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SUNUŞ
DİSK'in 1 l. 'Genel Kurulu; yeniden faaliyete başladığımız

1992 yılından 8 yıl sonra yapılıyor. Bu çok uzun bir süre gibi gö
zükmemekle birlikte 12 Eylül öncesi faaliyet döneminin 13 yıl
olduğu düşünüldüğünde çok da kısa değildir. Bu gözle bakıldı
ğında kapsamlıbir muhasebe içinyeterlibir dönem geçirildiğini
söylemek yanlış olmayacaktır.

1992 yılında faaliyete başladığımızda bütün örgütü yok ol
muş, kadroları dağılmış ancak ismi işçi sınıfının hafızasında bü
tün baskılara rağmen silinememiş bir Konfederasyon konumun
daydık. DİSK'in mücadelesinde uzun yıllar yer almış kimi kad
roların bile yapılması gerekenler konusunda belirsizlikler yaşa- ·
<lığı, değişmekte olan dünya veülke koşulları karşısında eski bil
diklerimizin yetmediği yeni döneme giriyorduk. 12Eylül rejimi-:
nin getirdiği yasaldüzenlemeler sendikal örgütlenmeyi neredey
se imkansız hale getirmiş; kurulu ve düzenle barışık yapıları ko
ruyan bir çerçeve oluşturmuştu.

Bu koşullar altında başlayan örgütlenme çalışmaları top
lumda önemli yankılar uyandırdı. Yıllardır faaliyetten alıkon
muş bir örgütün ülkenin dört bir yanında onbinlerce afiş asması,
bildiriler dağıtması mitingler yapması, DİSK'i bilmeyenler için
gerçekten de şaşırtıcıydı. Bu çalışmalar gönüllü biçimde katılan
onlarca eski DİSK'liyi, emekli olmuş üyelerimizi ve DİS'i ara
yan gençlerimizi saygıyla selamlıyoruz.

Bu çalışmalar hızla meyve vermeye başladı. DİSK'e bağlı
sendilcalann 1993 Ocak istatistilclerinde 81,000 olan üye sayısı
aynı yılın Temmuz ayında 208,000 oldu. 1994 Ocak ayı istatis
tiklerindeki üye sayımız ise 330,000 oldu.

Üye sayısındaki bu artış az sayıdaki kadronun ve binlerce
hak arayan emekçinin fedakar çalışmasının ürünü olarak ortaya
çıktı. Binlerce işçi sadece DİSK'e üye oldukları için işten atıldı,
hatta gözaltına alındı.

Üye sayısındaki bu hızlı artışa rağmen yetki ve toplu söz-
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leşme süreçlerinde tıkaruklıklar yaşandı. Yasaların arkasına sığı
nan işverenler ve kimi sendikalar barajları kullanarak yıllar sü
ren mahkemelerin yolunu açtılar. Üyelerimiz buna rağmen diren
di. Kimi işyerlerinde dörtyıla varan yargılamalar sonucunda top
lu sözleşme hakkını kazandık.

Örgütlenme çalışmaları sırasında bilimin yol gösterciliğin
den bir anbile vazgeçilmedi. 1992 yılında oluşturulan DİSK-AR
süreci irdeleyen, sendi.kal hareketin ve Türkiye'nin içinde bulun
duğu sorunlara çözüm arayan çalışmalaryaptı. DİSK'in yayınla
n tüm kamuoyunda ilgiyle izlenmeye, referans olarak kullanıl
maya başlandı.

Üretim süreçlerindeki değişimleri uzaktan takip eden sen
dikal hareket, DİSK'le birliktebu değişimleri tartışmaya başladı.
Düzenlenen toplantılar kitaplara konu oldu. Sendikal ve akade
mik çevrelerdeki tartışma ve incelemelerde ele alındı.

Bütünbu olumlu gelişmelerDİSK'iyeni faaliyet dönemin
de yenidenumut haline getirdi. Diğer konfederasyonların üyele
rini derinden etkiledi ve canlandırdı. Emek hareketinin yeni bir
perspektife ulaşması doğrultusundaki adımlan hızlandırdı.

Başlangıçtakibu olumlu gelişmelere bakarakbaşarılı oldu-
• ğumıızu söylemek mümkün olmakla birlikte 8 yıllık faaliyetimi
zi değerlendirmek bakımından eksik ve yetersiz olacaktır. Bir di
zi sorun yaşadığımızı görmemiz, bunları değerlendirmemiz ve
geleceğe yönelik dersler çıkarmamız gereklidir. .

Üye sayımızın 1994 Ocak ayından beri sadece 40,000 art
nuş olması, aidatlı-toplu sözleşmeli işçi sayısının uzun bir dö
nemdir sabit kalması, yasal değişiklilder konusunda kazanım el
de edilememesi bu olumsuzlukların ilk akla gelenleridir. Bu so
runların ortaya çıkmasında 12 Eylül düzeninin, işverenlerin ve
hük:ümetlerin önemli rolü olduğu doğru ancak yetersiz bir de
ğerlendirmedir. DİSK olarak bu sonucu doğurankendi kusurları-
mız olduğu da açıktır. •

Kusurlarımızın başında dünyadaki ve dolayısıyla ülkemiz
deki değişimi saptamamıza, bunlara karşı stratejilergeliştirme-
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mize karşın, bu stratejileri hayata geçirmekte yetersiz kalışımız
gelmektedir. Uluslararası işbölümü ve üretim süreçlerindeki de
ğişimin işçi sınıfı üzerindeki etkilerini belirlemiş bir örgütün,
kendi örgütlenme modelini ve çalışma tarzını bu belirlemeler
doğrultusunda geliştirmesi gerekirken bunu yapamadığımızı iti
raf etmek zorunludur.

Kongrelerde, Başkanlar Kurulu toplantılarında, örgütün
farklı kademelerinde bu doğrultuda bir dizi karar alındığı ortada
olmakla birlikte, bunların hayata geçirilmesi mümkün olamamış
tır. Tek tek sendikaların kendi günlük sorunları öne almaları bu
sonuçta önemli bir etkendir. Bu durumun zaman zaman kaçınıl
maz olarak ortaya çıkacağım kabul etmek gerekmekle birlikte,
bu kaçınılmazlığın dört yılı aşkın bir süredir devam ettiğini dü
şünmek mümkün değildir.

İkinci önemli nokta ülkemizdeki sorunlar ve sendikal alan
daki tıkamklıklarkarşısındayukarıdaki saptamalarıhayata geçir
memizi sağlayacak somut ve bütünlüklü politikaların yeterince
oluşturulamamasıdır. Taleplerimizin hayata geçirilmesi doğrul
tusundaki strateji eksiklikleri nedeniyle takipçi olunamamış, dö
nemsel etkinliklere dayalı bir hat izlenmiştir. Bu durum tek tek
sorunlar etrafında, yorucu ve çoğu kez fazla kazanım sağlama
yan faaliyetlerin öne çıkmasına neden olmuştur.

Sendikalarımızın Konfederasyonla ve birbirleriyle ilişkile
rinde yaşanan sorunlar bir başka önemli olumsuzluğu oluştur
muştur. Kimileri öznel nedenlere bağlı olmakla birlikte, bu so
runlar esas olarak dönemin • politikalarını içselleştirememeye
bağlı olarak ortayaçıkmıştır, Bu nedenle alınan kararların uygu
lamasında aksaklıklar olmuş, bu aksaklıklar zaman zaman gü
vensizliğe dönüşmüştür.

Bu bağlamdaDİSK'in faaliyetlerine verilen katkıda önem
li düşüşleryaşanmış veKonfederasyon faaliyetlerinde aksamalar
ortaya çıkmıştır. Bu aksamalar sanıldığından daha büyük olum
suzluklar yaratmıştır. Çalışmalarıyla büyük bir etki yaratan
DİSK-AR'ın dağılması bilimsel çevrelerdeki etkimizi azalttığı
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gibi kadrolaruruzın bilgi ihtiyacının cevaplanamaması sonucunu
doğurmuştur. Uluslararası ilişkilerimiz zayıflamış gerek üyesi
olduğumuz ICFfU ve ETUC gerek ülke konfederasyoı:ılanyla
işbirliklerimiz kopmaya başlamıştır.

Bu olumsuzlukların sadece konfederal çalışmaları et
kilediğini, sendikalarımızın her düzeyde yeterli ve başarılı çalış
malar yaptığını ileri sürmek ise hayatın gerçekleri karşısında
mümkün değildir. Üye sayısı, aidatlı üye sayısı gibi sayısal ver
iler bir yana; son dönemlerde çalışma yaşamındaki güçlerinin
dolayısıyla da etkilerinin düştüğünü görmek gereklidir. Bundan
kaçınmak kendimizi aldatmak olacak ve giderek daha çok güç
kaybetmemiz sonucunu doğuracaktır.

Bütün bu olumsuzlukların altını çizmek DİSK'in yeni
dönemdeki faaliyetlerininbaşarısız, DİSK'in de güçsüz bir örgüt
olduğunu söylemek anlamına gelmez. Tam tersine DİSK emek
hareketinin en önemli örgütlerinden birisidir. Bu gün DİSK'in
olmadığı bir emek mücadelesini düşünmek dahi mümkün değil
dir. Bu sonuç tarihinden kaynaklandığı kadar son dönemde sür
dürülen mücadelenin de ürünüdür,

Çabamız DİSK'i daha güçlü kılabilmeye yönelik bir
değerlendirmeyi gerçekleştirmek içindir. Dileriz bu Çalışma
Raporu H. Kongre'nin böylesi bir değerlendirmeyi daha kap
samlı bir biçimde yapabilmesi için bir başlangıcı gerçekleştirir.

Saygılarımızla

Yönetiin Kurulu



1.BÖLÜM

21. YÜZYILDA DÜNYA VE TÜRKİYE

1- "Küreselleşme" ve Sonrası
Dünya 21. Yüzyıla girerken büyük bir yeniden yapılanma yaşıyor. Bu

yeniden yapılanma sürecini niteley kavram "küreselleşme". Aslında bu kav
ramla karşımıza çıkan emperyalizmdir, Kapitalist piyasa ilişkilerinin tüm
dünyaüzerinde hüküm sürmesi, ulusötesi sermayenin egemenliğinin artması,
ABD başta olmak üzere güçlü kapitalist ülkelerin piyasa ilişkilerini kendi çı
karları doğrultusundakullanması bu sürecin ortaya koyduğu genel olgulardır.

Bu gelişmeler emperyalizmin tarihsel niteliğine uygun olmakla birlik
te, "küreselleşme" sürecinde farklı olan şey; "küreselleşmecilerin", koydukla
rı kurallara riayet etmeyenleri gerek görürse "demokrasi" adına anında ceza
landırmayı; bunu evrensel birmisyona dayandırmayı yeni "görev tanımı" içi
ne açıkça almasıdır.

Nisan 1999 Washington Zirvesi'nde kabul edilen NATO'nun yeni
"stratejik konsept"i bu misyonun resmi görüş haline getirilmesinin somut ka
nıtı niteliğindedir. Buna göre bir NATO müdahalesi için üyelerinden birine
yönelik tehdit gerekmeyecek, Avrupa ve Atlantik bölgesinde "demokrasi, in
san haklan, kanun hakimiyetine" yönelik herhangi bir tehlike yeterli olacak
tır. Böylece etnik çatışma, insan haklan ihlali, politik istikrarsızlık, ekonomik
güçsüzlük gibi gerekçelerleyapılacakbirmüdahale ''meşruiyet" kazanacaktır.

İçinde bulunduğumuz dönemde, tek tek ülkelerdeki uygulamaların gi
derek daha fazla kapitalizmin bu genel yönelimi tarafından belirlenmesi bu
sürecin bir başka özelliğini oluşturuyor. Her şey sermaye birikimi sürecinin,
kar maksimizasyonu hedefinin bir parçası haline getiriliyor. Bu sürece dire- •
nen, tam entegre olamayan veya "küreselleşme" güçleri tarafından dışlanan
bölgeler gittikçe marjinalleşme ve yoksullaşma tehlikesiyle karşılaşıyor. Bu,
bir anlamdayukarıdaki cezalandırma misyonununbaşkabirboyutu olarak or
taya çıkıyor.

Bu sürecin önemli bir olgusu "Avrasyadoktrini" bağlamında ortaya çı
kıyor. Bu doktrin, dünya hegemonyasınınAvrasya'mn siyasi, ekonomikve as
keri kontroluyla sağlanacağı varsayınıı üzerine kuruludur. Dünyanın ham
madde ve enerji bakımından çok önemli bir bölgesi olanKafkaslar'ın kontro
lu özel bir önem taşımaktadır. Bu nedenle Türkiye gibi "müttefikler''in bölge
de söz sahibi olmaları desteklenmektedir..

"Küreselleşme" süreci yerel, ulusal ve bölgesel güçlerden tamamen
soyutlanmış değildir. Bugün küresel dinamikler ulus devletler arasındaki re-
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kabet, işbirliği ve ittifaklarla şekillenmektedir.ABD hegemonyasındakiNAF
TA, Avrupa Birliği ve Japonya eksenli Doğu Asya'dan oluşan üç bölgesel
merkez bununkanıtıdır.

Ekonomik ve politik kararyetkilerini çokuluslu kurumlara bırakan dü
zenlemeler de aslında ulusal devletler tarafından onaylandığı için ulus devle
tin süreçteki rolünün ihmal edilmemesi gerekmektedir. IMF, Dünya Bankası,
DTÖ gibi uluslararası mali kurumları yönetenler emperyalist ulus devletler
dir. Bu kurumlara düşen görev, talimatları uygulamak ve uluslararası, ulusö
tesi sermayenin taleplerine göre davranmaktır,

Uluslararası sermaye kazandığı hareket yeteneği ile ülkeden ülkeye
hızla hareket edebiliyor. Bu durum tek tek ülkelerin, uluslararası sermayenin
taleplerineuymasını zorlayıcı bir etki yaparken; farklı ülkelerdeki, hatta fark
lı şirketlerdeki emekçilerin birbirlerine rakip hale getirilmesini de amaçlıyor.

Öteyandan bu gelişme farklı ülkelerdeki emekçilerin çıkar ortaklığını
da pekiştiriyor. Ulus devletler yabancı sermaye çekebilmek veya rekabet gü
cü kazanabilmek adına kendi emekçilerinin ekonomik, sosyal ve siyasal hak
larını kısıtlıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu'nun 2000 Yılı İnsani Gelişme Ra
poru, küreselleşmenin yıkıcı etkilerini açıkça gözler önüne seriyor. Rapor'a
göre 1990 yılından beri dünyada savaşlar ve çatışmalar nedeniyle 50 milyon
insan evini terketmiştir, 100 milyon çocuk sokaklarda yaşamakta ve çalış
maktadır. Dünyanın en zengin 200 insanının toplam serveti 1 trilyon dolara
ulaşmış durumdadır ve bu rakamen yoksul 43 ülkedeyaşayan 582milyon in
sanın toplam gelirinin 5 katından fazladır, Günde 1 dolardan az kazanan in
sanların sayısı 1 milyarın üstündedir. •

Bu tablo tek tek ülkelerdeki emekmücadelelerinin giderek daha fazla
birbirine bağımlı olmasına yol açıyor. Emek güçleri farklı rol ve·işlevlerle
karşılaşıyorlar. Emek güçlerinin yeni rol ve işlevini tanımlarken, emekmüca
delesinin temel muhatabının hala ulus devlet olduğunu akıldan çıkarmamak
gerekiyor. Ne var kiyeniden devletçi-düzenlemeci ulusal ekonomilere dönü
lebileceği hayaline de kapılmamak gerekiyor.

Kapitalizm "küreselleşme" sürecinde yol aldıkça ulusal sınırlar çerçe
vesinde kalmanın, ulusal emek kesimine tavizler vererek ekonomiyi canlı tut
maya dönük talep yönetimi politikaları uygulamanın imkanı kalmıyor. Bu
çerçevede emek güçleri bir yandan ulusal planda ekonomik, politik, sosyal
kazanımlar için taleplerini yükseltir ve ulusal hülcümetleri muhatap alırken,
diğer yandan örgütlenmelerini, perspektif ve stratejilerini uluslararası plana
taşımak zorundadırlar. -



1.1- Krizler Yaygınlaşıyor
Küresel kapitalizmin tüm makro ekonomik göstergeleri başarısızlığa

işaret ediyor. Dünya ekonomisinin büyüme hızı düşerken, yeterli istihdam
sağlanamıyor; ücretler geriliyor, yoksulluk yaygınlaşıyor. Vasıflı işçilerle, düz
işçiler; erkeklerle, kadınlar; Kuzey'le Güney arasındaki gelir uçurumları açı
lıyor. Kısaca her çeşit eşitsizlik, kendini daha şiddetli biçimde yeniden üreti
yor.

Yeni liberalizmin, serbest piyasa kapitalizminin tüm hayat alanlarına
nüfuz etmesiyle ekonomik büyümenin hızlanacağı, istihdamın artacağı, gelir
ve servet dağılımının düzeleceği tezinin insanlık için yarattığı olumsuz sonuç
lar artık açıkça görülüyor. Küresel kapitalizmin kendi kurumlan içinden eleş
tiriler yükseliyor. Dünya nüfusunun sadece 500 milyonu huzurlu bir yaşam
sürerken, geri kalan büyük çoğunluğun yoksulluğun pençesinde kıvrandığı,
son 30 yılda dünyanın en yoksul% 20'sinin dünya gelirinden aldığı payın%
2.3'ten % 1.4'e gerilediği, en zengin % 20'nin payının ise% 70'ten % 85'e
çıktığı artık gizlenemiyor.

Finans hareketleri üretken sermayeye göre güç kazanıyor. Sermaye ge
lirleri artarken ücretler düşüyor. Çalışanlar arasında güvensizlik hissi, işini
kaybetme korkusu yaygınlaşıyor. ABD'deki 1987 borsa krizinden sonra Tür
kiye'denMeksika'ya, Asya'dan, Rusya ve Brezilya'ya kadar ekonomik kriz
ler daha sık aralarla tekrarlanıyor.

1997 Asya Krizi bir anlamdakapitalizm içinde Üçüncü Dünya'nın hız
la kalkınabileceği teziniıi yanlışlığını da gösterdi. Yaygın adıyla "AsyaMuci
zesi" son buldu. Çalışanların ücret ve yaşam standartlarını düşük tutarak re
kabet gücü kazanmaya dayanan sistemin yaygınlaşmasının başlı başına bir
kriz nedeni olabileceği açığa çıktı.

Asyaülkelerinde ekonominin tekrar canlanması, çokuluslu tekeller ta
rafından krize düşen ekonomilerin talan edilmesi, zor durumdaki işletmelerin
yok pahasına kapatılmasıyla gerçekleşiyor. Bu sonuç, hem kısa süreli serma
ye akımlarının kontrol altına alınmasını, hem de doğrudan sermaye yatırımı
kisvesi altında talan politikası izleyen çok uluslu şirketlere karşı mücadeleyi
güncel hale getiriyor.

1.2-Teknoloji İnsanlıkYararına Kullanılmıyor
Bilim ve teknikteki ilerlemeleryeni teknolojilerin kullanımının, böyle

likle toplumsal ihtiyaçların tatmininin ve üretici güçlerin gelişmesinin olanak
larını yaratırken, kar mantığı bu potansiyelin sonuna kadar insanlık yararına
kullanımını engelliyor. Tüın insanlık birikimine dayanan yeni buluşlar ve
ürünler kar maksimizasyonu amacına tabi kılınıyor. Çalışan insanlar emekle
rinin karşılığını alamıyor.
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Yeni teknolojilerin kapitalist uygulaması sermaye yoğunlaşmasına yol
açıyor; sabit sermayenin toplam sermaye içindeki payının artışı, artık değerin
kaynağı değişken sermayenin gerilemesini, dolayısıyla kar oranlarının düşü
şünü getiriyor. Sermaye yüksekkar oranı arayışı içerisinde emeğin ucuz, sos
yal hakların kısıtlı olduğu bölgelere ve ülkelere yöneliyor. Üretici faaliyetler
den tatminkar bir kar oranı elde edemeyen sermaye üretken olmayan spekü
latif alanlara yöneliyor.

Oysa tüm insanlığın ortak ürünü olan teknolojik gelişmeler insanlık
yararına kullanılabilse, herkesin daha mutlu ve güvenli bir yaşam sürebilme
si olanaklı olacaktır. Oysa teknolojinin gücü emekçilerin yaşamına daha yük
sek işsizlik, düşen ücretler olarak yansıyor. Geniş kitlelerin üretim süreçlerin
den, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi toplumsal hizmetlerden, giderek
tüm yaşam alanlarından dışlanması, varoşlarda marjinalleşmesi yaygınlaşı
yor.

1.3- Avrupa Birliği

Ülkemizin, küresel kapitalizm içindeki en önemli odaklardan birisi
olan AB'ne aday üye statü~ne kavuşması, toplumun büyük bir bölümü tara
fından coşkuyla karşılanırken bir çok boyut göz ardı edildi. Bu adaylığın ka
bulünde uluslararası kapitalist sistemin ve özellikle ABD'nin ülkemize biçti
ği rolün büyük önemi vardır. Türkiye'nin Avrasya stratejisi çerçevesinde Or
taAsya, Ortadoğu Bölgesi ve Balkanlar'daki kültürel bağlarının da bu strate
ji bakımından önemi unutulmamalıdır.

Diğer yandan Türkiye'nin kendi sanayisini yeterince geliştirememiş,
genç nüfusuyla işgücü ihtiyacına cevap verebilme potansiyeli taşıyan birülke
olması üyelik sürecinde önemli bir faktör olmuştur. AB 'nin bu yaklaşımı sa
dece Türkiye için değil eski sosyalist ülkeler içindegeçerli gözükmektedir. Bu
ülkelerin hızlı bir biçimde üyelik sürecine katılmalarının arkasındaki neden
lerden biri budur.

AB'nin kendi içinde de önemli gelişmeler olmaktadır. Avrupa kapita
lizmi, 1999'da tek para birimine geçme aşamasına gelmiştir. Bu süreç,
1970'lerin sonundan başlayarakBatıAvrupa'da hızlı büyüme ve yükselen ya
şam standardı döneminin sona ermesiyle başladı. Dünya kapitalizminin derin
bir birikimkrizi yaşadığı bir konjonktürde geçmişte uygulanan istihdama yö
nelik, kamu sektörünün ekonomide ağırlığını arttırmayı amaçlayan Keynesci
politikalar sermayenin ihtiyaçlarına cevap veremedi. Piyasa ekonomisine da
yanan, hükümetlerin ekonomi politikalanndaki etkilerini sınırlayan neo-libe
ral projenin yaşam bulmasıyla yeni bir birikim arayışı başladı.

ABD hegemonyasındaki Kuzey Amerika bloku, Japonya'nın başını
çektiği DoğuAsya bloku yanında Avrupa da üçüncü bölgesel blok olarak kü
resel kapitalizm içindeki yerini aldı.AB'nin 40 yıllık Birleşik Avrupa arayışı



1993'te tek pazar, 1999'da ise tek para ile hayata geçti. AB içinde ulusal ve
bölgesel farklılıklar sürerken, Avrupa'nın daha eşitlikçi ve katılımcı bilinen
kapitalizmi,Anglo-Sakson bireycilik anlayışının tehdidiyle karşılaştı.

Kitlelerin neo-liberal uygulamalara tepkisinden kaynaklanan arayış,
15 AB ülkesinin 13'ünde sosyal demokrat partileri iktidara getirdi. Ama bu
partiler "rekabetçi korporatizm" diye nitelenebilecek bir anlayışla dünya re
kabetinde söz sahibi olmaya öncelikveriyorlar. Bu çerçevede işsizlik, yoksul
luk, Sdışlanma ve güvensizlik hissinin yaygınlaşmasına göz yumuyorlar.

Bu nedenle AB'nin ülkemiz için tüm sorunların çözüleceği bir cennet
olduğu yanılsamasından hızla kurtulmak gerekmektedir. AB'nin bir sermaye
kurumsallaşması olduğu gözardı edilmemelidir. Ancak Avrupa'nın sadece
sermaye güçlerinden oluşmadığı da görülmeli, Avrupa'da emekçilerin müca
delesi küçümsenmemelidir.

Avrupa'nın köklü sendikal hareketlerinin sosyal devlet uygulamaları
nın budanması karşısında gösterdiği direniş, yeni örgütlenme ve mücadele
yöntemleri, işsizlerin toplumsal bir dinamik haline gelmeleri vb. önemli ge
lişmeler olarak karşımızda duruyor. Avrupa'da işsizliğe karşı yürüyüşler, za
man zaman parlayan grevler, ABD'nin Balkanlar'da fütursuzca at oynatması
na karşı protestolar sermayenin değil "emeğin Avrupası" doğrultusunda bir
mücadelenin mayalanmaya başladığını gösteriyor. DİSK bu süreci iyi değer
lendirmeli ve "emeğin Avrupası" mücadelesine aktif olarak katılmanın yolla
rını bulmalıdır.

1.4- Sömürüsüz Bir Dünya İçin
Bütün gelişmeler ve veriler insanlık için güvenli, sömürüsüz, yaşanılır

bir dünya idealini terketmek için bir sebep bulunmadığını gösteriyor. Dünya
Ticaret Örgütü'nün ABD'nin Seattle şehrindeki MilenyumRaundu'nda yaşa
nanlar, "küresel kapitalizm"den olumsuz etkilenenleri biraraya getirmesi, on
binlerin bu gidişe dur deme kararlılığını göstermesi açısından özel bir önem
taşıyor. Seattle buluşması, küreselleşme sürecinin geriletildiği, emek ve de
mokrasi güçlerinin dayanışma duygularının en üst düzeye tırmandığı bir dö
nüm noktası olarak ortaya çıkıyor.

Tarımın ve hizmetlerin liberalizasyonu, fikrimülkiyethakkı gibi konu
ların karara bağlanacağı bu zirve başarıyla sonuçlansaydı özellikle bizim gibi
ülkeler bakımından büyük bir köyden kente göç dalgası, tıka basa dolmuş bü
yük şehirler, daha fazla işsizlik, daha fazla yoksulluk kaçınılmaz olacaktı. Bu
tehlike ortadan kalkmış değildir, çünkü bu konuların önümüzdeki dönemde
yeniden gündeme geleceği bilinmektedir. Bu da "küresel kapitalizm"in dayat
malarına karşı direnmenin içinde bulunduğumuz dönemde emek güçleri açı
sından önemli mücadele eksenlerinden birisi olduğunu gösteriyor. Sendikal
hareket bu gerçeği görmeli buna uygun uluslararası örgütlenmeyi yaratmalıdır.
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2- Sermayenin Küresel Politikaları ve Tepkiler.
Dünyanınderin bir ekono~ik krizle sarsıldığı,Konfederasyonumuzun

son kongresininyapıldığı 1997 yılının sonlarındadünya emekçileri-DünyaTi
caret Örgütü-WTO'nun bir önceki dönem Başkanı Renato Ruggerio'nun ifa
desiyle- ''Küresel Anayasa" olarak isimlendirilen MAi-Çok Taraflı Yatının
Anlaşması (Multilateral Agreement on Investment) ile tanıştılar.

Anlaşma, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı-OECD içersinde,
1995 yılında vebüyükbir gizlilikiçersindehazırlanmaya başlanmış, süreç iş
lerken G7 ülkeleri arasında yaşanan uzlaşmazlıklar sonucunda da önce Fran
sa olmak üzere dünya kamuoyuna sızmıştı. Anlaşmametni ortaya çıkarılana
kadar geçen sürede, en çok eleştirilen bu anlaşmanın toplumlardan gizlenerek
hazırlanması olduysa da anlaşma taslağı görüldükten sonra olayın özellikle
emekçiler açısından ne kadar vahimolduğu anlaşıldı. ÇünküMAI'nin hedefi,
ulusötesi şirketlerin karlılıkları önünde engel olabilecek tüm idari düzenleme
lere son vermek ve bunu birdaha değiştirilemeyecekbir anayasayabağlamak
tı.

Bu çerçevede;

* Değişik ülkelere yatırımyapan yabancı sermayeden teknoloji trans
fer etmesi ve belli düzeyde de olsa yeni bir istihdam yaratması istenemeye
cek;

* Ulusötesi şirketler yöneticiden düz işçiye kadar tüm personeli iste
dikleri ülkeden getirebilecek;

* İster doğrudan isterse portföy yatırımı sonucunda olsun elde edilen
karların ülke dışına transferi sırasında hiçbir kısıtlama veya ön şart ileri sürü
lemeyecek;

* Yabancı şirketlerle ev sahibi konumunda olan devletler arasında
meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda, şirketler tek taraflı olarak devletleri
uluslararası tahkimmekanizmasında dava etme hakkına sahip olurken devlet
ler bu haktanyararlanamayacak;

* Her türlü kamulaştırma ya da kamulaştırmaya benzer sonuç yarata
bilecek tüm kamugirişimleri (asgari ücretuygulaması, devlet okulları ve has
taneleri, sosyal güvenlik sisteminin devlet elinde bulunması da dahil olmak
koşuluyla) yasaklanacak ve yasağa uymamanın bedeli uluslararası tahkim
komisyonlarında -şirketlerce belirlenen düzeylerde- ödenecek;

* Yabancı yatırımlarda meydana gelebilecek her çeşit uyuşmazlıklar
(grev ve tüketici boykotu da dahil olmakkoşuluyla) yasaklanacak ve eğer ev
sahibi konumundaki devletler bu uyuşmazlıkları şirket zarargörmeden engel
leyemeyecek olursa uluslararası tahkimde hesap vererek bedel ödeyecekler;



* MAI anlaşmasına imza koyan ülkeler ilk 5 yıllık sürede anlaşmadan
çıkma hakkına sahip olamayacak ve 5. yılın sonunda çıkma taleplerini iletse
ler bile takip eden 15 yıl boyunca anlaşma hükümlerini eksiksiz olarak uygu
lamak zorunda olacaklar;

* Ekonomik krize giren ülkelerde ipler IMF'nin eline verilecek ve bu
kurumun denetiminde olmakkoşuluyla söz konusu ülkeler belli anlaşmamad
delerini belirli süreler için uygulamayabilecek, ancak yine IMF'nin direktifiy
le mümkün olan en kısa sürede anlaşma hükümlerine geri dönmek zorunda
kalacaklardı.

Kısaca özetlemek gerekirse, dünya ekonomik yönetimi tek taraflı ola
rak sermayeye teslim edilecek ve bu süreçte işçi örgütlerineyer verilmeyecek
ti. Anlaşma, 1998 yılı Ekim ayında Fransa'mn müzakerelerden çekildiğini
açıklamasıyla birlikte OECD'de son buldu. Fransa Başbakanı Jospin tarafın
dan deklare edilen bu kararın alınmasında dünyadaki muhalefet gruplarının
oluşturduğu "Enternasyonal Koalisyon" önemli bir rol oynadı.

1998 ve 1999 yıllan boyunca, MAI Anlaşmasının sonuçlandırılama
mış olmasının da etkisiyle bölgeler ve kıtalararası serbest ticaret anlaşmaları
na ağırlık verilmeye başlandığı gözlerden kaçmadı. Avrupa-Amerika arasında
imzalanan TEP'e karşılık, bir yandan Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinin
tümünü kapsamı içine alacak olan FrAA (Amerikalar arası Serbest Ticaret
Anlaşması - Free TradeAgreement of Americas) görüşmeleri başlatılıyor, di
ğer yandan tümAfrika kıtasını serbest ticaret bölgesi haline getirmeyi hedef
leyen Africa Bili -AfrikaAnlaşmasının- müzakereleri yürütülüyor bir yandan
da yine Amerika ve AB'yi kapsayacak bir başka liberalizasyon anlaşması
TAFTA (Atlantik Ötesi Serbest Ticaret Anlaşması - Transatlantic Free Trade
Agreement) üzerinde yoğun çalışmalar yürütülüyordu.

Bu arada, yarım kalan MAI Anlaşmasının sonlandırılması yönündeki
çalışmalar da ihmal edilmiyordu. OECD'de 1995'te gizlice başlatılan görüş-

. melerden sadece 1 yıl sonra 1996 yılındaDTÖ içersindebukez MIA-Çok Ta
raflı Yatırımlar için Anlaşma- adıyla bir Çalışma Grubu oluşturularak, her ih
timale karşı önlem alındı. Daha 1999 yılı başında MAI Anlaşmasının OECD
yerine DTÖ'ne devredileceği ve aynı yılın Kasım sonu, Aralık başında Örgü
tün 3. Bakanlar Konferansının toplanacağı, konferans gündeminin ise "Mille
nium Round" olarak isimlendirildiği dünya kamuoyuna duyuruldu.

Konferans gündemiMAI içeriğini de aşıyor, üstelik bu kez OECD'nin
29 üye devleti yerine DTÖ'nün 135 üye devleti muhatap ediliyordu. Kıtalar
özelinde çeşitli sermaye lobi grupları oluşturularak üye devletlere ikna turla
rı düzenlenmeye başladı. Avrupa kıtasında başını Avrupa Komisyonu ile ICC
- UluslararasıTicaret Odasının- çektiği lobi grubu faaliyet gösterirken, Ame
rika'da Hizmetler Sektörü Koalisyonu isimli bir şemsiye örgüt oluşturuldu,
yönetimini ise Procter&Gamble isimli dev bir dünya firması üstlendi.
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Dünya emekçileri ve halkları da Amerika'nın Seattle kentinde yapıla
cağı duyurulan DTÖ 3. Bakanlar Konferansını protesto etmek için kendi ey
lem ve hazırlık planlarını yapmaya başladılar. Sanal ortamda (web ortamı) ye
şertilen enternasyonal muhalefet, 1998 ve 1999 yılları boyunca Avnıpa ve
ABD'nin çeşitli kentlerinde bir araya gelerek strateji ve politikalarını netleş
tirmeye çalıştı.

Bu süreçte dünyadaki aktif demokratik kitle örgütleriyle el ele veren
sendikal hareket 1999 yılı sonunda ABD'nin Seattle kentinde gerçekleştirilen
protesto eylemlerinde çoğunluğu oluşturarak emek hareketinin yaşananlara
seyirci kalmayacağını ispatladı. Ev sahibi konumunda olan Amerikan işçi ör
gütlerinin (AFL-CIO,Teamsters ve diğerleri) önderliğinde bir araya gelen on
binlerce emekçi, kent sokaklarında günlerce devam eden protesto eylemlerin
de taleplerini ve karşıtlıklarını haykırdılar.

Bu çabalar sonuç verdi ve GATT'ın 50 ·yılı aşkın tarihinde ilk kez bir
küresel toplantı, açış seremonisi yapılamadan, kapanış deklarasyonu yayınla
namadan sonlandınlmak zorunda kalındı. Özellikle, 30 Kasım'da toplantının
ilk gününde DTÖ delegelerinin yollarını bloke etmek suretiyle toplantının
başlamasının engellenmesi 3. Dünya ülkelerinin delegasyonları üzerinde
önemli ölçüde etkin oldu ve bu ülkelerin müzakerelerden hiçbir· anlaşmayı
imzalamaksızın çekileceklerini açıklaması sonrasında toplantı bitirilmek zo
runda kalındı.

Bu tarihi yenilgiye rağmen toplantıda, Uruguay Raundu sırasında ya
nın bırakılmış bir hedef olan tarımda tam liberalizasyona geçiş ve eğitim ve
sağlık başta olmak üzere tüm hizmetler sektörünün de serbest piyasa ekono
misine açılması konularının 2000 yılı içinde karara bağlanması konusunda
prensip karan alındı. •

Bu süreçte ETUC daha çok AB içindeki konulara yoğunlaşırken, ICF
TU gerekAsya Krizi ve gerekse küresel anlaşmalar konularını gündemine al
dı ve dünya sendikal hareketinin cevabının ne .olması gerektiğine yönelik po
litika ve stratejiler belirledi. Hedef; DTÖ gündemi ve küresel anlaşmalar içer
sine sosyal hükümlerin de eklenmesi talebini yükseltmek ve tüın ülke yasala
rına temel ILO normlarının adapte edilmesini sağlamaktı.

Küreselleşmenin 2000 yılı içersindeki adımlarına gelince, Şubat ayın
da yapılan Davas toplantısı yeni bin yılda dünya sermayesi için ilk buluşma
yeri oldu. Devlet bürokrasisinin geleceğe ilişkin plan ve projeleri özel sektö
re tanıtıldı ve bir çeşit "görücüye çıkılmış oldu". Bu toplantı da tıpkı Seatt
le'da yaşandığı gibi fakat bu kez Avrupa'lı örgütlerce protesto edildi.

Nisan 2000'de ise dünya sermayesi başka bir buluşma için yine bir
araya geldi; IMF ve Dünya Bankası'nn yıllık bahar toplantıları. 15-16 Nisan
tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington D.C de düzenlenen toplantılarda,



bir kez daha binlerce kapitalizmkarşıtının protesto ve eylemlerine tanık olun
du.

3. Dünya ülkelerinin IMFve DünyaBankası'na olan borçlarının silin
mesini talep eden eylemciler, kapitalizmin reform edilemeyeceğini, tarımın
bir ticaret aracı haline getirilemeyeceğini ve bir kültür olarak korunması ge
rektiğini, herkese cennet vaat eden küresel kapitalizmin yeryüzünü cehenne
me çevirdiğini haykırıyorlardı bukez de. Amerikan sendikalarının yine yoğun
katılımına sahne olan Washington eylemlerinde Eylül ayında Çek Cumhuri
yetininbaşkentiPrag'dayapılacak IMF-Dünya Bankası toplantısına geçit ve
rilmemesi kararı alındı.

Ancak, tamamlanamayan DTÖ 3. Bakanlar Konferansım tekrar topla
ma çabalarındanvazgeçilmediği süreç içersinde iyice netleşti.Avrupa Komis
yonu Başkan'mmNisan ayı içinde 3. Dünyaülkelerinin ikna edildiğini ve ar
tık küresel anlaşmalara direnmeyeceklerini duyurmasının hemen ardındanG-
77 ülkeleri adına konuşan Nijerya'Iı sözcü de müzakerelerin başından itiba
ren azgelişmiş ülke delegasyonlarının da toplantılara dahil edilmesi halinde
"kaçınılmaz" olaraknitelendirdikleriyeni bir toplantılar turunahayırdemeye
ceklerini resmen açıkladılar.

29 Şubat.2000 tarihinde Avrupa İşveren Sendikaları Konfederasyonu
UNICE, tüm bu gelişmelerin önemli bir parçası olduğunu kanıtlayan bir ey
lem planını duyurdu:

TümAvrupa finans Piyasalarının serbestleştirilmesi; Avrupa'daki sos
yal güvenlik sistemlerinin özelleştirilmesi; Sermayenin sınır ötesi mobilizas
yonu önündeki engellerin kaldırılması;Avrupa çapındabirpatent ve telifhak
ları düzenlemesine gidilmesi; Euro sisteminin daha etkin çalıştırılması; Avru
pa çapında tek oranlı KDV sistemine gecikmeden gidilmesi; Hükümetler ta
rafından yapılan satın almaların serbest piyasa ekonomisi koşullarına uygun
hale getirilmesi; Ticaret önündeki diğer teknik engellerin kaldırılması; Avru
pa'da eğitim, sağlık, ulaşımve altyapı sektörlerdekikamuharcamalarının kı
sıtlanarak disiplin altına alınması; Kamunun ekonomideki rolünün asgari dü
zeye çekilmesi; Tüınpiyasaların esnekleştirilmesi; Özel girişimciliği engelle
me potansiyeline sahip emek piyasası düzenlemelerinde reforma gidilmesi;
Part-time ve geçici işçiliğin teşvik edilmesi bu planın içinde yer alan önemli
unsunlardı.

ÖzellikleAmerika'dayapılacakgenel seçimler sonrasında dahada net
leşecek olan küreselleşme eğilimlerini çok yakından etkileyecek bir diğer ge
lişme de Çin'in DTÖ'ne tamüye yapılması yolunda harcanan çabalar oldu.

. .
Çin'e üyeliği kabul etmesi için tanınan ayrıcalıklar bu ülkeyi ikna et

meyeyeterli olacakboyuttaydı. Fakat 1 milyar250 milyon nüfuslu ve kapita
lizmi seçtikten sonra işçi hakkı ihlalleri inanılmazboyuta ulaşan bir işgücü pi-
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yasasının dünya ticaretine dahil edilmesi korkusu daha şimdiden Amerika ve
Avrupalı sendikacıları kara kara düşündürmeye başladı.

Dünyanın dev sermaye grupları ise şimdiden hangi ülkelerde fabrika
larını kapatıp, yatırımlarını Çin'e nasıl kaydıracaklannın hesaplarını yapma
ya başladı bile. Uluslararası Özgür Sendikalar Konfederasyonu ICFrU ise
Çin'de insan haklan ilılallerinin durdurulmaması halinde bu ülkenin dünya ti
caretine dahil edilmesine karşı olduklarını belirtmekte.

3- "Küreselleşme" Karşısında Sendikal
Stratejiler
Küreselleşmenin emek üzerinde olumsuz etkiler yarattığı inkar edile

mezbir gerçektir. Uluslararası sendikal hareket bünyesinde, bu olumsuz etki
lerin nasıl ortadan kaldırılabileceğine ilişkin çok boyutlu bir tartışmayürütül
mektedir. Bu tartışmalar ILO içinde de sürdürülmektedir. Pek çok ülkede kü
reselleşme karşıtı mücadeleler artarak devam etmekte, son dönemde bu mü
cadelelerin "küresel" bir nitelik kazandığı da görülmektedir.

Küreselleşme karşısında gelişen bu tepkilerin odak noktasını ise önü
müzdeki yüzyılda sendikal hareketin nasıl bir nitelik taşıyacağı sorusu oluş
tunnaktadır. Yeni örgütlenme modelleri, sendikal örgütün yapısı, mücadele
yöntemleri, diğer toplumsal hareketlerle ilişkiler vb. bu temel soru etrafında
tartışılan konular arasındadır.

Raporun bu bölümünde, Türkiye sendikal hareketi için de çok önemli
olan bu konulara ilişkin gelişmelere değineceğiz.

3.1- ILO Çalışmada Temel İlkeler ve Standartlar
Bildirgesi

Küreselleşmenin emek üzerindeki tahripkar etkisini kırabilmek, daha
gerçekçi bir ifadeyle "hafifletebilmek" amacıyla, 1998 yılında yapılan Il.,0
Konferansı'ndaÇalışmada Temel İl.keler veHaklar Bildirgesi kabul edildi. Bu
Bildirge'yi kabul eden üye ülkeler, örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü,
zorla çalıştırmanınyasaklanması, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi, istihdam
da ve çalışmada ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi temel ilkelere uyacak
larını taahhüt ettiler.

Bildirge'nin uygulanmasını takip etmek için ILO bünyesinde yeni bir
birim oluşturuldu. 1999 Ekim'inde oluşturulan Bildirge'nin Uygulanmasını
Teşvik Programı, bu birime Bildirge'nin uygulanmasına ilişkin teknik destek
sağlama, araştırma ve rapor hazırlama gibi görevler yüklemektedir.

Birim ilk olarak Yıllık Raporlar hazırlama ve Küresel Raporların tas
lağını oluşturma görevini önüne koydu. Bu raporların hazırlanmasında, bükü-



metler, işveren ve işçi kuruluşları, akademikçevre ve diğer ilgili kişi veyaku
ruluşlardan görüşler istenmesi öngörüldü.

İlk Küresel Rapor, "Çalışmada Sesiniz" adıyla bu yıl yayınlandı. Bu
Raporküresel çaptaörgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğünün durumunu in
celemektedir. Rapor'un ortaya koyduğu bulgular, bu konuda ciddiproblemle
rinyaşandığı, pek çokülkede örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğünün cid
di şekilde ihlal edildiğini göstermektedir.

Rapor, temel insan haklan ile sendikal haklar arasında sıkı bağlar ol
duğunu ortaya koymakta, sendikal haklarınözgürce kullanılabilmesinin ülke
nin demokratikleşme düzeyine sıkı sıkıya bağlı olduğunu göstermektedir. Ra
por'a göre hızla gelişen enformel sektör çalışanları, düzensiz istihdam edilen
ler, özellikle tarımsektöründe çalışanlar, serbest bölge çalışanları, göçmenler,
kadınlar vb. bu temel haklardan yararlanamamaktadır.

3.2- 21. Yüzyılda Sendikal Hareket Forwnu
ILO'ya bağlı Uluslararası EmekAraştırmalarıEnstitüsü (IILS), İnter

net üzerinde 21. Yüzyılda Sendikacılık konulu bir tartışma forumu oluştur
muştur. Bu forum isteyen bütün katılımcılara açıktır. Tartışma konulan şun
lardır: istihdam ve kalkınma, yasalar ve sendikalar, küreselleşmeye yanıtlar
(ticaret,yatırımve çalışma standartları), sendikalarveyapısal uyum,ulus öte
si endüstriyel ilişkiler, toplupazarlıkve sosyal diyalog, enformel sektör ve ça
lışanlar, sosyal koruma, örgütlenme, politik strateji (partilerle, toplumsal ör
gütlerle ilişkiler vb.) sendikalardakadınlar, sendikal yapılar ve hizmetler (üye
katılımı, birleşmeler, mali durumvb.)

Forum'a yapılan ilk katkılar sonrasında oluşturulan değerlendirme ra
. poru 1998 Aralık ayındayayınlandı. Bu rapor'un ortaya koyduğu bulgular da
küreselleşmenin emek ve sendikal hareket üzerindeki etkilerini olanca açıklı
ğıyla ortaya koymaktadır.

Bu bulgular şöyle özetlenebilir:

Küreselleşme sürecinde geleneksel sanayiler azalmakta, işyeri ölçeği
küçülmekte, hizmet sektörü genişlemekte, özelleştirme hızlanmaktadır. Bu
gelişmeler işgücününyapısıüzerindeköklü değişikliklere yol açmaktadır:Kı
saca, bir yandan düzenli istihdamgeriler ve düzensiz istihdam (kısmi zaman
lı çalışma, enformel sektör, göçmenler, kadınlar vb.) genişlerken, diğer yan
dan işgücü çekirdek ve çevre olmaküzere ikiye ayrılmaktadır. Çekirdek işgü
cü iyi ücret ve çalışma koşullarına sahip nitelikli işçilerden oluşurken, çevre
işgücü düşük ücret ve kötü çalışma koşullarına sahip, her an işini kaybetme.
tehlikesiyle karşı karşıya olan geniş işçi kitlelerini kapsamaktadır. Bu iki ke
sim degeleneksel sendikal hareketin kapsama alanının dışındakaldığı için bu
iki kesimin nasıl örgütleneceği önemli bir sorundur.
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Nitelikli işgücünün 'örgütlenmesine ilişkin çabalar özellikle gelişmiş
ülkelerde son yıllarda artmaktadır. Bazı ülkelerde, örneğin Kanada'da, bu
alandaki örgütlenme geleneksel yöntemlerle sürdürülmeye çalışılırken, diğer
bazı ülkelerde özel örgütlenme birimleri oluşturulmaktadır. İngiltere'de TUC,
1996 yılında bu konuya ilişkin bir çalışma grubu oluşturdu, ancak nitelikli iş
gücünün hangi sendikal çatı altında örgütleneceğine ilişkin somut bir sonuca
ulaşılamadı. Singapur'da son yıllarda nitelikli işgücünün sendikal örgütlen
.meye olan ilgisinin arttığı ve bu nitelikteki çalışanlar arasında sendikalaşma
oranının yükseldiği görülmektedir. Hindistaıı'da da genç nitelikli işgücü sen
dikal etkinliğe ve örgütlenmeye yönelmektedir. Bazı yorumcular nitelikli iş
gücünün geleneksel sendikal örgütlenme içinde yer almasının zor olacağını,
bu nedenle bu kesime yönelik özel örgütlenme birimlerinin oluşturulması (be
yaz yakalılar sendikası, işletme konseyleri vb.) gerektiğini belirtmektedirler.

Örgütlenme alanındaki diğer sorun ise düzensiz istihdam edilenlere
(kısmi zamanlı çalışma, geçici ve mevsimlik çalışma, evde çalışma, kayıtdışı
çalışma vb.) ilişkindir. Bugün bütün sendikalar yeni istihdam biçimlerinin ye
ni bir örgütlenme stratejisi gerektirdiği konusunda birleşmektedirler.

Almanya'da ve Hollanda'da kısmi zamanlı çalışanların hakları konu
sunda önemli ilerlemeler sağlandı. Bu tip çalışanların bir kısmı toplu sözleş
me kapsamına alınarak, temel ücret ve çalışma koşullarının toplu sözleşme ile
belirlenmesi sağlandı. Hindistan'da evde çalışan kadınlar bağımsız bir sendi
ka çatısı altında örgütlendiler.

Düzensiz istihdam edilenlerin örgütlenmesi için, sendikalarla diğer
toplwnsal hareketlerin (kadın örgütleri, göçmen toplulukları vb.) işbirliği yap
ması gerektiği vurgulanmektadır, Aynca yasal çerçevenin demokratikleştiril
mesi ve tüm çalışanlar için asgari çalışma standartlarının oluşturulması da bir
başka unsur olarak ortaya çıkmaktadır.

Küreselleşme karşısında sendikal hareketin etkinliği açısından "hiz
met" işlevi de (işçileri sendikal örgütlenmeye çekecek etkinlikler) gündeme
getirilmektedir. Bu konudaki çabalara pek çok ülkede rastlanmaktadır. Özel
likle ABD'de ve Avustralya'da sendikaların "hizmet'' işlevi gelişmiştir. İngil
tere'de de "yeni sendikacılık" programı çerçevesinde üyelere tatil olanağı, dü
şük faizli krediler, öğrencilere burslar, sağlık, eğitim ve hukuk alanında danış
manlık vb. gibi "hizmetler" götürülmektedir.

Bazı sendikal örgütler kadınlar, gençler, göçmenler gibi "hassas" ko
numdaki emekçi kesimleri için özel birimler, komiteler oluşturmaktadır. Bu
komitelerin amacı kendiliğinden örgütlenmeye eğilimli olmayan bu kesimle
rin özel çıkarlarını ve taleplerini temsil edecek mekanizmalar oluşturarak bu
kesimleri örgütlü işçi sınıfına dahil etmektir. Bu çalışmalarda "bütünlük için
de farklılık" ilkesi gözetiİmektedir, Bununla birlikte gerçekten hangi kesimle
rin "özel ve hassas" konumda oldukları ve ne tür örgütsel mekanizmalara ih-

. tiyaç duyulduğu tartışmalı bir konudur.
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Toplupazarlık sisteminin dışında kalan emekçi kesimler için asgari ça
lışma standartları (asgari ücret, sosyal haklar ve çalışma koşullan) oluşturma
çabası sendikal örgütlülüğün gelişmesi için öne çıkarılan bir başka etkinliği·
oluşturmaktadır. Bunun yolu sadece yasal çerçevenin geliştirilmesi değildir.
İşkolu, bölgeya da ülke çapında işveren örgütleriyle ve/veya hükümetle yapı
lan anlaşmalar daönemlidir.Ancakbu konuda önemli bir ilerleme sağlanabil
diğini söylemekmümkün değildir.

Küreselleşme genel olarak endüstriyel ilişkiler alanında da etkili ol
maktadır. Sermayenin akışkanlığının hızlanması, piyasaların dışa açılması,
küresel rekabetin şiddetlenmesi vb. nedeniyle geleneksel endüstri ilişkilerin
den kaçış ve "işletme odaklı" yeni emek yönetimi teknikleri gündeme gel
mektedir. İşletmeye bağlılık, bireyselleşme vb. için ..insan kaynaklarıyöneti
mi" öne çıkmaktadır. Sermaye, işkolu ve ülke çapındaki toplupazarlıktan ka
çınarak işletme düzeyinde toplu pazarlığa ağırlık vermektedir. Çalışanlarda
sınıfsal ve sendikal aidiyetin azalması, şirket aidiyetinin artması için çeşitli
yöntemler uygulanmaktadır.

Sendikal hareketin bu gelişmeler karşısındaki tepkisi farklı özellikler
taşımaktadır. Özellikle Avrupa ülkelerinde ve nitelikli işgücüııün bulunduğu
işletmelerde, işletme temelinde toplu pazarlık genel kabul görmekte, işletme
sendikacılığına (mikro korporatizm) yönelim gözlenmektedir. İşletme Kon
seyleri, bu eğilimi güçlendiren bir etmen olarak işlev görmektedir. AncakAv
rupa'da hala çok güçlü bir merkezi toplu pazarlık sistemi olduğu unutulma
malıdır. Temel normlar (çalışma saatleri, saat ücreti vb.) genel düzeyde belir
lenirken, bu normlar ışığında işletme düzeyinde depazarlıkyapılabilmesi ka
bul görmektedir.

ABD:de veKanada'da genel olarak sendikal hareket "insan kaynakla
nyönetimi"ni sendikal örgütlülüğe karşıt bir eğilim olarakdeğerlendirmekte
dir. Buna rağmen çok sayıda sendika insan kaynakları yönetimine katılmakta
dır. Avrupa'da, özellikle Avusturya, Almanya ve İsveç'te sendikalar, "insan
kaynakları yönetimi"nin örgütsüz işyerlerinde uygulanmasına ve çalışma iliş
kilerinin bireyselleştirilmesinde araç olarak kullanılmasına karşı çık.maktadır
lar. Buna karşı sendikal temsilin bütün işyerlerinde hayata geçmesi için çaba
göstermektedirler. Merkezi toplu pazarlık sisteminin varlığı ve İşletme Kon
seyleri, emeğin kollektif temsilinin sağlanabilmesine olanak tanımaktadır.

Bütün dünyada sendikalar üye tabanını genişletmekve toplumdaki gü
venilirliklerini arttırmak için yeni kampanyalar geliştirmektedir. Bu konuda
en başarılı çalışmalardan biri AFL-CIO tarafından gerçekleştirilmektedir.
AFL-CIO'nun uyguladığı yeni "örgütlenme modeli", tek tek işçileri kitle ha
reketi etrafında birleştirme ve sorunları kollektif olarak çözme anlayışına da
yanmaktadır. Örgütlü ve örgütsüz işçilere yönelik kitle eğitimleri bu modelin
önemli birparçasıdır. Diğer etkinlikler iseyürüyüş, miting gibi kitlesel eylem-
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liliklerdir, İngiltere'de de TUC,AR..-CIO'dan esinlenerek "yeni sendikacılık"
kampanyası başlatmıştır. Bu örnekler aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alına
caktır.

