş
tir. Sendikal hak ve özgürlükler bundan en önemli payı almıştır.

Sendikal hak ve özgürlükler kısıtlanmış, sendikaların demokratik
işlev ve görevleri ortadan kaldırmaya çalışılmış, toplantı-gösteri, örgüt
lenme, siyasi partilerle, basınla ilgili hak ve özgürlükler sınırlanmıştır.

Sendikaların sadece "çalışma ilişkisi içinde" faaliyette bulunabilece
ği belirtilerek, toplumsal-demokratik işlev ve görevleri ortadan kaldı
rılmıştır. Sendikalar sosyal bir sınıf örgütü olmaktan çıkarılarak, sade
ce teknik bir görev üstlenen birlikler konumuna sokulmuştur.

12 Eylül 1980'de başlayan ara rejim döneminde, 6 Aralık 1983'de,
yeni T.B.M.M. Başkanlık divanı oluştuğu tarihe kadar 600'ün üzerinde
yasa çıkartılarak devlet ve toplum yaşamını düzenleyen temel yasalar
ile Türkiye'de demokrasinin (Siyasal Rejimin) sınırları yeniden belir
lenmiştir.

Bu dönemde çıkartılan yasa ve sair mevzuat 1982 Anayasası'na ay
kırı bile olsalar varlık ve etkilerini sürdürüyorlar. Anayasa'nın geçici
15. maddesine göre; 6 Aralık 1983 tarihine kadar çıkartılmış yasa, ya
sa gücünde kararnameler ile 2324 Sayılı Anayasa Düzeni Hakkında
Kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasa'ya aykırılığı id
dia edilememektedir. Bu da, bu ara dönemde çıkan yasaları, ve diğer
mevzuatı ile demokratik rejimin gelişmesine elverişli olmayan katı ve
donuk bir anayasal düzen, rejim yaratılmasının en büyük dayanakla
rından biri olmuştur.

Bu nedenle DİSK, 12 Eylül'ün ideolojik, politik ve sosyal yıkımına
son verilmesini sağlayacak, Türkiye toplumunun acı deneylerle vardı
ğı bu olgunluk düzeyini siyasal hukuk planında tescil edecek bir ana
yasa talep etmektedir. Bu anayasa içeriği ile olduğu kadar hazırlanış
süreci ve usulleriyle de çağdaş, gerçekçi, katılımcı demokrasinin ana
yasası olmalıdır.

1982 Anayasası ve buna dayanılarak çıkarılan (sendikalar, toplu iş
sözleşmesi ve grev, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, siyasi partiler, se
çim, dernekler, basın ve benzeri) birçok 12 Eylül artığı yasa ile karar
nameler yürürlükten kaldırılmalı, yerine evrensel hukuk normlarına
uygun, çağdaş, demokratik yasalar hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

DİSK, yeniden faaliyete geçtiği 1991 yılından bu yana, çalışma ya
şamı ile sendikal hak ve özgürlüklerin önünde duran, başta 1982 ana
yasasında olmak üzere 2821 sayılı Sendikalar, 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi Grev ve Lokavt, 2908 sayılı Dernekler Kanunu ve diğer mev
zuattaki antidemokratik, Avrupa Sosyal Şartına, ILO sözleşme ve ilke-
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lerine aykırı düzenlemelerin kaldırılması, değiştirilmesi konusunda,
hükümetlere, parlamentoya görüşlerini iletmiş, ayrıca bu görüşleri çe
şitli platformlarda dile getirerek tartışmış, sendikal hak ve özgürlükler
de yaşanan ihlallerle ile ilgili ILO'ya şikayetlerde bulunmuştur.

1995 yılında yapılan son anayasa değişikliklerinde, sendikal hak ve
özgürlüklerle ilgili değişiklik önerilerinin bir kısmı kabul edilmemiş,
bir kısmı da beklenen amacın dışında budanarak kabul edilmesine
rağmen, bu alanda yasal demokratikleşme adımlarının atılması huku
ken mümkündür. Zira, bu alandaki bir çok antidemokratik düzenle
me, usulüne göre yürürlüğe konulmuş, anayasaya aykırılığı dahi ileri
sürülemeyen uluslararası sözleşmelere (İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesi, Avrupa Sosyal Şartı, ILO Sözleşmeleri vb.) hatta, mevcut ana
yasaya bile aykırıdır.

Antidemokratik anayasal ve yasal düzenlemeler, kısıtlamalar, yete
rince güvence sağlanamaması nedeniyle, herkes tarafından özgürce
kullanılan sendikal hakların varlığından söz edilemeyeceği açıkça or
tadadır.

Sendikal haklarını kullanmak isteyen bir çok işçi, işverenlerin
amansız baskıları sonucu, ya bu haklarından vazgeçmek zorunda kal
makta, ya da işten atılmaktadır. İşverenlerin bu baskılarına, işkolu, iş
letme barajı, sendikal rekabet vb. nedenlerle sendikaların yaptıkları
karşılıklı yetki itirazları, en az bir yıl süren yetki davaları (savaşları) ek
lenince, zaten kısıtlı olan sendikal hak ve özgürlükler hiç kullanılamaz
hale gelmektedir.

Ağır ekonomik koşullar, kronik yüksek enflasyon, pahallılık, yük
sek işsizlik tehditi altındaki işçi sınıfı ve çalışanlar, sendikal hak ve öz
gürlüklerini kullanarak, bunları aşmak, yaşamak ve insan onuruna uy
gun bir yaşam standardı oluşturmak için mücadele etmektedir.

Ancak, anti demokratik bu düzenleme ve kısıtlamalar , bu müca
delede beklenen sonuçların alınmasını engellemekte, adeta mücade
leyi boşa çıkartmaktadır. Bu durumun yarattığı derin umutsuzluk ve
sonuçlar, ülkemizdeki toplumsal barışı zedelemekte, onarılamayan
yaralar açmaktadır. Bu nedenle DİSK, sendikal hak ve özgürlükler ala
nında aşağıda sunulan değişiklik önerilerinin ivedilikle ele alınmasını,
demokratikleşme adımlarının zorunlu bir gereği olarak görmektedir.

1- Sendikal Barajlar Kaldırılmalıdır
Anayasanın 51. ve 53.maddelerine (geçici 15.madde nedeniyle,

yargı önünde bu ileri sürülememektedir.), ILO sözleşme ve ilkelerine,
Avrupa Sosyal Şaıtına açıkça aykırı olan% 10 barajı ve işletme barajı
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kaldırılmalıdır. Hiçbir gerekçe, bir sendikanın 30 - 40 bin, bazı Işkol
larında (inşaat) 65 bin üye kaydettikten sonra toplu iş sözleşmesi yap
ma hakkını elde edebilmesini mazur gösteremez. Bu açıkça, işçilerin
özgürce sendika seçme ve toplu sözleşme yapma hakkını ortadan kal
dıran bir düzenlemedir.

2- T.İ.S. Prosedüründeki Bürokratik Engeller Kaldırılmalı,
Yetki Uyuşmazlıkları Referandum Yoluyla Çözülmelidir

Toplu iş sözleşmesi yapabilmek için, yasada öngörülen yetki pro
sedürü ile, yetkiye işveren ve karşı sendikalarca yapılan itirazlar, en
az bir, bazen üç yılı bulan sürelerde sonuçlanabilmektedir. Bu da, bu
süre içinde, sendikal örgütlülüğün yok edilmesine, ortadan kalkması
na yol açmaktadır. Uzun bir sürenin sonunda eline toplu iş sözleş
mesi yapma yetkisini almış, ancak ilgili işyerinde bir tek üyesi bırakıl
mamış sendika sayısı ve örneği bulunmaktadır.

İşverenler, bu kadar uzun süre içerisinde, sendika üyesi işçilere
karşı savaş açmakta, bir takım baskı ve tehditlerle ya işçileri sen
dikadan istifa ettirmekte, ya da çoğunlukla olduğu gibi topluca işten
çıkartmaktadır. Bu nedenle, bürokratik engeller kaldırılmalı, işçinin
gerçek iradesinin belli olacağı tek yöntem olan, gizli oyla referandum
kabul edilmelidir.

3- Grev Yasaklan ve Engelleri Kaldırılmalıdır
Grev bu günkü haliyle, mevcut yasak ve engelleriyle, kağıt üstün

de kalan bir haktan başka bir şey değildir. Grev prosedürü, işverene
ileride olacak greve karşı etkin önlemler almasına olanak sağlayacak
şekilde, çok uzun bir zaman alan, uyulmadığında yetkinin düşmesine
yol açan bir brokratik detayı içermektedir.

Can ve mal kurtarma, cenaze ve tekfin, acil sağlık işleri dışında bir
çok işkolunda ve işyerinde, ILO ilkelerine aykırı bir şekilde bulunan
grev yasakları kaldırılmalı, kamu çalışanları dahil tüm çalışanlara,
grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklar tanınmalıdır.

Grev hakkının içini boşaltan, işlevsiz kılan, onu zorlayıcı bir silah
olmaktan çıkaran grev engelleri ve yasakları kaldırılmalıdır.

4- Devletin Sendikalar Üzerindeki Her Türlü Denetimi, Kont
rolü ve Müdahalesi Kaldırılmalıdır

87 sayılı ILO sözleşmesine aykırı olarak, devletin sendikalar üzerin
deki denetimini, kontrolünü ve müdahalesini öngören düzenlemeler,
sınırlamalar kaldırılmalıdır.
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Bunun için;
- Sendikalar, iç tüzüklerini, yönetmeliklerini, çalışma programlarını,

etkinliklerini serbestçe yapma hakkına sahip olmalı, devletin tüzük ve
faaliyetleri denetleme hakkı kaldırılmalıdır.

- Sendikalar, yönetici ve temsilcilerini serbestçe seçme hakkına
sahip olmalı, belirli süre (10 yıl) çalışmış olmak, sabıkasızlık (yüz
kızartıcı suçlar hariç), T.C. vatandaşı olmak vb. şartlar kaldırılmalıdır.

- Sendikalar uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olabilmeli ve
ilişki kurabilmelidir.

2000 yılının arifesinde, demokratik ve çağdaş bir ülke yaratmanın,
örgütlü bir toplumdan geçtiğinin bilincinde olan DİSK, dün olduğu
gibi, bu gün de, başta sendikal hak ve özgürlükler olmak üzere, ör
gütlenme hakkının önündeki engellerin kaldırılması için, demokratik
leşme için mücadeleye devam edecek, işçiler ve emekçiler için
demokratik bir seçenek olacaktır.
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SUNUŞ
Bilindiği gibi 08.08.1994-14.09.1997 tarihlerini kapsayan 9.Mali Dö

nem 26-28 Ocak 1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul nedeni ile iki
evrede gerçekleşmiştir. 9.Dönemin ikinci evresi 10.Dönem hazırlıkla
rı nedeniyle 31.07.1997 tarihi itibarı ile sona erdirilmiştir. Yaklaşık on
sekiz ayı kapsayan bu döneme ait raporumuz muhasebe hesap planı
mızdaki sıraya göre düzenlenmiştir.

Bütçelerimiz, sendikalarımızın mali olanaklarının bilinen nedenler
le daralması hesaba katılarak hazırlanmaktadır. Görüleceği gibi 28 iş
kolunda faaliyet gösteren sendikalarımızın çoğunluğu aidat yükümlü
lüklerini yerine getirmekten mahrumdurlar. Ödeyebilenlerin miktarı
ise giderlerimizi kolayca karşılayabilme düzeyinde değildir. Bu dö
nemde giderlerimizin daha fazla daraltılmış olmasına karşın gelir gi
der dengesinin olumlu olduğu söylenemez.Giderlerimiz, yönetici üc
ret ve giderleri gibi kalemlerde disipline alınırken, etkinlik harcamala
rı bakımından ciddi bir kısıntı yapılması olanaklı değildir.

Dönemin bütçe sonuçlarına bakıldığında, tahmini bütçe/gerçekle
şen bakımından hedefler genel olarak tutturulmuş olmasına rağmen
gelir/gider dengesinde ve borçlarımızdaki rakamlar önlem almayı ge
rektirmektedir. Bu durum antidemokratik sendikal yasaların mali açı
dan da sendikalara ve konfederasyonlara biçtiği rolün sonuçlarından
birisidir. Bu genel çerçeveye bağımlı olan nakit akış problemleri so
nucu banka kredi faizleri, vergi ve sigorta primlerinden doğan gecik
me faizleri bütçemizdeki açığı büyütmüştür.

Sendikal etkinlik, eylemlilik, eğitim ve örgütlenmede mali olanağın
önemi açıktır. Başka bir deyişle konfederasyonların bu görevlerini ya
pabilmeleri için bu işlere ilişkin ödemeleri karşılamaları gerekir. Bu
yönüyle mali boyutun genel sendikal niteliği etkileyen bir faktör ol
duğu söylenebilir. Öte yandan sendikal anlayıştan, amaç ve ilkelerden
ayrı bir mali yaklaşım düşünülemez.

Raporumuzun ileriki bölümlerinde sunulan bilanço ve gelir-gider
cetvellerinde tek tek açıklanan mali işlemlerimiz; ilgili yasalar, tüzüğü
müz, ihtiyaç ve geleneklerimiz çerçevesinde yönetim kurulumuzca
kabul edilmiş olan yönetmelik hükümlerine göre bir muhasebe mü
dürü ve bir muhasebeciden oluşan iki kişilik kadroyla yürütülmüştür.

Bütçe sınırları içerisinde yürütülen çalışına dönemimize ilişkin ra
porumuz tetkiklerinize sunulmuştur.
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TÜRKİYEDEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARIKONFEDERASYONU
31 ARALIK 1996 MİZANI
~ Hı;:;ap Adı Boa: .t\latak JıQrç nakixcsi Aliltak BakOO:si
1()0 Kasa ı ıs, 10,1-111,791.579.- 10, 125,153.774.- 23.337,805.-

102 Bankalar lls. 31,217,305,6!!1.- 30,958,1170,089.- 258,435.595.-

l(J6 Avanslar l·ls. 10,763,669,909.- 10,013,770,317.- 905,312,119.- 185,112,827.-

110 Çeşitli Al.Hs, 16, 121,308,151.- 12,316,5ll0,(}(KJ.- 3.777.1108,151.-

111 l'nn llorc;.lls. 1.1117,798.5211.- 1.187,79R.528.-

112 Çeş.Borç.Hs. 26,0:13.-H2.2D2.- ;l0,9HH,776,355.- ıf.955,331, 153.·

iM Emanet Hs, 17,167.587,lH<\.- 19.431,618..'114.- 1,96/4,061,158.-

115 Fon B.ıjiış 1.522,65ll,:193.- 1,522,650,393.-

il(, Demirbaşlar 1,111.197.672.- 36.497,8()(),- 1 ,077,999,872.-

ı ıa Sabü Değerler 2,070,096,265.- 2,070,096,265.-

120 Sen.Cari Hs, 133,721,631,191.- 75,897,75ll, 193.• 71,607,157,357.- 13,783,273,056.-

122 Aidaı Alacak. 11,12'1,00J ,022.- I00,737,669,9211.- 6,170,819,099.- 62,781.518,005.-

2<Kl Üye Aidatları 519.213,000.· 11,913.306,170.- 11 ,121,09:1.170.-

201 Mal Var.Gelir. 1 O,IKKl,00\l.· 11.597,HOO.- 1.597,800.-

2o6 Yayın Gelirleri 92,1CXl,OCKl.• 92,100,<XIO.-

208 Faiz Gelir.! ls. 1,25:1,ll61.- 89,749,ll73.• 811,496,012.-

212 Diğer Gelirler 87,132,015.- 726.795,173.- 639,663, 128.-

300 l'crs.Giderlcri l:l,799,379,238.- 7M.325,629.- 13,035.()5.i,609.•

302 l'crs.üd-Yoll. 112.902,500.- 1 .(Klll,IK>O.- 111,902,500.-

304 Yün.Giderleri 2,013,199.780.- 183,895,085.- l,!!29.301,695.-

3()(\ Yün.Öd-Yol!. 557.486,217.- 557,186,217.-

~011 İd:ıri Giderler 19.93(,,073,758.- 1,108,758,281.- 18,527,315,177.-

312 Eğilim Gider, 1,188.171,750.- 1 ,697,IKKl.- 1,186,771,750.-

314 Yalınnı Gider. 1,619,709,300.- 55,000,l)(Kl.- 1,561,709,31lCI.·

1<Ml Cari Yıl Gcl-Gid. 2,11/4,671.511.- 2,111,671.511.·

101 !lir.Giderler 6, illi ,253.9(Ml.- 6, 101,253,900.-

106 Bilanço Dcı•ir .'16.197.8[)()_. :l.181.593,9.i7.- 3, MH,ll9Ci, 137.-

TOPUM 372,970,379,852 372,970,379,852 130,592,625,839.· 130,592,625,839.·
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TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKAIARI
KONFEDERASYONU
31.12.1996 TARİHLİ
BİLANÇO AÇIKLAMAIARI

A: AKTİF :HESAPLAR

1- KASA HESABI

31.12.1996 tarihli nakit kasa mevcudu 23,337,805.- TL'dır.
2- BANKALARHESABI
Bankalar nezdinde bulunan mevduatlarımızın toplamını göster

mekte olup, 31.12.1996 tarihli bakiyesi 258,435,595.- TL'dır.
2.1 Vadesiz Hesaplar
- Ziraat Bankası Merter Şubesi
- Vakıfbank Ankara Şubesi
- Emlak Bankası Galleria Şubesi
- Vakıfbank Karaköy Şubesi
Toplam
2.2- Döviz Tevdiat Hesaplan
- Emlak Bankası Galleria U.S.D. Hesabı
- Emlak Bankası Galleria BEF Hesabı
- Emlak Bankası Galleria DEM Hesabı
Toplam
GENEL TOPLAM (1+2)

3- AVANSI.AR HESABI
31.12.1996 tarihinde 905,342,419.- TL bakiye veren bu hesap

değişik amaçlarla verilen ve henüz gider kaydedilmemiş artık miktar
ları göstermektedir. Dökümü aşağıdadır.

336.503.-
968.374.-

47,075,635.-
1.506.947.-

49,887,459.-

4,914,534.-
202,933,841.-

699,761.-
208,548,136.-
258,435.595.-

3.1 Bölge Avansları
- Ankara Merkez Temsilciliği
- Ege Bölge Temsilciliği
- Marmara Bölge Temsilciliği
- Trakya Bölge Temsilciliği
- Güneydoğu Bölge Temsilciliği
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- Karadeniz Bölge Temsilciliği
Toplam
3.2 Seyahat Avansları
- Kemal Daysa!
Toplam
3.3 İş Takip Avansları
- Tayfun Görgün
- Yücel Top
- Ahmet Asena
- Ahmet Mete Sönmez
- Vahdettin Karabay
Toplam
3.4 Örgütlenme Avansları
- Mete Gönültaş-Medya Sen
3.5 Ücret Avansları
- Çetin Uygur
- A.Mete Sönmez
- Necdet Okcan
- Ahmet Asena
- Rıdvan Budak
Toplam
3.6 Kayyumdan Devralınan Avanslar
GENEL TOPLAM (1+2+3+4+5+6)

4- ÇEŞİTLİ AIACA.KIAR

Verilen sipariş avansları, depozito ve teminatlar ile vadesi gelme
miş çek ve senet tutarlarından oluşmaktadır. 31.12.1996 tarihli bakiye
si 3,777,808,451.TL olup dökümü aşağıdadır.

4.1 Alacak Senetleri

27.909.994.-
87,464,465.-

24,186,250.-
24,186,250.-

3,705,500.-
158,892,009.-
9.152.000.-

12.430.000.-
20.000.000.-

204,179,509.-

348.000.000.-

8,720,000.-
270,900.-
951,400.-

99,621,380.-
130,163,857.-
239,727,537.-

1.784.658.-
905,342,419.-

-Tekstil, Sendikası
4.2 Kasaba Bekletilen çekler
- T. Gıda-İş Sendikası 28.07.94 vd.çek
- Oleyis Sendikası 25.01.97 vd. çek

25.02.97vd. çek
20.04.97 vd. çek

346,069,000.-

50.000.000.-
500,000,000.-
500.000.000.-
500.000.000.-
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20.05.97 vd. çek
20.06.97 vd. çek
20.02.97 vd. çek
20.03.97 vd. çek
20.01.97 vd. çek
25.03.97 vd. çek
24.12.96 vd.çek

- Lastik İş Sendikası

- Tekstil
- Esbarık
Toplam

500.000.000.-
500.000.000.-
75.000.000.-
75.000.000.-

500.000.000.-
75.000.000.
l5.554.451.-

3.290.554.451-

4.3 Verilen Depozito ve Teminatlar
- Tahir Hekimoğlu
4.4 Kefaletler
Bu fasılda yer alan teminatlar Brüksel'de bulunan Avrupa

Temsilciliği hizmet binasının kira teminatı bedellerinden oluşmak
tadır.

40.000.000.-

- Mm. Peeters süresiz24.S00.-BEF
- Mm. Heiderscheied "24.500.-BEF
Toplam
GENEL TOPLAM (1+2+3+4)

5- FON BORÇLUIARI

Örgütlenme çalışmaları için kurulan fondan sendikalarımıza öde-
nen miktarları göstermektedir. Dökümü aşağıdaki gibidir.

- Basın-İş Sendikası 100.000.000.-
- Deri-İş Sendikası 367.620.000.-
- Devrimci Sağlık-İş Sendikası 243.678.528.-

50.592.500.-
50.592.500.-

101.185.000.-
3,777,808,451.-

- Devrimci Yapı-İş Sendikası
- Gıda-İş Sendikası
- Keramik-İş Sendikası
- Lirnter-İş Sendikası
- Sineserı Sendikası
- Tümka-İş Sendikası
Toplam

20.000.000.-
442.000.000.-
30.000.000.-
90.000.000.-
62.000.000.-

132.500.000.-
1.487.798.528.-
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6- DEMİRBAŞLAR HESABI
Genel Merkez ve Temsilciliklerimize alınan, mobilya, mefruşat

büro malzemeleri ile küçük demirbaşların tutarını göstermektedir.
Alınan tüm demirbaşlar Konfederasyonumuzun Bakırköy 13. Noteri
30.03.93 tarih ve 14596 yevmiye numarası ile tastikli demirbaş eşya
defterine kayıtlıdır. Bilançoda da görüldüğü gibi 31.12.1996 tarihi
itibariyle 1.077.999.872.- TL'dır. Buna göre;

- Büro Malzemeleri
- Mobilya ve Mefruşat
- Küçük Demirbaşlar
Toplam
7- SABİT DEĞERLER HESABI
Konfederasyonumuza alınan taşıt araçları, ınakina ve cihazlardan

oluşmaktadır. Bu bölümde bulunan taşıt araçları piyasa değeri kadar
1 yıllık sigortalıdır. Sabit Değerlerimizin 31.12.1996 tarihli bakiyesi
2.070.096.265.- TL'dır.

- Taşıt Araçları
- Makina ve Cihazlar
Toplam
8- SENDİKALAR CARİ HESABI
Genel Kurulda kabul edilen bütçenin öngördüğü, üyelik aidatları

ile sendikalarımızla olan cari işlemlerin kaydından oluşmaktadır.
31.12.1996 tarihli bakiyesi 71.607.157.357.- TL.'dır.

9- AİDAT ALACAKLA.RIMIZ HESABI
31.12.1996 yılı hesap bakiyesi 6.170.849.099.-TL.dır.
10- BİRİKMİŞ GİDERLER HESABI
1996 yılı gider artığı olup, tutarı 964.550.33~.-TL.dır.
B: PASİF HESAPLAR

1-AVANSLAR HESABI

Harcama belgeleri geldiği halde ödemeleri yapılmamış avans
hesaplarından oluşmaktadır.

1.1. Bölge Avansları
- Adana Bölge Temsilciliği 4.698.862.-
- Antalya Bölge Temsilciliği 29.557.586.-

589.368.249.-
488.004.423.-

627.200.-
1.077.999.872.-

1.487.225.000.-
582.871.265.-

2.070.096.265.-

- Gaziantep Bölge Temsilciliği
Toplam
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1.2 Seyahat Avansları
Atila Öngel
Hulusi Karlı
Toplam
1.3 İş Takip Avansları
Necdet Okcan
GENEL TOPLAM (1+2+3)
2- ÇEŞİTLİ BORÇIAR

31.12.1996 tarihine göre 4.955.334.153.-TL. bakiye vermektedir. Bu
hesap keşide edilen çekler, teminat mektubu, krediler ile mal ve
hizmet alımlarından oluşmaktadır.

2.1 Borç Senetleri

73.200.000.-
70.808.879.-

144.008.879.-

657.000.-
185.442.827.-

- Avrupa Temsilciliği için Harici Garanti
- Emlak Bankası Galleria Şubesi Kredi Hesabı
- Emlak Bankası Galleria Şubesi Oto Kredi Hes.
Toplam
2.2 Keşide Edilen Çeklerimiz
- 15.01.97 vd. 83731 no.lu çekle
- 27.01.97 vd. 83734 no.lu çekle
- 27.01.97 vd.83733 no.lu çekle
- 27.01.97 vd 83732 no.lu çekle
Toplam

2.3 Mal ve Hizmet Alımından Borçlar

Mal ve hizmet alımlarından doğan borçlarımızın bakiyesi
• 1.571.755.545.-TL.olı.ıp, detayları mizanda açıklanmıştır.

GENEL TOPLAM (1+2+3) 4.955.334.153.-

4- EMANETI.ER HESABI

101.185.000.
l.900.000.000.
l.184.143.608.-
3.185.328.608.-

31.500.000.-
51.750.000.-
46.000.000.-
69.000.000.-

198.250.000.-

31.12.1996 tarihinde 1.964.061.158.- TL. bakiye veren bu hesabımız
tahakkuk eden ücret ve yollukların vergi, fon, SSK primi gibi öden
memiş yasal kesintilerinden, ücret netleri ve sendika aidatlarından
oluşmaktadır.

- Ödenecek Ücret Netleri
- Ödenecek Gelir Vergisi
- Ödenecek Damga Vergisi

717.421.699.-
685.960.857.-
17.362.689.-
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- Ödenecek SSK Primleri
- Ödenecek SGD Primleri
- Ödenecek Tasarruf Teşvik Fonu
- Ödenecek Kira Stopajı
- Ödenecek Kira SSDF
- Ödenecek Gecikme Zammı
- Ödenecek Sendika Aidatı-Tekstil
Toplam
5- FON BAĞIŞ HESABI

Önceki dönemlerden devreden FON için sendikalardan gelen
nema karşılıkları olup, 31.12.1996 bakiyesi 1.522.650.393.- TL.'dır.

6- SENDİKAIAR CARİ HESABI

172.597.727.-
21.030.647.-
31.227.739.-
15.173.035.-
1.518.765.-

289.203.000.-
12.565.000.-

1.964.061.158.-

Aidata mahsuben alınıp henüz aidat tahakkuku yapılmamış sendi
ka hesapları bakiyesidir.

- Bank-Sen Sendikası
- Genel-İş Sendikası
Toplam
7- AİDAT AIACAKLARIMIZ HESABI

31.12.1996 tarihine göre 62.784.518.005.- TL. bakiye veren bu
hesap, üye sendikalarımızdan henüz tahsil edilemeyen ödentilerinin
tutarını göstermektedir.

9.596. 166.259.-
4.187.106.797.-

13.783.273.056.-

8- BİLANÇO DEVİR HESABI

Demirbaş ve sabit kıymet alımları için yapılan harcamaların gele
cek dönemlere aktarılmasına yönelik çalışan hesaptır. 31.12.1996 tar
ihli bakiyesi 3.148.096.137.-TL.dır.

9- BİRİKMİŞ GELİRLER HESABI

0l.01.1997-31.07.1997 Dönemi gelir artığı tutarı 11.488.392.716.
TI.dır
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Ol.Ol.1996-31.12.1996 HESAP DÖNEMİ GELİR VE GİDER
HESAPLARI

A:GELİRLERİMİZ

1- ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATI GELİRLERİ

Konfederasyonumuzun gelirlerininin esasını oluşturan aidat gelir-
lerimiz, Olağan Genel Kurul'da kabul edilen bütçenin öngördüğü
esaslar dahilinde tahakkuk ettirilmiştir. Bu dönemde alınan aidatlar
toplamı 41.424.093.170.-TL'dır.

- Bank-Sen Sendikası
- Birleşik Metal-İş Sendikası
- Dev Maden-Sen Sendikası
- Genel-İş Sendikası
- Gıda-İş Sendikası
- Lastik-İş Sendikası
- Oleyis Sendikası
- Petkim-İş Sendikası
- Tekstil İşçileri Sendikası
Toplam
2- YAYIN GELİRLERİ HESABI

Konfederasyonumuzun 1996 yılında çıkartmış olduğu muhtelif
yayınlardan elde edilmiştir. Yıl sonu bakiyesi 92.400.000.'"TL.dır.

3- MAL VARIJĞI GELİRLERİ

2.440.155.000.-
10.179.500.000.-

88.500.000.-
12.998.578.170.-

100.000.000.-
4.339.360.000.-
4.350.000.000.-

145.000.000.-
6.783.000.000.-

41.424.093.170.-

Makina ve cihaz satışından 31.12.1996 tarih itibariyle 4.597.800.
TL. gelir elde edilmiştir.

4- FAİZ GELİRLERİ

Bankalardaki vadeli ve vadesiz hesaplarımıza 1996 yılı için
tahakkuk etmiş faizlerden oluşmaktadır. Yıl sonuna göre 88.496.012.
TL bakiye vermektedir.

5- DİĞER GELİRLER

Sendikalarımızla ortaklaşa yapılan etkinlikler için, sendikalarımızın
katılım payları ile, sigortalı olan araçlarımızın hasar tazmin bedel
lerinden oluşmakta olup yıl sonu bukiyesi 639.663.128.-Il.dır.
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B: GİDERLERİMİZ
1- PERSONEL GİDERLERİ
Konfederasyonumuzun, merkez ve bölge temsilcilikleri persone

line ödenen aylık ücret, ikramiye, sosyal yardım ve yasal kesintilerden
oluşmaktadır. Buna göre;

- Ücretler
- İkramiyeler
- Sosyal Güvenlik Kesintileri
- 1TF Kesintileri İşveren Payı
- Tazminat ve Öneller
- Sosyal Yardımlar
- Yuvarlama Farkı
Toplam
2- PERSONEL ÖDENEK VEYOllUKLARI

7.750.407.900.-
2.626.663.793.-
916.791.482.-
185.162.505.-
399.543.555.-

l.156.476.704.-
7.670.-

13.035.053.609.-

31.12.1996 tarihi itibariyle personele ödenen yurtiçi ve yurtdışı yol
lukları tutarıdır.

- Yurtiçi Yollukları
- Yurtdışı Yollukları

28.600.000.-
83.302.500.-

Toplam
3- YÖNETİCİ GİDERLERİ

111.902.500.-

Konfederasyonumuzun genel yönetim kurulu üyelerine ödenen
ücret, ikrimiye , sosyal yardımlar ve yasal kesintilerden oluşmaktadır.
31.12.1996 yılı bakiyesi 1.829.304.695.-TI.dır.

- Ücretler
- İkramiyeler
- SSK Primi işveren payı
- Tazminat ve Öneller
Toplam

4- YÖNETİCİ ÖDENEKVE YOLLUKLARI

1.01 l.046.303.-
341.838.832.-
57.605.905.-

418.813.655.-
1.829.304.695.-

Konfederasyonumuz Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim
Kurulu Üyeleri ve Onur Kurulu Üyelerine yurtiçi ve yurtdışı seyahat
leri için ödenen yolluk miktarıdır.

- Yurtiçi Yollukları
- Yurtdışı Yollukları

Toplam

380.054.006.-
177.432.211.-

557.486.217.-
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5- İDARİ GİDERLER

Konfederasyonumuzun merkez ve bölge temsilcilikleri bürolarının
idari giderlerinden oluşmaktadır.

- Genel Merkez İdari Giderleri
- Ankara Merkez Temsilciliği
- Adana Bölge Temsilciliği
- Antalya Bölge Temsilciliği
- Ege Bölge Temsilciliği
- Marmara Bölge Temsilciliği
- Güneydoğu Bölge Temsilciliği
- Karadeniz Bölge Temsilciliği
- Avrupa Temsilciliği
Toplam
6- EĞİTİM GİDERLERİ

15.592.604.557.-
923.071.251.-
154.207.387.-
464.132.446.-

9.900.000.
ll.238.820.-
60.720.500.-
20.550.000.-

1.290.890.516.-
18.527.315.477.-

Konfederasyonumuzun yayınlamış olduğu gazete, dergi, broşür,
araştırma bültenleri ile Eğitim Projesi kapsamında düzenlemiş olduğu
seminer ve konferans giderlerinden oluşmakta olup 31.12.1996 tutarı
1.486.774.750.- TL.'dır. Buna göre;

- Gazete Giderleri
- Dergi Giderleri
- Ajans ve Bülten Giderleri
- DİSK-AR Giderleri
- Kitap Giderleri
- Seminer Panel ve Konferans Giderleri
- Bildiri ve Broşür Giderleri
- Afişler
- Diğer Giderler
Toplam
7-YATIRIM GİDERLERİ

Demirbaş, sabit kıymetler, taşınmaz malların alımlarından oluşmak
tadır. Buna göre;

208.054.450-
5.240.000-

27.884.000.-
555.392.500.-
29.780.000.-

505.763.800.-
5.750.000.-

148.450.000.-
460.000.-

1.486.774.750.-

Demirbaşlar

Sabit Değerler

Toplam
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TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKAIARI KONFEDERASYONU

31 TEMMUZ 1997 MİZANI
lli...Na Bı:~aıı Mı Doc, alaı:ak ll!.l[S: llaki~I Ah.u:ak Daki~i
HXl Kasa Hs. 23,767,()37.830.- 23,765,909,MU.• l .128,690.-

102 Bankalar Us. 53.918,665,631.- 19,U46,MO,115.- 4,872,025.519.-

106 Av:ınsl:ır Hs. 15.381,378,639.- 12,60J ,652,909.- 2,858,219.598.- 75.193,868.-

110 Çc:jilli AI.Hs. 58, 173.891.303.- 37,773,052,451.- 20,400,838,852.-

111 Fon Borç.Hs, 1,487.798,528,- 1,187,7911,528.-

112 Çeş.Borç.Hs, 28,636,807,826.- 44,817,213,369.- 109,613,710.- 16,320,019,283.-

114 Emanet Hs. 12,799,188.515.- 11,966,682,607.- 2,167,191,062.-

115 l'on Basış 1,522,650393.- 1 ,522,650,393.-

116 Demirbaşlar 1,691,299,872.- ı,691,299,872.-

118 Sabit Değerler 2.070,0%,265.- 2,070,096,265.-

120 Sen.Cari 1-ls. • 153,865,751,885.- 81,185,115,08<).- 77,530, I09,336.- 1,849,772,510.-

122 Aidat Alacak, 17,073,526,554.- 117,919,137,955.- 2,117,148,579.- 73,283,059,980.-.

20() Ü)'C Aidaıları J0,675, 177,550.- 40,902,677,455.- 30,227,-199,905.-

204 Mal Var.Gelir. 120,000,000.- 120.000,000.-

208 Faiz Gcllr.Hs. 791,939,239.- 791,939,239.-

212 Diğer Gelirler 21,160,247,247.- 21,460,247,247.-

3CXl Pers.Gidcrleri 13,806,713,130.- 11,176.- 13,806,701.654.-

302 Pers.Öd-Yoll. 67,807,415.- 67,807,115.-

304 Yön.Giderleri l ,655,142,652.- ı,655,142,652.-

306 Yön.Öd-Yull. 701,19;1,066.- 704,193,o66.-

308 idari Giderler 15,316,)()4.010.- 15,346.104,010.-

310 Aidat Giderleri 593,118,150.- 593,418,150.-

312 EAilim Gider, 7,3;9,476,360.- 7,359,476,360.-

314 Yaıırım Gider. 613,300,000.- 613,300,000.-

404 Bir.Giderler 964,550,338.- 964,550,338.-

4()/j Bilanço Devir 3,761,396.137.- 3,761,396, 137.-

TOPI.Alll 450,654,925,582 450,654,925,582 154,579,572,654.- 154,579,572,654.-

126



- - ---- ,.••·•v, ~~ •- •••••

________.l.GENpj~~..J._ _

TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI
KONFEDERASYONU
31.07.1997 TARİHLİ
Bll.ANÇO AÇIKLAMALARI

A: AKTİF HESAPLAR

1- KASA HESABI

31.07.1997 tarihli nakit kasa mevcudu 1.128.690.- Tl/dır,
2- BANKALAR HESABI

Bankalar nezdinde bulunan mevduatlarımızın toplamını göster
mekte olup, 31.07.1997 tarihli bakiyesi 4.872.025.519.- Tl/dır.