Pek çok ülkede sendikal hareketler güç kazanabilmek için diğer top
lumsal hareketlerle işbirliği ve dayanışma içine girmektedirler. Siyasal parti
lerle işbirliği politik etkinliği güçlendirme amacı taşımaktadır. Diğer toplum
sal örgütlerle dayanışma ise bir yandan hükümet üzerinde baskı gücü oluştur
mayı diğer yandan yeni üye kazanmada bu işbirliğinden yararlanmayı amaç
lamaktadır. Dayanışma ve işbirliğinin bir başka amacı ise ekonomik, sosyal
ve siyasal ilişkiler alanında toplumsal bir rol oynamaktır. Araştırmalar, pek
çok ülkede sendikal hareketlerin işçilerin işyeri sınırının dışında, toplumsal
yaşamın bütünündeki taleplerini temsil etmeye, bu yolla güçlerini arttırmaya
çalıştıklarını göstermektedir.

Sendikalar pek çok ülkede istihdam politikalarının belirlenmesine ak
tif olarak katılmaktadırlar. İtalya'da ve Almanya'da, işsizliğin yoğun olduğu
bölgelerde yatırımlan teşvik etmek için yerel yöneticilerle ya da hükümetle
sendikalar arasında anlaşmalar yapılmıştır. Almanya'da bazı bölgelerde ve
sektörlerde 35 saatlik iş haftası uygulaması konusunda anlaşma yapılmış , an
cak ülke çapında yaygınlaşmamıştır. Yine erken emeklilik, kısmi zamanlı ça
lışma, eğitim izni ve aile izni gibi konularda da benzer anlaşmalar yapılmış
tır.

Bu tip "sosyal anlaşmalar"ın söz konusu olduğu bir başka alan ise sos
yal güvenliktir. Avrupa'da sendikal hareket varolan sosyal güvenlik sistemi
nin korunması doğrultusunda mücadele etmektedir. Almanya'da düzensiz is
tihdam kapsamındaki işçilerin de sosyal güvenlik hakkından yararlanması
için sendikalar kampanyalar düzenlemektedir. YineAlmanya'da ve Fransa'da
sosyal güvenlik alanında yapılmak istenen değişikliklere karşı geniş eylemli
likler düzenlenmiştir,

Sendikal hareketteki bir başka gelişme eğilimi uluslararasılaşma düze
yinin derinleşmesidir. Ulusötesi şirketlere ilişkin ortak kampanyalar, şirketle
rin asgari çalışma standartlarına uymaları doğrultusunda eylemler, uluslarara
sı toplu pazarlık denemeleri vb. buna verilebilecek örneklerdir. Bir çokuluslu
şirket olan Danone ile yapılan anlaşma bu konudaki örneklerden biridir. Sen
dikal hareketin uluslararası etkinliğinin son örneği ise Dünya Ticaret Örgütü,
IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara karşı gerçekleştirilen ..küresel" ey
lemlerdir.
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- 3.3- Azgelişmiş Ülkelerdeki ·sendikal Harekete İlişkin
Bazı Gözlemler
Uluslararası Emek Araştırmaları Enstitüsü (ILO-IIl.,S) tarafından yü

rütülen 21.Yüzyılda Sendikal Hareket konulu internet forumunda azgelişmiş •
ülkelerdeki sendikal harekete ilişkin de raporlar yayınlanmaktadır. Bu konu
daki ön raporda ülkemiz sendikal hareketi açısından da önemli olan tespitler
yapılmaktadır. Özetlemek gerekirse:

Sendikal hareket, yeni liberal politikalardan olumsuz olarak etkilen
mektedir; bu nedenle, sendikalar stratejilerini veyaklaşımlarınıyenilemek zo
rundadırlar. Küresel rekabet ücretler ve sosyal haklarüzerinde baskı yaratmış
tır. Teknolojik gelişme, yeni endüstriyel organizasyon biçimleri, taşeronlaştır
ma, esnek uzmanlaşma gibi olgular işgücünün yapısında da niteliksel değişi
me yol açmakta, kadınlarınve gençlerin istihdam içindeki oranı artmaktadır.

İşletme ölçeğinin küçülmesi, üretimin coğrafi olarak parçalanmasının
yanısıra işgücü çekirdek ve çevre olarak bölünmektedir. Esnek işgücü politi
kaları nedeniyle çevre işgücünde büyükbir artış gözlenmektedir. Bu gelişme
ler azgelişmiş ülkelerdeki sendikal hareketi derinden etkilemiştir. Geçtiğimiz
yıllarda bu ülkelerin önemli bir bölümünde geleneksel endüstri ilişkilerinden
köklü bir kopuş yaşanmış, yeni sendikal örgütlenme biçimleri ortaya. çıkmış,
militan eylemlerde ciddi artış gözlenmiştir.

Bu ülkelerde yeni liberal ekonomik politikaların uygulanması emek
sermaye ilişkilerini etkilemiştir. Özellikle yeni sanayileşenAsya ülkelerinde,
örneğin Güney Kore, Singapur veMalezya'daücretlerin bastırılması, grevle
rin yasaklanması, toplu sözleşme hakkının daraltılması, esnek çalışma gibi
politikalar gündeme sokulmuştur. İşletme sendikacılığı teşvik edilmiştir.

Bu ülkelerde dört temel değişiklik yaşanmıştır:

a) Büyükölçekli işletmelerin ölçekve coğrafi dağılımolarakparçalan
ması ve birbirinden uzaklaşması;. . .

b) İşgücü piyasasının hızla genişlemesi;

c) İşgücünün heterojenleşmesi (nitelik açısından);

d) Ücret farklılıklarının artması.

Bu gelişmeler işçi hareketlerinin stratejilerini etkilemiştir. Hükümetler
sendikalarla uzlaşmaya son vermişlerdir. Buna karşılık, genel olarak sendika
lar değişen koşullara yanıt verecek yeni stratejiler geliştirmişlerdir. Bu yeni
stratejiler, geleneksel olarak toplu sözleşme yoluyla ücret, çalışma koşulları,
sosyal haklar konusunda kazanımlar elde etme yönteminin dışına çıkan bir
yaklaşım içermektedir.
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. Bu yeni stratejileri üç başlıkta toplamak mümkündür: a) Yeni bir üye
tabanı oluşturmak; b) Sendikal yapılan değiştirmek; c) Kollektif eylemler.

Sendikaların toplumsal olaylara yön verebilmesinin önkoşulu örgütsel
güçlerine, örgütlü ve örgütsüz kesimlerden alacakları desteğe bağlıdır. Bu
bağlamda yeni üye kampanyaları gerçekleştirilmektedir. Örgütlenme kam
panyaları iki ana kesimi hedeflemiştir: İşçi sınıfının geleneksel kesimleri ve
geleneksel olmayan yeni işçi kitleleri. Geleneksel kesimler kamu sektörü ve
emekyoğun büyük sanayiler gibi kurumsallaşmış alanlan kapsamaktadır. Ge
leneksel olmayan kesimler ise işgücü piyasasına yeni katılan işçi kitlelerini
kapsamaktadır. Bu ikinci kesim ise bir yandan yüksek nitelikli, "beyaz yaka
lı" işçileri, diğer yandan düzensiz istihdam edilen, geçici, taşeron, kayıtdışı
vb. çalışanları kapsamaktadır.

Değişen endüstri ilişkileri sendikaların işçi sınıfının geleneksel kesim
leriyle olan ilişkisini de olumsuz etkilemiştir. Sermayenin akışkanlığı, belirli
sanayilerin küçülmesi emek üzerindeki baskıları arttırmıştır. Özelleştirme, iş
letme ölçeğinin küçülmesi ve esnek çalışma koşullan sendikaların geleneksel
gücünü kıran etmenlerdir. Bir başka etmen ise devletin değişen rolüdür, dev
letler istihdam yaratıcı faaliyet yerine mali ve parasal politikalar uygulamak
tadır.

Sendikalar bu alandaki güçlerini koruyabilmek ve akışı tersine çevire-
bilmek için;

a) İstihdamın, çalışma koşullarının ve sosyal güvenliğin korunması,

b) Mesleki eğitim ve "insan kaynakları";

c) Üyelere yarar sağlayıcı hizmetler (eğitim, sağlık, hukuksal danış
manlık vb.) gibi konularda yeni politikalar üretmeye çalışmaktadır.

Bazı sendikalar üye hareketliliğini arttırarak, toplu sözleşmeler yoluy
la iş güvencesi gibi haklar kazanmakonusunda başarılı olmuşlardır.Aynca iş
yeri faaliyetlerinin dışında işgücü piyasası ve sosyal güvenlik politikalarına
müdahale etmek içinmücadele etmektedirler. Bumücadeleler ve mesleki eği
tim, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik, iş değişimi gibi konularda üretilen po
litikalar işçilerin sendikanın toplumsal işlevi konusundaki algılamalarını de
ğiştirmelerine ve sendikal örgüte olan bağlılığını arttırmalarına yol açmıştır.

Aynca sendikalar kooperatifler kurarak ya da işbirliği yaparak, konut
politikalarına müdahale ederek, sağlık fonları oluşturarak veya denetleyerek,
yerel yönetimlere katılarak, sosyal güvenlik kuruluşlarında aktif katılım gös
tererek toplumla bağlarını güçlendirmeye çalışmaktadırlar.

İşçi sınıfının geleneksel olmayan kesimlerini; a) nitelikli işgücü, beyaz
yakaWar ve b) düzensiz istihdam edilenler (kayıtdışı çalışanlar, kadın işçiler,
geçici veya mevsimlik çalışanlar, evde çalışanlar vb.) oluşturmaktadır.



Azgelişmiş ülkelerde sendikal hareketin geleceği açısından düzensiz
(enfonnel sektör) çalışanların nasıl örgütleneceği kritik öneme sahiptir. Bu
kesimin sendikal temelde biraraya gelmesine olanak sağlayan pek çok ortak
nokta mevcuttur. Düzensiz işçiler sürekli iş değiştirirler, benzerkoşullardaya
şarlar, ihtiyaçları birbirine benzer. Bu ortak noktalar ortak bir sendikal eylem
için temel oluşturmaktadır. Bu konuda yeni örgütsel deneyimler söz konusu
dur. Bu kesim gelişmekte olan ülkelerde sendikal hareketin temel yönelim
alanı içindedir.

Örgütsüz işçi kitlelerine yönelik çalışmalarda öne çıkarılan bir hedef
asgari çalışma standartlarının işçi sınıfının bütün kesimlerini kapsayacak şe
kilde genişletilmesidir. Asgari ücret, çalışma koşulları, sosyal güvenlik, sağ
lık vb. gibi haklardan bütün çalışanların yararlanabilmesi için mücadele edil
mektedir. Bu mücadele genel bir demokratikleşme mücadelesi ile içiçe yürü
tülmektedir.

Güney Kore ve GüneyAfrika örneklerinde olduğu gibi sendikal hare
ket demokratikleşme mücadelesi içinde güç kazanmıştır. Demokratikleşme
mücadelesi bu ülkelerde yeni sendikal yapıların doğmasına da yol açmıştır.
Diğer toplumsal hareketler ve politik güçlerle işbirliği ve dayanışma sinerji
yaratmış; bu da sendikal hareketin kısa sürede nicel ve nitel olarak büyüme
sini sağlamıştır. Bu başarı da rol oynayan ~n büyük etmen, antidemokratik
baskılardan nasibini alan toplumsal kesimlerin sınıfsal mücadele içine kaza
nılmış olmasıdır. İnsan haklan mücadelesi sınıfsal bir mücadele olarak ele
alınmış ve burada elde edilen birikimler sendikal harekete taşınabilmiştir.

3.4- ICFfU Küreselleşmeye Nasıl Bakıyor?
Konfederasyonumuzun daüyesi olduğuUluslararasıÖzgür İşçi Sendi

kaları Konfederasyonu'nun (ICFI'U) 3-7 Nisan 2000 tarihlerinde gerçekleşti
rilen 17. Genel Kurulu'nda kabul edilen yönlendirici belge "Sosyal Adaleti
Küreselleştirmek-Zl, Yüzyılda Sendikacılık" başlığını taşımaktadır. Bu belge
önümüzdeki yıllarda uluslararası sendikal hareketin yönelimleri açısından
önemli ipuçları taşımaktadır.

Belgede önümüzdeki dönem uluslararası sendikal hareketin öncelikli
hedefleri ;

a) Demokrasi kültürünün yaygınlaştırılması-ve derinleştirilmesi;

b) Liberalleşme ve teknolojik değişimin olumsuz etkilerine karşı eko
nomik gelişme ile birlikte çevrenin korunması ve sosyal kalkınma;

c) Örgütlenmeve toplu pazarlık özgürlüğünün dünya çapında tanınma
sı ve uygulanması;

d) Her tür ayrımcılığa son verilmesi;

DİSK
11. Genel
Kurulu

21



DİSK
11. Genel
Kurulu

r 22
L ... _

e) Ulusötesi şirketlerin artan gücüne ve enformel sektörün yaygınlaş
masına karşı etkin örgütlenme;

f) Uluslararası ticaretin emekçilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultu
sunda yeniden düzenlenmesi olarak belirlenmektedir.

ICFfU, küreselleşme sürecinin demokratik olarak denetlenebileceğine
ve hem yerel ölçekte hem de uluslararası düzeyde bu sürece müdahale edile
bileceğine inanmaktadır. Küreselleşmenin olumsuz etkilerinin öncelikle iş
yerlerinde ortaya çıkmakta (ücretlerin düşmesi, çalışma koşullarının kötüleş
mesi, örgütsüzleştirme vb.); bu nedenle sendikal örgütlenme gerek işyerlerin
deki sorunların çözümü gerekse politik süreçlere kitlesel güçle müdahale için
yaşamsal önemdedir.

ICFfU, küresel ekonomide istihdamın geliştirilmesi, sosyal adaletin
sağlanması ve demokratikleşmenin gerçekleştirilmesi için başta Birleşmiş
Milletler olmaküzere ILO, Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü, Bir
leşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi kuruluşlara emekçilerin talepleri,
özellikle de temel çalışma standartları doğrultusunda katkı sunma ve müdaha
le etmenin doğru yaklaşım olacağını savunmaktadır.

Belge'de enforrnel sektörün gelişimine ve yarattığı tehlikelere değinil
mektedir. Araştırmalara göre azgelişrniş ülkelerde çalışan nüfusun yarısının
enforrnel sektörde bulunduğu, yaklaşık 3 milyar insanın günde 2 dolar ücret
alabildiği belirtilmektedir. Bu nedenle yoksullukla mücadelenin öncelikli bir
.hedef olarak benimsenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Belge'de şunlar ifade edilmektedir: Enformel sektör, sendikaların ör
gütlenme faaliyetleri açısından kritik önemdedir. Bu amaçla dünyanın çeşitli
ülkelerinde kampanyalar yürütülmektedir. Batı Afrika'daki Benin'de ICFTU
tarafından da desteklenen örgütlenme kampanyasında 30 bin enformel sektör
işçisi ya doğrudan sendikalarda ya da sendikalarla işbirliği içindeki kuruluş-
larda örgütlenmişlerdir. '

Ulusötesi şirketlerin artan gücüne karşı uluslararası emek dayanışma
sının arttırılması birbaşka öncelik olarak tespit edilmektedir. Bunun içinulus
lararası işkohı federasyonlarına önemli görevler düşmektedir. Ulusötesi şir
ketlerin küresel stratejileri karşısındayeni iletişim teknolojilerinden de yarar
lanarakuluslararası bir sendikal strateji üretmek ve bunu mümkün olan bütün
ulusötesi şirketler için hayata geçirmeye çalışmak gerekmektedir. Bu çalışma
larda birinci amaç, ulusötesi şirketin bütün birinılerinde temel çalışma stan
dartlarına uyulmasının sağlanmasıdır. Bunun için merkezden en alttaki taşe
ron firmaya kadar üretim ve hizmet zincirinin bütünü sendikal denetim altına
alınmalıdır.

Esnek istihdam, düzensiz çalışma, taşeron işçiliği gibi olgular karşısın
da sendikal hareket yeni örgütlenme teknikleri bulmak ve bu kesimleri örgüt-



lemek yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. Örgütlenmede birinci adım hangi bi
çim altında olursa olsun bütün işçilerin kollektif olarak temsil edilmesini sağ
layan örgütsel araçları yaratmak olmalıdır.

ICFrU, yeni faaliyet döneminde örgütlenmeyi öne çıkararak yeni
kampanyalar başlatma karan almıştır. Bu kampanyalardan biri "Gelecek Şim
di Başlıyor, Sendikalı Ol!" başlığıyla yürütülen gençlik kampanyasıdır. 1 Ma
yıs 2000 tarihinde başlayan ve Kasımayında sona erecek olan bu kampanya
nın amacı gençleri sendikal etkinliklerekatmak, gençler için daha iyi istihdam
ve eşit fırsat imkanları yaratmaktır. Kampanyanın hedefkitlesi 30 yaşın altın
daki bütün gençler (öğrenciler, işsiz gençler, enfonnel sektörde çalışan genç
ler, çokuluslu şirketlerde çalışanlar vb.), özellikle de genç kızlardır.

Kampanya etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik özel etkinlikler
(konser, tiyatro vb.), yürüyüşler ve mitingler yapılması planlanmaktadır.
Gençlerin sorunlarını parlamentolara taşımak için imza kampanyası düzen
lenmektedir, Sendikacılar işyerlerinin yakınlarındaki öğrenci kampüslerinde
ziyaretler gerçekleştirecektir. Sendikacılar öğrenciler, evde çalışan gençler,
genç işçiler ve örgütsüz ve/veya işsiz gençlerle buluşacaktır. Gençlik yürüyüş
leri, mitingler, forumlaryapılacaktır. Aynca çeşitli kültürel ve sportif etkinlik
lerin yapılması da planlanmaktadır. Bu kampanya dünyanın çeşitli ülkelerin
de gerçekleştirilecek, yapılan etkinliklere ilişkin bilgiler ICFrU kanalıyla da
ğıtılacaktır.

3.5- ABD'de Yeni Örgütlenme Kampanyaları
ABD, yeni sermaye stratejilerinin (esnek çalışma,bireyselleştirme, ye

ni yönetim teknikleri vb.) en yaygın olarak uygulandığı ülkelerden biridir.
ABD'de işçilerin sendikalaşma çabalarına işverenlerin yoğun tehdit ve baskı
larla karşılık vermesi olağan bir durum haline gelmiştir. Bu gelişmeler ABD
sendikal hareketinin, politikalarım köklü bir biçimde gözden geçirmesine ve
özellikle örgütlenme alanında yeni yöntemler geliştirmesine yol açtı. Bu bö
lümde uluslararası sendikal hareket için önemli ipuçları taşıyabilecek bu ör
nekleri ele almak istiyoruz.

Bir araştırmaya göre ABD'de işverenlerin yüzde 91 'i işçileri sendika
laşma taleplerinden vazgeçmeye ikna etmek için toplantılar yapmaktadır,
yüzde 80'i işletme yöneticilerine sendikayı nasıl kapı dışarı edeceği konusun
da eğitimler vermektedir; yüzde 79'u yöneticilerden işçilere sendika karşıtı
propaganda yapmalarını istemektedir; yüzde 80'i bu konuda ve özellikle kit
le psikolojisi ve yasaları aşma (yasaya karşı hile) konusunda dışardan danış
manlara başvurmaktadır. İşverenlerin yansı fabrikayı kapatacağı tehdidi yap
maktadır; örgütlenme faaliyetinin yapıldığı işyerlerinin yüzde 31 'inde işten
atılmalaryaşanmaktadır. Bütün bunlara rağmen sendikalaşmabaşarılırsa işve
renlerin üçte biri görüşmeye yanaşmamaktadır.
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. Bütün bu gelişmeler karşısındaAFL-CIO son birkaç yıldır sendikal ör-
gütlenmeye öncelik veren bir strateji izlemektedir. Sendikal örgütlenmede ye
ni yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Yeni örgütlenme stratejilerin ilk
ürünleri geçtiğimiz yıl alınmaya başlanmıştır.

1999 yılında ABD'deki sendikalı işçilerin sayısında 265 bin artış oldu.
Bu son 20 yıldaki en büyük yıllık artıştır. Buna göre ABD'deki sendikalı işçi
lerin sayısı 16 milyon 210 binden 16 milyon 475 bine yükseldi. Sendikalaş- ,
ma oranındaki azalma eğilimi ilk kez tersine dönmeye başladı; ancak sendi
kalaşma oranı hala yüzde 14 düzeyindedir,

Sendikalaşma oranında artış eğiliminin ardında sendikaların örgütlen
me faaliyetine gittikçe daha fazla enerji ve kaynak ayınnalan yatmak.tadır.
Özel sektördeki üye artışı 112 bin 493 olarak gerçekleşti. Bu, geçtiğimiz 20
yılda kaydedilen herhangi bir yıllık artışın iki katıdır. Özel sektörde sendika
laşma oranındaki azalma durdu. Kamu sektöründeki artış ise 152 bin 788 ola
rak gerçekleşti; buna göre kamu sektöründeki sendikalaşma oranı yüzde
37.3'ten yüzde 37 .7'ye yükseldi.

AFL-CIO, yıl boyunca sürdürülen örgütlenme kampanyalarını her yıl
haziran ayında gerçekleştirilen "Haziran'da 7 Gün" adlı bir kampanya ile taç
landınnaktadır. Bu kampanya yıllık faaliyetlerin doruk noktasını oluşturmak
tadır. Bu faaliyet çerçevesinde sendikalı ve sendikasız işçiler, bölgesel ve ye
rel birimler, öğrenciler vb. biraraya gelmekte ve işverenlere işçilerin sendika
seçme hakkına müdahale etmeme çağrısında bulunmaktadırlar. Geçen yıl ay
nı adla 100 şehirde düzenlenen 120 ayn etkinliğe işçiler, bölge liderleri ve se
çilmiş yöneticilerden oluşan yaklaşık 12 bin kişilik kitle katılmıştır. Bu yıl bu
etkinliklerin daha da büyük olması beklenmektedir.

AFL-CIO'nun yeİıi örgütlenme stratejisi çerçevesinde uyguladığı bazı
diğer programlar "Sendika Yazı", "Sendika Kenti", "Örgütlenme Enstitüsü"
başlıkları taşımaktadır.

SendikaYazı (Union Summer) AFL-CIO'nıın özellikle üniversite öğrenci
lerine yönelik bir programıdır. Başta öğrenciler olmak üzere genç işçiler ve diğer
aktivistler her yaz 4 haftalık örgütlenme eğitimi ve stajından oluşan bu programa
katılmaktadır. İlkolarak 1996yılında başlayan bu programdan bugünekadar 2000
aktivist yetişmiştir.. •

Sendika yazı, sendikal örgütlenme faaliyetlerine katkı sunabilecek bütün
kesimlerden destek alabilmeyi amaçlamaktadır. "Sendika Yazı" programına katı
lan öğrenciler (bunlara "Summeristas" ya da "USAŞ" deniyor) bu programda öğ
rendiklerini ve becerilerini hayata geçirebiliyorlar: işçilere işyerindeki haklan
doğrultusunda yardımcı oluyorlar; işçileri evlerinde ziyaret ediyorlar ve çalışma
koşullarının nasıl iyileştirilebileceğini anlatıyorlar; eylem örgütlüyorlar ve eylem
lere katılıyorlar. İşçi örgütleriyle diğer yerel toplumsal örgütleri biraraya getiri
yorlar, kamuoyunu aydınlatıyorlar vb,
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"Sendika yazı" bir eğitim organizasyonudur; ama stajyerlere yemek ve
diğer acil ihtiyaçlar için haftada 210 dolar verilmektedir. Genellikle kalacak
yer (yatakhane, öğrenci yurdu vb.) sağlanmaktadır.

"SendikaYazı" projesi 1996 yılında başladı; o yılki etkinliğe lOOO'den
fazla öğrenci, genç işçi vb. katıldı. Haziranın başından Ağustos sonuna kadar
geçen sürede Seattle'dan Miami'ye 22 kentte etkinlikler yapıldı. Bu etkinlik
lere yüzlerce stajyer katıldı. Çalışma koşullan hakkında bilgi sahibi oldular,
örgütlenmenin güçlüklerini izlediler. Her grupta 10 ila 40 stajyer yer aldı.
Stajyerler program boyunca birarada yaşadılar. Eğitimlerde örgütlenme tek
nikleri, işçi tarihi, özellikle kadınlar ve göçmenler, güç analizi, politik ekono
mi, örgütlenme modelleri gibi konular işlendi.

Geçen yıllarda bu program çerçevesinde yapılan etkinliklere örnek
vermek gerekirse:

1999'da Kuzey Kalifomiya Marangozlar Konseyi 9 stajyer aldı. Bun
lar üç gruba bölündü. 50 sendika üyesi ile birlikte işçilerle temasa geçtiler.
Toplantılar organize ettiler, araştırma yaptılar. 383 işyeri ziyareti yapıldı.
1 .600 işçi ile görüşme gerçekleştirildi.

Cleveland'da Otel ve Restaurant İşçileri Yerel Örgütü 10 "Summeris
tas" aldı. Bunlar üniversite kafeteryasındaki işçilerin örgütlenmesi çalışması
na katıldılar. İşçilerin iyi bir ücrete kavuşması için kampanya örgütlediler.
Sendikal örgütlenmeye katmak için görüşmeler yaptılar. Radisson Oteli çalı
şanlarını evlerinde ve işyerlerinde ziyaret ettiler. Yerel örgütün başkanı staj
yerlerin kampanyalarda kilit rol oynadıklarını söyledi.

1998'de SEIU'nun bir şubesi örgütlenme kampanyasında stajyerleri
istihdam etti. Stajyerler temizlik işçileriyle gündelik konuşmalar yaptılar. Bu
sektördeki küçük işletmelerdeki işçilerin örgütlenmesinde önemli rol oynadı
lar.

Yeni örgütlenme stratejileri çerçevesinde uygulanan bir başka program
"Sendika Kenti" adını taşımaktadır. İdeal bir sendika kenti şöyle tanınılan
maktadır ve böyle bir yere ulaşılması hedeflenmektedir:

"Sendika kenti herkesin ailesiyle birlikte yaşamayı arzu edeceği bir
yerdir. Büyük birmetropol, küçük bir kasaba, bir mahalle ya da kırsal bir yer
leşim yeri de olabilir. Ama oraya gittiğinizde nasıl bir yer olduğunu anlayabi
lirsiniz. İşçiler özgüven içinde rahat konuşurlar çünkü insanca yaşam ücreti
ne ve sosyal haklara sahiptirler. Aileler mutludurlar çünkü anne babaların ça
lışma saatlerinin dışında çocuklarıyla oyun oynayacak vakitleri vardır. Politi
kacılar sendika binasının yanından geçtiklerinde şapkalarıyla selam vermek
tedirler. Ve en büyükten en küçüğe bütün işverenler işçilere ve yaptıkları işe
saygı göstermektedirler. Peki şimdi yaşadığınız yerden bir "Sendika Kenti"ne
nasıl gidebilirsiniz? Bunun için adresinizi, ya da işinizi değiştirmeniz gerek-
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mez, yapmanız gereken Amerikan işçi hareketini aşağıdan yukarı yeniden in
şa etmemizde bize yardımcı olmanızdır."

Bu program çeşitli aşamalardan oluşmaktadır ve emek hareketini aşa
ğıdan yukarı yeniden inşa etmeyi amaçlamaktadır. Amerika'nın dört bir ya
nındaki emek konseyleri, ulusal sendikalar ve bölgesel organlar aracılığıyla
bu adımlar atılmaktadır. Bu aşamalar, eğitim ve üyelerin motivasyonu, işçile
rin sendikalaşma hakkının savunulması, binlerce yeni işçinin örgütlenmesi ve
emekçi ailelerin sesinin Beyaz Saray'a yansımasını sağlayan güçlü bir politik
sesin yaratılmasıdır.

Herhangi bir AFL-CIO yerel örgütü sendika kenti programına katılabi
lir. Gerekli önkoşullar yerine getirildikten sonra AFL-CIO bir uygulama prog
ramı hazırlar. Her yılın sonunda bir komite inceleme yaparak "Sendika Ken
ti" statüsünün devamı konusunda karar verir.

AFL-CIO örgütlenme çalışmalarına kadro yetiştirmek için 1989 yılın
da "Örgütlenme Enstitüsü" kurmuştur. Çeşitli sendikaların katkılarıyla birlik
te oluşturulan bu Enstitü örgütlenme eğitimi ve staj programıdır. Bu program
dershane eğitimi (teorik eğitim), alan eğitimi (staj) ve iş yerleştirmeyi içer
mektedir.

Enstitüye gelen örgütlenme uzmanı adayları öncelikle üç günlük temel
eğitimden geçirilmektedir. Burada temel konu örgütlenme stratejileri ve yön
temleridir. Bu teorik eğitimi 10 günlük oryantasyon kursları izlemektedir. Bu
nun ardından ise üç aylık alan eğitimi, yani staj olanağı sağlanmaktadır. Staj
yerlere haftalık 400 dolar ücret verilmektedir. Eğitimin sonunda sendikalarda
işe yerleştirilen mezunlar yıllık 20-30 bin dolar ücret almaktadır. Bugüne ka
dar mezunların yüzde 90'ı bir işe yerleştirilmiştir.

4-Türkiye'de Yaşanan Gelişmeler
Geçtiğimiz dönemde Türkiye'de her alanda köklü değişiklikler yaşan

dı. Ekonomik alanda yaşanan krizin derinleşmesi sonucu IMF ile stand-by an
laşması yapıldı ve "ekonomik istikrar programı" uygulamaya kondu. Siyasal
alanda 18 Nisan seçimleri yapıldı ve üç partili koalisyon hükümeti kuruldu.
Kürt sorunu ve siyasal İslam gibi konulara ilişkin önemli değişimler yaşandı.
Bütün bu gelişmeler emek hareketini ve sendikaları derinden etkiledi. Bu bö
lümde bu gelişmeleri ana hatlarıyla ele almak istiyoruz.

4.1- Ekonomik ve Sosyal Veriler
1999 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 6.4 küçülmüştür. Bu, Cumhuriyet

tarihi boyunca yaşanan ikinci en büyük küçülmedir. Bunun sonucunda Türkiyeki
şi başına milli gelir sıralamasında 90. sıraya düşmüştür. Kişi başına milli gelir
3000 doların altına inmiştir. Yoksulluk ve işsizlik artmış; gelir dağılımı daha da
bozulmuştur.



Bu tablo yıllardır uygulanan ekonomik politikaların başarısızlığını
göstermektedir.' Türkiye uygulanan ekonomik politikalar sonucunda sanayi
leşmeyi, yatırımı, üretimi ve istihdamı unutmuştur. Rant ekonomisi temel fa- .
aliyet haline gelmiştir. En büyük sanayi firmaları bile devlete borç vererek ya
şamını sürdürmektedir. 2000 yılı bütçesinde 24 katrilyon lira vergi geliri ön
görülürken, borç faizlerine ayrılan pay 21 katrilyon liradır.

Enflasyonu düşürme programının bütün yükü çalışanlara çıkarılmakta
dır. Bunun için, 1) ücretlere müdahale edilmektedir; 2) dolaylı vergilerle hal
kın satınalma gücü azaltılmaktadır.

Herkesten fedakarlık beklenirken rant gelirlerine dokunulmamaktadır.
Vergiler, ücretlerin dondurulması ve özelleştirme yoluyla elde edilecek gelir
ler borca yatırılacaktır.

Özel sektörün yeterince fedakarlık yaptığı söylenemez. Özel sektörün
fiyat belirleme yetkisi serbesttir ama işçilerin ücret belirleme özgürlüğü çiğ
nenmek istenmektedir. Sürmekte olan ve önümüzdeki dönem gündeme gele
cek olan toplu pazarlıklarda "beklenen enflasyon" oranının aşılmaması için
sendikalara dayatma yapılmaktadır.

Enflasyon sadece ücretler bastırılarak düşürülemez, çünkü enflasyo
nun sorumlusu çalışanlar değildir. Aksine Ti.irkiye'de ücretlerde reel büyüme
gerekmektedir. Bu yolla iç talebi geliştirmek, dolayısıyla üretim ve yatırını
eğilimini arttırinak mümkündür. Bütçe açıkları ise sadece sosyal harcamala
rın kısılmasıyla değil, diğer kalemlerde, örneğin askeri harcamalarda yapıla
cak kısıntılar ile vergi gelirlerinin arttırılmasıyla kapatılabilir. Türkiye'de bü
tün kazançlardan vergi alınmadıkça, özellikle kayıtdışı ekonomik faaliyetler
kayıt altına alınmadıkça bütçe açıklarının asgari seviyeye çekilmesi ve kalıcı
laşması mümkün olmayacaktır.

Türkiye planlı bir yatırım ve üretim seferberliği başlatmadıkça, üre
timde kamu ve özel·sektör dengesini Türkiye gerçeklerine uygun biçimde
oluşturmadıkça ekonomik sıkıntılar aşılamaz. Bunun için özellikle iç ve dış
borçlara yönelik radikal önlemler gündeme getirilmelidir. Devlet eldeki avuç
takini satarak bu sorunun altından kalkamaz.

4.1.1- Büyüme, istihdam ve işsizlik
Türkiye, Asya krizinin de etkisiyle 1999 yılında yüzde 6.4 küçülmüş

tür. Bu, Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan ikinci en büyük küçülme oranı
dır. Bu gelişme sonucunda Türkiye milli gelir sıralamasında dünya ülkeleri
arasında 90. sıraya düşmüştür. Kişi başına milli gelir ise 3,000 doların altına
inmiştir.

Çeşitli araştırmalara göre yoksulluk sınırının altında yaşayanlar nüfu
sun yüzde 15-20'sini oluşturmaktadır. Türkiye'de istihdam 22 milyon, işsiz
sayısı ise eksik istihdam.la birlikte yaklaşık 10 milyondur.
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Türkiye'de üretim ve yatırım eğilimi düşmektedir. Bütçeden yatırıma
az pay ayrılması, istihdamı arttırıcı hiçbir ciddi çalışmanın olmaması ve özel
sektörün yatırımdan çok devlet kağıtları, faiz ve repo gelirleri ile ilgilenmesi
yeni iş alanlarının açılmasını engellemektedir.

4.1.2- Gelir Dağılımı
Türkiye nüfusunun en fakir yüzde 20'lik kesimi Türkiye toplam geli

rinin yüzde 4.9'unu alırken, en zengin yüzde 20'lik kesimi ise gelirin yüzde
54.9'unu almaktadır. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 80'i gelirin sadece yüz
de 45.1 'ini alırken, geri kalan yüzde 20 gelirin yarısından fazlasını almakta
dır.

Bölgeler arasındaki adaletsizlik de çok büyük boyutlardadır. Nüfusun
yüzde 25.4'ının yaşadığı Marmara Bölgesi milli gelirin yüzde 36.6'sını alır
ken, nüfusun yüzde 10.8'inin yaşadığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi milli ge
lirin sadece yüzde 5.3'ını almaktadır. Kocaeli'de kişi başına düşen milli gelir
7.096 dolar iken, Muş'ta sadece1654 dolardır. Türkiye adaletsiz gelir dağılı
mında dünyanın en kötü 5 ülkesi içinde yer almaktadır.

Ücretiyle geçinenlerin milli gelirden aldıkları pay yüzde 24.2 iken, ser
mayedarlar milli gelirin yüzde 60.7'sini almaktadırlar. Buna karşılık vergi yü
künün çoğu ücretlilerin sırtındadır. Verginin yüzde 51.4'ünü ücretliler karşı
larken, sermayedarlar sadece yüzde 48 .6 oranında vergi vermektedir.

4.1.3- Asgari ücret
Asgari ücret, Mayıs 2000 tarihi itibariyle, 80 milyon lira {yaklaşık 150

dolar) civarındadır. Genel hesaplamalara göre dört kişilik bir ailenin aylık ge
çim masrafı 350-400 milyon liradır. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon ücretli ça
lışanın en az 5 milyonu fiilen asgari ücretle çalışmaktadır. Tiirkiye'de asgari
ücreti, fiilen, hükümet belirlemektedir. Asgari ücret tespit komisyonu göster
meliktir, çünkü taraflar eşit olarak temsil edilmemektedir.

4.1.4- 2000 Yılı Bütçesi
2000 Yılı Bütçesi, bütün kaynakların esas olarak faiz giderlerine ayrıl

dığını ortaya koymaktadır. Faiz giderlerinin bir yıl öncesine göre yüzde 105
oranında bir artışla 21 katrilyon liraya çıkması öngörülmektedir. Öte yandan
vergi gelirlerindeki artış, bütçede öngörüldüğü gibi 24 katrilyon liraya ulaşsa
bile -ki bu çok da gerçekçi değildir- vergi gelirlerinin yüzde 90'ının faize ay
rılacağı görülmektedir.

Vergi gelirlerindeki artışın esas olarak dolaylı vergiler, yani akaryakıt,
haberleşme, elektrik gibi temel tüketim malları ve hizmetlerine konacak ek
vergiler yoluyla sağlanması hedeflenmektedir.

Bütçede dikkat çekici bir başka nokta, vergi dışı gelirlerdeki yüzde



124'lık artış beklentisidir. Buna göre vergi dışı gelirlerin 8 .6 katrilyon liraya
ulaşması beklenmektedir. Bunun asıl kaynağının ise özelleştirme olacağı söy
lenmektedir.

Böylece özelleştirmenin bütçe açıklarını kapamak için kullanıldığı
açıkça itiraf edilmiş olmaktadır. Esas olarak 2 katrilyon liralık enerji özelleş
tirmesi ve 600 trilyon liralık haberleşme özelleştirmesi hedeflenmektedir.

Personel giderinin düşük tutulması için kamu çalışanları ücretlerinin
yıllık yüzde 25 oranında arttırılması hedeflenmiştir. Buna göre ücretlerdeki
reel gerileme önümüzdeki yıl da sürecektir.

Yatırımlara ayrılan 2.3 katrilyon lira ile en temel yatırımların bile ger
çekleştirilmesimümkündeğildir. Bu demektir ki kamu tümüyle yatırımlardan
vazgeçmekte, yatının ve üretim, ekonominin alt sıralarına bırakılmaktadır.

Türkiye'de ekonomik sorunların nedenleri yapısaldır. Türkiye'de yıl
lardır ekonomi kuralsızdır; yatının kararları plansızdır. Devlet, bütün kazanç
lardan vergi almamakta, bunun yerine yüksek oranlarda faizle borçlanmakta
dır. Rant arayışı temel ekonomik faaliyet haline gelmiştir.

Çözüm bu yapısal faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır. Rant ekonomi
sinden yatının ve üretim ekonomisine dönmek gerekmektedir. Bunun için
makro planda planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır.

İşçi çıkarmak krize çare değildir; aksine talebi geliştirmek için istih
dam yaratmak gerekir. Bunun için de yatınmlann arttırılması ve düşük ücret
politikasının terkedilmesi gerekmektedir.

· Aktif gelir dağılımı politikaları uygulanmalıdır. Bunun için kamunun
rolü önemlidir. Kamu gelir politikaları ve sosyal harcamalar yoluyla gelir da
ğılımının düzeltilmesine katkı sunmalıdır.

4.2- Ekonomik Program
23 Aralık 1999'da IMF ile imzalanan "stand-by" anlaşması ve uygu

lanmaya başlanan ekonomi programı sermayenin yeniden yapılanma strateji
sinin son halkasıdır. Program özelleştirmeyi hızlandırıp tüm topluma ait ol
ması gereken kamumallarını ulusal ve uluslararası sermayenin emrine vere
rek, kamu yatırımlarını kısıp devletin asli faaliyetlerinden sayılan altyapı hiz
metleri de dahil mal ve hizmet üretiminden elini çekerek; eğitim, sağlık, sos
yal güvenlik gibi en temel toplumsal hizmet alanlarını. dahi yeni bir kar alanı
şeklinde tanımlayarak kamu mülkiyetini ve kamunun etkinlik araçlarını iyice
daraltmayı amaçlıyor. Böylelikle mülkiyet ilişkilerine sermayeden yana mü
dahalede bulunuyor.

Program aynca, emekgelirlerini beklenen enflasyona endeksleyip kar
lan serbest bırakarak; büyük ölçüde emek kesiminin ödediği dolaylı vergile-
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rin ağırlıkta olduğu, gelir ve servet dağılımını daha da bozacak vergi uygula
malarını sürdürerek; tarımda taban fiyatlarını enflasyonun altında belirleyip
üreticileri mağdur ederek; sosyal güvenlik kurumlarına bütçe katkısını kısa
rak bölüşüm ilişkilerini de sermaye çıkarına, emek aleyhine düzenlemeyi
amaçlıyor.

Anti-enflasyon programı olarak sunulan bu paketin hazırlanması sıra
sında emek kesiminin temsilcilerinin görüş ve taleplerine başvurulmamış,
göstermelik bir "toplumsal uzlaşma" arayışı bile sergilenmemiştir. IMF prog
ramlarının emek karşıtı niteliği bilinmekle birlikte bu tip programların uygu
landığı başka ülkelerdeki taraflar arasında "toplumsal uzlaşma paktı" imza
lanması arayışında bile başvurulmaması dikkat çekicidir.

18 Nisan seçimleri öncesinde işveren çevrelerinin ve neo-liberal ide
oloji savunucularının "yapısal reformları , gerçekleştirecek partilere oy verin"
çağrısı yankı bulmuş, tüm partiler serbestpiyasa düzenine bağlılıklarını ispat
lama yarışına girmişlerdi. IMF anlaşmasının siyasi bir sahibinin bulunmadığı
eleştirisini yapanların krizi sermayedenyana çözme stratejisini tam kavraya
madıkları anlaşılmaktadır. Çünkü bu programın tek başına hükürnete maledil
meden meclisteki muhalefetin de örtülü onayıyla partilerüstü bir görüntüyle,
tüm sermaye kesimlerinin desteğiyle uygulanması, amaçlanmaktadır. Aynca
programın Merkez Bankası, Hazine vb. bürokratlar kanalıyla sunulması libe
rallerin ekonominin teknik, alternatifsiz, tartışılmaz çözümler gerektiren bir
alan olduğu dayatmasına güç katmaktadır.

Programın kamu maliyesi, yapısal refoımlar ve gelirler politikası ol
mak üzere üç temel ayağı bulunmaktadır. Kamu maliyesi ayağında, Merkez
Bankası 'nın sadece ülkeye gelen döviz karşılığında para basan, ekonomik po
litikaların yönlendirilmesinde söz salıibi bulunmayan bir "para kuruluna" dö
nüşmesi sözkonusudur. Ayrıca kamu maliyesinin krizi iç borçları dış borçlar
la ikame ederek aşılmaya çalışmakta, böylece 1989'dan beri uygulanan ulu
sal ve uluslararası sermayeye yüksek reel faizlerle kaynak aktarınaya dayanan
bir sermaye birikim modelinin bir anlamda sonuna gelinmiş bulunmaktadır.

İç borçların milli gelire oram 1994 yılında yüzde 14 iken 1999 yılında
- yüzde 24'e tırmanmıştır. 2000 yılı bütçesinde 21 katrilyon lira iç borç ödeme
si öngörülmektedir. Dış borçlarda da artış vardır. Dış borçların milli gelire
oranı 1996 yılında yüzde 45.8 iken 1999 yılında yüzde 60.1 'e tırmanmıştır.

Tarım sübvansiyonlarının kısılarak bu sektörün uluslararası rekabete,
özellikle çokuluslu şirketlerin hegemonyasına açılmasının aynı zamanda is
tihdamın yüzde 43'ünü sağlayan kesime artık bütçeden kaynak aktarılmama
sı gibi bir sonucu vardır. Programın önemli bir "performans kriteri" de bütçe
de temel fazla verilmesi, böylelikle bütçenin yüzde 40'ına varan faiz ödeme
leri aksatılmazken, yatırımların sıfıra yaklaşması, kamudaki ücretlerin reel

. olarak geriletilmesi, eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetlerdeki kalite düşüşünün
kurumlaştırılması vardır.
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Kısaca, kaınu maliyesinin yeniden yapılanması toplum için değil ser
maye için devlet anlayışının kökleşmesini, kamu maliyesinin krizinin emek
kesiminin sırtından aşılmasını amaçlamaktadır.

Programın ikinci ayağı olarak "yapısal reformlar'' sloganıyla sunulan
düzenlemeler ise emek kesimin çıkarları açısından "karşı reformlar'' denebi
lecek bir öze sahiptir. Enerji, bankacılık, iletişim gibi stratejik sektörler; eği
tim, sağlık, sosyal güvenlik gibi sosyal hizmetler, tanın gibi nüfusun yüzde
35'ini kapsayan bir ekonomik yaşam alanı karın egemenliğine açılmakta,
uluslararası sermayenin rekabetine sunulmaktadır.

Yapılan yasal düzenlemeler tüm karar ve denetim mekanizmalarını
ABD modeli üst kurullara devretmekte, bir anlamda "kurulokrasi" dönemi
başlamaktadır. Böylelikle sermaye çıkarları politikacıların zaman zaman top
lumun taleplerine kulak verme ihtimaline veya ilerde oluşabilecek "popülist"
bir hükümet "tehlikesine" karşı güvence altına almaktadır.

Devlete iç borç vererek büyük kazançlar elde eden büyük sermaye
gruplarının bu olanak daralınca özelleştirmelere yönelmesi, örneğin cep tele
fonu lisans ihalesinden tüm büyük holdinglerin boy göstermesi bu yasal çer
çevenin "güvencesine" dayanmaktadır. Uluslararası tahkim, bankacılık yasa
sı, sosyal güvenlik yasası gibi düzenlemelerin neredeyseMeclis'teki tüm par
tilerinin onayıyla geçmesi de farklı sermaye kesimlerinin "yapısal reformlar"
konusundaki mutabakatını, emek kesiminin ise toplumsal muhalefeti örgütle
medeki yetersizliğini göstermesi açısından ilginçtir.

Programınüçüncü ayağı ise gelirler politikasıdır. Ücretlerin reel olarak
gerilemesi, gelir dağılımının iyice bozulması; sermayenin vergilendirilmeme
si, buna karşılık kaınunun ekonomide sübvanse ettiği mal ve hizmetlerin iyi
ce azalmasıyla "refah dağılımının" daha da bozulduğu bir ülkede yaşıyoruz.
Benzer programlarda rastlanan en düşük gelirlilere yönelik telafi edici uygu-
lamalarına bile prograında rastlanmaması dikkat çekicidir. •

Fiyatlara vekarlara müdahale edilmezken, ücretlerin gelecek enflasyo
na endekslenmesi, tarım gibi maliyetleri geçmiş bir yıla uzanan bir sektörde
aynı mantığın işletilmesi programın gelirler politikası açısından da tek yönlü
ve vahşi karakterini vurgulamak anlamında önemlidir. Bir tek kira artışlarının
sınırlaması girişimi de dar ve orta gelirli kesimlere evini kiraya verenlerin bü
yük. sermaye olmadığı çerçevesinde düşünülürse programın sınıf karakteri
açısından anlaşılabilir.

4.3- Rejim Krizi
1990'1ı yıllarla birlikte çok yönlü bir rejim krizi yaşamaya başlayan

Türkiye tüm konjonktüre! sorunlarına karşın krizi yönetebilmeye başlamış,
krizden sıyrılabilme sürecine girmiştir. Soğuk Savaş koşullarında şekillenen
Türkiye'nin siyasal ve ekonomik yapısının küreselleşme etiketiyle ifade edi-
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len dünya kapitalizminin siyasal, ekonomik, ideolojik yeniden yapılanma sü
recine uyum sağlamakta zorlanması krizin en önemli kaynağıdır.

Dış etmenlerin yaoısıra, siyasal İslam'uımerkezi ideolojik doğrultuyu
zorlayıp, kitlelerin neo-liberal politikaların sonuçlarına duyduğu tepkiyi de
örgütleyerek güç kazanması, Kilit sorununun derinleşmesi yanındaparlamen
ter siyasetin bir güven ve meşruiyet bunalımına sürüklenmesi rejim krizinin
iç siyasetteki başlıca nedenleri olarak gösterilebilir.

Bu süreçte rejimkrizinin bir sistem krizine dönüşmesini önlemek üze
re bir dizi adım atıldı. Ordu iç ve dış politik gelişmelere yön vermek için ini
siyatü aldı. Siyasal İslami hareket iddiaları ve kitle gücü bakımından geriye
çekilmek zorunda bırakıldı. Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkmak zorunda
bırakılmasıyla başlayan gelişmeler sonrasında Öcalan'ın yakalanması, idam
kararınn çıkması ve idamın ertelenmesi, bu sorunun yeni bir döneme girme
sine yol açtı.

18 Nisan seçimlerinden demokratik bir yönelimi hızlandırabilecek,
emek güçlerinin taleplerine cevap verebilecek bir irade çıkmadı. Seçim so
nuçlan ülkenin sağa kayışının, solun güç yitirişinin, milliyetçiliğin yükselişi
nin ve merkez siyasetine olan güvensizliğin sürdüğünü gösterdi. Seçimler bir
-yanıyla ülkedeki demokrasi ve özgürlük taleplerine yanıt verebilecek, bir ya
nıyla da "yapısal reformlar" adıyla sunulan neo-liberal programa karşı tavır
alabilecek bir öznenin olmadığını, siyasetin ana yörüngesinin sağlamlaştığını
da vurgulamış oldu. Tabii bu sonuçta antidemokratik seçimyasalarının sürdü
rülmesinin önemli bir rolü oldu.

Bu dönemde emek hareketi ve toplumsal muhalefet güçleri çeşitli et
kinlikler düzenledilerse de, etkin bir müdahale gücü oluşturamadılar. Emek
kesiminin gerek dünyada, gerekse Türkiye'deki somut koşulların detaylı bir
analizini yapabilmesi, örgütlenme düzeyini değişen şartlara uyarlayabilmesi
ve Emek Platformu'nun 1999 Temmuz eylemleri benzeri topyekün, yekvücut
karşı çıkışlar gösterebilmesi büyük önem taşıyor.

4.4- Açık toplum arayışında "Susurluk"
Susurlukkazasıyla birlikte devlet içindeki gizli yapıların varlığı ve bu

radan kaynaklanan ilişkilerin kişisel çıkarlar için kullanıldığı açıkça ortaya
çıktı. Polis, asker, devlet bürokrasisi ve siyaset sınıfının kısaca tüm devletin
bu kokuşmuş yapının asli unsurları olduğu gizlenemez hale geldi.

Susurluk sonrası devletin çeteleşmesine karşı temiz toplum talebiyle
yükselen toplumsal muhalefet dalgası "SürekliAydınlık İçin I Dakika Karan
lık:" eylemleriyle iyice kitleselleşti. Bu arada siyasal İslam'ın yükselişi, buke
simin sözcülerinin yurttaş inisiyatifini hakarete, iftiraya varan bir söylemle
karşılarına alması; "Karanlık Eylemleri"nin yönünün kaymasına ve bu de
mokratik çıkışın etkisizleşmesine neden oldu.



Susurluk olayı, devletin yeniden yapılandırılması stratejisi açısından
bir fırsat olarak değerlendirildi. Mevcut devlet yapısının köhnemişliğinin,
Türkiye'nin genelde Batı dünyası, özelde AB ile ilişkilerini aksatacak boyut
lara ulaşması; çeteleşme ve buna bağlı silah, uyuşturucu vb. kaçakçılık örgüt
lerinin gücünün büyük sermayenin çıkarlarını ve güvenliğini tehdit edecek
boyutlara gelmesi de bir hamle gereğini gündeme getirmişti.

Toplumsal muhalefetin örgütlülüğünün gevşekliği ve zihin bulanıklığı
yaratılması da gerçek suçlu kişi ve kurumların üzerine gidilememesine,Mec
lis'in hazırladığı Susurluk Raporu'nun bile rafa kaldırılmasına karşı tepkile
rin yetersiz kalmasına neden oldu.

Hizbullah operasyonu da, devletinbir dönem işkenceden ve vahşi yön
temlerden kaçınmayan güçleri görmezden geldiğini, kendi "ulvi" amaçlan
içinkullanmaktan çekinmediğini göstermiştir. Ama artık buyöntemlerin Kürt
sorununun da hafiflemesiyle tercih edilir olmaktan çıktığının, ciddi bir devlet
anlayışının benimsendiğinin güvencesi verilmeye çalışılmıştır.

4.5- AB Kapısındaki Türkiye .
Türkiye'nin gelişen dünya koşullarında öneminin artması, Yunanistan

ile arasındaki gerginliklerin azalması, Kürt sorununda yeni bir döneme giril
mesi benzeri gelişmelerTiirkiye'ye AB'ne girişte adaylık statüsü verilmesini
getirdi. Türkiye'nin yüzyıllıkAvrupalı olma özlemi ve diğer konjonktüre! ge
lişmeler nedeniyle AB adaylığı neredeyse bir toplumsal uzlaşma temelinde
kabul gördü.

Bilindiği gibi AB'ne üyelik 1993'de belirlenen Kopenhag kriterleri
çerçevesinde belirleniyor. Kopenhag kriterleri ekonomide işleyen bir piyasa
düzenini ve rekabete açık bir yapıyı öngörüyor, Bu kriterlerAvrupa'da kamu
sektörünün.ekonomide ağırlığını arttırmayı, istihdam ve büyümeyi temel alan
Keynesyen politikaların terkedilmesi, küresel rekabet ortamında neo-liberal
projenin benimsenmesi sonucu şekillenmiştir. Kopenhag kriterlerinin ekono
miyle ilgili maddeleri emek güçleri açısından çeşitli olumsuzluklar içermek
tedir. AmaTürkiye GB'yle tam üyelik arasındaki bağın kopartılmasını kabul
lenmiş ve aynı zamanda serbest dolaşım talebini geri çekmişti. Bu nedenle
Türkiye Kopenhag kriterlerinin ekonomiyle ilgili şartlarım sağlamakta, AB
yetkilileri tarafından 15 aday ülke arasında ekonomik açıdan en hazır ülke.
olarak gösterilmektedir.

Kopenhag kriterlerinin demokrasiyi, insanhaklarını, hukukunüstünlü
ğünü, azınlık haklarına saygıyı öngören koşulları ise Türkiye'nin demokrasi
açılımları açısından olumlu kabul edilebilir. Bir ülkede demokrasinin o toplu
mun kendi mücadelesiyle kazanılması ve demokrasi ilkelerinin bir koşulu ye
rine getirmek için değil kendi yurttaşları hakettiği için benimsenmesi esasbr.
Ne var ki AB adaylık sürecinin bu kazanımları hızlandırması ve farklı birplat-
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formda meşrulaştırmasının demokrasi mücadelesi açısından getirileri bulun
duğu yadsınamaz.

4.6- Kürt Sorununda Gelinen Nokta
Ülkemizin çözüm bekleyen en önemli konularının başında gelen Kilit

Sorunu, özellikle Öcalan'ınyakalanmasıyla yeni bir sürece girmiştir.

DİSKbinlerce insanımızın ölümü, binlercesinin sakat kalması, binler
ce ocağın sönmesine neden olan bu sorun karşısında herzaman duyarlı bir
yaklaşım içinde olmuştur.

Çünkü bu sorun her alanda ülkemiz açısından ağır yıkımlar getirmiş
tir. "Düşükyoğunluklu çatışma" ortamının getirdiği sorunlar; bölge insanının
içinde bulunduğu ağır koşullar ve sorunun giderek uç noktalarda odaklanma
sıyla boyutlanmış ve siyasetin çözümüretmekteki yetersizliği, isteksizliği ne
deniyle tıkanmıştır.

Uygulanan politikalar sorunun tartışılma olanağını bile ortadan kaldır
mıştır. DİSK ise sorunun çözümünde ilk adımınözgür tartışma ortamınınya
ratılmasıyla gerçekleşebileceği tezini savunmuştur. Yaşanan gelişmeler bu
noktada DİSK'inyaklaşımının haklılığını ortaya koymaktadır.

Öncelikli sorun can kaybımızın önlenmesi, Doğu ve GüneydoğuAna
dolu'nun hızlı bir kalkınma sürecine girmesidir.

Öcalan'ın yakalanmasıyla başlayan süreç bu anlamda Türkiye'ye
önemli bir olanak sağlamıştır. Bu olanağın nasıl kullanılacağı önümüzdeki
dönemde belirleyici konulardan biri olacaktır.

Başta demokrasinin kurumlaşması, hukukunişletilebilmesi, ekonomi
deki kara deliklerinkapatılabilmesininyolu büyükoranda bu sorunun sağlık
lı bir biçimde çözümünde yatmaktadır.

Açık bir tartışmave çözüme katılımın sağlanması vazgeçilmez ön ko
şuldur. Ancak umut verici gelişmelere karşın zaman zaman nükseden kimi
yaklaşımlar ciddi kaygılara neden olmaktadır.

5. Türkiye'de Sendikal Hak İhlalleri
Ülkemizde örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğünü güvence altına

alan, sendikalı üyelerin işgüvenceslni tanıyan temel ILO sözleşmeleri (örne
ğin, ILO'nun 87, 98 ve 158 no'lu sözleşmeleri) onaylanmıştır. Buna rağmen
sendikal hak ilılalleriyaygın olaraksürmektedir. DİSKyıllardırbu konuda çe
tin bir mücadele yürütmektedir. Çeşitli defalar ILO'ya başvurulmuş ve Il..O
Türkiye'yi bu nedenle kınamıştır. •

Türkiye'de sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili yasal çerçeve 12Eylül



sonrasında oluşturulmuştur ve bu yasal çerçeve, küçük bazı değişiklikler ol
masına karşın, aynen korunmaktadır. Bu yasal çerçevenin temel işlevi işve
renlerin sendikal hak ve özgüi-liikİeri istedikleri gibi ihlal edebilmelerine ola
nak tanımasıdır. Bubağlamda karşı karşı olduğumuz öncelikli yasal engelleri
şöyle sıralayabiliriz: yüzde 10 işkolu barajı, yüzde 50 + 1 işletme barajı, sen
di.kal üyelikte ve istifada noter şartı, toplu sözleşme prosedürü, iş güvencesi
nin olmaması, grev hakkına yönelik kısıtlamalar, kamu çalışanlarının toplu
pazarlık hakkının olmaması.

İşkolu barajı, eğer bir sendika ülke çapında yüzde 10 barajını aşama
mış ise, fiilen o sendika çatısı altında örgütlenmiş işçilerin toplu sözleşme
hakkını ihlal etmektedir. Bu durumda o sendikada örgütlü işçiler ya başka bir
sendikaya geçmek ya da sendikasız kalmak tercihinde bulunmak zorundadır
lar. Bu da sendika seçme özgürlüğünü ortadan kaldırmaktadır. Ocak 2000 is
tatistiklerine göre DİSKüyesi 10 sendika işkolu barajını geçemediği için üye
leri adına toplu sözleşmeyapma yetkisinden mahrumbulunmaktadır.

İşletme barajı, özellikle kamu sektöründe ve birbirine bağlı farklıyer
lerde konumlanmış üretim birimlerinden oluşan büyük ölçekli işletmelerde
toplu pazarlık hakkını ciddi biçimde önlemektedir. Bir üretim birimindeki iş
çiler örgütlenmişlersebile, eğer o işletmeye bağlı ama coğrafi olarakbaşkabir
bölgedebulunan işçiler örgütlü değillerse, toplu sözleşmeyapamamaktadırlar.

Noter şartı işçilerin sendika seçme özgürlüğünü ciddi biçimde ihlal et
mektedir. Sendi.kayaüye olmak ve istifa etmek için noter onayının gerekli ol
ması, caydırıcı yönü dışında işçilere ve sendikalara önemli bir mali külfet
yüklemektedir. 1992 ile 1999 arasında DİSK'e bağlı sendikalara üye olmak
için notere ödenen para yaklaşık 45-5 milyon doları bulmuştur. Notere yatı
rılan bupara, eğitim, araştırma ve örgütlenme faaliyetlerine ayrılabilecek kay
nakları eritmektedir. Bu nedenle noter şartı sendikal özgürlüğün önündeki en
önemli engellerden biridir.

Toplu sözleşme prosedüıü son derece karmaşıkve uzunbir süreçtir. Bu
prosedür çerçevesinde uygulanması gereken kurallar bıktırıcı bürokratik iş
lemlerden oluşmaktadır; aynca kullanılan veriler güvenilir değildir. Bu siste
min en büyük yanlışlığı üye sayılarına ilişkin verilerin işverenlerce sunulma
sıdır. Yetki tespitlerine büyük ölçüde işverenler tarafından itiraz edilmektedir.
Yetki davaları bazen yıllarca sürebilmekte ve bu da ciddi hakkayıplarına yol
açmaktadır. Bu süreç içinde işveren sendikalı işçileri kolaylıkla işten çıkara
bilmekte ve yetki kazanılsa bile işyerinde sendikalı işçinin kalmadığı durum
larla karşılaşılabilmektedir. Bu sistemin acilen sadeleştirilmesi gerekmekte
dir. Bu arada toplu sözleşme düzeylerinin deyeniden tanımlanması gündeme
gelmelidir.

. İş güvencesinin olmaması işçilerin sendi.kal haklarını kullanabilmele
rinin önündeki en büyük engellerin başında gelmektedir. İşsizliğin yoğun ol-
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duğu ülkemizde işçilerin önemli bir bölümü düşük ücretler ve kötü çalışma
koşulları altında istihdam edilmelerine rağmen işsiz kalma korkusuyla sendi
kal örgütlenmeye yanaşmamaktadır. Bütün engellere rağmen sendikalı olan
lar ise kolaylıkla işten çıkarılabilmektedir. 1996 başı ile 1999 sonu arasında
DİSK'e üye sendikalar 2000 farklı işyerinde örgütlen çalışması yapmışlar
ama 46 binden fazla işçi işten çıkarılmıştır, Bu durum sendikacıların da işçi
leri işsiz bırakma çekincesiyle örgütlenme faaliyetlerine istendiği ölçüde güç
vermesini önleyici bir faktördür.

Ülkemizde yaygın grev yasaklan ve engellemeleri mevcuttur. Banka
cılık,ulaştırma, enerji gibi sektörlerde grevyasağı sürmektedir. Hak grevi, da
yanışmagrevi gibi grevbiçimleriyasaktır. Ayncahükümet "kamu sağlığını ve
milli güvenliği tendit ettiği gerekçesiyle" herhangi bir grevi 60 gün süreyle er
teleyebilmekte, bu da fiilen grevin yasaklanması anlamına gelmektedir. Çün
kü bu süre içinde uyuşmazlığın bir biçimde çözülmesi zorunludur.

Bütünbu yasal engellerinyanısıra bazı işverenlerinveyetkilerin olum
suz tutumları, baskı vetehditler sendikal hak ve özgürlükleri ihlal etmektedir.
Bu ihlaller karşısında yeterli bir yaptırımmekanizması ise mevcut değildir.

Bütün bunlar karşısında DİSK yıllardır sendi.kal hak ve özgürlükleri
düzenleyen yasal çerçevenin uluslararası sözleşmelerle uyumlu hale getiril
mesini ve güçlü bir yaptırım.mekanizmasının kurulmasını önermektedir. Bu
çerçevede özetlemek gerekirse önerilerimiz şunlardır:

İşkolu ve işletme barajları, noter şartıkaldırılmalı,

158 sayılı ILO sözleşmesinin öngördüğü iş güvencesi sağlanmalıdır;

Toplu sözleşme yetki prosedürü sadeleştirilmeli,

Yetki belirlemede referandum esas alınmalı,

Çok düzeyli toplupazarlık sistemi gündeme getirilmelidir;

Grev yasaklarıve engellemeleri kaldırılmalı;

Kamu çalışanları da dahil tüm çalışanlara grevli ve toplu sözleşmeli
sendikal haklar tanınmalıdır.



2.BÖLÜM

10. DÖNEMÇALIŞMALARINDA
YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR

1- DİSK Çalışmaları
·Rapor'un bu bölümünde geçtiğimiz dönemde planlanan ve gerçekleş

tirilen DİSK çalışmalarına değineceğiz. Bu çalışmaları tek tek daire raporları
biçiminde ele almak yerine bir bütün olarak değerlendirmeyi uygun bulduk.
Bunun nedeni DİSK'in geçtiğimiz dönemde ayn daire faaliyetleri yerine, ço
ğu zaman birlikteyürütülen, zaman zaman birbiriyle örtüşen, uzmanlarınbir
den çok alanda faaliyet gösterdiği bir etkinlik dizisi gerçekleştirmesi ve buna
uygun bir çalışma tarzı uygulamış olmasıdır.

Bu çerçevede Rapor'un bu bölümünde öncelikle DİSK'in kamuoyun
da öne çıkan faaliyetleri değerlendirilmektedir, Bunun ardından örgütlenme,
eğitim, araştırma,basın-yayınve hukuk alanlarındaki çalışmalara değinilmek
tedir. Bu genel değerlendirmelerden sonra yapılan çalışmalar başlıklarına gö
re sıralanmakta; ayrıca geçtiğimiz faaliyet dönemi boyuncayapılan tümetkin
likler takvim sırasıyla da belirtilmektedir.

1.1- Demokrasi ve Sendikal Haklar Mücadelesi
Sendikal haklar mücadelesinin demokrasi mücadelesinin aynlmaz bir

parçası olduğu saptamasından hareket edenKonfederasyonumuz her iki alan
da birleşik bir mücadeleyi sürdürdü. Ülkemizin sorunlarıkarşısında tüm top
lumsal muhalefeti harekete geçirmeyi hedefledi ve bu doğrultuda çeşitli ey
lem birliklerini gerçekleştirdi.

12Eylül hukuk düzeninin değiştirilmesi mücadelesi DİSK'in en önem
verdiği konulardan birisini oluşturdu. Bu bağlamda gerekAnayasa gerek ya
sa değişiklikleri doğrultusunda önerilerde bulundu, hükümet dışıkuruluşlarla
ortak çalışmalar gerçekleştirildi.

Konunun emekçilerin bilincinde açıklığa kavuşturulması amacıyla bir
dizi etkinlik gerçekleştirildi. Sendikal Haklar Kampanyası, AnkaraYürüyüşü,
"Sigortalı Çalış, Sendikalı Ol" etkinlikleriyle gereküyelerimizin gerek kamu
oyunun sorunlara karşı duyarlı olınası sağlandı. SendikalHak İhlalleri İzleme
Projesi gerçekleştirilip, bu kapsamda çeşitli bölgelerdekadro eğitimleri yapıl
dı. Proje kapsamında yapılan anketler İstanbul'da düzenlenen uluslararası bir
sempozyum ile kamuoyuna duyuruldu. Bu çalışma sonucunda hazırlanan ra
por ILO'ya başvuru olarakgönderildi.

Sendikal haklar mücadelesinin önemli bir alanı olan ILO'da sürdürü-
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len çalışmalarla, özellikle barajlar konusunun sürekli gündemde kalması sağ
landı. Türk-İş ve Hak-İş'in karşı çıktığı barajların kaldırılması göıiişü ILO ta
rafından hükümetlerden sürekli olarak istendi.

Bu alanda sürdürülen çalışmaların sonucu olarak resmi ülke heyetine
Teknik Danışman olarak katılım gerçekleştirildi. Bu sonuç yetersiz olmakla
birlikte tek konfederasyon tarafından temsil uygulamasının ortadan kaldırıl
ması doğrultusundaki ilk adım olarak kabul edilmelidir.

Diğer kuruluşlarla ortak etkinler kapsamında özellikle kamu çalışanla
nnın sendikalaşma mücadelesine destek verildi, başından beri grevli toplu
sözleşmeli sendika talebini savunan KESK ile ortak etkinlikler yapıldı. Yine
ayın kapsamda bir çok örgütle birlikte ülkenin dört bir yanında gerçekleştiri
len Demokrasi Kurultaylarının sonuçları bir kitap olarak yayınlandı.

Konfederasyonumuz tarafından ifade edilen siyaset-devlet-çete ilişki
lerinin Susurluk Kazası ile ortaya çıkması üzerine açılan kampanyalara aktif
olarak katılan DİSK, mitingler ve 1 Dakika Karanlık eylemleriyle siyasal so
rumluların açığa çıkarılması yolundaki taleplerini dile getirdi. Düşünce öz
gürliiğünün savunulması doğrultusunda yasaklanmış yazılardan oluşan bir ki
tabın yayıncıları arasında Genel Başkan Vahdettin Karabay da yer aldı. Hak
kında Terörle Mücadele Kanununun 7. Maddesi, Türk Ceza Kanununun 312.
Maddesi uyarınca dava açıldı.

I Mayıs etkinlikleri demokrasi ve sendikal haklar mücadelesinin enüst
noktası olarak değerlendirildi ve alanlarda kutlanmasında taviz verilmedi. Di
ğer bazı konfederasyonların kimi yıllarda alana çıkmaktan kaçınmasına rağ
men başta KESK olmak üzere toplumsal muhalefet örgütleriyle işbirliği için
de görkemli kutlamalar gerçekleştirildi.

Eylemlere ek olarak çeşitli yazışmalar ve toplantılar yoluyla görüşleri
mizin kamuoyuna ve ilgililere duyurulması sağlandı. Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı'na taleplerimiz bir çok kez iletildi; işveren örgütlerine yazı
lan mektuplarla gerçek demokratikleşmenin örgütlü toplumdan geçtiği bildi
rildi.

Bütün bu çalışmalar tek tek başarılı olmakla birlikte, sonuç elde edile
bilmesi bakımından yetersiz kalındığı ortadadır. Bunun belirleyici nedeni ey
lemlerle sürekliliğin sağlanamamasıdır. Konulann gündeme getirilmesinde
başarı sağlanmasına rağmen hükümetlerin adım atması ısrarlı biçimde izlen
medi.

Bu durum üyelerimiz arasında zaman zaman moral bozuklukları do-.
ğurdu, yapılan etkinliklerden sonuç alınmasının mümkün olmadığı fikrinin
yaygınlaşmasına neden oldu. Gelecekte bu tür· etkinliklerin uzun dönemli
programlara bağlanarak yapılması ve sonuç elde edilinceye kadar sürdürül
mesi yararlı olacaktır.



Kampanyalar biçiminde sürdürülen bu çalışmaların arzu edilen düzey
de etkin olmamasının bir diğer nedeni ise sendikalarımızın çeşitli nedenler ve
gerekçelerle çalışmalara tam bir katılım göstermemiş olmasıdır. Çoğu öznel
gerekçelerden kaynaklanan bu durum nedeniyle sendikalarımız arasındaki gü
ven ilişkilerinde önemli zaafların ortaya çıktığı kabul edilmesi gereken bir
gerçektir. Önümüzdeki dönemde bu sıkıntıların aşılması ve sendikalarımızın
demokratik şekilde alınan kararlara tam katılımının sağlanması gereklidir.

1.2- Beş Yıllık Plan Çalışmaları
Konfederasyon olarak, ülkenin beş yıllık dönemine ilişkin öngörü ve

politikaların tartışılmasına vesile olduğu; emekçilerin taleplerinin kısmen de
olsa dile getirilmesinin olanaklarını yarattığı düşüncesiyle plan çalışmalarına
katılmaya önem verildi. Bu anlayışla 7. Beş Yıllık Plan Komisyon çalışmala
rına aktif olarak katılındı ve emekçilerin taleplerinin çeşitli raporlarda yer al
ması sağlandı.

Planlamanın reddedilmesi, sosyal devletin geriletilmesi ve tüm alanla
rın sermayenin kar hırsına açılması sonucunda plan çalışmalarının önemi de
geriledi. Bu gerileme 8. Beş Yıllık Plan çalışmaları sırasında açıkça ortaya
çıktı; geçmiş dönemlerde yıllara yayılan komisyon çalışmaları bir kaç aylık
bir zaman dilimine sıkıştırıldı.

Bu durumun başlangıçtan itibaren görülmesine rağmen çalışmalara
sendikalarımızla işbirliği içinde katılındı. Varolan çok sayıda komisyon ara
sından önem ve kadro imkanları dikkate alınarak aşağıdakiler seçildi ve belir
tilen isimler görevlendirildi.
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Komisyon Adı
İşgücü Piyasası
Verimliliğe Dayalı Ücret Sistemleri
Sosyal Güvenlik
Madencilik
Sanayi Politikaları
Tekstil ve Giyim Sanayi
Kimya Sanayi ve Rekabet Edebilirlik
İlaç Sanayii ve Rekabet Edebilirlik
Kauçuk Ürünleri Sanayi
Plastik Ürünleri Sanayi ve Rekabet Eedebilirlik
Makine İmalat Sanayi ve Rekabet Edebilirlik
Kayıt Dışı Ekonomi
Yerel Yönetimler

Bölgesel Geliştirme ve İl Geliştirme Stratejileri

Görevlisi

Tonguç Çoban
Ahmet Asena
Tonguç Çoban
Çetin Uygur
Mustafa Şimşek
Sedat Kaya
Üzeyir Ataman
Erdal Egemen
Kemal Özkan
Kemal Özkan
Alpaslan Savaş
Ahmet Asena
Serhat Salihoğlu
Faruk Özdemir
Hülya Yeşilgöz

Komisyon çalışmalarına katılımda mali sorunlar önemli bir engel oluş-
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turdu ve bir çok alt komisyon toplantısına bu nedenle gidilemedi. Ne var ki
bundan çok daha önemli olarak tüm çalışmalarda neoliberal küreselci politi
kaların dayatıldığı, tersine görüşlere yer verilmediği göıüldü. Kimi öğretim
üyeleri tarafından hazırlanan ve toplumsal yararı savunan raporlar değiştirildi
hatta yeniden kaleme alındı.

Konfederasyon olarak bu girişimler karşısında düşüncelerimiz yazılı
olarak ilgililere iletildi ancak dikkate alınmadığı görüldü. Bu durum karşısın
da çalışmalara katılan temsilcilerimizle görüş alışverişinde bulunularak tek
tek raporlara ek olarak, Plana ilişkin raporlarda yer alması talebiyle DPT
Müsteşarlığına eleştirilerimizi ve görüşümüzü dile getiren bir mektup yazıldı.
Mektubumuzun yanıtsız kalması 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı konusundaki
eleştirilerimizin doğrulunun kanıtı niteliğindedir.

1.3- Emek Platformu
Ülkemizin içinde bulunduğu süreci değerlendiren DİSK, bu süreçte

emekçilerin kazanılmış haklarım geri almaya yönelik saldırıların yoğunlaşa
cağını gördü ve buna karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği kararına var
dı. Bu saldırılar karşısında tüm emek örgütlerinin ortak hareket etmesi gerek
tiği yaklaşımıyla diğer işçi ve kamu çalışanları sendikaları ile meslek birlik
leri ve emekli örgütleriyle temas kuruldu.

Türk-İş ve Hak-İş ile başlatılan toplantılar kamu çalışanları arasında
faaliyet gösterenKESK, TürkKamu-Sen ve Memur-Sen'in katılımıyla altı ör
güt tarafından sürdürülür hale geldi.

1999 Genel Seçimleri sonrasında kurulan Hükümetin ilk icraatlarının
emekçilerin özellikle sosyal güvenlik alanında kazanılmış haklarına yönelik
olması Emek Platfonnu'nun bileşenlerinin genişlemesi sonucunu doğurdu.
Çalışmalara meslek birlikleri ve emekli örgütleri de katıldı ve örgüt sayısı 16
oldu.

Emek Platformu 1999 yaz ayları boyunca Sosyal Güvenlik Yasa Tasa
nsı karşısında bölgesel ve merkezi düzeyde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi ve
çalışanların haklarının savunulması doğrultusunda yaygın bir eylem birliğini
sağladı. Bu eylemlilikler sırasında tasarının TBMM'nde görüşülmesine ara
verildi, ancak Kocaeli Depremi sonrasında ülke tarihinin en fırsatçı davranış
larından birisini sergileyen Hükümet tasarının yasalaşmasını sağladı.

Bu süreç hükümetin emekçilerin taleplerini değil, IMF ve işveren ör
gütlerinin talimatlarını dinlediğini ortaya koydu. Diğer yandan bazı emek ör
gütlerinin kararsız davranışları eylemlerin etkinliğinin zayıflattı,

Sosyal güvenlik: alanında önemli hak kayıplarının ortaya çıkması belir
gin bir moral bozukluğu yaratmasına rağmen emekçilerin ortak mücadele ta
lebini yok edemedi. Emek Platformu çalışmalarını özellikle bölgesel düzeyde



yoğunlaştırarak devam ettirdi ve İzmir, Adana, Bursa, Trabzon, Erzurum ille
rinde düzenlenen bir dizi toplantıyla tüm katılımcı örgütlerin şube yöneticile
rinin görüşlerini dinledi. Aynca 17 Mayıs 2000 tarihli karar uyarınca başta zo
runlu tasarruf kesintilerinin derhal geri ödenmesi olmak üzere, somut talepler
etrafında bir dizi bölge mitingi gerçekleştirildi.

Bu coşkulu katılımEmek Platformu'nun işlevinin henüz bitmediğinin
açık bir göstergesi niteliğini taşımaktadır. Farklı örgütlerden, farklı siyasi an
layışılara sahip emekçiler sorunlarının çözümü için ortak mücadele anlayışı
nın önemini kavramış; bunun organı olarak da bugün için Emek Platformu'nu
belirlemiş durumdalar.

Emek Platformu'nun geleceği bu beklentiye cevap verebilme yetene
ğine bağlı olarak belirlenecek gibi gözükmektedir. Bir başka deyişle Platfor
mu oluşturan örgütlerin kendi tabanlarının gerçekliğini kavrayabilme ve buna
denk düşen bir mücadele hattı geliştirebilmeleri halinde Platform güçlenerek
yaşayacak ama tersi gerçekleşir ve Platformu oluşturan örgütler sessiz kalır
larsa giderek sönümlenecektir. Demokrasi Platformu deneyi bu tür süreçlerin
en bilinen örneklerinden birisidir.

Yapılan bölge toplantılarına katılan iki.bini aşkın emekçi önderinin al-
. tını çizdiği somut sorunların tamamı Hükümetin uygulamakta olduğu prog
ramdan kaynaklanmaktadır. IMF ve Dünya Bankası reçeteleri doğrultusunda
uygulamaya sokulan bu program, çözüm için yine ücretlilerin fedakarlığım is
temektedir. Ücretlerin fiilen dondurulması, grevlerin ertelenmesi, işsizliğin
hızla yaygınlaşması, sosyal devletin tasfiyesi tümüyle bu programın unsurla
rı olarak gündeme gelmektedir.

Ülkemizdeki sendikaların yeterince güçlü olmamaları Hükümetin bu
yaklaşımını hayata geçirmesini kolaylaştırıcı bir unsur olmaktadır. Emek Plat
formu tam da bu noktada önem kazanmakta, tek tek örgütlerin yetersiz kalan
gücünü, aritmetik toplamının üzerine taşımaktadır.

Bu güç sayısal toplamdan gelmemektedir. Örgütlerin temsil ettiği ve
eylemlere katılan kitlelerin sayısı elbette büyük önem taşımaktadır, ama bun
dan daha önemlisi, emekçilerin haklarını korumaktaki kararlılıklarının artma
sı, özgüvenlerinin pekişmesidir. Farklı örgütlerden, farklı ve çoğu sermaye
yanlısı siyasi partilere oy vermiş sınıf kardeşleri birlikte alanlara çıktıkça ger
çek çıkarlarını ve dostlarını daha iyi kavramaktadır. Emek Platformu'nu güç
lü kılan bu kavrayışın giderek bilince dönüşmesi emekçilerin ve tüm toplu
mun önünü açma potansiyeli taşımaktadır.

Bu potansiyeli gerçek bir güce çevirebilmek için örgütlenmenin yay
gınlaştırılması kaçınılmaz bir görev olarak durmaktadır. Yapılan ve yapılacak
olan bölge toplantıları bu ihtiyaca cevap verebilmek bakımından büyük önem
taşımaktadır. Bu güne kadar ortak hareket etme geleneği zayıf olan bölge ör-
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gütleri yan yana gelmekte, ortak talepleri paylaştıklarını görmekte; tepkileri
ni ortaklaşa dile getirme arzularını birlikte açığa vumıaktadır.

Toplumsal muhalefetin dibe vurduğu bir dönemde böylesi bir potansi
yelin varlığı hayata salt sermaye gözlüğüyle bakanlar için büyük bir tehdit ni
teliği taşımaktadır. Bu umudu söndürmek, emekçileri çaresizliğe mahkum et
mek için her yolun denenmesi mubah hale gelmektedir.

DİSK,Emek Platformu'nun kararlı bir tutum içinde olması ve emekçi
lerin talepleri doğrultusunda etkin bir faaliyet göstermesi için üzerine düşen
her görevi yapacaktır .

1.4- İşveren Kuruluşlarıyla İlişkiler
10. Genel Kurul sonrasında ülkemiz siyasal ve ekonomik alanlarda

hızlı bir değişim süreci yaşamaya başladı. İpuçları Genel Kurul öncesinde boy
gösteren bu süreç ülkemizin küreselleşme sürecine tam entegrasyonu doğrul
tusunda gelişti.

Bir çok alanda değişiklikleri zorunlu hale getiren süreci bir yeniden
yapılanma programının hayata geçirilmesi olarak değerlendirmek yanlış ol
mayacaktır . Elbette her toplumsal süreçte olduğu gibi, bu yeniden yapılanma
da doğrusal bir hat izlemedi ve dalgalanmalarla ilerledi.

Bu dalgalanmalar sırasında, Refahyol Hükünıeti döneminde gelişen ir
ticai hareketler karşısında laiklik ve Cumhuriyetin korunması kaygılarıyla
Türk-İş, DİSK, TESK arasında kurulan ve daha sonra TOBB ve TİSK'in ka
tıldığı ve kamuoyunca "Sivil İnisiyatif' olarak tanımlanan çalışmalar Genel
Kurul sonrasında da sürdü.

Demokratikleşme ve emekçilerin haklan gibi konularda ortak hareket
olanağı olmayışı ve politik sürecin gelişmeleri sonucunda bu oluşum giderek
sönümlenmeye başladı. AB adaylık süreci içinde TİSK tarafından yapılan
çağrı üzerine, yukarıdaki kuruluşlara Hak-İş ve TZOB'un da katılımıyla yeni
toplantılar yapıldı. Gündemi AB olarak bildirilmesine rağmen gerek bu top
lantıda gerek daha sonra düzenlenenlerde ülkenin çeşitli sorunlarının ele alın
dığı bir inisiyatif oluşturulması doğrultusunda girişimler sergilendi.

DİSK bu girişimler karşısında işveren örgütleriyle çeşitli sorunları gö
rüşmek üzere bir araya gelmekten kaçınmadığım, ancak kurumlar yaratılma
sı doğrultusundaki girişimlere sıcak bakmadığını dile getirdi. Sürekli bir diya
logun gerçekleştirileceği esas zeminin Avrupa normlarına uygun, demokratik
ve toplumun tüm kesimlerini temsil eden bir ESK olduğunu belirterek, yedi
kuruluşun esas olarak ESK üzerinde mutabakata varması ve çalışmalarını bu
çerçevede sürdürmesi gerektiği taraflara bildirdi. Ne var ki gerek işveren, ge
rek diğer işçi örgütleri bu konudaki hassasiyetimizi algılayamayınca, çalışma
lara katılmayacağımız kendilerine iletildi.



Buna rağmen çalışmalara katılmaya devam ettiğimiz görüntüsü yara
tan ve ayrılma nedenlerimizi çarpıtan basın açıklamaları yapılıncabu kuruluş
lara mektup gönderildi ve içeriği kamuoyuna açıklandı.

Bu tutumüzerine işveren örgütlerinden DİSKüzerine yoğun bir baskı
uygulanmaya başlandı. DİSK'in çalışmalarda yer alması doğrultusundaki ıs
rar kapalı kapılar arkasında sürdürüldü. Konfederasyon olarak görüşümüzde
ısrar edilince kamuoyu önünde eleştiriler, hatta tehdit boyutuna varan suçla
malar yoğunlaşmaya başladı. Enflasyonla mücadele programı önündeki en
büyük engel olarak ilan edildi.

İşveren örgütlerinin bu tutumunun arkasında, uygulanmakta olan eko
nomik, sosyal ve siyasal program karşısında emek örgütlerinin sessiz kalma
sını sağlama amacı yatmaktadır. Kimi işçi örgütleri, işverenlerce hazırlanan
destek kampanyalarına aktif şekilde katılarak bu amaca hizmet etmektedir.

Enflasyonun düşürülmesini toplumun tüm kesimleri istemektedir.
DİSK yıllardır enflasyondan çıkar sağlayan kesimleri ve hükümetleri eleştir
di; enflasyon nedeniyle gelir dağılımının bozulduğunu emekçilerin maddi ka
yıplara uğradığını ifade etti. Ne var ki emekçilerin örgütleri için sorun sadece
bununla sınırlı olamaz. Emekçilerin örgütleri enflasyonun düşürülmesinin
maliyetinin kimin tarafından üstlenileceği sorusuna da yanıt oluşturmak zo
rundadırlar.

Aslında bu cevabı son derece belirgin olan bir sorudur. Açıktır ki bu
maliyeti enflasyondan fayda elde edenler yani rantiye kesimi üstlenmek zo
rundadır. Faaliyet dışı gelirleri toplam cirolarının ve karlarının büyük bir bö
lümünü oluşturan işverenlerin temsilcilerinin DİSK'e karşı tavırlarının nede
ni budur. Diyalog ve uzlaşmadan kaçıldığı iddiası ise esas olarak bu gerçeği
gizlemeye yöneliktir.

Kaldı ki işveren temsilcilerinin bu konuda ki açıklamaları da gerçekle
ri gizlemeye yöneliktir. Parklı toplumsal kesimlerin ve çıkarların temsilcisi
olanörgütler arasında çeşitli sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunulma
sı; sorunlara diyalog yoluyla çözüm aranması çağdaş ve gerçekçi bir yöntem
olmakla birlikte; bu yöntemin ancak taraflarm eşit olarak, demokratik bir şe
kilde temsiliyle uygulanabileceği açıktır.

1.5- Ekonomik ve Sosyal Konsey
Başbakan'ın başkanlığında TİSK, TOBB, 1ZOB, TESK, Türk-İş,

Hak-İş ve DİSK'in birer temsilcisinden ve kimi bakanlardan ·oluşan bir
ESK'nın eşit ve demokratik temsilyaklaşımınauymadığı ortadadır. Kamu ça
lışanları, mimar ve mühendisler, tabibler, tüketiciler gibi kesimlerin temsil
edilmediği bir Konsey'inAvrupa standartlarına uygun olacağını söyleyenlere
işçi kuruluşlarının da katılması ise özellikle düşündürücüdür.
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Bu daraltılmış model diyaloğu değil, emekçilerin örgütlerinin baskı al
tına alınmasını; hükümet ve işverenlerin önem verdiği politikaların destekçi
si haline getirilmesini amaçlamaktadır. Bu modeli kabul eden sendikalar, ge
lecek günlerin saptamalarımızı doğruladığını açıkça göreceklerdir. Toplu söz
leşmelerle ilgili olarak ESK'nın göreve çağrılması ilk kanıtlardan birisidir.

Konfederasyonumuzun bu tutumu ESK içindeki faaliyetleri bakımın
dan da belirleyici oldu. Başbakanlık Genelgesi ile son derece sınırlı bir katı
lımla oluşturulanESK toplantılarında bu konudaki eleştirilerimiz ısrarla gün
deme getirildi; yazılı olarak hükümetlere iletildi.

Son olarak sosyal güvenlik yasa tasarısı sırasında toplanan ESK'dan
ortak görüş çıkmadı, ESK daha sonra toplantıya çağrılmadı. Bu toplantı Hü
kümetin ve işveren örgütlerinin ESK konusundaki görüşlerinin açıkça görül
düğü bir mihenk taşı oldu.

Hükümet, DİSK'in dile getirdiği haklı itirazları, işveren örgütlerinin
açık desteği, diğer konfederasyonların sessiz tutumu ile bastırmaya çalıştı.
ESK'da yer alan hükümet dışı örgütlerin ortak toplantısında bu tutumlar de
vam etti, Konfederasyonumuzun IMF talimatlarıyla hazırlanan bu yasa tasa
rısını kabul etmesi doğrultusunda baskılar yapıldı. DİSK'in kararlı tutumu ile
bu girişimler sonuçsuz kaldı ve Emek Platformu etkinlikleri gündeme geldi.

ESK üzerine tartışmalar daha sonra da devam etti. Konfederasyon ola
rak bu konudaki net tutumumuz karşısında işveren örgütleri ile Türk-İş ve
Hak-İş açık tutum almak zorunda kaldı ve antidemokratik, toplumun farklı
kesimlerini temsil etmeyen ve TOBB tarafından hazırlanan tasarısıyı kabul
ederek Hükümete verdiler. Konfederasyonumuz bu yasa tasarısına kesin bir
karşı çıkış içinde oldu. İlginçtir ki bu yasa tasarısını kabul eden ve hükümete
öneren bu örgütler, 14/10/1997 tarihinde Başbakan Mesut Yılmaz'a gönder
dikleri mektupta toplumun tüm kesimlerinin temsilini isterken son dönemde
bundan vazgeçtiler.

Bu konudaki tartışmanın önümüzdeki günlerde giderek derinleşmesi
kaçınılmaz gözükmektedir.

1.6- Deprem Sonrası YardımÇalışmaları
Ülkemizin sanayi yatırımları bakımından en gelişkin bölgesi olan Ko

caeli-Adapazarı hattında meydana gelen 17Ağustos Depremi örgütlü olduğu
muz işyerlerini ye üyelerimizi derinden etkiledi.

DİSK Araştırma Dairesi konuya ilişkin bir araştırma yaparak şu
sonuçlara ulaştı:

Deprem sırasında üyelerimizden 72, üyelerimizin ailelerinden 122 ve
akrabalanndan ise 972 kişi yaşamını yitirdi. Üyelerimizin 441 'inin evi tama
men yıkılırken kullanıllamaz hale gelen ev sayısı ise 680 olarak tespit edildi.
Pirelli, Brissa, Goodyear, Philips gibi fabrikalar bir süre üretim dışı kaldı.
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Konfederasyon olarak ilk günden itibaren bölgeye ulaşıldı, üyelerimi
zin talepleri doğrultusunda işyerlerinden çadır vb. malzeme sağlandı.

Sendikalarımız üyeleri arasında dayanışma kampanyaları açtı, bunun
sonucunda elde edilen yardımlar sendikalarımızın yerel temsilcilerinin katılı
mıyla oluşturulan komiteler aracılığıyla dağıtıldı.

Uluslararası düzeyde girişimler yapıldı, ICFfU ve ETUC aracılığıyla
ulusal konfederasyonlardan destekler sağlandı. Bu çerçevede Yunanistan Ge
nel Emek Konfederasyonu (GSEE) tarafından gösterilen dayanışma özellikle
öne çıktı.

Yunanistan'da da deprem olması nedeniyle önceden beri var olan dost
luk ilişkisi büyük bir sıçrama gösterdi. GSEE'nin önerisi ile iki ülkenin sem
bol sanatçıları ZülfüLivaneli, Mikis Theodorakis ve Maria Faranduri •nin ka
tıldığı; İstanbul ve Atina'da gerçekleştirilen iki konserin gelirleri depremze
delere bağışlandı.

Bütün bu çalışmalar ETUC ve ICFI'U üyesi olan Türk-İş, Hak-İş ve
KESK ile birlikte sürdürüldü, ancak ortak faaliyetin organizasyonu tamamiy
le Konfederasyonumuz tarafından yapıldı. Sözkonusu konserler dayanışma
nın ötesinde anlamlarkazandı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin sıcaklaşmasın
da büyük rol oynadı.

Deprem sonrasındaki çalışmalar sırasında ülkemizdeki devlet yapılan
masının merkeziyetçi ve antidemokratik niteliğinin önemli boyutta sorun do
ğurduğu görüldü. Devlet kurumlan bölgeye yardım etmekte gecikir ve yeter
siz kalırken; sivil örgütlerin yardım girişimleri engellendi. Konfederasyonu
muzun yurt dışından getirtmek istediği yardımların önemli bir bölümü bürok
rasinin engellemeleri nedeniyle depremzedelere ulaştırılamadı. Fransa'dan te
min edilen büyük bir çadır köy kurmaya yeterli çadır, mutfak vb. malzemele
rin THY tarafından yüksek bir nakliye bedeli istenmesi nedeniyle taşınama
ması bu durumun somut bir örneğidir.

Konuya ilişkin olarak Hükümet düzeyinde girişimlerde bulunuldu, ya
zılar gönderilerek sorunlar anlatıldı. Sonuçta malzemelerin Konfederasyonu
muz temsilcilerine teslimini kısmen sağlamak mümkün oldu ancak bir çok
yardımmalzemesi getirtilemedi.

1.7- Uluslararası İlişkiler
10. Genel Kuruldan bu yana sendikal hareket açısından uluslararası

ilişkilerin önemi artarak devam etti. Bir yandan küreselleşme sürecinin getir
diği sorunlara yanıt verilmesi ihtiyacı diğeryandanAB süreci bu artışta belir
leyici oldu.

Yeni dönemde uluslararası ilişkiler esas olarak küresel saldırıya karşı
küresel direnişin örgütlenmesi fikri etrafında şekillenecektir. Bu fıkrin kendi-
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si çok yönlü bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Bir yandan üst kuruluşlarımız
içinde küresel direniş fikrini hayata geçirme çabası içine girmek diğer yandan
aynı fikir etrafında harekete geçen diğer toplumsal muhalefet örgütleriyle or
tak hareket etmenin yollarını aramak zorundayız. Uluslararası katılımlarla
gerçekleştirilen Çocuk Yürüyüşü ve Seattle eylemleri yeni süreç hakkında
önemli bir örnek oluşturmaktadır.

Diğer yandan sendikal mücadelenin uluslararası boyutları giderek da
ha çok önem kazanmaktadır. Ulusal sınırlar içinde hatta işyerlerinde sürdürü
len çalışmalardan sonuç alınabilmesi için uluslararası desteğe duyulan ihtiyaç
önemini ortaya koymaktadır. Konfederasyon olarak bu gerçeğin ışığında iliş
kilerimizi rutin toplantıların sınırları dışına çıkarmak çabası içinde olundu; ör
gütlenmeye yönelik deney aktarımı ve karşılıklı destek sağlanması gibi konu
larda girişimlerde bulunuldu.

AB adaylığı uluslararası ilişkilerimizin önemini arttıran diğer bir fak
tördür. Üyesi bulunduğumuzETUC esas olarakAB üyesi ülkelerin örgütlerin
den oluşmakta, kendi politikalarını bu temelde geliştirmektedir.

Bupolitikaların DİSKve üyesi sendikaların yaklaşımlarıyla her zaman
çakışacağını beklemek mümkün değildir. Hatta çoğu kez farklı alanlara iliş
kin olması veya fikirlerimize aykırı düşmesi mümkündür. Bu politikaları et
kilemek, kendi taleplerimiz doğrultusunda yönlendirebilmek için oluşum sü
reçlerine müdahale etmek gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. Bu sadece genel
kurullara katılımla sınırlı kalmayan ve her türlü teknik düzeydeki çalışmaya,
önceliklerimizi dikkate alarak dahil olan bir hattın izlenmesi demektir.

Uluslararası alanda aktif olan diğer konfederasyonların hükümet poli
tikalarını eleştirme konusunda yeterince aktif bir tutum almamaları olasılığı
önemli sorun olarak gündeme gelecektir. Bu durumu aşabilmek için çok daha
aktif olmak gerektiği ortadadır.

Ülkemiz hükümetlerinin muhataplarına danışmaktan kaçındıkları ger
çeği dikkate alındığında kimi konuların uluslararası düzlemlerde doğrudan di
le getirilmesi ve savunulması kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu nedenle
DİSK'in uluslararası ilişkilerini güçlendirmesi ve yeni dönemin gereklerine
denk düşen bir organizasyon ve çalışma tarzına ulaşması zorunlu olacaktır.

Konfederasyon olarak 10. Genel Kurul sonrası dönemde uluslararası
ilişkilerimize hakim olan ana yaklaşımın esasları bunlar olmakla birlikte, uy
gulamada ciddi sorunlar yaşandı. Bu sorunların çözümsüz kalması sonucunda
uluslararası ilişkilerde bir zayıflama yaşandı. Geçmişte ICFfU veETUC yö
netimkurulu ve komisyon çalışmalarına aktif olarak katılan örgütümüz bu dö
nemde bu faaliyetlerde yer alamadı. Bunun temel nedeni Konfederasyon ola
rak yaşanılan mali sıkıntıdır.

Bu mali sıkıntının olumsuz etkileri bir çok Başkanlar Kurulu toplantı-



sında dile getirildi, ancak aşılması mümkün olamadı. Bu olumsuzluklara rağ
men DİSK'in ülkemiz sendikal hareketi ve demokrasi mücadelesi içindeki ye
rinin bilinmesi ve tarihsel konumu nedeniyle halen görüş ve düşüncelerine
büyük önem verilen bir kurum olma niteliğini sürdürmektedir, Ancak yüküm
lülüklerimizi yerine getiremememiz nedeniyle muhataplarımız, iddialarımız
la gücümüz arasındaki ilişkiyi sorgulamaya başladı. Uzun dönemde bu duru
mun uluslararası ilişkilerimizde olumsuzluklara neden olacağı görülmelidir.

2- Yeni Dönem Emek Hareketine Neler
Getirecek?
Türkiye uzun bir dönemdir karşılaşmadığı bir çok gelişmeyi ardı ardı

na yaşıyor. Global kapitalizmle bütünleşme amacıyla atılan adımlar ülkenin
bütün kurulu yapılarını sallıyor, değişmeye zorluyor. 1980 sonrasında serbest
piyasa kurallarını ülke içinde hayata geçirmek doğrultusunda radikal adımlar
atan Türkiye kapitalizmi, artık küreselleşme ile tam bir entegrasyon ve ulusö
tesi sermaye ile tam bir bütünleşme hedefleyen yeni bir eşikte durmaktadır.

Bu basit, doğrusal bir süreç değildir. İç iktidar kavgaları; eski ve yeni
yapıların çekişmeleri, mevzi kazanıp kaybetmeleri dalgalı bir şekilde yaşan-
makta ancak yönelimin ana doğrultusu değişmemektedir. •

Toplumsal muhalefetin dibe vunnasıiıın ardındaki esas neden bu deği
şim sürecine kendi programı doğrultusunda müdahale edememesidir. Toplum
sal muhalefetin geniş bir kesimi bu değişimi algılamakta zorlanmakta; teslim
olmakta veya artık bir daha aynı biçimde ulaşılması mümkün olmayan eski
güzel günleri geri getirmeye uğraşmaktadır. Siyasal partilerden sendikalarına
kadar örgütlerin büyük çoğunun durumu budur.

Bu süreç sendikal alanı derinden etkileyecektir. Dünya devleti olma id
diasının gereği olarak kimi Il..O sözleşmelerinin hızlı bir şekilde olmasa bile
hayata geçirilmesini beklemek yanlış olmayacaktır. Ne var ki bunlarla birlik
te esneklik başta olmak üzere özellikle yabancı sermayenin önünü açacak bir
dizi önlem de daha hızlı bir şekilde alınacaktır. Bu gelişmeler Clinton'un Il..O
toplantısına katılmasıyla somutlanan yeni yaklaşımla da uyum göstermekte
dir. ILO artık küresel pazarın endüstriyel ilişkilerini düzenleme rolünü oyna
yan pir kurum olma doğrultusunda evrilecektir. Bunun emekçiler lehine ola
cağı hayalini kurmamak gerekir.

Bu süreçte en tehlikeli yanılgı demokratikleşmenin sermaye eliyle ger
çekleşebileceğini düşünmektir. Sermaye kimi adımlan bir dünya devleti ve
bölge gücü olma planının kaçınılmaz gerekleri olduğu için atacaktır. Bu du
rum toplumsal muhalefet ve sendikaların yıllardır uğruna mücadele ettikleri
bir dizi talebin ellerinden alınması anlamına gelebilecektir. Öte yandan küre
selleşmenin gereği olarak eğitim, sağlık, kent içi ulaşım vb. konular başta ol-
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ma üzere bir dizisosyal hak yok edilme düzeyinde budanacak; sermayenin
mutlak kar anlayışına açılacaktır.

3- Sıkışan Sendikal Hareket
Sendikalar bu eşikte kendi faaliyet alanlarını özgül koşulları nedeniy

le daha da derin bir açmazla karşı karşıyadırlar. Bir yandan özelleştirme ve
sosyal haklara el konulması gibi doğrudan üyelerini etkileyen sorunlarla bo
ğuşurken diğer yandan sendikasız çalışmanın ve işsizliğin yaygınlaşmasının
yarattığı basınca direnmek zorundalar. Bu durumçoğu zamanmevcudu koru
ma anlayışına dayalı bir içe kapanmayı gündeme getirmekte ancak bunun da
çözüm olmadığı bilinmektedir.

Böylesi bir yaklaşım ilk başta makul gibi gözükmekle birlikte orta va
dede hile yetersiz kalacağı açıktır. Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir
kaç işletme dışında örgütlü kalabilmek mümkün olmayacak ve hızla işyeri
sendikacılığına doğru bir evrilme yaşanacaktır. Sendikal hareketin genel güç
süzlüğü bu konumda da ortaya çıkacak ve işverenin isteklerine giderek daha
çok boyun eğmek zorunda kalınacaktır.

Sendikalarbu sürece daha farklı bir şekilde müdahale etmek zorunda
lar. Bütün olumsuzluklara rağmen süreç, yeni olanakları da ortaya çıkarmak
tadır. Ekonomik ve sosyal haklarayönelik hamleler, kayıt dışı ekonomide ça
lışanlar ile sendikasız işçileri örgütlü kesimlereyakınlaştıracak; eğitim, sağlık
vb. gibi alanlarda kamu eliyle sağlanan hizmetlerdeki azalma her iki kesim
deki işçilerin tepkilerini arttırabilecektir. GüneydoğuAsya'dayaşanan işçi ha
reketleri bu bakımdan önemli ipuçları taşımaktadır.

Sendikal mücadele alanında örgütlenme sorunu giderek daha büyük
önem kazanacaktır. Bu mücadelede sadece işkolları arasında dayanışmanın
değil, uluslararası ilişkilerin de giderek öne çıkacağı bir döneme girdiğimizi
görmek ve buna uygun davranmak gerekecektir. Bir yandan özelleştirmeler
sonucunda yeni gelecek yabancı sermaye diğer yandan varolanların küresel
düzeyde yeniden örgütlenmesi doğrudan örgütlenme ve toplu sözleşme gibi
alanlardauluslararası düzeyde ortaklaşmaları zorunlu kılacaktır. Bir başka de
yişle küresel saldırıya karşı küresel direnişi hayata geçirmenin yollarını bul
mak gerekecektir.

Diğer yandan değişim talebinin yükselmesinin, bunun hangi yönde
olacağı sorusunu da gündeme getirmesi kuvvetle muhtemel gözükmektedir.
Bu soruya verilecek olan yanıt tüm toplumsal muhalefeti ve dolayısıyla da
sendikaları ayağa kaldırabilecektir.

Siyasal ve sosyal alanda kazanımlar elde edebilmek için; siyasal parti
sinden derneğine kadar tüm toplumsal muhalefet örgütlerinin ortak hedefler
doğrultusunda hareket ettiği çok daha geniş kapsamlı bir çalışma gerekmek
tedir.



Bu tüm örgütlerin ortak bir yapı etrafında bir araya gelmesi anlamına
gelmemektedir. Esas yapılması gereken ortak hedefler doğrultusunda müca
deleyi gerçekleştirmektir. Bu nedenle herkes kendi kulvarı dışındaki taleplere
de duyarlı olmak durumundadır.

Böylesi bir mücadelenin başarısı için parlamento dışındaki partilerle
toplumsal muhalefet örgütleri arasında bir işbirliği ortamını yaratabilmesi ge
rekmektedir. DİSK'in bu süreçte oynayabileceği önemli bir rol de budur.

DİSK Genel Kurul sonrasını bu perspektifle ele almalı; bu politikayı
hayata geçirmelidir. İçinde bulunduğumuz dönemde DİSK'in tarihten gelen
gücüne ve ilkelerinde somutlananmücadele anlayışına çok daha fazla ihtiya
cımız vardır.

4- Daire Çalışmalarında Yaklaşımlar
4.1- Örgütlenme Çalışmaları

Sendikal örgütlenme önünde çeşitli yasaklama ve engellemeler mev
cuttur. Özellikle 12 Eylül yasaları sendikal örgütlenmenin geliştirilmesini ne
redeyse imkansız kılmaktadır. Anayasal haklarını kullanarak sendikalaşan iş
çilerin bu hakları güvence altında değildir; işverenler sendikalaşan işçileri ko
laylıkla işten çıkarabilmektedir. Yasalarda varolan sınırlı yaptırımmekaniz
maları (sendikal tazminat vb.) işlerliğini yitirmiştir. Bu nedenle işçiler sendi
kalı olmak ile işsiz kalmak arasında sıkışıp kalmaktadırlar.

Öte yandan özellikle özel sektörde işletme. ölçeğinin küçülmesi, taşe
ronlaştırmanın yaygınlaşması, kapsamdışı personel sorunu, kayıtdışı çalışan
lar, işsizlerin artması gibi olgular sendikal örgütlenmenin klasik yöntemlerle
sürdürülmesini imkansız kılmaktadır. •

Geçtiğimiz dönemde gerek pratik faaliyetlerin sonuçları gerekse dün
yadaki yeni örgütlenme stratejileri DİSK'in örgütlenmeye yaklaşımının de
ğişmesi gerektiğini ortaya çıkardı. Sendikalarımızın örgütlenme faaliyetleri
nin ve çalışma tarzınınyeni döneminkoşullarınauyumluhale getirilmesi doğ
rultusunda çeşitli tartışmalar yapıldı ve kararlar alındı.

Konfederasyomuzun bütün organlarında bu süreç uzun uzun tartışıldı.
Sonuçta kollektif örgütlenme stratejisi ve bölgesel örgütlenme anlayışı oluş
turuldu. Kuşkusuz sendikalarımızın kendi örgütlenme faaliyetleri sonucunda
ulaştığı olumlu sonuçlar vardır. Ancak özellikle son yıllarda yaşanan dene
yimler, örgütlenmede ortak tavrın gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Bu anlayışauygun örgütsel mekanizmalaryaratıldı. DİSKÖrgütlenme
Koordinasyon Kurulu ve Bölge ÖrgütlenmeKoordinasyonKurulları, yeni an
layışın hayata geçirilmesinde rol oynaması planlanan örgütsel organlar olarak
devreye sokuldu.
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DİSK Bölge Örgütlenme Koordinasyon Kunılları'mn önemi şöyle
açıklanabilir: Diğer konfederasyonların bölge birimleri, bölgelerdeki şubeler
arasında bir platform gibi "işe" yönelik bir organizasyon niteliği taşırken,
DİSK'in bölge örgütlenmesi kurumsal ve sürekli niteliktedir. Bu çalışma için
uzun zaman ve emek harcandı. Ülke çapında toplantılaryapıldı, öncelikle be
lirli bölgelerde Koordinasyon· Kurulları oluşturuldu. Bu Kurullara yönelik
olarak Eğitim Dairesi ile birlikte bir merkezi eğitim de yapıldı.

Başlangıçta bu çalışmalar olumlu bir yöne girdi. Örneğin Trakya'da
bölge faaliyet planı oluşturuldu; sendikalarımızın örgütlenme daire başkanla
rının da katılımıyla dolaşılmadık il ve ilçe bırakılmadı. Tüm bölgede afişle
meler yapıldı, binlerce bildiri dağıtıldı. Örgütlenme faaliyetleri çerçevesinde
köylerde kahve toplantıları organize edildi. Kısmen başarıya da ulaşıldı.