2.1 Vadesiz Hesaplar
- Ziraat Bankası Merter Şubesi
- Vakıfbank Ankara Şubesi
- Emlak Bankası Galleria Şubesi
- Vakıfbank Karaköy Şubesi
- Tarişbank Gayrettepe Şubesi
Toplam
2.2- Döviz Tevdiat Hesapları
- Emlak Bankası Galleria U.S.D. Hesabı
- Emlak Bankası Galleria BEF Hesabı
- Emlak Bankası Galleria DEM Hesabı
- Tarişbarık Gayrettepe ECU Hesabı
- Emlak Bankası Galleria NLG Hesabı
Toplam
GENEL TOPLAM (1+2)

3- AVANSLAR HESABI

31.07.1997 tarihinde 2.858.219.598.- TL bakiye veren bu hesap
değişik amaçlarla verilen ve henüz gider kaydedilmemiş artık miktar
ları göstermektedir. Dökümü aşağıdadır.

3.1 Bölge Avansları

336.503.-
968.374.-

394.114.779.-
1.506.947.-
777.238.-

397.703.84l.-

4.968.035.-
250.891.291.-

869.596.-
2.632.085. l24.
l.585.507.632.-
4.474.321.678.-
4.872.025.519.-

- Ankara Merkez Temsilciliği
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- Adana Bölge Temsilciliği
- Ege Bölge Temsilciliği
- Marmara Bölge Temsilciliği
- Trakya Bölge Temsilciliği
- Güneydoğu Bölge Temsilciliği
- Karadeniz Bölge Temsilciliği
Toplam
3.2 Seyahat Avansları
- Ahmet Asena
- Atila Öngel
- Kemal I )aysal
- Hulusi Karlı
- Selahattin Öztaşmer
Toplam
3.3 İş Takip Avansları
- Yılmaz Bilge
- Tayfun Görgün
- Yücel Top
- Sun Turizm ve Tic. A.Ş.
- Ahmet Asena
- Ahmet Mete Sönmez
- Vahdettin Karabay
Toplam

3.4 Ücret Avansları
- Demet Yıldırım
- Çetin Uygur
Toplam
3.5 Kayyumdan Devralınan Avanslar
GENEL TOPLAM (1+2+3+4)

4. ÇEŞİTIİ AIACAKLAR
Verilen sipariş avansları, depozito ve teminatlar ile vadesi gelme

miş çek ve senet tutarlarından oluşmaktadır. 31.07.1997 tarihli bakiye
si 20.400.838.852.TL olup dökümü aşağıdadır.

l.522.466.-
7.371.168.-
5.184.885.-.
13.500.000.-
14.476.310.-
27.909.994.-
82.816.121.-

60.217.466.-
571.000.-

31.226.250.-
227.245.766.-
10.000.000.-

392.260.482.-

4.000.000.-
9.446.350.-

21.626.329.-
2.125.467.458.-

9.152.000.-
12.430.000.-
20.000.000.-

2.202.122.137.-

10.000.000.-
232.236.200.-
242.236.200.-

1.784.658.-
2.858.219.598.-
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4.1 Alacak Senetleri

- Lastik İş Sendikası

-B.M.S. Sendikası
4.2 Kasaba Bekletilen çekler
- T. Gıda-İş Sendikası 28.07.94 vd.çek
- Oleyis Sendikası 27.08.97 vd. çek

27.09.97vd. çek
25.10.97 vd. çek
27.10.97 vd. çek
27.11.97 vd. çek
25.12.97 vd. çek
27.12.97 vd. çek
1998 çekleri
22.08.97 vd. çek
25.10.97 vd. çek
25.11.97 vd. çek
25.12.97 vd. çek

2.000.000.000.-

50.000.000.-
187.500.000.-
187.500.000.

l.000.000.000.-
187.500.000.-
187.500.000.

l.500.000.000.-
187.500.000.-

1.524.653.852.-
5.200.000.000.-
500.000.000.-
500.000.000.-
500.000.000.-

11.712.153.852.-Toplam

4.3 Teminat Çekleri
Bankalardan kullanılan kredilerin teminatı için verilmiş olup buna

göre;
- 25/7 Oleyis çeki - Tarişbank 1.000.000.000.-
- 2717 Oleyis çeki - Tarişbank 187.500.000.-
- 25/8 Oleyis çeki - Emlak Bankası 1.000.000.000.-
- 25/8 Lastik-İş çeki - Emlak Bankası 500.000.000.-
- 25/9 Lastik-İş çeki - Vakıfbank 500.000.000.-
- 25/8 Genel-İş çeki - Emlak Bankası 700.000.000.-
- 25/9 Genel-İş çeki - Vakıfbank 700.000.000.-
- 28/8 Tekstil çeki - Emlak Bankası 1.000.000.000.-
- 28/9 Tekstil çeki - Vakıfbank 1.000.000.000.-
Toplam 6.587.500.000.-
4.4 Kefaletler

Bu fasılda yer alan teminatlar Brüksel'de bulunan Avrupa
Temsilciliği hizmet binasının kira teminatı bedellerinden oluşmak
tadır.
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- Mm. Peeters süresiz 24.500.-BEF
- Mm. Heiderscheied " 24.500.-BEF
Toplam
GENEL TOPLAM (1+2+3+4)
5- FON BORÇLULARI
Örgütlenme çalışmaları için kurulan fondan sendikalarımıza öde

nen miktarları göstermektedir. Dökümü aşağıdaki gibidir.
- Basın-İş Sendikası 100.000.000.-
- Deri-İş Sendikası 367.620.000.-

50.592.500.-
50.592.500.-
101.185.000.-

20.400.838.852.-

- Devrimci Sağlık-İş Sendikası
- Devrimci Yapı-İş Sendikası
- Gıda-İş Sendikası
- Kerarnik-İş Sendikası
- Limter-İş Sendikası
- Sinesen Sendikası
- Tümka-İş Sendikası
Toplam
6- ÇEŞİTLİ BORÇLAR
- B.M.S. Sendikası-Ağustos kiraları karşılığı
- Hotel Merit Altınel

- Ruhi Su Vakfı
- Devlet İstatistik Enstitüsü
- Ortadoğu Yazılım Hizmetleri
Toplam

7- DEMİRBAŞLARHESABI
Genel Merkez ve Temsilciliklerimize alınan, mobilya, mefruşat

büro malzemeleri ile küçük demirbaşların tutarını göstermektedir.
Alınan tüm demirbaşlar Konfederasyonumuzun Bakırköy 13. Noteri
30.03.93 'tarih ve 14596 yevmiye numarası ile tastikli demirbaş eşya
defterine kayıtlıdır. Bilançoda da görüldüğü gibi 31.07.1997 tarihi
itibariyle 1.691.299.872.- TL'dır. Buna göre;

243.678.528.-
20.000.000.-

442.000.000.-
30.000.000.-
90.000.000.-
62.000.000.-

132.500.000.-
1.487.798.528.-

42.225.000.-
281.240.-

50.000.000.-
16.900.000.-

207.500.-
109.613.740.-

- Büro Malzemeleri
- Mobilya ve Mefruşat

1.202.668.249.-
488.004.423.-

1
--·-- """
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- Küçük Demirbaşlar
Toplam
8- SABİT DEĞERLER HESABI

627.200.-
1.691.299.872.-

Konfederasyonumuza alınan taşıt araçları, makina ve cihazlardan
oluşmaktadır. Bu bölümde bulunan taşıt araçları piyasa değeri kadar
1 yıllık sigortalıdır. Sabit Değerlerimizin 31.07.1997 tarihli bakiyesi
2.070.096.265.- TL'dır.

- Taşıt Araçları
- Makina ve Cihazlar
Toplam
9- SENDİKALAR CARİ HESABI

Genel Kurulda kabul edilen bütçenin öngördüğü, üyelik aidatları
ile sendikalarımızla olan cari işlemlerin kaydından oluşmaktadır.
31.07.1997 tarihli bakiyesi 77.530.109.336.- 11..'dır.

10- AİDAT ALACAKLARIMIZHESABI

Üye sendikalarımızla olan aidat hesaplarımızın kontrol ve takibi
açısından tutulan, nazım hesap gibi işlem gören bir hesaptır.
31.07.1997 tarihine göre 2.447.148.579.- 11.. bakiye vermektedir.

B: PASİF HESAPLAR

1-AVANSLAR HESABI

Harcama belgeleri geldiği halde ödemeleri yapılmamış avans
hesaplarından oluşmaktadır.

1.1. Bölge Avansları
1- Antalya Bölge Temsilciliği
- Gaziantep Bölge Temsilciliği
Toplam
1.2 Ücret Avansları

Rıdvan Budak
GENEL TOPLAM (1+2)

2- ÇEŞİTLİ BORÇLAR

31.07.1997 tarihine göre 16.320.019.283.- TL. bakiye vermektedir.
Bu hesap keşide edilen çekler, teminat mektubu, krediler ile mal ve
hizmet alımlarından oluşmaktadır.
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l.487.225.000.-
582.871.265.-

2.070.096.265.-

60.457.416.-
4.120.500.-

64.577.916.-

10.915.952.-

75.493.868.-



2.1 Borç Senetleri
- Avrupa Temsilciliği için Harici Garanti 101.185.000.-
- Emlak Bankası Galleria Şubesi Kredi Hesabı 4.100.000.000.-
- Emlak Bankası Galleria Şubesi Oto Kredi Hesabı 926.980.804.-
- Tarişbarık Gayrettepe Şubesi Kredi Hesabı

1.588.000.000.-
- Vakıfbank Şişli Şubesi Kredi Hesabı
Toplam
2.2 Keşide Edilen Çeklerimiz
-01.08.97 vd. 83800 no.Iu çekle
- 22.08.97 vd. 83808 no.lu çekle
Toplam
2.3 Mal ve Hizmet Alımından Borçlar
Mal ve hizmet alımlarından doğan borçlarımızın bakiyesi

2.418.853.479.-TL.olup,
detayları mizanda açıklanmıştır.
GENEL TOPLAM (1+2+3)

3- EMANETLER HESABI
31.07.1997 tarihinde 2.167.494.062.- TI. bakiye veren bu hesabımız

tahakkuk eden ücret ve yollukların vergi, fon, SSK primi gibi öden
memiş yasal kesintilerinden, ücret netleri ve sendika aidatlarından
oluşmaktadır.

- Ödenecek Ücret Netleri 10.731.699.-

l .800.000.000.-
8.516.165.804.-

185.000.000.-
5.200.000.000.-
5.385.000.000.-

16.320.019.283.-

- Ödenecek Gelir Vergisi
- Ödenecek Damga Vergisi
- Ödenecek SSK Primleri
- Ödenecek SGD Primleri
- Ödenecek Tasarruf Teşvik Fonu
- Ödenecek Kira Stopajı
- Ödenecek Kira SSDF
- Ödenecek Gecikme Zammı
- Ödenecek Sendika Aidatı-Tekstil
- Ödenecek GVK 94.Mad.Tev.Edilen
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1.145.954.795.-
30.573.714.-

649.278.201.-
165.913.720.-
119.593.275.-
14.608.957.-
2.083.971.-
1.425.000.-

19.915.000.-
6.741.572.-
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- Ödenecek GVK 94.Mad.Tev.Edilen
Toplam

4- FON BAĞIŞ HESABI

Önceki dönemlerden devreden FON ıçın sendikalardan gelen
nema karşılıkları olup, 31.07.1997 bakiyesi 1.522.650.393.- TL.'dır.

5- SENDİKALAR CARİ HESABI
Aidata mahsuben alınıp henüz aidat tahakkuku yapılmamış
sendika hesaplan bakiyesidir.

- Bank-Sen Sendikası
- Genel-İş Sendikası
Toplam

6- AİDAT ALACAKLARIMIZ HESABI

31.07.1997 tarihine göre 73.283.059.980.- TL. bakiye veren bu
hesap, üye sendikalarımızdan henüz tahsil edilemeyen ödentilerinin
tutarını göstermektedir.

7- BİLANÇO DEVİR HESABI

Demirbaş ve sabit kıymet alımları için yapılan harcamaların gele-
cek dönemlere aktarılmasına yönelik çalışan hesaptır. Buna göre;

- Demirbaş alımları 1.777.636.122.-
- Sabit kıymet alımları 1.983.760.015.-
Toplam 3.761.396.137.-
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674.158.-
2.167.494.062.-

2.593.773.653.-
2.255.998.887.-
4.849.772.540.-
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0l.0l.1997-31.07.1997 HESAP DÖNEMİ GELİR VE GİDER
HESAPLARI

A: GELİRLERİMİZ

1- ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATI GELİRLERİ

Konfederasyonumuzun gelirlerininin esasını oluşturan aidat gelir-
lerimiz, Olağan Genel Kurul'da kabul edilen bütçenin öngördüğü
esaslar dahilinde tahakkuk ettirilmiştir. Bu dönemde alınan aidatlar
toplamı 30.227.499.905.-TL'dır.

- Bank-Sen Sendikası
- Birleşik Metal-İş Sendikası
- Dev Maden-Sen Sendikası
- Genel-İş Sendikası
- Gıda-İş Sendikası
- Lastik-İş Sendikası
- Oleyis Sendikası
- Petkim-İş Sendikası
- Tekstil İşçileri Sendikası
Toplam
2- MAL VARLIĞI GELİRLERİ

Makina ve cihaz satışından 31.07.1997 tarih itibariyle 120.000.000.
TL. gelir elde edilmiştir.

3- FAİZ GELİRLERİ

Bankalardaki vadeli hesaplarımıza tahakkuk eden faiz ve döviz
tevdiat hesaplarımızın kur farkı gelirlerinden oluşmaktadır. Buna göre;

- Faiz Gelirleri 4.165.726.-
- Kur Farkı Gelirleri 787.773.513.-
Toplam 791.939.239.-
4- DİĞER GELİRLER

Sendikalarımızla ortaklaşa yapılan etkinlikler için, sendikalarımızın
katılım· payları ile, yurtdışından gelen Eğitim Projesi kapsamındaki
havalelerden oluşmaktadır.

256.828.890.-
7.273.471.533.-

20.000.000.-
3.991.131.490.-

190.000.000.-
3.634.287.405.-
5.744.636.097.-
105.000.000.-

9.012.144.490.-
30.227.499.905.-

- Gider Karşılığı Gelen Yurtdışı Havaleleri
- Gider Karşılığı Sendika Katılımları
Toplam
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21.460.247.247.-
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5- BİRİKMİŞ GELİRLERİMİZ

0l.Ol.1997-31.07.1997 hesap döneminde oluşan gelir artığı tutan
11.488.392.716. TL'dır.

B: GİDERLERİMİZ

1- PERSONEL GİDERLERİ

Konfederasyonumuzun, merkez ve bölge temsilcilikleri persone
line ödenen aylık ücret, ikramiye, sosyal yardım ve yasal kesintilerden
oluşmaktadır. Buna göre;

- Ücretler
- İkramiyeler
- Sosyal Güvenlik Kesintileri
- TIF Kesintileri İşveren Payı
- Tazminat ve Öneller
- Sosyal Yardımlar
- Yuvarlama Farkı
Toplam
2- PERSONEL ÖDENEKVE YOLLUKLARI

8.113.612.648.-
2.062.372.628.
l.178.134.077.-
173.693.482.-
681.716.576.-

1.597.169.063.-
3.180.-

13.806.701.654.-

31.07.1997 tarihi itibariyle personele ödenen yurtiçi ve yurtdışı yol
lukları tutandır.

- Yurtiçi Yollukları
- Yurtdışı Yollukları
Toplam
3- YÖNETİCİ GİDERLERİ

Konfederasyonumuz genel yönetim kurulu üyelerine ödenen
ücret, ikramiye, sosyal yardımlar ve yasal kesintilerden oluşmuktudır.
31.07.1997 tarihine göre;

- Ücretler
- İkramiyeler
- Sosyal Güvenlik Kesintileri
- Sosyal Yardımlar
- Tazminat ve Öneller
Toplam

4-YÖNETİCİ ÖDENEKVE YOLLUKIARI

Konfederasyonumuz Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim
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9.900.000.-
57.907.445.-
67.807.445.-

766.112.103.-
197.387.455.-
62.344.763.-
31.782.331

597.816.000.-
1.655.442.652.-
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Kuıulu Üyeleri ve Onur Kurulu Üyelerine yurtiçi ve yurtdışı seyahat
leri için ödenen yolluk miktarıdır.

- Yurtiçi Yollukları
- Yurtdışı Yollukları
Toplam
5- İDARİ GİDERLER

Konfederasyonumuzun merkez ve bölge temsilcilikleri bürolarının
idari giderlerinden oluşmaktadır.

- Genel Merkez İdari Giderleri 14.387.610.020.-
- Ankara Merkez Temsilciliği
- Adana Bölge Temsilciliği
- Antalya Bölge Temsilciliği
- Gaziantep Bölge Temsilciliği
Toplam
6- AİDAT GİDERLERİ

TUAC'a ödenen üyelik aidatı tutarı olup, 31.07.1997 tarihine göre
593.418.150.- TI.'dır.

7- EĞİTİM GİDERLERİ

Konfederasyonumuzun yayınlamış olduğu gazete, dergi, broşür,
araştırma bültenleri ile Eğitim Projesi kapsamında düzenlemiş olduğu
seminer ve konferans giderlerinden oluşmakta olup 31.07.1997 tutarı
3.873.330.339.- TL.'dır. Buna göre;

507.027.125.-
197.465.941.-
704.493.066.-

439.878.200.-
80.615.960.-

423.899.830.-
14.100.000.-

15.346.104.010.-

- Gazete Giderleri
- Dergi Giderleri
- Ajans ve Bülten Giderleri
- DİSK-AR Giderleri
- Kitap Giderleri
- Seminer Giderleri
- Panel Giderleri
- Konferans Giderleri
- Eğitim Arşivi Giderleri
- Diğer Giderler
Toplam
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34.065.000.-
63.235.000.-

108.800.000.-
186.581.460.-
47.741.800.-

4.083.920.200.-
2.540.203.400.-

4.450.000.-
235.999.500.-
54.480.000.-

7.359.476.360.-
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8-YATIRIM GİDERLERİ
Yıl içinde alınan demirbaş ve sabit kıymetlerden oluşmaktadır.

Ayrıntılı bilgi bilanço açıklamalarında verilmiştir. Buna göre;
- Demirbaşlar 613.300.000.-
TL.dır.
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DEMİRBAŞ EŞYA LİSTESİ
1 - BÜRO MALZEMELERİ :
KAYIT ALINDIĞI KULLANILDIĞI
NO EŞYANIN CİNSİ VE VASIFLARI ADEDİ TARİH MAHAL TUTARI
Ol Simtel Aquamatıc Elektrik Süpürgesi 04.02.92 Genel Merkez 1,260,000.-
02 Sharp Cornpet Cs 4632 Hesap Makinası 07.05.92 Genel Merkez 1,250,000.-
03 Sh:ırp FR 220 Faks Cihazı 18.05.92 Genel Merkez 7,000,000.-
04 Polyster Kimlik Kaplama.Cilt Makinası 2 28.05.92 Genel Merkez 7,772,800.-
05 Lebib Yalkım Yasa Külliyatı 31.05.92 Genel Merkez 3,278,230.-
06 1 PW Programlı Commodore Bilgisayar 02.06.92 Genel Merkez 6,759,200.-
07 Panasonic UF 270 Faks Cillazı 02.06.92 Genel Merkez 12,992,000.-
08 Telesis ISDX K 64 Santral, 24 Adet Mak. 28.07.92 Genel Merkez 36,081,920.-
09 Lebib Yalkım Yasa Külliyatına ek ciltler 11.09.92 Genel Merkez 933,993.·
10 Nikon FM2 3570 Obj.Pentax P30 F.Mak. 11.09.92 Genel Merkez 19,802,000.·
11 Kare! MS 26 Tel. Santrali, 4 Adet Makina 1 17.09.92 Araş. Enst./ 2,868,096.-
12 Rowenta RB 50 Elektrik Süpürgesi 1 29.09.92 Araş. Ens, 850,000.-
13 Dikey Büro Perdesi ve meka. 45 m 1 09.10.92Çukurova Böl. Tem. 3,998,400.-
14 Alüminyum Kapı 42 Kg. 09.10.92Çukurova Böl. Tem. 2,093,280.-
15 Yer Halısı Büro Tipi 37 M. 1 09.10.92Çukurova Böl. Tem. 1,243,200.-
16 Masa ve Oturma Gurubu 1 09.10.92Çukurova Böl. Tem. 12,336,800.-
17 NEC Sumıtomo Çağn Cihazı 16.10.92 Genel Merkez 5, 168,800.-
18 Hitit Model Telefon Makinası 2 15.10.92 Genel Merkez 459,200.-
19 Hitit Model Telefon Makinası 3 26.10.92 Genel Merkez 688,800.-
20 Sharp SF 7370 Fotokopi Makinası 11.11.92 Araş. Ens. 20,160,000.-
21 Clımax Mutfak Aspiratörü 1 27.11.92 Genel Merkez 56,000.-
22 İtalyan Çerçeve 5 27.11.92 Genel Merkez 1,400,000.-
23 Telefon Santrali İlave kart 1 30.11.92 Genel Merkez 3,964,800.-
24 Bilgisayar Program 1 30.11.92 Genel Merkez 8,064,000,-
25 Saba VHS Video 2850 15.12.92 Genel Merekz 3,506,700.-
26 Kare! MS 38 Telefon Santrali 1 17.12.92Ankara Mer. Tem. 2,800,000.-
27 Tuşlu Telefon Makinası 7 17.12.92Ankara Mer. Tem. 1,450,400.-
28 Katalitik Soba 28.12.092Çukurova Böl. Tem. 2,100,000.-
29 Katalitik Soba Aygaz Tüplü 04.0l.93Akdeniz Böl. Tem. 2,200,000.-
30 Kare! MS 26 Telefon Santrali 1 30.01.93 Ege Böl. Tem. 1,120,000.-
31 Facıt T 160 E.Yazı Makinası 1 05.02.93 Genel Merkez 4,000,000.-
32 Hitit Telefon Makinası 2 15.02.93 Genel Merkez 504,000.-
33 Hitit Telefon Makinası 2 28.02.93 Genel Merkez 504,000.-
34 Hitit Telefon Makirıası 5 16.03.93 Genel Merkez 1,260,000.-
35 Panasonıc UF 121 Faks Cihazı 16.03.93Avrupa Temsilciliği 12,061,388.-
36 Cofax HS 330 Faks Cihazı 02.04.93Çukurova Böl. Tems. 7,579,264.-
37 Cofax HS 330 Faks Cihazı 02.04.94Akderiz Böl. Tem. 7,579,264.-
38 Cofax HS 330 Faks Cihazı 02.04.94 Ege Böl. Tem. 7,579,264.-
39 Panasonıc 2365 Telefon Makinası 07.04.93 Genel Merkez 1,176,000.-
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40 Soligor Objektif 20 mm. 1 25.06.93 Genel Merkez 2,600,000.-
41 Soligor Objektif 80 X 210 1 15.07.93 Genel Merkez 2,850,000.-
42 Sehpa, projektör, Ayak, takım halinde 1 15.07.93 Genel Merkez 3,001.600.-
43 Parıosonıc N 3000 Video Kamera 1 16.07.93 Genel Merkez 17,604,000.-
44 Ayaklı Aspiratör 6 10.08.93 Genel Merkez 4,050,000.-
45 Abidin Dino Tablosu 1 27.09.93 Genel Merkez 16,800,000.-
46 Redhause, Adam, Webster Sözlük 1 28.09.93 Genel Merkez 1,188,000.-
47 Hitit Telefon Makinası 1 27.09.93 Genel Merkez 330,400.-
48 Nilfisk GM-80 Elektrik Süpürgesi 1 15.07.93 Genel Merkez 3,720,000.-
49 Işıklı Reklam Panosu 1 22,12,93Karadeniz Böl. Tem. 7,245,000.-
50 Yetkin Şef Koltuk 1 24.12.93 Araş. Ens. 2,317,250.-
51 BOSCH Cep Telefonu GSM 1 03.03.94 Genel Merkez 25.200.000.-
52 Cep Telefonu Hattı 532/211 54 40 1 03.03.94 Genel Merkez 4,535,600.-
53 Cep Telefonu Sim Kartı 1 03.03.94 Genel Merkez 2, 164,400.-
54 Kaydı silindi
55 Kaydı silindi
56 Kaydı silindi
57 Telefon Hattı 642 37 08 1 07.09.94 Genel Merkez 3.288.300.-
58 Slı:ırp SF 8350 Fotokopi Makinası 1 14.09.94 Genel Merkez 140. 500.000.-
59 Telefon Hattı 557 14 23 1 10.10.94 Genel Merkez 383.700.-
60 Telefon Hatlı 557 19 12 10.10.94 Genel Merkez 383.700.-
61 Meri Kanunlar 1 14.10.94 Genel Merkez 6.718.000.-
64 Erıcsson GH 337 0542-246 33 19 Cep Tel. 1 15.01.96 Genel Merkez 50.402.200.-
65 Erıcsson GF 388 Cep Tel.Makinası 1 11.09.96 Genel Merkez 68.300.000.-
66 Telefon Hattı 529 98 10 1 02.12.96 Aksaray 9.184.300.-
67 Inıel Pentıum Bilgisayar 1 08.05.97 Genel Merkez 278.300.000.-
68 Macıntosh Bilgisayar 1 02.07.97 Genel Merkez 335.000.000.-

Büro Malzemeleri Toplamı 1.202.668.249.-

2- MOBİLYAVE MEFRUŞATMALZEMELERİ
KAYIT ALINDIĞI KULLANILDIĞI
NO EŞYANIN CİNSİ VE VASIFLARI ADEDİ TARİH MAHAL TUTARI

1 Raylı Dikey Perde 69.6 M2 1 01.06.92 Genel Merkez 5, 102,160.-
2 Rip Rulo Halı DuDu 1 01.06.92 Genel Merkez 9,234,657.-
3 DP Dikey Perde 1 02.06.92 Genel Merkez 4,501,000.-
4 DP Dikey Perde 1 20.11.92 Genel Merkez 4,000,000.-

5 Du-Du Halı 1 18.05.92 Genel Merkez 12,984,921.-
6 Du-Du Halı 1 5,11,91 Genel Merkez 5,040,000.-
7 Rip Rulo Halı 1 06.07.92 Genel .Merkez 9,498,249.-
8 Rip Rulo Halı 1 14.08.92 Genel Merkez 3,374,935.-
9 80 lik 27 Adet Raf ve oturma grubu 1 07.09.92 Araş. Ens. 4,816,000.-
10 Stor Perde 33 M. 1 09.10.92 Araş. Enst. 5,730,491.-
11 Tiil, Güneşlik Perde 100.00 + 34.50 M. 18.11.92 Genel Merkez 9,038,400.-
12 Muhtelif ofis Mobil., mis. koltuğu 04.12.92Ankara Mer. Tem. 39,543,840.-
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13 M:ısa Örıiisii 20 M.
14 Dinarsu Halı 200 M 2
15 Tül Perde 52 Metre
16 Rip Rulo Halı 66,40 M2
17 Cenova Müdür Masası
18 Cerıova Kütüphane Dar-Geneiş Tipi
19 Cenova Sehpa,Orta Sehpa
20 Cenova Toplantı Masası
21 Cenova ikili kanepe
22 Cenova Tipi Tekli Koltuk
23 Bilgin Mi.idi.ir Koltuğu
24 Ergonom Üç Kolçaklı Sandalye
25 Alıerna Toplantı Koltuğu
26 Teleks Sekreter Gurubu
27 Sekreter Etajeri
28 Toplantı Koltuğu Kılıfı
29 0120 Cm Çaplı Toplantı Masası
30 Bilgin Mi.ic.liir Koltuğu
31 Cenova Televizyon Etajeri
32 Cenova İkili kanepe
33 Ayaklı Larnbader
34 Çubuklu Sandalye
35 Çay Ocağı Komple Dolap,ve tezgah
36 3 'lü Bilgisayar Masası
37 Yetkin Müdür Koltuğu
38 Yetkin Şef Koltuk

1
1
4
4
8
2
6

12
7
1

44

1
17
1

l
2

2
1
4
1
2
4
l

30.11.93
30.11.93
30.11.93

Araş.Enst.
Araş. Ens.
Araş. Ens.

1, 120,000.-
8,960,000.-
2,329,600.-
2,324,000.-

48,000,000.-
34,899,200.-
9,256,800.-

11,491,200.-
43,730,400.-
61,286,400.-
17,875,200.-
ı,697,080.-

50,327,200.-
6,384,000.-
1,489,600.-

10,307 ,200.-
6,048,000.-
2,688,000.-
5,376,000.-

15,344,000.-
192,640.-

4,256,000.-
14,560,000.-
3,220,000.-
9,660,000.-
2,317,250.-

488,004,423.-Mobilya ve Mefruşat Malzemeleri Toplamı

24.12.92 Genel Merkez
11.01.93 Genel Merkez
11.01.93 Genel Merkez
28.01.93 Genel Merkez
25.02.93 Genel Merkez
25.02.93 Genel Merkez
25.02.93 Genel Merkez
25.02.93 Genel Merkez
25.02.93 Genel Merkez
25.02.93 Genel Merkez
25.02.93 Genel Merkez
25.02.93 Genel Merkez
25.02.93 Genel Merkez
25.02.93 Genel Merkez
25.02.93 Genel Merkez
25.02.93 Genel Merkez
31.03.93 Genel Merkez
31.03.93 Genel Merkez
31.03.93 Genel Merkez
31.03.93 Genel Merkez
08.04.93 Genel Merkez
15.04.93 Genel Merkez
20.08.93 Genel Merkez

3 - KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR
KAYIT
NO EŞYANIN CİNSİ VE VASIFIARI ADEDİ
1 ALGAZ 40 Lt. Kahveci Ocak Takımı 1

Ki.içi.ik Demirbaşlar Toplamı

SABİT DEĞERLER EŞYALİSTESİ
1-MAKİNE VE TEÇHİZATLAR:

ALINDIĞI KULLANILDIĞI
TARİH MAHAL

08.05.92 Genel Merkez
TUTARI
627,200.-
627,200.-

KAYIT
NO EŞYANIN CİNSİ VE VASIFLARI

10+3 Kullanıcılı,Novel Sistem Apple
Macintoch (Ankara Mer. Tem.)

ALINDIĞI KULLANILDIĞI
ADEDİ TARİH MAHAL TUTARI

+ 5 Ad. Terminal, 3 Printer 1 20.11.92 Genel Merkez
2 Neıwork Kablosu 1 03.12.92 Genel Merkez
3 MAC Classic 4/40 Masa Üstü Yayıncılık 03.12.92 Genel Merkez
4 EGES 5 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı 04.12.92 Genel Merkez

273,625,944.-
515,200.-

15,821,114.-
38,640,000.-
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5 EGES 1 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı 1 04.12.92 Araş. Ens. 12,880,000_-
6 CAROL AHM 663 S Megafon 2 05.02.93 Genel Merkez 4,008,000.-
7 Novel Kullanıcı Terminal Komple 1 16.02.93 Genel Merkez 28,530,322.-
8 ML 590 E80/360 OKI Yazıcı 1 12.04.93 Genel Merkez 8,643,600.-
9 Tam Takım Konferans Salonu

Seslendirme anfı düzeni 1 15.04.93 Genel Merkez 19,508,400.-
10 CAROL AHM 663/S ve 652/S Megafon 5 26.o4.93 Genel Merkez 11,520,000.-
11 1 MB Simm Modul ve starıd 4 14.06.93 Genel Merkez 3,924,435.-
12 W.Westınglıause 24.000 BTU Soğ-Sıc.Klımal 28.06.93 Genel Merkez 9.588,000.-
13 SHURE Mikrofon 1 15.07.93 Genel Merkez 1,260,000.-
14 POMK Marka Klıma 1 14.07.93Çukurova Böl. Tem. 5,040,000.-
15 Arçellk E 4300 Soğuk-Sıcak Klima 1 12.08.93 Genel Merkez 9,408,000.-
16 Arçelik E 5300 Klıma 5 12.08.93 Genel Merkez 44,672,000.-
17 HP Desk Jet Printer 1 10.10.94 Genel Merkez 8.950.000.-
18 Internet Modem Bilgisayar 1 08.02.95 Genel Merkez 86.336.250.-

Makina ve Teçhizatlar Toplamı : 582.871.265.-

2- TAŞIT ARAÇLARI
Rerıault 19 Europa Binek Oto 34 AB 1540 1 01.08.96 Genel Merkez 1.487.225.000.-
Taşıt Araçları Toplamı
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A) ETKİNLİKLER DİZİNİ
1 Ocak 1996-30 Haziran 1997

a) 1996 Yil.I ETKİNLİKLERİ
Sosyal Haklar ve Serbest Dolaşım Semineri
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), DİSK ve Türk-İş'in bir

likte düzenledikleri "Sosyal Haklar ve Serbest Dolaşım Semineri", 4-6
Ocak tarihleri arasında yapıldı. İstanbul, Armada Oteli'nde yapılan se
minere DİSK ve Türk-İş üyesi sendikaların yöneticilerinin yanısıra
ETUC üyesi konfederasyon yöneticileri ve uzmanlar, Avrupa'lı parla
menterler katıldı. Seminerde özellikle Avrupa Birliği sürecinde serbest
dolaşım hakkı ve emekçiler üzerindeki etkileri tartışıldı.

Evrensel Gazetesine Ziyaret
DİSK Başkanlar Kurulu, Alibeyköy'deki bir cenaze törenini izler

ken polisler tarafından gözaltına alınıp öldürülen Metin Göktepe'nin
çalıştığı Evrensel gazetesini ziyaret etti.

17 Ocak'ta yapılan ziyarette gazete sahibi ve yöneticileriyle görü
şen Başkanlar Kurulu adına bir açıklama yapan Genel Başkan Rıdvan
Budak, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir hukuk devletiyse, Metin'in
katillerini bir an önce ortaya çıkarmalıdır" dedi.

SSK Kartal Hastanesine Ziyaret
DİSK Genel Başkam Rıdvan Budak, 22 Ocak'ta Sosyal Sigortalar

Kurumu'na bağlı Kartal Hastanesini ziyaret ederek yetkililerle görüş
tü.