Ama bu çalışmalar sürekli kılınamadı, organlar düzenli bir çalışma
planı oluşturamadı. Gelinen noktada bu faaliyetin kesintiye uğradığı açıktır.
Bunun en önemli nedeni, bu anlayışın örgütte yeterince kavranamamasıdır.
Bu nedenle çalışmaların arkası getirilemedi. Bundan çıkarılacak sonuç, bu an
layışın yanlışlığı değildir. Bütün dünyadabenzer stratejiler geliştiren sendikal
örgütler olumlu mesafeler alırken DİSK'in bi anlayışı terketmesi düşünüle
mez. Yapılması gereken önümüzdeki dönemde eksiklikler giderilerek ortak
örgütsel faaliyetin daha kararlı bir biçimde sürdürülmesidir. Bunun için böl
gesel çapta planlı ve programlı bir çalışma başlatılmalıdır.

Önümüzdeki süreçte örgütlenme faaliyetleri ve çalışma tarzı; kısa, or
ta ve uzun hedefleri belirlenmiş, altyapısı oluşturulmuş, araç ve gereçleri ha
zırlanmış bölgesel temelde ortak ve kollektif faaliyet olmalıdır. Bu çalışma,
gücü ve enerjiyi uzun erimli kullanan ve sabra dayanan bir anlayışla sürdürül
melidir.

•Genel Kurul bu çalışma ve örgütlenme anlayışım yeniden gündemine
almalı, buna uygun tartışma platformları yaratılmalıdır. Amaç örgütün bütün
lüğünün ortak anlayış _etrafında oluşturulması ve örgüt dostluğuyla kitlesel et
kinlikler ve kampanyalar örgütlemek olmalıdır.

4.2- Eğitim Çalışmaları
Eğitim, örgütlenme ve mücadele sendikal hareketin birbirinden ayrıl

maz parçalarıdır. Sendikal hareketin başarısı, buüç faaliyetin birbiriyleuyum
lu bir şekilde sürdürülebilmesine bağlıdır. Bütün dünyada sendikal örgütler
eğitim faaliyetlerini büyükbir titizlikleyürütmektedirler. Pek çok ülkede kon
federasyonlar eğitim çalışmaları için enstitüler kurmuşlardır, Bu enstitüler
kendi programlarını hazırlamakta, konfederasyonun gözetimi altında özerk
çalışına yürütmektedirler.

Günümüzde örgütlenme, sendikal faaliyetin öncelikli konusu haline
gelmiştir." Bunda en büyük etken sendikalaşma oranlarının düşmesi ve Istih-



damyapısındaki hızlı değişimdir. Bütün dünyada sendikalar, örgütsüz işçi kit
lelerini sendikalaştırabilmek için yeni yollar ve yöntemler aramaktadır. Bu
gelişme sendikal eğitime de yansımakta; "örgütlenme için eğitim" özel bir fa
aliyet alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için "örgütlenme enstitüleri"
oluşturulmakta, örgütlenme eğitimleri gerek sendikalı işçilere gerekse örgüt-
süz işçi kitlelerine yönelik olarak uygulanmaktadır. •

Geçtiğimiz dönemde Konfederasyonumuz da, örgütlenmeye öncelik
verilmesini, diğer faaliyetlerin bu önceliğe göreplanlanması gerektiğini tespit
etti. Eğitim çalışmaları da bu çerçevede düzenlendi. Kısıtlı bütçe ve kadro im
kanlarıyla sürdüıülen eğitim çalışmalarında, "ortak ve kollektif örgütlenme
anlayışı"nın DİSK'li kadrolar tarafından içselleştirilmesi amaçlandı.

Öncelikle sendikalarımızın eğitim daire başkanları ve uzmanlarının
katılımıyla oluşan DİSK Eğitim Koordinasyon Kurulu genel eğitim planının
çıkarılması için toplandı. Bu toplantılar birkaç kezyapıldı. Gerek eğitimprog
ramlarının oluşturulması ve gerekse bu programların hayata geçirilmesinde
sendikalarımızın eğitim uzmanlarından azami ölçüde katkı alındı.

Eğitim çalışmalarında panel, seminer, konferans vb. gibi biçimler kul
lanıldı, eğitim kitapçıkları ve video gibi materyallerden yararlanıldı. Eğitim
çalışmalarının tek yanlı olmaması için grup çalışmaları gibi katılımcı model
ler azami ölçüde kullanıldı.

Bütün bu çalışmalarda örgütsel stratejiye uyum, kadroların birbiriyle,
DİSK'in yeni döneminde karşı karşıya olunan görevlerin bilince çıkması he
deflendi.

DİSK eğitim çalışmalarının istenen derinlikte ve yaygınlıkta gerçek
leşmediği açıktır. Bunun en büyük nedeni maddi ve kadro yetersizliğidir. Bu
olgu, eğitim çalışmalarının DİSK'in örgütlü olduğu bütün bölgelerde azami
ölçüde kadroyu kapsayacak biçimde yapılmasını engelledi. Bu nedenle faali
yetlerde, istemeyerek de olsa, seçmeci davranılmış ve ağırlıklayeni örgütlen
me stratejisi içinpilot bölge olarak seçilmiş olan bölgelerde, özellikleMarma
ra bölgesinde yoğunlaşıldı. •

Maddi imkansızlıkuzun vadeli planlamayı imkansız kıldı. Bu nedenle
kısa dönemli programlar yapıldı ve yaşama geçirildi.

Bunların dışında sendikaların kendi eğitim faaliyetleriyle bütünlük ve
uyum kurulamaması ciddi bir eksiklik olarak karşımıza çıktı. Bunda her alan
da "ortak ve kollektif' bir davranış içine girmemiz gerektiğininyeterince bi
lince çıkmaması kadar konfederal etkinliğin, "sendikaların kendi programla
rından arta kalan zamanda" yapılması alışkanlığı da etkili oldu. Bütün bunla
ra rağmen sınırlı sayıda da olsa, gerçekleştirilen seminerlerin olumlu sonuçlar
verdiğini söylemek mümkündür. Bu alanda verimliliğin artması için daha
planlı ve organize bir faaliyete ihtiyaç duyulduğu da açıktır.
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"Sendikalar üyelerine yönelik eğitimleri kendileri yürütsün, DİSK ise
yöneticilere yönelik eğitim faaliyeti yapsın" yaklaşımıyeniden tartışılmalıdır.
Elbette sendikaların kendi eğitim programlarını oluşturmaları ve sürdürmele
ri gereklidir. Ancak bunun sınıfsal bütünlüğe oturtulması için konfederal dü
zeydeki eğitim faaliyetiyle bir bütünlük ve uyum içinde yapılması gerekmek
tedir. Tek tek sendikalarca yürütülen eğitim faaliyelerinin günümüz koşulla
rında "değiştirici ve dönüştürücü" işlevinininsınırlı olduğu açıktır. Bu neden
le önümüzdeki dönemde tek tek sendikaların sürdürdüğü eğitim faaliyetleri
nin etkinlik düzeyininin de arttırılmasını da sağlayacak biçimde, Konfederal
düzeyde planlı, programlı ve çok boyutlu (üye, kitle, temsilci, kadro ve yöne
tici eğitimleri) bir eğitim organizasyonunun yapılması şarttır.

Böyle bir organizasyon sendikalarım ızın eğitim dairelerinin desteği ve
katkısıyla, DİSK Eğitim Koordinasyon Kurulu'nun etkin olarak çalıştırılma
sıyla yaratılabilir. Nihai hedef ise bu çalışmaların uzun erimli hedefler doğrul
tusunda yapılmasını sağlayan bir Eğitim Enstitüsü'nün kurulmasıdır. Bugün
dünyada işçi konfederasyonlarının büyük bir çoğunluğu eğitim faaliyetlerini
ortaklaşa sürdürebilmek için bu tip enstitülere, merkezlere sahiptir. Pek ço
ğunda bu tip yapılar son yıllarda oluşturulmuştur. Örneğin, İngiltere'de TUC
1994'te kurduğu Eğitim Merkezi aracılığıyla yılda 25 bin sendika üyesine·
eğitim vermektedir..

4.3-Araştırma ve DİSK-AR Çalışmaları
Bilginin günümüz dünyasında önemi artmıştır. Bilgiye ulaşım ve bil

ginin dolaşımı da başlı başına bir sektör haline gelmektedir. Toplumsal müca
dele örgütleri olarak sendikaların da bu gelişmenin dışında kalması beklene
mez. Hızla değişen gündemler karşısında doğru bir sendikal hattın oluşturula
bilmesi bu gelişmeye ayak uydurabilmeye bağlıdır.

1992 yılında faaliyete başlayan DİSK Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR)
de bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla kuruldu. Ancak 1992 yılından bugüne
kadar DİSK-AR'ın geçirdiği evrim bu beklentinin karşılanmasını neredeyse
inıkansız hale getirdi.

Başlangıçta bir müdür, üç uzman, bir sekreter, bir hizmetli ve iki da
nışman kadrosuyla faaliyete başlayan DİSK-AR zaman içinde kadro olarak
zayıflarken, DİSK-AR'ın ayn bir binada sürdürülen faaliyetlerinin DİSK ge
nel merkezine alınması kararlaştırıldı. Halen bir tek uzmanın görevli olduğu
DİSK-AR, Enstitü özelliğini kaybetmiş, daire olarak faaliyetini sürdürmekte
dir.

Çıktığından bu yana sadece sendikalar tarafından değil, başta basın
yayın kuruluşları ve üniversiteler olmak üzere çok geniş bir kesim tarafından
ilgiyle karşılanan ve talep edilen DİSK-AR Bülteni 16'sı ilk iki yıl içinde ol
mak üzere toplam 24 sayı yayımlandı.



Kadro eksikliğini gidermek amacıyla 10. Genel Kurul öncesinden
başlayarak üye sendikaların araştırma uzmanlarının katıldığı bir komisyon
oluşturulmasına karar verildi. Komisyona neyazık ki BirleşikMetal-İş, Teks
til ve Lastik-İş sendikaları dışında uzman desteği sağlanamadı.

Bu Komisyon sadece bülten çıkarma işini değil, aynı zamanda belli
başlı araştırma konularının takip edilmesiişlevini de üstlendi. Son 5 sayı bu
Komisyon tarafından hazırlandı. Ancak, gerek bu kadroların sürekli olama
ması, gerekse de sendikal çalışmalardan dolayı yeterli zaman ayıramamaları
nedeniyle Komisyon düzenli çalışamadı. Buna bir de parasal sorunlar nede
niyle hazırlanan bültenlerin basılamaması sorunu eklendi.

- Bu sorunu aşmak için Bülten'in matbu yayın olarak değil, fotokopi
olarak basılması ve dosya biçiminde dağıtılması kararlaştırıldı. İki sayı da bu
şekilde hazırlandı. Bu dönemde DİSK-AR kadrosunun üstlendiği üç projenin
yürütümü nedeniyle de Kasırn 1998'den beri de DİSK-AR Bülteni yayımla- .
nama olanağı bulunamadı.

DİSK-AR, faaliyet alanına giren konulara ilişkin bilgi ve döküman
toplama, DİSK Yönetim Kunılu'nun ihtiyaç duyduğu konularda raporlar ha
zırlama, basın-yayın kuruluşlarına bilgi verme, araştırma ve danışma için
DİSK'e gelen öğrenci ve araştırmacılara yol gösterme ve mevcut kaynakların
kullanılmasınayardım etme gibi faaliyetlerini düzenli olarak sürdürdü.

Özellikle üniversitelerden, basın-yayın kuruluşlarından ve sivil toplum
örgütlerinden yoğun olarak çeşitli konulara ilişkin bilgi ve görüş almak üzere
Konfederasyon'a başvurulmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
DPT gibi devlet kurumlan tarafından istenen çeşitli konulara ilişkin yazılar
hazırlanarak bu kurumlara gönderilmektedir.

Önümüzdeki dönemde DİSK-AR faaliyetlerinin canlandırılması için
sendikalarımızın uzmanlarının da katılımıyla düzenli bir kadro oluşturulmalı;
bukadro belirli bir bütçe dahilinde ortak ve planlı bir çalışmayapmalıdır. Bül
tenler düzenli yayınlanmalı, önemli konulara ilişkin araştırma projeleri ger
çekleştirilerek kamuoyuna duyurulmalıdır. •

4.4- Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi
DİSK-AR faaliyetlerine veri tabanı oluşturmak, istek halinde Konfe

derasyon içinde ya da dışında yapmak, diğer araştırmalara kaynak sağlamak
amacıyla oluşturulan Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi, DİSK-AR'ın
DİSK genel merkezine taşınması sırasında meydana gelen dağılma ve uygun
mekan düzenlemesinin olmaması nedeniyle, DİSK-AB/MEDA işbirliğiyle
oluşturulan Sendikal Haklar Ulusal İzleme Projesi kapsamında ayrılan kay
nakla yeniden düzenlendi.

Ancak 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen deprem sırasında Mer-
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kez büyük zarar gördü; raflar yıkıldı, kitap ve belgeler dağıldı. Depremden
sonra Merkez yeniden toparlandı. Ancak arka arkaya gelen artçı depremlerle
her defasında yine zarar gördü. Genel Merkez Binası'na oturulamaz raporu
nun verilmesi veDİSKgenelmerkezinin Şişli'deki Bank-Sen Binası'na taşın
masına karar verilmesinin ardından Merkez geçici bir süre kapatıldı. Ancak
Bank-Sen Binası içinde uygun yerin bulunamaması sebebiyle Merkez halen
ayın yerde ve risk altında bulunmaktadır. Yeni gelen kitap ve dökümantasyon
yenimekanda toplanmakta ancakyer sorununedeniyle kullanma uygun olma
yan şekilde muhafaza edilmektedir.

4.5- Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Çalışmaları
Konfederasyonumuzun basın-yayın ve halkla ilişkiler çalışmaları da

tüzük, yönetmelik ve genel kurul kararları doğrultusunda yürütülmektedir.
Çalışma ilkelerini ortaya koyan bu belgelerin dışında bu alandaki çalışmalara
yönelik olarak Genişletilmiş Başkanlar Kunılu'nun kararları da önemli bir
belge niteliği taşımaktadır,

Bunların arasında en kapsamlı değerlendirme, Konfederasyonumuzun
bir bütün olarak tüm çalışmalarında izleyeceği hattı, geleceğe dönükpolitika
ları saptamak amacıyla 1992 yılında gerçekleştirilen Ören, Genişletilmiş Or
ganToplantısı Kararlan'nda yapıldı.

Bu toplantıda "Türkiye işçi sınıfını 2000'li yıllara taşıma iddiasıyla
yola koyulmaya hazırlanan DİSK'in basın-yayın faaliyetleri, medya çağının
tek bir ideolojiyi dayatan koşullarında büyük, hatta hayati bir önem kazanı
yor'' saptaması yapıldı. Ören Kararlarında böylesi önem atfedilen bu uzman
lık dairesi faaliyetlerinin tek başına örgütlenmeyi kolaylaştırıcı ve haber akı
şını sağlamanın ötesinde; sermaye gruplarının elinde tekelleşmiş bir medya
ortamında "alternatifmedyalarınüretilmesine, doğrudan iletişim kanallarının
oluşturulmasınayönelik" arayışa yanıt verebilmesi istendi.

12 Eylül koşullarında sürekli tek yanlı ve acımasızca eleştirilen, kara
lanan bir örgütün gerçek kimliğiyle yeniden hak ettiği yere gelmesi ise o dö
nem için çok yerinde ve haklı bir istek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ören Kararları'nda sendikalarımızın da desteğiyle teknik donanımı
oluşturulacak, tüm sendikaların katılımsağlayacağı, yararlanabileceği bir hiz
met merkezi oluşturulması isteği de bulunmaktadır. Bundan amaç ise hem
kaynaklardan tasarrufhem de merkezi bir yayın çalışmasıyla daha etkin olu
nabileceği düşüncesidir.

Bugün geldiğimiz noktadan bakıldığında Ören'de konulan tüm hedef
lerin gerisinde kaldığımızsonucu ortaya çıkmaktadır. Elbette bu arzulanan bir
sonuç değildi. Nesnel gerçeklik ile öznel gerçeklik ve niyetler birbiriyle ça
kışmadı yaşanan süreçte ortaya çıkan kimi olumsuzluklar bu hedeflerin ger
çekleşmesine engel oldu.
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Daha sonra toplanan diğer genişletilmiş başkanlarkurulu toplantıların
da ve uzmanlık daireleri ortak toplantılarında merkezi ve güçlü bir yayın ya
pısının oluşturulması ortak bir görüş olarak kabul edildi.

Geçtiğimiz Genel Kurul Kararları'nda da belirtildiği gibi DİSK'in Se
si gazetesi Konfederasyonumuzun ve üye sendikalarımızın kitle yayın organı,
DİSK dergisinin yeniden bir kadro yayını, DİSK-ARBülten'in ise gerek aka
demik çevrelere gerekse sendikalar çevrelere yönelik bir eğitim ve bilgilen
dirme_organı biçiminde yeniden düzenlenmesi isteği açıkça dile getirildi.

DİSK Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi geçtiğimiz 8 yıllık süre
içinde başta konulan hedeflere ulaşma, burada yapılan saptamalara uygun bir
işleyiş oluşturma adına birçok girişimde bulundu ama sonuç alınamadı. Sen
dikalarımız yapılan toplantılarda ortak bir yayının zorunluluğunu dile getirse
ler, DİSK ve sendikaların uzmanlık daireleri arasında en geniş koordinasyo
nun sağlanması için kararlar alsalar da bu kararlar gerçek yaşamda yerini bir
türlü bulamadı.

Tüm olumsuz gelişmeler karşın yaşanan sorunları aşma doğrultusunda
çabalar kesintisiz sürdü. Özellikle ortak örgütlenme stratejisinin yaşama geçi
rilmesi için Konfederasyon ve üye sendikalar arasında koordinasyonun sağ
lanması gereği üzerinde duruldu. Bu amaçla yapılması kararlaştırılan uzman
lık daireleri ortak toplantısına bir-iki sendikanın dışında katılımın olmaması
başta konulan tespitin doğruluğunu açık biçimde kanıtlayan bir olgu oldu.

Herşeye karşın yürütülen çalışmalarda alınan mesafe eldeki olanaklar
la kıyaslandığında azımsanacak bir boyutta değildir. İlk Ören Teplantısı'nda
konulan önemli hedeflerden biri olan DİSK'in imajının olumlu biryapıya dö
nüştürülmesi sağlandı, toplum ve işçi sınıfı içinde eski saygın yerine yeniden
kavuştu.

Saygın bir DİSK imajının yaratılması konusundaki başarı diğer alan
lardaki hedefler yönünden gösterilemedi. Ortak çalışma çabalarının boşa çık
masının ötesinde, giderek daralan mali olanaklar nedeniyle yayın üretilemez
hale gelindi. Önce DİSK Dergisi'nin yayınından vazgeçildi, ardından DİSK
ARBülten çıkarılamadı ve son olarak da DİSK'in Sesi gazetemiz düzenli ola
rakyayınlanamaz oldu. Son biryıl içindeolağan birDİSK'in Sesi gazetesi ya
yınlanamadı.

Yayın politikamız, doğal olarak, yürütülen çalışmalara lojistik destek
konumuna indirgendi. Zaman zaman yapılan kampanyalar, 1 Mayıs, yürüyüş
ve mitingler nedeniyle çıkarılan özel sayılar; eğitim ve araştırma dairelerinin
yaptıkları çalışmaların broşür haline getirilmesi bu dönemdeki başlıca yayın
larımız oldu.

Elimizdeki araç ve gerecin zaman içinde yıpranması ve yerine konula
maması nedeniyle ciddi bir ekipman sıkıntısı içine girildi. Daha önce Konfe-
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derasyonumuz ve üye sendikaların etkinliklerinin olabildiğince izlenmesi ve
görüntü tespiti konusunda gösterilen duyarlılık, neyazık ki, yeterli kaynak ve
ekipman eksikliği nedeniyle sürdürülemedi. Son dönemde bir çok büyük et
kinliğimizin görüntülenmesi bile gerçekleştirilemedi. Bu konuda sendikaları
mızdan yardım istenmesi yoluna gidildi, ancak verimli bir sonuç alınamadı.

Dairemizin konfederasyon içi iş bölümünde gösterilen her işi yerine
getirme yönünde yoğun gayretleri oldu. Konfederasyonumuzunuzmanlık da
ireleri içinde "benim işimdeğil"mantığıhiçbir zaman geçerli olmadı,yardım
laşma, dayanışma ve koordinasyon en üst düzeyde gerçekleştirilmeye çalışıl
dı.

4.6- Hukuk Çalışmaları
DİSKYönetimKumlu'nun 5.03.1993 tarih ve 4 sayılı karan ile yürür

lüğe giren Hukuk Dairesi Yönetmeliği'nin Amaç başlığını taşıyan 1.Madde
si, Hukuk Dairesinin amacını; "1. Çalışmayaşamı ve sosyal güvenliği düzen
leyen yasaların işçiler yararına olmayan hükümlerini değiştirmek ve bunları
daha da iyileştirmek için çaba harcamak, işçi sınıfınınyasal kazanımlarını ge
nişletme ve kalıcı kılmamücadelesinde yardımcı olmak, 2. Yürürlükteki ya
saların sınıfsal niteliğini gözardı etmeden, yasa hükümlerinin uygulanış biçi
mikonusundaüye sendikaları ve işçileri bilgilendirmek, 3. Hukuksal konular
da işçi sınıfıyararınauygulama birliğini sağlamak ve bu konulardaki çalışma
ları yönlendirmek..." olarak tarif etmektedir.

DİSK'in yeniden faaliyete geçtiği 1992 yılından bu yana geriye dönük
olarak, yapacağımız bir genel değerlendirildiğinde; HukukDairesi, Yönetme
liğin koyduğu hedefler, çizdiği görev tanımı bakımından, faaliyetlerini olma
sı gereken bir işleyiş içinde sürdüremedi, bu süreçte birçokaksaklık ve eksilk
lik ortaya çıktı.

Askeri Yargıtay 3. Dairesinin 16.07.1991 tarilı, 1991/122E., 1991/437
K. sayılıKararı ile beraat eden DİSKve üyesi sendikaları, başta yüzde 10 ba
rajı, üyelikte noter şartı olmak üzere, çalışma yaşamının ve sendikal hakların
önündeki antidemokratik düzenlemeler ve uygulamalar beklemekteydi. Bu
nun yanında, 12 Eylül 1980 Askeri Rejiminin sınırlarını çizdiği ve uygulama
ya koyduğu, bütün emekçileri, çalışanları yakından ilgilendiren, siyasal, sos
yal, kültürel ve ekonomik haklara ilişkin bütün yasal düzenlemeler, anti de
mokratikhükümler içermekte, toplumda, demokratikleşmeye ilişkin beklenti-.
ler ve talepler yükselmekteydi. •

Bu yeni dönemde de, kurulduğu 1967 yılından, faaliyetlerinin durdu
rulduğu 12 Eylül 1980'e kadar çizdiği mücadele hattı ile toplumsal mücade
lenin önemli bir odağı olan ve bu nedenle, emekçiler ve toplum arasında hak
lı bir güven ilişkisi kurulan DİSK'i demokrasi mücadelesinde, toplumsal mü
cadelede önemli görevler beklemekteydi.
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Yeni dönemde verilecek demokrasi mücadelesinin önemli bir ayağını
hukuksal mücadele oluşturmaktaydı.

Bu tespitten yola çıkan DİSK Hukuk Dairesi, Daire Yönetmeliği ile
belirlenmiş amaç ve hedeflere uygun olarak, çalışmayaşamını, sosyal güven
liği, sendikal haklan düzenleyen yasaların işçiler yararına olmayan hükümle
rinin değiştirilmesi, başta anayasa olmak üzere, siyasal, sosyal, kültürel ve
ekonomik haklan düzenleyen yasalardaki antidemokratik düzenlemelerin ve
uygulamaların ortadan kaldırılması için çalışmalar başlatarak, bu konularda,
DİSK'in görüşlerinin oluşmasına, alternatif yasa tekliflerinin hazırlanmasına
katkıdabulundu.

Hükümetin, Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı'nın çeşitli konular
da hazırladığı ve DİSK'e gönderdiği yasa, tüzük, yönetmelik vb. mevzuata
ilişkin teklif tasarılarına ilişkin çalışmalar yaparakDİSK'in değerlendirme ve
eleştirileri ilgili makamlara sunuldu. Bu konularda Bakanlıkta yapılan toplan
tılara YönetimKurulu üyeleriyle birlikte katılındı.

HukukDairesininyaptığı bu çalışmalarda, eşgüdümün sağlanması, gö
rüşlerin ortaklaştırılması ve zenginleştirilmesi amacıyla üye sendikalarımızın
hukuk daireleri ile toplantılar düzenlendi. Zaman darlığı vb. nedenlerin orta
ya çıktığı durumlarda, üye sendikalarımızın konuya ilişkin yazılı görüşleri is
tenmek suretiyle, görüşlerin ortaklaştırılmasına özen gösterildi.

Bunun yanında, bu süreçte, hukuk daireleri oluşmamış, avukat istih
dam edemeyen üye sendikalarımızın,% 10 barajlarına, işyeri yetkilerine iti
raz davaları ile örgütlenme sırasında çıkan sorunlara ilişkin davalar, DİSK
Hukuk Dairesi tarafından takip edildi.

Hukuk Dairesi, önceki dönemlerde, 1 Daire Müdürü ve 1 Uzman ol- •
mak üzere iki hukukçu ile sürdürdüğü çalışmalarında, Daire Yönetmeliği ile
kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirmede zaman zamanyetersiz kala
bilmekte, yardımcı kadrolara ihtiyaç duymaktaydı. Ancak, 9. Genel Kurulu
izleyen süreçte, DİSK'te, bütün dairelerde yaşanan kadro daraltılmasından
HukukDairesi de etkilendi ve bundan sonra çalışmalarını bir hukukçu ile sür
dürdü.

Yaşanan bu kadro daralması sonrasında, gelişen süreçte, hukuksal so
runla karşılaşan işçilerin, emekçilerin aydınlanmak içinyoğunbir şekilde biz
zat veya telefonla DİSK'e müracaat etmeleri, bilgi istemeleri, hukuk dairesi
oluşmamış ve yetersiz kalan üye sendikalarımızınyetki ve örgütlenme sorun
larından kaynaklanan davaları, bu sendikalarınüyesi işçilerin sendikal neden
le işten atılmalarında, işçilik alacakları ve sendikal tazminat davaları, miting,
kapalı salon toplantısı, afiş vb. etkinliklerin prosedürlerinin takibi, Yönetim
Kurulu üyelerinin basın açıklaması nedeniyle haklarında açılan ceza davala
rının çoğalması vb. günlük rutin işlerin de artması karşısında,Hukuk Dairesi-
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nin, DaireYönetmeliğinde belirlenen asli işlevlerini tamamıylayerine getire
memesi, eksikyapması sorunu ile karşılaşıldı.

Bu değerlendirmelerin ışığında, ülkemizin içinden geçtiği süreç de
dikkate alındığında, bu dönemde, işçi ve emekçilerin haklarının ve kazanım
Iarının ortadan kaldınlnıası tehlikesinin ortaya çıktığı, DİSK'in bütünalanlar
da olduğu gibi hukuksal alanda da mücadelesinin ivme kazanacağı açıktır.

Bu nedenle, DİSK Hukuk Dairesi'nin, önümüzdeki dönemde, asli
fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, daha işlevli bir daire haline gelebilmesi
için yeni düzenlemelere gidilmelidir. Bunun için, kurumsal bir işleyiş içerisin
de, DİSKHukukDairesi'nin eşgüdümünde, üye sendikalarımızın hukukçula
rından oluşan, belirli periyotlarla toplanan, kendi özgün alanına ilişkin pren
sip kararları oluşturan, sempozyum, konferans, panel düzenleyen DİSKHu
kukçular Çalışma Grubu, Konseyi, Komitesi vb. bir organizasyonun temeli
atılmalı; çalışma yaşamına ilişkin çeşitli sorunların irdelendiği makalelerin,
yargı kararlarının ve karar incelemelerininyer aldığı bir bağımsız hukuk bül
teni veya DİSK'in genel yayın faaliyeti içinde yer alan bir çalışma organize
edilmelidir.

4.7- DİSKArşivinin Düzenlenmesi
Türkiye sendikal hareketinin tarihi açısından çok önemli bir yere sahip

olan DİSK Arşivi, gerek sıkıyönetim, gerekse de kayyım döneminde maruz
kaldığı kötü muamele ve kötü saklanma koşıılları nedeniyle oldukça yıpran
mış durumdaydı. Arşiv, kabaca ayrıştırıldı, sendikalarımıza ait kimi dökü
manlarbu sendikalara iade edildi ve bir kısımkitap da Kitap ve Dökürnantas
yonMerkezi'ne aktarıldı. Geri kalanmalzeme ise kutulanarak: saklandı.

DİSKEğitim Dairesi eskiMüdürü Fahri Aral aracılığıyla ilişkiye ge
çilen Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü (IISG), Hollanda Sendikalar Fede
rasyonu'nun (FNV) finansal desteğiyle DİSK arşivinin düzenlenmesi konu
sunda teknik destektebulundu. Bu çerçevede önce iki uzmanını 11-15 Mart
1996 tarihleri arasında inceleme yapmak üzere Türkiye'ye gönderdi. Ardın
dan4-23 Mart tarihleri arasında da DİSK Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Da
iresi'nden H. Ergün İşeri ve DİSK-AR'dan Selma Çoban'a Hollanda'nın
Amsterdam şehrinde bulunan Enstitü merkezinde uygulamalı eğitim verdi. •
Kurs sonrası arşivin düzenlenmesi için gerekli olan teknik altyapıyla ilgili bir
rapor hazırlanarak: DİSKYönetimKunılu'na sunuldu. Ancak gerekli parasal
kaynak bulunamadığı için arşiv düzenlemesi gerçekleştirilemedi.

. İl.le dönemlerdeki çalışmalar sonucunda kaba bir tasnifi yapılan arşiv,
DISKbinasından alınıp denetiminıizin olmadığı uzakbir depoya taşındı ve ne
yazıkki burada ciddihasar gördü. Deponun rutubeti, hırsızlar tarafından talan
edilmesi sonucu bir taraftan onarılması ve geri konulması olanaksız hasarlar
oluşurken diğer taraftan ise harcanan onca emek boşa gitti. Bugün arşiv yeni
denDİSK binasınageri getirildi ve değerlendirmeyi bekler konumda bırakıldı.



Halen eski binada saklanan arşiv için, DİSKBaşkanlarKunılu'nda ya
.pılan görüşmelerde iki öneri tartışıldı. Bunlardan birisi genel merkezi İstan
bul'da bulunan Tarih Vakfı'yla görüşülerek bir proje hazırlanması, diğeri ise
llSG ve FNV ile görüşülerek onlarla bir proje hazırlanmasıdır. Bukonuda he
nüz bir karara varılmamış olması nedeniyle arşiv olumsuz koşullar altında
saklanmaya devam etmektedir.

DİSK'i kuran kuşaklar aramızdan bir bir ayrılırken, derslerle dolu bir
dönem geride kalırken birçok kez dile getirilen DİSK'in tarihini yazma konu
sunda yakın zamanda belgesiz kalınacağı ortadadır. Tarih sınıf mücadelesin
de başarıyla ilerlemek isteyen emekçi önderleri için bilgi birikimi, yapılan
yanlışların tekrarlanmaması için derslerle doludur. Tarihi böyle algılayanların
DİSK'in arşivinin gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde ulaştırılması konu
sunda daha duyarlı davranacaklarına inanıyoruz.

4.8 İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Çalışmaları
Sendikal faaliyet içerisinde önemli biryer tutan işçi sağlığı ve işgüven

liğine ilişkin olarak DİSK bünyesinde planlı bir etkinlik yürütebilme olanak
lan mevcut değildir. Bu alan tümüyle sendikalarımızın bağımsız olarakyürüt
tükleri faaliyetleri içermektedir. Konfederasyon olarak bu alana ilişkin çalış
malarımız, bu konudaki toplantılara katılıp görüş bildirmek ile sınırlı kalmak
tadır. Yine de 20-23 Nisan 1998 tarihlerinde TTB'nin başını çektiği İşçi Sağ
lığı Kongresi organizasyonunda DİSK olarak yer almamız ve Avrupa Sendi
kalarKonfederasyonu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü Müdürü'nün ko
nuşmacı olarakkatılımınayardımcı olmamız önemli bir etkinlik olarak değer
lendirilebilir.

Yine bu alandaki bir başka önemli etkinlik 4-10Mayıs 1999 tarihlerin
de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası nedeniyle yapılan etkinliklere katılma
mızdır, Bu etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen bir panelde DİSK'in bu
alana ilişkin yaklaşımları ortaya konulmuştıır. Önerilerimiz şöyle özetlenebi
lir: Sendikalar işçi sağlığı ve iş güvenliğinde birinci denetim organıdır. Sendi
kalan güçsüz kılan politikaların işçi sağlığındaki olumsuzluğuyaratan politi
kalar olduğıı gerçeğinden hareket ederek Anayasa, sendikalar, grev ve toplu
sözleşme yasaları demokratikleştirilmelidir. İş güvencesi gerçekleştirilmeli
dir. Dağınık ve günün koşullarına yanıt vermeyen işçi sağlığı ve iş güvenliği
ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik gözden geçirilerekmerkezileştirilmelidir.Ça
lışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyon
ları, üniversiteler ile TTB ve TMMOB'nin içinde yer aldığı işçi sağlığı ve iş
güvenliği enstitüsü oluşturulmalıdır. Bu enstitü siyasi iktidarların her türlü et
kilenmesinden uzak ve özerk olmalı, alana ilişkin eğitim, uygulama ve dene
tim bu enstitünün yetkinlik alanında olmalıdır. İş güvenliği mühendisliği, mü
hendislik öğreniminde ayrı bir dal olmalıdır. İşyeri hekimliği, 50 işçiden da
ha az işçinin çalıştığı işyerleri için de zorunlu olmalı ve işe girişten başlamak
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üzere tüm sağlık konularında güvenceli çalışma koşullarına kavuşturulmalı
dır. Bu alana ilişkin önlemler işyerininproje aşamasında ele alınmalı, mekan,
teknoloji, üretimde kullanılacak hamınadde üretilen üründe sağlık gözönünde
bulundurularak çalışma başlatılmalıdır. Meslek hastalıkları hastaneleri yay
gınlaştırılmalıdır. Yaptırımlar arttınlmalıdır.

5- Uygulamada Daire Çalışmaları
5.1- Örgütlenme
5.1.1- DÖKK Çalışmaları

DİSK Örgütlenme Daire Başkanı başkanlığında sendikalarımızın ör
gütlenme daire başkanlarından oluşan DÖKK(DİSK ÖrgütlenmeKoordinas
yon Kurulu) gerek periyodik toplantılarla gerekse etkinlikler öncesinde yapı
lan özel toplantılarla, düzenli bir kurul olarakçalıştırıldı.

Bu dönemDÖKK'e bağlı olarak, bölgelerde DİSKBölge Örgütlenme
KoordinasyonKurulları'nın kurulmasıve çalıştırılması için yoğunbirçalışma
yürütüldü. Bölgelerdeki DİSK'e bağlı şube vebölgelerinkatılımıyla oluşturu
lan bu kurullar gerek etkinliklerin örgütlenmesinde gerekse örgütlenme çalış
malarında kollektif birliğin sağlanması için görevlendirildi.

Bütün DİSK orgaıılarında tartışılan ve karara dönüştürülen "kollektif
örgütlenme seferberliği''nin yürütücüsü olması gereken bu yapıların işleyişle
ri istenilen düzeye ulaşamadı. Ancak her şeyekarşın DBÖKK'ler önümüzde
ki süreçte vazgeçilmez yapılar olarak değerlendirilmelidir.

5.1.2- Bölge temsilcilikleri ve bölgesel etkinlikler

Bölgelerin sorunlarının saptanması, etkinlerin tartışılması ve kampan
yaların organizasyonu süreçlerinde bölgelerde Bölge Temsilciler Meclisleri
toplantılarıyapıldı. •

30-31 Ekim 1997 tarihlerinde DİSKYönetimKurulu'nun yeni dönem
çalışmalarını tartışmak üzere tüm bölgelerde temsilcilermeclisleri yapıldı. 24
Kasım 1997 tarihinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Trakya bölgelerinde üye sen
dikalarımızın bölge temsilciler kurulları "Sendikal Haklar Kampanyası" için
İstanbul'da toplantıya çağrıldı.

DB_ÖKK'lerinkurulması ve işlerliğekavuşturulması için tüm bölgeler
de genişletilmiş toplantılar yapıldı ve kurullar oluşturuldu.

Dalıa sonra tüm bu kurumlarEğitim Dairesi ile birlikte ortak bir top
lantıya çağrıldı. 3 gün süren örgütlenme-eğitim toplantısında bu yapıların iş
leyişi tartışıldı.

1998 Haziran ayında 15-16 Haziran Direnişi yıldönümünde Ankara
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yürüyüşünün ardından taleplerimizin yeniden gündeme taşınması için tilin
bölgelerde Bölge ÇalışmaMüdürlükleri önünde kitlesel basın açıklamaları ve
oturma eylemleri yapıldı.

1998 Kasım ayında kararlaştırılan "Sendikal Hak ve Özgürlükler İçin
Yeniden Yollardayız" kampanyası çerçevesinde tüın bölgelerde temsilciler
meclislerimiz toplandı, Genel Başkan, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz bu toplantılara katıldı.

1999 Temmuz ayında Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı üzerinde örgütü
müzün görüşlerini almak ve etkinlikleri planlamak için tüın bölgelerde tem
silciler meclislerimiz toplandı.

1999 Aralık ayında "Örgütlü Emek-DemokratikTürkiye" kampanyası
çerçevesinde bölge temsilciler meclislerimiz toplandı.

2000 Şubat ayında 13 Şubat DİSK'in Kuruluşu yıldönümünde tüm
bölgelerde bölge temsilciler meclisleri toplandı, bölgelerde basın açıklamala
rı yapıldı.

5.1.3- Kampanyalar

"Sendikal Haklar Kampanyası"
Sendikal haklar kampanyası Başkanlar Kurulumuzca kararlaştırılan

Ankara Yürüyüşü'nün altyapısını oluşturmak amacıyla 26 Kasım-3 Aralık ta
rihleri arasında yürütüldü.

Başkanlar Kurulunun kararı ardından 13 Kasım tarihinde DÖKK top
lanmış, ilgili bölgeler toplantıya çağrıldı.

26 Kasim-3 Aralık tarihleri arasında Ankara, İstanbul, Kartal, Kocaeli,
Gebze, Bursa, Edirne, Adana, İzmir, Sakarya, Eskişehir, Gaziantep bölgele
rinde tümyönetici ve temsilcilerin katıldığı toplantılar yapıldı.

Hazırlanan afişler, duvar gazeteleri, yaka kartları tüm örgüte dağıtıldı
ve kampanyanın taçlandırılması olarak 7 aralık tarihinde Ankara Yürüyüşü
başlatıldı. 16Aralık'ta Ankara'ya varıldı ve büyük bir karşılama düzenlendi.

"Sigortalı Çalış-Sigortalı Çalıştır Kampanyası"
ÖzellikleMerter, Ümraniye gibi sigortasız çalıştırmanınyoğun olduğu

bölgelere yönelik olarak bir kampanya Ağustos-Eylül 1998 aylarındayürütül
dü.

"Sendikal Hak ve Özgürlükler İçin Yeniden
Yollardayız"
Bu kampanyaAnkara yürüyüşü sonrası, taleplerimizin yeniden günde

me taşınması amacıyla yapıldı. Kampanya çerçevesinde afişler, duvar gazete-
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Ieri, yaka kartları, bildiriler hazırlandı, tüm örgüt birimlerimize dağıtıldı.
Kampanyanın gerekçelerini tartışmak, ~tkinlikleri planlamak için;

21 Kasım 1998'de Kocaeli'de, 22 Kasım 1998'de Ankara'da ve İz
mir'de, 29 Kasım 1998'deAdana'da, 5 Aralık 1998'de Ankara'da tüm birim
lerimizin katıldığı temsilciler meclisleri toplandı. Ancak tüın hazırlıklara kar
şın kampanya işyerlerimizin dışına taşırılamadı.

"Mezarda Emekliliğe Hayır Kampanyası"
Sosyal güvenlik yasa tasarısının gündeme gelmesiyle birlikte DİSK

olarak hazırlıklara başlandı ve Mezarda Emekliliğe Hayır Kampanyasının
başlatılması kararlaştırıldı.

Bölgelerde, tüm sendikal birimlerimizin katılımıyla hazırlık toplantıla
rı yapıldı ve eylemlerin örgütlenmesi kararlaştırıldı. Kampanya tüm işyerle
rinde bildiri okunmasıyla başladı, DİSKYönetimi de Birleşik Metal-İş Sendi
kamızın örgütlü olduğu Erka-Balata işyerinde basın açıklaması yapıldı. Ar
dından tq,m ülke çapına bölge çalışmaMüdürlüklerine yürüyüş düzenlenerek,
basın açıklamaları yapıldı.

Daha sonra işyeri eylemlerine başlanıldı. Servislere binmeme, yakın
işyerlerinin birlikte etkinlikleri yapıldı. İstanbul'da DİSK Yönetim Kurulu,
Sendikalarımız Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Merter-Sa
raçhane ve Bostancı-Gebze yürüyüşleri yapıldı. Bu çalışmalar DİSK'in bu
konudaki kararlılığının göstergesi oldu. Yapılan bu etkinlikler diğer işçi kon
federasyonlarını kamu çalışanlarını vemeslek odalarını da etkiledi. Bu süreç
te Emek Platformu oluşturuldu.

Mezarda Emekliliğe Hayır Kampanyası etkinlikleri daha sonra Emek
Platformu eylemleri olarak yürütüldü. Sırasıyla;

- Koalisyon partilerinin il merkezlerine siyah çelenk koyma,
- İstanbul, Kocaeli, Samsun, İzmir ve Adana'da mitingler,
- Emek Platformu Başkanlar Kurulunun Ankara'da koalisyon partileri

merkezlerine siyah çelenk bırakması,
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi,
- 24 Temmuz Büyük Ankara mitingi,
-1 saatlik uyarı eylemi,
- Genel eylem
- Meclis ziyaretleri düzenlendi.

Bu arada yaşanan 17 Ağustos Depremi etkinliklerin gücünü zayıflattı.
Deprem felaketini fırsat bilen koalisyon partileri bu yasayı çıkararak gerçek

• yüzlerini sergiledi.



"Örgütlü Emek-Demokratik Türkiye Kampanyası"
YönetimKurulumuzun değerlendirmeleri ve Başkanlar Kurulumuzun

onayı ile sendikal hak ve özgürlükler, kazanılmış hakların gasbına izin veril
memesi ve izlenen ekonomik politikaların protesto edilmesi amacıyla Aralık
1999'dan başlamak üzere "Örgütlü Emek-Demokratik Türkiye kampanyası"
başlatıldı.

Bölgelerde bölge koordinasyon kurulu toplantıları, bölge temsilciler
meclisleri, işyerlerinde bildiri okuma, kitlesel basın açıklamaları, afişlemeler
ve bildiri dağıtımları yapıldı.

5.1.4- Kitlesel Etkinlikler
Bu süreç içersinde kampanyalar bağlamındaki kitlesel eylemlerin ya

nında 1 Mayıs gösterileri, 15-16 Haziran etkinlikleri düzenlendi. GerekEmek
Platformu olarak ortak eylemlere, gerekse örgütsel dayanışma içinde olduğu
muz örgütlerin özel eylemlerine katkı sağlandı.

5.1.5- Sendikal örgütlenmeler

Sendikal Birleşmeler
Aynı işkolunda faaliyet yürüten sendikalarımız bu dönemde tek çatı al

tında birleşti. Petkim-İş ile Lastik-İş; Yeraltı Maden-iş ile Dev Maden-Sen
birleşerek sendikal birlik konusunda önemli adım attılar.

. İşkolu Sendikalarımızla Dayanışma Etkinlikleri
Bu dönem sendikalarımız yoğun bir örgütlenme faaliyeti sürdürdü. Bu

süreç içersinde hemen hemen tüm işkollannda sendikal örgütlenme sürecinde
işten atılmalar yaşandı ve işçi atılmalarını protesto eylemleri düzenlendi.

Bu etkinlikler DİSK tarafından desteklendi, kamuoyuna taşınmak ve
destek verilmek için ziyaretler, basın açıklamaları, dayanışma etkinlikleri dü
zenlendi. Bu konuda yapılan etkinlikler çalışma raporwnuzun arkasındaki di
zinde sıralanmıştır.

5.2- Eğitim

5.2.1- Sendikal Kadro Eğitimleri

Bölge Örgütlenme KoordinasyonKurulları Eğitimi
(13-15 Temmuz, Edremit);
13-15 Temmuz 1998 tarihlerinde Edremit/Kalkım İliada Oteli'nde ya

pılan eğitime İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Beyoğlu Yakası, İstanbul
Topkapı Yakası, Kocaeli, Bursa, Trakya ve İzmir Bölge Örgütlenme Koordi
nasyon Kurulları üyeleri katıldı.
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Seminer 13 Temmuz saat 15:30'da başladı. DİSKEğitim Daire Başka
m Çetin Uygur 'un açış konuşmasının ardından ODTÜ İnternet Teknik Müdü
rü Önder Özdemir son bir yılda dünyada gerçekleşen önemli işçi eylemlerin
den oluşan 35 dakikalık bir video filmi gösterdi. Aynı gün ikinci bölümde, ön
ce DİSK Örgütlenme Daire Başkanı Hulusi Karlı, kollektif örgütlenme prog
ramını anlattı. DİSK Eğitim Dairesi Müdürü Tonguç Çoban ise dünyanın çe
şitli ülkelerinde benzer örgütlenme faaliyetlerinden söz etti.

14 Temmuz günü sabah oturumunda bölge koordinatörleri, örgütlenme
açısından kendi bölgelerinin tanıtımı ve yapılan çalışmalar konusunda bilgi
ler aktardılar. Ayın gün öğleden sonra oturumunda üç çalışma grubu kendile
rine yöneltilen sorular çerçevesinde bir tartışma yürüttüler. Bu çalışma grup
larının tartışma konuları şöyleydi: 1) örgüt yapısı/örgütlenme anlayışı; 2) sen
dikasız işçiler ve örgütlenme; 3) sendikal siyaset.

Çalışma gruplarında yapılan tartışmalar sonrasında grup sözcülerinin
aktarımları 15 Temmuz ilk oturumda yapıldı. Bu sunuşların ardından Birleşik
Metal-İş Eğitim Dairesi Müdürü Hasan Aktaş, "Nasıl bir kadro ve çalışma tar
zı?" konusunda bir sunuş yaptı.

Eğitimin son oturumunda grup aktarımlarına ve önümüzdeki dönem
çalışmalarına ilişkin serbest bir tartışma yapıldı.

Bu tartışmada çıkan sonuçlar da şöyle özetlenebilir: Yeni yapılanma
ihtiyacı herkesin ortak tespitidir. Sendikal demokrasi ve açıklık bütün çalış
malarımızda üzerinde hassasiyetle duracağımız temel ilkelerimiz olmalıdır.
Ortak ve kollektif çalışmanın önemi kavranmıştır. Dil birliğinin sağlanması
ve kararların hayata daha hızlı geçirilebilmesi için ortak bir yayına ihtiyaç
vardır. Organize sanayi bölgeleri ve mahalleler iki temel çalışma alanıdır.
Bunlar birbirinin karşıtı değildir. İşyerleri çalışma alanlan, mahalleleryaşama
alanlarıdır ve işçilerin 24 saatine yönelik örgütlenme faaliyeti her iki alanın da
gözetilmesini gerektirmektedir. Sendikalı kadroların bu çalışmada istihdamı
nın sağlanması için şube kadrolarından başlayan ve işyeri kadrolarına kadar

•..uzanan bir eğitim seferberliğine ihtiyaç vardır, Sadece örgütlenmede ve eği
timde değil toplu sözleşmelerde de ortaklık sağlanmalıdır. Bütün çalışmalar
da uzman desteğinden azami ölçüde yararlanılmalıdır.

Bölge Örgütlenme KoordinasyonKurulları,Temsilci
. Eğitimleri

İstanbul'daki bölge örgütlenme koordinasyon kurulları temsilci ve
kadro eğitimleri kapsamında 14 Eylül 1998 Çarşamba günü İstanbul Anadolu
bölgesi, 22 Eylül 1998 Salı günü İstanbul Beyoğlu ve Topkapı bölgeleri, 24
Eylül 1998 Perşembe günü Trakya bölgesi eğitimleri yapıldı.

Bu çalışmalarda şu konular ele alındı: Dünyada ve Türkiye'de sendi
kal hareket (video gösterimi), dünyada yeni sendikal örgütlenme biçimleri,
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sendikal hareketin sorunları ve kollektif-ortak örgütlenme, sendikal örgütlen
mede davranış biçimleri ve önderlik, önümüzdeki dönem sendikal faaliyetler.

İstanbul Anadolu Bölgesi eğitimi Birleşik Metal-İş Genel Merkezi'nde
yapıldı. Bu eğitime BirleşikMetal-İş, Lastik-İş, Genel-İş, Sosyal-İş, Basın-İş,
Limter-İş, Emekli-Sen sendikalarından yaklaşık 100 kişi katıldı. Eğitimin açı
lışını DİSK EğitimDairesi Başkanı Çetin Uygur yaptı. Çetin Uygur, DİSK'in
yeni örgütlenme anlayışına ilişkin bilgiler verdikten sonra dünyadaki işçi ey
lemlerinden örnekler gösteren film gösterimi yapıldı. Öğleden sonraki bölüm
de ise DİSK Ankara Yürüyüşü filmi gösterildi. Bu eğitimde Dünyada Yeni
Sendikal Örgütlenme Deneyleri; Tonguç Çoban, Kollektif ve Ortak Örgütlen
me; Ahmet Asena ve Önderlik; HasanAktaş tarafından sunuldu. Her sunuşun
ardından katılımcıların sorulan ve değerlendirmeleri ışığında tartışma yapıl
dı.

İstanbul Beyoğlu ve Topkapı Bölgeleri eğitimi Bahçelievler Belediye
si Tiyatro Salonunda yapıldı. Birleşik Metal-İş, Tekstil, Genel-İş, Sosyal-İş,
Lastik-İş, Basın-İş ve Emekli-Sen'den yaklaşık 175 kişi bu eğitimde yer aldı.
Sabahki oturumda Çetin Uygur'un açış konuşmasının ardından Dünyada Ye
ni Örgütlenme Deneyleri Tonguç Çoban tarafından aktarıldı. Öğleden sonra
dünyada ve Türkiye'de işçi eylemleri ile ilgili film gösteriminin ardından
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak katılımcılara yaşanan kriz ve sonuçları,
sendikal hareket ve siyaset, ortak örgütlenmenin önemi ve sendikal kadrola
rın nasıl olması gerektiği konularına değinen bir konuşma yaptı.

Daha sonraAhmetAsena ortak ve kollektif örgütlenmenin önemini bü
yük ölçüde TürkMetal'deki istifalar örneği etrafında anlatarakkonuyu tartış
maya açtı. Bu tartışmalarda temsilcilerin büyük bir bölümü ortak ve kollektif
çalışmanın önemini kavradıklarını ortaya koydular ve bunun nasıl yaşama ge
çeceğine dair sorular yönelttiler.

Önderlik konusu ÜzeyirAtaman tarafından aktarıldı. Yöneticilikle ön
derliğin ayrımı üzerinde durularak, içinde bulunduğumuz dönemde mevcut
yapının işlerliğini sağlayan yöneticiler olmak yerine, bunu da içeren ancak
öncelikle dönüşüm ve değişimi sağlayacak önderler olmamız gerektiği üze
rinde duruldu.

Trakya Bölgesi eğitimi Çerkezköy Lastik-İş binasında yapıldı. Eğitime
Trakya'da örgütlü olduğumuz bütün işyerlerinden temsilciler katıldı. Genel
İş, Lastik-İş,Tekstil ve BirleşikMetal-İş temsilcisi ve kadrosu 60 kişi bu eği
timde bulundu. Salonunyetersiz olması eğitim açısından önemli bir dezavan
taj oluşturdu.

Açılış konuşmasını yapan Çetin Uygur'un ardından dünyada işçi ey
lemleri ile ilgili film gösterildi. Öğleden sonraki bölümde içinde bulunduğu
muz koşullarda ortak ve kollektif örgütlenmenin önemi Çetin Uygur tarafın-
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dan aktarıldı. Daha sonra katılımcılar kendi yaşadıkları örgütlenme deneyim
lerini ortak-kollektif örgütlenme anlayışı ışığında anlattılar.

Bütün bu çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar şöyle özetlenebilir:

1. DİSK'in sendikal örgütlenmeye ilişkin karar altına aldığı ortak ve
kollektif örgütlenme ve bölgesel çalışma doğru ve gereklidir.

2. Artıkhiçkimsenin "benim işyerim, benim sendikam" dememesi ge
reken bir dönemdeyiz. Örgütlenmeyi bölgesel temelde ve örgütsüz işyerlerini
öncelik sırasına koyarak birlikte ve kollektifyüıütınek zorundayız.

3. Temsilciler sadece kendi işyerlerinin sorunlarıyla ilgilenmemeli;
bölgedeki örgütsüz işyerlerini örgütlemeyi öncelikli bir görev olarak görme
lidirler.

4. Sadece işyerleri ile sınırlı bir örgütlenme yeterli değildir. Örgütsüz
işçilerin oturdukları bölgelerde onlarla ilişki sağlayacak bir çalışmanın başla
tılması zorunludur.

5. Ortakve kollektif örgütlenmenin ilk adımıbölgedeki sendika birim
leri arasında dayanışmanın sağlanması ve birlikte iş yapmaktır. Öncelikle bu
sağlanmalıdır.

6. Bu konudaherkes samimi olmalı; bütüngüçleriylebu çalışmaya ka
tılmalıdır. Özellikle sendika genel merkezleri ve şubeler ön açıcı olmalıdır.

7. Bölge Örgütlenme Koordinasyon Kurullarının toplantılarına sendi
ka genel merkezlerinden örgütlenme ve eğitimuzmanları gönderilmeli ve uz- •
manlar programların hayata geçirilmesinde ve eğitimlerde görev almalıdırlar.

8. Bölge Örgütlenme Koordinasyon Kurulları her ayın sonunda
DİSK'e (DÖKK ve DEKK'e) ve bölgede örgütlülüğü olan sendikalarımıza
aylık çalışma raporları sunmalıdır.

9. Eğitimler her boyutuyla sürdürülmelidir.

2000 Yılı Temsilci Eğitimleri
DİSK'in 33. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul'un

ilci yakasında temsilci eğitimleri düzenlendi. Anadolu yakası eğitimi 16 Şu
bat'ta BirleşikMetal-İş Sendikası eğitim salonunda, Avrupayakası eğitimi ise
18 Şubat'ta BahçelievlerNecip Fazıl KültürMerkezi'nde yapıldı.

Anadolu Yakası Bölge Örgütlenme Koordinasyon Kurulu tarafından
düzenlenen eğitim toplantısınaAnadoluyakasındaki şubelerimizinyöneticile
ri, işyeri baştemsilcileri ve temsilcileri katıldı. Katılım sayısı lO0'ün üzerin
deydi. ToplantıyıBirleşikMetal-İş Örgütlenme Daire Başkanı MehmetÇabuk
açtı ve toplantının gündemi hakkında bilgi verdi. Eğitimde ilk konuşmayı
Tonguç Çoban yaptı. Çoban, küreselleşmenin araçları, sonuçları ve küresel
leşmeye tepkiler hakkında kısa bilgiler verdi.



Daha sonra Seattle'da Dünya Ticaret Örgütü toplantısı sırasında yapı
lan protesto eylemleri ile ilgili bir video gösterimi yapıldı. Bu konuda Gaye
Yılmaz bilgi suridu. Daha sonra Gaye Yılmaz, küreselleşmenin tarihsel geli
şim seyri hakkında kısa bir konuşma yaptı.

Aradan sonra dünyada işçi eylenıleri hakkında bir video gösterimi ya
pıldı. Bu konuda Dev Sağlık-İş Örgütlenme UzmanıFerda Koç bilgiler verdi.
FerdaKoç dünyadayeni emek hareketlerinin ve başarılı örgütlenme deneyim
lerinin ortak özelİiklerini aktardı.

Ahmet Asena, küreselleşme sürecinde Türkiye konusunda sunuş yap
tı. Sunuşunda, özellikle hükümetin programına değinerek, önümüzdeki süreç
te yaşanması muhtemel gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Çetin Uygur ise, sendikal hareketin krizinin aşılması için DİSK tara
fından tespit edilen ve program haline getirilen ortak ve kollektif örgütlenme
stratejisini ana hatlarıyla aktardı. Bu konuda kararlar alınmış olmasına rağ
men yeterli adım atılamadığını, bu konuda bütün organların sorumluluğu ol
duğunu söyledi.

Son oturumda ise Bölge Örgütlenme Koordinasyon Kumlu'nun hazır
ladığı rapor okunarak tartışmaya açıldı. Söz alan katılımcıların ortaklaşa vur
guladıkları nokta, sendikal etkinlik ve örgütlenme konusundaki tespitlerin
doğru olduğu ancak bu konuda adım atmak için merkezden işyerlerine kadar
genel bir seferberlik halinin yaratılması gerektiği şeklindeydi.

·Bahçelievler Necip Fazıl kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya katı
lımda eksiklik gözlendi. Toplantıya 60'ı aşkın temsilci, baştemsilci ve şube
yöneticisi katıldı.

Tonguç Çoban, küreselleşme hakkında bilgiler verdi; ardından Seattle
kasetinden bir bölüm izlendi. Daha sonra Ahmet Asena, Türkiye'deki geliş
meleri aktardı. Ardından dünyada işçi eylemleri konulu kasetten bir bölüm iz
lendi veFerdaKoç, dünyada yeni emekhareketleri ve işçi eylemleri konusun
daki aktarımını yaptı.

Bu çalışmalarda yaşadığımız sorunların aşılmasında DİSK'in belirle
diği stratejinin geçerliliği bir kez daha görüldü. Ancak bu konuda kadroların
yeterli bilgi ve bilinç düzeyinde olmadıkları tespit edildi. Özellikle bölgesel
planda yapılacak çalışmalarda kadroların işyerlerinin dışına çıkarak nasıl or
tak bir çalışma yürüteceklerini bilmedikleri ortaya çıktı. Bu konudaki eğitim
lerin sürekli kılınması, aynca bugünkükampanyadan başlayarak ortakve kol
Iektif faaliyetin işyerlerinde ve oturma bölgelerindeyürütülmesi kararı alındı.
Bu konuda Bölge Örgütlenme Koordinasyon Kunılları'na büyük görevler
düştüğü, BÖKK'lerin planlı ve programlı bir çalışma içine girmeleri gerekti
ği ortak görüş olarak belirlendi.
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5.2.2- Konferanslar/ Tartışma Toplantıları
"Dünyada Yaşanan Kriz Ve Tiirkiye'ye Yansımaları" konulu tartışma

lı toplantı 23 Eylül 1998 tarihinde Tarabya Otelinde yapıldı. Konuşmacılar
Prof. Dr. Gülten Kazgan, Prof. Dr. Taner Berksoy, Prof. Dr. Eser Karakaş,
Doç. Dr. Hayri Kozanoğlu'ydu. Katılımcılar ise DİSK YönetimKurulu, Bir
leşik Metal-İş ve Tekstil Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer sendikalarımızın
genel başkanları veya genel sekreterleri, araştırma ve toplu sözleşme dairele
ri uzmanlarından oluşuyordu. Toplantıda krizin genel yapısı, Türkiye'ye yan
sımaları ve toplu sözleşme sürecinde bu krizin nasıl değerlendirilmesi gerek
tiği üzerinde tartışmayürütüldü.

Tartışmalı toplantılar kapsamında 21 Ocak2000 tarihinde DİSK genel
merkezinde TürkiyeAvrupa Birliği İlişkileri ve Sendikal Hareket konulu top
lantıyapıldı. Bu toplantıya konuşmacı olarakProf.Dr. Bakır Çağlar, Prof. Dr.
TanerBerksoy ve Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu katıldı.

5.2.3- Sendikal Hak İhlallerini Ulusal İzleme Komitesi
ve Sendikacıların Eğitimi
Bu proje kapsamındaki eğitim çalışmalarının ikinci aşaması Gazian

tep, Denizli, İstanbul veAııkara'da yapıldı. İlk dört seminer 2'şer gün sürdü
veherbirine yaklaşık: 60 kişi katıldı.

Bu seminerlerde birinci gün ilk olarak Türkiye'de sendikal hareketin
sorunları tartışıldı. Ardından bu sorunların nedenleri, sendikal mücadele he
defleri ve örgütlenme stratejileri konularında üç ayrı çalışma grubu oluşturul
du. İlk gün çalışmaları grupların sunuşları ve tartışma ile kapandı. İkinci gün
toplu sözleşme, uygulama ve temel politikalar konusu ele alındı. Toplu söz
leşmepolitikaları, toplu sözleşme mücadelesi ve örgütlenme, toplu sözleşme
lerin koordinasyonu konularında çalışma grupları oluşturuldu. Grupların su
rruşları ve tartışmalar ile seminerler tamamlandı.

Seminerlerin takvimi ve konuşmacılar aşağıdaki gibidir:

Gaziantep, 16-17 Ekim 1997; Konuşmacılar: Ahmet Asena (Sendikal
hareketin sorunları); Üzeyir Ataman (Toplu sözleşme),

Denizli, 13-14Kasım 1997; Konuşmacılar: FahriAral (Sendikal hare
ketin sorunları), ÜzeyirAtaman (Toplu sözleşme).

İstanbul, Şile, 26-27Mayıs 1998; Konuşmacılar: Fahri Aral (Sendikal
hareketin sorunları), ÜzeyirAtaman (Toplu sözleşme).

Ankara, 11-12Haziran 1998; Konuşmacılar: Tonguç Çoban (Sendikal
hareketin sorunları), ÜzeyirAtaman (Toplu sözleşme)



5.3-Araştırma
5.3.1- Çocuk ve Aile Eğitimi Projesi
Çocukların sağlık ve eğitim alanlarında iyileşmeler yaratmak ve aile

içerisinde kendilerini daha iyi geliştirebilmelerine yardımcı olmak amacıyla
Adana'nın DumlupınarMahallesi'nde yürütülen "Çocuk veAileEğitimi Pro
jesi", üç aşamadan oluşan araştırma sürecinin ardından tamamlandı.

Merkezi Hollanda'da bulunan Bernerd Van Leer Va.kfı'nın desteğiyle
yürütülen Proje başlangıçta DİSK-AR'dan AyşeNurErten tarafındanyürütül
dü. Ancak Ayşe Nur Erten'nin sağlık nedeniyle DİSK'ten ayrılarak Birleşik
Metal-İş Sendikası'nda çalışmaya başlamasının ardından Proje'yi yürütmek
üzere Aslı Delikara göreve başladı.

Bu dönemde araştırmanın birinci aşaması olan anket ve derinlemesine
görüşmelerle durum tespiti yapıldı, ikinci aşamasında Adana'daki resmi ku
rum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalleden temsilcilerle toplan
tılar düzenlendi. Bu aşamanın sonunda Aslı Delikara istifa ederek görevinden
ayrıldı.

Araştırma ve toplantıların sonucuna göre bölgede ihtiyaç duyulan pro
jenin yazıldığı üçüncü aşama ise DİSK-AR uzmanı Selma Çoban tarafından
tamamlandı. Proje önerisi raporla birlikte Vakfa sunuldu. Ancak Proje'yi for
mel bulan Vakıf, bir uzmanını İstanbul'a göndererek Projeyi kendi istekleri
doğrultusunda yeniden yazmamızın uygun olacağını bildirdi.

5.3.2- Çocuk İşçiliğine Karşı Küresel Yürüyüş •
(27.04.1998-04.05.1998)
Çocuk İşçiliğine Karşı Küresel Yürüyüş 82 ülkeden yaklaşık 200 mil

yon insanı temsil eden 350'ninüzerinde örgütükapsayan bir organizasyondur.
Kampanya ITGLWF (UluslararasıTekstil, Konfeksiyon ve Deri İşçileri Fede
rasyonu), PSI (Uluslararası Kamu Hizmetlileri Federasyonu) ve ILO tarafın
dan da desteklendi.

Küresel Yürüyüş'ün Yeni Delhi'deki Uluslararası Sekreteryası bir ya
zı ile DİSK'ten Türkiye Koordinatörü olmasını talep etti. DİSKYönetim Ku
rulu'nun bu öneriyi kabul etmesinin ardından, Türk-İş, Hak-İş, KESK ve
TESK'eYürüyüş 'ün Türkiye ayağını ortak örgütlemeküzere çağrıda bulunul
du. Çağrıya bu örgütlerden olumluyanıt alınmasıüzerine görüşmelere başlan
dı ve yürüyüş programı örgütlendi. DİSK-AR'dan Selma Çoban programın
oluşturulması ve Yürüyüş'ün gerçekleştirilmesi sırasında görev aldı.

Yürüyüş, Asya, Amerika ve Afrika olmak üzere 3 kıtadan başlatıldı.
Yürüyüş güzergahı şu şekilde oluştu:

- Asya Yürüyüşü 17 Ocak 1998'de Manila'dan (Filipinler) başladı.
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Çin, Vietnam, Kamboçya, Tayland, Malezya, Endonezya, Singapur, Bangla
deş, Nepal, Sri Lanka, Hindistan, Pakistan ve Yran'ın ardından 27 Nisan'da
Türkiye'ye girdi. 32 kişiden oluşan yürüyüşçü grubu, 7 günlük Türkiye prog
ramı sırasında ve sonrasında parça parça Avrupa'nın ve Amerika'nın çeşitli
şehirlerindeki diğer yürüyüş programlarına katılmak üzere ayrıldılar.

-Arnerika Yürüyüşü 25 Şubat'ta Rio'dan (Brezilya) başladı. Panama,
Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, El Salvador, Guatamela, Belize, Meksika
ve ABD'deki programlarının ardından Mayıs ayının ikinci yarısından sonra
Avnıpa'nın çeşitli ülkelerindeki programlara katıldılar.

- Afrika Yürüyüşü 21 Mart'tan itibaren farklı tarihlerde 4 bölgeden
başladı. Güney veDoğuAfrika yürüyüşüLesoto'dan (GüneyAfrika),Merkez
Afrika yürüyüşü Kongodan, Batı Afrika Yürüyüşü Togo'dan, Kuzey Afrika
yürüyüşü ise Mısır'dan başladı.

-Avrupa Programı, bu üç bağımsız yürüyüşünMayıs ayından itibaren
parça parça Avrupa'ya gelmesiyle Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, İs
panya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Yunanistan ve İtalya'da gerçek
leştirildi.

29 Mayıs'tan itibaren Avrupa'nın bu ülkelerindeki yürüyüşçüler 1-4
Haziran tarihlerinde İsviçre'de gerçekleştirilecek son eylemler için Cenev
re'de buluştu.

Uluslararası Organizasyon Komitesi, Ulusal Koordinatör olarak
DİSK'i çocuk işçi temsilcileriyle birlikte Cenevre'ye davet etti. Bunun üzeri
ne, DİSK-AR uzmanı Selma Çoban ve Birleşik Metal-İş üyesi genç bir işçi
olan Erhan Çekici yürüyüşün son durağı olan lsviçre'de yapılacak etkinlikle
re katılmaküzere 29 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında Cenevre'ye gitti. Ce
nevre 'de diğer etkinliklerin yanısıra ILO Konferansı'na katılınarak Yürü
yüş 'ün talepleri dile getirildi.

Tilin bu etkinlikler, Türkiye'nin de bir sorunu olan çocuk işçiliği ko
nusunda farklı ülke gerçeklerinin ve deneyimlerinin aktarılması, en önemlisi
de güçlü bir uluslararası dayanışma ağının yaratılması açısından çok önemli
oldu. Gerek Türkiye'de, gerekse de uluslararası düzeyde ve ILO Konferansı
üzerinde etkili olan Küresel Yürüyüş, çocuk işçiliğinin önlenmesi yönündeki
yeni ILO Sözleşmesi'nin Konferans tarafından kabul edilmesini sağladı. Bu
nun yanısıra bu Yürüyüş, Türkiye'deki çeşitli kuruluşları çocuk işçiliği soru
nuna karşı biraraya getirdiği gibi, DİSK açısından da, çocuk işçiliğiyle müca
delede ciddi bir adım oldu.

5.3.3- DİSK'in Çocuk İşçiliğiyle Mücadelesi
Kapasitesini Artırma Projesi (1.7.1999-31.5.2000)
Çocuk işçiliğinin dünya üzerinde ulaştığı boyutlar nedeniyle Uluslara-



rası Çalışma Örgütü (ILO) bu konuya özel olarak yaklaşmaktadır. Bu neden
le, ulusal kapasiteleri çocuk işçiliği konusunu ele alabilecek biçimde güçlen
direrek ve çocuk işçiliğine karşı tüm dünya çapında bir mücadele yaratarak
çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması amacıyla "Çocuk İşçiliğini Sona Erdir
me Uluslararası Programı"m (IPEC) kabul etti.

IPEC 1992 yılından beri toplam 35 ülke tarafından uygulanmaktadır.
28 ülke ise hazırlık aşamasındadır. Türkiye 1992 yılında IPEC programı kap
samında çocuk işçiliği ile mücadele programlarının uygulandığı ilk 6 ülkeden
biri oldu. Programlar resmi, yan-resmi ve sivil kurumlar aracılığıyla gerçek
leştirilmektedir.

DİSK de 1999 yılı başında, çocuk işçiliğiyle yakından ilgili bir kurum
olarak ILO Türkiye Temsilciliği'ne bir proje teklifi sundu ve bu teklif Tem
muz ayında onaylandı. "DİSK'in Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Kapasitesini
Artırma" başlığı altında sunulan bu proje ile DİSK kadrolarının çocuk işçili
ği konusunda bilinçlendirilmesi ve çocuk işçiliğiyle mücadelede aktif görev
almaları hedeflendi.

Proje kapsamında ilk etapta, Adana, İstanbul, Çorlu'da lS'er kişilik
Eylem Komiteleri oluşturularak eğitimden geçirilmeleri ve bu kadroların ha
zırlayacağı Bölgesel Gelişim Planı dahilinde, bu bölgelerdeki işverenlerin,
yerel yöneticilerin, üniversite çevrelerinin ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların
duyarlılığım artıncı etkinliklerin düzenlenmesi planlandı. 25 Ekim 1999 tari
hinde yapılan DİSKEğitim veAraştırma Daireleri Toplantısı'nda varolan ola
nakların genişletilerek başka bölgelerde de benzer eğitimler yapılması hedef
lendi. Bu çerçevede çocuk işçiliğinin yoğun olduğu Denizli de projeye dahil
edildi. Toplantıda aynca;

1-DİSK'e üye sendikalarının Eğitim ve AraştırmaDaireleri Başkanla
n 'ndan oluşan bir Ulusal Eylem Komitesi oluşturulması,

2- Üç ilde örgütlü sendika şubelerinin yöneticilerinin dahil olduğu
Bölge Proje Koordinasyon Komitelerinin oluşturulması,

3- Eylem Programının devamlılığının finansal olarak desteklenmesi
için bir fon oluşturulması kararları alındı.

Toplantıda alınan kararlar doğnıltusunda, üye sendikalardanAdana, İs·
tanbul ve Trakya'da ohışturulacak Eylem Komiteleri'nde ve Bölge Proje Ko
ordinasyon Komiteleri'nde yeralacak kadroların saptanması talep edildi.

Listelerin oluşturulmasının ardından ilk olarak Adana'da 24 Kasım
1999'da Bölge Proje Koordinasyon Komitesi ile toplantı yapıldı. Toplantıda
katılımcılara çocuk işçiliği ve eylemprogramı konusunda hazırlanan dosyalar
dağıtıldı ve katılımcılar sözlü olarak bilgilendirildi. Toplantıda, Eylem Komi
tesi'nin rahat ve hızlı bir biçimde çalışabilmesi için alınacak önlemler saptan
dı.

DİSK
11. Genel
Kurulu

71



DİSK
11. Genel
Kurulu

72

Bu toplantının ardından ilci gün, 25-26 Kasım 1999 tarihlerinde Eylem
Komitesi ile eğitim toplantısı yapıldı. Eğitim toplantılarına DİSKBölgeTem
silcisi. ve Bölge Sekreteri dışında Tekstil'den 9, Genel-İş 'ten 8 ve Gıda-İş 'ten
l olmaküzere toplam 18 şube başkanı, baştemsilci ve temsilci düzeyinde kad
ro katıldı. BirleşikMetal-İş Sendikası talep etmesine rağmen katılımda bulun
madı.

İki gün süren eğitime, DİSK Eğitim veAraştırma Daire Başkanı Çetin
Uygur ile araştırma uzmanı Selma Çoban'ın yanısıra; "Çocuk İşçiliğinin So- •
na Erdirilmesi Uluslararası Programı'nı ve Uluslararası ve Ulusal Deneyler"i
aktarmak üzere ILO/IPEC Proje Koordinatörü Şule Çağlar, "Çocuk İşçiliğiy
le İlgili Hukuksal Durum: Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye'deki Yasal
Durum" konusunu anlatmak üzere ÇSGB Çalışan Çocuklar Bölüm Başkanı
Filiz Anık, ''İş Denetimi ve Çalışan Çocuklar" konusunu anlatmak üzere
ÇSGB İş Teftiş Adana Grup Başkanlığı'ndan Baş İş Müfettişi Rıfat Yakuter
ve İş Müfettişi Mustafa Özdernir, "Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Sendikal
Deneyimler"] aktarmak üzere Türk-İş Çalışan Çocuklar Bürosu Müdürü Öz
can Karabulut katıldı. Eğitimin ikinci gününde ise Bölgesel Gelişim Planı
(bölgede çocuk işçilikle mücadele için yapılacak etkinlikler) hazırlığı için
atölye çalışması yapıldı.

Adana toplantısının ardından 14 Ocak 2000 tarihinde İstanbul Bölge
Proje Koordinasyon Komitesi toplantıya çağrıldı ancak toplantıya sadece Ge
nel-İş İstanbul 3 Nolu Bölge Şube Başkanı Zeynel Demirçivi katıldı. 17-18
Ocak tarihlerinde İstanbul'da toplanan Eylem Komitesi'ne Lastik-İş'ten 5,
Tekstil Sendikası'ndan 2, Genel-İş Sendikası'ndan 4 ve Basın-İş'ten 1 olmak
üzere toplam 12 yönetici, temsilci ve üye düzeyinde kadro katıldı. Birleşik
Metal-İş'ten ismi bildirilen üç kişi ise toplantılara katılmadı. Aynı programın
uygulandığı eğitim toplantısına diğer kadroların yamsıra İş Teftiş İstanbul
Grup Başkanlığı'ndan Baş İş Müfettişleri Dilşat Paya veMuzaffer Delice ka
tıldı.

16 Ocak 2000 tarihinde Trakya Bölge Proje Koordinasyon Komitesi
ile Çorlu'da toplanıldı. Trakya EylemKomitesi ile 19 - 20 Ocak 2000'da Çor
lu'da toplanıldı. Eylem Komitesi'oin toplantısına Lastik-İş'ten 5, Genel
İş'ten 5 ve Tekstil Sendikası'ndan 3 olmak üzere toplam 13 yönetici, temsilci
ve üye düzeyinde kadro katıldı. İsim bildirdiği halde Birleşik Metal-İş'ten 3
ve Gıda-İş'ten 2 kişi toplantılara katılmadı. Toplantıya aynı eğitim kadrosu
katılırken iş müfettişi olarak da Baş İş Müfettişleri Ahmet Kemerli ve Bayram
Dereci katıldı.

Denizli Eylem Komitesi ile 28-29 Şubat 2000 tarihlerinde de Deniz
li' de yapıldı. BirleşikMetal-İş'ten 8, Bank-Sen'den l, Genel-İş'ten 6 ve Teks
til Sendikası'ndan Solmak üzere toplam 20 kişinin katıldığı toplantıya IPEC
Proje Koordinatörü Şule Çağlar yerine asistanı Nejat Kocabay, ÇSGB Çalışan



Çocuklar Bölümü Başkanı Filiz Anık yerine yine aynı bölümden Gülistan
Baykurt, İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığı'ndan Baş İş Müfettişi Şevki Özde
mir katıldı.

Eğitim toplantılarının ikinci gününde oluşturulan Bölge Gelişim Plan
ları dahilinde Adana, Denizli ve İstanbul'da anket çalışmaları yapıldı. İlköğ
retim kurumları, DİSK'in örgütlü olduğu işyerleri ve Çıraklık EğitimMerkez
lerinde yapılan anketler değerlendirildi ve elde edilen sonuçlar DİSK'in ken
di düzenlediği bölge toplantılarında ve katıldığı diğer toplantılarda kamuoyu
na duyuruldu.

Proje kapsamında ikinci tur toplantılar "Çocuk İşçiliği Sorunu ve Çö
zümYolları Konferans - Forum" başlığı altında düzenlendi. 13 Nisan 2000 ta
rihinde İstanbul'da, 15 Nisan 2000 tarihindeAdana'da ve 17 Nisan 2000 tari
hinde Çerkezköy'de düzenlenen bu toplantılara konuşmacı olarak diğer işçi
kuruluşlarından temsilciler, işveren temsilcileri, İş Teftiş Kurul Başkanlı
ğı 'ndan iş müfettişleri, Çıraklık EğitimMerkezi eğitimcileri, Sosyal Hizmet
ler ve ÇocukEsirgeme Kurumu'ndan temsilciler, akademisyenler ve çeşitli si
vil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Sunuşların ardından forum biçi
minde süren toplantılara DİSK'e üye sendikaların yöneticileri, üyeleri, diğer
sendikalardan temsilciler, işveren temsilcileri, akademisyenler, basınkuruluş
ları, resmi kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ka
tıldı. Farklı kesimleri biraraya getirmeyi başaran bu toplantılarda çocuk işçi
liğini ortaya çıkaran sebeplerle çözüm yollan tartışıldı.

Proje kapsamında aynca çocuk işçiliği sorununu konu alan 2000 tak
vimi hazırlandı ve dağıtıldı. Takvimlerin karşılığı olarak sendikalarımızdan
gelen ve Proje'nin banka hesabında toplanan paralarla Çocuk İşçiliği'ne Kar
şı Ulusal Yürüyüş finanse edildi. Takvim dışında işyerlerinde asılmak üzere
bir afiş ve konuyla ilgili bir bülten basıldı. Proje 31 Mayıs 2000 tarihinde so
na erdi.

5.3.4- Çocuk İşçiliğine Karşı Ulusal Yürüyüş
(17.4.2000-24.4.2000)
Çocuk işçiliği konusunda kamuoyunun duyarlılığım artırmak, konuyu

ulusal gündeme getirmek, başta ILO'nun 182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki
Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem
Sözleşmesi olmak üzere, uluslararası sözleşmelerin onaylanması, onaylanan
sözleşmelerin ulusal mevzuata aktarılması, çalışan çocukların koşullarının
•iyileştirilmesine ve giderek de çocuk işçiliğinin ülkemiz gündeminden tama
men silinmesine yönelik sosyal politikaların uygulamaya sokulması amacıy
la, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mn kutlandığı 17 Nisan-24
Nisan 2000 tarihlerinde Türkiye çapında bir eylem örgütlendi.

ILO-IPEC desteğiyle Türk-İş ve Hak-İş ile ortaklaşa düzenlenen bu
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Yürüyüş, kuzeyden ve güneyden olmak üzere iki kol üzerinden toplam 11 il
de yapıldı. Bu illerin özelliği, üç konfederasyon tarafından daha önceden bu
illerde çeşitli etkinliklerin yapılmış olması ve çocuk işçiliğiyle mücadele ko
nusunda eğitilmiş EylemKomiteleri'nin bulunuyor olmasıdır. İllerdeki etkin
likler bu Komite üyeleri tarafından organize edildi.

Özellikle Bursa, Adana ve İzmir'de konfederasyonların temsilcilikleri
ortak çalışmanın güzel örneklerini sergilediler. Her bir ilden 5 çalışan çocu
ğun ve bu çocuklardan sorumlu bir görevlinin katıldığı Yürüyüş'ün kuzey ko
lu 17 Nisan 2000'de Çerkezköy'den başladı. Çerkezköy'de aynı gün DİSK ta
rafından düzenlenen "Çocuk İşçiliğini Sorunu ve Çözüm Yollan Paneli" dü
zenlendi. Bir otobüsle İstanbul, Adapazarı, Yalova, Bursa güzergahını izleyen
yürüyüşçüler 2 I Nisan Cuma günü İzmir'e geldi. Güney kolu ise 17 Nisan'da
Gaziantep'ten yola çıkarak sırasıyla Adana, Karaman ve Denizli'den sonra 21
Nisan Cuma günü İzmir'e gelerek diğer yürüyüşçülerle birleşti.

Her bir ilde başta valilikler, belediye başkanlıkları ve sendikalara ol
mak üzere ziyaret, basın açıklaması ve gezi gibi etkinlikler düzenlendi. İz
mir'de, diğer etkinliklerin yanısıra TRT'nin Efes Antik Tiyatrosu'nda düzen
lediği Çocuk Şenliği'ne katılındı, Çeşme'de ağaç dikildi.

23 Nisan akşamı tek otobüsle Aııkara'ya doğru yola çıkıldı. 24 Ni
san'daAnkara'da önceAnıtkabir'e gidildi. Burada yürüyüşçüleri temsilen iki
çocuk tarafından Anıtkabir Özel Defteri'ne eylemlerinin amacını ve talepleri
ni ifade ettikleri bir yazı yazıldı. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı ziyaret edildi. Bakanlığın toplantı salonunda yapılan ziyaret sırasında
Bakan Yaşar Okuyan çocukların taleplerini dinledi ve onlara hediyeler verdi.

Yürüyüş Türk-İş ve Hak-İş Genel Merkezlerini ziyaretin ardından so
na erdi. Çocuklar başlarındaki sorumlularla birlikte otobüslere bindirilerek il
lerine gönderildiler.

Yürüyüş'e DİSK'ten, DİSK-AR araştırma uzmanı Selma Çoban, Çu
kurova Bölge Temsilciliği sekreteri İrfan Turhan,Lastik-İş Eğitim Dairesi uz
manıMücella Sezen ve Tekstil Sendikası Denizli Temsilcisi Özgür Sosyal ka
tıldı.

5.4- Kadın işçiler
DİSKKadın İşçiler ve Sorunları Dairesi'nin kadrosu olmadığı için bu

Daireyi ilgilendiren çalışmalar DİSK-AR tarafından üstlenildi. Ancak bu ça
lışmalar ağırlıkla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde yapılmaktadır.
DİSK, bu çalışmaları, sendikalarımızdan konuyla ilgili uzmanların oluşturdu
ğu bir komisyon aracılığıyla kollektif olarak gerçekleştirmektedir. Bu alanda
yapılan çalışmaları şöyle sıralayabiliriz:

19.I 1.1997 tarihinde, Kadının İnsan Haklan Projesinden gelen Dünya
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Kadınlarından Dünya Devletlerine imza kampanyası çalışmalarının sürdürül
mesine katkı çalışmaları yapıldı.

İstanbul'daki Kadın Gruplarının çağrısı üzerine, 25.11.1997 tarihinde
"Dünya Kadına Yönelik Şiddete Son Günü" çalışmalarına katılınarak
22.11.1997'de konu ile ilgili basın toplantısında bulunuldu.

1998 yılı 8 Mart Dünya KadınlarGünü etkinlikleri organize edildi.Et
kinlikler, 1-8 Mart günlerinde bir haftaya yayılı olarak gerçekleştirildi. Bu bir
hafta boyunca, işyeri ziyaretleri yapılarak DİSK'in Sesi 8 Mart Özel Sayısı
dağıtıldı. Aynca "DİSK'li KadınlarMücadelede" sloganının yer aldığı bir ko
kart hazırlanarak, bir hafta süreyle bu kokartı işyerlerinde takmaları için ka
dın işçilere dağıtıldı.

Bunların dışında Tekstil ve Birleşik Metal-İş sendikalarımızın kendi
kadın üyelerine dönük olarak hazırladıkları etkinliklere diğer kadın işçilerin
de katılımı sağlanarak, DİSK'li kadın işçiler arasında bir kaynaşma ve ortak
lık sağlandı. Bu etkinliklerden birincisi, DİSK-Tekstil Sendikası tarafından I
Mart'ta, İstanbul'da, Ankara Birlik Tiyatrosu'nun salonunda gerçekleştirilen
tiyatro gösterisidir. Diğer etkinlik ise, BirleşikMetal-İş'in Genel Merkez top
lantı salonunda, gerçekleştirilen bir toplantıdır. Bu toplantıya bir müzik gru
bununyanısıra tiyatro oyuncusu Ayşe Emel Mesçi katılarak çalışmalarını ak
tardı ve kadın işçilerle sohbet etti.

8 Mart tarilıinde, 8 Mart Kadın Platformu ile Abide-i HürriyetMeyda
nı'oda ortak birmiting düzenlendi, Mitingin tertip ve mali komitelerinde Sel
ma Çoban yeraldı.

T.C. BaşbakanlıkAile Araştırma Kurumu Başkanlığınca, 25-27 Mayıs
1998'de Ankara Hilton'da düzenlenen 3. Aile Şurası'na DİSK adına Aslı De
likara katıldı ve 2000'li yıllara Doğru Aile Politikaları Komisyonu çalışmala
rında bulundu. DİSK'in önerisi doğrultusunda, çalışan kadınlara yönelik ko
laylaştırıcı düzenleme.önerileri, yaşlı, hasta, çocuk bakımı gibi alanların top
lumsallaştırılması ve bu konuda devletin sorumluluk yüklenmesi, pozitif ay
rımcılık alanlarının genişletilmesi gibi konular sonuç bildirgesinde yer aldı.

"Kadın İstihdamı ve Eşitlik Açısından Amsterdam Anlaşması" günde
miyle 8-9 Haziran 1998 tarilılerindeMadrit'te toplanan ve 22 ülkeden 45 kon
federasyonu temsilen 205 kadının katıldığı ETUC Kadın Konferansı'na
DİSK'i temsilen Selma Çoban katıldı.

. 1999 yılı 8 Mart etkinlikleri organize edildi. Sendikalarımızdan gelen
kadın temsilcilerle ortaklaşa organize edilen 1999 yılı programı için, sendika
larımızın bağımsız olarak yapacakları etkinliklerin yanısıramerkezi olarakdi
ğer konfederasyonlarla birlikte, çalışan kadın konulu ortak bir çalışma yapma
karan alındı. Bu kapsamda diğer konfederasyonlarla görüşüldü. Ancak Türk
İş ve Hak-İş Ankara'da yapacakları etkinlik nedeniyle buna olumlu yanıt ver-
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mediler. KESK Kadın Sekreterliği ile yapıfan görüşmeler sonucunda
"2000'lere Girerken Çalışma Hayatında Kadın" konulu bir forum yapılması
ve Forum'a, sendika üyesi kadınların hazırlayacağı tebliğlerin sunulması ka
rarlaştırıldı. ForumaDİSK adına sunulacak tebliğler, BirleşikMetal-İş, Basın
İş, Lastik-İş ve Tekstil sendikalarına üye kadın işçiler tarafından hazırlandı.
13 Mart Cumartesi günü Aksaray'da bir tiyatro salonunda yapılan Forum'a
çalışma hayatında kadınlarla ilgili bir sunuş yapmak üzereYıldız Üniversite
si öğretim üyelerinden Prof. Dr. Meryem Koray ile yasal açıdan kadınların
durumuna ilişkin bir sunuş yapmak üzere avukat Cevriye Aydın katıldı.

PRB (Population Reference Bureau) adlı bir kurumun kadınlarla ilgili
1998 yılı raporu Türkçeleştirilerek sendikalara, basına ve çeşitli kurumlara
gönderildi.

Friedrich Ebert Vakfı'nın Tarih Vakfı aracılığıyla, 1998 Haziran ayı
içinde Bolu KoruMotel düzenlediği "SendikalardaKadınEğitimi" konulu iki
günlük toplantıya DİSK'! temsilen Selma Çoban ~atıldı.

2000 yılı 8 Mart DünyaKadınlar Günü etkinlikleri organize edildi. Bu
etkinlikler 4 Şubat 2000 tarihinde DİSK genel merkezinde sendika temsilci
leriyle yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda organize edilmiştir.
Buna göre, 2000 yılında, İstanbul veAnkara'nın yanısıra deprem bölgesi olan
Kocaeli'de de etkinliklerin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu çalışmaların
DİSK'in de içinde bulunduğu çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinin or
taklığıyla örgütlenmesine karar verildi. Bu ilişkileri kurmak üzere Birleşik
Metal-İş'ten Ayşe Nur Erten ile Lastik-İş'ten Mücella Sezen görev aldı.

5Mart 2000 Pazar günü, Kadınlarla Dayanışma Grubu tarafındanGöl
cük-Saraylı ve Şirinköy Kadın Çadırlarında organize edilen etkinliklere sen
dikalarımızdan kadın işçilerin ve erkek işçilerimizin eşlerinin katılması için
sendikalarımıza çağrıda bulunuldu. Birleşik Metal-İş ve Lastik-İş'li kadınlar
bu etkinliklere katıldı.

8 Mart 2000 Çarşamba, saat 12:30'da Kocaeli Cumhuriyet Parkı'nda
(Çocuk Parkı) yapılan ortak basın açıklamasına DİSK'ten katılım sağlandı.

8 Mart Çarşamba saat 19:00'da Ankara Hilton'da OLEYİS tarafından
düzenlenen panele diğer sendikalardan katılım sağlanması için çağrı yapıldı.

8 Mart konulu DİSK'in Sesi Özel Sayısı hazırlanarak işyerlerindeki
kadın işçilere dağıtıldı.

11 Mart 2000 Cumartesi günü İstanbul-Abide-i Hürriyet Meydanı'nda
bir miting düzenlendi. KESK ve diğer kadın kuruluşlarıyla ortak düzenlenen
mitingin tertip komitesinde Birleşik Metal-İş'ten araştırma uzmanı Ayşe Nur
Erten yer aldı. Mitingde Genel-İş Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak
bir konuşmayaptı.
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Uluslararası Af Örgütü'nün yürüttüğü "Kadın Hakkı İnsan Hakkıdır!
Mücadele Devam Ediyor" başlıklı kampanyasına destek verildi. Kampanya
nın çalışma alanlarından biri de, Birleşmiş Milletler'inAralık 1999 Genel Ku
rulu'nda, Kadınlara Karşı Her TürlüAyrımcılığın Kaldırılmasına Yönelik BM
Sözleşmesi'ne (CEDAW) ek olarak benimsediği Seçmeli Protokol'ün taraf
devletlerce imzalanmasıdır. Uluslararası, AfÖrgütü Türkiye gruplarının, Tür
kiye Cumhuriyeti'nin bu Protokolü imzalaması için başlattığı çalışma DİSK
tarafından desteklenmektedir. Bu kapsamda düzenlenen imza kampayasının
basın duyurusuna DİSK adına Selma Çoban katıldı. Sonbaharda bitirilmesi
düşünülen kampanya için hazırlanan bir imza föyü, kadın işçilerimizin imza
laması için sendikalarımıza gönderildi.

5.4.1- 2000 Yılı DünyaKadınYürüyüşü:
2000 Yılı Dünya Kadın Yürüyüşü fıkri, 1995 yılında Kanada'da Qu

ebec Kadın Federasyonu tarafından düzenlenen 10 günlük "Yoksulluğa Karşı
Kadın Yürüyüşü" sırasında filizlendi. 18 Ekim 1998 tarihinde Kanada'da 65
ülkeden 140 kadın "2000 Yılı Dünya Kadın Yürüyüşü" için bir dünya talep
leri platformu oluşturdu. Şu anda 135 ülkeden 2600 kadın grubunun katılım
cı olduğu bu yürüyüşün, kadına yönelik şiddet ve yoksulluk gibi iki önemli te
ması vardı .•Üçüncü bin yılın şafağına girerken, çoğunluğunu kadın ve çocuk
ların oluşturduğu dört milyar insan, yoksulluk çizgisinin altında yaşarken;
eşitsizlik değişik biçinılerde hüküm sürmektedir. Bir avuç mutlu azuılığın
dünya servetinin büyük bir çoğunluğuna el koyması ve eşitsizliğin giderek de
rinleşmesi karşısında, kadın yürüyüşünün ana temalarından biri "Yoksulluk"
oldu.

Kadınayönelik şiddetin egemenliğini sürdürüyor olması; dayak, cinsel
taciz, tecavüz ve diğer şiddet biçimlerinin bütün dünyada yaşanması ve mil
yonlarca kadının maduriyeti gözönüne alındığında, kadın yürüyüşünün bir di
ğer teması ise "Kadına Yönelik Şiddet" oldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayan yürüyüş 17 Ekim Ulusla
rarası Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Günü'nde New-York'taki Birleşmiş
Milletler Genel Merkezi önünde örgütlenecek olan büyük birmitingle son bu
lacaktır.

DİSK de bu etkinliklerin organizasyonunda yer aldı. Etkinlikler 8 Mart
DünyaKadınlar Günü amacıyla 11 Mart'taAbide-i HürriyetMeydanı'nda dü
zenlenen mitingle başlatıldı. Yürüyüş çerçevesinde Türkiye kadınlarının so
runlarını ve taleplerini belirlemek üzere komisyonlar oluşturuldu. Yoksulluk
ve kadın konulu komisyona Birleşik Metal-İş araştırma uzmanı AyşeNur Er
ten katılmaktadır.

Bu kapsamda 29 Nisan 2000 tarihinde, BirleşikMetal-İş Toplantı Sa
lonu'nda "Küreselleşme ve Kadın" konulu bir panel yapıldı. DİSK ve
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KESK'in birlikte organize ettiği ve Birleşik Metal-İş araştırma uzmanı Ayşe
Nur Erten 'in oturum başkanlığını yaptığı panelde KESK Kadın Sekreteri Ne
vin Kaplan, Prof. Dr. Türkel Minibaş, Yrd. Doç, Şule Necef ve Dilek Hatta
toğlu konuşmayaptılar. Etkinlikler boyunca kadınların taleplerini yazacağı ve
BM, Başbakanlık, TBMM gibi kurumlara göndereceği kartpostallar hazırlan
mıştır. Etkinlikler çeşitlenerek sürdürülecektir.

5.5- Çevre Sorunları
Çevre Dairesi'nin kadrosunun olmaması nedeniyle konuyla ilgili çalış

malar DİSK-AR tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır. Konuyla ilgili yapı
lan çalışmalar şunlardır:

Eylül 1997'de düzenlenen AB Akdeniz Ekonomik ve Sosyal Konsey
ler Zirvesinde alınan kararlar gereği oluşturulan •Su ve Çölleşme' raporunun
değerlendirilmesi talebi ile İstanbul Sanayi Odası'ndan gönderilen rapor tas
lağı incelenerek, gerekli görülen ekler, öneriler ve eleştirilen konuları kapsa
yan bir rapor yazılarak ilgili kuruma gönderildi.

03.10.1997 tarihli YurtMadenciliğini GeliştirmeVakfından gelen "De
ğerli Metallerin Zenginleştirilmesi ve Atık Barajlarının Yönetimi' konulu se
miner çağrısı değerlendirildi. Sözkonusu vakfın çalışmalarının ülkemizde yü
rütülen siyanür ile altın ayrıştırılmasına karşı yürütülen muhalefeti kırmaya
yönelik stratejilerin görüşüleceği ve çokuluslu şirketlerin çıkarlarının ülke çı
karlarından üstün tutulacağı düşüncesi ile KİMDAKSİ (Kimya Madenciliği
Dayatmasına Karşı Sivil İnsiyatif) grubunun yönlendirdiği karşı girişim ve
protesto girişimleri desteklendi.

17-18 Ocak 1998'de.Ankara'da düzenlenen 1998 yılı Nükleer Karşıtı
Etkinlik Takvimi oluşturulması toplantısına DİSK adına Aslı Delikara katıldı.
Toplantı sonucunda DISK'in de nükleer karşıtı kuruluşların haberleştiği ileti
şim ağına katılımı sağlandı. 19 Mart 1998'de Ankara'da DİSK Genel-İş Top
lantı Salonunda 'Nükleer Santraller' konulu konferansa Aslı Delikara katıldı.

17.03.1998'de T.C. Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve
Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından DİSK'e gönderilen, Uluslararası İklim
Değişikliği Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü incelenerek görüş bildirildi.

08-09Mayıs1998 tarihlerinde, Marmara ün. Rektörlük Binasında.Av
nıpa Hukukçular Birliği ve Açık Sayfa Aktüel Hukuk Dergisi'nin birlikte dü
zenlediği "Avrupa'nın Güney Sınırında Çevre Hukuku" başlıklı uluslararası
konferansa DİSK adına Aslı Delikara katıldı ve bir tebliğ sundu.

ll.05.1998'de Istanbul'da, Greenpeace Akdeniz Ofisi'nce, Akkuyu
Nükleer Santralinin bir kaza halinde Kıbrıs ve Ortadoğu'da verebileceği ola- •
sı olumsuz etkileri vurgulayan basın açıklamasına DİSK adına Aslı Delikara
katıldı.
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ÇED Yönetmelik Taslağı hakkında DİSK'in görüşlerini içeren bir ya
zı hazırlanarak 14.1.1999 tarihinde Çevre Bakanlığı'na gönderildi.

5.6- Basın-Yayın
Genel hatlarıyla yayın çalışmalarımızın öne çıktığı bu dönemde ger

çekleştirilen en önemli ürünlerden birisi de Eğitim Dairemizle ortak hazırla
nan ve yönetmen Ruhi Karadağ tarafından yapılan "Birşey Yapmalı!... Anka
ra Yürüyüşü Belgeseli" oldu. Bu film tüm örgütümüz tarafından beğenildi,
ancak önceden verilen sözlere rağmen tüm örgütümüze dağıtılacak miktarda
çoğaltılmadı.

Yine Ankara Yürüyüşü sırasında bizlere eşlik eden gazeteciler Hatice
Tuncer ve Ozan Pezek'in fotoğraflarından oluşan bir daimi sergi açıldı. Bu re
simler halen hasarlı durumdaki eski DİSK genel merkezinde bulunmaktadır.

Çeşitli toplantıların video ve fotoğraf ile görüntülerinin alınması sağ
landı. Tüm etkinliklerin afiş, bildiri ve diğer basılı malzemelerinin yazımı, ta
sarımı ve kimilerinin basımı yapıldı. 1998 ve 2000 yıllarındaki afişlerimiz yi
ne Yılmaz Aysan tarafından tasarlandı. 1999 yılındaki 1 Mayıs afişi ise daire
miz tarafından tasarlandı.

Bu dönem içinde yaşadığınız en büyük yıkım, DİSK'in hemen bütün
entellektüel birikiminin yer aldığı bilgisayar hafızasının çökmesi oldu. 8 yıl
süresince yazılan basın açıklamaları, konuşma metinleri, tebliğler; gazete,
dergi, bülten yazıları; çeşitli kuruluşlara sunulan raporlar; başkanlar kurulu,
genel kurul belgeleri, raporları; yayınlanan ve yayın hazırlığındaki kitap, bro
şür ve raporlar bilgisayar hafızasında oluşan bir arıza sonucu silindi.

Basın-yayın çalışmaları yıllar itibariyle şöyledir:

5.6.1- 1997 Yılı Çalışmaları
a) Basın açıklamaları:

10. Genel Kurul Çalışma Raporu'nda basın dairesi çalışmalarına iliş
kin döküm 30 Haziran 1997, tarilıi itibaren sonuçlandırıldı. Bu tarihten 10.
Genel Kurul'un sonuçlandığı 14 Eylül 1997 tarihine kadar dönemde 49 adet
basın ajansı bülteni yayınlandı (109-157 nolu bültenler).

Genel Kurulun sona erdiği tarilıten itibaren yıl sonuna kadar ise 98
adet (158-255 nolu) basın ajansı bülteni yayınlandı.

b) Yayınlar:

• "Hükümet Elini Cebimden Çek!" kampanyası nedeniyle;
İki ayn renkte afiş 1.500 adet,
İki ayrı renkte karton afiş 500 adet,
DİSK'in Sesi Özel Sayısı duvar gazetesi biçiminde 500 adet,
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DİSK'in Sesi Özel Sayısı 10.000 adet.

• • "Sendikal Haklar Kampanyası" ve "AnkaraYürüyüşü" nedeniyle
Afiş 5,000 adet, .
DİSK'in Sesi Özel Sayısı duvar gazetesi biçiminde 5.000 adet,
DİSK üyelerine yönelik olarak 100 nolu DİSK'iu Sesi Özel Sayısı,

20.000 adet,
Sendikasız işçilere yönelik olarak 101 nolu DİSK 'in Sesi Özel Sayısı,

100.000 adet,
Halkayönelik olarak 102 nolu DİSK'in Sesi Özel Sayısı, 100.000 adet,

• Yürüyüş sırasında kullanılmak üzere Yürüyüş amblemini taşıyan yaka
kartı 40.000 adet,

Kampanya ve yürüyüşün temel sloganlarını içeren 4 ayn tipte çıkart-
rraa 10.000'er adet basılarak dağıtıldı.

5.6.2- 1998 Yılı_Çalışmaları
a) Basın açıklamaları:
Çeşitli konularla ilgili 186 adet basın ajansı yayınlandı.

1 Mayıs '98 nedeniyle oluşan Düzenleme Kuruhı'mın çağrı ve açık
Ia.rnalan Dairemiz tarafından gerçekleştirildi. Bu çerçevede 7 adet basın açık
laması yayınlandı.

b- Yayınlar:

• İnegöl Yürüyüşü'ne yönelik olarak 105 No'lu DİSK'in Sesi Özel
Sa3'ısı 4.000 adet,

• AdapazarıYürüyüşü'ne yönelik olarak 106No'luDİSK'in Sesi Özel
Sayısı 2.000 adet,

• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadın İşçiler Sorunları
Dairesi tarafından hazırlanan bir metin, DİSK'in Sesi 107 No'lu Özel Sayı
olaralc2.000 adet,

• DİSK 10. Genel Kurulu'nda değiştirilen Konfederasyon Tüzüğü
DİSK Yayınları No: 24 olarak 100 adet,

• • DİSK Yönetim Kurulu 11. Dönem 2. üç aylıkuygulamaprogramı ve
Gôraen'de yapılan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı kararlan DİSK
Basm Ajansı broşürü olarak 500 adet,

• 1 Mayıs '98 kutlamasına yönelik olarak;
_108 No'luDİS~'in Sesi Özel Sayısı 100.000 adet,
109 No'lu DİSK'in Sesi Özel Sayısı duvar gazetesi olarak 5.000 adet,
• Limter-İş SendikamızınYönetimKurulu tarafından örgütlenme çalış-

nıaj .anna dönük olarak hazırlanan bir·metin 110 No'lu DİSK'in Sesi Özel
Sayı.sı'nda yayınlandı ve 1.000 adet basıldı.
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• 1 Mayıs Düzenleme Kumlu'nun hazırladığı birmetnin 4 konfederas
yonun ortak açıklaması olarak yine konfederasyonların kendi yayın organ
larında yayınlanması kararlaştırıldı. Bu çerçevede 111 No'Iu DİSK'in Sesi
Özel Sayısı hazırlandı ve 25.000 adet basıldı.

• Buyıl konfederasyonumuz tarafından ayrı bir afiş çıkarılmadı.4 kon
federasyonun ortak imzasıyla tasarımı Yılmaz Aysan tarafından yapılan bir
afiş zaman yetersizliği ve bütçe kısıtlaması nedeniyle yalnızca sendika ve ~
yeri temsilciliklerine asılmak üzere 10.000 adet basıldı Afişler konfederas
yonlara eşit olarak dağıtıldı.

• 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 28.yılı nedeniyle ikiözel sayı
yayınlandı. Bunlardan 112 No'Iu DİSK'ni Sesi Özel Sayısı duvar gazetesi
biçiminde hazırlanarak 2.000 adet ve 113 No'lu DİSK'in Sesi Özel Sayısı ise
8 .000 adet basıldı. •

• 10. Genel Kurul kararlarını içeren "Yeni Dönemve Hedefler" başlık
lı broşür 25 nolu DİSK yayını olarak 1.000 adet,

. • Genişletilmiş Başkanlar Kurulu kararlan ve komisyon raporlarını
içeren broşür 26 nolu DİSK yayını olarak 1.000 adet,

• Eğitim çalışmalarında değerlendirilmek üzere, eğitin_ı dairesi ile bir-
likte;

• "Örgütlenmede Davranış Biçimleri ve Önderlik'' başlıklı broşür 27
nolu DİSK yayını olarak 1.000 adet,

DİSK organlarında onaylanarak benimsenen örgütlenme stratejisinin
anlatıldığı "İstersek Başarırız, KollektifÖrgütlenme" başlıklı broşür 28 nolu
DİSKyayını olarak 1 .000 adet,

• Sendikasız ve sigortasız işçi çalıştırılmasının önlenmesine yönelik
yürütülen kampanyalar ve örgütlenmede kullanılmak üzere hazırlanan broşür
29 nolu DİSK yayını olarak 50.000 adet,

• "Yeniden Yollardayız" kampanyasının hazırlıkları doğnıltusıında;

İşten çıkarmalara, işsizliğe karşı "İşgüvencesi Yasası, İşsizlik
Sigortası",

İşyerinde toplu iş sözleşmesi için yetkili sendikanın belirlenmesinde
işçilere oy hakkı "Referandum",

. Ülkemizinyağmalanmasına, özelleştirme talanınaHAYIR ibarelerinin
bulunduğu üç adet afiş 3.000'er adet;

Kampanyanın içeriğini duyuran DİSK'in Sesi Özel Sayısı 114, 50.000
adet, Özel Sayı 115 ise duvar gazetesi biçiminde 5 .000 adet,

Afişlerle aynı içerik ve biçimde hazırlananyaka kartları toplam 80.000
adet basıldı.
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• DlSK-AR Bülten Sayı 24'ün hazırlıkları tamamlandıve basımı sağ-
landı.

5.6.3- 1999 Yılı Çalışmaları
a) Basın açıklamaları:

Çeşitli konularla ilgili toplam 163 adet basınajansı bülteni yayınlandı.

Bu ajansların dışında 1 Mayıs 1999 nedeniyle 8, çeşitli konularla ilgili
olarak diğer örgütlerle ortak 5 adet basın açıklaması yayınlandı.

b) Yayınlar:

• "Uluslararası Sendikal Hak bılalleri Sempozyumu" hazırlıkları çer-
çevesinde;

Türkçe Rapor 300 adet
İngilizce Rapor 100 adet ,
Dosya Kapağı 300 adet,

• 18 Nisan Genel ve Yerel Seçimleri nedeniyle;
DİSK Başkanlar Kumlu'nun seçimlere yönelik yaklaşımına ilişkin

yayınlanan bildirisi 2.000 adet,

• 1 Mayıs '99 nedeniyle;
DİSK'in Sesi Özel Sayısı 116 (DİSK-KESK ortak imzasıyla), 30.000

adet,
DİSK'in Sesi Özel Sayısı 117 duvar gazetesi biçiminde 2.500 adet,

1 Mayıs afişi 2.500 adet,

• 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi anması nedeniyle ;
DİSK'in Sesi Özel Sayısı 118 duvar gazetesi biçiminde 2.500 adet,

Sözde sosyal güvenlik reformuna karşı mücadele nedeniyle;
DİSK'in Sesi Özel Sayısı 119, 40.000 adet,
DİSK'in Sesi Özel Sayısı 120, 10.000 adet,
DİSK'in Sesi Özel Sayısı 121, 10.000 adet,

2.5- "Örgütlü Emek, Demokratik Türkiye" kampanyası nedeniyle;
DİSK'in Sesi Özel Sayısı 122 duvar gazetesi biçiminde, 3.000 adet,
DİSK'in Sesi Özel Sayısı 123, 30.000 adet,
Broşür 5.000 adet olarakbastırıldı ve dağıtıldı.