Uğur Muıncu'yu Andık
Emekçilerin dostu, demokrasi ve özgürlüklerin yılmaz savunucu

Uğur Mumcu ülkenin dört bir yanında yapılan çeşitli toplantılarla anıl
dı. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, 24 Ocak'ta Cumhuriyet gaze
tesi önünde yapılan törende bir konuşma yaptı.

:1)İSK Olağanüstü Genel Kurulu Toplandı
Konfederasyonumuzun Olağanüstü Genel Kurulu 26-28 Ocak ta

rihlerinde Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde toplandı. DİSK Yönetim
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Kurulu, Olağanüstü Genel Kurulun "9. Genel Kurulun DİSK'in yeni
dönemdeki görevlerini tam ve eksiksiz olarak yapmasını engelleyecek
sonuçlarını ortadan kaldırmak" için yapıldığını açıkladı.

Olağanüstü Genel Kurul'da birçok sorunun yanısıra 24 Aralık 1995
seçimleriyle ortaya çıkan tablo ve izlenmesi gereken politikalar tartı
şıldı.

Yapılan tartışmaların sonunda "Sendikal Hedefler ve Politikalar"
başlıklı belge kabul edildi.

Olağanüstü Genel Kurul, seçimlerle tamamlandı. DİSK Genel Baş
kanlığı'na Rıdvan Budak yeniden seçilirken Genel Sekreterliğe Kemal
Daysa! getirildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Atilla Öngel, Hulusi
Karlı, Vahdettin Karabay, Tayfun Görgün ve Çetin Uygur seçildiler.

Kürt Sorunu İçin Demokratik ÇözümArayışları
Çeşitli siyasi paıti ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla 4 Şu

bat'ta İstanbul, Hilton Oteli'nde düzenlenen "Kürt Sorunu ve Demok
ratik Çözüm Sempozyumu"na DİSK adına Genel Sekreter Kemal Day
sa! katılarak bir konuşma yaptı.

Hak-İş'e Ziyaret
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Olağanüstü Genel Kurul son

rasındaki ilk ziyaretini Hak-İş'e yaptı. 6 Şubat'ta yapılan ziyarette bir
süre önce yapılan genel kurulda seçilen yeni Hak-İş yönetimi ile gö
rüştü.

Yeni Yönetim Kurulunun İlk Toplantısı
Olağanüstü Genel Kurul'da oluşan yeni DİSK Yönetim Kurulu, 8

Şubat'ta ilk toplantısını yaptı. Bu toplantıda ülkenin içinde bulunduğu
koşullar ve sorunlara ilişkin yapılan tespitler doğnıltusunda hazırlanan
bir deklerasyon 10 Şubat'ta kamuoyuna açıklandı.

29. Kuruluş Yıldönümümüz Kutlandı
DİSK'in kuruluşunun 29. yılı nedeniyle DİSK Genel Merkezi'nde

bir toplantı düzenlendi. 13 Şubat'ta yapılan toplantıda bir konuşma
yapan Genel Başkan Rıdvan Budak, "DİSK'in kuruluş temelinde on
binlerce işçinin, yurtseverin, ilericinin alınteri, emeği, harcı var. Eğer
bugün kısıtlı bile olsa bir sendikal mücadeleden söz edebiliyorsak, 1
Mayısları onbinlerle yeniden alanlarda kutlayabiliyorsak bunda •
DİSK'in tartışmasız damgası var" dedi

1
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Hak-İş Başkanı DİSK'i Ziyaret Etti
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu başkanlığındaki bir heyet DİSK'i

ziyaret etti. 29 Şubat'ta gerçekleşen ziyaretin yeni DİSK yönetimini
kutlamak için yapıldığı açıklandı.

DİSK Başkanlar Kurulu Toplandı
DİSK Başkanlar Kurulu, 5 Mart'ta yapılan toplantısında Anavatan

ve Doğruyol partileri tarafından kurulan Anayol koalisyon hükümeti
ni ve programını değerlendirdi. Yapılan değerlendirmelerin ışığında
hazırlanan bir açıklama 6 Mart'ta DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak
tarafından yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı

DİSK ve KESK'ten Ortak Açıklama
Yaşanan gelişmeler karşısında birlikte yürütülecek bir mücadelenin

temellerinin atılması amacıyla başlatılan çalışmaların ilk adımı olarak
ortak bir basın toplantısı yapıldı.

7 Mart'ta KESK genel merkezinde DİSK Genel Sekreteri Kemal
Daysa! ve KESKGenel Sekreteri Faysal Özçiftçi'nin düzenlediği basın
toplantısında emek cephesinin güç ve eylem birliğinin kaçınılmaz ol
duğu vurgulandı.

Yaşar Kemal'i Yalnız Bırakmadık
Bir yazısı nedeniyle hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde da

va açılan Yaşar Kemal'e DİSK'in desteği sürüyor. Değerli yazar ve
DİSK dostu Yaşar Kemal'in 7 Mart'ta İstanbul DGM'de yapılan duruş
masına Genel Sekreter Kemal Daysa! ve Yönetim Kurulu üyesi Hulu
si Karlı'nın yamsıra sendikalarımızın çok sayıda yöneticisi de katıldı.

Dünya Kadınlar Günü Kutlandı
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart'ta çeşitli etkinlikler düzen

lendi. Etkinlikler kapsamında Taksim'de yapılan basın açıklamasının
ardından çeşitli kadın kuruluşlarıyla birlikte İstiklal Caddesi üzerinde
bir "Barış Zinciri" oluştunıldu. Etkinlik programı, Lastik-İş sendikamı
zın örgütlü olduğu Lord Kalemleri fabrikasına yapılan ziyaretle ta
mamlandı.

Bölge Temsilciler Kurulu ToplantılarıYapıldı
Seçimler sonrasında oluşan yeni hükümeti ve olası gelişmeleri de

ğerlendirmek üzere 9-1O Mart tarihlerinde Ankara, Antalya, Adana,
Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve İzmir'de Bölge Temsilciler Kurulu top
lantıları yapıldı. Toplantılar nedeniyle DİSK Yönetim Kurulu tarafın
dan yayınlanan bir bildiride "Sendikalarımızın genel başkanlarından
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üyelerimize kadar herkes kendini, sendikasının ve DİSK'in örgütlen
mesinde bir nefer olarak görmeli; örgütlülüğürnüzün pekiştirilmesine
azami katkıyı sunmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme
lidir" çağrısı yapıldı.

İşkenceye Karşı Mücadeleye Destek
Bir süre önce Manisa'da bir grup öğrenciye işkence yapıldığı iddi

asıyla açılan dava İzmir DGM'de başladı. DİSK Genel Başkanı Rıdvan
Budak ve şube başkanlarından oluşan bir heyet "İşkenceyle Mücade
le" kampanyası kapsamında 12 Mart'ta yapılan duruşmayı izledi.

Türk-İş'i Ziyaret
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Genel Başkan Vekili Atila

Öngel 13 Mart'ta Türk-İş genel merkezini ziyaret ederek Genel Baş
kan Bayram Meral'le görüştü.

Sosyal Güvenlik Sistem.inin Sorunları Toplantısı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK tarafından düzenlenen "Sosyal Güvenlik

Sisteminin Sorunları" toplantısı 13 Mart'ta Ankara'da Türk-İş genel
merkezinde yapıldı. DİSK toplantıya sunduğu tebliğde SSK'nın zaman
yitirilmeden özerk bir yapıya kavuşturulmasını ve devletin sosyal gü
venlik sistemine katkı yapmasını savundu.

Başkanlar Kurulu Çalışma Bakanı'nı Ziyaret Etti
DİSK Başkanlar Kurulu 18 Mart'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba

kanlığı'nı ziyaret ederek yeni göreve gelen Bakan Emin Kul'a çalışma
yaşamına ilişkin DİSK'in görüşlerini ve beklenilen değişiklikleri aktar
dı.

İngiltere Diplomatı Ling'in Ziyareti
İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu Müsteşarı Norma Ling, 19

Mart'ta Konfederasyonumuzu ziyaret ederek, Genel Başkan Rıdvan
Budak'la görüştü. Görüşmede çalışma yaşamı ve yeni hükümete iliş
kin DİSK'in yaklaşımları hakkında bilgi verildi.

ÖDP Genel Başkanı'nın DİSK'i Ziyareti

Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Ufuk Uras ve parti
yönetiminden oluşan bir heyet 20 Mart'ta konfederasyonumuzu ziya
ret etti. Genel Başkan Rıdvan Budak'la görüşen heyet, yeni seçilen
DİSK yönetimini kutladı, partileri ve programları konusunda bilgi ver
di.
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Küba Büyükelçisinin Ziyareti
Küba'nın Ankara Büyükelçisi Jorge Castro 20 Mart'ta DİSK genel

merkezini ziyaret etti.
SSK'nın 50. Yılı
Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kuruluşunun 50. yılı nedeniyle 27

Mart'ta Ankara'da "İşçi ve İşveren Temsilcileri Açısından 50. Yılında
SSK" başlıklı bir sempozyum yapıldı. SSK tarafından düzenlenen sem
pozyuma DİSK adına Genel Başkan Rıdvan Budak katılarak bir tebliğ
sundu.

16 Mart '78 Katliamı DavasıYeniden Açıldı
16 Mart 1978'de İstanbul Üniversitesi'nden çıkan sol görüşlü öğren

cilerin üzerine bomba atılması ve ateş açılmasıyla gerçekleştiren katli
amda 7 öğrenci yaşamını yitirmişti. Faşist cinayet şebekelerinin kitle
katliamlarıyla halkı sindirme politikasının bir parçası olan bu saldırı
nedeniyle DİSK, 20 Mart'ta "Faşizme İhtar Eylemini" gerçekleştirmişti.

O dönem bir sonuç alınamayan ve failleri cezalandırılamayan kat
liam davası, yeni bulunan bilgi ve belgeler doğrultusunda, o günün
mağduru olan bir grup avukat tarafından, yeniden açıldı.

DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak başkanlığındaki DİSK heyeti
davayı desteklemek ve faillerinin bulunması amacıyla 11 Nisan'da İs
tanbul Adliyesi'nde yapılan duruşmaya izledi. Budak aynı gün konu
ya ilişkin Adliye önünde bir de basın açıklaması yaptı.

İstanbul Temsilciler Meclisi Toplantısı
9-10 Mart tarihlerinde yapılan Bölge Temsilciler Kurulu toplantıları

6 Nisarı'da yapılan İstanbul Bölge Temsilciler Meclisi toplantısıyla ta
mamlandı. DİSK ve üye sendikalarımızın tüm organ yöneticileri, şube
yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin katılımıyla Kadıköy, Caferağa Spor
Salonu'nda yapılan toplantıda daha önceki toplantıların kararları göz
den geçirildi. Yapılan tartışmalar sonucunda alınan bir dizi karar ka
muoyuna açıklandı.

İbrahim Güzelce Anıldı
DİSK'in kurucularından ve ilk Genel Sekreteri olan İbrahim Güzel

ce 11 Nisarı'da Topkapı'daki mezarı başında yapılan bir toplantıyla
anıldı.
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DİSK ve KESK'in Adana Mitingi
DİSK ve KESK bir süre önce başlayan ortak mücadele çalışmaları

doğrultusunda ilk somut adımı attı. KESK'in 13-14 Nisan tarihlerinde
çeşitli kentlerde düzenleyeceği mitingleri aktif olarak destekleyen
DİSK yönetimi, Adana'da KESK'le ortak bir miting yapılması kararı al
dı.

"İşsizliğe, Pahalılığa, Baskılara ve Mezarda Emekliliğe Hayır" başlı
ğıyla 14 Nisan'da yapılan miting, geniş katılımı ve coşkusuyla geniş
yankı uyanırdı.

Hastaneler Kavşağı'ndan başlayan yürüyüşün ardından Uğur Mum
cu Meydanı'nda yapılan mitingde DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak
ve KESK Genel Başkanı Siyami Erdem birer konuşma yaptı. Mitinge
30 binin üzerinde bir kitle katıldı.

Küba'yla Dayanışma
Uzun yıllardır ABD'nin ablukası altında tutulan Küba halkıyla da

yanışma amacıyla 16 Nisan'da aralarından DİSK'in de bulunduğu bir
çok sendika ve demokratik kitle örgütü tarafından düzenlenen "Kü
ba'yla Dayanışma Gecesi" Petrol-İş genel merkezinde yapıldı.

AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi Resepsiyonu
AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi tarafından 18 Nisan'da İstan

bul, Swiss Otel'de verilen resepsiyona DİSK adına Genel Başkan Rıd
van Budak ve Genel Başkan Vekili Atila Öngel katıldı.

1 Mayıs İçin Başvuru
1 Mayıs '96 kutlamaları için biraraya gelen DİSK, Türk-İş, Hak-İş ve

KESK yöneticileri, 17 Nisan'da DİSK genel merkezinde yapılan bir
toplantı sonucu DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysa! başkanlığında bir
düzenleme komitesi oluşturdu. 1 Mayıs Düzenleme Komitesi, 18 Ni
sarı'da İstanbul Valiliği'ne giderek miting başvurusunu yaptı. Komite
ayrıca bir de çalışma programı çıkardı.

Komite yüıiittüğü çalışmalar hakkında bilgi vermek için 22 Ni
san'da Türk-İş 1 Bölge Temsilclliği'nde bir basın toplantısı düzenledi.
Bu toplantının ardından Taksim ve çevresinde 1 Mayıs'a çağrı bildiri
leri dağıtıldı. 1 Mayıs Düzenleme Komitesi ayrıca Kazancı Yokuşu'nda
yaptığı bir törenle 1 Mayıs '77 katliamında yaşamını yitiren emekçile
ri andı.
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1 Mayıs '96 kutlaması ve Yeni Katliam Girişimi
1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gü

nü 4 emek örgütünün ortak girişimiyle başta İstanbul olmak üzere
Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki mitinglerle kutlandı.

1 Mayıs kutlamaları 4 Konfederasyonunun ve üye sendikalarının
genel başkanlarının Taksim Atatürk anıtına çelenk koyması ve 1 Ma
yıs '77 şehitlerine saygı duruşunda bulunmasıyla başladı.

Binlerce emekçinin sabahın çok erken saatlerinden itibaren mitin
gin yapılacağı Kadıköy'e akmaya başladığı bir sırada toplanma bölge
sindeki üst arama noktasında başlayan gerginlik polisin ateş açmasıy
la üst boyuta sıçradı. Bu ateş sırasında 2 işçi yaşamını yitirdi. Miting
için alana gelen kimi grupların zaman zaman polislerle girdikleri taş
lı sopalı kavgalar, konfederasyon başkanlarının yürüyüş kortejinin ba
şına geçmeleriyle sona erdi.

2 emekçinin ölümüne neden olan saldırıya rağmen, miting için Ha
sanpaşa'da toplanan onbinlerce emekçi sukunetini korumayı başardı.
Yürüyüş sırasında Altıyol civarında bir sol derginin taraftarlarının üze
rine yeniden ateş açıldı. Bu esnada 2 genç çeşitli yerlerinden yaralan
dı.

Giderek tansiyonu yükselen miting başladığında, 1 Mayıs'ın amacı
nı, içeriğini unutan bir kısım maceraperest, emekçinin kürsüsünü iş
gal etmeye kalktı. İkna girişimlerinin sonuçsuz kalması ve mitingin bir
provakasyon ortamına hızla sürüklendiği bir noktada Düzenleme Ko
mitesi olası tehlikeleri gözönüne alarak toplantının bitirildiğini ilan et
ti.

Bu sırada daha henüz binlerce insan alana girememiş, yürüyüş gü
zergahı üzerinde sırasını beklemekteydi. Alandan dağılan kimi grup
lara müdahale etmek isteyen polisle başlayan çatışma, kısa sürede bir
çılgınlık histerisine kapılan binlerce insanın banka vitrinlerine yönelen
saldırısına neden oldu. Bir saate yakın süren bu kaos sırasında çevre
binalardan açılan ateşle bir emekçi daha yaşamını yitirdi. Bazı araçlar
yakıldı. Yüzlerce insan yaralandı.

1 Mayıs bir kez daha provakasyona uğradı. Miting sonrasında Dü
zenleme Komitesi ve konfederasyonlar aleyhine dava açıldı. Saldırıla
ra uğrayanlar yine sanık konumuna getirilmek istendi. Ancak açılan
davalar aklanmayla sonuçlandı. TBMM tarafından oluşturulan Araştır
ma Komisyonu ölümlere neden olanların kimler olduğunu ortaya çı
karamadığı gibi birçok soruyu da yanıtsız bıraktı.
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1 Mayıs 1977 aydınlatılamadan Türkiye yeni bir karanlık dosya da

ha kazandı. Düzenleme Komitesi 2 Mayıs'ta yaptığı basın toplantısın
da emeğin kürsüsüne tecavüze yeltenen grupların "işçi sınıfının gele
ceğine, haklarına, özgürlüklerine darbe" indirdiklerini belirtti. Aynı
açıklamada "tüm kitlesel olaylarda silah kullanma alışkanlığı edinen
güvenlik güçleri içindeki bazı kesimlerin bu davranışlarının daha va
him olaylara neden olacağı" hatırlatması yapılarak "güvenlik güçleri
içinde toplumsal olaylarda halkı tahrik edenlerin de engellenmesi"
gerekliliği vurgulandı.

DİSK Yönetim Kurulu ve şube yöneticilerinden bir heyet 18 Ma
yıs'ta olaylar sırasında yaşamını yitiren Hasan Albayrak'ın ailesini zi
yaret ederek, başsağlığı diledi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası
Her yıl kutlanan "İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Haftası" nedeniyle ya

pılan etkinlikler 9 Mayıs'ta başladı. Haftanın açılışı nedeniyle İstan
bul'da düzenlenen toplantıya katılan DİSK Genel Sekreteri Kemal
Daysa) bir konuşma yaptı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı
DİSK'in gelenekselleşen Genişletilmiş Başkanlar Kumlu'nun beşin

cisi, 27-29 Mayıs tarihlerinde Ören, Abdulah Baştürk Eğitim ve Dinlen
me Tesislerinde toplandı.

Toplantıda örgütlenme sorunları ve siyasal gelişmeler ele alındı.
Başkanlar Kurulu'nda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar 30
Mayıs'ta bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Habitat il, Sendikalar Forumu
Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Habitat II Kent Zirvesi

kapsamındaki Sendikalar Forumu 31 Mayıs'ta İstanbul, Hilton Otel'de
yapıldı.

DİSK ve Türk-İş'in de düzenleyicileri arasında yer aldığı foruma
ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda sendika yöneticisi ve uzma
nı katıldı. Genel Başkan Rıdvan Budak, Forum'da bir konuşma yaptı.

ILO Genel K~ru_lu Toplandı
Her yıl haziran ayının başında düzenlenen Uluslararası Çalışma Ör

gütü (ILO)'nün Genel Kurulu'na DİSK'i temsilen Genel Başkan Rıdvan
Budak katıldı. İşçi kesiminin temsili konusundaki anlaşmazlığın sür
mesi nedeniyle DİSK, Genel Kurul'da bir başka ülkenin kontenjanın
dan temsil edilebildi.
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Fatih Belediyesi İşçileriyle Yemek
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, 10 Haziran'da Fatih Belediye

si'ni ziyaret ederek, burada örgütlü Genel-İş üyeleriyle birlikte yemek
yedi. Üyelerimizin sorunlarının ele alındığı sohbet toplantısında işye
rinden başlayan ülke sorunlarına uzanan çeşitli konular ele alındı.

15-16 Haziran Direnişi'ni Andık
15-16 Haziran Büyük Direrıişi'nin 26. yıldönümü nedeniyle 15 Ha

zlran'da İstanbul, Ankara ve Adana'da birer anma toplantısı düzenlen
di.

İstarıbul'da DİSK genel merkezinde, Ankara'da Genel-İş genel mer
kezinde ve Adana'da Tekstil Sendikası Bölge Şube salonunda yapılan
toplantılarda 15-16 Haziran olaylarının nedenleri ve bıraktığı miras tar
tışıldı.

İstanbul'da yapılan toplantının ardından Habitat il Kent Zirvesi ge
rekçe gösterilerek eylemleri engellenmek istenen kayıp yakınlarına
destek vermek amacıyla her cumartesi günü Galatarasaray'da yapılan
oturma eylemine katılındı. Emniyet güçlerinin tüm engelleme çabala
rına rağmen Genel Başkan Rıdvan Budak, DİSK Yönetim Kurulu üye
leri, sendikalarımızın başkan ve yöneticilerinden oluşan heyet Galata
saray önünde bir basın toplantısı yaptı. Budak burada yaptığı açıkla
mada "Cumhurbaşkanı Demirel'in 'sokaktaki vatandaşımın sesini duy
mak istiyorum' dediği bir ortamda, bırakın konuşmayı, vatandaşın ses
sizce taleplerini gündeme getirmesi bile sıkıyönetim dönemlerini ara
tır yöntemlerle engelleniyor. Biz vatandaşız ve Cumurbaşkanına sesi
mizi duyurmak istiyoruz" dedi.

Aralarında CHP İstanbul milletvekilleri Ercan Karakaş, Algan Haca
Ioğlu'rıurı da bulunduğu DİSK heyeti bir süre oturma eylemi yaptık
tan sonra Galatasaray'dan ayrıldı.

Emniyet güçlerinin engelleme girişimleri sırasında DİSK Yönetim
Kurulu üyesi Hulusi Karlı ve sendikalarımızın birçok yöneticisi gözal
tına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonu
cunda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

Kayıtdışı Ekonomiye Protesto
Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan kayıtdışı ekonomi

nin en tipik uygulama alanı tekstil sektörü. Bu sektörde düşük ücret
le ve genellikle sigortasız çalıştırılan binlerce işçinin feryadına kimse
yanıt vermiyor. DİSK, bu konudaki çabasını son olarak kayıtdışı sek
tör içinde bulunan şirketleri teşhir ederek sürdürdü. Genel Başkan
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Rıdvan Budak, işçilerin sendikalı oldukları için işten çıkartıldığı ve ço
cukların çalıştırıldığı Polo Tekstil önünde bir basın toplantısı yaptı. 18
Haziran'da Güneşli'deki fabrika önünde yapılan basın toplantısına iş
ten çıkarılan işçiler de katıldı.

DİSK/Tekstil Temsilciler Kurulu
DİSK üyesi Tekstil Sendikası Temsilciler Kurulu 25 Haziran'da Ada

na'da başladı. Genel Başkan Rıdvan Budak, Temsilciler Kurulu toplan
tısına katılarak son gelişmeler konusunda bir konuşma yaptı.

DİSK Başkanlar Kurulu Toplandı
Son dönemde ortaya çıkan yeni istikrar paketi arayışları, sosyal gü

venlik alanındaki yanlış uygulamalar ve Refahyol hükümetinin yarat
tığı sorunların değerlendirildiği Başkanlar Kurulu toplantısı 28 Hazi
ran'da DİSK genel merkezinde yapıldı. Toplantı sonucunda ortaya çı
kan görüşler doğrultusunda hazırlanan bir açıklama 1 Temmuz'da ka
muoyuna duyuruldu.

DİSK/Birleşik Metal-İş Temsilciler Kurulu
Metal setöründeki toplu sözleşme sürecine hazırlanan DİSK üyesi

Birleşik Metal-İş Sendikası, toplu sözleşmelerde uygulanacak politika
yı belirlemek amacıyla Temsilciler Kurulu'nu topladı. 29 Haziran'da İs
tanbul Mecidiyeköy Kültür Merkezi'deki toplantıya katılan DİSK Ge
nel Başkanı Rıdvan Budak, yeni döneme ilişkin DİSK'in tespitlerini
anlattı.

Özelleştirme ve Zonguldak Paneli
Özelleştirme tartışmalarının odağında olan Zonguldak ve yöresi

kömür madenlerinin durumunu tartışmak üzere DİSK/Yeraltı Maden
İş Sendikası tarafından düzenlenen panel 29 Haziran'da Zonguldak'ta
yapıldı.

DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Yeraltı Maden-İş Sendikası Genel
Başkanı Çetin Uygur'un yönettiği panele DSP Zonguldak milletvekili
Prof. Dr. Mümtaz Soysal, DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak,
TMMOB-MMO Zonguldak Şube Başkanı Prof. Dr. Vedat Didarı konuş
macı olarak katıldı

İstanbul, Hiltorı'da 16 Yıl Sonra Yeniden
DİSK üyesi OLEYİS, uzun süren bir örgütlenme çalışması ve görüş

me döneminin ardından İstanbul, Hilton Otel'de toplu sözleşme im
zaladı.

16 yıl sonra yeniden toplu sözleşme yetkisi alınması, Hilton emek-
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çilerinin yeniden kendi sendikalarıyla buluşması tüm DİSK saflarında
sevinç yarattı. 4 Temmuz'da Hilton Conventionroom'da yapılan toplu
sözleşme törenine DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, OLEYİS Genel
Başkanı Enver Öktem, Hilton Genel Müdürü Rica D' Schepper başta
olmak üzere sendikalarımızdan ve işletmeden yöneticiler ve işyerin
deki çalışanlar katıldı.
Japon İşyeri Temsilcilerinin Ziyareti
Japonya'nın Kawasaki kenti İşçi Komitesi'nden bir heyet DİSK'i zi

yaret etti. 8 Temmuz'da gerçekleşen ziyarette Türkiye'deki çalışma ya
şamı ve ilgili yasal düzenlemeler konusunda bilgi verildi. DİSK Genel
Sekreteri Kemal Daysa! başkanlığındaki toplantıya DİSK üyesi sendi
kalardan yöneticiler ve uzmanlar da katıldı.

Çalışma ve Adalet Bakanlarına Ziyaret
Çok sayıda siyasi tutuklu ve hükümlünün cezaevlerinde süren aç

lık grevlerine son vermek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla Türk
İş, Hak-İş ve DİSK başkan ve yönetim kurullarından oluşan bir heyet
önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'i ardından da
Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret etti.

16 Temmuz'da yapılan ziyarette açlık grevlerinin ölümlere yol aç
madan sorunların insani bir biçimde çözümlenmesi için çağrıda bulu
nuldu.

Tutuklu ve Hükümlü Ailelerinin DİSK'i Ziyareti
Cezaevlerindeki sorunları anlatmak ve yakınlarının taleplerini ilet

mek isteyen bir grup tutuklu ve hükümlü yakını 17 Teınmuz'da DİSK'i
ziyaret ederek Genel Başkan Rıdvan Budak'la görüştü. Ziyarete DİSK
ve Türk-İş'e bağlı kimi sendikaların şube başkan ve yöneticileri de ka
tıldı.

Türkler ve Budak'ı Andık
DİSK'in ilk Genel Başkanı ve T. Maden-İş Genel Başkanı Kemal

Türkler'i katledilişinin 26. yılında düzenlediğimiz törenlerle andık.
Türkler için ilk tören 22 Temuz'da kurşunlara hedef olduğu evinin
önünde yapıldı. Bu törenden sonra topluca mezarı başına gidilerek
anısı önünde saygı duruşu yapıldı.

Deri-İş Sendikası Genel Başkanı Kenan Budak 25 Temmuz'da dü
şürüldüğü bir pusuda can verişinin 25. yılında mezarı başında yapılan
bir törenle anıldı. Törenlere DİSK ve üyesi sendikaların yöneticileri, iş
yeri temsilcileriyle Türkler ve Budak ailesi katıldı.
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TİSK Müteşebbisler Konseyi Toplantısı
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)'nun düzenledi

ği Müteşebbisler Konseyi toplantısına Genel Başkan Rıdvan Budak da
katıldı. 22 Temuz'da Sabancı Cerıter'da düzenlenen toplantıda bir ko
nuşma yapan Budak, "demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla haya
ta geçirmeden, ülke içinde barışı sağlamadan, bütün insanları ekono
mik ve demokratik güce ulaştırmadan, sağlıklı kararlar almanın, alınan
kararları 'sürdürülebilir' kılmanın mümkün olmadığını" söyledi.

Cezaevlerinde Ölümler
İktidarın katı tutumu nedeniyle taleplerine karşılık alamayan siyasi

tutuklu ve hükümlülerin başlattığı ölüm orucunda bir biri ardına ölüm
haberleri gelmeye başladı.

21 Temmuz'da Ümraniye'de başlayan ölümler üzerine DİSK Genel
Başkanı Rıdvan Budak 24 Temmuz'da bir basın toplantısı düzenledi.

Ölümlerin artarak devam etmesi karşısında bir çözüm bulmak iste
yen üç konfederasyon; Türk-İş, Hak-İş ve DİSK genel başkanları 26
Temınuz'da Ankara'da biraraya gelerek hükümete çağrı yaptı.

Aynı tarihte Avnıpa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel
Sekreter Yardımcısı Jean Lapeyre de Adalet Bakanı'na bir mektup
gönderdi. DİSK tarafından kamuoyuna duyurulan mektupta "insan
yaşamının ideolojik yaklaşımların önünde olduğu" vurgulandı.

Yaralı Askerlere Ziyaret
Üç işçi konfederasyonu başkanı Güneydoğu'daki çatışmalarda ya

ralanan askerleri Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastenesi'nde ziyaret
etti. Yıllardır süren çatışmalarda yaralanan, bir çoğu sakat kalan asker
lerin sorunlarına ışık tutmak amacıyla 2 Ağustos'da yapılan ziyaret ge
niş yankı yarattı.

Bilindiği gibi Güneydoğu'daki çatışmalar resmen savaş niteliğinde
kabul edilmediği için burada yaralanan ve sakat kalan erler gazi sayıl
mıyorlar ve yaşamın acımasızlığına terk ediliyorlar. Askerliklerinin bi
timinde tedavilerini de kendi imkanlarıyla sürdürmek durumunda ka
lan bu askerlerin bir diğer önemli sorunu ise işsizlik. Genç yaşında iş
göremez konumuna indirgenen yüzlerce gencimiz, birileri kahraman
lık yaptım diye her türlü kire bulanırken, sessiz sedasız toplumun için
de kaybolup gidiyor.

Genel Başkan Budak ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şu görüş
leri dile getirdi:
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"Toplumdaki çatışma ortamını siyasi ikbal kapısı olarak görenler,
siyasal şiddeti ve terörü meslek edinenler bu çağrımıza karşı çıkacak
lar. Bunu biliyoruz. Ancak hastanelerdeki yaralı gençlerimizin, hapis
hanelerde açlık grevlerinde ölenlerın hali ve anaların çığlıkları karşı
sında duyduğumuz sorumluluk bize güç veriyor. Demokrasiyi tüm ku
rum ve kurallarıyla işler hale getirme yönündeki çabalarımızdaki ka
rarlılığımızı bu güç sağlıyor."

Kadıköy Belediyesi'nde Toplu Sözleşme
DİSK/Genel-İş Sendikası ile Kadıköy Belediyesi arasında imzala

nan toplu sözleşme için 13 Ağustos'ta bir tören düzenlendi.
Törene katılan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak burada yaptığı

konuşmada zorunlu tasarruf fonunda biriken ve yanlış değerlendiril
diği için hergeçerı gün eriyen kesintilerin işçilere geri ödenmesi için
kampanya başlattı.

Hacı Bektaş Şenlikleri
Her yıl Hacı Bektaş'da düzenlenen "Hacı Bektaş-ı Veli Şenlikleri"ne

DİSK de katıldı. Genel Başkan Rıdvan Budak şenlik çerçevesinde 16
Ağustos'da düzenlenen "Demokrasi ve Laiklik Paneli"ne katılarak bir
konuşma yaptı. Budak konuşmasında "Farklılıklarımızı bir düşmanlık
nedenine değil, insanlık için bir zenginlik kaynağı haline dönüştürme
liyiz.

Bunu ancak ve ancak demokrasi içinde; inanç, düşünce ve örgüt
lenme özgürlüğünün var olduğu koşullarda gerçekleştirebiliriz" dedi.

Türk-İş'e Ortak Muhalefet Çağrısı
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve yönetim kurulu üyeleri

Türk-İş genel merkezini ziyaret ederek ortak mücadele birliği kurul
ması teklifi götürdüler. Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in kamuda
çalışan emekçileri kan emici olarak nitelemesi üzerine harekete geçen
DİSK, 19 Ağustos'ta yapılan ziyarette Türk-İş yönetimine ortak müca
dele için güç birliği oluşturulmasını önerdi. Gündemin bir diğer mad
desi ise hükümetin Zorunlu Tasarruf Fonu'nun tasfiyesine ilişkin ha
zırladığı yasa taslağı oldu.

Budak ziyarette yaptığı açıklamada "işçi sınıfının ülke sorunlarına
sahip çıkması ve toplumsal muhalefetin öncülüğünü yapması" gerek
tiğini vurguladı. DİSK'in bu çağrısı geniş destek gördü.
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Üç Konfederasyonun Ortak Açıklaması
Refahyol hükümetinin gündeme getirdiği Zorunlu Tasarruf Fonu

kesintileri ve İl İdaresi yasalarında yapmayı düşündüğü değişikliklere
ilişkin olarak Türk-İş, Hak-İş ve DİSK genel başkanları biraraya geldi.
Hak-İş genel merkezinde 26 Ağustos'ta toplanan genel başkanlar, bir
açıklama yaparak hükümetin gündeme getirdiği değişiklikleri yanlış
ve haksız bulduklarını belirttiler. Konfederasyon başkan ve yönetici
leri 27 Ağustos'ta ilgili yasalara ilişkin Meclis'te yapılan görüşmeleri iz
ledi.

Hak-İş'e Ziyaret
Türk-İş'e yapılan çağrı ve ziyaret nedeniyle Hak-İş'in yürüttüğü po

lemik üzerine DİSK Yönetim Kurulu, iki konfederasyon arasındaki tar
tışmayı basın yoluyla değil doğrudan görüşmelerle bir sonuca bağla
ma karan aldı.

Bu karar doğrultusunda DİSK Yönetim Kurulu 27 Ağustos'ta Hak
İş genel merkezine giderek konfederasyon yöneticileriyle görüştü.
Gündemi Çiller'irı işçilere yönelik hakareti ve zorunlu tasarruf fonu
kesintileri oluşturdu.

Alınterimizin Yağmalanmasına Karşı Acil Eylem
Emekçilerin alınterinden zorla kesilen Zorunlu Tasarruf Fonu uy

gulamasının durdurulması ve tüm birikimlerin derhal geri ödenmesi
amacıyla başlatılan kampanya yeni bir eylem takvimiyle genişletildi.
Genel Başkan Rıdvan Budak, 31 Ağustos'ta yaptığı bir basın toplantı
sıyla acil eylem programını açıkladı.

Kampanya için "Yağma Yok!" sloganını içeren afişler hazırlandı.
Talepleri içeren DİSK'in Sesi Özel Sayısı yayınlandı.

Barış Çağrısı
1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle "Barış ve İşçi Sınıfı" başlığıy

la bir panel düzenlendi. 1 Eylül'de Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde
yapılan panele Prof. Dr. İzzettin Önder, Dr. Tarık Ziya Ekinci, Tarık
Akan ve Nadire Mater konuşmacı olarak katıldı. Genel Sekreter Kemal
Daysal'ın yönettiği panelde açış konuşmasını Genel Başkan Rıdvan
Budak yaptı.

Dünya Barış Günü nedeniyle bir de barış bildirgesi hazırlandı.
"Yağma Yok!" Kampanyası Sokakta
Zorunlu Tasarruf Fonu kesintilerinin durdurulması ve tüm birikim

lerin geri ödenmesi amacıyla başlatılan kampanya sokaklara taşmaya
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başladı. 3 Eylül'de İstanbul, Özgürlük Meydanı; 5 Eylül'de İzmir, Ke
meraltı; 10 Eylül'de İstanbul, Taksim Meydanı'nda yapılan basın top
lantıları ve DİSK'in Sesi dağıtımlarıyla kampanya yaygınlaştırıldı. Tüm
bölgelerde afişleme yapıldı.

DİSK/OLEYİS Temsilciler Meclisi
DİSK üyesi OLEYİS'in 5-9 Ağustos tarihleri arasında Ören, Abdul

lah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde düzenlenen Temsilciler
Meclisi'ne Genel Başkan Rıdvan Budak da katıldı. Budak, toplantının
açılışında son siyasal gelişmeleri değerlendiren ve DİSK'in Zorunlu
Tasarruf Kesintilerinin durdurulması ve geri ödenmesi için başlattığı
kampanyı ele alan bir konuşma yaptı.

DİSK Başkanlar Kurulu Toplandı
DİSK Başkanlar Kurulu, "Yağma Yok!" kampanyasını değerlendir

mek ve hükümetin yeni girişimlerine karşı alınacak tavrı belirlemek
için lP Eylül'de Taksim'deki OLEYİS Marmara Bölge Şubesi'nde top-
landı. •

Toplantı öncesinde Taksim ve çevresinde topluca kampanya ile il-
gili DİSK'in Sesi dağıtımı yapıldı.

Toplantıda alınan kararlar 12 Eylül'de kamuoyuna açıklandı.

Bölge Temsilciler Kurulları
10 Eylül'de yapılan Başkanlar Kurulu kararı doğrultusunda "Yağma

Yok!" kampanyasının yaygınlaştırılması doğrultusunda Bölge Temsil
ciler Kurulları toplandı. 13 Eylül'de Çorlu; 14 Eylül'de Ege ve Ankara
Merkez; 15 Eylül'de Akdeniz; 16 Eylül'de Denizli; 21 Eylül'de Kocaeli;
22 Eylül'de Çukurova, Marmara ve Gaziantep bölge toplantıları yapıl
dı. DİSK Yönetim Kurulu, toplantılar nedeniyle yayınladığı bildiride şu
çağrıyı yaptı:

"Bu dava elbette yalnızca DİSK'in değil, örgütlü örgütsüz tüm
emekçilerin, 6 milyonu aşan ailenin davası. Bu nedenle bu davanın
savunulması için en başta Türk-İş, Hak-İş ve KESK olmak üzere tüm
emek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini ve emekçileri mücade
leye katılmaya davet ediyoruz."

Bölge Temsilciler kurulu toplantılarının tamamlanmasının ardından
DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme Dairesi Başkanı Hulusi
Karlı alınan kararları kamuoyuna açıkladı

DYP'den İşçilerle Barışma Ziyareti
DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in işçiler
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aleyhine sarfettiği sözlerin yarattığı kötü imajı silmek isteyen DYP yö
netimi konfederasyon merkezlerine bir dizi ziyaret yaptı. Aynı amaç
la 20 Eylül'de DİSK'i ziyaret eden DYP heyetinde Genel Başkan Yar
dımcısı ve İstanbul Milletvekili Hayri Kozakçıoğlu, İstanbul Milletve
killeri Sedat Aloğlu ve DYP'li yöneticiler bulundu. Daha önce heyette
yer alacağı duyurulan Kemal Türkler'in katil zanlısı DYP İl Başkanı
Celal Adan, DİSK'in tepkisi üzerine partinin heyetinden çıkarıldı.

2000'li Yıllara Doğru İş ve ÇalışmaYaşamı
Yeni oluşan sanayi kentlerinde endüstriyel ilişkiler ve örgütlenme

sorunlarının ele alındığı ll2000'li Yıllara Doğru İş ve Çalışma Yaşamı"
paneli 23 Eylül'de Çorlu'da yapıldı.

Çorlu Belediyesi Sergi Salonu'nda yapılan panele Prof. Dr. Nusret
Ekin, TİSK Genel Başkanı Refik Baydur ve DİSK Genel Başkanı Rıd
van Budak konuşmacı olarak katıldı. Çorlu Belediye Başkanı Ünal
Baysal'ın açış konuşmasını yaptığı panel geniş ilgi gördü.

DİSK/Genel-İş 11. Genel Kurulu
DİSK üyesi Genel-İş Sendikasının 11. Genel Kurulu 27-29 Eylül ta

rihlerinde Ankara, DSİ Konferans Salonu 'nda toplandı.
Genel Kurul açılışında bir konuşma yapan Genel Başkan Rıdvan

Budak, Gerıel-İş'in, "Bir yandan sendikasızlaştırma girişimleri karşısın
da kararlılığımızı göstermek, yerel yönetimlerdeki işçilerin öz örgütü
olduğunu göstermek, diğer yandan işçi sınıfının bir bütün olduğunu,
işkolları arasında dayanışmanın zorunlu olduğunun mesajını iletmek
zorunda" olduğunu belirtti.

Seçimler sonucunda Konfederasyonumuzun Genel Başkan Vekili
ve Genel-İş Genel Sekreteri Atila Öngel, Genel Başkanlığı İsmail Hak
kı Örıal'darı devraldı. Genel-İş Genel Sekreterliğine ise Muharrem Kurt
getirildi. Yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu; Nurettin Din
çer, Cemal Arslan, Abdulkerim Timur, Erol Ekici ve Şükrü Ercan.

Hak ve Ekmek Mitingi

Uzunköprü gıda işçilerinin örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının
engellenmek istenmesini protesto etmek amacıyla Uzunköprü'de bir
miting düzenlendi.

"Hak ve Ekmek Mitingi"nin duyurulması amacıyla hazırlanan afiş
ler tüm Trakya kentlerine asıldı. Her yerde çağrı bildirileri dağıtıldı.

Uzunköprü ve çevre köylerinde kahvehane toplantıları düzenlen-
di. Hazırlıklarda belki de en önemli görevi gıda işçilerinin hep yanın-
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da yer alan eşleri üstlendi. Ev ev dolaşıp hak ve ekmek mitinginin
önemini anlatılar. İşverenlerin, işçilerinin DİSK'in kurucu sendikaların
dan T. Gıda-İş'te örgütlenmelerini önlemeye yönelik baskılarına tepki
olarak 29 Eylül'de düzenlenen miting geniş bir katılımla gerçekleşti.

İstanbul'dan başlayan bir araç konvoyu Saray, Çerkezköy, Lülebur
gaz'dan geçerek, Uzunköprü'de Edirrıe'den gelen işçilerle buluştu. Gı
da işçilerine destek vermek için biraraya gelen DİSK üyesi çeşitli sen
dikalardan işçiler Uzunköprü girişinde gıda işçileri tarafından karşılan
dı.

DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve T.Gıda-İş Genel Başkanı
Mehmet Muhlacı birer konuşma yaptı.

İşçilerin ve ailelerinin işveren baskısına yanıtı hep aynı oldu, "sen
dika yoksa üretim de yok."

Yapılan tüm baskılara karşın görkemli bir biçimde gerçekleştirilen
miting, gıda işçilerine ve ailelerine moral verdi.

Medya-Sen İlk Genel Kurulunu Topladı
Medya çalışanlarını çatısı altında toplamayı hedefleyen Medya-Sen

5-6 Ekim tarihlerinde yaptığı ilk genel kurulunda DİSK'e katılma ka
rarı aldı.

Ankara'da toplanan genel kurula DİSK'i temsilen Genel Sekreter
Kemal Daysal, yönetim kurulu üyeleri Hulusi Karlı ve Tayfun Görgün
katıldılar.

Genel Kurul'da Genel Başkanlığa Mete Gönültaş, Genel Sekreterli
ğe Yasemin Öztürk, yönetim kurulu üyeliklerine ise Veli Özdernir, İl
han Turan ve Özden Ünal seçildiler

İstanbul Bölge Temsilciler Kurulu Toplandı
İstanbul Bölge Temsilciler Kurulu 6 Ekim'de Mecidiyeköy Kültür

Merkezi'nde toplandı. Temsilciler Kurulu'nda Zorunlu Tasarruf Fonu
kesintileri, SSK'nın yeniden yapılandırılması, Refahyol iktidarının anti
demokratik uygulamaları değerlendirildi. Yapılan tartışmaların sonu
cunda alınan kararlar 7 Ekim'de kamuoyuna şu başlıklarla duyuruldu:

1- "Yağma Yok!" kampanyası çeşitli etkinliklerle geliştirilmelidir.

2- SSK emekçilerindir, iktidarın yağmasına izin vermeyeceğiz.

3- İşyerleri kalemizdir, yaşasın DİSK.
4- Demokrasi mücadelesini yükseltelim.
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Bakan Çelik DİSK'i Ziyaret Etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik, Bakanlığının yü

rüttüğü çalışmalar konusunda bilgi vermek ve iadei ziyaret amacıyla
7 Ekim'de konfederasyonumuzu ziyaret etti.

ETUC Yönetim Kurulu Toplantısı
DİSK'in üyesi olduğu Avrupa Sendikalar Konfederasyonu

(ETUC)'nun 10 Ekim'de Brüksel'de yapılan yönetim kurulu toplantısı
na Gen.el Başkan Rıdvan Budak ve Genel Sekreter Yardımcısı Yücel
Top katıldı.

Trakya Bölge Temsilciler Kurulu
Örgütlenme yönünden yeni yeni gelişen ve büyük bir işçi potansi

yelini barındıran Trakya Bölgesi Temsilciler Kurulu, 17 Ekim'de Edir
ne'de toplandı.

Büyük çoğunluğu genç işçi olan ve ilk sendikal deneyimlerini ya
şayan işçilerden oluşan Temsilciler Kurulu getirilen öneriler ve göste
rilen ilgi bakımından umut verdi.

KESK'in Ekonomik ve Demokratik Haklar Mitinglerine
Destek
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından

19-20 Ekim tarihlerinde çeşitli kentlerde düzenlenen "Ekonomik ve
Demokratik Haklar Mitingleri" Konfederasyonumuz tarafından destek
lendi.

İzmir ve Bursa'da yapılan mitingler DİSK ve KESK tarafından ortak
olarak gerçekleştirildi. İzmir mitinginde Genel Sekreter Kemal Daysa!
bir konuşma yaptı.

"YağmaYok!" Kampanyası Denizli'de
Konfederasyonumuzun öncülüğünde sürdürülen "Yağma Yok!"

kampanyası örgütlenme çalışmalarının henüz başladığı ve hızla geli
şen bir sanayi kentimiz olan Denizli'ye taşındı.

20 Ekim'de DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Dairesi Başkanı
Çetin Uygur başkanlığındaki sendikalarımızın bölge şube yöneticileri
ve üye işçiler kent merkezinde bir yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında
DİSK'in Sesi Özel Sayıları dağıtıldı.

Aynı gün Genel Sekreter Kemal Daysa!, Denizli'de TMMOB İl Ko
misyonu'mın düzenlediği "Tekstil Sanayimiz ve Sorunları" paneline
katılarak bir konuşma yaptı.
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İstanbul Barosu'rıu Ziyaret
DİSK Yönetim Kurulu üyeleri 6 Kasım'da dünyadaki en büyük ba

rolardan biri olan İstanbul Barosu'nu ziyaret etti. Ziyarette bir süre ön
ce yapılan Baro seçimleriyle göreve gelen yeni yönetim kutlandı.

Barış İçin 1 Milyon İmza
DİSK Yönetim Kurulu, aralarında Genel Başkan Rıdvan Budak'ın

da bulunduğu çeşitli demokratik kitle örgütü temsilcileri, aydınlar, öğ
retim üyelerinin girişimleriyle başlatılan "Barış için 1 milyon imza"
kampanyasını destekleme kararı aldı. 6 Kasım'da yapılan bir açıkla
mayla tüm üye sendikalara imza föylerinin dağıtıldığı belirtildi. Daha
sonra toplanan imzalar kampanya sekreteryasına teslim edildi. 1 mil
yonu aşkın imza, girişimcilerden oluşan bir heyet tarafından TBMM
Başkanlığına verildi.

1O KasımYürüyüşüne Katılım
DİSK, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından 10 Kasım'da Anka

ra'da düzenlenen yürüyüşe destek verdi.

Başta Genel Başkan Rıdvan Budak olmak üzere Konfederasyonu
muzun ve üye sendikaların yöneticilerinin yanısıra çok sayıda işçinin
katıldığı "Anıtkabir'e Yürüyüş", din temeli üzerinde devlet kurma he
veslilerinin yaptığı taşkınlıkları protesto etmeyi hedefliyordu.

DİSK Üyeleri Avrupa Kalite ÖdülüAldı
Konfederasyonumuzun kurucu sendikalarından Lastik-İş'irı örgütlü

olduğu Brisa Lastik Fabrikası işçileri, Avrupa'nın kalite ödülünü ka
zandılar.

DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Lastik-İş Genel Başkanı ve
Konfederasyonumuzun Yönetim Kurulu üyesi Vahdettin Karabay'ın
da aralarında bulunduğu bir heyet 8 Kasım'da Kocaeli'deki fabrikayı
üyelerimizin başarısını kutlamak amacıyla ziyaret etti.

Bölge Temsilciler Kurulu Toplantıları Sürüyor
"Yağma Yok!" kampanyası çercevesinde yapılan Bölge Temsilciler

Kurulu toplantıları, Susurluk'taki trafik kazasıyla açığa çıkan devlet
içindeki çeteler olayıyla yeni bir gündem kazandı. Ortaya çıkan son
gelişmeler doğrultusunda oluşan yeni gündem maddeleriyle 17 Ka
sım'da Karadeniz, 23 Kasım'da Çukurova ve 24 Kasım'da Gaziantep
Bölge Temsilciler Kurulu toplantıları yapıldı.
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Gıda-İş Olağanüstü Genel Kurulu
Konfererasyorıumuzun kurucu sendikalarından Gıda-İş Olağanüstü

Genel Kurulu 23-24 Kasım tarihlerinde DİSK genel merkezinde top
landı. Genel Kurul sonucunda Genel Başkanlığa Hüdai Fazlılar, Genel
Sekreterliğe Yurdakul Gözde, yönetim kurulu üyeliklerine ise Ali Alp,
H. Cahit Kaplan ve Selahattin Sertkaya seçildiler.

"Demokrasiye ve Ülkemize Sahip Çıkalım" Kampanyası
Susurluk'taki trafik kazasıyla açığa çıkan çeteleşme olayının jktidar

ve olayın içindeki siyasetçiler ve devlet görevlileri tarafından gözden
düşürülmesi girişimleri toplumsal tepkileri artırdı. DİSK olayın üzeri
ne gidilmesini ve aydınlatılmasını isteyen bir kampanya başlattı. Tür
kiye'deki karanlık birçok siyasi olay, cinayetler, uyuşturucu ve kara
para ticaretiyle bağı olan ilişkilerin açıklığa kavuşturulması ve suçlu
ların yargı önüne çıkarılması talebiyle başlatılan kampanya'nın ilk adı
mı 27 Kasım'da atıldı.

Genel Başkan Rıdvan Budak, genel merkezde yaptığı bir basın top
lantısıyla tüm topluma "ülkeye sahip çıkın" çağrısı yaptı.

Kampanya, 30 Kasırn'da tüm bölge temsilciliklerimizin bulunduğu
merkezlerde basın toplantıları ve Meclis'e mektup gönderme eylemiy
le sürdü. DİSK Yönetim Kurulu üyeleri bölge temsilcilerimize gide
rek buralardaki etkinliklerde yer aldılar.

Genel Başkan Rıdvan Budak, Genel Başkan Vekili Atila Öngel ve
Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Karlı İstanbul Bakırköy Meydarıı'nda,
Genel Sekreter Kemal Daysa! Kadıköy Meydarıı'nda; Yönetim Kurulu
üyesi Çetin Uygur Bursa'da ve diğer 7 bölge temsilciliğimizde binler
ce işçinin katılımıyla kitlesel basın toplantıları yapıldı, binlerce mek
tup gönderildi. Kocaeli'deki eylemimiz Valilik tarafından engellemek
istendi. Ancak üyelerimiz mektupları göndermeyi başardı.

Nusrettin Yılmaz'ı Andık

Çok genç yaşta yitirdiğimiz Konfederasyonumuza üye Deri-İş Sen
dikası Genel Başkanı Nusrettin Yılmaz'ı anmak amacıyla 3 Aralık'ta
mezarı başında bir toplantı düzenlendi.

"Temiz Toplum" İstemlerine DİSK'ten Destek
Çeşitli demokratik kitle örgütleri tarafından düzenlenen ve kirlenen

siyasal ilişkileri, devlet içindeki çeteleşmeleri protesto eden mitingler
DİSK tarafından desteklendi. Bu amaç doğrultusunda 7 Aralık'ta Bur
sa ve İzmir'de yapılan mitinglere DİSK üyesi sendikalar da katıldı. İz-
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mir'de yapılan mitingde Genel Başkan Rıdvan Budak üyelerimizin
arasında yer aldı.

Başkanlar Kurulu 16 Mart Katliamı Davasında
DİSK Başkanlar Kurulu, 9 Aralık'da yapılacak toplantısı öncesinde

İstanbul Adliyesinde görülmekte olan 16 Mart Katliamı davasını izle
di. DİSK'in de müdahil olarak takip ettiği dava, Susurluk'taki trafik ka
zanın ortaya koyduğu bilgilerle daha da boyutlandı.

Bank-Sen Olağanüstü Genel Kurulu Toplandı
Konfederasyonumuz üyesi Bank-Sen'in Genel Kurulu 14-15 Aralık

tarihlerinde Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde toplandı.
Divan Başkanlığını Genel Başkan Rıdvan Budak'ırı yaptığı genel

kurul sonucı.ında Konfederasyonı.ımı.ız Yönetim Kı.ırulı.ı üyesi Hı.ılusi
Karlı Genel Başkanlığı Müslüm Uğuz'a devretti. Bank-Sen Genel Sek
reterliği'ne Murat Gülener, yönetim kurulu üyeliklerine ise Süheyla
Çarkçı, Halidun Tuzlacı, Turgay Gökal, Ali Bakır ve Cahide Semra
Yaylacı seçildi.

KESK'in Mitingine Katılım
Kamu emekçilerinin tüm etkinliklerine ve verdiği hak mücadelesi

ne başından itibaren destek veren DİSK, KESK'in 14 Aralık'da Anka
ra'da düzenlediği yürüyüş ve mitinge kitlesel olarak katıldı.

Ankara Merkez Temsilciliği önünde toplanan DİSK korteji, yürüyüş
sırasında polis ve bazı gruplar arasında çıkan çatışmada polis panzer
lerinin saldırısına uğradı. DİSK kortejinin disiplinli ve kararlı tutumu
olayların yatışmasında, yürüyüşün güvenli bir biçimde tamamlanma
sında belirliyici bir unsur oldu.

Gemi İnşa İşçilerinin Sorunları Tartışıldı
Özel tersaneciliğin hiçbir yasa ve kural tanımadan vahşi kapitalizm

dönemlerindeki yöntemlerle yürüttüğü üretimin ortaya çıkardığı so
nuçlar ve çözüm yolları DİSK ve üye sendikamız Limter-İş tarafından
ortaklaşa düzenlenen bir panelle tartışıldı.

"Gemi İnşa Sektöründe Taşeron Uygulamaları ve İşçilerin Sorunla
rı" başlığını taşıyan panel 15 Aralık'ta Tuzla'da yapıldı. Genel Sekreter

. Kemal Daysal'ın yönettiği panelde, Başkan Rıdvan Budak yaptığı açış
konuşmasında hızla artan kazalar ve kayıtdışı ekonomi arasındaki ba
ğı oıtaya koydu.
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Baştürk'ü Andık
12 Eylül karanlıklarında yılmadan DİSK'i omuzlayan, Konfederas

yonumuzun ve Genel-İş'in Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ü anmak
amacıyla 21 Aralık'ta mezarı başında bir toplantı düzenlendi. Toplan
tıya Baştürk ailesi, Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın yeni,
eski yöneticileri ve çok sayıda işçi katıldı.

"Özgürlükçü Demokratik Türkiye Mitingi"
DİSK Yönetim Kurulu Bölge Temsilciler Kurulu toplantılarında di

le getirilen öneriler doğrultusunda Kocaeli'de bir miting yapılması ka
rarı aldı.

"Özgürlükçü Demokratik Türkiye" başlığıyla 22 Aralık'ta yapılan
miting öncesinde bölgede örgütlü sendikalarımızın yönetim kurulu
üyeleri ve şube başkanlarının katıldığı hazırlık toplantıları yapıldı.

5 değişik afiş, el ilanları, DİSK'in Sesi özel sayıları hazırlandı. DİSK
Yönetim Kurulu üyeleri ve bölgede örgütlü sendikalarımızın başkan
ve yöneticileriyle birlikte Gebze'den Kocaeli'ye uzanan hattaki birçok
fabrika gezilerek, işçiler mitinge davet edildi.

Kamuoyunun aydınlatılması ve mitingin amaçlarının anlatılması
için 19 Aralık'ta medya kuruluşlarının yöneticileriyle yemekli bir top
lantı yapıldı. Mitingin "iktidara, karanlık ilişkilere girenlere, demokra
siyi ve hukuku işlemez hale getirenlere karşı emeğin, halkın ortak se
si" olacağı vurgulandı.

Kocaeli Sendikalar Birliği ve çeşitli siyasi partiler tarafından da des
tek mitingde DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Sendikalar Birliği
adına Türk-İş'e bağlı Selüloz-İş Genel Başkanı Mithat Sarı birer konuş
ma yaptı. 30 binin üzerinde işçinin katıldığı miting, gerek disiplini ge
rekse katılımıyla bölgede son yıllarda gerçekleşen en büyük kitle top
lantısı oldu.
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5 Ocak Mitingine Destek
Konfederasyonumuz, Türk-İş tarafından 5 Ocak'ta Ankara'da dü

zenlenen yürüyüş ve mitingi destekleme ve katılma kararı aldı.
DİSK Yönetim Kurulu'nca Türk-İş'e gönderilen destek mesajında

"Susurluk olayı sonrasında sendikalar, demokratik kuruluşlar ve siya
si partiler tarafından yapılan tüm bağımsız eylemler tarafımızdan
olumlu bulunmakta ve desteklenmektedir.

Konfederasyonumuz, Türk-İş'ln gerçekleştireceği 5 Ocak mitingini
de bu bağlamda yararlı görmekte ve bölgesel olarak desteklemeyi ka
rarlaştırmış bulunmaktadır" denildi.

Ankara Merkez Temsilciliği çerçevesinde yapılan hazırlıklar sonu
cu oluşturulan DİSK kortejinde Genel Sekreter Kemal Daysa! ve sen
dikalarımızın yöneticileri de yer aldı.

Liman İşçileriyle Dayanışma
Refahyol iktidarının limanları özelleştirme girişimi liman işçilerinin

tepkisiyle karşılaştı. Liman işçileri çeşitli kentlerde düzenledikleri gös
terilerle özelleştirmeyi kabul etmeyeceklerini ilan ettiler.

Türk-İş'e bağlı Liman-İş Sendikası tarafından İstanbul, Haydarpaşa
limanında düzenlenen protesto eylemine DİSK Genel Sekreteri Kemal
Daysal, Örgütlenme Dairesi Başkanı Hulusi Karlı katıldı. Daysal bura
da yaptığı konuşmada işçi sınıfının dayanışmasının kaçınılmaz bir zo
runluluk olduğunu vurguladı.

8 Ocak'ta yapılan eyleme çeşitli işkollarından çok sayıda sendika
cı ve işyeri temsilcisi katıldı.

Türkiye'deki Emeklilerin Durumu Tartışıldı
Yaşam koşulları giderek ağırlaşan emeklilerin sorunlarını tartışmak

ve çözüm yollarını bulmak amacıyla 9 Ocak'ta Ankara'da DİSK üyesi
Emekli-Sen tarafından düzenlenen "Türkiye'de Emeklilerin Durumu"
başlıklı panelin açılışına DİSK adına Genel Başkan Vekili ve Genel-İş
Genel Başkanı Atila Öngel katıldı.

Öngel panelde yaptığı konuşmada emeklilerin sorunlarını aşmak
için örgütlenmelerinin gerekliliğini belirterek yıllardır cemiyet düzeyi
nin ötesine geçilememesinin yanlışlığını vurguladı.

DİSK öncülüğünde başlayan emeklilerin sendikalaşma çalışmaları
nın Emekli-Serı'in kuruluşuyla olumlu bir noktaya geldiğine değinen
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Öngel, her alanda örgütlenmeye ve güçbirliğine ihtiyaç bulunduğu
mm altını çizdi.

DİSK Yönetim Kumlu üyesi Çetin Uygur, panelde yaptığı konuş
mada dünyadaki örneklerinden yola çıkarak emeklilerin sendikal ör
gütlenmesini anlattı.

Susurhık'u Kapatamazlar, Kapattırmayız
DİSK Başkanlar Kurulu'nun 10 Ocak'ta DİSK genel merkezinde ya

pılan toplantısında oluşan görüşler doğrultusunda hazırlanan bir bil
diri, Genel Başkan Rıdvan Budak'ın düzenlediği bir basın toplantısıy
la kamuoyuna açıklandı.

Susurluk olayı ile başlayan gelişmeleri değerlendiren Başkanlar Ku
rulu, 15 Ocak'ta yapılan açıklamada olayın üstünün örtülmesi çabala
rına sessiz kalınmayacağını vurguladı.

İsveç'li Parlamenterlerin Ziyareti
İsveç parlamentosunda temsil edilen çeşitli siyasi partilere mensup

bir grup milletvekili 15 Ocak'ta DİSK genel merkezini ziyaret etti. Sol
Parti milletvekili Bengt Hurtig başkanlığındaki heyet, ziyaretlerini Tür
kiye'deki insan hakları ihlalleri konusunda gözlemlerde bulunmak
amacıyla yaptıklarını açıkladılar.

Mühendis ve Mimarlarla Dayanışma
Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB)'nin 18 Ocak'ta

Ankara'da düzenlediği "Demokratik Türkiye, İnsanca Yaşam" başlığı
nı taşıyan yürüyüş ve mitingine DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysa!
başkanlığında bir DİSK korteji de katıldı.

ANAP Liderinin DİSK'i Ziyareti

Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Rize Milletvekili Mesut Yılmaz
20 Ocak'ta DİSK genel merkezini ziyaret etti. Yılmaz ve beraberinde
ki ANAP heyeti Genel Başkan Rıdvan Budak ve DİSK Yönetim Kurulu
üyeleriyle yaptığı görüşmede Susurluk olayı ve sonrasında meydana
gelen gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Cuınhurbaşkanı'nın İftar Yemeği

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Ramazan nedeniyle 22
Ocak'ta Çankaya Köşkü'nde verdiği iftar yemeğine Konfederasyonu
muzu temsilen Genel Başkan Rıdvan Budak katıldı.
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Uğur Mumcu'yu Törenlerle Andık
Faili mechul bir saldırıda yaşamını yitiren işçi sınıfının ve DİSK'in

yiğit dostu Uğur Mumcu için ülkenin her yerinde geniş katılımlı tören
ler düzenlendi.

24 Ocak'ta İstanbul'da Cumhuriyet gazetesi önünde yapılan törene
DİSK kalabalık bir kitleyle katıldı.

Tören öncesinde Eminönü Belediyesi önünde toplanan DİSK üye
si sendikaların yöneticileri ve işçiler, buradan sloganlarla ve alkışlarla
Cumhuriyet gazetesi önüne geldi. Genel Başkan Rıdvan Budak tören
de yaptığı konuşmada Türkiye'yi çetelere bırakmayacağız dedi.

30. Kuruluş Yılı Etkinlikleri

Konfederasyonumuzun 30. kuruluş yılı nedeniyle bir dizi etkinlik
gerçekleştirildi. kutlama öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Kalemli,
Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ziyaret edilerek et
kinliklere davet edildi.

30. yıl etkinlikleri 13 Şubat'ta Ankara, Hilton Oteli'nde düzenlenen
bir resepsiyonla başladı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de bir
konuşma yaptığı resepsiyonda DİSK'in 30 yıllık mücadelesini anlatan
bir video film gösterimi yapıldı. Resepsiyona bakanlar, milletvekilleri
siyasi parti liderleri ve yabancı misyon temsilcileri, sendika yöneticile
ri katıldı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında yine 13 Şubat'ta İzmir Atatürk Ka
palı Spor Salonu'nda bir şenlik gerçekleşirildi. DİSK Ege Bölge Tem
silciliği tarafından düzenlenen geceye Genel Sekreter Kemal Daysa!
katılarak bir konuşma yaptı. Çok sayıda sanatçının eserleriyle destek
verdiği gecede DİSK tarihini anlatan bir video filmi gösterimi yapıldı.

Etkinlikler, 15 Şubat'ta İstanbul'da düzerılenen DİSK'in Türkiye iş
çi sınıfı tarihinine yaptığı katkıların ele alındığı bir panelle sürdü.
"Olaylar ve Tanıklarıyla DİSK Tarihi" başlığıyla Mecidiyeköy Kültür
Merkezi'nde yapılan panel, DİSK tarihini yapanlardan, bugün DİSK'i
yaşatanlara canlı bir tarih dersi niteliği kazandı. Genel Başkan Rıdvan
Budak'ın yönettiği panelde sırasıyla DİSK eski Genel Başkanı Kemal
Nebioğlu kuruluş dönemini, T. Maden-İş eski Genel Başkan Vekili Şi
nasi Kaya Kavel grevini, Kimya-İş Sendikası eski Genel Başkanı Din.:.
çer Doğu 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişini, Lastik-İş Sendikası es
ki Genel Başkan Vekili Niyazi Kuas Derby direnişini, DİSK Genel Sek
reteri Kemal Daysa! DGM'ye karşı verilen direnişi, DİSK eski Genel
Sekreteri Fehmi Işıklar 1 Mayıs'lar ve Faşizme ihtar eylemini, Tekstil
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Sendikası Genel Başkan Vekili Süleyman Çelebi demokrasi mitingle
rini ve Genel-İş eski Genel Başkanı İsmail Hakkı Önal 12 Eylül yargı
lamalarını dile getirerek DİSK'in tarihe damgasını vuran eylemlerini
anlatılar. Panele konuk olarak katılan TİSK Genel Başkanı Refik Bay
dur ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli de birer ko
nuşma yaptı.

Aynı günün akşamı medya, sanat ve bilim dünyasından DİSK dost
larının katılımıyla bir kokteyl düzenlendi.

30. yıl kuruluş etkinlikleri 16 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde
yapılan şölenle noktalandı.

Yüzlerce emekçinin doldurduğu Gösteri Merkezi coşkulu bir şöle
ne tanıklık etti. Genel Başkan Rıdvan Budak'ın açış konuşmasıyla baş
layan şölende DİSK'i kuran sendikalarımızın başkanları adına hazırla
nan plaketler verildi. Ruhi Su Dostlar Korosu işçi marşlarıyla, Zülfü Li
vaneli ve Edip Akbayram'ın müzikleriyle, Gence Erkal'ın şiirleriyle
destek verdiği şölen halkoyunlarıyla tamamlandı.

Emekli-Sen Genel Kurulu Toplandı
Kendi alanında ilki gerçekleştiren DİSK üyesi Emekliler Sendika

sı'nın 1. Genel Kurulu, 22-23 Şubat tarihlerinde Ankara'da toplandı.
Genel kurulun sonucunda Emekli-Serı'in Genel Başkanlığına İbrahim
Şahin yeniden seçildi. Sendikanın Genel Sekreterliğine Av. Rasim Öz
getirildi. Yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Cemil Ecevit,
Ramazan Şahin, Recep Koç, Yusuf Yıldırım, Hüsnü Çuhadar, Mahinur
Ziyan ve Nurhayat Kalkan.

Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık
Devlet içindeki çetelerle ilgili soruşturmaların savsaklanmaya baş

lanması, olayların üzerinin örtülmeye çalışılması girişimlerine karşı tek
tek vatandaşların başlattığı 1 dakika ışık söndürme eylemi, başından
itibaren DİSK'ten destek gördü. Eylemin provokasyonlarla, söylenti
lerle boğulmasına uğraşanlara kararlılığımızın gösterilmesi için 25 Şu
bat'ta DİSK önünde bir etkinlik düzenlendi.

Tüm ülkede olduğu gibi saat 21.00'de DİSK'in ışıkları söndürüldü,
yüzlerce işçinin ellerinde meşalelerle katıldığı eylem Genel Başkan
Rıdvan Budak'ın yaptığı basın açıklamasının ardından çetelerin uzan
tıları tarafından katledilen Kemal Türkler'in Merter'deki evinin önün
de yapılan saygı duruşuyla tamamlandı.
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden DİSK'i Ziyaret Etti
Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden 4 Mart'ta

DİSK'e bir nezaket ziyareti yaptı. Özden, DİSK yönetim kurulu üyele
riyle bir süre görüştü.

Refahyol İktidarının Uygulamalarına Uyarı
Refahyol iktidarının uygulamalarıyla ve söylemiyle toplumdaki ger

ginliği artırması, demokrasinin kesintiye uğratılması yönünde kimi ça
baların ortaya çıkması üzerine DİSK Başkanlar Kurulu, 7 Mart'ta top
landı. Başkanlar Kurulu öncesinde bir basın toplantısı yapan Genel
Başkan Rıdvan Budak, "Susurluk kazasından bu yana yaşanan hızlı
gelişmeler, ülkemizi ve toplumumuzu hiç hak etmediği bir noktaya;
çeteler, şerita ve darbe kıskacına hapsetmiştir... Eşitliğin, özgürlüğün,
adaletin ve barışın yüceltildiği bir demokrasi Türkiye'nin tek çıkış
noktasıdır" dedi.

Başkanlar Kurulu'nda alınan kararlar, 11 Mart'ta DİSK Genel Sek
reteri Kemal Daysal'ın düzenlediği bir basın toplantısıyla kamuoyuna
açıklandı.

Kadınlar Günü Mitingi
Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle aralarında DİSK'in de bu

lunduğu çok sayıda kuruluşun düzenlediği miting, 8 Mart'ta İstanbul,
Abide-i Hürriyet Meydanı'nda yapıldı.

DİSK üyesi sendikalardan kadın işçilerin bir kortejle katıldığı mi
ting konuşmalarıyla, türküleriyle, halaylarıyla bir şenlik havası içinde
gerçekleşti.

DİSK Yılın Örgütü Seçildi
Konfederasyonumuz Nokta dergisinin geleneksel "Doruktakiler"

anketinde birinci gelerek, yılın demokratik kitle örgütü seçildi.

10 Mart'ta İstanbul, Ceylan Continental Oteli'inde düzenlenen tö
rende ödülü DİSK adına Genel Başkan Rıdvan Budak aldı.

Ekonomik ve Sosyal Konsey'e Katılmıyoruz
Başbakanlık tarafından yayınlanan bir geelgeyle kuruluşu duyuru

lan Ekonomik ve Sosyal Konsey'le ilgili olarak 21 Mart'ta bir açıklama
yapan DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal, oluşumu itibariyle demok
ratik olmayan Konsey'e DİSK'in katılmasının sözkonusu olmadığını
belirtti.
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Toplumsal Muhalefet ve Demokrasi Güçleri
Halkevleri'.nin 22 Mart'ta Ankara'da düzenlediği "Toplumsal Muha

lefet ve Demokrasi Güçleri" başlığını taşıyan forumuna DİSK adına
Genel Sekreter Kemal Daysal katıldı. Daysal konuşmasında "Bugünkü
kriz oıtamından çıkışın yolu da ne şeriattan, ne darbeden; demokrasi
güçlerinin birlikteliğinden ve halkın örgütlü mücadelesinden geçmek
tedir" dedi.