5.6.4-2000 Yılı Çalışmaları
a) Basın açıklamaları:

Çeşitli konularla ilgili toplam 61 adet basın ajansı bülteni yayınlandı.
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Bu ajansların dışında 1 Mayıs 2000 çerçevesinde Düzenleme Kurulu
tarafından yayınlanan 5 adet, Emek Platformu Dönem Sözcülüğü'nün Kon
federasyonumuz Genel Başkanlığına geçişi nedeniyle 12 adet basın açık-
laması yayınlandı. -·

b) Yayınlar:

• "Örgütlü Emek, DemokratikTürkiye" kampanyası nedeniyle;

Afiş 20,000 adet,

• Eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere, eğitim dairesi ile birlikte;

Küreselleşme; etkiler/tepkiler,

Kürselleşme sürecinde Türkiye,
Örgütlenme, mücadele seferberliği borüşürleri Basın Ajansı yayını

olarak l,000'er adet,

• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle;

DİSK'in Sesi Özel Sayısı 124, 5,000 adet,

• Çocuk İşçiliğine Karşı Ulusal Yürüyüş nedeniyle;
Gelişme ve Eğitim Çağında Çalışmak· Zorunda Olan Çocuklara .

Yaşama Hakkı Tanıyalım broşürü 5,000 adet,

• 1 Mayıs 2000 nedeniyle;

Tasarımı Yılmaz Aysan tarafından yapılan ve "Küresel SaldırıyaKarşı
Küresel Direniş, Gücümüz Birliğimizdir!" afişi 30.000 adet,

Değişik ülkelerden ve yıllardan 1 Mayıs görüntülerinin yer aldığı ve iç
mekanlarda kullanmak üzere hazırlanan bir diğer afiş 3 .000 adet,

D!SK'in Sesi Özel Sayısı 126 ve 127 duvar gazetesi biçiminde
5.000'er adet basıldı ve örgütümüze dağıtıldı.

NOT: Özel sayılarda aynı sıra numarasının (116) iki kez kullanıması
nedeniyle 125 ·sıra numarası iptal edilerek 126'dan devam edilmiştir.

5.7- Hukuk
5.7.1- DİSK Tüzel Kişiliğine ve Yöneticilerine İlişkin
Davalar:
1- Danıştay 10. Dairesi, 1994/8097 E., 1996/2471 K. Sayılı, Tasarru

fu TeşvikFonu veNemalara ilişkin iptal davası, aleyhimize sonuçlandı. Dava
temyiz aşamasındadır.

2- Danıştay 10. Dairesi 1998/2725 E. SayılıTasarrufu Teşfık Fonunun
yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak düşük nemalandırılmasımn ip-
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taline ilişkin dava devam etmektedir.

3- İstanbul 1. İdare Mahkemesi, 1993/374 E.,1995/818 K. Sayılı, Tak
sim Alanının, miting alanı olamayacağına ilişkin Valilik işleminin iptali dava
sı aleyhimize .sonuçlanarak, Danıştay 10. Dairesinin 19.10.1998 gün ve
1996/814 E., 1998/5044 K. sayılı karan ile onandı.

4-Ankara 9. İdare Mahkemesi, 1997/427 E. Sayılı davasında, Ankara
Büyükşehir Belediyesi tarafından, Konfederasyonumuza kesilen üsulsüz afiş
asma para cezasına ilişkin ödeme emrinin iptaline karar verildi. Dava temyiz
aşamasındadır.

5- İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 1999/1086 E. Sayılı, İstanbul Büyük
şehir Belediye Başkanlığının afiş söküm bedeli talebinin iptali davasında,
Mahkeme Konfederasyonumuz aleyhine karar verdi. Dava temyiz aşamasın
dadır.

6- Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi, 1997/308 E. Sayılı, 2911 sa
yılı Yasaya muhalefetten, DİSK eski Genel Başkanı Rıdvan Budak hakkında
açılan ceza davasında beraat kararı verdi. •

7- Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi 1997/598 E. 2911 sayılı Yasa
ya muhalefetten DİSK Yönetim Kurulu eski üyesi Doğan Halis hakkında açı
lan ceza davasında beraat kararı verdi.

8- Bakırköy 9.Asliye Ceza Mahkemesi 1997/549 E. 2911 sayılı Yasa
ya muhalefetten DİSK Yönetim Kurulu eski üyesi Doğan Halis hakkında açı
lan ceza davasında beraat kararı verdi.

9- Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 1997/844 E. Sayılı, 2911 sa
yılı Yasaya muhalefetten, DİSK eski Genel Başkanı Rıdvan Budak, Yönetim
Kurulu üyesi H. Hulusi Karlı, Denetim Kurulu üyesi Hüseyin Akduman ve
Tekstil İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Çelebi hakkında
açılan ceza davası beraatle sonuçlandı.

10- Bakırköy 3. Sulh Ceza Mahkemesi, 1997/935 E. Sayılı, işten atı
lan işçileri protesto için yapılan basın toplantısında işverene hakaret etme id
diası ve işverenin şikayeti ile, DİSK eski Genel Başkanı Rıdvan Budak hak
kında açılan ceza davası devam etmektedir.

11- Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 1996/1238 E. Sayılı, Eğitim
Sen'in kapatılma davasına destek nedeniyle, 2911 sayılı Yasaya muhalefetten
DİSK eski Genel Başkanı Rıdvan Budak hakkında açılan ceza davası beraat-.'
le sonuçlandı.

12-İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 1995/128 E. Sayılı, 16 Mart İs
tanbul Üniversitesi Katliamı davasına, DİSK Olağanüstü Genel Kurulunda
alınan karar gereğince müdahil olarak katılındı. MİTMüsteşarlığının, müda
hil vekilleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine bütün müdahil ve
killeri ile birlikte topluca davadan çekilindi. Dava devam etmektedir.
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13- İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 1997/184 E. Sayılı, üye kayıt
fişlerinde sahtecilik iddiası ile, DİSK eski Genel Başkanı Rıdvan Budak: ve
Tekstil İşçileri Sendikası yöneticileri hakkında açılan ceza davası devam et
mektedir.

14- İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 1995/54 E. Sayılı, DİSKYöne
tim Kurulu üyesi H. Hulusi Karlı ve Bank-Sen yöneticileri aleyhine, Garanti
Bankası'nın şikayeti ile açılan üye kayıt fişlerinde sahtecilik davası devam et
mektedir.

15- Fatih 3. Asliye Ceza Mahkemesi, 1996/1153 E. Sayılı, özel belge
de sahtekarlık iddiasıyla DİSK Yönetim Kurulu eski üyesi Doğan Halis hak
kında açılan ceza davası beraatle sonuçlandı.

16- Kartal 3. Asliye Ceza Malıkemesi, 19971768 E. Sayılı, izinsiz ba
sın açıklaması yapması gerekçesiyle DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uy
gur hakkında açılan ceza davası beraatle sonuçlandı.

17- Kadı.köy 1.Asliye CezaMahkemesi, 1998/49 E. Sayılı, izinsiz ba
sın açıklaması yapması gerekçesiyle DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uy
gur hakkında açılan ceza davası beraatle sonuçlandı.

18- Gaziosmanpaşa !.Asliye Ceza Mahkemesi, 1998/343 E. sayılı
DİSKGenel Sekreteri Murat Tokmak aleyhine 2911 sayılı Yasaya muhalefet
ten açılan ceza davasında beraat kararı verdi.

19- Beyoğlu 9. Asliye Ceza Mahkemesi, 1998/971 E. sayılı DİSK Yö
netim Kurulu üyesi Çetin Uygur hakkında 2911 sayılı Yasaya muhalefetten
açılan ceza davası devam etmektedir. •

20- Sakaıya Cumhuriyet Başsavcılığı 1998/591 Hzr. No. ile DİSK es
ki Genel Başkanı Rıdvan Budak hakkında 29Ü sayılı Yasaya muhalefetten
açılan hazırlık soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.

21- Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 1997/1853 E. sayılı
DİSK eski Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Genel-İş 9 Nolu Şube Başkanı
HasanTurak hakkında 2911 sayılı Yasaya muhalefetten açılan ceza davasıha
len devam etmektedir.

22- Bakırköy İş Mah.1999/62 E. Sayılı, DİSK Yönetim Kurulu üyesi
Enver Öktem'in açtığı DİSK Disiplin Kurulu Kararı'nın iptaline ilişkin itiraz
davası sonuçlandı. Mahkeme davacının Genel Kunıl'a.itiraz etmeden dava
açması nedeniyle davanın reddine karar verdi.

23- Ankara 1. Asliye HukukMalı. 98n90 E. Sayılı DİSK eski Genel
Başkanı Rıdvan Budak aleyhine açılan manevi tazminat davası tarafların kar
şılıklı anlaşması nedeniyle müracata bırakıldı.

24- Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mah.99/114 E. sayılı DİSK eski Genel .
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Başkanı Rıdvan Budak tarafından açılan manevi tazminat davası, tarafların
karşılıklı anlaşması nedeniyle müracata bırakıldı.

25- Bakırköy 9. AsliyeHukukMalı. 99/135E. sayılı DİSK eski Genel •
Başkanı Rıdvan Budak tarafından Star Televizyonu aleyhine açılan manevi
tazminat davası lehe sonuçlandı. •

26- İstanbul 5 No.lu Devlet Güvenlik Malı. 2000/143 E. sayılı, DİSK
Genel BaşkanıVahdettin Karabay aleyhine "DüşünceyeÖzgürlükKitabı" ne
deniyle ceza davası açıldı. İlk duruşması 27 Temmuz 2000 tarihinde yapıla
caktır.

27- Şişli 8.Asliye Ceza Malı. 2000n55 E. Sayılı, DİSK Genel Sekre
teriMuratTokmakve YönetimKuruluüyesi H. Hulusi Karlı aleyhine, 1 Ma
yıs 2000 mitingi nedeniyle açılan davanın ilk duruşması 6 Temmuz 2000 ta
rihinde yapıldı.

28- Fatih 1. Asliye CezaMalı. 99/824 E. sayılı DİSK Genel Sekreteri
Murat Tokmak ve üye sendikalarımızın yöneticileri ile Emek Platformu tem
silcileri hakkında, SSKeylemleri nedeniyle 2911 sayılı Yasaya muhalefetten
açılan ceza davası devametmektedir.

29-Şişli 10.Asliye CezaMalı., 2000/348 E. sayılı, DİSKYönetimKu
rulu üyesi H. Hulusi Karlı ve Basın-İş Genel Sekreteri Ö. Kamil Kartal hak
kında, basın açıklaması nedeniyle, 2911 sayılıYasaya muhalefetten açılan ce- .
za davası devam etmektedir.

30- Şişli Aslie CezaMahkemesi 1999/1935 E. sayılı, SSK eylemleriy
le ilgili DİSKGenel Sekreteri Murat Tokmakve EmekPlatformu temsilcile
ri hakkında açılan ceza davası devam etmektedir.

31- Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1998/27535 Hz. sayılı DİSK
Genel Sekreteri Murat Tokmak hakkında 2911 sayılı Yasaya muhalefetten
başlattığı hazırlık soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.

5.7.2- Hukuk Dairesi oluşmamış ve avukatı
bulunmayan üye sendikalarımıza ilişkin davalar:
1- ~nkara 11şMahkemesi, 1997/11 D.İş, Basın-İş istatistiğe itiraz da-

vası,
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2-Ankara 4.İş Mahkemesi, 1996/109, Basın-İş İstatistiğe itiraz davası,
3-Ankara, 10.İşMahkemesi, 1997/229, Basın-İş istatistiğe itiraz dava

sı,
4- İstanbul l.İş Mahkemesi 1998/495-510, (Dev. Maden-Sen Pontit

Madencilik),
5- İstanbul l.İş Mahkemesi, 1998/511, Tümka-İş, Uçal Dönüşen, yet

ki itirazı davası,



.....

6- İstanbul 1.İş Mahkemesi, 1997/826-845, Reslan işyerinden atılan
Basın-İş üyesi işçilerin tazminat davaları,

7- İstanbul 2.İş Mahkemesi, 1997/193, Basın-İş, Porcan işyeri, yetki
itirazı davası,

8- İstanbul 2.İş Mahkemesi, 1997/745-759, Reslan işyerinden atılan
Basın-İş üyesi işçilerin tazminat davaları, •

9- İstanbul 2.İş Mahkemesi, 1997/6-35, Dev.Maden-Sen.üyesi , Siliv
ri,Mert Ticaret, Kum Ocağında, örgütlenmede işten atılan işçilerin tazminat
davaları,

10- İstanbul 2.İş Mahkemesi 1999/304, (Basın-İş - Printaş İşkolu tes
biti davası),

11- İstanbul 2.İş Mahkemesi 1998/1437, (Basın-İş, Ketse} İşyeri yetki
davası),

12- İstanbul 3.İş Mahkemesi, 1997/821, Basın-İş, Reslan işyeri yetki
itirazı davası,

13- İstanbul 3 .İş Mahkemesi 1999/1086, Basın-İş/ Stil Matbacılılc yet
ki davası,

14- İstanbul 3.İş Mahkemesi 2000/130 D.İş. (Basın-İş/ Reslan Grev
Kararı iptali ve Tedbir davası),

15- İstanbul 5.İş Mahkemesi 2000/93 D.İş. (Basın-İş/ Reslan Grev
Karan iptali ve tedbir davası),

16- İstanbul 5.İş Mahkemesi, 1996/664, ASİS hakkında genel kıınılu
nu süresinde yapmaması nedeniyle açılan dava, ASİS'in genel kurulunu yap
ması üzerine, davanın konusuz kalması nedeniyle düşürüldü.

17- İstanbul 6.İş Malılcemesi, 19971745, Basın-İş, Data Form, yetki iti
razı davası,

18- İstanbul 6.İş Mahkemesi 1999/55, (Basın-İş,Abacı Kart İşyeri yet
ki davası),

19- İstanbul 7.İş Mahkemesi 1997/757-761, (Dev.Maden-Sen Pontit
Madencilik),

20- İstanbul 8.İş Mahkemesi 1999/103, (Basın-İş, Swisscard İşyeri
yetki davası),

21- İstanbul 8.İş Mahkemesi 1998/1382, (Basın-İş Umur Matbacılık
Bahattin Dülger),

22- İstanbul 8.İş Mahkemesi 1999/28,6 (Basın-İş Çağdaş Matbacılık
yetki davası),
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23- Bakırköy İş Mahkemesi, 1996/1741 E., Deri-İş hakkında, yöneti
cilerin, 10 yıllık fiili çalışma süreleri bulunmadığından bahisle açılan kapat
ma davası,

24- Bakırköy 3. İcra Dairesi 1999/116 -134 arası (Sosyal-İş üyesi Ku
zenler işçileri),

25- Bakırköy İş Mahkemesi 1998/262, (Gıda-İşFeyzullah Özer alacak
davası), ,

• 26- Küçükçekmece 3.Asliye Ceza Mahkemesi 1996/1743, Genel-İş
üyesi Küçükçekmece Belediyesi işçileri hakkında açılan yasadışı direniş da
vası, Genel-İş Bölge avukatlarının başka davaları ile çakışması nedeniyle ta
kip edildi.

27- Bursa 2.İş Mahkemesi 1997/1237, Gıda-İş, Frigo-Pak yetki dava-
sı,

28- Fatih2.Asl.CezaMalı. 98/1350, (Limter-İş Gen.Bşk. KazımBakış
ceza davası),

29-Kartal 5Asliye CezaMalı. 99/135,. (Basın-İş Gen.Sek. Kamil Kar
tal ceza davası),

30- Kartal l.Sulh Ceza Mahkemesi (Necdet Sevinç, Basın-İş üyesi
Reslan İşçisi); •

31- Beyoğlu 5Asliye Ceza Mahkemesi 1996/821, (Aydın Kılıçdere,
Mete Sönmez), •

32- İstanbul 8.Vergi Mahkemesi 1998/466, (Basın-İş, Para Cezası İp
tal Davası),

33- İstanbul 6.Ağır CezaMahkemesi·99/241 , (Süleyman Yeter Gözal
tında Ölümdavası),

34- Beyoğlu 2.Ağır Ceza Mah,99/123, (Basın-İş Yöneticileri -Reslan
Ceza Davası),

35- Kartal l İş Mahkemesi 99/309-321 (Basın-İş - Abacı Kart İşçileri
SendikalTazıninaQ,

36- Kartal 2.İş Mahkemesi 99/271-295, (Basın-İş -Swisscard işçileri
sendikal tazminat),

37- Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı1997/12085 Hzr. (Rıdvan
Budak, Derviş Boyoğlu), f
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5.8- Uluslararası İlişkiler
ETUC'un 6-8 Ekim 1997 tarihlerinde Brüksel'de düzenlediği Yıllık

Netlex (3. Yıllık Hukuk Uzmanları) toplantısına DİSK adına Tekstil İşçileri
Sendikamızdan Avukat Ergin Türsoy katıldı.

22-23 Ekim 1997 tarihlerinde düzenlenen ICFfU Çocuk İşçiliği Sem
pozyumuna DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Top katıldı:

CFDT'nin 30 Ekim 1997 tarihinde Paris'te düzenlediği "Çalışma Ha
yatında Irkçılığa Karşı Sendikalar" toplantısına DİSKGenel Başkan Vekili ve
Dışilişkiler Dairesi Başkanı Atila Öngel katıldı.

ETUCO'nun 26 Şubat-l Mart 1998 tarilılerinde yaptığı ''Endüstriyel
İlişkilere İlişkin Avrupa Bilgi Kaynaklarının Kullanımı" konulu toplantılara
DİSK adına Eşgüdüm Dairesi MüdürüAhmet Asena katıldı.

CFDT ile birlikte 29-30 Mayıs 1998 tarihlerinde İstanbul'da "Demok
rasi ve Toplumsal Gelişmede Sendikaların Rolü" başlıklı toplantı düzenlendi.

Cenevre.'de gerçekleşen ILO 86. Genel Kuru.Iu'na DİSK adına Genel
Sekreter Yardımcısı ve Eşgüdüm Dairesi Müdürü Ahmet Asena katıldı. Ana
teması "Çocuk İşçiliğinin Engellenmesi" olan Genel Kurula 1997 yılında b8§
latılan bir uygulama ile Türkiye resmi heyetinde Hak-İş'le birlikte Konfede
rasyonumuza da temsilcilik verildi.

ETUC tarafından her yıl düzenlenen "Yaz Okulu" Haziran 1998'de
Bulgaristan'da gerçekleşti. "Kıbrıs .Sorunu ve Balk:anlar''ın ele alındığı yaz
okuluna DİSK Genel Başkan Vekili Atila Öngel ve Genel Sekreter Yardımcı
sıYücel Top katıldı.

•Euro Migrations tarafından 7-8 Aralık 1998 tarihlerinde Brüksel'de
yapılan "Göçmenlik ve İltica Politikalarının Avrupa Birliği Bağlamında Kar
şılaştırması ve Bunun Avrupa Toplumları Üzerindeki Etkileri" konulu semi
nere DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Eğitim Dairesi Müdürü Tonguç
Çoban katıldı.

CFDT'nin Fransa'nın Lille kentinde 6-8 Aralık 1998 tarihlerinde top
lanan Genel Kurulu'na Genel Başkan Rıdvan Budak ve Eğitim Dairesi Mü
dürü Tonguç Çoban katılmaküzere gitti. AncakDemiryolu işçilerinin ülke ça
pında gerçekleştirdikleri grev ve karayollarının yoğun kar yağışı nedeniyle
kapalı olması kente ulaşmalarını engelledi.

Almanya'nm Stutgart kentinde 12-17 Nisan 1999 tarihlerinde düzen
lenen "Avrupa Akdeniz İşbirliği Konferansı"na DİSK adına Genel Sekreter
Yardımcısı Yücel Top katıldı.

ILO'nun 31 Mayıs-17 Haziran tarihlerinde toplanan 87. Genel Kuru
lu'na DİSK adına Genel SekreterYardımcısı Yücel Top katıldı,
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ETUC tarafından 31 Mayıs-7 Haziran 1999 tarihlerinde Bodrum ve
Kos adasındayapılanYaz Okuluna Genel Başkan VekiliAtila Öngel ve Genel
SekreterYardımcısı Ahmet Asena katıldı.

ETUC'un Helsinki'de 29 Haziran-2Temmuz 1999 tarihlerinde topla
. nan 9. Genel Kurulu'na Genel Başkan Vekili Atila Öngel ve Genel Sekreter
Yardımcısı Yücel Top katıldı.

ILO tarafından 27 Eylül- I Ekim 1999 tarihlerinde Cenevre"de düzen
lenen '1şDenetimi ve Çocuk İşçiliği UzmanlarToplantısı'na DİSK adınaEği
timDairesi Müdüıii Tonguç Çoban katıldı.

Almanya'mn Düsseldorf kentinde toplanan GDF 6. Genel Kurulu'na
Genel SekreterMuratTokmakkatıldı.

Liechenstein'nın Vaduzkentinde 3-4kasım 1999 tarihlerinde toplanan
"Avrupa Birliği ve Genişleme Süreci Konferansı"na DİSK adına Genel Sek
reter Yardımcısı AhmetAsena katıldı,

Rıısya'nın Moskova kentinde S-11 Aralık 1999 tarihlerinde düzenle
nen "İşbaşında Eğitim" toplantısına DİSK adına EğitimDairesi Müdürü Ton
guç Çoban katıldı.

Yunanistan'ınAtina kentinde 24-25 Şubat 2000 tarihlerinde EKAtara
fındandüzenlenen "Avrupa Başkentleri Sendik'aıan" toplantısınaDİSKYöne
timKurulu üyeleri EnverÖktemveMithatFahlioğullan'yla birlikte çevirmen
olarak-Deniz Berktay katıldı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde 21-22 Şubat 2000 tarihlerinde yapılan
"Balkanlar" konulu toplantıya Genel Başkan Vahdettin Karabay ve Genel
Sekreter YardımcısıAhmet Asena katıldı.

Güney Afrika'nın Durban kentindel-7 Nisan tarihlerinde toplanan
ICFfU'nun 17. G:nelKunılu'naGenel BaşkanVahdettin Karabay veLastik
İş uzmanı Kemal Ozkan katıldı.

Almanya'nmKölnkentinde 6-7Mayıs tarihlerinde toplanan DİDF20.
kuruluş yılı şenliklerine Genel Sekreter Murat Tokmak katıldı.
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6- Olaylar ve Etkinlikler
1 Temmuz 1997-30 Mayıs 2000
Bu bölüm Çalışma Raponı'nun önceki bölümlerinde belirtilen D1S1{..

çalışmalarına ek olarak yaşanan süreci tarihsel bir dizine oturtmak suretiyle.
ileride emek hareketi ve DİSK konusunda araştırma yapacaklara kaynak
oluşturmakamacıyla hazırlanmıştır.

1- 1997 YILI ETKİNLİKLERİ
(Çalışmaların devamı açısından etkinlikler dizini 10 Genel Kurulu

ÇalışmaRaporu'nda bırakılan tarihten itibaren başlatılmıştır.)

Sofist Tekstil'de işten çıkarma
Lüleburgaz'da kurulu Sofist Tekstil işçilerinin Tekstil Sendikamıza

üye olmaları nedeniyle işten çıkarılmalarıüzerine DİSK Genel BaşkanıRıd
van Budak2 Temmuz 1997, Çarşamba günü işyeri önünde bir basın toplantı
sı yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na ziyaret
DİSKGenel BaşkanıRıdvan Budak veTürk-İşGenel BaşkamBayram

Meral 3 Temmuz 1997, Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik: Bakan
lığı'nayeni atanan Prof. Dr. NamiÇağan'ımakamında ziyaret etti. Ziyaret sı
rasında çalışmayaşamıyla ilgili sorunlar ve beklentiler dile ~etirildi.

Siyaset ve sendikaların durumu tartışıldı
Gebze Sendikalar Birliği tarafından 5 Temmuz 1997, Cumartesi günü

düzenlenen "Türkiye'de siyasi ve sendikal hareketin içinde bulunduğu durum
ve çıkış yollan" paneliKocaeli'degerçekleştirildi. Prof. Dr. ZaferÜskül tara
fından yönetilen panele DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Türk-İş Genel
Başkanı BayramMeral, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve KESK Genel
Başkanı SiyamiErdem katıldı.

USAŞ'ta emekçi kıyımı
DİSK üyesi Oleyis'te örgütlenen USAŞ işçileri işverenin hukuk dışı

tutumuyla karşı karşıya kaldı. USAŞ'ta çalışan 1.300 işçinin 800'ünün Ole
yis'eüye olmasının ardından işveren sendikalaştıkları gerekçesiyle işçileri iş
ten çıkarmaya başladı. Yaşanan bu olumsuzluklarüzerine DİSKGenel Başka
nı Rıdvan Budak ve Oleyis Genel Başkanı EnverÖktem 8 Temmuz l 997, Sa
lı günüAtatürk Havalimanı içindeki USAŞ Genel Merkezi 'önünde bir basın
toplantısı yaptı. Toplantıya USAŞ işçilerinin yanısıra sendikalarımızın yöne
ticileri de katılarak destek verdi.
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Kemal Türkler anıldı
DİSK'in kurucusu ve ilk genel başkanı Kemal Türkler, katledilişinin

17. yılında 22 Temmuz 1997, Salı günü mezarı başında anıldı. Aynı zamanda
T.Maden-İş'in Genel Başkanı olan Kemal Türkler'i anma toplantısına DİSK
YönetimKurulu üyeleri ve üye sendi.kalanınızınyöneticileri katıldı.

Siyasi parti temsilcilerini ziyaret
DİSK Genel Sekreteri Kemal Daysal ve Örgütlenme Dairesi Başkanı

Hulusi Karlı başkanlığındaki bir heyet 24Temmuz 1997, Perşembe günü ör
gütlenme çalışmaları çerçevesinde Çerkezköy'deki siyasi parti ilçe örgütleri
ni ziyaret etti.

Başbakanlık'ta sivil toplum örgütleri yemeği
Başbakan Mesut Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, 24

Temmuz 1997, Perşembe akşamı aralarında DİSK'in de bulunduğu sivil top
hımörgütleri temsilcileriyle yemekli bir toplantı gerçekleştirdi. Türk-İş, Hak
İş, TİSK, TESK, TOBB, TÜSİAD ve TZOB başkanlarının katıldığı toplantı
da çeşitli konular ele alındı.

GİNTEM işçilerinin sorunu çözülmedi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin taşeron fimiası Gintem'de çalışan iş

çilerinNakliyat-İş Sendikamıza üye olmalarıylayaşanan sorunlar verilen söz
lere rağmen sürdü. Yasadışı bir biçimde işten çıkarılan işçilerin işlerine geri
dönmeleri doğrultusundaANAPyöneticilerininverdikleri sözleri yerine getir
memeleri üzerine bir protesto eylemi düzenlendi.

AnkaraMerkezTemsilciliğimiz öncülüğünde 27 Temmuz 1997, Pazar
günü İnsanHaklanAnıtı önündeyapılanbasınaçıklamasınaAnkara'da örgüt
lü sendikalarımızın yöneticileri ve işyeri temsilcileri katıldı.

Reslan'da sendikalaşma hakkı engelleniyor
İstanbul, Güneşli'de kurulu Reslan işyerindeki işçilerin DİSK/Basın

İş'e üye olmaları üzerine 50 işçi işten çıkarıldı. İşvereninin hukuk dışı tutu
munuprotesto etmek amacıyla 29Temmuz 1997, Salı günü DİSKGenel Baş
kamRıdvanBudak ve YönetimKurulu üyeleri Çetin Uygur, Hulusi Karlı'nın
da katıldığı bir basın toplantısı yapıldı. Reslan merkezi önünde yapılan basın
toplantısına çok sayıda sendikayöneticisi ve işçiler katıldı.

Başbakanlık'tan ESK genelgesi
Başbakan Mesut Yılmaz tarafından oluşturulan 55. Hükümet tarafın

dan 23 Temmuz tarihinde bir genel yayınlanarak Ekonomik Sosyal ve Kon
sey oluşumuna ilişkin esasların belirlendiği açıklandı.
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DİSK Yönetim Kurulu yayınlanan genelgeyi detaylı bir biçimde ince
leyerek görüşlerini Başbakanlığa bir mektupla bildirdi. 30 Temmuz 1997,
Çarşamba günü kamuoyuna açıklanan mektupta Avrupa sosyal modeli içinde
önemli bir yer tutan Ekonomik ve Sosyal Konsey'in işçi, işveren ve menfaat
gruplarından oluştuğu, ve temel görevinin sosyal ve ekonomik tarafların ken
di aralarındaki dialog sonucunda oluşturdukları görüşleri hükümetlere ve si
yasal alana açıklamak olduğu vurgulandı.

Böylesi bir heyette sosyal kesimlerin önemli bir bölümünün dışlanarak
hükümetlerin ağırlıklı biçimde yer almasının sağlıklı olmayacağı işaret edile
rek bundan önceki ESK'lerin başarısız olmasının ve DİSK'in içinde yer alma
ması sonucunu doğuran bu hataların hızla giderilmemesinin aynı sonuçlan
doğuracağı hatırlatıldı.

DİSK Başkanlar Kurulu Ecevit'i ziyaret etti
DİSK Başkanlar Kurulu çalışma yaşamındaki sorunlarla ilgili olarak

31 Temmuz 1997, Perşembe günü çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami
Çağan'ı ve 1 Ağustos 1997, Cuma günü ise Başbakan Yardımcısı Bülent Ece
vit'i ziyaret etti.

DİSK üyesi Ali Aslan ülkücü mafya tarafından
katledildi
Genel-İş üyesi, Fatih Belediyesi işçisi Ali Aslan 9 Ağustos 1997, Cu

martesi günüülkü ocağında yuvalanan arazi mafyası tarafından Altınşehir'de
ki evinin önünde bıçaklanarak katledildi. 20 kişilik ülkücü mafya çetesi tara
fından katledilen Ali Aslan için 11 Ağustos 1997, Pazartesi günü bir cenaze
töreni gerçekleştirildi.

Evinin önünde yapılan ilk törenin ardından Alibeyköy Cernevi'nde di
ni bir tören daha gerçekleştirildi. Cenaze töreni emniyet güçlerinin baskı ve
engellemeleri nedeniyle 8 saat sonra Alibeyköy mezarlığında son buldu. Bu
arada birçok işçi hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, cenazeye kalıtımlannın en
gellenmesi amacıyla gözaltına alındı. Kimi emniyet yetkililerinin ve görevli
lerinin siyasi parti militanı gibi yaklaşımları dikkati çekti.

DİSK Başkanlar Kurulu toplandı
DİSK Başkanlar Kurulu 22 Ağustos 1997, Perşembe günü Birleşik

Metal-İş Sendikamızın genel merkez binasında toplandı. Toplantıda eylül
ayında yapılması planlanan DİSK 10. Genel Kurulu hazırlıkları değerlendiril
di. Siyasi gelişmeleri de değerlendiren Başkanlar Kurulu görüşlerini bir basın
açıklamasıyla duyurdu.

"Hükümet Elini Cebimden Çek!" kampanyası
DİSK Yönetim Kurulu birçok mal ve hizmete sürekli ve yüksek oran-
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lı zam yapılması, sosyal güvenlik sistemine ilişkin kazanılmış haklan ortadan
kaldırıcı girişimlerin varlığı üzerine uyan eylemleri yapılması karan aldı. İk
tidarı uyarmak amacıyla ve "Hükümet elini cebimden çek!" başlığıyla yürü
tillenuyan eylemleri DİSK Genel BaşkanıRıdvan Budak tarafından 31 Ağus
tos 1997, Cumartesi günü Antalya'da yapılan bir basın toplantısıyla başlatıl
dı. Kampanya nedeniyle çok sayıda afiş, karton pankart ve ı;>İSK'in Sesi özel
sayı gazeteleri basıldı ve dağıtıldı. •

Cumhurbaşkanlığının Macaristan gezisi
DİSKGenel Başkanı Rıdvan Budak, Cumhurbaşkanı Süleyman Demi

rel'in davetiyleMacaristan'a giden heyette yer aldı. 3-4 Eylül 1997 tarihlerin
deki bu resmi ziyaret DİSK açısından bir Genel Başkanımızın katıldığı ille et
kinlik oldu.

"Uyarı Eylemi!"
DİSKYönetim Kurulu tarafından daha önce alınan karar doğrultusun

da başlatılan "Hükümet elini cebimden çek!" kampanyası tüm bölgelerde ay
nı anda yapılan bir "UyarıEylemi!" ile sonuçlandırıldı.

9 Eylül 1997, Salı günü İstanbul, Kadıköy Meydanı'nda DİSK Genel
Başkanı Rıdvan Budak, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, Kocaeli ve
Samsun'daki bölge temsilcilerimiz tarafından basın açıklamaları yapıldı. İz
mir'deki etkinlik 10 Eylül'de gerçekleştirildi.

Uyarı eylemi çeşitli demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi
partiler tarafından da desteklendi. DİSK'in örgütlü olduğu tüm işyerlerinde
Konfederasyonumuz tarafından yayınlanan bildiriler okundu.

10. Genel Kurulumuz toplandı
DİSK 10. Genel Kurulu 12-14 Eylül tarihlerinde, İstanbul Dedeman

Oteli'nde toplandı. Genel Kurula yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda konfede
rasyon, sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü yöneticisi katıldı.

Genel Başkanın açış konuşmasıyla başlayan birinci gün çalışmaları
konuk konuşmaları, başkanlık kurulunun ve komisyon üyelerinin seçimi ile·
tamamlandı. Genel Başkan Rıdvan Budak, açış konuşmasında yaşanan eko
nomik ve siyasi gelişmeleri özetledikten sonra önümüzdeki süreçte örgütlen
meye ağırlık veren bir çalışma hattının izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışma ve diğer raporların değerlendirildiği ikinci günYönetim, De
netim ve Onur kurullarının ibrasıyla tamamlandı.

Genel Kurulun son günü yapılan seçimler sonucunda DİSK Genel
Başkanlığına Rıdvan Budak yeniden getirilirken Murat Tokmak ise Genel
Sektereterliğe seçildi.YönetimKurulu şu isimlerden oluştu; Atila Öngel (Ge-



nel-İş Genel Başkanı), Vahdettin Karabay (Lastik-İş Genel Başkanı), H. Hu
lusi Karlı (Bank-Sen Genel Başkanı), Çetin Uygur (Yeraltı Maden-İş Genel
Başkanı) ve Enver Öktem (Oleyis Genel Başkanı).

Avrupa Parlamentosu toplantısı
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Avrupa Parlamentosu'nda görev

yapan sendika kökenli milletvekillerinin düzenlediği bir toplantıya katıldı. 16
Eylül 1997, Çarşamba günü yapılan toplantıda Türkiye'ninAvrupa Birliği'ne
katılımı konusunda DİSK'in görüşlerini aktaran Genel Başkan Budak'ın ko
nuşması geniş yankı yarattı.

Alınan hukukçuların ziyareti
Almanya'da avukatlıkyapan 20 kişilik bir heyet 29 Eylül Pazartesi gü

nü DİSK genel merkezini ziyaret etti. Genel Başkan Rıdvan Budak'la görü
şen heyet Türkiye'deki çalışma yaşamı ve sendikalar konusunda bilgi aldı.

"Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık"
DİSKYönetim Kurulu, Susurluk'ta meydana gelen bir trafik kazasıy

la ortaya çıkan devlet-ülkücü cinayet şebekeleri-mafya ilişkilerinin aydınlığa
çıkarılması ve adalet önünde hesap vermesi doğrultusunda sivil girişimlerle
başlatılan "1 dakika karanlık" eylemini destekleme karan aldı.

Bu karar doğrultusunda 30 Eylül 1997, Salı günü saat 21.00'de genel
merkez önündebir etkinlik gerçekleştirildi. Çok geniş bir katılımla gerçekleş- •
tirilen etkinlik nedeniyle bir konuşma yapan Genel Başkan Rıdvan Budak,
"bu ülkeyi barış içinde kaynaşmış bir kardeşler toplumu haline getirmek, ca
nından endişe etmeden yaşamak isteyen herkesi bu isteğini kararlı biçimde
göstermeye" çağırdı.

Kamu Girişimciliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği
DİSK, Türk-İş, KESK, TMMOB, 1TB, İFMC ve KİGEM tarafından

ortaklaşa yürütülen hazırlıklar sonucu 6-8 Ekim 1997 tarihlerinde İstanbul,
Lütfü Kırdar Konferans Merkezi'nde bir uluslararası sempozyum düzenlendi.
Üç gün süren etkinliklerde sunulan tebliğler daha sonra ortak bir kitap halin
de yayınlandı.

Kartal Belediyesi'nde sendikasızlaştırma
Kartal Belediyesi'nde sendikalaştıkları için işten çıkarılan işçilere des

tek vermek amacıyla Genel-İş Genel Başkanı ve DİSK Genel Başkanvekili
Atila Öngel 9 Ekim 1997, Perşembe günü Belediye binası önünde bir basın
açıklaması yaptı.
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Ankara''daki demokratik kitle örgütlerine ziyaret
DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak ve Yönetim Kurulu üyesi Hulu

si Karlı Susurluk'un birinci yılı nedeniyle 3 Kasım'da gerçekleştirilecek et
kinlikler nedeniyleAnkara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 14-15 Ekim 1997
tarihlerinde gerçekleştirilen bu ziyaretlerde susurluk nedeniyle yapılacak et
kinliklerin en geniş katılınuo gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılacak ça
lışmalar ele alındı.

DİSK 11. Dönem Çalışma Programı açıklandı
DİSK Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 1 ı'. Dönem Çalışma

Programı DİSK Başkanlar Kurulu'nun 10 Ekim 1997, Cuma günü yapılan
toplantısında son şeklini aldı. Program daha sonra I 6 Ekim 1997, Perşembe
günü Genel Sekreter Murat Tokmak tarafından genel merkez binasında yapı
lan basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı,

Programda DİSK'in önündeki dönemin temel hedefinin "yeni bir ör
gütlenme sürecinin başlatılması" olduğu belirtildi. Vahşi kapitalizmin alabil
diğine özgür, emeğin ise alabildiğine kısıtlı olduğu hatırlatılan programda bu
na karşı durmanın ise ancak "tüm emek güçlerinin güç ve eylem birliğiyle"
mümkün olduğu vurgulandı.

Hak-İş'in 22. kuruluş yıldönümü
Hak-İş'in 22. kuruluş yıldönümü nedeniyle 22 Ekim 1997, Çarşamba

günü Ankara, Dedeman Oteli'nde düzenlenen toplantıya DİSK adına Genel
Başkan Rıdvan Budakkatıldı. Toplantı sırasında DİSK,Türk-İş ve işveren ör
gütlerince oluşan sivil girişimin şeriatçı akımların ve Refahyol hükümetinin
uygulamalarına karşı yürüttüğü mücadeleden rahatsız olan Türk-İş'e bağlı
Sağlık-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Mustafa Başoğlu'nun sözlü sataşma
ları nedeniyle yaşanan tartışmayla kamuoyuna yansıdı. DİSK, Genel Başkan
Budak tarafından toplantı sırasında sert biçimde yanıtlanan Başoğlu ile yaşa
nan bu olayın, medyanın tüm ısrarlarına rağmen, rayting konusu olmasına izin
vermedi.

ÖDP Genel Kurulu
Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin 26 Ekim 1997, Pazar günü Anka

ra'da toplanan 1. Genel Kurulu'na DİSK adına Genel Başkan Rıdvan Budak
katılarak bir konuşma yaptı. Budak konuşmasına solun dağınıklığının ülkede
yarattığı tahribata dikkat çekti.

KurucularımızdanRıza Kuas'ı andık
DİSK kurucularından ve Lastik-İş Sendikamızın unutulmaz Genel

BaşkanıRıza Kuas 'ı 30 Ekim 1997, Perşembe günü Edirnekapı Şehitliği'nde
ki mezarı başında düzenlenen bir törenle andık.



DİSK bölge temsilciler meclisleri toplandı
DİSK Yönetim Kurulu, 10. Genel Kurul kararlarının ve 11. Dönem

. Çalışma Programında konulan hedeflerin Konfederasyonun tümkademelerin
de yaygınlaştırılması amacıyla tüm bölgelerde temsilciler meclislerinin top
lanmasını kararlaştırdı.

30-31 Ekim 1997 tarihlerinde tümbölgelerde yapılan temsilciler mec
lisleri toplantıları nedeniyle bir bildiri yayınlayarak önümüzdeki dönemin gö
revlerini örgüte ve kamuoyuna açıkladı.

"Susurluk'u Unutmayız, Unutturmayacağız"
DİSKYönetim Kurulu devlet içinde çöreklenmiş çetelerin varlığını or

taya koyan Susurluk kazasının birinci yılı nedeniyle Susurluk'ta düzenlenen
etkinliklere katılma karan aldı. Etkinlikler çerçevesinde başta Konfederasyo
numuz olmak üzere, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin
katılımıyla 2 Kasım 1997, Pazar günü SusurlukMeydanı'ndaki mitingde Ge
nel Sekreter Murat Tokmak, DİSK adına bir konuşma yaptı.

DİSKBaşkanlar Kurulu mitingin ardından Gönen'deki Kemal Türkler
Dinlenme veEğitinıTesislerinde biraraya geldi ve 3 Kasım'da çeşitli konula
n görüşmek üzere toplandı. Toplantı sonrasında alınan kararlar 5Kasım 1997,
Çarşamba günü bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Bildiride baş
ta baraj ve noter sistemi olmak üzere sendikalaşma önündeki engellerin kal
dırılması hedefiyle "sendikal haklar kampanyası düzenlenmesi ve yerel etkin
liklerle yürütülecek bu kampanyanınAnkara'ya yapılacak bir yürüyüşle" taç
landınlacağı açıklandı.

Yine 3 Kasım 1997, Pazartesi akşamı Susurluk etkinlikleri çerçevesin
de saat 21.00'de yine SusurlukMeydanı'nda "1 dakika karanlık" eylemi ger
çekleştirildi. Bu etkinlikte ise genel Başkan Rıdvan Budak bir konuşmayap
tı.

Reslan'da sendika hakkı için direnen işçilere destek
OİSKGenel Sekreteri Murat Tokmak, 8 Kasım 1997, Cumartesi günü

sendikalaştıkları için işten çıkarılan ve işyeri önünde işlerine geri dönmek için
bekleyen Basın-İş üyelerine destek vermek için bir basın toplantısı yaptı. Se
faköy'de kurulu Reslan işyeri önünde yapılan basın toplantısına sendikaları
mızın çok sayıda yöneticisi de katıldı.

Amtkabir'e Yürüyüş
Atatürk'ün ölümünün 59. yılı nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafın

dan 10 kasım 1997, Pazartesi günü Ankara'da düzenlenen "Atatürk'ü anma"
toplantısına DİSK adına Genel Başkan Rıdvan Budak katıldı. Toplantıda bir
konuşmayapan Budak, "Cumhuriyetin kuruluşundakonulan ilkeleri korumak
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ve bunu çağdaş dünyanın gereklerine uygun biçimde geliştirmek" zorunda ol
duğumuzu belirtti.

Genel Başkan Budak aynı günAtatürkçü Düşünce Derneği tarafından
düzenlenen Anıtkabir'e yüıüyüşe de katıldı.

UİK sendikal eğitim toplantısı
Sendikal hak ihlalleri ulusal izleme komitesi çalışmaları kapsamında

yürütülen eğitim çalışmaları 12 Kasım 1997, Çarşamba günü Denizli'de de
vam etti.

Toplantının açış konuşmasını yapan DİSKYönetim Kurulu üyesi Çe
tin Uygur sendikal eğitim projesinin amaçlarını ve izlenen yöntemi anlattı.

Denizli ve çevre iller işyeri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen
toplantı öncesindekent içinde afişleme çalışmaları, bildiri dağıtımı gibi etkin
likler gerçekleştirildi.

Limter-İş temsilciliğine saldırı
Limter-İş SendikamızınTuzla'da bulunan temsilciliği 13 Kasım 1997,

Perşembe günü sabah02.30'dakimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyl atıl
mak suretiyle tahrip edildi.

Kayıtdışı ekonominin belli başlı merkezlerinden olan ve ölümlü iş ka
zaları yönünden sabıkalı olan Tuzla havzasında Limter-İş'in yürilttilğü örgüt
lenme çalışmalarının belli çevreleri rahatsız etmesinden kaynaklanan bu sal
dın nedeniyle temsilcilikte maddi hasar meydana geldi. Bu olay üzerine Lim
ter-İş Sendikamız örgütlenme ve işçileri hakları yönünden aydınlatma çalış
malarını daha da hızlandırdı

Emeklilik yaşinın yükseltilmesine karşı mücadele
sürüyor
Uzunca bir süredir hemen her iktidar tarafından gündeme getirilen

emeklilik yaşının yükseltilmesi girişimlerine tepkiler devam etti.

DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, 13 Kasım 1997, Perşembe günü
çeşitli görüşmeler yapmak için gittiği Adana'da bir basın toplantısı düzenle
yerek emeklilik yaşının yükseltilmesinin sosyal güvenlik sistemine bir katla
sağlamayacağını, bunun yerine kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınarak da
ha çok çalışanın sisteme kazandırılmasının gerektiğini savundu.

Birleşik Metal-İş 14. Genel Kurulu
Birleşik Metal-İş Sendikamızın 14. Genel Kurulu 21-23 Kasım 1997

tarihlerinde İstanbul, MecidiyeköyKilittir Merkezi'nde toplandı.

Genel Başkan Rıdvan Budak, Genel Kurul'daki konuşmasında "iddi-
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amız ülke yönetimine katılmaksa, gelir dağılımında adaleti sağlamaksa, eğiti
mi, sağlığı, yaşamın bütününü iyileştirmekse, kısacası neye dair iddiamız var
sa, bu iddialarımızın gereğini yapmak için mücadele etmeliyiz" dedi.

Genel Kurul Başkanlık Kurulu, Rıdvan Budak başkanlığında oluştu.
Raporların okunması, komisyonlarının önerilerinin değerlenmesiyle süren
Genel Kurulun üçüncü gününde seçimlere geçildi.

Yapılan oylama sonucunda daha önce genel sekreterlik görevini sür
dürmekte olan Kamil Kinlor, Genel Başkanlığa seçildi.

TBMMBaşkanı Çetin'e ziyaret
Genel Başkan Rıdvan Budak başkanlığndaki bir DİSK heyeti 26 Ka

sım 1997, Çarşamba günü TBMM Başkanı Hikmet Çetin'i makamında ziya
ret etti.

Deri-İş Genel Başkanı Yılmaz'ı andık
Genç yaşta ani bir kalp rahatsızlığı nedeniyle yitirdiğimiz Deri-İş Sen

dikamızın Genel başkam Nusrettin Yılmaz'ı 3 Aralık 1997, Çarşamba günü
ölümünün 3. yılında Hasdal'daki mezarı başında andık.

Anma törenine DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur ve sendika
larımızın başkan ve yöneticileri katıldı.

"Sendikal Haklar Kampanyası!"
Hazırlıkları uzunca bir süredir devam eden sendikal haklar kampanya

sı Başkanlar Kurulumuzca alınan kararlar doğrultusunda yapılacak Ankara
Yürüyüşü'nün alt yapısını oluşturmak amacıyla başlatıldı. İlk bölümü 26 Ka
sım-S Aralık 1997 tarihlerinde yapılan kampanyanın teknik hazırlıkları için
13 Kasım 1997, Perşembe günü DİSK ÖrgütlenmeKoordinasyon Kurulu ge
nel merkezde toplandı.Ardından çalışmaların alt kademelere indirilmesi ama
cıyla 24 Kasım 1997, Pazartesi günü Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa'da ör
gütlü sendikalarımızın şube başkanlarıyla BirleşikMetal-İş genel merkezinde
bir toplantı daha gerçekleştirildi. Kampanya süresince ve daha sonra yürüyüş
sırasında kullanılacak basılı malzemeler tüm bölge ve il temsilciliklerine gön
derildi.

26 Kasım 1997, Çarşamba günü DİSK'ten yapılan yazılı bir açıklama
ile kampanya ve yürüyüşle ilgili ilk bilgiler kamuoyuna açıklandı. Açıklama
da "bu yürüyüş barış, demokrasi, özgürlük, sosyal hukuk devleti, kısacası işi
miz, ekmeğimiz, geleceğimiz içindir. Bütün bunlar için yürüyeceğiz. Olmaz
sa bir daha yürüyeceğiz; bıkmadan, usanmadan mücadele edeceğiz" denildi.
Yine aynı gün Genel Sekreter Murat Tokmak, kampanya ile ilgili bir basın
açıklaması yaptı. Tokmak açıklamasında "DİSK yönetim kurulu, başkanlar
kurulu, üye sendikaların yönetim kurulları, şube başkanları, işyeri baştemsil-
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cileri ve işten çıkarılan üyelerimizin katılımıyla yapılacak yürüyüş öncesinde
çeşitli kentlerde basın toplantılarıyapılarak kampanyanın amacının kamuoyu
na" anlatılacağını belirtti.

Kampanya nedeniyle yüzbinlerce afiş, duvar gazetesi, ve DİSK'in Se
si Özel Sayısı hazırlandığı, DİSK üyesi işçilerin kampanya süresince yakala
rına "Sendikal HaklarYürüyüşü" kokartı takacakları duyuıuldu.

Sendikal Haklar Kampanyası süresince 26 Kasım'da Aıtkara; 27 Ka
sım'da İstanbul, Kartal; 28 Kasım'da Kocaeli ve Gebze; 29 Kasım'da Bursa
ve Edirne; 1 Aralık'ta İstanbul, Adana, İzmir, Sakarya ve Eskişehir; 2 Ara-_
lık'ta Gaziantep; 2-3 Aralık'ta Bozüyük,Eskişehir ve Sivrihisar'da basın top-.
lantıJarı, özel sayı gazetelerin dağıtımı, afiş asılması ve siyasi partiler, demok
ratik kitle örgütlerinin ziyaretleri gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak 1 Aralık'ta yaptığı basın toplantı
sında "ülkemize ve halkımıza duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği, siya
seti uyarmak, halkın beklentilerine çözüm üretmeleri gerektiğini hatırlatmak
için Aıtkara'ya yürüyeceğiz. Bizden öncekilere layık, bizden sonrakilere ör
nek olmak için yürüyeceğiz. kendimiz için değil hepimiz için, Türkiye için
yürüyeceğiz" dedi.

DİSK'ten Avrupa Birliği için tavır
Türkiye'nin hukuk normları, iktidarların uygulamaları ve devlet anla

yışıdan kaynaklanan sorunlar nedeniyle Avrupa Birliği tarafından hazırlanan
rapor sonucunda genişleme sürecinin dışıoda bırakılması eğilimi çeşitli plat
formlarda gündeme geldi.

Son olarak aynı içerikte bir karar tasarısınınAvrupa Sendikalar Konfe
derasyonu'nda {ETUC) ele alınmasıyla konu sendikal alana da yansıdı. Bu
durum üzerine DİSK'in önerisiyle 4 Aralık 1997, Perşembe günü toplanan
ETUC Yönetim Kurulu, Türkiye'yi gündemine aldı. DİSK Genel Başkanı
Rıdvan Budak, toplantıda yaptığı konuşmadaTürkiye'yiAvrupa Birliği geniş
Ieme.sürecinin dışında bırakmayı düşünen anlayışları sert bir biçimde eleştir
di. Budak konuşmasında "genişleme sürecinin dışında tutulan Türkiye'nin
sendikalarının Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun üyesi olmasının bir
anlamı da kalmayacaktır" dedi. Bukarşı çıkışın ardındanETUCYönetimKu
rulu, ilgili karar tasarısının DİSK'in önerisi doğrultusunda değiştirilmesini
kararlaştırdı.

1. Avrupa-Akdeniz Tekstil, Giyim ve Deri Konferansı
Avrupa Birliği ve Avrupa Tekstil, Giyim ve Deri İşileri sendikaları Fe

derasyonu (ETUF/TCL) tarafından düzenlenen 1,Avrupa-Akdeniz Tektil, Gi
yim ve Deri Konferansı'na Tekstil Sendikamız evsalıipliği yaptı.

5-7 Aralık 2000 tarihlerinde İstanbul'da çeşitli etkinliklerle birlikte
gerçekleştirilen Konferansa 7 Akdeniz ülkesinde temsilciler katıldı.
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DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın sunuş konuşmasıyla başlayan
Konferans İşçi, işveren ve hükümety.etkilerinin sunduğu tebliğler ve bunların
değerlendirildiği atölye çalışmalarıyla sürdü.

Açılışını Sanayi Bakanı Yalım Erez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
BakanıNami Çağan'ın yaptığı, işveren kuruluşlarının katkılarıyla oluşturulan
"Türk Tekstil ve Deri Ürünleri Sergisi" geniş ilgi gördü.

Konferansta ele alınan konularla ilgili alınan kararlar ve değerlendir
meler ETUF/fCLGenel Sekreteri Patrick ltchert'in 7 Aralık 1997, Pazar gü
nü Maçka Oteli'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıklandı.

İşimiz, Ekmeğimiz, Geleceğimiz İçin
Sendikal Haklar Yürüyüşü
Ön hazırlıkları 26 Kasım-3 Aralık 1997 tarihleri arasında yürütülen

"Sendikal Haklar Kampanyası" ile başlatılan Ankara Yürüyüşü, için 7 Aralık
1997, Pazar günü start verildi. Yürüyüşekatılacak yönetici, temsilci veüyeler
için bölgelerde geniş katılımlı uğurlama törenleri yapıldı.

8 Aralık sabahı DİSK Genel Merkezi toplanan yürüyüşçüler son hazır
lıkları tamamladı. Genel Başkan Rıdvan Budak, genel merkez binası önünde
toplanan yürüyüşçülere hitaben bir konuşma yaptı. DİSK'inAnkara Yürüyü
şüne destek vermek amacıyla çeşitli siyasi partilerin genel başkanları, yöneti
cileri, milletvekilleri, meslek odaları, demoktikkitle örgütleri yönetici ve tem
silcilerinden oluşan büyük bir kitle Ankara Yürüyüşçülerine eşlik etti. Yoğun
yağmur altında Merter'den başlayan yürüyüşün ilk molası Topkapı-Malte
pe'deki Elka Balata işyeri önünde verildi. Çevre fabrikalardan gelen yüzlerce
işçi tarafından karşılanan Yürüyüşçüler buradan Edirnekapı yakınlarında
araçlarla Anadolu yakasına geçtiler. Anadolu yakasında da çeşitli işyerlerine
uğramak suretiyle yoluna devam edenyürüyüş kolu geceyiBostancı'dakiBir
leşik Metal-İş genel merkezinde geçirdi.