Refahyol Halkı Eziyor
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, 1 Nisan'da Adana'da düzenle

diği bir basın toplantısıyla Refahyol iktidarının uygulamalarını değer
lendirdi.

Refahyol hükümetinin gelir dağılımını bozan, satın alma gücünü
azaltan; sosyal devlet anlayışını yıkan; inançlar üzerinde tehlikeli bir
oyun oynayan; yolsuzlukları örten, çeteleri unutturmak isteyen bir an
layışa sahip olduğunu söyleyen Budak, sorunların örgütlü toplumla ve
demokrasi içinde çözümleneceğini belirtti.

Sendikalaşma Hakkı İçin Dayanışma
"Shell, Mobil ve BP Ürünlerini Tüketmeme Kampanyası" sekreter

yası toplantısı 3 Nisarı'da DİSK genel merkezinde yapıldı. DİSK, Türk
İş, Hak-İş, KESK, TMMOB, T. Eczacılar Birliği, ÇGD, Tükoder ve Pet
rol-İş Sendikası tarafından oluşturulan sekreterya, sendikasızlaştırma
operasyonları yapan bu uluslararası petrol tekellerine karşı yürütülen
kampanya çalışmalarını değerlendirdi.

Özgür Emek, Demokratik Türkiye
DİSK Başkanlar Kurulu yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve 1

Mayıs kutlamalarıyla ilgili yürütülen çalışmaları ele almak amacıyla 9
Nisan'da genel merkezde toplandı.

Başkanlar Kurulu toplantısında ele alınan konular ışığında hazırla
nan bir bildiri 10 Nisan'da Genel Başkan Rıdvan Budak tarafından ya
pılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Açıklamada hükümetin yürüttüğü politikaların gerginlikleri tırman
dırdığına dikkat çekilerek, Hükümetin SSK, zorunlu tasarruflar, toplu
sözleşme düzenine getirilmek istenen dayatmalar ve demokrasiyi ze
deleyen tutum ve davranışlar içinde bulunduğu vurgulandı. Başkanlar
Kurulu, 1 Mayıs '77 katliamının 20. yılına girdiğimizi hatırlatarak bu yıl
kutlamaların "Özgür Emek, Demokratik Türkiye" sloganıyla ve en ge
niş katılımla gerçekleşmesi için her türlü gayretin gösterileceğini be
lirtti.
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Dev Maden-Sen Genel Kurulu Toplandı
DİSK üyesi Dev Maderı-Sen'in Genel Kurulu 12-13 Nisan tarihlerin

de Arıkara'da toplandı.
Genel Kurul sonucunda Genel Başkanlığa, DİSK Yönetim Kurulu

üyesi Tayfun Görgün yeniden seçildi. Genel Sekreterliğe Yunis Ak
bağ, yönetim kurulu üyeliklerine ise Turgut Yılmaz, Mehmet Özbay
ve Ahmet Remzi Atasoy seçildiler.

Halkın Susurluk Raporu Açıklandı
Susurluk kazasıyla açığa çıkan çete ilişkilerine yönelik tepkiler ar

tıyor. İktidarın olayı örtbas etme girişimleri, Meclis Araştırma Komis
yonu 'rıda partizanca tutumlar üzerine harekete geçen siyasi partiler,
konfederasyonlar, dernekler 13 Nisan'da Ankara'da bir yürüyüş yaptı
lar.

DİSK'in de aktif olarak desteklediği yürüyüşe ÖDP, Hadep, DBP,
KESK, Halkevleri, Türmob, TMMOB, ÇGD, ÇHD ve İHD üyesi 15 bin
kişi katıldı.

"Çetelere karşı demokrasi için Kızılay'dayız" pankartının arkasında
toplanan kortejler Hipodrom'dan başlayan yürüyüşlerini Kızılay Mey
danı'nda noktaladılar.

Çeşitli kurumların katkısıyla hazırlanan "Halkın Susurluk Raporu"
basına dağıtıldı, raporun Meclis başkanlığınca incelenmesini isteyen
binlerce imzalı dilekçeler, TBMM başkanlığına verildi.

Ulusal İzleme Komitesi Çalışmalarına Başladı
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)

tarafından desteklenen "Sendikal Hak İhlalleri Ulusal İzleme Komite
si" 14 Nisarı'da Ankara'da TESK Oteli'nde yapılan bir basın toplantı
sıyla çalışmalarına başladı.

DİSK üyesi sendikalardan yönetici ve uzmanların katılımıyla oluş
turulan Komite, bir taraftan sendikal alandaki hak ihlallerini izlerken
diğer taraftan sendikal kadroların eğitimini hedef alan bir projeyi de
yürütecek.

Proje kapsamında İç Anadolu, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri
ne yönelik iki aşamalı bir eğitim semineri programı uygulamaya ko
nuldu

Küreselleşme ve İşçiler Üzerindeki Etkileri Tartışıldı
Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) ve Av-
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rupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) tarafından desteklenen ve
Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK tarafından düzenlenen "Ekonominin
Küreselleşmesi ve Türkiye'deki İşçiler Açısından Sonuçları Sempoz
yumu" 28-29 Nisan tarihlerinde yapıldı. SSK Konferans Salonu'nda
yapılan sempozyumda ICFTU Genel Sekreteri Bill Jordan, ETUC
Genel Sekreter Vekili Erik Carlslund, Türk-İş Genel Başkanı Bayram
Meral ve DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak birer konuşma yaptı.

1 Mayıs Türkiye'nin Heryerinde Kutlandı
İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1

Mayıs'ın kutlanmasına ilişkin hazırlıklar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl
da Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve KESK'in ortak girişimleriyle gerçekleştiril
di.

25 Mart'ta Türk-İş genel merkezinde Türk-İş, Hak-İş ve DİSK genel
sekreterler görüşmelerinin sonucunda dört konfederasyonun yönetici
lerinin katılımıyla bir düzenleme kumlu oluşturulması kararlaştırıldı.
Düzenleme Kurulu, 10 Nisan'da yapılan toplantısında bu yılki 1 Mayıs
kutlamalarının yaşanan gelişmeleri dikkate alarak "Özgür Emek,
Demokratik Türkiye" belgisiyle yapılmasına karar verdi.

DİSK 1 Mayıs'la ilgili hazırlıklarını düzenlemek amacıyla 26 Mart'ta
genel merkezde İstanbul'daki sendikaların yöneticileri ve şube
yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda çalışmaların üç bölgeye
ayrılarak yürütülmesi kararlaştırıldı. Bölgeler 5 Nisarı'da işyeri temsil
cileriyle yaptıkları toplantılarda yürütecekleri çalışmaların program
larını oluşturdular

Düzenleme Kurulu, 11 Nisan'da vilayete yaptığı miting başvurusuy
la hazırlıklarını resmileştirdi. Başvuru nedeniyle Kurul Başkanı Kemal
Daysa! İstanbul Valiliği önünde bir basın açıklaması yaptı.

Kurul, hazırladığı çalışma programı uyarınca, 15 Nisan'da Taksim,
Kazancı Yokuşu başında düzenlenen bir törenle 1 Mayıs '77 şehitlerini
andı. Aynı yerde bir basın açıklaması yapıldıktan sonra topluca dört
konfederasyonun ortak imzasıyla yayınlanan 1 Mayıs çağrı bildirisi
dağıtıldı. Ertesi gün 16 Nisan'da bu kez 1 Mayıs '96 şehitlerini anmak
için Kadıköy, Söğütlüçeşme'de bir tören düzenlendi.

DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın başkanlığındaki kurul,
geçen yıl yaşanan acı olayların tekrarlanmaması için 15-16 Nisan tarih
lerinde siyasi partilerin, sendikaların, derneklerin ve dergilerin yöneti
ci ve sorumlularıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

1 Mayıs kutlama hazırlıkları 17-25 Nisan tarihleri arasında ortak bil-
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diri dağıtımı, 25-28 Nisan tarihleri arasında ise afişleme çalışmalarıyla
sürdü.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK genel başkanları 29 Nisan'da Arıkara'da
düzenledikleri bir basın toplantısıyla emekçileri ve halkı başta İstan
bul olmak üzere tüm ülkede yapılacak olan 1 Mayıs kutlamalarına
katılmaya çağırdılar. Ancak Hak-İş, 1 Mayıs sabahı kutlamalardan
çekildiğini açıkladı.

İstanbul, Çağlayan Meydanı'nda yapılacak miting öncesinde Türk
İş, DİSK ve KESK genel başkanları, siyasi partilerin yöneticileri, millet
vekilleri, sendikalarımızın yöneticilerinden oluşan kalabalık bir heyet
Taksim Atatürk Anıtına çelenk koydu. Heyet daha sonra Kazancı
Yokuşu başında 1977 şehitleri için saygı duruşunda bulundu.

Düzenleme Kurulu'nun aldığı karar uyarınca önce konfederasyona
üye sendikalar, ardından demokrasi platformunda yer alan meslek ve
kitle örgütleri, siyasi partiler, diğer demokratik kitle örgütleri ve siyasi
dergiler biçiminde bir yürüyüş düzenlemesi yapıldı.

Yöneticilerinden oluşan heyetin Piyalepaşa Bulvarı üzerinde top
lanan binlerce emekçinin oluşturduğu yürüyüş kortejinin başına geç
mesiyle miting başladı. DİSK'in başta Birleşik Metal-İş ve Genel-İş ol
mak üzere coşkulu ve geniş katılımlı kitlesinin alana girişi beğeni ve
takdir topladı.

Sendikaların, meslek örgütlerinin ve birkaç parti kortejinin ardın
dan, 1 Mayıs disiplinine uymamakta ısrarlı bir grubun yolu tıkaması
sonucu 100 bine yakın topluluktan miting alanına ancak 35-40 bin
kişilik bir grup girdi. Bu grup hiçbir uyarıyı dikkate almadığı gibi
mitinge katılmak için gelen İşçi Partisi kortejine de saldırdı. Bu sırasın
da olaylan önlemeye çalışan DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur
atılan taşlarla hafifçe yaralandı.

Uzun süren görüşmeler sonucunda grubun yarattığı gerginliğin
olumsuz bir sonuca dönmemesi için alana girmek amacıyla sırasını
bekleyen ÖDP, HADEP, HÖP, Halkevleri ve birçok kitle örgütü alana
girmeden dağılma kararı aldı.

Bu arada emniyet güçlerinin abartılı, kimi zaman kaba biçimler
kazanan üst arama yöntemi gerilimi artırdı.

Miting alanında çok sayıda sanatçının verdiği konserlerle coşan
ama zaman zaman geride kalanların getirdiği endişelerle süren bek
leyiş bu kararın bildirilmesiyle sona erdi. Miting Düzenleme Komitesi
adına Kemal Daysal'ın açış konuşmasıyla başlatıldı.
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"Özgür Emek, Demokratik Türkiye" belgisiyle yapılan 1 Mayıs

mitinginde ilk konuşmayı Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral yaptı.
Meral'in konuşması sırasında miting disiplinine uymayarak kargaşa
çıkaran Sosyalist İktidar Partisi üyeleri, Türk-İş, DİSK ve KESK
üyelerinden oluştunılan güvenlik görevlileri tarafından engellendi.
Miting DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve KESK Genel Başkanı
Siyami Erdern'in konuşmalarıyla sürdü. Son olarak 1 Mayıs'a katılan
herkesin ortak taleplerinin dile getirildiği bir metin 22 Temmuz
1980'de faşistlerce katledilen Kemal Türkler'in eşi Sabahat Türkler
tarafından okundu.

Bu konuşmanın ardından miting tamamlandı.
1 Mayıs Düzenleme Kurulu tarafından yapılan açıklamada emniyet

güçlerinin aşırı katı ve mitinge katılanlara eziyete varan tutumu ve iş
çi sınıfının bir mitingini sabote etmeye varan tutumlar içindeki parti
ve siyasi gruplar eleştirildi. Kurul, soğukkanlı tutumlarıyla gerginlikleri
azaltan ve mitingin güvenlik içinde tamamlanması için katılma hak
larından feragat edecek kadar özveri gösteren tüm kişi ve kuruluşlara
teşekkür etti.

Düzenleme Kurulu, 16 Mayıs'ta mitinge katılan kurum ve kuruluş
temsilcileriyle bir araya gelerek mitingin değerlendirmesini yaptı.

Petkirn-İş Genel Kurulu Toplandı
Konfederasyonumuz üyesi Petkim-İş Sendikası'nm 10. Genel

Kurulu Ankara'da toplandı.
10-11 Mayıs tarihlerinde toplanan Genel Kurul'da Mustafa Karadayı

genel başkanlığa yeniden seçildi. Yeni yönetim kunılu şu isimlerden
oluştu:

Genel Sekreter Derviş Serin, yönetim kurulu üyeleri; Mustafa Tunç
kol, Muzaffer Bedük ve Turan Tanyel.

Cumhuriyeti Yaşatmakta Kararlıyız
Refahyol iktidarının şeriat özlemlerini kışkırtan, toplumun tüm

kesimleriyle kavgaya dönüşen uygulamaları karşısında tepkisiz kal-
mayan DİSK, iktidara istifa edin çağrısı yaptı. •

Genel Başkan Rıdvan Budak, 13 Mayıs'ta genel merkezde düzen
lediği basın toplantısında "Cumhuriyeti kuruluş amaçlarına uygun
olarak yaşatmak konusunda, onu yoketmek isteyenlere göre daha
kararlıyız" dedi.
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Nakliyat-İş Genel Başkanı Gözaltında
Sendikal örgütlenme özgürlüğünün olmadığı her geçen gün açık

biçimde sergileniyor. Yasaların getirdiği kısıtlamalar, devlet görev
lilerinin keyfi uygulamaları da karışınca en temel haklarımızın dahi ol
madığı ortaya çıkıyor.

Bursa yerel yönetimlerinin taşeron firması olarak hizmet veren bir
şirkette örgütlenen Nakliyat-İş Sendikamızın Genel Başkanı Ali Rıza
Küçükosmanoğlu, üyelerinin işten çıkarılmasını protesto ettiği için
yaka paça gözaltına alındı.

DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysa! olay üzerine 14 Mayıs'ta bir
basın açıklaması yaparak hukuksuzluğun artık yol olduğunu söyledi.
Konfederasyonumuzun yaptığı girişimler sonucu Küçükosmanoğlu
serbest bırakıldı.

Sultanahmet Buluşması
Çetelerin açığa çıkarılması, irtica ve darbe özlemleri karşısında

demokratikleşme talebinin yükseltilmesi için çaba harcayan her
girişimi destekleyen Konfederasyonumuz, "Karanlığa Dur Demek
İçin" tüm üyelerimizi ve halkı 25 Mayıs'ta Sultanahmet Meydanı'nda
buluşmaya davet etti. Hazırlıkları ÖDP ve HADEP tarafından
yürütülen buluşmaya DİSK de bir kortejle katıldı. 40 bine yakın bir
kitlenin katıldığı mitingde DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysa! da bir
konuşma yaptı.

Avrupa Eylem Günü
Avrupa Birliğini oluşturan ülkelerin başkanlarının Amsterdam'da

yapılan zirvesinde önemli bir gündem olan; "işsizlik" bilinçli bir biçim
de ihmal edilmişti. Giderek boyutlanan işsizliğin önlenmesi konusun
da ciddi hiçbir önlem almayan hükümetlerin bu politikalarının en ağır
bedelini özellikle yabancı işçiler ödüyor.

Artan işsizlikle birlikte yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve faşist örgüt
lenmeler d~ gelişiyor.

İşte bu soruna dikkati çekmek isteyen Avrupa Sendikalar Kon
federasyonu (ETUC) tarafından Amsterdam Zirvesi öncesinde 28
Mayıs'ta tüm Avrupa çapında bir eylem günü düzenlendi.

DİSK, üyesi olduğu ETUC'un belirlediği ve Türkiye açısından da
son derece önemi olan bu eylem programını İstanbul'da yapılan kit
lesel bir basın toplantısıyla destekledi.

Genel Başkan Rıdvan Budak, 28 Mayıs'ta Bakırköy Özgürlük Mey-
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darıı'nda sendikalarımızın ve bağlı şubelerin yöneticileri, işyeri temsil
cilerinden oluşan bir kitleyle birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısın
da başta Türkiye olmak üzere tüm ülke hükümetlerini en temel hak
olan çalışma hakkının konınması ve yeni çalışma alanları için gerekli
adımların atılması konusunda uyardı.

Tekstil Genel Kurulu Toplandı
DİSK üyesi Tekstil İşçileri Sendikasının 8. Genel Kurulu, 30 Mayıs

ı Haziran tarihleri arasında İstanbul Dedeman Oteli'nde toplandı.
Oldukça hareketli ve heyecanlı geçen genel kurul sonucunda DİSK

Genel Başkanı Rıdvan Budak yeniden Tekstil Genel Başkanlığına
seçildi. Genel Sekreterliğe Süleyman Çelebi, Genel Başkan Yardım
cılığına ise Derviş Kaplan getirildi. Tekstil Yönetim Kurulu şu üyeler
den oluştu; Muzaffer Subaşı, Hüseyin Kayabaşı, Selim Omay ve Kazım
Doğan

Hüküm.ete Çekil Çağrısı
Türk-İş, TESK, DİSK, TOBB ve TİSK genel başkanlarının katılımıy

la oluşturulan "Sivil İnsiyatif", 28 Mayıs'ta yaptığı toplantı sonucunda
işçisinden işverenine herkesle kavgalı olan hükümetin yarattığı huzur
suzluk ve bunalımın sona ermesi ve hükümetin bir an önce çekilmesi
için bir etkinlik takvimi belirledi.

Yapılan etkinlik takviminin ilk adımı 6 Haziran'da işyerlerinde or
tak bir metnin okunması biçiminde yaşama geçirildi.

Alınan karar doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan DİSK, 6
Haziran'da İstanbul başta olmak üzere tüm bölge temsilciliklerinin
bulunduğu merkezlerde eylemlerini gerçekleştirdi.

İstanbul, Bahçelievler Belediyesi'nde Genel Başkan Rıdvan Budak,
Rabak'ta Genel Sekreter Kemal Daysa!, Ankara Çankaya
Belediyesi'nde Genel Başkan Vekili Atila Öngel, Kocaeli lastik fab
rikalarında Yönetim Kurulu üyesi Vahdettin Karabay, Avcılar İnsa'da
Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Karlı, Küçükbakkalköy ve Kadıköy
Belediyesi atölyelerinde Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur, Kar
tal'daki çeşitli fabrikalarda çalışan üyelerimizin toplandığı AUS Fab
rikası'nda Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Ali Rıza İkisivri, Türk
Hoechst işyerlerinde Lastik-İş Genel Sekreteri Halil Altunay kitlesel
basın açıklamalarıyla metni kamuoyuna duyurdular. DİSK'in örgütlü
olduğu tüm işyerlerinde yapılan toplantılarla ortak metin okundu. Bil
diri okuma eylemi, birçok işyerinde 1 saatlik iş bırakma biçiminde uy
gulandı.
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15-16 Haziran'daYine Alanlardaydık
Sendikal mücadelenin önemli bir dönüm noktası olan 15-16

Haziran Büyük İşçi Direnişinin 27. yılı nedeniyle bir dizi etkinlik
düzenlendi. 16 Haziran'da tüm bölgelerde kitlesel basın açıklamaları
biçimde gerçekleştirilen etkinliklerden ayrı olarak Ankara Merkez
Temsilciliğimiz tarafından bir şölen yapıldı.

İstanbul'da ise Genel sekreter Kemal Daysal, sigortasız ve örgütsüz
işçilerin yoğun olduğu Merter Keresteciler Sitesi içinde bir kitlesel
basın açıklaması yaptı.

OLEYİS Genel Kurulu ve 50. Kuruluş Yılı
DİSK üyesi OLEYİS sendikası bir yandan kuruluşunun 50. yılını

kutladı.
Sendikanın kuruluşunun 50. yılı nedeniyle iki gün süren ulus

lararası nitelikte bir sempozyum düzenlendi. DİSK Genel Başkanı Rıd
van Budak 19-20 Haziran tarihlerinde yapılan sempozyumun "Sen
dikal Hak ve Özgürlükler, Hak İhlalleri ve Çözüm Önerileri" başlığını
taşıyan birinci bölümüne katılarak bir konuşma yaptı.

Sempozyumun ardından 21-22 Haziran tarihlerinde OLEYİS 7.
Genel Kurulu toplandı. Ankara Dedaman Oteli'ndeki Genel Kurula
katılan DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysa! son siyasal gelişmeler kar
şısında DİSK'in yaklaşımlarını ve önümüzdeki sürece ilişkin beklen
tilerini anlatı.

Sosyal-İş Genel Kurulu Toplandı
DİSK üyesi Sosyal-İş Sendikamızın 9. Genel Kurulu, 28-29 Haziran

tarihlerinde Ankara'da toplandı.
Genel Kurul sonucunda Özcan Keskeç yeniden Genel Başkanlığa

seçildi. Genel Sekreterliğe Taner Atış getirilirken Yönetim Kurulu
üyeliklerine ise Metin Babir, Ali Cancı ve Kadri Mücahit İskut seçil
diler.

1
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B) DİSK BASIN AJANSI BÜLTENLERİ (*)
1 Haziran 1994-30 Haziran 1997
• Basın Ajansı Bültenleri 9. Genel Kurul Çalışma Raporu'nda kesi

len tarihten itibaren dizine konulmuştur.

a) 1994 Yılı Bültenleri
02 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Araştırma Da-

iresi Başkanı Kemal Daysal'ın TOFAŞ'taki toplu işten çıkarmaya ilişkin
açıklaması

02 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Dairesi
Başkanı Rıza Güverı'in özelleştirmelere ilişkin Emeğin Bayrağı dergi
sine yaptığı özel açıklama.

02 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Araştırma Da-
iresi Başkanı Kemal Daysal'ırı sendikal harekette yaşanan tıkanıklık
konusunda Newroz gazetesine yaptığı özel açıklama.

06 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Araştırma Da-
iresi Başkanı Kemal Daysal'ın Sosyal Sigortalar Karıurıu'nda yapılmak
istenen değişiklerle ilgili Anadolu Ajansı'na yaptığı özel açıklama.

06 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Araştırma Da-
iresi Başkanı Kemal Daysal'ırı Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı
açıklama.

06 Haziran DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun as-
keri darbeler ve demokrasi konularında Yeni Sabah gazetesinin soru
larına verdiği yanıtlar.

07 Haziran DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun
Anayasa değişikliğine ilişkin muhalefet partilerinin aldığı tavrı eleşti
ren açıklaması.

08 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Araştırma Da-
iresi Başkanı Kemal Daysal'ın hükümetin ücretleri dondurma girişim
lerine yönelik açıklaması.

10 Haziran Darıca ve Gebze belediyelerinde işten çıkarı-
lan Genel-İş üyelerinin başlattıkları direniş nedeniyle DİSK Genel Baş
kanı Kemal Nebioğlu'nun belediyeye yapacağı ziyaretin duyurusu
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10 Haziran DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun 158

sayılı ILO Sözleşmesi'nin TBMM'de onaylanmasıyla ilgili açıklaması.
10 Haziran DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin iş-

verenlerin toplumdan fedakarlık istemiyle ilgili açıklaması.
11 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Emekli Sorun-

ları Dairesi Başkanı Rıza Güven'in hükürnetin Sosyal Sigortalar Karıu
nu'rıda yapmak istediği değişikliklere ilişkin açıklaması.

13 Haziran DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun iş-
ten çıkarılan 733 yerel yönetim emekçisiyle ilgili Gebze Belediye Baş
kanıyla yapacağı görüşmenin duyurusu.

14 Haziran 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 24. yılı
nedeniyle yapılacak toplantının duyurusu.

17 Haziran DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin
Genel-İş üyesi işçilerin Adana'darı Ankara'ya yaptıkları yürüyüş ne
deniyle yayınladığı mesaj.

17 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Araştırma Da-
iresi Başkanı Kemal Daysal'ın Anayasa Mahkernesi'nin DEP'yi tapar
masına ilişkin açıklaması.

21 Haziran DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun iş-
ten çıkarılan Adana belediyesi işçilerinin Ankara yürüyüşü nedeniyle
yayınladığı destek mesajı.

24 Haziran DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun
DİSK'in kısa tarihi ve genel kurul hazırlıkları konusunda Yeni Sabah
gazetesine yaptığı özel açıklama.

26 Haziran DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin
Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin ve Avukat Eşber Yağ
murdereli'nirı düşüncelerini açıklamalarından ötürü cezalandırılması
nedeniyle yaptığı açıklama.

29 Haziran DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin
Garanti Bankası yöneticilerinin DİSK/Bank-Sen'de örgütlenen banka
çalışanlarını sorgulaması nedeniyle yaptığı açıklama.

29 Haziran DİSK Yönetim Kumlu'nun KİTierin bütçe
açıklarını kapatmak amacıyla satılması, yaşanan ekonomik bunalım ve
işten çıkarmalara ilişkin açıklaması.

30 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Araştırma Da-
iresi Başkanı Kemal Daysal'ın Tempo dergisinin 5 Nisan Ekonomik
Önlem Paketi'yle ilgili yönelttiği sorulara verdiği yanıtlar.
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07 Temmuz DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin

, Meydan gazetesi yazarı ve emekçilerin dostu Teoman Erel'in bir trafik
kazasında ölümü nedeniyle yaptığı açıklama.

08 Temmuz DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin
emniyet güçlerinin işlerini geri isteyen yerel yönetim emekçilerine yö
nelik sert tutumunu kınadığı açıklaması.

08 Temmuz DİSK Yönetim Kurulu'nun Türk-İş'in 20 Tem-
muz eylem planıyla ilgili açıklaması.

08 Temmuz DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Araştırma Da-
iresi Başkanı Kemal Daysal'ın hükümetin işçi ve memur ücretleri ko
nusundaki politikasına ilişkin açıklaması.

12 Temmuz DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin
Gebze'de Genel-İş üyelerinin ve ailelerinin coplanmasını "kamu gere
ği" olarak niteleyen SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Mu
rat Karayalçın'a verdiği yanıt.

13 Temmuz DİSK Yönetim Kumlu'nun hükümetin uygula-
malarını değerlendirmek ve 20 temmuz eylemine ilişkin düzenlediği
basın toplantısının duyurusu.

13 Temmuz DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin iş-
ten çıkarılan Gebze belediyesi işçilerinin dövülmesi ve Başbakan Yar
dımcısının değerlendirmesine ilişkin açıklaması.

14 Temmuz DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun
Başkanlar kurulu kararları ışığında 20 Temmuz'da yapılacak "genel
eylem"e ilişkin basın toplantısı metni.

18 Temmuz DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun iş-
sizlik ve istihdam konularında Diyalog dergisine özel açıklaması.

19 Temmuz Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve kamu emekçileri
sendikalarının birlikte düzenlediği 20 Temmuz genel eylemiyle ilgili
duyuru.

20 Temmuz Alman Sendikalar Birliği (DGB) üyesi IG-Me-
tal Sendikası merkez Yürütme Kurulu üyesi Yılmaz Karahasan'ın 21
Ternrnuz'da DİSK genel merkezine yapacağı ziyaretin duyurusu.

25 Temmuz DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun
Sosyal Sigortalar Kanunu'yla illigi Aydınlık dergisinin sorularına verdi-
~~~ •

27 Temmuz DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun
Gebze Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin 28 Temmuz'da yapılacak
mahkemesini izleyeceğine ilişkin duyuru.
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29 Temmuz DİSK 9. Genel Kurulu'nu izlemek isteyen ba-

sın çalışanlarının isimlerinin bildirilmesiyle ilgili duyuru.
03 Ağustos DİSK Genel Sekreteri Süleyman Çelebi'nin 4-

7 Ağustos'ta toplanacak DİSK 9. Genel Kurulu'yla ilgili yürütülen ha
zırlıklara ilişkin açıklaması.

03 Ağustos DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu'nun
DYP'nin yeni kurulacak bir hükümette MHP'yi koalisyon ortağı olarak
alacağına yönelik basında çıkan iddialar nedeniyle Milliyet gazetesine
yaptığı özel açıklama.

05 Ağustos DİSK 9. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın bir
göreve giderken yaşamlarını yitiren Show TV. çalışanları Hande Mum
cu, Salih Peker, Barış Selçuk ve Ali Er için Show 1V'ye gönderdiği ta
ziyet mesajı.

09 Ağustos Refik Baydur başkanlığındaki TİSK heyetinin
9. Genel Kurul'da seçilen yeni DİSK Yönetim Kurulu'na 10 Ağustos'ta •
yapacakları kutlama ziyaretiyle ilgili duyuru.

13 Ağustos 9. Genel Kurul'la oluşan yeni DİSK yönetimi-
nin 15 Ağustos'ta yapacağı devir-teslim töreniyle ilgili duyuru.

15 Ağustos DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Tempo
dergisinin Türkiye'de ekonomi ve siyaset Eylül'de nelere gebe? soru
suna verdiği yanıt.

16 Ağustos DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın geçirdi-
ği bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Tüm Bel-Sen Genel Sekre
teri Şemsettin Kaymak için yayınladığı taziyet mesajı.

17 Ağustos DİSK Yönetim Kurulu'nun 16 Ağustos'ta yapı-
lan toplantısıyla oluşan görev dağılımının kamuoyuna duyurulması.

22 Ağustos DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın su hav-
zalarının kirlenmesinin neden olduğu enfeksiyon ve kolera salgınına
ilişkin açıklaması.

29_Ağusto~ İlki 1 Temmuz 1994 tarihinde toplanan DİSK,
Türk-iş, Hak-Iş ve TİSK genel başkanlarının katılımıyla oluşturulan
Zirve Toplantıları'nın ikincisinde DİSK Genel Başkanı Rıdvan Bu
dak'ın yaptığı konuşma metni.

29 Ağustos DİSK Çukurova Bölge Temsilciliğimiz bünye-
sindeki şube başkanlarının çalışma yaşamıyla ilgili sorunlara ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'a sundukları görüş
ve talepler.
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29 Ağustos DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın 1 Eylül

Dünya Barış Günü nedeniyle Özgür Ülke gazetesine yaptığı özel açık
lama.

30 Ağustos DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın Nakli-
yat-İş üyesi işçilerin sürdürdükleri Aras Kargo direnişiyle ilgili son ge
lişmeleri içeren açıklaması.

31 Ağustos Nakliyat-İş'e üye oldukları gerekçesiyle işten
çıkarılan Aras Kargo işçilerinin direnişine destek vermek amacıyla
DİSK üyesi sendika yöneticilerinin 1 Eylül'de gerçekleştirecekleri pro
testo toplantısının duyurusu.

31 Ağustos DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın 1 Eylül
Dünya Barış Günü nedeniyle yaptığı açıklama.

01 Eylül DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Çetin Uygur'un işten çıkarılan Aras Kargo işçilerinin
gözaltına alınması nedeniyle yaptığı açıklama.

08 Eylül DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın Cumhu-
riyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Toktamış Ateş'e yapılan silahlı saldırı ne
deniyle yaptığı açıklama.

10 Eylül DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın İz-
mir'de Başbakanı protesto eden üç sendika şube başkanının gözaltı
na alınmasına ilişkin açıklaması.

10 Eylül Aras Kargo işvereninin yasadışı lokavt uygula-
masını protesto etmek için 12 Eylül'de yapılacak basın toplantısıyla il
gili duyuru.

13 Eylül DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın Ankara
Büyükşehir Belediyesi'nin RP ve MHP'li meclis üyelerinin Genel-İş
üyesi belediye işçilerine saldırısıyla ilgili açıklaması.

13 Eylül DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Dairesi
Başkanı Doğan Halis'in Güneydoğu'da 6 eğitim emekçisinin katledil
mesiyle ilgili açıklaması.

17 Eylül DİSK Yönetim Kumlu'nun hazırladığı çalışma
programın açıklamak amacıyla 20 Eylül'de yapacağı basın toplantısıy
la ilgili duyuru.

20 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 9. Ge-
nel Kurul kararları ışığında hazırlanan yönetim kurulu çalışma progra
mını kamuoyuna açıklaması.

20 Eylül DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın erken
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seçim-ara seçim tartışmalarıyla ilgili FM Radyo İstasyonunun soruları
na verdiği yanıtlar.

21 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın özelleş-
tirme tartışmalarıyla ilgili açıklaması.

28 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı ihracatı
teşvik tedbirleri konusunda Hedef dergisinin sorularına verdiği yanıt
lar.

04 Ekim DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Dairesi
Başkanı Doğan Halis'in eğitim kurumlarında alınan zorunlu bağışa
ilişkin basın açıklaması.

06 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Temiz
Toplum Kampanyası çerçevesinde Pazar Postası gazetesinin soruları
na verdiği yanıtlar.

07 Ekim Genç Müteşebbisler Derneği tarafından dü-
zenlenen "Kayıtdışı Ekonomi" konulu panele Genel Başkan Rıdvan
Budak'ın da katılması nedeniyle yapılan duyuru.

08 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Genç
Müteşebbisler Derneği tarafından düzenlenen "Kayıtdışı Ekonomi" ko
nulu panelde yaptığı konuşma metni.

12 Ekim DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Çetin Uygur'un Güneydoğu'da 4 öğretmenin katledil
mesiyle ilgili açıklaması.

14 Ekim DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın yeni
Demokrasi Hareketi'ne ilişkin özel açıklaması.

14 Ekim DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın İktisadi
Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen "Avrupa Birliği ve İlişkileri,
Gümrük Birliği Zirve Toplantısı"ndaki konuşma metni.

19 Ekim DİSK'in kamu çalışanlarına grevli ve toplu
sözleşmeli sendikal haklarının tanınması amacıyla TBMM Anayasa Ko
misyonu'na gönderdiği yazı.

22 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Birleşik
Metal-İş Gebze Şubesi'nin 23 Ekim'de yapılacak genel kuruluna katı
lımıyla ilgili duyuru.

24 Ekim "Sigortasız Çalışma!" kampanyasının başlatıl-
ması nedeniyle DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 25 Ekim'de dü
zenlediği basın toplantısının duyurusu.
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25 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın "Sigor-

tasız Çalışma!" kampanyasının başlatılması nedeniyle düzenlediği ba
sın toplantısı metni.

25 Ekim DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Dairesi
Başkanı Doğan Halis'in "Sigortasız Çalışma!" kampanyasıyla ilgili özel
açıklaması.

25 Ekim DİSK Yönetim Kumlu'nun kamu çalışanları-
nın grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkı istemine destek vermek
amacıyla Gayrettepe PTI Müdürlüğü önünde düzenlediği basın top
lantısının duyurusu.

25 Ekim DİSK Yönetim Kumlu'nun kamu çalışanları-
nın sendikal hakları ve "Özelleştirme Yasa Tasarısı"nın Meclis'te görü
şülmesi nedeniyle yaptığı "uyarı" eylemine ilişkin açıklaması.

26 Ekim "Sigortasız Çalışma!" kampanyası dolasıyısla
Sine-Sen'le birlikte 27 Ekim'de Taksim'de düzenlenen etkinliklerle il
gili duyuru.

26 Ekim
!arıyla ilgili açıklama.

28 Ekim DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın İnsan
Hakları Derneği Genel Kurulu'na gönderdiği mesaj.

28 Ekim DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın özelleş-
tirme konusunda Cumhuriyet gazetesine yaptığı özel açıklama.

31 Ekim DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın öğretim
üyelerinin düzenlediği eylem nedeniyle yaptığı açıklama.

02 Kasım DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın haftalık
Yön dergisinin 1995 yılı bütçesine ilişkin sorularına verdiği yanıtlar.

03 Kasım "Sigortasız Çalışma!" kampanyası çerçevesin-
de İstanbul/Kartal bölgesinde 4 Kasım'da düzenlenen etkinliklerle il
gili duyuru.

03 Kasım DİSK Ankara Merkez Bölge Temsilcisi İbra-
him Şahin'in "Sigortasız Çalışma!" kampanyası nedeniyle yaptığı açık
lama.

07 Kasım DİSK Yönetim Kurulu'nun "Sigortasız Çalış-
ma!" kampanyasıyla ilgili bilgi vermek amacıyla 7 Kasım'da siyasi par
ti liderine yaptığı ziyaret ve kampanyanın sona erdirilişi nedeniyle 8
Kasım'da SSK Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen basın toplantısı
nın duyurusu.
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08 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın "Sigor-
tasız Çalışma!" kampanyasının sona erdirilmesi nedeniyle Arıkara'da
düzenlediği basın toplantısı metni.

09 Kasım Hak-İş Genel Başkanı Necati Çelik'in 10 Ka-
sım'da DİSK genel merkezine yapacağı ziyaretle ilgili duyuru.

09 Kasım DİSK/Nakliyat-İş Sendikasının Aras Kargo iş-
yerinde toplu sözleşme yetkisi alması nedeniyle Genel Başkan Rıdvan
Budak'ın 10 Kasım'da işyerine yapacağı ziyaretin duyurusu.

10 Kasım DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Dairesi
başkanı Doğan Halis'in enflasyonun çalışanlar üzerindeki etkilerine
ilişkin Nokta dergisine açıklaması.

10 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Nakli-
yat-İş üyesi Aras Kargo işçilerine ziyaretindeki açıklaması.

10 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 10 Ka-
sım, Atatürk'ü anma törenlerinde meydana gelen olaylara ilişkin açık
laması.

10 Kasım DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Dairesi
Başkanı Doğan Halis'in Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bomba konulma
sıyla ilgili açıklaması.

10 Kasım DİSK/Tekstil sendikasının örgütlenme çalış-
maları sırasında işten çıkarılan işçilere destek vermek amacıyla DİSK
Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 11 Kasım'da işyerine yapacağı ziyare
tin duyurusu.

11 Kasını DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın işçilere
baskı uygulayan Cemtaş Tekstil önünde düzenlediği basın toplantısı
nın metni.

16 Kasını DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Hukuk Daire-
si Başkanı Muzaffer Subaşı'nın öğretmenlerin örgütlenmesi konusun
da Nokta dergisine açıklaması.

16 Kasını DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın TİSK ve
Konrad Adenauer Vakfı'nın düzenlediği "Ücret Sistemimiz, Sorunları
ve Çözüm Önerileri" seminerindeki konuşma metni.

17 Kasım DİSK Genel Başkanı' Rıdvan Budak'ın
TMMOB tarafından düzenlenen "Mühendisler-Mimarlar Susmayacak
Mitingi" nedeniyle Birlik Başkanı Yavuz Örıerı'e gönderdiği mesaj.

18 Kasını DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın bütçe
yasa tasarısı, toplu sözleşme düzeni ve demokratikleşme konularında
Adana'da düzenlediği basın toplantısı metni.
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21 Kasını DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın PIT ça-
lışanlarının eylemine ilişkin açıklaması.

22 Kasını DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın Tüm
Haber-Sen yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklaması.

24 Kasım DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın özelleş-
tirmenin sosyal etkileri konusunda Özgür Ülke gazetesine açıklaması.

25 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın
DİSK/Birleşik Metal-İş Kdz. Ereğli Şubesi Genel Kurulu nedeniyle
gönderdiği mesaj.

25 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı
DİSK/Birleşik Metal-İş Ankara Şubesi Genel Kurulu nedeniyle gönder
diği mesaj.

25 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı
DİSK/Birleşik Metal-İş Kartal Şubesi Genel Kurulu nedeniyle gönder
diği mesaj.

27 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Bank-
Sen Genel Kurulu'ndaki konuşması.

30 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın özelleş-
tirme yasası ve uygulamaları konusunda Turkish Daily News gazete
sine özel açıklaması.

Ol Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın gayri
safi milli hasıladaki gerileme konusunda Özgür Ülke gazetesine özel
açıklaması.

01 Aralık DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Emekli Sorun-
ları Dairesi Başkanı Muzaffer Subaşı'nın hükümetin SSK konusunda
yapmayı düşündüğü değişikliklere ilişkin açıklaması.

02 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Ekono-
mi Muhabirleri Derneği tarafından yayınlanan Ekonom dergisine "Tür
kiye'nin geleceği" başlığıyla gönderdiği metin.

03 Aralık DİSK/Deri-İş Genel Başkanı Nusrettin Yıl-
maz'ın geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle ölümü üzerine yapılan duyu
ru.

03 Aralık DİSK/Deri-İş genel Başkanı Nusrettin Yıl-
maz'ın 5 Aralık'ta yapılacak cenaze töreniyle ilgili duyuru.

03 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Özgür
Ülke gazetesinin bombalanmasıyla ilgili açıklaması.
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06 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Akşam
gazetesine 1994 yılının değerlendirilmesi ve 1995'e ilişkin özel açıkla
ması.

07 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Zongul-
dak Temsilciler Kurulu'nun DİSK genel merkezini ziyaretindeki ko
nuşma metni.

09 Aralık DİSK Genel Baykam Rıdvan Budak'ın kapatı-
lan DEP milletvekillerinin ve yöneticilerinin DGM'de süren davaları
nın sonuçlanmasıyla ilgili açıklaması.

10 Aralık DİSK Yönetim Kumlu üyesi ve Eğitim Dairesi
Başkanı Doğan Halis'in "Düşünce Özgürlüğü ve Göç" konulu sem
pozyumdaki kamışına metni.

11 Aralık DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Çetin Uygur'un İzmir'de düzenlenen "Kamu Çalışan
ları Kurultayı"ndaki konuşma metni.

15 Aralık DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın faili
meçhul cinayetlere ilişkin basın açıklaması.

15 Aralık Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyon-
laşma Kurulu üyelerinin 16 Aralık'ta DİSK genel merkezine yapacağı
ziyerete ilişkin duyuru.

16 Aralık DİSK Karadeniz Bölge Temsilcisi Bekir Belo-
vacıklı'nın 17 Aralık'ta Samsun'da yapılacak "Demokratik ve Ekono
mik Haklarımızı Korumak ve Geliştirmek İçin Miting" nedeniyle açık
laması.

16 Aralık DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın kamu
çalışanlarının grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkı istemiyle 20
Aralık'ta yapacakları iş bırakma. eylemine ilişkin açıklaması.

20 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın kamu
çalışanları sendikalarının 20 Aralık'ta düzenlediği mitinge katılımıyla
ilgili duyuru ve konuya ilişkin açıklaması.

20 Aralık DİSK ve Genel-İş Sendikası Genel Başkanı
Abdullah Baştürk'ün ölümünün 3. yılı nedeniyle düzenlenen etkilikle
rin duyurusu.

21 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın "Ölü-
münün 3. yılında Abdullah Baştürk" toplantısındaki konuşma metni.

22 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı 1994 yı-
lının genel bir değerlendirmesi amacıyla Anadolu Ajansı'na özel açık
laması.
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27 Aralık DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın hasta-
hanelere imam atanması konusundaki açıklaması.

27 Aralık Kültür Bakanı Timuçin Savaş'ın DİSK genel
merkezini ziyaretiyle ilgili duyuru.

27 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 1994 yı-
lında yaşananlar ve 1995 yılındaki beklentiler konusundaki açıklama
sı.

28 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 2821 sayılı Sendi
kalar Yasası değişikliğiyle ilgili tasarı konusundaki açıklaması.

30 Aralın DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 1995 yı-
lındaki muhtemel gelişmelere ilişkin Yeni Yüzyıl gazetesine özel açık
laması.
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b) 1995 Yılı Bültenleri
02 Ocak DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ırı yaşa-

nan şiddet olayları ve 1995 yılında beklenen gelişmelere ilişkin açık
laması.

02 Ocak Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Dr. Yıldı-
rım Aktuna'nın DİSK genel merkezini ziyaretiyle ilgili duyuru.

03 Ocak DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Çevre Sorun-
ları Dairesi Başkanı Doğan Halis'in çevre kirlenmesiyle ilgili Nokta
dergisine açıklaması.

05 Ocak DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Dairesi
Başkanı Doğan Halis'in açıklanan yıllık enflasyon oranıyla ilgili açık
laması.

05 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Cumhu-
riyet gazetesi yazarı, eleştirmen Onat Kutlar'ın bombalı saldırı bir sal
dırı sonucu ağır yaralanması nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Orhan Erinç'e gönderdiği mesaj.

06 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Birleşik
Metal-İş Sendikası Genel Kurulu'ndaki konuşma metni.

07 Ocak DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Çevre Sorun-
ları Dairesi Başkanı Doğan Halis'in çevre sağlığı konusundaki açıkla
ması.

11 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Onar
Kutlar'ın ölümü nedeniyle Cumhuriyet gazetesine gönderdiği taziye
mesajı.

11 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Onar
Kutlar'ın ölümü nedeniyle Kutlar ailesine gönderdiği taziye mesajı.

11 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Anado-
lu Ajansındaki toplu sözleşme uyuşmazlığı nedeniyle Anadolu Ajansı
na özel açıklaması.

11 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Onar
Kutlar'ın ölümü nedeniyle yayınladığı açıklama.

11 Ocak DİSK Başkanlar Kumlu'nun 12 Ocak'ta yapı-
lacak toplantısı ve bu nedenle düzenlenen basın toplantısı için duyu
ru.

12 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 12-13
Ocak tarihlerinde toplanan Başkanlar Kurulu öncesinde düzenlediği
basın toplantısı metni.
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12 Ocak DİSK Başkanlar Kurulu'nurı Onar Kutlar'ın ya-
şamına malolan bombanın patladığı Opera Pastanesi önünde saygı
duruşu için duyuru.

13 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Halkev-
leri Genel Kurulu nedeniyle Başkan Ahmet Yıldız'a gönderdiği mesaj.

13 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı Tarım
İşçileri Sendikası Genel Kurulu nedeniyle Genel Başkan Yalçın Tala
ka'ya gönderdiği mesaj.

16 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Kdz.
Ereğli'de toplanan Başkanlar Kurulu nedeniyle düzenlediği basın top
lantısı metni.

18 Ocak DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Dairesi
Başkanı Doğan Halis'in kamu çalışanlarına yönelik baskılarla ilgili
açıklaması.

20 Ocak DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın 21
Ocak'ta Ankara'da sağlık platformunun düzenlediği yürüyüşe ilişkin
açıklaması.

23 Ocak DİSK Yönetim Kurulu'nun 24 Ocak'ta Cum-
huriyet gazetesi önünde yapılacak Uğur Mumcu'yu anma törenine ka
tılımıyla ilgili duyuru.

24 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı Uğur
Murncu'nun katledilişinin 2. yılı nedeniyle açıklaması.

26 Ocak DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Dairesi
Başkanı Doğan Halis'in dış borçlanma ve istikrar programlarına ilişkin
Nokta dergisine özel açıklaması.

26 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı Eğitim-
İş Sendikası'rıın olağanüstü genel kurulu nedeniyle gönderdiği mesaj.

26 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın enflas-
yonun psikolojik etkileri konusunda 3D dergisine özel açıklaması.

28 Ocak DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Daresi Başkanı Çetin Uygur'un 26-27 Ocak tarihlerinde toplanan DİSK
Örgütlenme Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlara iliş
kin açıklaması.

06 Şubat . DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ırı kadın-
lara karşı şiddet, toplumdaki tüm şiddet biçimlerinin aynasıdır başlık
lı açıklaması.
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11 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Et-Balık

Kurumu'nun satışının iptaline ilişkin açıklaması.
12 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın DİSK'in

28. kuruluş yıldönümü nedeniyle Bursa'da düzenlenen şenlikteki ko
nuşma metni.

17 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın "sıfır
zam" tartışmasına ilişkin açıklaması.

17 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın AB ve
bütünleşme konusunda Yeni Yüzyıl gazetesine özel açıklaması.

21 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın TÜGİ-
AD tarafından düzenlenen istihdam konulu paneldeki konuşması.

22 Şubat Emeklilerin sendikalaşması yönündeki çalış-
malarla ilgili haber

22 Şubat DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın hükü-
metin IMF'ye verdiği niyet mektubuna ilişkin Yeni Yüzyıl gazetesine
özel açıklaması.

27 Şubat DİSK Yönetim Kurulu üyesi Dağan Halis'in
emeklilik yaşının yükseltilmesi girişimlerine yönelik açıklaması.

Ol Mart DİSK Yönetim Kurulu'nun sürmekte olan Ha-
vaş grevine 2 Mart'ta yapacakları ziyaretin duyurusu.

02 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın katılı-
mıyla Bursa, Sönmez Flament işyerinde 700 işçi adına imzalanacak
toplu iş sözleşmesi töreninin duyurusu.

05 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın grevde-
ki tekstil işçileri için Adana Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosunda dü
zenlenen "Bayram Şöleni"ndeki konuşması.

07 Mart Milliyet gazetesinde yer alan bir haberle ilgili
gazetenin Adana bürosuna gönderilen düzeltme yazısı.

07 Mart Milliyet gazetesinde yer alan bir haberle ilgili
gazetenin yönetimine gönderilen düzeltme yazısı.

07 Mart Milliyet gazetesinde yer alan bir haberle ilgili
gazetenin genel yayın yönetmenine gönderilen düzeltme yazısı.

07 Mart 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapı-
lacak etkinliklerin duyurusu.

08 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle DİSK Kadın
İşçiler Sorunları Dairesi'nirı açıklaması.
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13 Mart DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın İstan-

bul, Gazi Mahallesi'nde Alevilere yönelik silahlı saldırılara ilişkin açık
laması.

15 Mart Gazi olayları nedeniyle Demokrasi Platformu
İstanbul Eşgüdüm Kurulu'nun talebi ve DİSK Genel Başkanı Rıdvan
Budak'ın çağrısıyla toplanacak olan bir grup sanatçı ve aydınımızın 15
Mart'ta yapacakları ortak basın toplantısının duyurusu.

15 Mart Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla bir araya
gelen aydınlarımızdan kardeşlik çağrısı.

17 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Tek-
Ges-İş Sendikamızın genel kurulu nedeniyle yayınladığı mesaj.

18 Mart Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de katledilen
vatandaşlarımız için ilan edilen Genel Yas nedeniyle 20 Mart'ta yapı
lacak basın toplantısının duyurusu.

23 Mart DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nun ILO
normlarına uygun bir tüzük hazırlanması ve sürmekte olan grevlerin
desteklenmesi yönündeki kararlarıyla ilgili açıklama.

23 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın devletin
demokratik bir yapıya kavuşturulması için atılacak adımlarla ilgili Mil
liyet gazetesine özel açıklaması.

24 Mart DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın işsizlik
konusunda Nokta dergisine özel açıklaması.

25 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın sür-
mekte olan Tekstil grevine ilişkin 27 Mart'ta yapacağı basın toplantısı
nın duyurusu.

25 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın grevler-
le ilgili basın toplantısının 28 Mart, Salı gününe ertelenmesiyle ilgili
duyuru.

28 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın sür-
mekte olan Tekstil grevine ilişkin yapacağı basın toplantısının duyu
rusu.

28 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Tekstil
Sendikasının üç kente sürdürdüğü grev ve son dönemde yapılan top
lu sözleşmelerle ilgili basın toplantısı metni.

30 Mart DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın çalışma
yaşamına ilişkin yapılmak istenen yasa değişiklikleriyle ilgili açıklama
sı.
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31 Mart DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın 5 Nisan

Kararlarının etkileri konusunda Nokta dergisine özel açıklaması.
03 Nisan DİSK Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer Suba-

şı'nın Gaziantep Sanayi Odası Başkanı'nın suçlamalarına verdiği yanıt.
03 Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Anado-

lu Ajansı'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle Ajansa yaptığı özel açıkla
ma.

03 Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Ekono-
mik ve Sosyal Konsey ve konfederasyonların birleşmeleri konusunda
Türk-İş Başkanı Bayram Meral'in açıklamalarına verdiği yanıt.

04 Nisan DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Çetin Uygur'un Gümrük Birliği konusunda İktisat ga
zetesine özel açıklaması.

05 Nisan DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve İşçi Sağlığı ve
İşgüvenliği Dairesi Başkanı Doğan Halis'in emeklilik yaşının yükseltil
mesine ilişkin açıklaması.

05 Nisan DİSK Yönetim Kumlu'nun 5 Nisan Kararları-
nın birinci yılını doldurması nedeniyle yaptığı açıklama.

06 Nisan DİSK Yönetim Kurulu üyesi Doğan Halis'in
Ekonomik ve Sosyal Konsey'in oluşumuna ilişkin Söz dergisine özel
açıklaması.

13 Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan'ın istifası
nın istenmesine ilişkin açıklaması.

17 Nisan Gebze Belediyesi'nde çalışan Genel-İş üyele-
rine yapılan baskılar nedeniyle DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın
katılımıyla 18 Nisan'da yapılacak basın toplantısının duyurusu.

19 Nisan Ankara'da toplanan DİSK Başkanlar Kuru-
lu'rıun aldığı ve İstanbul'dan Ankara'ya yapılacak Mezarda Emekliliğe
Hayır yürüyüşü ile ilgili haber.

24 Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın, Baş-
kanlar Kumlu'nun İstanbul'dan Ankara'ya yapacakları "Mezarda
Emekliliğe Hayır" yürüyüşünün başlaması nedeniyle kadıköy Beledi
yesi önündeki basın toplantısı metni.

25 Nisan DİSK Başkanlar Kurulu'nun "Mezarda Emekli-
liğe Hayır" yürüyüşünü 26 Nisan'da TBMM önünde noktalamaları ve
yapılacak diğer etkinliklerle ilgili duyuru.
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27 Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı 1 Mayıs
kutlamalarının programını sunmak amacıyla 28 Nisarı'da yapacağı ba
sın toplantısının duyurusu.

28 Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 1 Mayıs
'95 kutlamaları ve 26 Nisan'da tamamlanan "Mezarda Emekliliğe Ha
yır" yürüyüşüne ilişkin basın toplantısı metni.

29 Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın MESS
Genel Kurulu'ndaki konuşması.

Ol Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın De-
mokrasi Platformu'nca 1 Mayıs '95 kutlamaları nedeniyle İstanbul, Ka
dıköy Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşması.

03 Mayıs DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve İşçi Sağlığı ve
İşgüvenliği Dairesi Başkanı Doğan Halis'in 4-10 Mayıs tarihlerinde dü
zenlenen "İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Haftası"nın açılışındaki konuşma
sı.

08 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı Bayram
nedeniyle yayınladığı mesaj.

16 Mayıs Ulusal bağımsızlık mücadelemizin başlangıcı
ve Küba'nın ulusal bağımsızlık kahramanı Joze Marti'nin ölüm yılının
aynı tarihe gelmesi nedeniyle "Ulusallıktan Evrenselliğe Ulusal Bağım
sız" başlığıyla 19 Mayıs'ta düzenlenen etkinliklerin duyumsu.

17Mayıs DİSK Yönetim Kurulu üyesi Sabri Kaplan'ın
işten çıkarmalar, yargısız infaz ve düşünceye ceza konularındaki açık
laması.

17 Mayıs Eminönü Belediyesi'nde çeşitli birimlerde ça-
lışan 261 Genel-İş üyesinin işten çıkarılması nedeniyle DİSK Genel
Başkanı Rıdvan Budak'ın 18 Mayıs'ta belediye önünde yapacağı basın
toplantısının duyurusu.

22 Mayıs 16 Mayıs'tan itibaren Eminönü Belediyesi
önünde direnişte olan Genel-İş üyelerini desteklemek amacıyla DİSK
Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Genel-İş Genel Başkanı İsmail Hak
kı Önal'ın 23 Mayıs'ta belediye önünde yapacakları basın toplantısının
duyurusu.

23 Mayıs DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Çetin Uygur'un emekliler sendikasının kuruluş çalış
masına yönelik Ethem Ezgü'nün iddialarına verdiği yanıt.

23 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Genel-
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İş Genel Başkanı İsmail Hakkı Önal'ın Eminönü Belediyesindeki işten
çıkarmalara ilişkin belediye önünde yaptıkları basın toplantısı metni.

24 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Ekono-
mik ve Sosyal Konseye ilişkin açıklaması.

27 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 27-28
Mayıs tarihlerinde İşçi Partisi tarafından Petrol-İş genel merkezinde
düzenlenen "Kamulaştırma Fornmu"ndaki konuşması.

31 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın direniş-
teki Eminönü belediyesi işçilerine 1 Haziran'da yapacağı ziyaretin du
yurusu.

Ol Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Çetin Uygur'un Tüm Haber-Sen'in kapatılmasına iliş
kin yerel mahkeme kararının Yargıtay Hukuk Kurulunca onaylanma
sı nedeniyle açıklaması.

03 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın, Benk-
Sen tarafından The Marmara Oteli'nde düzenlenen "Banka ve Sigorta
lşkolunda Sendikacılığın Sorunları ve Çözüm Arayışları" panelindeki
konuşması.

04 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Çevre Sorun-
ları Dairesi başkanı Doğan Halis'in "Dünya Çevre Günü" nedeniyle,
Beşiktaş, Barbaros Anıtı önünde düzenlenen etkinlikteki açıklaması.

08 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Çetin Uygur'un Ankara'da düzenlenen Emekliler Sen
dikası Girişimciler Kurulu toplantısı nedeniyle yaptığı açıklama.

08 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve CHP
Grup Başkan Vekili Mehmet Kerimoğlu'nun 9 Hazlran'da Eminönü
Belediyesi işçilerinin direnişine yapacakları ziyaretin duyurusu.

09 Haziran CHP Grup Başkan Vekili Kerimoğlu'nun ma-
zereti nedeniyle Eminönü Belediyesi işçilerinin ziyaretine katılamaya
cağına ilişkin duyuru.

10 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur baş-
kanlığında Ankara'da 8-9 Haziran'da toplanan Emekliler Sendikası Gi
rişimciler Kumlu'nun aldığı kararlarla ilgili haber.

12 Haziran DİSK Başkanlar Kurulu'nun Eminönü Beledi-
yesi işçilerinin direnişine 13 Haziran'da yapacağı ziyaretin duyurusu.

14 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Zülfü
Livaneli'nirı Eminönü İşçilerinin direnişine yapacakları ziyaretin duyu
rusu.
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14 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Anayol

hükümetinin ömrü, işsizlik ve geçici işçiler konularında Parlamento
dergisine özel açıklaması.

14 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Yöne-
tim Kurulu üyelerinin 15-16 Hazirarı'ınZ'i. yılında Eminönü Belediye
si işçilerinin direnişine yapacakları ziyaret ve DİSK Genel Başkanı Bu
dak'ın Nakliyat-İş sendikası üyelerinin Aras Kargo'da greve çıkışı ne
deniyle düzenlenen toplantıya katılımıyla ilgili duyuru.

16 Haziran DİSK'in konuğu olarak Türkiye'ye gelen Bos-
na Sendikalar Birliği Başkanı Süleyman Hrle ve Meclis üyesi Uzeir
Dzuber'in 19 Haziran'da yapacakları basın toplantısının duyurusu.

19 Haziran DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın Kamu
Çalışanları Sendikaları Konfederasyonlaşma Kurulu Dönem Sözcüsü
ve Eğitim-Sen Genel Başkanı Yıldırım Kaya ve Yapı-Yol-Sen Genel
Başkanı Cengiz Faydalı'nın gözaltına alınmabı nedeniyle yaptığı açık
lama.

19 Haziran Bosna Sendikalar Birliği'nden ülkemize gele-
cek konukların şiddetlenen savaş nedeniyle yurtdışına çıkışları müm
kün olamadığı için önceden ilan edilen basın toplantısının iptaline iliş
kin duyuru.

27 Haziran Direnişteki Eminönü Belediyesi işçileri ve ai-
lelerinin DİSK yönetiminin gösterdiği dayanışmaya teşekkür etmek
amacıyla 28 Haziran'da DİSK genel merkezine yapacakları ziyaretin
duyurusu. •

29 Haziran Kuşatma altındaki Bosna'darı çıkmayı başaran
ve Türkiye'ye DİSK'in konuğu olarak gelen Süleyman Hrle ve Üzeir
Dzuber'in 30 Haziran'da yapacakları basın toplantısı ve Türkiye'deki
temaslarıyla ilgili duyuru.

30 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Emekli İşçiler
Sorunları Dairesi Başkanı Muzaffer Subaşı'nın "Emekliler Günü" nede
niyle yayınladığı açıklama.

39 Haziran Bosna-Hersek Bağımsız Sendikalar Birliği
Meclis Başkanı Süleyman Hrle'nin basın toplantısı metni.

01 Tem.muz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Alman-
ya'nın Heilbronn kentinde Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu tarafın
dan düzenlenen 1. Alevi Kültür Festivali'ndeki konuşma metni.

03 Temmuz DİSK konuğu olarak Türkiye'de bulunan Bos-
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na-Hersek'Ii sendikacıların Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le ya
pacakları görüşmenin duyurusu.

03 Temmuz DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın
RTÜK'nun bazı televizyon kanalları için verdiği bir günlük kapatma
kararına ilişkin açıklaması.

03 Temmuz Bosna-Hersek'Ii sendikacıların direnişteki
Eminönü Belediyesi işçilerine 4 Ternrnuz'da yapacakları ziyaretin du
yurusu.

04 Temmuz Bosna-Hersek Bağımsız Sendikalar Birliği
Meclis Başkanı Hrle'nin 5 Temrnuz'da vereceği konferansın duyurusu.

05 Temmuz DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Çetin Uygur'un 12 Temmuz'da kuruluşu ilan edilecek
Emekliler Sendikası'nın kuruluş hazırlıklarıyla ilgili açıklaması.

06 Temmuz DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın halkın
sesi ve vicdanı Aziz Nesin'in ölümü nedeniyle yaptığı açıklama.

11 Temmuz Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) kuru-
luşu nedeniyle 12 Temmuz'da düzenlenen etkinlikler ilgili duyuru.

11 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın TİP es-
ki Genel Başkanı, 12 Eylül yargılamalarındaki DİSK avukatlarından
Mehmet Ali Aybar'ın ölümü nedeniyle yayınladığı açıklama.

12 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Emekli-
Sen'in Ankara'da yapılan Kurucular Kurulu'ndaki konuşma metni.

12 Temmuz Türkiye'nin ilk emekliler sendikasının kurulu-
şu ve Kurucular Kurulu'nda DİSK'e katılma kararı almalarıyla ilgili ha
ber.

14 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın De-
mokrasi Platformu tarafından düzenlenen "Demokrasi ve Anayasa Fo
rumu"ndaki konuşma metni.

19 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın asgari
ücretin tespitine ilişkin Parlamentodan dergisine özel açıklaması.

19 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Erde-
mir'deki yetki mücadelesiyle ilgili Kdz. Ereğli Gündem gazetesine
yaptığı özel açıklama.

21 Temmuz DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın Eğitim-
Sen Genel Kurulu'ndaki konuşma metni.

21 Temmuz Kemal Türkler'in katledilişinin 15. yılı nede-
niyle 22 Ternmuz'da mezarı başında düzenlenen törenin duyurusu.
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21 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın asgari
ücretin tespitine ilişkin yaptığı açıklama.

24 Temmuz DİSK Yönetim Kunıl üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Çetin Uygur'un İlerici Deri-İş Genel Başkanı Kenan
Budak'ı anma amacıyla 25 Temmuz'da düzenlenen törenle ilgili açık
laması.

26 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı Gümüş-
hane Barosu Başkanı Ali Günday'ın gericiler tarafından öldürülmesiy
le ilgili açıklaması.

26 Temmuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Ha-
lis'in 27 Ternrnuz'da DİSK genel merkezine yapacağı ziyaretin duyu
rusu.

27 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın direniş-
teki Eminönü Belediyesi işçileri ve aileleriyle birlikte 28 Temmuz'da
düzenlediği basın toplantısının duyunısu.

Ol Ağustos Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu'nun Türkiye'deki sendikal hak ve özgürlük ihlalleriyle ilgili
ILO ve Avrupa Parlamentosu'na gönderdiği yazıyla ilgili haber.

02 Ağustos CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Sekreter
Yardımcısı Mehmet Sevigerı'irı grevdeki Aras Kargo işçilerine yapaca
ğı ziyaretin duyunısu.

04 Ağustos DİSK Yönetim Kumlu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Çetin Uygur'un geçmişi gözden kaçırılmak istenen
Türkeş ve MHP ile ilgili Evrensel gazetesine özel açıklaması.

07Ağustos DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı kamu
kesiminde çalışan işçilerin 8 Ağustos'ta Ankara'da düzenledikleri ey
lemlerin Hükümet tarafından yasadışı ilan edilmesiyle ilgili açıklama
sı.

08 Ağustos DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın kamu
işyerlerindeki toplu sözleşmelerin tıkanması ve iş bırakma eylemi ne
deniyle tüm işyeri baştemsilcilerine gönderdiği açıklama.

11 Ağustos Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent
Ecevit'in 12 Ağustos'ta DİSK genel merkezine yapacağı ziyaretin du
yurusu.

12 Ağustos DİSK Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer Suba-
şı'nın asgari ücretin tespitine ilişkin açıklaması.

15 Ağustos DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Liman-

200



•DiSK
__________, O. GENELKURUL ÇALIŞMA RAPOR .__ _

İş Sendikası Derince Şube Başkarıı'nın silahlı saldırıya uğraması nede
niyle Derince'de yapılacak mitinge katılımıyla ilgili duyuru.

16 Ağustos DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve İşçi Sağlığı ve
İşgüvenliği Dairesi Başkanı Doğan Halis'in SSK primlerinin artırılma
sına ilişkin açıklaması.

16 Ağustos DİSK Yönetim Kurulu'nun siyasi gelişmeler
nedeniyle Genel kurulun olanüstü toplanmasını gündeminden çıkar
dığına ilişkin haber.