Yürüyüş 9 Aralık'ta Kartal'a; 10 Aralık'ta Gebze'ye; 11 Aralık'ta Ko
caeli'ne; 12 Aralık'ta Sakarya'ya; 13 Aralık'ta Bozüyük'e; 14Aralık'ta Eski
şehir'e; 15 Aralık'ta Sivrihisar'a ve 16Aralık'ta ise Ankara'ya ulaştı.

Yol boyunca işyerlerine uğrayan, kent girişlerinde ve çıkışlarında bü
yük kitleler tarafından karşılanıp uğurlanan, birçoğunun ayaklarında büyük
yaralar açılan yürüyüşçüler adeta Türkiye'nin gündemine oturdu. Hemen her
kesin derdinin, iktidara ulaştıracağı mesajın taşıyıcısı konumuna gelen DİSK
üyeleri, yıllardır kitlesel eylem yüzü görmemiş ıssızAnadolu kentlerinde hal
kın coşkusuyla karşılandı. İşçiler, kamuçalışanları, köylüler, emekliler, ev ka
dınlan, öğrenciler birçok yerde yürüyüş kortejini bayram havası içinde ağır
ladılar.

İşçiler fabrikalarda kendi yemeklerini paylaştı, akşamlan kent sakinle-
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rinin getirdiği yiyecekler konaklanılan salonlarda neşe içinde yenildi. Koca
eli, Sakarya örneğinde olduğu gibi kimi yerde yürüyüşçülere destek vermek
amacıyla konserler verildi. Yürüyüşçüler altlarında kartondan yatakları üstle
rinde battaniyeleri ile buz gibi salonlarda dayanışmanın ateşiyle ısındılar, hu
zurla uyudular.

Kimi zaman komalar selamladı, kimi zaman telaşla duran bir araçtan
yürüyüşçülere karınca kararınca yol azığı dağıtanlar yorgun bedenlere güç
verdi. Yoğunyağmur, keskin soğuk yürüyüşçülerin azmini yenemedi.

Doğayı, insanı, yaşadığımız ortamı korumakta kararlı örgütler, başta
Bergama köylüleri olmak üzere kirli sanayilerle mücadele verenler yine bir
mücadele kenti olan Kaymaz'da büyük bir kermes düzenlediler. 18 kent ve
beldeden gelen ürünler sergilendi, yürüyüşçülere sunuldu.

Hergeçen gün artan heyecan Sivrihisar'daki son gecede doruğa ulaştı.
Hiçkimsenin gözünü uyku tutmadı, herkes sanki bayrama hazırlanır gibi ço
cuksu bir hava içinde, heyecanla sabahı bekledi.

16 Aralık sabahı, yağmurun altında Ankara varoşlarına gelen DİSK'li
yürüyüşçüler bir tören birliğinin titizliği, düzeni ve görkemiyle kente adeta
zaferkazanmış askerler gibi girdiler. Onbinlerce insanın karşıladığı DİSK yü
ıüyüşçülerinin yüzünde sevinç ve gurur tüm yalınlığıyla okunuyordu.

Yürüyüş Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı önündekimitingle son
buldu. Yürüyüşçüler taleplerini içeren bir dosyayı Bakana sundu. Genel Baş
kanRıdvan Budak ve DİSKYönetimKurulu üyeleri aynı günün akşamı Baş
bakan'la da görüşerek taleplerini ilettiler.

Abdullah Baştürk'ü andık

Konfederasyonumuzun ve Genel-İş Sendikamızın unutulmaz Genel
Başkanı Abdullah Baştürk'ü 21 Aralık 1997, Pazar günü ölümünün 6. yılında
törenle andık.

Zincirlikuyu'daki mezarı başındayapılan töreneDİSK veGenel-İş yö
netim kurulu üyeleri, sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, siyasi partilerin
temsilcileri ve ailesi katıldı.

ASİS Genel Başkanı Kendirligil yaşamını yitirdi

ASİS Genel Başkanı Rıfat Kendirligil 19 Aralık 1997, Cuma gecesi
geçirdiği ani bir rahatsızlıktankurtulamayarak yaşamını yitirdi. Kendirligil 'in
cenazesi 23 Aralık, Salı günü yapılan törenle Feriköy Mezarlığı'na defnedil
di.

Cam-İş Makina Kalıp'ta grev başladı

BirleşikMetal-İş Sendikamızın örgütlü olduğu Şişe Cam'Iopluluğuna



bağlı Cam-İş MakinaKalıp İşletrnesi'nde süren toplu sözleşmelerin uyuşmaz
lıkla sona ermesi üzerine grev uygulamasına geçildi.

Grev 24 Aralık 1997, Çarşamba günü DİSK Genel Başkanı Rıdvan
Budak'ın da katıldığı bir törenle başladı.

1997'yi değerlendirme toplantısı
Genel Başkan Rıdvan Budak 1997 yılı boyunca yaşanan gelişmeleri

değerlendirmek ve önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi
vermek amacıyla 29 Aralık 1997, Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenle
di.

Limter-İş Tuzla temsilciliği yine saldırıya uğradı
Tersane işçilerinin haklarını arama ve bunun için örgütlenme girişim

leri Tuzla'daki işverenleri ciddi boyutlarda rahatsız etti. Daha önce yakılmak
istenen Limter-İş Sendikamızın Tuzla'daki temsilciliği 28 Aralık 1997, Pazar
sabah 04.00'de yine saldırıya uğradı. Molotofkokteyl atılmak suretiyle yakıl
maya çalışılan binada ağır hasarmeydana geldi.

Artan saldırılar üzerine DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur, 31
Aralık, Çarşamba günü İçmelerTren İstasyonu önünde bir basın toplantısı ya
parak mücadelenin süreceğini, yetkililerin görevlerini yapmaları gerektiğini
söyledi.

2- 1998 YILI ETKİNLİKLERİ
Bursa ve Kocaeli bölge toplantıları
Sendikal haklarımızın genişletilmesi, sosyal güvenlik sistemine yöne

lik tehditlere ve sendikasızlaştırma girişimlerine karşı mücadelenin yükseltil
mesi hedeflerine dönük olarak Bursa ve Kocaeli Bölge Temsilciler Meclisle
ri 10 Ocak 1998, Cumartesi günü toplandı. DİSKYönetim Kurulu toplantılar
nedeniyle bir bildiri yayınladı.

Bildiride Ankara Yürüyüşü hatırlatılarak, "Yürüyüşümüz sendikal
haklar için başlatılmış olmasına rağmen, yol boyunca halkın bütün kesimleri
nin sorunları ve talepleriyle buluştu ve bir halk yürüyüşüne dönüştü. Bu faali
yetimizin üstünden bir ay bile geçmeden yine bir işçi kıyımıyla karşılaştık.
İnegöl'de yaşananlarAnkara yürüyüşümüzün ne kadar haklı.olduğunu birkez
daha gösterdi. Biz de daha önce söylediğimiz gibi bu yasa tanımaz işveren ti
pini teşhir etmekte kararlıyız. Bunun için İnegöl'e gidiyoruz" denildi.

Frigo-Pak işçisiyle dayanışma "İnegöl Yürüyüşü"
Konfederasyonumuzun sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin

kaldırılması için başlattığı çalışmalar sürdü. Ankara Yürüyüşünde verilen
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"sendikal hak gasplarının, adaletsizliklerin üzerine gideceğiz" sözü tutuldu.
Gıda-İş Sendikamıza üye oldukları gerekçesiyle Frigo-Pak'ta çalışan 187 işçi
işten çıkarıldı. •

İnegöl'de kurulu Frigo-Pak işyerindeki bu hukuksuzluk üzerine, hak
larını arayan üyelerimize destek vermek amacıyla 12 Ocak 1998, Pazartesi
günü işyeri önünde bir basın toplantısı düzenlendi. Çevre illerden gelen DİSK
üyesi işçiler oluşturdukları araç konvoyu ile İnegöl kent merkezinde bir ara
ya geldi. Burada etkinliğe destek veren diğer demokratik kitle örgütlerinin de
katılımıyla oluşturulan yürüyüş kolu kent içinden geçerek, Frigo-Pak işyeri
nin bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaştı.

DİSK Genel BaşkanıRıdvan Budak, işyeri önünde bir basın açıklama
sı yaptı. 2 bine yakın bir kitlenin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Frigo
Pak işçilerinin haklı direnişine büyük bir güç kaynağı oluşturdu.

KESK Genel Başkanı Erdem'in ziyareti
KESK Genel Başkanı Siyami Erdem ve konfederasyon yönetim kuru

lu üyelerinden oluşan bir heyet 16 Ocak 1998, Cuma günü DİSK genel mer
kezini ziyaret etti.

Ziyarette sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılması mücade-
lesinde güç birliğinin sağlanması yönünde görüşmeler yapıldı.

Arma Filtre işçileriyle dayanışma "Adapazarı
Yürüyüşü"
Birleşik Metal-İş Sendikamızın Adapazarı'nda kurulu Arma Filtre iş

yerinde yürüttüğü örgütlenmeyine hukukdışı uygulamalarla karşı karşıya kal
dı. 130 işçi yalnızca Anayasal haklarını kullandıkları için işten çıkarıldı.

DİSK YönetinıKurulu, düşükücretle çalışmaya mahkum edilen, işsiz
likle ezilmek istenen üyelerimizin mücadelesine destek vermek amacıyla
Adapazarı'nda bir teşhir etkinliğinin düzenlenmesine karar verdi.

21 Ocak 1998, Çarşamba günü Kocaeli'de toplanan çevre illerdeki
DİSK üyeleri oluşturdukları bir araç konvoyuyla Adapazarı kent merkezinde
toplandı. Etkinliğimize destek veren diğer kitle örgütü temsilcilerinin de katı
lımıyla oluşturulan yürüyüş korteji kent içinden geçerek yeni kurulan sanayi
sitesi içindeki işyeri önüne geldi.

İşyeri önünde bir basın açıklaması yapan Genel Başkan Rıdvan Budak,
mücadelenin yılmadan süreceğini söyledi. Bu etkinlik katılım bakımından
Ankara yürüyüşümüz sırasındaki karşılama sonrasında Adapazarı 'nda uzun
yıllardır gerçekleşmiş en büyük kitle eylemi oldu.

Arma Filtre işçilerinden oluşan bir heyet 23 Ocak 1998, Cuma günü
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Ankara'ya giderek yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakam Nami Çağan ile görüştü.

Kamu emekçilerinin mücadelesine destek
DİSK Yönetim Kurulu, tüm üye sendikalara gönderdiği bir yazıyla 22

Ocak 1998,Perşembe günü başlayanKESK eylemlerine etkin destek verilme
sini istedi.

24 Ocak 1998, Cumartesi günü Ankara'da noktalanacak eylemler ne
deniyle düzenlenen uğurlama törenlerine başta İstanbul olmak üzere örgütlü
olunan tümkentlerde katılım sağlandı. İstanbul'daki uğurlama törenine DİSK
adına Yönetim Kurul üyesi Çetin Uygur katıldı.

KESK'inAnkara'daki eylemine ise Genel Başkan Rıdvan Budak, Ge
nel Sekreter Murat Tokmak ve yönetim kurulu üyelerimizin yanısıra çok sa
yıda DİSK üyesi de katıldı.

Mumcu'yu andık
Katledilen gazeteci, yazar UğurMumcu'yu anmak için 24 Ocak 1998,

Cumartesi günü birçok kentte' törenler düzenlendi. Murrıcu'nun katledildiği
yer olan evinin önündeki törene DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve yöne
tim kumlu üyelerimizin de aralarında yer aldığı kalabalık bir DİSK topluluğu
katıldı. Cumhuriyet gazetesinin İstanbul'daki merkez binası önünde yapılan
törene ise DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur ve sendikalarımızın yö
neticilerinden oluşan bir heyet katıldı.

Kamu görevlilerinin sendikal hakları
Kamu-İş tarafından 6 Şubat 1998, Cuma günü Ankara'da düzenlenen

"Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Görüşme Esaslan Paneli"ne DİSK
adına Genel Başkan Rıdvan Budak katıldı. Budak paneldeki konuşmasında
"kamu çalışanları temel sendikal haklarını kazanabilmek için demokratik bir
mücadele yürütmektedirler.... Bugün kamu çalışanlarının sendikal haklarına
ilişkin yasal düzenlemelerin tartışılabilir hale gelmesi de büyük ölçüde bu
mücadelenin bir sonucudur."

"Kamu görevlileri sendikaları yasa tasarısı Meclis gündemine geldi....
Ancak içeriğine bakıldığında pekçok eksikliğin ve yanlışlığın tasarıda yer al
dığı ortaya çıkmaktadır.... bütün çalışanların işçisiyle kamu çalışanıyla aynı
çatı altında birlikte örgütlenmesi ise nihai hedefimizdir" dedi.

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
DİSKYönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Başkanlar Kurulu'nca

da onaylanan örgütlenme ve çalışma programı 7-8 Şubat 1998 tarihlerinde
Gönen, Kemal TürklerEğitim ve DinlenmeTesisleri'nde toplanan Genişletil
miş Başkanlar Kurulu toplantısında ele alındı.
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Başbakan Yılmaz DİSK'i ziyaret etti
Başbakan Mesut Yılmaz beraberindeki bakanlar ve Anavatan Partisi

yöneticilerinden oluşan bir heyetle fJ Şubat 1998, Pazartesi günü DİSK genel
merkezini ziyaret etti.

Genel Başkan Rıdvan Budak ve yönetim kurulu üyelerimizle görüşen
Başbakan Yılmaz'a kayıtdışı ekonomi ve sendikal hak ihlalleri konusunda ya
şananlar örnekleriyle aktarıldı ve etkin önlem alınması istendi.

ETUC Genel Sekreteri Gabaglio'nun ziyareti
Üyesi olduğumuz Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel

Sekreteri Emilio Gabaglio ülkemize iki günlük bir ziyaret yaptı. Gabaglio, 11
Şubat 1998, Çarşamba günü DİSK genel merkezine gelerek yönetim kurulu
üyelerimizle görüştü. Genel Başkan Rıdvan Budak son dönemlerde yaşanan
sorunlar ve DİSK'in verdiği mücadelede ilgili bilgi verdi ve Ankara Yürüyü
şümüzle ilgili bir dosya sundu.

31. Kuruluş yıldönümü
Konfederasyonumuzun 31. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir dizi et

kinlik gerçekleştirildi. İşçi sınıfının en büyük gücü olan dayanışmanın pekiş
tirilmesi amacıyla 13 Şubat 1998, Cuma günü sürmekte olan grev ve direniş
ler ziyaret edildi. Tekstil Sendikamızın üyesi Brandi Tekstil işçilerinin direni
şi, BirleşikMetal-İş Sendikamızınüyesi Cam-İş Makina Kalıp işçilerinin gre
vi, Nakliyat-İş Sendikamızm üyesi Albayrak işçilerinin grevi yönetim kurulu
üyelerimiz, sendikalarımızın başkan ve yöneticilerinden oluşan bir heyet tara
fından ziyaret edildi.

14 Şubat 1998, Cumartesi günü İstanbul, Mecidiyeköy Kültür Merke
zi'nde Şube Başkanları Kurulu toplantısı yapıldı. İlle kez yapılan Şube Baş
kanları Kurulu toplantısı nedeniyle bir fotoğraf sergisi açıldı. Ankara Yürüyü
şümüzü izleyen gazeteciler Hatice Tuncer ve Ozan Pezek'in fotoğraflarından
oluşan sergi büyük ilgi gördü.

Toplantıda Ankara Yürüyüşüne katılan yönetici ve üyelerimize, yürü
yüş sırasında çekilmiş görüntülerinin eşliğinde birer yürüyüş plaketi sunuldu.
Bu törenin ardından sunulan ve yönetmenRuhi Karadağ tarafından hazırlanan
"Birşey Yapmalı! Ankara Yürüyüşü Belgeseli" büyük heyecan yarattı.

Şube Başkanları Toplantısında, Gönen Genişletilmiş Başkanlar Kuru
lu'nda görüşülen DİSK çalışma programı okundu ve alkışlarla desteklendi.

CHP Genel Başkanı Baykal DİSK'i ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin yöne

ticileri, milletvekillerinden oluşan bir heyetle 18 Şubat 1998, Çarşamba günü
DİSK genel merkezini ziyaret eti.
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Genel Başkan Rıdvan Budak ve yönetim kurulu üyelerimizle görüşen
Baykara çalışma yaşamında yaşanan sıkıntılar konusunda bilgi verildi, yasa
değişiklikleri ve hukuksuzluklar konusumda muhalefetin daha etkin çalışma-
sının beklentiği anlatıldı. •

Kamu görevlileri yasa taslağı tartışıldı
Hükümet tarafındanMeclis'e sunulan kamu görevlileri sendikalarıya

sa taslağı çeşitli platformlarda tartışıldı: Kamu emekçilerinin mücadelesinde
öncü rolü oynayan KESK konuyu çeşitli yönleriyle ele almak amacıyla 23 Şu
bat 1998, Cumartesi günü Ankara'da bir panel düzenledi.

"Kamu Görevlileri SendikalarıYasaTasarısı Paneli"ne DİSK adınaka
tılan Genel Sekreter Murat Tokmak bir konuşma yaptı. Tokmak konuşmasın
da "hem ulusal hem de uluslararası dayanışma ile kamu çalışanları yıllardır
talep ettikleri grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarına kavuşacaklardır" de
di.

"Sivil İnisiyatif' toplantısı
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun çağrısıyla DİSK,

Türk-İş, TESK, TOBB'dan oluşan "Sivil İnisiyatif' 23 Şubat 1998, Pazartesi
günü, İstanbul, Conrad Otel'de toplandı. Toplantıya DİSK adına Rıdvan Bu
dak katıldı.

Mefar'da sendikasızlaştırma
Kartal'da kuruluMefar İlaç Fabrikası, Lastik-İş Sendikamıza üye olan

12 işçiyi işten çıkardı. İşçilerin işlerine geri dönmek veAnayasal haklarından
yararlanmak için işyeri önündeki bekleyişine DİSK Genel Başkanı Rıdvan
Budak başkanlığındaki bir DİSK heyeti destek ziyareti yaptı.

24 Şubat 1998, Salı günü yapılan ziyaret sırasında Genel Başkan Bu
dak bir de basın toplantısı düzenledi.

Uzmanlık daireleri ortak toplantısı
Gönen'deki Genişletilmiş Başkanlar Kurulu kararları doğrultusunda

Konfederasyon ve üye sendikaların uzmanlık daireleri arasında koordinasyo
nu güçlendirmek amacıyla 24 Şubat 1998, Salı günü BirleşikMetal-İş Sendi
kamızın genel merkezinde ortak bir toplantı düzenlendi.

DİSKÖrgütlenme KoordinasyonKurulu ise 25 Şubat 1998, Çarşamba
günü yine BirleşikMetal-İş Sendikamızın genel merkezinde yapıldı.

İzmir'de örgütlenme çalışmaları hızlandı
Konfederasyonumuza üye başta metal işkolu olmak üzere sendikaları

mızın İzrrıir 'de başlattığı örgütlenme çalışmaları hızla meyvelerini verdi. Ge-
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nel Başkan Rıdvan Budak, 25 Şubat 1998, Çarşamba günü İzmir''e yaptığı bir
ziyaretle sendikalanmızın yeni örgütlendiği işyerlerindeki işçilerle tanışma ve
sohbet toplantısı düzenledi.

Özelleştirme uygulamaları tartışıldı
Özgürlük ve Dayanışma Partisi tarafından 28 Şubat 1998, Cumartesi

günüKartal'da düzenlenen "Özelleştirme ve Kamusal Alanın Tarifi Paneli"ne
DİSK adına Yönetim Kurulu üyemiz Çetin Uygur katılarak bir konuşma yap
tı.

Kızılay, yardımlaşma ve çalışanların sorunları
Kızılay Çorum Şubesi tarafından 28 Şubat 1998, Cumartesi günü Ço

rum'da düzenlenen "İnsan Hakları ve Sosyal Yardımlaşmada Kızılay'ın Öne
mi, Çalışanların Sorunları Paneli"ne DİSK adına katılan Genel Başkan Rıd
van Budak bir konuşma yaptı.

Çevre Bakanı Aykut'un ziyareti
Çevre Bakın İmren Aykut, 2 Mart 1998, Pazartesi günü DİSK genel

merkezini ziyaret etti. Genel Başkan Rıdvan Budak ve yönetim kurulu üyele
rimizin hazır bulunduğu görüşme sırasında Aykut, işçi sağlığını yakından il
gilendiren kirli üretim sorunları ve işgücünün çevre sorunları konusunda bi
linçlendirilmesine dönük eğitim çalışmalarıyla ilgili projeleri konusunda bil
gi verdi.

Çırağan Kempinski Palace'de işçi kıyımı
İstanbul, Çırağan Kernpinski Palace'de çalışan işçilerin OLEYİS'e

üye olmaları üzerine işveren 46 üyemizi işten çıkardı. Yargıtay 9. Hukuk Da
iresinin benzeri bir çok olayda da görüldüğü gibi işçi haklarını görmezden ge
len, çalışanlarının büyük çoğunluğunun noter belgesiyle OLEYİS'e üye oldu
ğu tespit edilen Çırağan Kempinski Palace'daki yetkisini red eden karan bü
yük tepki yarattı.

Gerek Otel yönetimini gerekse Yargıtayın bu kararım protesto etmek
amacıyla 3 Mart 1998, Salı günü Otel önünde Genel Başkan Rıdvan Budak,
DİSK ve OLEYİS yöneticilerinin katılımıyla bir basın toplantısı yapıldı. Bu
hukuku zedeleyen karardan cesaret alan işveren 46 üyemizin iş akdini feshe
derek sendikalaşmanın önüne set çekmeye çalıştı.

KESK genel merkezini ziyaret
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Genel SekreterMurat Tokmak ve

yönetim kurulu üyelerimiz 3 Mart 1998, Salı günü KESK genel merkezinizi
yaret etti. Ziyaret sırasında KESK Genel Başkanı Siyami Erdemve KESKyö
neticileriyle görüşen DİSK heyeti iki konfederasyon arasında ilişkilerin daha
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da geliştirilmesi ve K.ESK'in "acil eylem"ine destek verilmesi konusunda gö
rüş birliğine vardılar.

İstanbul bölge toplantıları
Yeni örgütlenme kampanyaları ve sendikal hak ihlalleriyle mücadele

nin yoğunlaştırılması doğrultusunda İstanbul Bölge Temsilciler Kurulu top
lantıları yapıldı. 3 Mart 1998, Salı günü Anadolu yakası Temsilciler Kurulu
Birleşik Metal-İş genel merkezinde, 4Mart 1998, Çarşamba günü ise Beyoğ
lu yakası Temsilciler Kurulu Bank-Sen genel merkezinde ve Avrupa yakası
Temsilciler Kurulu Genel-İş 2 Nolu Bölge Temsilciliğinde toplandı.

KESK üyelerinin polis tarafından dövülmesine tepki
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, grevli toplu sözleşmeli sendika

hakkı için 4Mart 1998, Çarşamba günüAnkara'da biraraya gelen KESKüye
lerinin emniyet güçlerince acımasızca dövülmesi üzerine bir basın toplantısı
düzenledi.

5 Mart 1998, Perşembe günü DİSK genel merkezi önünde yapılan ba
sın toplantısına DİSKüyesi sendikaların başkan ve yöneticileri de katıldı. Bu
dak basın toplantısında "Biz vatandaşına cop sallayan, gaz bombası atan bir
devlet anlayışını kabul etmiyoruz. Biz bu ülkede insan gibiyaşamak istiyoruz.
Buradan tümDİSKüyelerine, tüm emekçilere sesleniyorum.KESK'e vurulan •
darbe bizedir. Bulunduğunuz her yerde KESK şubelerini ziyaret edin. Sınıf
dayanışmasını geliştirelim. Sendikal hak ve özgürlüklermücadelesini yüksel
telim" dedi.

Avrupa Sendikalar Konfederasyoıiu Genel Sekreteri Ernilio Gabaglio
da olaylar üzerine TBMMBaşkanı Hikmet Çetin'e bir mesaj gönderek saldı
rıyı protesto etti. Gabaglio'nun mesajıKonfederasyonumuz tarafından kamu
oyuna açıklandı.

TÖSTAŞ işçileriyle dayanışma ''LalapaşaYürüyüşü"
Tekstil Sendikamıza üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan ve

Ağustos 1997'den beri işyeri önünde direnişte olan Töstaş işçileriyle dayanış
ma amacıyla 5 Mart 1998, Perşembe günü Trakya bölgesinde örgütlü sendi
kalarırnızın katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

"Sendikal Hak ve Özgürlükler Kampanyası" çerçevesinde İstanbul'da
oluşturulan araç konvoyu, Çerkezköy ve Edirne'de yeni katılımlarla büyüdü.
Araç Konvoyu Lalapaşa kent merkezine gelen ve bin kişiyi aşan DİSK korte
ji işyeri önünde biraraya geldi. DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak burada
yaptığı basın toplantısında haklarımızın korunması doğrultusunda mücadele
nin sonuna kadar süreceğini söyledi.

..............:-:,,.....:..,___~
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Trakya Bölge Temsilciler Kurulu toplandı
Trakya bölgesindeki örgütlenme çalışmaları ve yaşanan sorunlara kar

şı mücadelenin ortaklaştırılması amacıyla 5 Mart 1998, Perşembe günü Trak
ya Bölge Temsilciler Kurulu Edime'de toplandı.

8 Mart etkinlikleri
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

8 Mart 1998, Pazar günü aralarında DİSK'in de bulunduğu birçok demokra
tik kitle örgütünün katılımıyla İstanbul,Abide-i HürriyetMeydanı'nda "Sava
şa ve KadınaYönelik Şiddete Hayır Mitingi" yapıldı.

Aynı gün Ankara'da ise hazırlıkları OLEYİS tarafından yürütülen
«Kadınlar ve Yeni Dünya Düzeni Paneli" gerçekleştirildi. Ol.EYİS Genel
Başkanı ve DİSKYönetimKurulu üyesi Enver Ôktem'In.başkanlığında yapı
lan panele Genel Başkan Rıdvan Budak konuşmacı olarak katıldı.

Marmara ve Kocaeli bölge toplantıları
Örgütlenme sorunlarının ele alındığı ve çözüm yollarının tartışıdığı

Bölge TemsilcilerMeclisi toplantıları 8 Mart 1998, Pazar günü Bursa'da ve 9
Mart 1998, Pazartesi günü Kocaeli'de sürdü.

SSK hastanelerinin sorunları görüşüldü
DİSK ve üye sendi.kalanınız, SSK İstanbul hastanelerinin başhekimle

riyle ortak bir toplantı yaptı. 10 Mart 1998, Salı günü Dedeman otelinde ya
pılan toplantıda hastanelerin sorunları ve sendikaların çözüm noktasında kat
kıları ele alındı.

GSEE Genel Kurulu
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Yunanistan Genel Emek Konfe

derasyonu'nun (GSEE) Kavala kentinde12-15 Mart 1998 tarihleri arasında
toplanan Genel Kurulu'na katıldı.

Cam-İş Makina kalıp işçilerinin mücadelesi
Birleşik Metal-İş Sendikamızın üyesi Cam-İş Makina Kalıp işçilerinin

79 günü bulan grevine çözüm arayışları sürdü. Hiçbir diyalog çağrısına yanıt
vermeyen, işçilerin sendikalaşmasını kabul etmeyen işvereni uyarmak ama
cıyla 12Mart 1998, Perşembe günü bir etkinlik gerçekleştirildi.

Sabah Zincirlikuyu Mezarlığı önünde toplanan başta Birleşik Metal-İş
Sendi.kamız olmak üzere sendikalarımızın üyeleri, buradan yürüyerek Şişe
Cam Topluluğunun yönetim merkezi olan Camhan'a geldi. DİSK Yönetim
Kurulu üyesi Çetin Uygur burada toplu sözleşmeden kaçan ve hukuku çiğne
yerek işçilerin zorunlu tasamıffonu nemalarını ödemeyen işvereni teşhir eden



bir basın açıklaması yaptı. Birleşik Metal-İş yöneticeleri de basın çalışanları
na ve etkinliğe katılanlara grev ve işverinin tutumuyla ilgili bilgi verdi.

Basın toplantısının bitiminde araçlarına giden işçilerin üzerine saldın
lan birkaç kişi üye ve yöneticilerimizin tepkisi ve direnişiyle geri püskürtül
dü. Daha sonra gelen resmi polis yetkililerinin araya girmesiyle saldırganların
sivil polis olduğu öğrenildi, ancak ne amaçla orada bulunduklarını izah ede
medikleri görüldü. Yöneticilerimiz resmi giysili polisleri göreve davet ederek
kimlikleri açığa çıkan sivil polislerin uzaklaştırılmalarını sağladılar.

CHP'ye yapılan saldırıya tepki
Kamu emekçilerine toplu sözleşme ve grev hakkı tanımayan ve devle

tin güdümünde sözde sendika kurulmasına olanak tanıyan yasa tasarısını ka
bul etmeyen Cumhuriyet Halk Partisi 12Mart 1998, Perşembe günü saldırıya
uğradı. Kamu emekçilerinin "sahte sendika yasası" olarak adlandırdıkları bu
girişimle bir yerlere gelmeye, kamu emekçilerinin mücadelesini içeriden vur
maya çalışan, yıllarca ülkemizde nice canın kanına girmiş katiller için mevlüt
okutan "sahte sendika" yandaşlarının CHP genel merkezine yaptıkları saldın
büyük tepki aldı. DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak bir basın açıklaması
yaparak "bu saldın tek başına CHP'ye değil sendikal hak ve özgürlükleri sa
vunan herkese yapılmıştır" dedi.

Keşan Belediyesi'nde toplu sözleşme
Genel-İş Sendikamızın örgütlü olduğu Keşan Belediyesi'nde çalışan

üyelerimizle belediye arasında imzalanan toplu sözleşme nedeniyle 18 Mart
1998, Çarşamba günü Genel Başkan Rıdvan Budak'ın da katılımıyla bir tören
düzenlendi.

Yalova konferansı
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, 20 Mart 1998, Cuma günü Ata

türkçü Düşünce Derneği tarafından Yalova'da düzenlenen etkinliğe katılarak,
"Türkiye Nereye Gidiyor" başlığı altında bir konferans verdi. Kentin sendika,
siyaset ve kültür alanındaki yetkililerinin yoğun olarak katıldığı konferansta
demokratik kitle örgütleri, siyasete katılım ve temiz toplum konulan ele alın
dı.

DİSK genel sekreterler toplantısı
Konfederasyon ve üye sendikalar arasındaki koordinasyonunun artırıl

ması amacıyla 24 Mart 1998, Salı günü genel merkez binasında bir toplantı
gerçekleştirildi. Genel Sekreter Murat Tokmak başkanlığındaki genel sekre
terler toplantısında örgütsel işleyişte yaşanan sıkıntılar ve bunların aşılması
yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.
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"Sivil İnisiyatif" toplantısı

Aralarında DİSKGenel Başkanı Rıdvan Budak'ın da yer aldığı 5 kon
federasyon başkanı toplantısı 24 Mart 1998, Salı günüAnkara'da yapıldı. S'li
sivil inisiyatif olarak adlandırılan oluşum bu toplantıda alınan kararları 25
Mart 1998, Çarşamba günü yayınlanan bir basın açıklamasıyla kamuoyuna
duyurdu.

Basın açıklamasında "ülkemizin ve toplumumuzun haketmediği de
molcrasi dışı tartışmaları aşabilmenin tek yolu, hukukun egemenliğinin, sos
yal adaletin, Atatürk ilke ve inkılaplarının uygulanmasına ve örgütlü toplu
mun geliştirilmesine olanak verecek gerçek bir demokratikleşmenin hayata
geçirilmesidir" denildi.

EMEP yöneticilerinden ziyaret
Emeğin Partisi MerkezYürütmeKurulu üyesi NedimKöroğlu başkan

lığındaki parti heyeti 26 Mart 1998, Perşembe günü DİSK'i ziyaret etti. Ge
nel SekreterMurat Tokmak ve Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Karlı ile görü
şen EMEP heyeti yaklaşan 1 Mayıs'la ilgili görüşlerini aktardılar.

CHP heyetinden ziyaret
CHP İstanbul İl Başkanlığına aday olan eski sendikacı ve milletvekili

Ethem Cankurtaran ve partililerden oluşan bir heyet 26Mart 1998, Perşembe
günüDİSK'i ziyaret ederek Genel Başkan Rıdvan Budak'Ia görüştü.

Harb-İş sempozyumu
Türk-İş'e bağlı T. Harb-İş Sendikası tarafından 27 Mart 1998, Cuma

günüAnkara'da düzenlenen sempozyuma DİSK adına Genel Başkan Rıdvan
Budak katıldı. Sempozyumda uluslararası gelişmeler, yeni dünya düzeni, kü
reselleşme ve emek hareketindeki yansımaları ele alındı.

Adana'da basın toplantısı
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak 30 Mart 1998, Pazartesi günü

Adana'da bir basın toplantısı "düzenleyerek siyasetteki tıkanıklık yüzünden
birçok soruna çözüm bulunamadığını söyledi. Budak basın toplantısında sos
yal dengesizliklerin arttığına işaret ederek bu durumun özellikle irticai hare
ketleri besleyen birunsur haline geldiğini belirtti.

DİSK Başkanlar Kurulu
DİSK Başkanlar Kurulu 1 Mayıs hazırlıklarını görüşmek üzere 2 Ni

san 1998, Perşembe günü toplandı. Toplantı sonrasında 3 Nisan'da yapılan
basın açıklamasında "DİSK olarak talebimiz demokratikleşmenin hızla ger
çekleştirilmesi, çeteleşmenin tasfiye edilmesi ve örgütlü toplumun·yaratılma
sı doğrultusunda adımların hızla atılmasıdır" denildi.
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Başkanlar Kurulu, DİSK Yönetim Kurulu tarafından sürdürülmekte
olan "l Mayıs'ın Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) üyesi 4 konfe
derasyon tarafından ortaklaşa kutlanması girişimlerini olumlu bulduğunu"
açıkladı.

CHP il yönetimine ziyaret
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve

sendikalarımızın yöneticilerinden oluşan bir heyet 16 Nisan 1998, Perşembe
günü CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilen Ethem Cankurtaran ve il yönetici
lerini ziyaret etti.

3. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi
20 Nisan 1998, Pazartesi günü Ankara'da toplanan 3. İşçi Sağlığı

Kongresine DİSK adına Genel Başkan Vekili Atila Öngel katıldı. Öngel
Kongreye sunduğu tebliğinde "bütün sorunların çözümünde olduğu gibi bu
sorunun çözümünde de en önemli nokta örgütlülük ve bilinçlenmedir" dedi.

Demokrasi Hemen Şimdi, 1 Mayıs 1998
1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gü

nü hazırlıklarını yürütmek amacıyla DİSK'in çağrısıyla 4 konfederasyonun
temsilcileri ilk kez 30 Mart 1998, Pazartesi bir araya geldi. Ancak Türk-İş ve
Hak-İş'In merkezi düzeyde katılımı konusunda belirsizliğin sürmesi üzerine
bu konfederasyonların merkez yönetimlerinin kararının gelmesinekadar ortak
hazırlıklara ara verildi.

Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve KESK'in merkezi düzeyde ortak kutlama
karar alması üzerine 4 konfederasyon temsilcileri 18 Nisan 1998, Cumartesi
günü Türk-İş 1. BölgeTemsilciliğinde biraraya gelerek ortak bir basın toplan
tısı düzenlediler.

DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak başkanlığında oluşan Düzenle
me Kurulu basın toplantısında "1 Mayıs '98 Türk-İş, Hak-İş DİSK ve
KESK'in girişimiyle 'demokrasi' şiarıyla kutlanacaktır.... Türkiye'nin 4 emek
örgütü olarak ülkemize sesleniyoruz; şimdi demokrasi zamanıdır, haydi 1 Ma
yıs'ta buluşmaya" denildi.

Düzenleme Kurulu'nun 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması isteği İstan
bul Valiliği tarafından kabul edilmedi ve Abide-i Hürriyet Meydanı miting
için vilayet tarafından tahsis edildi.

1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde geleneksel biçimiyle 27 Nisan'da
önce 1 Mayıs '77 Şehitlerini anmak amacıyla KazancıYokuşu başında bir tö
ren düzenlendi ve ortak imzalı 1 Mayıs çağrılan halka dağıtıldı. Aynı gün 1
Mayıs '96 Şehitleri için Söğütlüçeşme'de ikinci bir tören düzenlendi. DİSK
Genel Sekreteri ve Düzenleme Kurulu Başkanı Murat Tokmak her iki etkin-
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likte de birer basın açıklaması yaparak tüm emekçileri 1 Mayıs'a katılmaya
davet etti.

DİSKGenel BaşkanıRıdvan Budak, 1 Mayıs ve erken seçim tartışma
larıyla igili olarak 29 Nisan'da bir basın toplantısı düzenlendi. Budak basın
toplantısında "Türkiye'nin emek örgütleri olarak 1 Mayıs, Cuma günü, 'Şim
di Demokrasi Zamanıdır!' diyerek Türkiye'nin dört biryanında alanlarda ola
cağız. Sadece bu 1 Mayıs'ta değil, artık sürekli olarak alanlarda olacağız, si
yasete müdahale edeceğiz. Buradan tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum; artık
siz de seyirci olmayın, siyasete müdahale edin; demokrasinin sizin katkıları
nızlayaratılacağını unutmayın" dedi.

ı Mayıs'ta Çağlayan'da yapılan miting öncesinde konfederasyonların,
siyasi partilerin ve diğer demokratik kitle örgütlerinin başkan ve yöneticile
rinden oluşan bir heyet Taksim, Atatürk anıtına ve KazancıYokuşu'na çiçek
ler bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren ilk kez yapılan bir uygulamayla
Perpa ve Şişli yönünde toplanan sendika, siyasi parti ve demokratik kitle ör
gütlerinden oluşan yürüyüş kolları genel başkanların alana gelmesiyle yürü
yüşe başladı.

İki koldan Çağlayan kavşağına ilerleyen kortejlerin aynı anda alana gi
rişi büyük ilgi gördü. DİSK Genel Sekreteri ve Düzenleme Kurulu Başkanı
Murat Tokmak'ın konuşmasıyla başlayan miting, konfederasyon başkanları
nın konuşmalarıyla devam etti. Genel Başkan Budak miting konuşmasında
"demokrasiyi ve örgütlü toplumu yaratarak, irticaya, darbelere, çetelere son
vereceğiz. 12 Eylül hukukunu ortadan kaldıracağız. Bu ülkenin Türkleri,
Kürtleri, Lazları, Çerkezleri, alevileri, sünnileri, Karadenizlileri, Akdenizlile
ri, doğuluları, batıWan olarak, nasıl bu cumhuriyeti birlikte kurduysak, bun
dan sonra da kardeşçe yaşacağız, yaşatacağız. İnadına bunu becereceğiz" de
di.

Genel başkanların konuşmalarının sona ermesine yakın Perpa yönün
de toplanan ancak Düzenleme Kumlu'nun almış olduğu kararlara uymayan
kimi gruplarla emniyet güçleri arasında çatışma çıktı. Gruplar emniyet güçle
rinin müdahalesi sonucunda dağıldı. Çok sayıda kişi yaralandı.

Bu olaylar üzerine başkanların konuşmalarından sonra gerginliğin ön
lemesi amacıyla miting sona erdirildi.

Mitingin dağılımından sonra gruplar halinde gidenlere ülkücü olduğu
bildirilen kişilerce saldırıldı. Saldın sırasında basın çalışanları da tartaklandı.
Saldırganlardan kaçarak binaya sığınan bir genç, emek ve demokrasi düşma
nı faşistlerce linç edilmek ve binanın üçüncü katından atılmak istendi. Emni
yet güçlerinin uzun süre seyirci olarak izlediği ve gencin bina camından aşa
ğıya atılmaya çalışıldığı sırada ancak birkaç memurun müdahalede bulundu-



ğu ve saldırganlar hakkında hiçbir işlem yapılmadığı bu olay tüm kamuoyun
da nefretle kınandı.

Düzenleme Kurulu, 1 Mayıs '98 mitiginin değerlendirilmesi amacıyla
6 Mayıs 1998, Çarşamba günü bir basın toplantısı yaptı. DİSK Genel Sekre
teri ve Düzenleme Kurulu Başkanı Murat Tokmak basın toplantısında "29 il
de gerçekleştirilen ve yarım milyona yakın insanın katıldığı kutlamalarda, ül
kemizin içinde yaşadığı kaosa karşı çözüm olarak demokrasiyi gösteren
emekçiler 'şimdi demokrasi zamanıdır' talebini, ülkeyi yönetenlere duyur
muşlardır" dedi.

Tokmak hazırlıklar sırasında İstanbul Valiliğinin ve EmniyetMüdürlü
ğünün duyarlı yaklaşımlarına rağmen bazı emniyet mensuplarının miting sı
rasında ve soıırasındaki olumsuz davranışlarını eleştirdi.

İHD Başkanı Birdal'a saldırı
DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak, İnsan Haklan Dmeği başkanı

Akın Birdal'a yapılan silahlı saldırı üzerine 12Mayıs 1998, Salı günü bir ba
sın açıklaması yaptı. Tokmak basın açıklamasında "ülkenin değişik yerlerin
de faşist odaklar tarafından yönlendirilen saldırılarla toplum üzerinde baskı"
oluşturulduğuna dişaret etti. Öğrencilere, işçilere, çeşitli demokratik kitle ör
gütlerine yönelen saldırıların giderek yoğunlaştığını vurgulayan Tokmak,
"Türkiye bir çatışma ortamının içinde çekilmek istenmektedir... Son olarak
İnsan Haklan Derneği Başkanı Akın Birdal'a yapılan silahlı saldırı bu tehli
keli planın bir uzantısıdır" dedi.

İstanbul EmniyetMüdürü Özdemir DİSK'i ziyaret
etti
İstanbul Emniyet Müdür Hasan Özdemir ve Emniyet Müdür Yardım

cısı Hüseyin Arpacı 14Mayıs 1998, Perşembe günü Konfederasyonumuzu zi
yaret etti.

DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve yönetim kurulu üyelerimizle
görüşen Özdemir ve Arpacı özellikle son zamanlarda artan silahlı saldırı ve
suikast girişimleri nedeniyle hassas kurum ve kuruluşlar çevresinde emniyet
önlemlerini artırdıklarını bu konuyla ilgili DİSK'in taleplerine yardımcı olu
nacağ~ı belirttiler.

Başbakan Yılmaz'ı ziyaret
DİSK Genel Başkam Rıdvan Budak ve Genel Sekreter Murat Tokmak

15 Mayıs 1998, Cuma günü Başbakan Mesut Yılmaz'ı Başbakanlık konutun
da ziyaret ettiler. Ziyarette sendikal yaşamla ilgili DİSK'in görüş ve beklenti
lerini içeren bir dosya sunuldu.
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CHP genel kurulu toplandı
Cumhııriiyet Halk Partisi'nin 28. Genel Kurulu 23-24 Mayıs 1998 ta

rihlerinde Ankara'da toplandı. Genel Kurula parti delegesi olarak katılan
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, CHP'nin emek hareketiyle iletişim kur
makta zorluk çektiğini, etkili bir muhalefet yapamadığını, emekçilerin yöne
tim mekanizmalarında daha etkin bir konuma gelmesi gerektiğini söyledi.

Genel Kurul sırasında DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Türk-İş
Genel Başkanı BayramMeral'In de imzaladığı ortak bir dilekçeyle DİSK ve
Türk-İş'ten bazı sendika başkanları Parti Meclisi üyeliğine aday gösterildi.
Ancak delegeler üzerinde belirleyici olan mevcut yönetim emekçilerin parti
organlarında görmeyi kabul etmedikleri için önerilen isimler seçilemedi. Bu
durum CHP'nin kendi tabanını inkar olarak nitelendi ve böylesi bir kimlik
kaymasının bedelinin ağır olacağı hatırlatıldı.

Çevre duyarlılığı için eğitim
Daha önce yapılan görüşmeler doğrultusunda çevre kirlenmesinin üre

tim aşamasında önlenmesi için Çevre Bakanlığı ve DİSK arasında işçilere yö
nelikbir ortak eğitim, çalışması başlatılması karan alındı. "Çevre ve İşçi Sağ
lığı" konulu ortak eğitim çalışmasına ilişkin olarak 25 Mayıs 1998, Pazartesi
günü Çevre Bakanlığı'nda bir protokol imzalandı. İmza törenine DİSK Genel
Başkanı Rıdvan Budak ve Çevre Bakanı İmran Aykut katıldı.

DİSK ve CFDT ortak sempozyumu
Dünyadaki ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeler karşısında işçi ha

reketindeki değişim, yeni örgütlenme anlayışları, sendikaların demokrasi ve
toplumsal gelişme üzerindeki etkileri DİSK ve Fransız Demokratik Emek
Konfederasyonu'nun (CFDT) ortak düzenlediği bir sempozyumda tartışıldı.

29-30 Mayıs 1998 tarihlerinde İstanbul, Trabya Oteli'rıde düzenlenen
..Demokrasi ve Toplumsal Gelişmede Sendikaların Rolü Sempozyumu"nda
akademisyenler ve her iki konfederasyon yönetici ve uzmaııları çeşitli konu
larla ilgili tebliğler sundular. •

DİSK, SSK hastanelerine sahip çıkıyor
DİSKGenel BaşkanıRıdvan Budak ve sendikalarımızın yöneticilerin

den oluşan bir heyet 4 Haziran 1998, Perşembe günü SSK İstanbul Hastane
si"ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında DİSK üyesi işçilerin kendi aralarında top
ladıkları yardım parası, hastaneye tomografi cihazı alınması amacıyla başhe
kimliğe teslim edildi. Yine üyelerimizin katkılarıyla Hastanenin bir aylık hij
yen malzemesi gereksinimi de karşılandı.

SSK İstanbul Hastanesi Başhekimliği üyelerimizin bukatkısı nedeniy
le hastane binasınaDİSK'e şükran plaketi çaktı.
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Köhler ve Isışah işçllertne destek
Birleşik Metal-İş Sendikamıza üye olan Köhler işçileri işverenin hu

kuk tanımaz saldırısıyla karşılaştı. İşverenin sendika üyesi 35 işçiyi işten çı
karması üzerine işyerinde yaşanan gerginlik nedeniyle üretim durdu. İşten çı
karılan işçilerin işe geri dönme talebiyle başlattıkları eyleme destek vermek
amacıyla DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak ve yönetim kurulu üyelerimiz
4 Haziran 1998, Perşembe günü Küçükköy'deki işyeri önünde bir basın top
lantısı yaptı.

Yine Birleşik Metal-İş sendikamıza üye oldukları için işten çıkanlan
ve işyeri önünde direnen Isışah işçileriyle dayanışma amacıyla Bursa'da bir
basın toplantısı yapıldı.

5 Haziran 1998, Cuma günü Bursa Demirtaş Organize Sanayi Site
sindeki işyeri önüne giden Genel Sekreter MuratTokmak yapılan haksızlık
lar karşısında direnmeyi sürdüreceklerini bildirdi. Her iki basın açıklamasına
başta Birleşik Metal-İş yönetici ve işyeri temsilcileri olmak üzere diğer sen
dikalarımızın yöneticileri de katıldı

Cam-İş Makina Kalıp işçileriyle dayanışma
Birleşik Metal-İş Sendikamızın üyesi işçilerin Cam-İş Makina Kalıp

işyerinde 167 gününü dolduran greviyle dayanışma amacıyla 7 Mayıs 1998,
Pazar günü Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda bir şölen düzenlendi.

DİSK ve Birleşik Metal-İş Sendikamız tarafından ortaklaşa düzenle
nen "Söz Sırası Emekçilerde Şimdi Demokrasi Zamanıdır" şöleninde DİSK
Genel Sekreteri Murat Tokmak, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Kamil Kin
kır ve işyeri temsilcileri birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından işçi korosu, Yılmaz Aslan, Grup Göçebe ve
Banu eserlerlerini seslendirdi.

15-16Haziran'ı anma etkinlikleri
DİSK Yönetim Kurulu son gelişmeler ışığında 15-16 Haziran Büyük

İşçi Direnişi'nin ytldönümünde Ankara'da bir dizi etkinlik yapılması karan
aldı.

İlle etkinlik 15 Haziran 1998, Pazartesi günü DİSK Yönetim Kurulu
üyeleri, sendikalarımızın yöneticileri ve sendika üyesi oldukları için işten çı
karılan işçilerin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde
gerçekleşti. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, basın toplantısında Bakanlı
ğın hukuksuz işten çıkarmalar karşısında daha etkin önlemler alması gerekti
ğini söyledi. Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı'nıNami Çağan sendikaüye
si oldukları için işten atılan işçileri kabul ederek onların şikayetlerini dinledi.
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Aynı anda tüm bölge temsilciliklerimiz bulundukları kentlerindeki
Bölge Çalışma Müdürlükleri önünde yaptıkları basın toplantılarında "hukuk
suz işten çıkarmalar ve sendikasızlaştırma girişimleri" protesto edildi. DİSK
yönetici ve üyeleri basın açıklamalarından sonra Bakanlık ve Bölge Çalışma
Müdürlükleri önünde bir süre için oturma eylemi yaptı.

Daha sonra konuyla ilgili olarak Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan
Yardımcısı Bülent Ecevit ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile görüşen
DİSK heyeti karnımın bir an önce çözümünü istedi. Başbakan ile yapılan gö
rüşme gergin bir ortamda gerçekleşti. Gerek Başbakan ve gerekse Başbakan

. Yardımcısı sorunların Ekonomik ve Sosyal Konsey'de çözümlenebileceğini
belirttiler.

İkinci etkinlik ise Ankara Merkez Temsilciliğimiz tarafından düzen
lendi. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen ve 15-16 Haziran belgeselinin
gösterildiği anma gecesi, birçok sanatçımızın katılımıyla gerçekleşen konser
le sona erdi.

ESK ve DİSK'in tavrı
DİSK'in 15 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikler çerçevesinde gün

deme getirdiği sorunlar üzerine Hükümet ani bir kararla 16 Haziran 1998, Sa
lı günü Ekonomik ve Sosyal Konsey'i toplantıya çağırdı.

DİSK Genel Başkam Rıdvan Budak'ın Ekonomik ve Sosyal Konsey
toplantısıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

DİSKolarak yapısı ve işleyişi değişmedikçe Konsey toplantılarına ka
tılmakta çekince göstereceğimizi söyledik. 15-16 Haziran 1998 tarihlerinde
son dönemde işten atılan işçilerle birlikte Çalışma Bakanını, Başbakan sayın
Mesut Yılmaz'ı, Başbakan Yardımcısı sayın Bülent Ecevit'i ve CHP Genel
Başkanı sayın Deniz Baykal'ı ziyaret ettik. Görüşmelerimiz sırasında özellik
le Başbakan ve Başbakan Yardımcısının taleplerimizi Ekonomik ve Sosyal
Konsey'de de dile getirmemiz doğrultusundaki ricasıyla karşılaştık. Bunun
üzerine 16 Haziran 1998 tarihinde yapılan Ekonomik ve Sosyal Konsey top
lantısına katıldık.... Hükümet kendi politikasını baştan belirlemişti ve enflas
yonla mücadele için ücretlerin aşağıya çekilmesini, hatta dondurulmasını ön
görüyordu.... Bizden istenen de bu politikalara onay vermemizdi. Hükümetin
tek taraflı ve dayatmacı olmanın ötesine geçemediği bu tip toplantıların çö
züm üretmeyeceğini birkez daha gördük. Bu nedenle Konsey toplantısından
erken ayrıldık.... Yapısı, işleyişi ve gündemi değişmedikçe Ekonomik ve Sos
yal Konsey toplantılarına bir daha katılmayacağımızı kamuoyuna duyuruyo-
ru~ •

Düşünce rnahkumlarına ziyaret
DİSKGenel Sekreteri MuratTokmak başkanlığındaki bir heyet 19 Ha-



ziran 1998, Cuma günü Saray Cezaevi'ne giderek düşüncelerinden dolayı ce
za alan gazeteci Ragıp Duran ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Baş
kan Yardımcısı Saruhan Uluç ile görüştüler,

MuratTokmak ziyaret nedeniyleyaptığı basın açıklamasında "Türkiye
gerçek bir demokrasiye kavuşmak istiyorsa başta düşünce ve örgütlenme öz
gürlüğü olmak üzere bütün temel insan hak ve özgürlüklerini tanımak ve ha
yata geçirmek zorundadır" dedi.

Genel-İş Olağanüstü Genel Kurulu
Genel-İş Sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulu 20-21 Haziran 1998

tarihlerinde Ankara'da, Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda
yapıldı.

Sendikamız, yönetimle ile ilgili süren hukuki sürecin sonunda mahke
me kararıyla bir süre için KayyımHeyeti'nin yönetimine devredildi. Kayyım
Heyeti tarafından yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda İsmail Hakkı
Önal başkanlığında yeni bir yönetim oluştu.

Sendika kapatma AİHM'de
Deri-İş Sendikamızın, yönetim kurulu üyelerinden birinin 10 yıllık si

gortalı işçi olmadığı gerekçe gösterilerek mahkeme tarafından kapatılması
üzerine Konfederasyonumuz konuyu Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine ta
şıma kararı aldı.

Kapatma kararının Avrupa İnsan Haklan Sözleşrnesi'nin 11., 87 sayılı
ILO Sözleşmesi'nin 3. veAvrupa Sosyal Şartı'nın 5. maddesini ihlal eden bu
karar nedeniyle Konfederasyonumuz ve sendika üyeleri adınaMustafa Güler
bireysel başvuru hakkını kullanarakAİHM'ne başvuruda bulundu.

Genel Sekreter Murat Tokmak konuyla ilgili olarak 23 Haziran 1998,
Salı günü bir basın açıklaması yaparak "bu dava yalnızca bir sendikanın faali
yetlerini yeniden sürdürebilmesi, üyelerinin haklarına kavuşabilmesi bakı
mından değil, Türkiye'nin hukuk alanındaki çifte standartlı uygulamalarının
ortadan kaldırılması ve demokrasinin gelişmesi açısından büyük önem taşı
maktadır' dedi.

Hedef Dağıtım'da mücadele
Nakliyat-İş Sendikamızın yeni örgütlenme çalışmaları başlattığı Hedef

Dağıtım işletmesinde sendika üyesi oldukları gerekçesiyle çok sayıda işçi iş
ten çıkarıldı. Genel Sekreter Murat Tokmak, 26 Haziran 1998, Cuma günü
Mecidiyeköy'deki HedefDağıtımmerkezinin önünde bir basın toplantısı yap
tı.

Basın toplantısına başta Nakliyat-İş Sendikamız olmak üzere sendika
larımızın yöneticileri ve Hedef Dağıtım çalışanları katıldı.
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Köhler işçilerine saldırı
Sendikalı oldukları için işten atılan Birleşik Metal-İş üyesi Köhler iş

çiler işyeri önündeki bekleyişleri sırasında 26 Haziran 1998, Cuma günü sa
bahı üzerine sürülen sivil bir araçla ezilmek istendi. Görgü tanıklarına göre si
vil polis oldukları bildirilen bu kişilerin işçileri tehdit etmesi üzerine olay
Konfederasyonumuz tarafından medya kuruluşlarına ve ilgili yerlere bildiril
di.

Hacı Sabancı'nın cenaze töreni
Sabancı ailesinden Hacı Sabancı'nın ani ölümü üzerine 26 Haziran

1998, Cuma günü Adana'da düzenlenen törene DİSK Genel Başkanı Rıdvan
Budak da katıldı. Budak, Tekstil Sendikamızın örgütlü olduğu Bossa 1 fahri-

• kasında yapılan törende bir konuşma yaptı.

Siemens işçisi sendika hakkını savundu
Mudanya'da kurulu Siemens kablo fabrikasında örgütlü olan Birleşik

Metal-İş Sendikamızın yeni açılan bir birimde çalışmaya başlayanları da ör
gütlemesi üzerine işveren üyelerimizi sendikadan istifa etmeye zorladı. Bazı
üyelerimiz ve öncü işçiler işten çıkarıldı. İşverenin hukuk tanımaz bu tutumu
işyerinde ve Mudanya'da ciddi boyutlu bir gerginliğe neden oldu. 1 Temmuz
1998, Çarşamba günü işverenin talebi üzerine fabrika emniyet güçleri tarafın
dan kuşaltıldı. Üyelerimiz sendika haklarını savunmak amacıyla işyeri içinde
bekleyişe geçti. Artan gerginlik üzerine DİSK'ten yapılan basın açıklamasın
da "Siemens işvereni Mudanya'da altından kalkamayacağı tehlikeli bir oyun
oynuyor. Tüm kamuoyunu bu hukuksuzluğa karşı sessiz kalmamaya çağırıyo
ruz" denildi.

Konfederasyonumuz Bursa Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Çalışma
Bölge Müdürlüğü düzeyinde görüşmeler yüıüterek olaya aktif biçimde müda
hale etti.

600'den fazla işçinin özgür iradelerine yapılan bu saldın karşısında
gösterdikleri direniş başarıya ulaştı. 2 Temnmz'da işveren temsilcileri üyele
rimizin kararlı tutumu ve yapılan uyarılan dikkate alarak Siemens çalışanla
rının iradesine saygılı olacaklarını ve işten çıkarma kararlarını askıya aldıkla
rını açıklamalarıyla· gergin bekleyiş sona erdi.

"Kürt Sorunu" Viyana'da tartışıldı
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, 2-3 Temmuz 1998 tarihlerinde

Viyana'da yapılan "Kürt Sorunu" konulu konferansa katıldı. Budak, Avrupa
Birliği Parlamentosu Sosyalist grup, Avusturya Sosyal Dernorkat Partisi ve
Karl-Renner Enstitüsü tarafından düzenlenen konferanstaki konuşmasında
"sorunun her türlü yasak, korku, yıldırma ve kısıtlamadan uzak biçimde tartı-
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şılması başlangıç için yeterli adım olacaktır. Bu adını atılırsa sivil toplumun
da desteğiyle Kürt sorunu, çözüm rotasına girecektir" dedi.

"Düşünce suçlusu" sendikacı
Nakliyat-İş Sendikamızın Ankara Şube Sekreteri Bayram Karkın bir

konuşması nedeniyle hapis cezası aldı. Karkın'ın cezaevine girmesi nedeniy
le DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur, 2 Temmuz 1998, Perşembe gü
nü genel merkezde bir basın toplantısı yaptı.

Uygur, sendikalarımızın yöneticilerinin de hazır bulunduğu basın top
lantısında "bu ülkede emekten, özgürlükten, demokrasiden, bağımsızlıktan
yana olanlar aynı safta durmayı bilmek zorundadır. Daha fazla insanımızı yi
tirmeden, daha fazla insanımızı dört duvarın ardına göndermeden güçlerimizi
birleştirmeliyiz" dedi.

Nakliyat-İş üyelerine saldırı
Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve üç sendika

üyesi 4 Temmuz 1998, Cumartesi günü Hedef Dağıtım önünde işverenin
adamları olduğu bildirilen kişilerin saldırısına uğradı. Aynı gün sendikanın
gazetesini dağıtan bir işçi de gözaltına alındı.

Aliağa Emek Şenliği
Geleneksel Aliağa Emek Şenliği'ne DİSK adına Genel Başkan Rıdvan

Budak katıldı. Şenlik kapsamında 5 Temmuz 1998, Pazar günü bir konferans
veren Budak, çalışma yaşamı ve siyasetin ülke sorunları karşısındaki duyar
sızlığı konusuna ağırlık verdi.

Ören, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 9-11 Temmuz 1998 tarihlerin

de Ören'deki Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde toplandı.
Tespit edilen sorunların değerlendirilmesi ve karar taslaklarını hazırlamak
üzere komisyonlar oluşturuldu. Başkanlar Kurulu yapılan çalışmalar sonra
sında alman kararlar ve tespit edilen görüşler daha sonra kamuouna açıklan
dı.Açıklamada "sermayenin yaşanan krizden çıkış için kendi çıkarları doğrul
tusunda önlemler önerdiği", "bu durumdan kurtulmanın yolunun demokrasi
nin geliştirilmesi ve genişletilmesinden geçtiği; bunun tilin toplumun talebi
olduğu" vurgulandı.

Sorunların hükümete ve TBMM.'de bulunan partilere defalarca iletildi
ği ve çözümüretilmediği hatırlatılan açıklamada Başkanlar Kurulu'nun bugü
ne kadar sürdürülen mücadele hattının geliştirilerek devam ettirilmesi karan
aldığı bildirildi.

Başkanlar Kurulu, bir süre önce Batı Karadeniz ve birçok yöremizde
\
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ki sel felaketine, Adana ve Ceyhan'da meydana gelen depremlere de dikkat
çekerek bu felaketlerde yaşanunı yitirenlere başsağlığı ve yaralılar için şifa
dileğinde bulundu.

Bölge Koordinasyon Eğitim Semineri
DİSK Bölge Örgütlenme Koordinasyon Kurullarr'na yönelik olarak

13-15 Temmuz 1998 tarihlerinde bir eğitim semineri yapıldı. Edremit, Kalkım
İlyada Otel'de yapılanEğitim Semineri 'nde dünyada ve ülkemizdeki sendikal
hareketin gelişimi, yaşanan sorunlar ve çözüm konularında çalışma grupları
oluşturuldu. Video filmleri sunuldu, çeşitli başlıklar altında tebliğler değerlen
dirildi.

Türkler ve Budak'ı anma
DİSK'in kurucu Genel Başkanı ve T. Maden-İş Sendikamızm Genel

Başkanı Kemal Türkler ve İlerici Deri-İş Sendikamızın Genel Başkanı Kenan
Budak'ı için anma etkinlikleri düzenlendi.

Türkler'i anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak 22 Temmuz 1998,
Çarşamba günü sabah evinin önünde ve daha sonra da Topkapı'daki mezarı
başında birer tören yapıldı.

DİSK genel merkezinde biraraya gelen sendikalarımızın yöneticileri,
Türkler ailesi ve Türkler Vakfı yöneticileri buradan topluca Merter'deki evi
nin önüne geldi. Genel SekreterMuratTokmak buradaki konuşmasında Türk
ler 'i katledenleri lanetledi. Bu törenin ardından gelinen Topkapı'daki mezar
başında Genel Başkan Rıdvan Budak ve Birleşik Metal-İş Sendikamızın Ge
nel Başkanı Kamil Kinkır törene katılanlara hitap etti.

12 Eylül karanlığında emniyet güçlerinin kurduğu bir pusuda katledi
len İlerici Deri-İş Genel Başkanı Kenan Budak'ın anmak için 25 temmuz
1998, Cumartesi günü Silivrikapı Mezarlığr'nda bir tören düzenlendi.

Törene Genel Başkan Rıdvan Budak, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri,
sendikalarımızın yönetici ve üyeleri, Budak ailesi, Türk-İş üyesi Deri-İş Sen
dikası yöneticileri katıldı.

Genel Başkan Budak'ın Bursa toplantısı
DİSK-Genel Başkanı Rıdvan Budak, 31 Temmuz 1998, Cuma günü

Bursa'da bir basın toplantısı düzenlendi. Budak basın toplantısında Hüküme
tin toplu görüşmelerdeki ücret artışlarının sınırlandırılmasına ilişkin baskısını
eleştirdi. Yaklaşan seçimler ve konuya ilişkin tartışmalara da değinen Budak
"ülkemizde eşitlik, özgürlük ve barış istiyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez bir
yaşam biçimi olması için çaba gösteriyoruz. Ülkemize ve halkımıza duyduğu
muz sorumluluk bize sürekli mücadele etme görevi yüklüyor. Bu görevi yeri
ne getirmek için bıkmadan, usanmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Fazilet Partisi'nden ziyaret
Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan ve beraberindeki bir heyet

5Ağustos 1998, Çarşamba günü DİSK'i ziyaret etti. Recai Kutan başkanlığın
daki heyette FP Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Ali
Coşkun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
partinin il başkanı yer aldı.

Fazilet Partisi'nin siyasi ve sendikal tarihimizde bir ilk olan ziyareti
büyük ilgi gördü. Genel Başkan Rıdvan Budak ve Yönetim Kurulu üyeleri
mizle görüşen Fazilet Partisi heyeti partilerinin politikaları ve çalışma yaşa
mına ilişkin görüşlerini aktardılar.

Genel Başkan Budak, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada "Türkiye
içinde pekçok farklılıkları barındıran bir ülkedir. Bugüne kadar farklılıkları
mız zenginliğimiz olarak görülebilseydi sorunlarımız da bukadar çok olmaz
dı.... İnanç üzerinden politika yapılmamalıdır. İnanç Allahla kul arasında kal
malıdır.... Toplum örgütlü değil. Sendikalaştıkları için son iki yılda 50 bin ki
şi işten atıldı. İş güvencesinin sağlanması gerekiyor... Fazilet Partisi Türki
ye'nin bir partisidir; bu ülkenin gerçeğidir. Kabulümüzdür. Laiklik de bu ül
kenin çimentosudur. Demokrasi ise en temel ortak değerimiz olmalıdır" dedi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden ziyaret
Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin Genel Başkanı Ufuk Uras, parti

yönetecileri SaruhanUluç ve HakanTahmaz'ın da aralarında yer aldığı bir he
yetle 6 Ağustos 1998, Perşembe günü DİSK'i ziyaret etti. ÖDP Genel Başka
nı Uras, ziyareti sırasında partisi tarafından hazırlanan "Gökkuşağı Projesi"
konusunda bilgi verdi. Uras solun birliğinin sağlanmasında emek örgütlerine
büyük görev düştüğünü, bu nedenle öncelikli görevlerinin emek örgütlerinin
siyasete katılımını artıracak bir ortak örgütlenmenin sağlanması olduğunu be
lirtti.

Genel Başkan Rıdvan Budak ise "solun dağınıklığı, siyasetin denge
sizliği aşılmalıdır. Sol kendi içinde ittifaklara olanak sağlayacak projeleri ge
liştirmelidir" dedi.

Bekir Yıldız'ı uğurladık
Değerli yazar ve bir emekçi dostu olan BekirYıldız'ı 11 Ağustos 1998,

Salı günü sonsuzluğa uğurladık. Konfederasyonumuz Yıldız'ın Karacaahmet
Camii ve Mezarlığı'nda yapılan cenaze töreni ile ilgili hazırlıklara katkı ver
di.

Barış Şenliği
1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen çeşitli etkinlere katı

lım sağlandı. 29 Ağustos 1998, Cumartesi günü Bakırköy Fildamı'ndaki şen-

DİSK
11. Genel
Kurulu

123



DİSK
11. Genel
Kurulu

124

1
Iiğe DİSK adına Genel Sekreter Murat Tokmak katıldı. Yine aynı günEsen-
kent'teki Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'ndeki toplantıya ise Genel Başkan Rıd-
van Budak katıldı. •

DİSK Yönetim Kumlu'nun 1 Eylül'de yayınladığı bir bildiride "Barış
ve Demokrasi seçeneği artık devreye girmelidir. Barışın önündeki engeller,
kanla beslenenler, savaş çığırtkanları, din ve milliyetçilik gerekçesiyle savaşı
köıükleyenler, çeteler bu toplumdan dışlanmalıdır. Şiddetin hertürüne karşı
çıkan, bölünmeyi ve parçalanmayı değil, farklılıklarımızı toplumsal bir zen
ginlik olarak görüp bu temelde bütünleşmeyi savunanlar kararlı bir mücade
leyi başlatmalıdırlar" denildi.

DİSK'ten ortak mücadele çağrısı
DİSK Yönetim Kurulu 1 Eylül 1998, Salı günü yaptığı bir açıklama ile

metal ve tekstil sektöründe sürmekte olan grup toplu sözlemelerinde emek ör
gütlerini birlikte davranmaya çağırdı. Yönetim Kumlu'nun daha önce yaptığı
yazılı açıklamaya Türk-İş ve Hak-İş yanıt vermezken Türk Tabipleri Birliği
ve TürkMühendis ve Mimar Odaları Birliği destek verdi.

Bu gelişme üzerine yapılan basın açıklamasında "işçiler güçlü bir bir
lik oluşturmazlarsa konfederasyon ayırımı gözetmeksizin hepimizin kaybede
ceğini birilerinin anlaması ve görmesi gerekmektedir. DİSK tümbu olumsuz
luklara karşın çağrısını yinelemekte ısrarlı davranacaktır. TTB ve
TMMOB'nin gösterdiği duyarlı tutum bu yöndeki çabalarımızın devamı için
önemli bir destek oluşturacaktır" denildi.

Çalışma Bakanı Çağan'ın ziyareti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan, 4 Eylül 1998, Cuma

günü DİSK genel merkezini ziyaret etti. Çağan ziyaretinde DİSK Yönetim
Kurulu'na Bakanlığınca hazırlanan kaçak işçi çalıştırılmasının önlenmesine
yönelik başlatılacak kampanya ile ilgili son hazırlıkları anlattı. DİSK Genel
BaşkanıRıdvan Budak daha önce Konfederasyonumuzun yürüttüğü kampan
yaları örnek göstererek Bakanlığın bu çalışmasına aktif destek verileceğini
açıkladı.

DİSK'in adı bir okulda ölümsüzleşti
Tekstil Sendikamız önemli bir girişime imza atarak alanında öncü bir

güç olduğunu gösterdi. Ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan hazır gi
yiın için yetişmiş nitelikli eleman gereksinimini gidermeye dönük olarak bir
meslek lisesinin oluşumuna katkı verdi. İstanbul, Kartal'da DİSK/fekstil Ha
zır Giyim Meslek Lisesi adı verilen okul 1998-1999 eğitim döneminde çalış
malarına başladı.

Konuyla ilgili olarakDİSKveTekstil Genel BaşkanıRıdvan Budak, İs-



tanbul Valisi Erol Çakır ve Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ömer
Balıbay'ın katılımıyla 4Eylül 1998, Cuma günü İstanbul Valiliği'nde bir pro
tokol imzalandı.

Metal işçileri mücadelede kararlı
Metal ve Tekstil sektöründeki grup toplu sözleşmelerinde işveren ör

gütlerinin olumsuz tavırları ilişkilerin gerginleşmesine yol açtı. Özellikle
MESS'ifı yalnızca ücretler değil aynı zamanda kazanılmış haklarayönelik ta
lepleri sözleşme görüşmelerini kilitledi. Yapılan tüm çağrılara karşın üç kon
federasyonun ortak mücadele etrafında birliğinin sağlanamamasından cesaret
alan işveren örgütleri tutumlarını sertleştirdi.

Birleşik Metal-İş Sendikamız, tıkanan toplu sözleşmeler karşısında
mücadele hattını belirlemek üzere 10-11 Eylül 1998 tarihlerinde işyeri temsil
cileri, toplu sözleşme komiteleri ve üyelerimizin katılımıyla genel bir bilgi
lendirme toplantısı düzenledi.

10 Eylül'de Bayrampaşa'da, 11 Eylül'de Gebze'de yapılan toplantılar
da görüşmelerde gelinen nokta ve alınacak tavır değerlendirildi. Gebze'deki
toplantıya DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak da katılarak bir konuşmayap
tı.

Zümrüt Örme direnişi
Tekstil Sendikamıza üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 350

Zümrüt Tekbstil işçisi eşleri ve çocuklarıyla birlikte işyeri önünde direnişe
geçti.

Çerkezköy/de kurulu işyerideki işçilerin kararlı direnişine destek ver
mek amacıyla DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, 18 Eylül 1998, Cuma gü
nü direnişteki işçileri ziyaret etti.

"Sigortalı Çalış, Sigortalı Çalıştır" kampanyası
Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütü

len, aralarında DİSK'in de bulunduğu 3 işçi sendikaları ve bir işveren sendi
kaları konfederasyonu tarafından desteklenen "sigortalı çalış, sigortalı çalış
tır" kampanyasının başlatılması nedeniyle bir miting düzenlendi.

20 Eylül'de Merter Meydanı'nda yapılan miting ve kampanya nede
niyle çeşitli sloganları içeren afişler, broşürler ve DİSK Yönetim Kurulu'nun
taleplerini içeren bir açıklama hazırlanarak dağıtıldı. İstanbul'un çeşitli yerle
rine DİSK ve Bakanlık amblemlerini taşıyan pankartlar asıldı.

Miting sırasıyla Bakan Nami Çağan, Hak-İş Genel Başkanı Salim Us
lu, DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Türk-İş Genel Başkanı Bayram Me
ral, TİSK temsilcisi ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ece
vit'in konuşmalarıyla tamamlandı.
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Metal işkolunda işçi öfkesi
Metal işkolundaki grup toplu sözleşmelerinde «yüzde 90'ın bir kuruş

bile altına imza atmam" diyenTürk-İş'ebağlıTürkMetal Sendikasınınbir ge
ce yansı yüzde 43 'le sözleşme imzalaması birçok kentte işçilerin isyanına ne
den oldu. Binlerce işçinin toplu olarak sendikadan istifası ve ardından birçok
yerde BirleşikMetal-İş Sendikamıza üye olmaları üzerine bir biri ardına olay-
lar patlak verdi. •

İşçilerin özgür iradeleriyle DİSK'e katılmaya başlamaları nedeniyle
olaya müdahil olan Konfederasyonumuz başta Genel Başkan Rıdvan Budak
olmak üzere etkin bir biçimde özellikle Bursa ve İzmir'de çalışmalara katıldı.

• Genel Başkan Budak, 27 Eylül 1998, Pazar günü İzmir'de bir basın
toplantısıyla metal işçilerinin tepkilerine yönelik DİSK'in tutumunu açıkladı.
Ardından 28 Eylill'de Bursa'ya geçti ve BirleşikMetal-İş Genel Başkam Ka
mil K.inlar'la birlikte fabrika önlerinde vardiyalar halinde işçilerle görüştü.
Genel Başkan Budak, insan yerine koyulmayı, demokrasiyi arayan herkese
DİSK'in ve Birleşik Metal-İş'in kapılarının açık olduğu çağrısı yaptı. Budak
daha sonra 29 Eylül'de Bursa'da bir basın toplantısı düzenleyerek "Emeğinin
karşılığını almak için, toplumsal yaşama ağırlığını koymak için örgütlenen iş
çiler, bu beklentilerini yerine getirmeyen sendikalardan istifa edeceklerdir....
Kimi işverenlerinbu tercihe açık veya kapalımüdahaleleri kabul edilemez bir
tutumdur" dedi.

Başta Renault ve Tofaş işçileri olmak üzere yolları kapatan, toplu yü
rüyüşler yapan metal işçilerinin tepkisi karşısında Türk Metal yöneticileri
DİSK'i karalamaya dönük kampanyalar başlattı, medyadaki kimi ücretli ga
zetecilere haber yaptırmaya çalıştı.

İşçilerin gruplar halinde istifaları ve yine Birleşik Metal-İş'e üye olma
ya başlamaları üzerine hareket geçen işverenler ve sendikaları N.IESS, işçile-
rin özgür iradesi üzerine gölge gibi düştü. •

Birleşik Metal-İş'e üye olan işçiler tek tek tespit edilip işten atılmaya,
evlerinden aranarak tehdit edilmeye başlandı. Kimi işletmelerde baskılar yo
ğunlaştı, işten çıkartmaları arttı ve hatta işverenler bizzat noter getirerek ve
mesai saatinde işçileri servis otobüslerine doldurarak Türk Metal'e üye yap
maları gibi yöntemler uygulandı: Türkiye'deki herkes böylece kimin işçinin
kimin işverenin sendikası olduğunu bir kez daha gördü.

DİSK ve BirleşikMetal-İş ne alılaka ne de demokrasiye sığmayan bu
saldınları uluslararası platforma taşıdı. Özellikle Renault merkezinin bulun
duğu Fransa'daki örgütlü sendika CGT olayla yakından ilgilendi. CGT'nin
Renault Cleo delegesi Gerard Prevvart ve Renault Avrupa grubu temsilcisi
Antonio De Almeito 14 Ekim 1998, Çarşama günü DİSK'i ziyaret etti. Ko
nuklar Genel Sekreter Murat Tokmak ve Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur
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ile görüştü. Fransız heyet bizzat Oyak-Renault işletmelerini gezerek işveren
yetkilileriyle görüştü.

SEKA'da direniş
Hükümetin. bir gece yarısı kararıyla SEKA işletmelerini kapatması

üzerine işçiler 3 Ekim 1998, Salı günü fabrikaları işgal etti. Türk-İş'e bağlı
Selüloz-İş Sendikası'na üye işçilerin başlattığı bu eylem geniş yankı buldu.
DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur, 4 Ekim'de SEKA İzmit İşletmesi
ne giderek işçilerin haklı direnişlerine destek verdi.

CHP İl ve ilçe başkanlarının ziyareti
CHP İstanbul İl Başkanı Ethem Cankurtaran ve ilçe başkanlarından

oluşan bir heyet 23 Ekim 1998, Cuma günü DİSK'i ziyaret etti. Konuklar Ge
nel Başkan Rıdvan Budak ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

İstanbul Valisi'nin ziyareti
İstanbul Valisi Erol Çakır 23 Ekim 1998 Cuma günü DİSK'e bir neza

ket ziyareti yaptı. Vali Çakır, Genel Başkan Rıdvan Budak ile görüştü.

Başkanlar Kurulu toplantısı
DİSK Başkanlar Kurulu 27 Ekim 1998, Salı günü genel merkez bina

sında toplandı. Toplantı öncesinde Genel BaşkanRıdvan Budak, DİSKYöne
tim Kurulu'nun yaşanan ekonomik kriz, erken seçim ve yoğunlaşan çeteleş
melere ilişkin görüşlerini açıklayan bir basın toplantısı yaptı.

Cumhuriyetin 75. yılı
Curnhuriyet'in kuruluşunun 75. yılı nedeniyle 29 Ekim 1998, Perşem

be günü İstanbul'da düzenlenen törenlere DİSK de katıldı. Genel BaşkanRıd
van Budak Vatan Caddesinde düzenlenen törenlerde hazır bulundu.

75. yıl için sivil toplum örgütlerinin düzenlediği yürüyüşe DİSK arala
rında Genel Başkanı Rıdvan BudakYönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu
bir kortejle katıldı. Mecidiyeköy'den başlayan yürüyüş Taksim alanında sona
erdi. Yürüyüş süresince "DİSK'in işçisi demokrasi bekçisi", "yaşasın laik, de
mokratik Türkiye" sloganları atıldı.

DİSKYönetimKurulu 75. yıl nedeniyle 28 Ekim 1998, Çarşamba gü
nü bir mesaj yayınladı. Yönetim Kurulu mesajında, "76. yıla girerken cumhu
riyeti daha da geliştirmek, demokrasiyi güçlendirmek, toplumsal barışı kur
mak istiyorsak, toplumun bütün kesimlerinin özgürce örgütlenebilmesine ola
nak tanımalıyız. Kısacası, cumhuriyetimizi hep birlikte demokratik bir cum
huriyet yapmalıyız" denildi.
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SEKA kapatılamaz mitingi
Seka işletmelerinin hükümet tarafından gece yansı kararnamesiyle ka

patılması üzerine İzmit fabrikasında direnişe geçen işçilere destek için 31
Ekim 1998, Cumartesi günü 4 konfederasyonun katılımıyla bir miting düzen
lendi. Kocaeli'de düzenlenen "Seka kapatılamaz" mitinginde Genel Başkan
Rıdvan Budak bir konuşma yaptı.

Susurluk 3. yılında
Türidye'deki çeteleşmenin boyutlarını ortaya seren Susurluk Kaza

sı'nın yıldönümü nedeniyle 3 Kasım 1998, Salı günü genel merkez önünde bir
basın toplantısı yapıldı. Akşam yapılan basın toplantısına çok sayıda üyemiz
rneşalelerle katıldı.

"Yeniden Yollardayız Kampanyası"
Ankara Yürüyüşü sürecinde ortaya konulan taleplerin yeniden günde

me getirilmesi amacıyla hazırlanan "Yeniden Yollardayız" kampanyası 13
Kasım 1998, Cuma günü Bursa'da yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna
duyuruldu. Genel Başkan Rıdvan Budak'ın Bursa Orhangazi Parkı'nda yaptı-
ğı basın toplantısına çevre illerden üyelerimiz de katıldı. .,

Yine kampanya çerçevesindeGenel SekreterMurat Tokmak 17 Kasım,
Salı günü Çorlu'da; Genel Başkan Vekili Atilla Öngel 25 Kasım, Çarşamba
günü Osmaneli'de birer basın toplantısı yaptı.

5'li Sivil İnisiyatif toplantısı
Türk-İş, DİSK, TESK, TOBB ve TİSK genel başkanları ortaya ·çıkan

bükü.met krizi nedeniyle bir araya geldi. 17 Kasım 1998, Salı günü Türk-İş ge
nel merkezinde yapılan toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında
siyasal krize ilişkin görüşler dile getirildi.

Genel başkanların CHP'nin de hükümete katılması yönündeki çağrısı
nın yer aldığı açıklamada; "Bizler, halkımızın katılmadığı bu siyaset oyunu
nun artık seyircisi olmayacağız. Birbiriyle kavga etmeyi siyaset sayan ve ki
şisel ve parti çıkarlarını ülkenin ve halkın çıkarlarının üstünde ve önünde tu
tan duyarsız siyasetçileri teşhir edeceğiz. Halkını siyaset dışında tutan, sivil
toplum örgütlerinin siyasette ağırlık koymasını istemeyen, kısacası halksız
demokrasi ve örgütsüz toplum isteyen bu anlayışa karşı aktif tavır alacağız"~~- -

Bu toplantının öncesinde 10 Kasım'da da bir toplantı düzenleyen "5 'li
Sivil İnsiyatif'teki genel başkanlar hükümet krizini değerlendirmiş ve bükü
metin desteklenmesi yönünde bir karar oluşturmuştu. Ancak Başbakan Mesut
Yılmaz'ın da adının karıştığı Türbank ihalesine fesat karıştırılmasıyla ilgili

, ortaya çıkan belgeler nedeniyle 11 Kasım'da yapılması planlanan basın top
. lantısı ertelenmişti,
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Zümrüt Örme işçileriyle dayanışma
Tekstil Sendikamızda örgütlendikleri için işten çıkarılan Zümrüt Örme

işçileriyle dayanışma amacıyla 18 Kasım 1998, Çarşamba günü Çerkez
köy'de bir toplantı düzenlendi. Tekstil tarafından düzenlenen dayanışma ge
cesine Genel Sekreter Murat Tokmak katıldı.

NusrettinYılmaz'ı andık
Deri-İş SendikamızınGenel Başkanı NusrettinYılmaz ölümünün 4.yı

Iında 3 Aralık 1998, Perşembe günü Hasdal Mezarlığı'nda düzenlenen bir tö
renle anıldı.

Temsilciler Meclisi toplantısı
"Yeniden Yollardayız" kampanyası çercevesinde yürütülen çalışmala

ra ilişkin olarak Bölge Temsilciler Meclisi toplantıları yapıldı. 17 Kasım
1998, Salı günü Çorlu'da Genel Sekreter Murat Tokmak'ın; 21 Kasım, Cu
martesi günü Kocaeli ve 22 Kasım, Pazar günü İzmir Genel Başkan Rıdvan
Budak'ın; yine 22 Kasım, Cumartesi gijô.ü Aııkara'da Genel Sekreter Murat
Tokmak'ın başkanlığındaki toplantılarda çeşitli konular ele alındı.

_Genel Başkan Vekili Atila Öngel 25 Kasım, Çarşamba günü Bilecik'te
ve Genel Başkan Rıdvan Budak 27 Kasını, Cuma günüAdana'da düzenledik
leri toplantılarla kampanya ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. 29 Kasım, Pa
zar günü ise Adana'da bölge Temsilciler Meclisi toplantısı yapıldı.

Temsilciler Meclisi toplantılarının sonuncusu 5 Aralık 1998, Cumarte
si günü İstanbul'dayapıldı. MecidiyeköyKültürMerkezi'ndeki toplantıya İs
tanbul ve çevre illerden işyeri temsilcileri, şube yöneticileri katıldı.

Demokrasi Kurultayı
Aralarında DİSK'in de bulunduğu bir grup sivil-toplum örgütünün ko- •

ordinasyonunda yürütülen Demokrasi Kurultayı, İstanbulYerel Kurultayı'nın
sonuçlarını duyurmak amacıyla düzenlenen basın toplantısı 5 Aralık 1998,
Cumartesi günü TMMOB/İstanbul Harita Mühendisleri Odası lokalinde ya
pıldı. Toplantıya DİSK, KESK, TMMOB, İstanbul Barosu; İstanbul Dişhe
kimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, İSMMMO, Halkevleri,
PSAKD temsilcileri katıldı.

MuharremAk'ı yitirdik
Cam Keramik-İş Sendikamızın Genel Sekreteri MuharremAk 7 Ara

lık 1998, Pazartesi günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamımyitirdi.

Ak için 8 Aralık, Salı günü DİSK genel merkezi önünde bir tören dü
zenlendi. MuharremAk daha sonra Beykoz'da toprağa verildi. .
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DİSK'ten Türk-İş ve Hak-İş'e çağrı
DİSK Yönetim Kurulu, Türk-İş ve Hak-İş yönetimlerine yazdığı bir

mektupla küresel kriz gerekçesiyle artan işten çıkarmalar ve toplu sözleşme
görüşmelerinde sıfır zam dayatmalanna karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.
Yönetim Kumlu'nun çağrısı 16 Aralık 1998, Çarşamba günü bir basın açıkla
masıyla kamuoyuna duyuruldu.

Limter-İş Başkanı'na saldırı·
Limter-İş Sendikamızın Genel Başkanı Kazını Bakış'm 11 Aralık

1998, Cuma günüAksaray'da düzenlendiği bir basın toplantısı esnasında em
niyet güçleri tarafından dövülerek gözaltına alındı. 4 gün hiçbir gerekçe gös
terilmeden gözaltında tutulan bakış yine gerekçe gösterilmeden serbest bıra
kıldı. Bakış'myapılanmuayenesi sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinde ya
raların olduğu tespit edildi.

DİSKGenel Sekreteri Murat Tokmak 16 Aralık, Çarşamba günü genel
merkezde, Bakış'uı da katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyerek olayı pro
testo etti.

Tekstil Olağanüstü Genel Kurulu
DİSK üyesi Tekstil İşçileri Sendikası, 12-13 Aralık 1998 tarihlerinde

Olağanüstü Genel Kurulu'nu topladı. Tarabya Otelinde yapılan Genel Kurul
sonucunda Genel Başkan Rıdvan Budak tarafından oluşturulan liste delegele
rin büyük çoğunluğundan destek alarak yönetime seçildi.

Tümtis'e baskına tepki
Türk-İş'e üye Tumtis'in İstanbul'daki. genel merkez ve şubelerinin

emniyet güçlerince basılması, bazı yöneticilerinin gözaltına alınması üzerine
DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak 16 Aralık 1998, Çarşamba günü bir ba
şın açıklaması yaparak olayı protesto etti.

Kendirligil'i andık
ASİS Genel Başkam Rıfat Kendirligil ölümünün birinci yılında 20

Aralık 1998; Pazar günü Feriköy'deki mezan başında anıldı.

Tekstil vemetal sektörünün sorunları tartışıldı
DİSK Yönetim Kurulu, Tekstil ve Birleşik Metal-İş sendikalarımızın

yönetici ve uzmanlarının da katılımıyla ortak bir toplantı düzenlendi. 21 Ara
lık 1998, Pazartesi günü yapılan toplantıda her iki sektörde yaşanan sorunlar
ve sendikal önlemler konusu değerlendirildi.
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Baştürk'ü andık
DİSK ve Genel-İş Genel BaşkanıAbdullah Baştürk ölümünün 7. yılın

da 21 Aralık 1998, Pazartesi günü Zincirlikııyu'daki mezarı başında anıldı.
Anma törenine başta DİSK ve Genel-İş olmak üzere üye sendikalarımızın
başkan ve yöneticileri, Baştürk ailesi, CHP İstanbul Milletvekilleri Ahmet
Güryüz Ketenci ve Algan Hacaloğlu, KadıköyBelediye BSaşkanı Selami Öz
türk ve çok sayıdaüyemiz katıldı.

Anma töreninde DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Genel-İş Ge
nel Başkam İsmail Hakkı Önal _birer konuşmayaptı.

DİSK Başkanlar Kurulu
DİSK Başkanlar Kurulu, ekonomikkrizin çalışmayaşamında yarattığı

etkileri ve alınacak önlemleri değerlendirmek için 22 Aralık 1998, Salı günü
toplandı. Toplantı sonrasında ortaya çıkan görüşler 23 Aralık, Çarşamba günü
Genel BaşkanRıdvanBudak tarafından düzenlenen bir basın toplantısıyla ka
muoyuna açıklandı. Budak basın toplantısında "Bugün ekonomide genel ola
rak bir kriz yaşanmaktadır. Hepimizin arzusu, Türkiye'nin bu krizden istihda
mı ve sanayiyi koruyarak en az zararla çıkmasıdır... Ancak bazı sermaye çev
releri, krizi abartarak krizden yararlanma çabası içindedirler... bu çevreler en
küçük sıkışıklıkta işten çıkarma, ücretsiz izin, toplu sözleşme haklarının
ödenmemesi gibi tüm çalışanları zora sokan uygulamaları gündeme getirmek
tedirler.... Krizin nilıai ve temel çözümü... sosyal devlet anlayışına dayanan,
kamu harcamalarının borçla değil, vergi gelirleriyle sağlandığı, planlı-kurallı
ve kayıtlı bir yatırım ve üretim ekonomisinin kurulmasıdır" dedi.

DİSK'tenGazetecilik Bildirgesi'ne destek
Aralarından DİSK'in de bulunduğubir grup sivil toplum örgütünün de

katkılarıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan" TürkiyeGa
zetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi" Yönetim Kurulumuz tarafından in
celendi ve kabul edildi. Alınan karar 24 Aralık 1998 tarih ve 530/ÖD-166 sa
yılı yazı ve ekinde tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin, kimi sendikalarımızın
başkanlarının ve DİSK uzmanlık daireleri müdürve uzmanların "Bildirge'tde
ki ilkelere uyacaklarını belirten imzaları da TGC'ne bildirildi.

Türk-İş, Hak-İş ve KESK yönetimlerine ziyaret
Genel Başkan Rıdvan Budak, Yönetim Kurulu'nun ortak mücadele

çağrısı doğrultusunda 25 Aralık 1998, Cuma günü Türk-İş ve Hak-İş; 29 Ara
lık, Salı günü ise .KESK genel merkezlerini ziyaret etti.

Toplantılarda Başkanlar Kurulumuz veYönetim Kurulumuzda ele alı
nan sorunlar çerçevesinde oluşturulan görüşler doğrultusunda şu çağrı yapıl
dı;
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"Başta Türk-İş ve diğer konfederasyonlar olmak üzere bütün emekçi
örgütlerine, krize karşı emekçilerin güç ve eylem birliği için biraraya gelme
çağrısında bulunuyoruz ve diyoruz ki işgüvencesi, işsizlik sigortası ve diğer
ortak taleplerimiz için yanyana gelelim ve birlikte yürüyelim,"

L. • • •
3- 1999 YILI ETKiNLiKLERi
Emek örgütleri birlik yolunda
Hazırlıkları bir süredir devam eden "Emek Cephesi" çerçevesinde

Türk-İş Genel Başkanı BayramMeral, DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak v~
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu 7 Ocak 1999, Perşembe günü DİSK genel
merkezinde ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında dokuma işkolunda tıkanan grup toplu sözleşmele
ri nedeniyle her üç konfederasyona bağlı işkolu sendikaları başkanları da ka
tıldı. Türk-İş üyesi Teksif, DİSK üyesi Tekstil ve Hak-İş üyesi Öziplik-İş sen
dikaları adına Teksif Genel Başkanı Zeki Polat sözleşmelerle ilgili açıklama
yaptı.

Sendikal Hak İhlalleri Sempozyumu
Türkiye'deki sendikal hak ihlallerini izlemek üzere üye sendikalarımı

zın şube yöneticileri ve işyeri temsilcilerinden oluşan Ulusal İzleme Komite
si bir yılı aşkın süren çalışmalarının sonuçlarını düzenledikleri bir uluslarara
sı sempozyumla değerlendirdi.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (ETUC) da katkılarıyla 8-9
Ocak 1999 tarihlerinde İstanbul, Hotel Armada'da yapılan "Türkiye'de Sen
dikal Hak İhlalleri Uluslararası Sempozyumu"na yurtdışından ve ülkemizden
çok sayıda sendika yöneticisi, bakanlık yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Türk-İş
Genel Başkanı BayramMeral, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, KESK Ge
nel Başkanı Siyami Erdem, Avrupa Birliği Büyükelçisi Karen Fog birer ko- •
nuşma yaptı.

Sempozyum süsince DİSK, Türk-İş, Hak-İş, KESK, ICFTU, ETUC,
OECDfl'UAC, ILO temsilcileri, akademisyenler tebliğler sundular.

Tekstil işçileri greve çıktı
Dokuma işkolundaki grup toplu sözleşmelerinin uyuşmazlıkla sonuç-

. lanması üzerine DİSK üyesi Tekstil ve Hak-İş üyesi Öziplik-İş sendikaları 12
Ocak 1999, Salı günü çeşitli illerdeki çok sayıda işyerinde greve çıktı. Türk
İş üyesi Teksif ise yapılan ortak mücadele anlaşmasına rağmen bir gün önce
11 0cak'ta gizlice toplu sözleşmeyi imzaladı.

.•'
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Tekstil Sendikamızın greve çıkması nedeniyle Genel Başkan Rıdvan
Budak Adana'da bir basın toplantısı yaptı. İşçilerin kararlılığını açık biçimde
ortaya koyması üzerine yeniden başlayan görüşmeler olumlu biçimde sonuç
landı ve 13 Ocak'ta toplu sözleşme imzalandı.

Mumcu'yu andık
Emekçilerin dostu, demokrasi mücadelesinin şehidi, Cumhuriyet gaze

tesi yazan UğurMumcu'nun katledilmesinin yıldönümü nedeniyle Cumhuri
yet Gazetesi önünde bir tören yapıldı. 24 Ocak 1999, Pazar günü saat
12.00'de yapılan törene Genel Başkan Rıdvan Budak, sendikalarımızın baş
kan ve yöneticileri, çok sayıda üyemiz katıldı.

Ecevit'ten sürpriz açıklama
DSPGenel Başkanı BülentEcevit, 26 Ocak 1999, SalıgünüAnkara'da

bir açıklama yaparak DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ı genel seçimlerde
partisinin milletvekili adayı olarak göstereceklerini bildirdi.

Emekçilerin güçbirliğine doğru bir adım
Emek Cephesi oluşumu çerçevesinde Hak-İş genel merkezinde 27

Ocak, 1999 Çarşamba günü bir toplantı düzenlendi. ToplantıyaTürk-İş Genel
Başkanı Bayram Meral, DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Hak-İş Genel
Başkanı Salim Uslu'nun yanısıra KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, Türk
Kamu-Sen Genel Başkanı ResulAkay veMemur-Sen Genel BaşkamM. Akif
İnan da katıldı.

Toplantıda emek kesimindeki ortak sorunları saptayan ve acil talepleri
dile getiren bir ortak bildiri hazırlanarak aynı günkamuoyuna açıklandı. Açık
lamada "Yaşanan küresel krizin ve tüm toplumsal olumsuzlukların aşılabilme
sinin yolu, hayatın tilin alanlarında demokratikleşmeden ve örgütlenmenin
önündeki engellerin ortadan kaldırılmasından geçmektedir'' denildi.

İki bakandan ziyaret
Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel ve Çalışma ve Sosyal Gü

venlik Bakanı Prof. Dr. Nami Çağan 29 Ocak 1999, Cuma günü Konfederas
yonumuz genel merkezini ziyaret.etti. YönetimKurulu üyelerimizle görüşen
bakanlar çalışma yaşamının sorunlarıyla ilgili görüş alış verişinde bulundular.

Swisscard işçilerine destek
Genel Başkan Rıdvan Budak, Basın-İş Sendikamıza üye oldukları ge

rekçesiyle işten çıkarıldıkları için 36 gündür işyeri önünde haklarını arayan
Swisscard işçilerini ziyaret etti. 30 Ocak 1999, Cumartesi günü yapılan ziya
rete seiıdik:alarımızmyöneticileri ve üyeleri de katıldı.

İşten çıkarılan 42 üyemizin katıldığı eylem sırasında zaman zaman

----
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üyelerimiz ve sendikamızın yönetecileri hiçbir gerekçe gösterilmeksizin gö
zaltına alındı ve bir süre tutulduktan sonra serbest bırakıldı. 28 Ocak'ta Ba
sın-İş Sendikamızın Genel Başkanı Derviş Beyoğlu da gözaltına alınarak ge
ce geç saatlerde serbest bırakıldı.

İpekçi anıldı
Türkiye'nin karanlıkta kalan cinayetlerinden birine kurban giden Mil

liyet gazetesi başyazarıAbdi İpekçi için 1 Şubat 1999, Pazartesi günü Zincir
likuyu Mezarhğı'nda düzenlenen 20. anma törenine Genel Başkan Rıdvan
Budak katıldı.

IG Meiden temsilcisinin ziyareti
Almanya'dan 1GMeiden Sendikası basın sözcüsüWemer Pfenig 3 Şu

bat 1999, Çarşamba günü Konfederasyonumuzu ziyaret etti. Metin Göktepe
davası ile ilgili olarakülkemize gelen ve kendisine EMEP, Evrensel gazetesi
yöneticilerinin de eşlik ettiği Alman sendikacı Pfeig, Genel Sekreter Murat
Tokmak ile görüştü.

DİSK Başkanlar Kurulu toplandı

DİSK Başkanlar Kurulu, 18 Nisan'da yapılacak genel ve yerel seçim
lere ilişkin Konfederasyonumuzun görüşlerinin oluşturulması amacıyla 5 Şu
bat 1999, Cuma günü genel merkezde toplandı.

BaşkanlarKurulumuzun görüşleri doğrultusunda hazırlanan bir bildiri
6 Şubat, Cumartesi günü kamuoyuna açıklandı. Yine Başkanlar Kurulu'nda
alınan karar doğrultusunda sözkonusu bildiri daha sonra. çoğaltılarak tüın iş
yeri temsilciliklerimize gönderildi.

Başkanlar Kurulu bildirisinde seçimlerde "emekten ve demokrasiden
yana sol parti ve adayların" destekleneceği ilan edildi.

Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısı
Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısı Başbakan Bülent Ecevit baş

kanlığında 8 Şubat 1999, Pazartesi günü Ankara'da Başbakanlık Binası'nda
yapıldı.

DİSK adına Genel Başkan Rıdvan Budak katıldığı toplantıda Ekono
mile ve Sosyal Konsey'in Avrupa Birliği örneğinde bir yapılanmaya kavuştu
rulması veyasayla düzenlemesi konusundaki DİSK'in görüşü dile getirildi.

• Tema Vakfı Başkanı Karaca'nın ziyareti
Tema Vakfı Başkanı Hayrettin Karaca ve Vakıf Genel Müdürü Ümit

Y.Gürses 11 Şubat 1999, Perşembe günü Konfederasyonumuzu ziyaret etti.
Genel Başkan Rıdvan Budak ve Yönetim Kurulu üyelerimizle görüşen Kara-
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ca, Vakfın düzenlediği "10 milyon meşe palamutu kampanyası"na DİSK'in
katılımı ve ortak toplantılar düzenlemesi için bir proje sundu.

32. Kuruluş yıldönümümüz
DİSK'in kuriıluşunun 32. kuruluş yılı nedeniyle 13 Şubat 1999, Cu

martesi günü İstanbul ve Adana'da iki ayn toplantı yapıldı.

Genel Başkan Rıdvan Budak Adana'da bir basın toplantısıyla 32. yılın
değerlendirmesini yaptı.

Genel Sekreter Murat Tokmak ise İstanbul'da sürmekte olan Swiss
card direnişini ziyaret etti. Ziyarete sendikalarımızın başkanları, yöneticileri
ve çok sayıda üyemiz katıldı. •

KESK eylemine destek
DİSK Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda KESK tarafın

dan Ankara'da 13 Şubat 1999 Cumartesi günü düzenlenen "Ekonomik ve De
mokratik Haklar Mitingi"ne Ankara Temsilciliğimiz bünyesinde katılındı.

Öcalan'ın yakalanmasıyla ilgili mesaj
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Abdullah Öcalan'ın yakalanarak

Türkiye'ye getirilmesi nedeniyle 17 Şubat 1999, Çarşamba günü Başbakan
Bülent Ecevit'e bir mesaj gönderdi.

Budak mesajında; "Abdullah Öcalau'ın yakalanmış olması, yıllardır
varolan ye binlerce insanın ölümüne, annelerin gözyaşlarına yol açan terörün
ve şiddetin tamamıyla bitmesi ve sorunun nihai olarak çözülmesi için ele ge
çirilen tarihsel bir fırsattır. Terör ve şiddetle hiçbir yere varılamayacağı bir kez
daha görülmüştür" dedi.

Türkiye Demokrasi Kurultayı toplandı
Yerel düzeyde hazırlıkları yapılan Türkiye Demokrasi Kurultayı, 6

Mart 1999, Cumartesi günü Ankara'da toplandı. Toplantıya DİSK adına katı
lan Genel Başkan Vekili Atila Öngel burada yaptığı konuşmada, "siyeset sa
dece seçimler, partiler ya da parlamentoyla sınırlı bir olgu değildir; siyaset ya
şamın her alanında yapılmalıdır. bu noktada, toplumun örgütlü kesimleri, sen
dikalar, demokratik kitle örgütleri vb. toplumsal düzeyde gerçekleşen siyase
tin ayrılmaz parçalarıdır" dedi.

Limter-İş uzmanı Yeter işkencede öldü
Limter-İş Sendikamızın eğitim uzmanı Süleyman Yeter'in gözaltında

tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 7 Mart 1999, Pazar günü öldü.
Yeter'in ölümü üzerine Genel Başkan Vekili Atilla Öngel tarafından genel
merkez binasında 9 Mart, Salı günü bir basın toplantısı düzenlendi.
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Süleyman Yeter'in cenazesi 10 Mart, Çarşamba günü Alibeyköy Ce
mevi 'de düzenlenen törenin ardından oluşturulan bir kortej eşliğinde Alibey
köy Mezarlığı'na götürülerek burada toprağa verildi.

Mavi Çarşı katliamını protesto
PKK militanları tarafından İstanbul, Kadıköy'deki "Mavi Çarşı" isim

li alışveriş merkezine 13 Mart 1999, Cumartesi günü yapılan saldırı sonucu
yaşamlarını yitiren 13 kişi anısına 17 Mart,.Çarşamba günü genel merkez
önünde saygı duruşu yapıldı. Genel SekreterMurat Tokmak burada bir basın
açıklamasıyaparak saldırıyı lanetledi. Aynı anda tüm işyerlerindeyapılan say
gı duruşu ardından Yönetim Kurulu'nun bildirisi okundu.

Saygı duruşu etkinliğine DSP'den İstanbul Milletvekili adayı olan Ge
nel Başkan Rıdvan Budak, Yönetim Kurulu üyelerimiz, sendikalarımızın yö
neticileri ve üyelerimiz katıldı.

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
DİSK ve KESK'in kadın sorunlarıyla ilgili yürüttüğü çalışmalar 13

Mart 1999, Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenen bir "Forum''la sonuçlan
dırıldı.

• Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen ve "2000'e Girerken
Çalışma Yaşamında Kadın" başlığıyla yapılan foruma gerek sendikalardan
gerekse akademik çevrelerden tebliğler sunuldu.

DİSK'ten seçimlere ilişkin tutum
DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak 16 Mart 1999, Salı günü genel

merkezde bir basın 'toplantısı düzenleyerek DİSK'in I 8 Nisan genel ve yerel
seçimlerine ilişkin tutumunu açıkladı. Tokmak açıklamasında seçimlerin erte
lenmesi yönündeki girişimleri eleştirerek "Türkiye bir seçim atmosfeine gir
miştir. Bu nedenle geriye dönüş artık mümkün değildir. Yapılan bütün yokla
malar halkın ezici çoğunluğunun seçimlerin 18 Nisan'da yapılmasından yana
olduğunu göstermektedir'' dedi.

Maden işçileri tek çatı altında birleşti
DİSK'in her işkohında tek sendika ilkesi doğrultusunda çalışmalarını

somutlaştıranYeraltı Maden-İş ve DevMaden-Sen sendikalarımız 20-21 Mart
1999 tarihlerinde toplanan genel kurulları sonucunda işkollarında birliği sağ
ladılar.

20 Mart, Cumartesi günü toplanan Yeraltı Maden-İş Sendikamızın 5.
Genel Kurulu'nda oybirliğiyle Dev Maden-Sen'e katılma kararı alındı. Aynı
tarihte toplanan DevMaden-Sen Olağanüstü Genel Kurulu, Yeraltı Maden-İş
Sendikamızın kararını yine oybirliğiyle kabul etti.

'
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21 Mart, Pazar günü yapılan seçimler sonucunda DİSK Yönetim Ku
rulu üyesi ve Yeraltı Maden-İş eski Genel Başkanı Çetin Uygur, Genel Baş
kanlığa; Dev Maden-Sen eski Genel Başkanı ve DİSKAnkara Merkez Tem
silcisi Tayfun Görgün ise Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.

Emekli-Sen Genel Kurulu toplandı
Emekli-Sen 2. Genel Kurulu 20 - 21 Mart 1999 tarihlerinde Ankara'da

toplandı. Genel Kurul sonucunda İbrahim Şahin yeniden Genel Başkanlığa
getirildi.

ÖDP heyetinin ziyareti
Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Ufuk Uras ve partinin

İstanbul milletvekili ve yerel yönetim adaylarından oluşan bir heyet 6 Nisan
1999, Salı günü DİSK'i ziyaret etti. DİSK Genel Başkan Vekili Atilla Öngel
ve Genel Sekreter Murat Tokmak'Ia görüşen heyet ziyaretleriyle ilgili açıkla
malarda bulundu.

Swisscard'da baskılar artıyor
Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Derviş Boyaoğlu ve bir grup Swiss

card işçisi 6 Nisan 1999, Salı günü gözaltına alındı. Bir süre gözaltında kalan
Beyoğlu ve üyelerimiz daha sonra serbest bırakıldı. Emniyetin bu keyfi uygu
laması ertesi gün de sürdü, bir grup işçi 7 Nisan'da yine bir süre için gözaltı
na alındı.

Bu olayların ardından Basın-İş Sendikamızın Genel Başkanı Derviş
Boyaoğlu 8 Nisan, Perşembe günü evinin yakınlarından silahlı üç kişi tarafın
dan kaçırıldı. Samandağ Ormanı'na götürülüp tehdit edilen Beyoğlu serbest
bırakıldı. Bu olay üzerine Genel Başkan Vekili Atila Öngel 9 Nisan'da Kar
tal'daki işyeri önünde bir basın toplantısı düzenlendi. Öngel, çok sayıda sen
dika yöneticisi ve üyemizin yanısıra siyasi partilerin de kitlesel destek verdi
ği basın açıklamasında "Türkiye'de sendikalara ve sendikal haklara yönelik
saldın ve· tehditlere, adam.kaçırma ve ölümle tehdit gibi terörist eylembiçim
lerinin eklenmesi, ülkemizde sendikal haklar, özgürlükler ve demokrasi açı
sından oldukça vahim bir gelişme olarak görülmelidir."

Yönetim Kurulumuz yerel emniyet yetkililerinin keyfi baskıları ve ka
çırma olayıyla ilgili olarak gerek İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ge
rekse Kartal Kaymakamlığı düzeyinde önlem alınması için girişimlerde bu
lundu.

DİSK Başkanlar Kurulu toplandı
DİSK