17 Ağustos DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın grevde-
ki Aras Kargo işçileriyle dayanışmak için işyeri önünde 18 Ağustos'ta
düzenlediği basın toplantısının duyurusu.

17 Ağustos DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve İşçi Sağlığı ve
İşgüvenliği Dairesi Başkanı Doğan Halis'in işsizlik sigortası konusun
da Hürses gazetesine özel açıklaması.

17 Ağustos DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın ekeno-
rnik gelişmeler konusunda Yeni Asır gazetesine özel açıklaması.

18 Ağustos DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Türki-
ye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar konusunda Sabah gaze
tesine özel açıklaması.

18 Ağustos DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Aras
Kargo grevinde yaşanan sorunlara ilişkin basın toplantısı metni.

18 Ağustos DİSK Yönetim Kurulu üyesi Doğan Halis'in
Dünya Bankası'rıın özelleştirme için verdiği istihdam kredisi hakkında
Hürses gazetesine özel açıklaması.

19 Ağustos DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Çetin Uygur'un İranlı göçmenlerin sorunlarına ilişkin
açıklaması.

Ol Eylül DİSK Yönetim Kurulu'nun Dünya Barış Günü
nedeniyle yaptığı açıklama.

06 Eylül DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın hükü-
metin IMF'ye verdiği bözlere ilişkin açıklaması.

06 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 1 Eylül
Dünya Barış Günü nedeniyle yaptığı açıklama.

07 Eylül DİSK eski Yönetim Kurulu üyesi ve ASİS eski
Genel Başkanı Cenan Bıçakcı'nın ölümü nedeniyle yayınlanan haber.

07 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın "Bay-
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kalcılar"ın kendisine CHP Parti Meclisi üyeliği teklifi konusunda ba
sında yer alan haberlere ilişkin açıklaması.

08 Eylül DİSK Yönetim Kurulu'nun, Galatasaray'da
oturma eylemi yapan kayıp yakınlarına 9 Eylül'de yapacağı ziyaretin
duyurusu.

09 Eylül Kayıp ailelerinin "Cumartesi Eylemi"ni ziyaret
eden DİSK Yönetim Kurulu ve üye sendikaların yöneticileri adına
DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın açıklaması.

12 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 12 Ey-
lül darbesinin 15. yılı nedeniyle yaptığı açıklama.

13 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın kamu
kesiminde başlayan grevlerle ilgili açıklaması.

14 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Türk-
İş'e bağlı Tümtis Genel Başkanı Sabri Topçu ve 95 işçinin gözaltına
alınmasıyla ilgili açıklaması.

20 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın kamu
kesimi işyerlerinde başlayan grevlerle ilgili basın açıklaması.

21 Eylül DİSK Yönetim Kurulu'nun hükümetin istifası
ile oluşan yeni siyasal durum hakkındaki açıklaması.

22 Eylül DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın Zürih'te
yapılan İsviçre Yapı ve Endüstri İşçileri Sendikası (GBI) toplantısında
ki konuşma metni.

22 Eylül DİSK Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer Suba-
şı'nın kamu kesiminde sürmekte olan grevlere ilişkin açıklaması.

23 Eylül DİSK üyesi Birleşik Metal-İş sendikasının 25
Eylül'derı itibaren Sağlık Bakanlığı tamirhanelerinde greve çıkışı nede
niyle düzenlenen törenlerle ilgili duyuru.

24 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Genel-
İş Gaziantep Şube Genel Kurulu'na gönderdiği mesaj.

25 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Birleşik
Metal-İş'in Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tamirhanelerinde greve
başlaması nedeniyle düzenlenen törendeki konuşması.

26 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Zaman
gazetesinin "Türkiye nasıl bir lider istiyor?" şeklindeki soruna verdiği
yanıt.

28 Eylül DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın Başba-

202
1



•DiSK
----------l O. GENELKURUL ÇALIŞMARAPOR ,___ _

kan Tansu Çiller'in Şeker işkolundaki grevin ertelenmesi için yaptığı
baskılara ilişkin açıklaması. •

29 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Başba-
kan Tansu Çiller'in sürmekte olan grevlerle ilgili tutumuna ilişkin açık
laması.

30 Eylül DİSK Başkanlar Kumlu'nun toplanması nede-
niyle 2 Ekirn'de yapılacak basın toplantısının duyurusu.

02 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Başkan-
lar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı basın toplantısı metni.

03 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Mü-
nih'te düzenlenen bir toplantıda Avrupa'da sosyal hareketlilik konu
sunda yaptığı konuşmanın metni.

04 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 1980
öncesi ve sonrasında işçi hareketleri ve sendikal örgütlenmeler konu
sunda Nokta dergisine özel açıklaması.

04 Ekim ICFTU ve ETUC yöneticilerinden oluşan bir
heyetin Türkiye'deki insan hakları ve ihlaller konusundaki izlenimle
riyle ilgili 5 Ekim'de düzenledikleri basın toplantısının duyurusu.

06 Ekim DİSK ve üye sendikaların kurulan azınlık hü-
kümetini protesto etmek amacıyla sürmekte olan kamu işyerleri grev
lerine 7 Ekim'de düzenledikleri kitlesel ziyaretlerin duyurusu.

07 Ekim DİSK Yönetim Kurulu'nurı kamu işyerlerinde
sürmekte olan grevler ve kunılan azınlık hükümetine ilişkin yaptığı
açıklama.

07 Ekim DİSK'in "Azınlığın İktidarına Hayır" başlığıyla
çeşitli kent merkezlerinde gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili haber.

11 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın siyaset-
teki kirlenme konusunda Milliyet gazetesine özel açıklaması.

14 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın kamu
işçilerinin süren grevleri, güvenoyu krizi ve hükümetin uygulamaları
na ilişkin Mersin'de yaptığı açıklama.

16 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı 51. hü-
kümetin TBMM'de güvenoyu alamaması üzerine yaptığı açıklama.

17 Ekim DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın Kadın-
dan sorumlu Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın tutum ve davranışlarıyla il
gili açıklaması.
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17 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın azınlık
hükümetinin üç işkolunda grev erteleme kararına ilişkin açıklaması.

19 Ekim DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Dairesi
Başkanı Doğan Halis'in SSK hastanelerinde "Sur-Time" uygulamasına
geçilmesiyle ilgili Global gazetesine özel açıklaması.

20 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın işçi
emeklilerinin ücretlerinin yetersizliği konusundaki açıklaması.

26 Ekim DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın aile
planlaması konusunda Birey dergisine özel açıklaması.

26 Ekim 138. gününe ulaşan Aras kargo direnişiyle il-
gili gelişmeler konusunda bilgi vermek üzere DİSK Genel Sekreteri
Mehmet Atay'ın 27 Ekim'de şirket genel merkezi önünde düzenlediği
basın toplantısının duyurusu.

27 Ekim DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın Aras
Kargo'yu boykot etmek amacıyla düzenlediği basın toplantısı metni.

28 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Köln'de
toplanan Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu genel kurulundaki ko
nuşma metni.

28 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'm Cumhu-
riyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesaj.

28 Ekim DİSK Yönetim Kurulu'nun basındaki promas-
yon savaşının durduıulması için yayınladığı çağrı.

30 Ekim DİSK Yönetim Kurulu üyesi çetin Uygur'un İs-
veç Kültür ve Dostluk Derneği'nin 30-31 Ekim tarihlerinde Ankara'da
düzenlediği "Demokrasi, Örgütlenme Özgürlüğü ve İsveç Örneği" ko
nulu paneldeki kamışına metni.

09 Kasım DİSK Başkanlar Kurulu'nun erken genel se-
çimler ve 2821 sayılı Yasa'da yapılmak istenen değişiklikler konusun
da yapacağı toplantı öncesinde Genel Başkan Rıdvan Budak'ın 10 Ka
sım'da düzenlediği basın toplantısının duyurusu.

10 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 24 Ara-
lık erken genel seçimlerine ilişkin Başkanlar Kurulu toplantısındaki
açış konuşması.

11 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın KÇSKK
tüzük kurultayındaki konuşma metni.

13 Kasım Aras Kargo işvereninin Nakliyat-İş'in grevini
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kırmak için giriştiği hukuk dışı uygulamaları protesto etmek ve kaçak
işyerini mühürletmek amacıyla DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın
katılımıyla 14 Ekim'de yapılacak toplantının duyurusu.

15 Kasıın DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı Güm-
rük Birliği konusunda bilgi vermek üzere ETUC tarafından 15 Ka
sım'da Strasbourg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu'ndaki işçi kö
kenli milletvekilleriyle yapacağı görüşmeyle ilgili açıklaması.

21 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın erken
genel seçim öncesinde milletvekillerinin parti değiştirmesiyle ilgili
açıklaması.

24 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın öğret-
menler günü nedeniyle yaptığı açıklama.

24 Kasım DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur'un
bir süre önce kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan Tekstil Sendikası üye
si Düzgün Tekin'in cesedinin bulunduğuna ilişkin haberlerle ilgili
açıklaması.

24 Kasım DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygun'un
Tekstil üyesi Düzgün Tekin'in cesedinin bulunduğu şeklindeki haber
lerin asılsız olduğuna ilişkin açıklaması.

24 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın millet-
vekillerinin parti değiştirmesi konusunda Yeni Yüzyıl gazetesine özel
açıklaması.

29 Kasım DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın Türk-İş
Genel Kurulu ve işçi hareketi konusunda Söz dergisine özel açıklama
sı.

29 Kasım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa
Kul'un 1 Aralık'ta DİSK genel merkezine yapacağı ziyaretin duyurusu.

29 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın partile-
ri ve milletvekili adaylarını kayıplar konusunda tavır almak için 2 Ara
lıkta Galatasaray Lisesi önünde yapılacak oturma eylemine katılmaya
çağıran açıklaması.

04 Aralık DİSK eski Genel Sekreteri ve Genel Başkanlık
Danışması Kemal Sülker'in 2 Aralık'ta yaşamını yitirmesi ve 4 Aralık'ta
düzenlenen cenaze töreni nedeniyle yapılan duyuru.

06 Aralık DİSK Başkanlar Kumlu'nun 30 Kasım toplan-
tısında alınan kararlar doğrultusunda DİSK'in erken genel seçimlere
ilişkin tavrının kamuoyuna açıklanması amacıyla Genel Başkan Rıd-
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nnBudak tarafından 7 Aralık'Ia düzenlenen basın toplantısının duyu
rclraası..

07 Aralık DİSK Başkanlar Kurulunun 24 Aralık erken
~d seçimlerine yönelik yaptığı değerlendirme ve aldığı kararların
t~nd Başkan Rıdvan Budak tarafından açıklanması.

OS Aralık 21 Ekim'derı itibaren kayıp olan Tekstil üyesi
Düz~ünTekin'in bulunması için DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'm
İ~-ı...~ Valiliğine yaptığı çağrı.

12 Aralık Demokratik Sol Parti İstanbul milletvekili
;;.;i1yhnnm DİSK genel merkezine yaptıkları ziyaretin haberi.

13 Aralık DİSK Yönetim Kurulu üyesi Doğan Halis'In
i:;,j,-e~itelere yönelen silahlı saldırılar nedeniyle yaptığı açıklama.

15 Aralık DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın DİSK
~.:.><ncl kumlunun olağanüstü toplanmasına ilişkin açıklaması.

.!O Aralık DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ü
~m.nın etkinliğinin duyurusu. •

21 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budakın, yöne-
tim kurulunun çalışmalarına ilişkin DİSK eski Genel Başkanı Kemal
~d".lioğlu'mın iddialarına verdiği yanıt.

22 Aralık DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atayın Akşam
~J:zeııc>sind~ yer alan bir haberle ilgili gazetenin genel yayın yönetme
ni Behiç Kılıçu gönderdiği düzeltme yazısı.

28 Aralık DİSK'in ILO sözleşmelerinin uygulanmaması
nedeniyle y:ıptığı başvurunun ILO gündemine alınması konusundaki
haber.

28 Aralık 27 Aralık'uı toplanan DİSK Başkanlar Kuru-
hı 'mm 2·1 Aralık erken gcnd scçhulcrlnln ortaya çıkardığı tablo ,·e
y~ıktı-:-~tn olağ:ıııihıü ı,wnd kuruia ilişkln aklığı kararlar nedeniyle
DiSK Genel ll;ı~k;ırıı Hıdv.ın lluduk'm 29 Amlık't.ı düzenlediği basın
topbnıı~ıııın ıJuyurııMı.

29 Aralı.it 27 ı\l',ılılt'ta "Son siyasal gelişmelerin değer-
lendirihucs! w nl;ıj1:ıııll1ı!O ıwnd kurul" g(lııdt•miylt' toplanan DİSK
Ba~kınfat' l\uııılıı'ııd;ı alııı;ı,ı lwı.ııhınıı Gene] Başkan Rıdvan Budak
tarafından kııı ıııt>yııı ı,ı rıı.,ıhhıı ıı ıı,J/iı.
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c) 1996 Yılı Bültenleri
03 Ocak DİSK ve Türk-İş'in katkılarıyla ETUC tarafın-

dan düzenlenen ve 4 Ocak'ta başlayacak olan "Sosyal Haklar ve Ser
best Dolaşım Semineri"yle ilgili duyuru.

04 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın İstarı-
bul'da düzenlenen "Sosyal Haklar ve Serbest Dolaşım Semineri"ndeki
konuşma metni.

05 Ocak DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'm Ümra-
niye Cezaevi'ndeki olaylar nedeniyle yaptığı açıklama.

09 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Alibey-
köy'deki gözaltılar ve bir gazetecinin ölüm olayı üzerine yaptığı açık
lama.

10 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Saban-
cı Holding'te gerçekleşen suikast eylemine yönelik açıklaması.

15 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın hükü-
metin zorunlu tasarruf nemaları konusundaki tutumuna ilişkin açıkla
ması.

16 Ocak DİSK Başkanlar Kurulu'nun 17 Ocak'ta yapa-
cağı toplantı öncesinde polislerce öldürülen Metin Göktepe'nin çalış
tığı Evrensel gazetesine yapacakları ziyaretin duyumsu.

17 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın gazete-
ci Metin Göktepe'nin öldürülmesi üzerine Başkanlar Kumlu'nun. Ev
rensel gazetesini ziyareti sırasındaki açıklaması.

18 Ocak DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın adı Ke-
mal Türkler'in katledilmesi olayına karışmış bir kişinin DYP İl Başkan
lığına getirilmesi nedeniyle yaptığı açıklama.

20 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı Genel-
İş Sendikası İstanbul Konut İşçileri Şubesinin 21 Ocak'ta toplanacak
genel kuruluna katılımıyla ilgili duyuru.

22 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Siyah
Beyaz gazetesinde yer alan bir yazı dizisiyle ilgili olarak gazetenin ge
nel yayın yönetmeni Ertan Günçiner'e gönderdiği düzeltme yazısı.

23 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Uğur
Mumcu'nun katledilişinin 3. yılı nedeniyle yaptığı açıklama.

23 Ocak DİSK ve üye sendikaların 24 Ocak'ta Cumhu-
riyet gazetesi önündeki törene katılımıyla ilgili duyuru.
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25 Ocak Çalışmalarına 26 Ocak'ta başlayacak olan
DİSK Olağanüstü Genel Kurulu'na ilişkin duyuru.

31 Ocak DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur'urı
Show Tv'de yayınlanan "Temiz Eller" programında yer alan Metin
Göktepe ile ilgili asılsız iddialara ilişkin açıklaması.

31 Ocak DİSK genel merıkezinde 1 Şuhat'ta yapılacak
devir teslim töreninin duyurusu.

Ol Şubat Çeşitli demokratik kuruluşların katkılarıyla 4
Şubat'ta düzenlenen "Kürt Sorunu ve Demokratik Çözüm" paneline
DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ırı katılımıyla ilgili duyuru.

Ol Şubat Atina'da toplanan "Balkan Ülkeleri Sendikala-
rı Konferarısı'tna katılan Yunan Genel İşçi sendikaları Korıfederasyo
mı (GSEE), Türk-İş ve DİSK'in Ege'de barış isteyen ortak açıklamasıy
la ilgili haber.

02 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Genel-
İş Sendikası İstanbul 9 Nolu Şube'sinin 3 Şubat'ta toplanacak genel
kuruluna katılımıyla ilgili duyuru.

04 Şubat DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın İstan-
bul Hilton Oteli Büyük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kürt Soru
mı ve Demokratik Çözüm Seınpozyuımı"ndaki konuşması.

05 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 6 Şu-
bat'ta Hak-İş genel merkezini ziyaretiyle ilgili duyuru.

07 Şubat DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın TGRT
haber bülteninde yer alan bir haberle ilgili olarak gönderdiği düzelt
me yazısı.

09 Şubat Olağanüstü Genel Kurul sonrasında DİSK Yö-
netim Kurulu'ndaki görev dağılımıyla ilgili haber.

09 Şubat DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Sivas'ta
yaşanan köy boşaltma ve tutuklama olaylarına ilişkin basın açıklama
sı.

10 Şubat DİSK Yönetim Kumlu'nun yaptığ ilk toplantı-
sında aldığı kararların kamuoyuna açıklanması.

12 Şubat DİSK'in 29. kuruluş yılı nedeniyle 13 Şubat'ta
genel merkezde düzenlenen törenle ilgili duyuru.

13 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Konfe-
derasyonun 29. kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen törendeki konuş
ması.
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26 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın işadamı

Vehbi Koç'ün ölümü üzerine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Rahmi Koç'a gönderdiği mesaj.

27 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı işken-
ceyle mücedele konusundaki tavrı nedeniyle CHP İzmir Milletvekili
Sabri Ergül'e gönderdiği mesaj.

28 Ş1;1bat Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu'nun 29 Şu-
bat'ta DISK genel merkezini ziyaretiyle ilgili duyuru.

29 Şubat DİSK'in "İnsan hakları ve kayıplar" konusunu
ele alan bir sergi ve kitap hazırlığı başlatan Karikatürcüler Derneğl'nt
destekleme kararına ilişkin haber.

29 Şubat DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Bank-
Sen'in yayın organı Bank-Haber dergisinin sorularına verdiği yanıtlar.

Ol Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın İSM-
MO'nun düzenlediği "Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor, 1996 Başın
da Sorunlar ve Çözüm Önerileri" panelindeki konuşması.

04 Mart DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Yeraltı Maden-
İş Sendikası Genel Başkanı Çetin Uygur'urı, Yeraltı Maden-İş Kozlu
Şube Başkanı'rıa yönelik saldırı girişimiyle ilgili açıklaması.

04 Mart 1992 yılında meydana gelen grizu kazasında
ölen madencileri anmak amacıyla Yeraltı Maden-İş Sendikası tarafın
dan 3 Mart'ta yapılan anma etkinlikleriyle ilgili haber.

05 Mart DİSK Başkanlar Kurulu toplantısında alınan
kararların açıklaması için DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 6
Mart'ta düzenlendiği basın toplantısının duyumsu.

06 Mart DİSK ve Tekstil İşçileri Sendikası Genel Baş-
kanı Rıdvan Budak'ın Çukobirlik tesislerinde çalışan mevsimlik işçile
rin sorunlarıyla ilgili açıklaması.

06 Mart DİSK Başkanlar Kurulu'nun başta hükümet
oluşumu olmak üzere çeşitli konulardaki değerlendirmeleri ve DİSK
yapacağı çalışmaların takvimiyle ilgili alınan kararların Genel Başkan
Rıdvan Budak tarafından açıklanması.

06 Mart DİSK ve KESK'in artan baskılar ve sorunlar
karşısında ortak tavır takınmaları konusunda 7 Mart'ta KESK genel
merkezinde yapılacak basın toplantısının duyurusu.

06 Mart DİSK Kadın Sorunları Dairesi'nce Dünya Ka-
dınlar Günü nedeniyle yapılacak etkilerin duyurusu.
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07 Mart DİSK ve KESK'in Anayol hükümetinin koalis-

yon protokolüne ilişkin değerlendirme ve birlikte mücadele için DİSK
Genel Sekreteri Kemal Daysa! ve KESK Genel Sekreteri Faysal Özçift
tarafından yapılan ortak basın açıklaması.

08 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın İstan-
bul DGM'nin yazar Yaşar Kemal'i düşüncelerinden dolayı hapis ceza
sına mahkum etmesine ilişkin açıklaması.

09 Mart DİSK Yönetim Kumlu'nun 9-10 Mart tarihle-
rinde çeşitli kentlerde düzenlenen Bölge Temsilciler Kurulu toplantı
ları nedeniyle yayınladığı bildiri.

11 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı işkence
gören liseli öğrencilerin 12 Mart'ta İzmir'de yapılacak duruşmasına ka
tılımıyla ilgili duyuru.

12 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Kocaeli
Üniversltesi'nce düzenlenen "Avrupa Birliği'ne Geçiş Sürecinde İşçi
Sorunları Paneli"ndeki konuşması.

13 Mart Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'in Türk-İş genel mer-
kezinde birlikte düzerıledikledikleri "Sosyal Güvenlik Sisteminin So
runları" toplantısına DİSK adına sunulan rapor.

14 Mart DİSK Genel Başkan Vekili ve Dış İlişkiler Da-
iresi Başkanı Atila Örıgel'irı Eğitim-Sen tarafından Ankara'da düzenle
nen "Anadilde Eğitim Sernpozyumu''ndaki konuşması.

15 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın 16 Mart
1978 İstanbul Üniversitesi katliamının 18 yılı nedeniyle yaptığı açıkla
ma.

15 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın TİSK
yayın organı İŞVEREN dergisine özel açıklaması.

19 Mart Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel
Başkanı Ufuk Uras'ın DİSK genel merkezine 20 Mart'taki ziyaretiyle il
gili duyuru.

20 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın New-
ruz kutlamalarıyla ilgili açıklaması.

21 Mart DİSK'in kurucu sendikası T. Maden-İş'le birle-
şerek Birleşik Metal-İş adına alan Otomobil-İş Sendikası eski Genel
Başkanı İlhan Dalkılıç'm ölümü nedeniyle yapılan haber.

22 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 23
Mart'ta toplanacak Genel-İş Sendikası İstanbul 2. Bölge Genel kurulu
na katılımıyla ilgili duyuru.
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26 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Zaman
gazetesinin "Serbest Diyalog" köşesinde yayınlanmak üzere gönderdi
ği "Sosyal Güvenlik Bir Kamu Hizmetidir" başlıklı yazısı.

26 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın hükü-
metin özel iş büroları yönündeki çalışmalarıyla ilgili açıklaması.

27Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın SSK ta-
rafından Ankara'da düzenlenen "İşçi ve İşveren Temsilcileri Açısından
50. Yılında SSK Sempozyumu"ndaki konuşması.

DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'm "Küre
selleşme ve Emek Dünyasına Etkileri" konulu yazısı.

28 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın İ.Ü. ik-
tisat Fakültesi Çalışma ve Endüstri İlişkileri Araştırma Merkezi ve Ça
lışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından düzenlenen
"Sosyal Siyaset Konferansları 43. Serisi"ndeki konuşması.

31 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Yöne-
tim Kurulu üyelerinin yeniden açılan 16 Mart 1978 katliamı davasının
1 Nisarı'da yapılacak duruşmasına katılımıyla ilgili duyuru.

Ol Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 16 Mart
1978 katliamı davasının yeniden görüşülmesi nedeniyle İstanbul Adli
yesi önündeki basın açıklaması.

02 Nisan DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın bazı
ÖDP il merkezlerinin polis tarafından basılmasına ilişkin açıklaması.

03 Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Türk
Ekonomi ve Hukuk Araştırma Vakfı tarafından The Marmara Oteli'nde
düzenlenen "Sosyal Güvenlik Sistemimizin Sorunları ve Çözüm Öne
rileri" konulu paneldeki konuşması.

04 Nisan İstanbul Temsilciler Meclisi'nin 6 Nisan'da Ca-
ferağa Spor Salonu'ndaki toplantısının duyumsu ve konuyla ilgili ola
rak DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme Dairesi Başkanı Hulu
si Karlı'nın açıklaması.

05 Nisan DİSK İstanbul Temsilciler Kumlu'nun 6 Ni-
sarı'daki toplantısıyla ilgili duyuru.

05 Nisan DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Dairesi
Başkanı Çetin Uygur'un Evrensel gazetesinin mahkemece kapatılma
kararıyla ilgili açıklaması.

06 Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın DİSK
İstanbul Bölge Temsiciler Kurulu toplantısını açış konuşması.
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08 Nisan DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Basın-Yayın
ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Çetin Uygur'un son yapılan petrol
zammına ilişkin basın açıklaması.

08 Nisan DİSK İstanbul Bölge Temsilciler Kurulu top-
lantısında alınan kararlar.

10 Nisan DİSK Yönetim Kurulu'nun KESK tarafından
13-14 Nisan'da yapılacak etkinlikleri destekleme ve Adana'da 14 Ni
san'da ortak miting yapılması kararıyla ilgili haber.

10 Nisan DİSK'in kurucu sendikalarından Basm-İş'in
Genel Başkanı ve DİSK eski Genel Sekreteri İbrahim Güzelce'nin ölü
münün 20. yılı nedeniyle düzenlenen törenle ilgili duyum.

12 Nisan DİSK ve KESK'in "İşsizliğe, Pahalılığa, Baskı-
lara ve Mezarda Emekliliğe Hayır" başlığıyla 14 Nisan'da Adana'da dü
zenledikleri mitingin hazırlıklarıyla ilgili haber.

14 Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Adana,
Uğur mumcu Meydanı'nda yapılan "İşsizliğe, Pahalılığa, Baskılara ve
Mezarda Emekliliğe Hayır" mitingindeki konuşması.

19 Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Ekono-
mi Muhabirleri Derneği yayın organı Ekonom dergisine gönderdiği
Türkiyede Ekonomik-Sosyal Konseyin kurnluşuyla ilgili yazısı.

17 Nisan DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın kamu
çalışanlarının bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle yaptığı açıkla
ma.

18 Nisan DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Türki-
ye'de Ekonomik-Sosyal Konsey oluşumuyla ilgili Kanal E televizyonu
na yaptığı özel açıklama.

18 Nisan 1 Mayıs '96 Düzenleme Kurulunun 19 Ni-
san'da İstanbul Valiliğine yapacağı başvuru ve çalışma programıyla il
gili duyuru,

19 Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın kamu
çalışanlarının eylemleri nedeniyle yaptığı açıklama.

19 Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Ekono-
mi Muhabirleri Derneği yayın organı Ekonomi dergisine gönderdiği
sosyal güvenlik konulu yazısı.

19 Nisan DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur'un
İsrail'in Lübnan'daki bir sığınmacı kampını bombalaması ve çok sayı
da sivilin ölmesi nedeniyle yaptığı açıklama.
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22 Nisan 1 Mayıs '96 Düzenleme Kurulunun etkinlikle-
riyle ilgili duyuru.

23 Nisan DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ırı 1 Ma-
yıs'la ilgili olarak 1 numara yayırıcılık'a yaptığı özel açıklama.

24 Nisan DİSK üyesi sendikaların İstanbul'daki merkez
ve şube yöneticilerinin 1 Mayıs '96 hazırlıkları nedeniyle yaptığı top
lantıyla ilgili haber.

25 Nisan DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın DYP
Genel Başkanı Tansu Çiller hakkında verilen soruşturma önergesinin
kabulu nedeniyle yaptığı açıklama.

26 Nisan DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın işçile-
rin 1 Mayıs'ta balo yapmasını öneren TİSK'e verdiği yanıt.

29 Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 1 Mayıs
konusunda Yeni Yüzyıl gazetesine özel açıklaması.

29 Nisan 1 Mayıs '96 hazırlıklarının tamamlanması ne-
deniyle DİSK Genel Sekreteri ve Düzenleme Kurulu Başkanı Kemal
Daysal'ın açıklaması.

Ol Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın İstan-
bul, Kadıköy Meydanı'nda Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK tarafından
ortak düzenlenen "1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele
ve Dayanışma Günü" mitingindeki konuşması.

02 Mayıs 1 Mayıs'ta çıkan olaylar nedeniyle DİSK Genel
Başkanı Rıdvan Budak'ın çağrısıyla ve Düzenleme Kurulu üyelerinin
katılımıyla yapılacak basın toplantısının duyurusu.

02 Mayıs Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve KESK tarafından
oluşturulan 1 Mayıs '96 Düzenleme Kurulunca 1 Mayıs mitinginde ya
şanan olaylara ilişkin değerlendirme ve tespitlerle ilgili DİSK Genel
Başkanı Rıdvan Budak tarafından yapılan basın toplantısı metni.

08 Mayıs Düzenleme Kurulu üyelerinin 1 Mayıs '96
olaylarıyla ilgili açılan soruşturma için Cumhuriyet Savcılığına ifade
vermeleri nedeniyle yapılan duyuru.

08 Mayıs DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Başba-
kan Mesut Yılmaz'ın 6 Mayıs'ta açıkladığı ekonomik önlemlere ilişkin
açıklaması.

09 Mayıs DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın İşçi
Sağlığı ve İşgüvenllğl Haftası nedeniyle düzenlenen paneldeki konuş
ması.
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10 Mayıs DİSK Genel Başkan Vekili Atila Öngel'in An-

kara'da düzenlenen Sosyal Güvenlik Sempozyumu'ndaki konuşması.
11 Mayıs DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme

Dairesi Başkanı Hulusi Karlı'nın Tüm Bel-Sen Genel Kurulundaki ko
nuşması.

13 Mayıs DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Dairesi
Başkanı Çetin Uygur'urı 15. Milli Eğitim Şurası'na ilişkin açıklaması.

13 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Hak-İş
dergisinin sorularına verdiği yanıtlar.

14 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın TİSK ve
Konrad Adenauer Vakfı'nca Ankara'da düzenlenen "Avrupa Birli
ği'nde ve Türkiye'de Sosyal Diyalog ve Ekonomik Sosyal Konseyler"
panelindeki konuşması.

15 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Aydın
Doğan Vakfı ve TESAV tarafından düzenlenen "Anayasa Sempozyu
mu"ndaki konuşması.

15 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve KESK
Genel Başkanı Siyami Erdem'in İstanbul DGM Savcılığına ifade verme
siyle ilgili duyuru.

17 Mayıs DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ırı örtülü
ödenek tartışmalarına ilişkin açıklaması.

17 Mayıs DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın 1 Ma-
yıs olayları nedeniyle verilen takipsizlik kararı üzerine yaptığı açıkla
ma.

21 Mayıs DİSK Yönetim Kumlu'nun 1 Mayıs '96 kutla-
maları sırasında İstanbul'da yaşanan olaylara ilişkin tespit ve değerlen
dirmeleri.

22 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın ekono-
mik ve sosyal sorunlar konusunda Edirne'de yaptığı basın toplantısı
metni.

22 Mayıs DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Zon-
guldak'taki Türkiye 10. Kömür Kongresi çerçevesinde düzenlenen
"Yeni Dünya Düzerıi'nde Kömür Endüstrisinin Durumu ve Geleceği"
panelindeki konuşması.

22 Mayıs DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Hulusi Karlı'nırı Aydınlık dergisine ekonomik sosyal
konseyler konusundaki açıklaması.
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22 Mayıs DİSK Yönetim Kunılu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Hulusi Karlı'rıırı Diyarbakır Bölge Tabip Odası Başka
nı Dr. Seyfettin Kızılkan'ın tutuklanmasına ilişkin açıklaması.

25 Mayıs DİSK 5. Ören Genişletilmiş Başkanlar Kuru-
lu 'nun 27 Mayıs'ta başlayacak toplantısıyla ilgili duyuru.

27 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Ören
Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde yapılan DİSK Ge
nişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısındaki açış konuşması.

30 Mayıs 27-29 Mayıs tarihleri arasında yapılan 5. Ören
Genişletilmiş Başkanlar Kunılu kararları.

31 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Habitat
II Konferansı, Sendikal Forumu'ndaki konuşması.

03 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın kısmi
yerel seçimlerin sonuçlarına ilişkin açıklaması.

06 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Dünya
Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklama.

08 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın cezaev-
lerinde sürmekte olan açlık grevlerine ilişkin açıklaması.

08 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın İstan-
bul'daki I<ESK etkinlikleri sırasındaki toplu gözaltılar üzerine yaptığı
açıklama.

10 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Türk-
İş'in düzenlediği etkinlikler nedeniyle açılan davalara ilişkin açıklama
sı.

13 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Emek
Partisi hakkında açılan kapatma davasına ilişkin açıklaması.

13 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Evren-
sel gazetesinde yer alan bir haberle ilgili gazetenin genel yayın yönet
meni ihsan Çaralan'a gönderdiği düzeltme yazısı.

14 Haziran 15-16 Haziran olaylarının 26. yıldönümü ne-
deniyle 15 Hazirarı'da yapılacak etkinlikler ve Cumartesi Anneleri'nin
eylemine katılımla ilgili duyuru.

15 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 15-16
Haziran Büyük İşçi Direnişi'rıi anma toplantısındaki konuşması.

15 Haziran Cumartesi Annaleri'nin geleneksel oturma ey-
lemine katılan DİSK Yönetim Kurulu üyeleriyle sendikalarımızın baş
kan ve yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili haber.
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17 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın kayıtdı-
şı ekonominin tipik bir örneği olan Polo Tekstil önünde 18 Haziran'da
düzenlediği basın toplantısının duyurusu.

19 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi Hulusu Karlı'nın
zorunlu tasarruf birikileri ve sosyal güvenlik sisteminde yapılmak iste
nen değişikliklere ilişkin açıklaması.

20 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı zorunlu
tasarruf ve mezarda emeklilik konularındaki açıklaması.

21 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın siyasal
ve ekonomik sorunlar konusunda Ekonomik Trend dergisine özel
açıklaması.

24 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın HADEP
Genel Kurulu'nda Türk Bayrağı'nın indirilmesi nedeniyle yaptığı açık
lama.

25 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Emek
Partisi üyelerinin polis tarafından dövülmesi nedeniyle yaptığı açıkla
ma.

24 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Emek
Partisi üyelerinin polis tarafından dövülmesi nedeniyle yaptığı açıkla
ma.

25 Haziran DİSK ve Tekstil İşçileri Sendikası Genel Baş-
kanı Rıdvan Budak'ın Adana'da toplanan Tekstil Sendikası Temsilciler
Toplantısı'nı açış konuşması.

28 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı metal
sektöründeki toplu sözleşme döneminin başlaması nedeniyle 29 Ha
ziran'da toplanacak Birleşik Metal-İş Temsilciler Kurulu'na katılımıyla
ilgili duyum.

28 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur'un
Yeraltı Maden-İş tarafından 29 Haziran'da Zonguldak'ta düzenlenen
"Özelleştirme Sürecinde Zonguldak Nereye... !" başlıklı panele kıtalı
mıyla ilgili duyuru.

29 Haziran DİSK Başkanlar Kurulu'nurı 28 Haziran'da ya-
pılan toplantısında alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan bildirinin
1 Ternmuz'da düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklanmasına ilişkin
duyuru.

Ol Temmuz 28 Haziran, Cuma günü toplanan DİSK Baş-
kanlar Kurulu'nun, yaşanan gelişmeleri değerlendirmesi ve başta siya-
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si ve ekonomik sorunlar olmak üzere çeşitli konulardaki görüşlerini
içeren açıklaması.

02 Temmuz DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Sivas
Katliamının 3. yılı nedeniyle yaptığı açıklama.

04 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın OLE-
YİS'in Hilton'da 16 yıl sonra yeniden toplu sözleşme imzalaması ne
deniyle düzenlenen törene katılımıyla ilgili duyuru.

04 Temmuz DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın gelir
dağılımındaki adaletsizlik ve asgari ücret tartışmalarıyla ilgili açıklama
sı.

08 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 54. Hü-
kümetin Meclis'ten güvenoyu alması nedeniyle yaptığı açıklama.

09 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Akit ga-
zetesinde yer alan bir habere ilişkin yaptığı açıklama.

11 Temmuz DİSK Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Karlı'nın
vergi adaletsizliği konusunda Nokta dergisine özel açıklaması.

11 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın siyasi
tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde sürdürdükleri açlık grevleriyle
ilgili açıklaması.

12 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Başba-
kan Necmettin Erbakan ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'a açlık grevle
riyle ilgili gönderiği mesaj.

16 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak tarafından
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'e sunulan çalışma ya
şamıyla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri raporu.

18 Temmuz DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın dünya-
nın 500 büyük şirketinin ilanıyla ilgili açıklaması.

19 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın MESS'in
yayın organı Mercek dergisine gönderdiği "Değişim ve Sendikalar"
başlıklı yazısı.

20 Temmuz DİSK'in eski Genel Başkanı ve T. Maden-İş
Genel Başkanı Kemal Türkler'in katledilişinin 26. yılı nedeniyle 22
Temrnuz'da düzenlenen etkinliklerin duyurusu.

22 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı Saban-
cı Center'da düzenlenen TİSK Müteşebbisler Konseyi toplantısındaki
konuşması.
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23 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın cezaev-
lerindeki açlık grevlerinde yaşanan ölümlere ilişkin 24 Temmuz'da
düzenlediği basın toplantısının duyurusu.

24 Temmuz DİSK Yönetim Kurulu'nurı cezaevlerindeki aç-
lık grevleri ve ölümlere ilişkin açıklaması.

24 Temmuz DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın cezaev-
lerinde süren açlık grevleri ve ölümlere ilişkin düzenlediği basın top
lantısı metni.

25 Temmuz DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın sansü-
rün kaldırılmasının 88. yılı nedeniyle yaptığı açıklama.

24 Temmuz DİSK üyesi İlerici Deri-İş Genel Başkanı Ke-
nan Budak'ın öldürülüşünün 15. yılı nedeniyle 25 Temınuz'da düzen
lenen anma toplantısının duyurusu.

26 Temmuz Türk-İş, Hak-İş ve DİSK genel başkanlarının
cezaevlerindeki ölümler nedeniyle Arıkara'da yaptıkları ortak basın
toplantısı metni.

26 Temmuz Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun ceza-
evlerindeki ölümlere ilişkin olarak Adalet Bakanlığına gönderdiği telg
rafla ilgili haber.

31 Temmuz DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın asgari
ücretin tespitine ilişkin açıklaması.

01 Ağustos DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın "Pro-
rnasyonu yasaklayan yasa" taslağı konusundaki açıklaması.

02 Ağustos DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın mali
kaynak sorunu konusundaki .hükümet yaklaşımlarına ilişkin açıklama
sı.

02 Ağustos Türk-İş, Hak-İş ve DİESK genel başkanlarının
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesinde tedavi gören yaralı as
kerleri ziyaretleriyle ilgili haber.

05 Ağustos DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın TİSK
yayın organı İşveren dergisine "9. ayında Türkiye-AB Gümrük Birli
ği'nin işleyişi" konusunda gönderdiği yazı.

06 Ağustos DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın telefo-
nun özelleştirilmesi girişimleriyle ilgili açıklaması.

08 Ağustos DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ırı
ABD'nin Hükümetin dış politikasına müdahalesine ilişkin açıklaması.
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09 Ağustos DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın SSK
Okmeydanı Hastanesi'nde yaşanan tecavüz olayıyla ilgili açıklaması.

13 Ağustos DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı Genel-
İş Sendikası ile Kadıköy Belediyesi arasında imzalanan toplu iş söz
leşmesi töreninde zorunlu tasarruflara ilişkin yaptığı açıklama.

16 Ağustos DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Hulusi Karlı'nın Emekli-Sen'e ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in açıklamasına verdiği yanıt.

16 Ağustos DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Hacı
Bektaş-ı Veli Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen "Demokrasi ve Laik
lik Paneli"ndeki konuşması.

20 Ağustos DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın eski
Cumhurbaşkanı Kenan Evrerı'in basında yer alan açıklamalarına yöne
lik yanıtı.

20 Ağustos DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Başba-
kan Erbakan'ırı yurtdışı gezisinde "Bizde beyin yok" şeklindeki sözle
rine ilişkin açıklaması.

24 Ağustos Zorunlu Tasarruf Fonu kesintilerinin durdu-
rulması ve nemalarıyla geri ödenmesi talebiyle başlatılan "Yağma
Yok!" kampanyasıyla ilgili haber.

23 Ağustos DİSK Yönetim Kumlu'nun 27 Ağustos'ta Hak-
İş genel merkezineyapacağı ziyaretin duyurusu ve konuya ilişkin Ge
nel Sekreter Kemal Daysal'ın açıklaması.

26 Ağustos Türk-İş, Hak-İş ve DİSK genel başkanlarının
zorunlu tasarruf fonu kesintileri, İl İdaresi Yasa tasarısı ve vergi affı
konulandaki ortak açıklaması.

28 Ağustos 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenle-
nen "Barış ve İşçi Sınıfı" panelinin duyurusu.

29 Ağustos DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Dünya
Barış günü nedeniyle DİSK'in düzenlediği etkinlere ilişkin açıklaması.

30 Ağustos Zorunlu tasarruf fonu kesintileriyle ilgili hü-
kürnetin girişimleri konusunda DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın
31 Ağustos'ta yapacağı basın toplantısının duyurusu.

31 Ağustos DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Mec-
lıs'te onaylanan zorunlu tasarruf uygulamasını durduran yasa değişik
liğiyle ilgili basın toplantısının metni.
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31 Ağustos Dünya Barış Günü nedeniyle 1 Eylül'de dü-
zenlenen "Barış ve İşçi Sınıfı" panelinin duyurusu.

Ol Eylül DİSK'in 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle
yayınladığı Barış Bildirisi.

Ol Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 1 Eylül
Dünya Barış günü nedeniyle Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde DİSK'in
düzenlediği "Barış ve İşçi Sınıfı" toplantısını açış konuşması.

03 Eylül "Yağma Yok!" kampanyası çercevesinde DİSK
Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 4 Eylül'de Bakırköy Özgürlük Meyda
nı'nda yapacağı basın toplantısının duyurusu.

04 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın "Yağma
Yok!" kampanyası nedeniyle Bakırköy, Özgürlük Meydanın'da yaptı
ğı basın toplantısı metni.

04 Eylül DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın İHD ve
Mazlum-Der başkanlarının gözaltına alınmasına ilişkin açıklaması.

05 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Ören'de
toplanan OLEYİS Temsilciler Meclis'i toplantısının açılışında yaptığı
konuşmayla ilgili haber.

05 Eylül DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın hükü-
metin bedelsiz oto ithaline izin vermesiyle ilgili açıklaması.

05 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın "Yağma
Yok!" kampanyası çerçevesinde 6 Eylül'de İzmir'de yapacağı basın
toplantısının duyurusu.

09 Eylül DİSK Başkanlar Kumlu'nun 10 Ağustos'ta ya-
pacağı toplantı ve "Yağma Yok!" kampanyası nedeniyle Taksim Mey
danı'ndaki basın açıklamasının duyurusu.

10 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın OLEYİS
Marmara Şube Binasında yapılan Başkanlar Kurulu toplantısı öncesin
de son gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısı metni.

11 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 3417
sayılı Yasa'da yapılan değişikliğin Cumhurbaşkanı'nca Medis'e iade
siyle ilgili açıklaması.

12 Eylül 10 Eylül'de toplanan DİSK Başkanlar Kurulu-
nun yaptığı tespit ve değerlendirmeler ışığında aldığı kararlar.

14 Eylül DİSK Yönetim Kurulu'nun 14-17 Eylül tarihle-
rinde çeşitli kentlerdeki DİSK Bölge Temsiciler Kurulu toplantıları ne
deniyle yayınladığı bildiri.
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17 Eylül DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın telefon
dinleme skandalına ilişkin açıklaması.

19 Eylül DİSK'in çeşitli kentlerde düzenlediği kadro ve
kitle eğitim programıyla ilgili haber.

21 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 506 ve
4792 sayılı Yasalarda yapılmak istenen değişiklere ilişkin açıklaması.

21 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Hükü-
metin ilan ettiği kaynak paketi konusundaki açıklaması.

21 Eylül DİSK Yönetim Kurulu'nun 21-22 Eylül tarihle-
rinde çeşitli kentlerdeki Bölge Temsilciler Kurulu toplantıları nedeniy
le yayınladığı bildiri.

23 Eylül DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Hulusi Karlı'nın çalışmalarını tamamlayan Bölge Tem
silciler Kurulu toplantılarında alınan kararlara ilişkin açıklaması.

23 Eylül DİSK'in katkılarıyla Çorlu Belediyesi tarafın-
dan 24 Eylül'de düzenlenen "2000'li Yıllara Doğru İş ve Çalışma Ya
şamı" konulu parıale Genel Başkan Rıdvan Budak'ın katılımının ve 29
Eylül'de Uzurıköprü'de yapılacak "Hak ve Ekmek Mitingi"nin duyuru-
su.

25 Eylül DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Diyar-
bakır Cezaevi'ndeki olaylara ilişkin açıklaması.

25 Eylül Özel tersanelerde artan iş kazaları nedeniyle
DİSK üyesi Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Aydın Kılıçdere'nin 26
Eylül'de düzenlediği basın toplantısının duyurusu.

26 Eylül DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın bedel-
siz oto ithali karanamesinin Cumhurbaşkanı tarafından geri çevrilme
siyle ilgili açıklaması.

27 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Genel-
İş Sendikası'nın Arıkara'da toplanan 11. Genel Kurulu'ndaki konuşma
sı.

27 Eylül DİSK'in Uzurıköprü'de düzenledği "Hak ve
Ekmek Mitingi"yle ilgili hazırlıklar ve programla ilgili haber.

30 Eylül DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Evren-
sel gazetesinde yer alan bir haberle ilgili gazetenin Yazıişleri Müdürü
Bülent Kutlutürk'e gönderdiği düzeltme yazısı.

Ol Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın
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TBMM'nin yeni çalışma dönemine başlaması nedeniyle yaptığı açıkla
ma.

02 Ekim Yeni örgütlendiği Lissarı'da işverenin koruma-
larının Basın-İş Genel Sekreteri ve DİSK avukatına saldırısını protesto
etmek amacıyla 3 Ekiın'de işyeri önünde yapılacak basın toplantısının
duyurusu.

02 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı Güney-
doğu'da dört öğretmenin katledilmesi nedeniyle yaptığı açıklama.

04 Ekim DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın kamu
işyerlerirıde yürütülen toplu sözleşmelerle ilgili TİSK'in tutumunu de
ğerlendiren açıklaması.

05 Ekim DİSK İstanbul Bölge Temsilciler Kumlu'nun 6
Ekim'de Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde yapılacak toplantısının du
yurusu.

07 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Başba-
kan Erbakan'ın Libya gezisi ve Kaddafi'nin Türkiye'yi hedef alan söz
lerine ilişkin açıklaması.

07 Ekim DİSK İstanbul Bölge Temsiciler Kumlu'nun 6
Ekim'de yapılan toplantısında alınan kararlar.

08 Ekim DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur'un
hükümetin 100. günü nedeniyle yaptığı değerlendirme.

09 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın darbe
söylentileri konusunda Tempo dergisine özel açıklaması.

09 Ekim DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın yaban-
cı sermayeli şirketlerdeki sendikasızlaştırmalar konusundaki açıklama
sı.

10 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Devlet
Denetim Elemanları Derneği (Denetde) yayın organı Denetim dergisi
ne sosyal güvenlik sistemi konusundaki özel açıklaması.

10 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Balıke-
sir Belediye Meclis'indeki kimi üyelerin Uğur Mumcu Caddesinin adı
nı değiştirme girişimleriyle ilgili açıklaması.

10 Ekim DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Türk-
İş'in SSK yönetimiyle ilgili tutumu ve Salih Kılıç'ın basında yer alan
açıklamalarına yanıtı.

11 Ekim DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın SSK'da
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yapılan yanlış uygulamalar ve Türk-İş'in sorumluluğu konusundaki
açıklaması.

15 Ekim Denizli ve Trakya bölgelerinde sürmekte olan
eğitim ve "Yağına Yok!" kampanyasıyla ilgili çalışmalara ilişkin haber.

15 Ekim DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Mec-
lis'te görüşülecek olan Metin Göktepe Cinayetiyle ilgili açıklama.

23 Ekim DİSK Gene] Başkanı Rıdvan Buclak'm petrol
ürünlerine yapılan zamlara ilişkin açıklaması.

26 Ekim DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın sanatçı
ve barış girişimcisi Şanar Yurdatapan'ın tutuklanmasıyla ilgili açıkla
ması.

26 Ekim DİSK Yönetim Kurulu'nun sürmekte oları 16
Mart 1978 katliamı davasıyla ilgili açıklaması.

30 Ekim DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Cumhu-
riyet Bayramını kana bulayan bombalı saldırıya ilişkin açıklaması.

31 Ekim Uzun süredir büyük gerginlik yaşanan Uzun-
köprü'deki gıda fabrikalarında Gıda-İş ve işveren temsilcileri arasında
protokol imzalanmasıyla ilgili haber.

Ol Kasım DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın İranlı
sığınmacıların sürdürdüğü açlık grevi ve sığınmacıların sorunlarıyla il
gili açıklaması.

05 Kasını DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın mafya-
polis-siyasi ilişkileri konusundaki açıklaması.

06 Kasını DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Dünya
Ticaret Merkezi'rıdeki Otomotiv '96 Ticari Araçlar Fuarı kapsamında
düzenlenen "Bedelsiz İthalat Darbesi" panelindeki konuşması.

06 Kasını DİSK Yönetim Kurulu'rıun düzenleyicileri ara-
sında Genel Başkan Rıdvan Budak'ın da bulunduğu "Barış İçin 1 Mil
yon İmza" kampanyasını destekleme kararıyla ilgili haber.

07 Kasını DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur'un
İstanbul ve Ankara'da üniversite öğrencilerinin polis tarafından dövül
mesiyle ilgili açıklaması.

07 Kasım Avrupa Kalite Ödülünü kazanan DİSK/Lastik-
İş üyesi Brisa işçilerini kutlamak amacıyla 8 Kasım'da fabrikada dü
zenlenen törene Genel Başkan Rıdvan Budak'ın katılımının duyurusu.

08 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Atatürk-

----- .. --------------
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çü Düşünce Derneği tarafından 10 Kasım'da Anıtkabire yapılacak yü
rüyüşe katılımıyla ilgili duyunı.

08 Kasını DİSK Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Karlı'nın
emeklileri soygun kampanyasına dönüştürülen sağlık karnesi satışıyla
ilgili açıklaması.

11 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Kayseri
Belediye Başkanı Karatepe'nin Cumhuriyete ve Atatürk Devrimlerine
yönelik çirkin sözlerine ilişkin açıklaması.

12 Kasım DİSK ve Türk-İş'e bağlı bazı sendikaların ge-
nel başkanlarının katılımıyla 14 kasım'da yapılacak basın toplantısının
duyurusu.

14 Kasım DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın otomo-
tiv sektöründeki işçi çıkarımlarına ilişkin açıklaması.

15 Kasını DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Susur-
luk kazası ve sonrasında gelişen olaylara ilişkin açıklaması.

17 Kasını DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Sam-
sun'da toplanan DİSK Bölge Temsilciler Kurulu'ndaki konuşması.

19 Kasını DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın İşçi Par-
tisi tarafından Pera Palas Oteli'nde düzenlenen "Avrasya Seçeneği
Konferansı"ndaki konuşması.

19 Kasını DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın iktida-
rın basını sansür hazırlıklarına ilişkin açıklaması.

20 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın SSK
önündeki işe başvuru kuyruklarına ilişkin açıklaması.

22 Kasını DİSK Marmara Bölge Temsilcisi Günay Onay-
rnan'ın otomotiv sektöründeki işten çıkarmalarla ilgili açıklaması.

22 Kasını DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Ada-
na'da toplanacak DİSK Çukurova Bölge Temsilciler Kurulu toplantın
daki açıklaması.

25 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Türk-
İş'in zorunlu tasarrufun ödenmesi konusundaki teslimiyetçi tutumuy
la ilgili açıklaması.

26 Kasını DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Refah-
yol'un 3. kaynak paketiyle ilgili açıklaması.

26 Kasını DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı "De-
mokrasi istiyoruz, ülkemize sahip çıkıyoruz" çağrısıyla 27 kasım'da
düzenlediği basın toplantısının duyurusu.
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26 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın ANAP

Genel Bakanı Mesut Yılmaz'a çete bağlantılı kişilerce yurtdışında ya
pılan saldırıyla ilgili açıklaması.

27 Kasım DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın devlet
içindeki çeteler konusunda "Demokrasiye ve Ülkemize Sahip Çıkıyo
ruz" başlığıyla düzenlediği basın toplantısı metni.

28 Kasım DİSK Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Karlı'nın
1996 yılında yaşanan olaylara ilişkin Mercek dergisine gönderdiği ya
zısı.

28 Kasım DİSK'in "Demokrasiye ve Ülkemize Sahip Çı-
kıyoruz" başlığıyla çeşitli kentlerde DİSK yönetim kurulu üyelerinin
katılımıyla 30 Kasım'da yapılacak mektup ve imza kampanyasının du
yurusu.

30 Kasım DİSK Yönetim Kurulu'nun TBMM Başkanlığı-
na toplu mektup gönderimi kampanyası nedeniyle yaptığ açıklama.

30 Kasım
kıyoruz" sloganıyla
ilgili haber

Ol Aralık DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın DBP
Genel Kurulu'ndaki konuşması.

02 Aralık DİSK/Deri-İş sendikası Genel Başkanı Nusret-
tin Yılmaz'ın ölümünün 2. yılı nedeniyle 3 Aralık'ta düzenlenen etkin
liklerin duyurusu.

03 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın arıamu-
halefet lideri Mesut Yılmaz'a devlet içindeki çeteler konusundaki bel
ge ve bilgileri açıklaması için gönderdiği çağrı.

04 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Birleşik
Metal-İş Sendikası tarafından Eresin Oteli'nde düzenlenen "ILO Söz
leşmeleri ve Anayasa Değişikliği Uyum Yasaları Paneli"ndeki konuş-
ması.

06 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın üniver-
sitelere yönelik faşist saldırılar, cezaevlerinde insanların öldürülmesi
ve devlet içindeki çeteler konusundaki açıklaması.

09 Aralık DİSK Başkanlar Kurulu'nun 16 Mart 1978 Kat-
liamı davası duruşmasına katılımıyla ilgili duyuru.

09 Aralık DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın işsizlik
sorunu konusunda Yeni Şafak gazetesine özel açıklaması.
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11 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın hukuk
devleti ve devlet içindeki çeteler konusunda İntermedya Ekonomi
dergisine özel açıklaması.

12 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Güm-
rük Birliğinin sonuçları konusunda Milliyet gazetesine özel açıklama
sı.

12 Aralık DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın üniver-
sitelere yapılan faşist saldırılara ilişkin açıklaması.

13 Aralık DİSK Yönetim Kumlu üyesi Çetin Uygur'un
Işık Yurtçu ve basın özgürlüğü konusundaki açıklaması.

13 Aralık DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ırı KESK
tarafından 14 Aralık'ta yapılacak yürüyüşe DİSK'in desteği ve katılı
mıyla ilgili açıklaması.

14 Aralık DİSK ve Limter-İş'in 15 Aralıkta birlikte dü-
zenledikleri "Gemi İnşa Sektöründeki Taşeron Uygulamaları ve İşçile
rin Sorunları" panelinin duyunısu.

16 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 1996 yı-
lının değerlendirilmesi ve 1997'ye bakış konusunda Sabah gazetesine
özel açıklaması.

16 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın sendi-
kaların parti kurmaları konusunda Kocaeli gazetesine özel açıklaması.

17 Aralık DİSK Yönetim Kurulu'nun çeşitli kentlerde
yapılan Bölge Temsilciler Kurulu toplantılarındaki talepler doğrultu
sunda hazırlıkları yürütülen mitingin "Ögürlükçü Demokratik Türkiye"
başlığıyla Kocaeli'de yapılması kararına ilişkin haber.

18 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 1996 yı-
lının değerlendirilmesi ve 1997'ye bakış konusunda İnterrnedya dergi
sine özel açıklaması.

18 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 22 Ara-
lık'ta yapılacak mitingle ilgili açıklaması.

19 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 22 Ara-
lık mitingi hazırlıkları kapsamında 20 Aralık'ta Kocaeli ve çevresinde
ki fabrikalara yapacağı ziyaretlerin duyurusu.

20 Aralık DİSK ve Genel-İş Genel Başkanı Abdullah
Baştürk'ürı ölümünün 5. yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri
nin duyurusu.
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20 Aralık "Özgürlükçü Demokratik Türkiye" mitingiyle

ilgili son hazırlıklar konusundaki haber.
22 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Koca-

eli'de yapılan "Özgürlük Demokratik Türkiye" mitingindeki konuşma
sı.

23 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Özgür-
lükçü demokratik Türkiye mitinginin başarıyla gerçekleştirilmesi ne
deniyle çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı teşekkür ziyaretlerinin du
yurusu.

24 Aralık DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın kamu
çalışanlarının ücret artışları konusundaki açıklaması.

26 Aralık DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Liceli-
lerin zorla korucu yapılması girişimi konusundaki açıklaması.

27 Aralık DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 1996 yı-
lının değerlendirilmesi ve 1997'ye bakış konusundaki açıklaması.

28 Aralık DİSK Yönetim Kumlu'nun yeni yılın başlama-
sı nedeniyle yayınladığı mesaj.

31 Aralık DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Tekel
ürünlerine yapılan zam konusundaki açıklaması.
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d) 1997 Yılı Bültenleri
03 Ocak DİSK Yönetim Kurulu'nun Türk-İş'irı 5

Ocakta Ankara'da düzenlediği mitingi destekleme ve katılma kararıy
la ilgili açıklama.

03 Ocak DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın kamu
emekçilerin toplu sözleşme sürecine ilişkin açıklaması.

03 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın
1997'den beklentiler konusunda Radikal gazetesine özel açıklaması.

06 Ocak DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ırı Metin
Göktepe'nin öldürülüşünün birinci yılı nedeniyle yaptığı açıklama.

09 Ocak DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ırı siya-
nürle altın üretimi konusundaki açıklaması.

13 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın DİSK'in
parti kuracağı yönünde basında yer alan haberlere ilişkin açıklaması.

14 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı Başkan-
lar Kurulu tarafından hazırlanan "Artık yeter, mevkii, makamı, gücü,
çetesi ne olursa olsun Susurluk'u kapatamazlar, kapattırmayız" başlık
lı bildirisinin kayuoyuna açıklanması nedeniyle 15 Ocak'ta düzenledi
ği basın toplantısının duyurusu.

15 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak tarafından
açıklanan "Artık yeter, mevkii, makamı, gücü, çetesi ne olursa olsun
Susurluk'u kapatamazlar, kapattırmayız" başlıklı Başkanlar Kurulu bil
dirisi.

16 Ocak DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Başba-
kanlık Kriz Yönetimi Merkezi oluşturulması konusundaki açıklaması.

17 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Genel
Sekreter Kemal Daysal'ın TMMOB'nin 18 Ocak'ta Ankara'da düzenle
diği mitinge katılımı ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın 20
Ocak'ta DİSK'i ziyaretiyle ilgili duyuru.

21 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Anaya-
sa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'i ziyaretinin duyurusu.

22 Ocak DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Uğur
Mumcu'yu anma etkinleri nedeniyle yaptığı açıklama.

23 Ocak DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin Cumhuriyet
gazetesi önünde 24 Ocak'ta düzenlenen Murncu'yu anma etkinlikleri
ne katılımıyla ilgili duyuru.
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24 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı Uğur
Mumcu'yu anmak için Cumhuriyet gazetesinde yapılan törendeki ko
nuşması.

27 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın küresel-
leşme ve sendikalar üzerindeki etkileri konusunda Cumhuriyet gaze
tesine özel açıklaması.

30 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Kamu
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu yayın organı KESK'in Sesi'rıe
devlet içindeki çeteler konusundaki özel açıklaması.

30 Ocak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın "Sürek-
li Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık!" kampanyası nedeniyle yaptığı
açıklama.

30 Ocak
çalışanlarının
açıklaması.

04 Şubat
duyurusu.

04 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Sincan
olayları nedeniyle yaptığı açıklama.

05 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın zoıunlu
tasarruf nemalarıyla ilgili açıklaması.

07 Şubat DİSK'in 30. kuruluş yılı nedeniyle hazırlanan
etkinlik ve programının duyuıusu.

08 şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Rama-
zan bayramı dolayısıyla yayınladığı mesaj.

12 Şubat DİSK'in 30. kuruluş yılı nedeniyle 13 Şubat'ta
Ankara ve lzmir'de düzenlenen etkinliklerin duyurusu.

13 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın siyasi
partiler ve sendikalar arasındaki ilişkiler konusunda Radikal gazatesi
ne özel açıklaması.

13 Şubat DİSK Ege Bölge Temsilciliği'nin 30. kuruluş
yılı nedeniyle düzenlediği basın toplantısı metni.

13 şubat DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın 30. ku-
ruluş yılı nedeniyle İzmir, Alsancak Kapalı Spor Salorıu'nda Bölge
Temsilciliği tarafından düzenlenen şölendeki konuşması.o

14 şubat DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Tuz-
la'da meydana gelen tanker patlamasına ilişkin açıklaması.

DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın kamu
sendikal haklarını düzenleyen yasa tasarısına ilişkin

DİSK'in 30. kuruluş yılı kutlama programının
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14 Şubat DİSK'in 30. kuruluş yılı nedeniyle 15 Şubat'ta

İstanbul'da Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Olaylar ve
Tanıklarıyla DİSK Tarihi" paneli ve sonrasında Taksim Sanatevi'rıde
verilen kokteylin duyumsu.

15 Şubat DİSK'in 30. kuruluş yılı nedeniyle 16 Şubat'ta
İstanbul, Bostancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen şölenin duyurusu.

17 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Adalet
Bakanı Şevket Kazan'ın adaleti zedeleyen uygulamalarına ilişkin açık
laması.

17 Şubat DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ırı yolsuz-
luk dosyalarıyla ilgili Meclis oylaması nedeniyle yaptığı açıklama.

18 Şubat DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Dairesi
Başkanı Çetin Uygur'urı Refahyol'un Anadolu liselerinde yabancı dili
kaldırmasına ilişkin açıklaması.

19 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın siyasi
sorunlar ve çözüm yolları konusunda Cem dergisine özel açıklaması.

20 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın "Sürek-
li Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık" eylemleri konusunda Cihan Haber
Ajansı'na özel açıklaması.

22 Şubat DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın
DİSK'in "Sürekli aydınlık için 1 dakika karanlık" eylemine katılımı ko
nusundaki açıklaması.

24 Şubat DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın katılı-
mıyla DİSK genel merkezi önünde 25 Şubat'ta yapılacak "1 Dakika
Karanlık" eyleminin duyurusu.

05 Mart Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör
Özderı'irı DİSK genel merkezini ziyaretinin duyurusu.

07 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Başkan-
lar Kurulu öncesinde düzenlediği basın toplantısının duyurusu.

07 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın "ülke-
mizdeki son siyasal gelişmeler ve DİSK'in bakışı" konulu basın
toplantısı metni.

07 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle emekçi kadınlan düzenlenen etkin
liklere katılmaya çağrısı.

10 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın İstanbul
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Barosu taratından düzenlenen "Hukukun Yolunu Açacağız" etkinliği
dolayısıyla İstanbul Barosu Dergisi'ne özel açıklaması.

11 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın 7
Mart'ta toplanan Başkanlar Kurulu kararlarına ilişkin açıklaması.

11 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ırı 12 Mart
Muhtırasının 26. yılı nedeniyle yaptığı açıklama.

13 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Meclis
Susurluk Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını durdurmasıyla ilgili
açıklaması.

14 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın, Tüko-
der tarafından düzenlenen "Tüketici Hakları Şenliği"ndeki konuşması.

16 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın 16 Mart
1978 Katliamı'nın 19. yılı nedeniyle yaptığı açıklama.

17 Mart 1 Mayıs 1996 Düzenleme Kurulu Başkanı ve
DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın 1 Mayıs 1996 olaylarını Araştır
ma Komisyonu raporunun Meclis'te görüşülmesiyle ilgili açıklaması.

18 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın kamu
çalışanlarının maaşlarına yapılan ek zamla ilgili açıklaması.

19 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın DSP'li
üç milletvekilinin parti disiplin kuruluna sevkedilmesiyle ilgili açıkla-
rnası.

20 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın New-
ruz kutlamalarına ilişkin açıklaması.

21 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Başba-
kanlık tarafından 25 Mart 1997 tarihindeki Ekonomik ve Sosyal Kon
sey toplantısına DİSK'in çağrılmasıyla ilgili açıklaması.

22 Mart Halkevleri genel merkezi tarafından. Anka-
ra'da düzenlenen "Toplumsal Muhalefet ve Demokrasi Güçleri" konu
lu forumdaki konuşması.

24 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın bazı Re-
fah Partililerin basında yer alan konuşmalarıyla ilgili açıklaması.

25 Mart DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Dairesi
Başkanı Çetin Uygur'un 8 yıllık eğitime geçişle ilgili açıklaması.

26 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın hasta-
nelerin özelleştirilmesi girişimleriyle ilgili açıklaması.
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26 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 5 Nisan
kararlarının 3. yılı nedeniyle Gazete Pazar'a özel açıklaması.

27 Mart DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 5 Nisan
kararlarının 3. yılı nedeniyle Cumhuriyet gazetesine özel açıklaması.

29 Mart DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın siya-
nürle altın üretimi konusundaki açıklaması.

Ol Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı Refah-
yol iktidarının uygululamalarına ilişkin Adana'da düzenlediği basın
toplantısı metni.

Ol Nisan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın sosyal
güvenlik konusunda Dosya dergisine özel açıklaması.

02 Nisan DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Avru-
pa'daki ırkçı saldırılara ilişkin açıklaması.

03 Nisan Sendikasızlaştırma yönündeki çalışmaları ne-
deniyle oluşturulan ve DİSK'in de aralarında yer aldığı "Shell, Mobil
ve BP ürünlerini tüketmeme kampanyası sekretaryası"nın 4 Nisan'da
DİSK genel merkezinde yapılacak toplantısının duyurusu.

04 Nisan "Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık Eyle-
mi" süresince dile getirilen taleplerin yerine getirilmeyişi üzerine sivil
girişimlerce başlatılan "İsyan Ediyorum, Israr Ediyorum" kampanyası
na DİSK'in katılımıyla ilgili açıklama.

05 Nisan DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın TBMM
Susurluk Komisyonu'nun yayınladığı rapora ilişkin açıklaması.

10 Nisan DİSK Başkanlar Kumlu'nun 9 Nisan'da yapı-
lan toplantısında hazırlanan "Özgür Emek, Demokratik Türkiye" baş
lıklı sonuç bildirgesi.

10 Nisan DİSK kurucularından, eski Genel Sekreter ve
Basın-İş Sendikası Genel Başkanı İbrahim Güzelce'nin ölümünün 21.
yılı nedeniyle yayınlanan haber.

10 Nisan DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysa! başkanlı-
ğında DİSK, Türk-İş, Hak-İş ve KESK yöneticilerinden oluşan 1 Mayıs
'97 Düzenleme Kurulu'nun miting için 11 Nisan'da vilayete yapacağı
başvurunun duyurusu.

15 Nisan DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın RP'nin
hac ziyaretini gösteriye dönüştürmesiyle ilgili açıklama.

24 Nisan DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın siya-
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nürle altın üretimine karşı Bergamalıların gözaltına alınmasına ilişkin
açıklaması.

25 Nisan DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Makina
Kalıp Fabrikası'ndaki işçi çıkarımına ilişkin açıklaması.

. 28 Nisaı_ı DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı Türk-İş,
DISK, Hak-iş ve KESK tarafından düzenlenen ve ICFTIJ ve ETUC ta
rafından desteklenen "Ekonominin Küreselleşmesi ve Türkiye'dekı İş
çiler Açısından Sonuçlan Sempozyumu"ndaki konuşması.

01 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Çağla-
yan Meydanı'nda yapılan 1 Mayıs mitingindeki konuşması.

03 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Flash
TV'ye yapılan silahlı saldırı nedeniyle yaptığı açıklama.

07 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Şili'de
uygulanan sosyal güvenlik reformunun Türkiye'de örnek gösterilmesi
nedeniyle yaptığı açıklama.

09 Mayıs DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur'un 8
yıllık eğitime karşı açılan gerici kampanyaya ilişkin açıklaması.

09 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Kürt so-
rurıu konusunda Yeni Şafak gazetesinin sorularına verdiği yanıtlar.

12 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı basına
ve paıtilere yönelik saldırılarla ilgili açıklaması.

12 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Yeni
Yüzyıl yazarı Deniz Gökçe'ye bir yazısı nedeniyle gönderdiği yanıt.

12 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Sulta-
nahmet Meydanı'nda "yaşasın şeriat" sloganlarının atıldığı mitingle il
gili açıklaması.

12 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 13 Ma-
yıs'ta düzenlediği basın toplantısı nedeniyle yaptığı açıklama.

13 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Türki-
ye'deki son siyasi gelişmelere ilişkin "Cumhuriyeti kuruluş amaçlarına
uygun olarak yaşatmak konusunda onu yoketmek isteyenlere göre
çok daha kararlıyız" başlıklı basın toplantısı metni.

14 Mayıs DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Hulusi Karlı'nın Nakliyat-İş sendikamızın başkanı Kü
çükosmanoğlu'nun Bursa'da gözaltına alınmasıyla ilgili açıklaması.

14 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın çalışma
yaşamıyla ilgili yasalar konusunda TÜBA'ya özel açıklaması.
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16 Mayıs DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın okulla-
ra yönelen faşist saldırılarla ilgili açıklaması.

20 Mayıs DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Sabah
gazetesine yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklaması.

22 Mayıs DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın azınlı-
ğa düşen Refahyol hükümetini uyarmak isteyenlerle 25 Mayıs'ta Sul
tanahmet meydanında buluşacaklarına ilişkin açıklaması.

23 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 25 Ma-
yıs'ta yapılacak Büyük Buluşmaya ilişkin çağrısı.

26 Mayıs DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Hulusi Karlı'nırı GİNTEM işçilerinin gözaltına alınma
sıyla ilgili açıklaması.

27 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın ETUC
tarafından ilan edilen ve 28 Mayıs'ta düzenlenecek "İstihdam İçin Av
rupa Eylem Günü"nde yapacağı basın toplantısının duyurusu.

28 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın ETUC
tarafından ilan edilen "İstihdam İçin Avrupa Eylem Günü" nedeniyle
Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda yaptığı basın toplantısının metni.

29 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın asgari
ücret tespit komisyonu toplantısının ertelenmesi nedeniyle yaptığı
açıklama.

29 Mayıs DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın TESEV
tarafından 29-31 Mayıs tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenen "Bölge
sel Kalkınma Sempozyumu"ndaki konuşması.

30 Mayıs DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı
DİSK/Tekstil İşçileri Sendikasının İstanbul Dedeman otelinde yapılan
8. Genel Kurulundaki konuşması.

01 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın İstan-
bul Barosu tarafından düzenlenen "Demokratikleşme ve Anayasa De
ğişikliğinde Yöntem ve Adres" konulu Anayasa Kurultayı'ndaki ko
nuşması.

03 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Susur-
luk duruşmasıyla ilgili açıklaması.

05 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın Tuz-
la'da meydana gelen tanker patlamasıyla ilgili açıklaması ve Limter-İş
Sendikamızın konuyla ilgili yapacağı basın toplantısının duyurusu.

05 Haziran Türk-İş, TESK, DİSK, TOBB ve TİSK'in "İkta-
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dardan Çekil Çağrısı" başlığıyla hazırladıkları ortak etkinlik çerçeve
sinde DİSK Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 6
Haziran'da çeşitli işyerlerindeki kitlesel basın toplantılarının duyurusu.

06 Haziran Türk-İş, TESK, DİSK, TOBB ve TİSK'in "İk-
tadardarı Çekil Çağrısı" başlığıyla hazırladıkları ortak metin.

06 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı asgari
ücret konusunda Cumhuriyet gazetesine özel açıklaması.

10 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın erken
seçim tartışmalarına ilişkin açıklaması.

12 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın son
siyasal gelişmelere ilişkin açıklaması.

14 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın çeşitli
parti temsilcilerinin ABD Büyükelçiliği önün siyah çelenk koyma
girişimi nedeniyle gözaltına alınması nedeniyle yaptığı açıklama.

15 Haziran 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 27. yılı
nedeniyle 16 Hazirarı'da Merter'de düzenlenen etkinliğin duyurusu.

16 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın 15-16
Haziran Büyük İşçi Direrıişi'nin yıldönümü nedeniyle Merter Dinlen
me Parkı'ndaki basın toplantısı metni.

16 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın 15-16
Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin yıldönümü nedeniyle Ankara Merkez
Temsilciliği tarafından düzenlenen şölene gönderdiği mesaj.

18 Haziran DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme
Dairesi Başkanı Hulusi Karlı'nın Tarişbank'ta çalışan Bank-Sen Şube
Başkanının işten çıkarılması nedeniyle yaptığı açıklama.

19 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın An-
kara'da toplanan DİSK/OLEYİS 7. Genel Kurulu'ndaki konuşması.

25 Haziran DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal'ın mah-
keme kararına rağmen siyanürle altın çıkarılması işleminde ısrar eden
Eurogold'a ilişkin açıklaması.

30 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın taşeron-
laşmaya giden Küçükçekmece Belediyesi önünde 1 Temmuz'da
yapacağı basın toplantısının duyurusu.

30 Haziran DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın ANAP
Genel Başkanı Mesut Yılmaz Başbakanlığında kurulan 55. Hükümetin
koalisyon protokolüne ilişkin değerlendirmesi.
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DİSK YAYINLARI
Yayın No Y~a:.J..,y~ın~A~d~ı _

1 Neden sendika, neden DİSK
(Genişletilmiş ikinci baskı)

2 DİSK umuttur
3 Tüzük ve yönetmelikler
4 Emeğimize, ekmeğimize, geleceğimize sahip çıkalım;

Özelleştirmeye hayır
5 Dünyanın değişen koşulları ve uluslararası sendika

hareketinin sorunları
(ICFTU Genel Sekreteri Enzo Frizo)

6 İşçilerin yalnız ücretini değil, toplumsal rolünü de
değiştireceğiz
(Abdullah Baştürk'ün yazı ve konuşmalarından der.)

7 Türkiye'de özelleştirme
8 DİSK 9. Genel Kurul çalışma raporu
9 DİSK 9. Genel Kurul kararları

10 DİSK ilkeleriyle büyüyecek
(Yönetim Kurulu 10. dönem çalışma programı)

11 Tüzük (9. Genel Kuruldaki değişikliklerle)
12 Sigortasız çalışma!

(Genişletilmiş ikinci baskı)
13 İşçiler ve kamu çalışanlarıyla birlikte mücadeleye
14 Pozitif ayrımcılık
15 Çalışan kadınlar
16 İş ve aile politikası
17 İşyerinde cinsel taciz
18 Sendikal hak ve özgürlükler için mücadeleye
19 Adaylarımız; demokrasinin, emeğin ve barışın sesini

duyuracak olanlardır
(DİSK Başkanlar Kurulu'nun 24 Aralık erken genel
seçimlerine yönelik yaklaşımı)

20 DİSK Olağanüstü Genel Kurulu çalışma raporu






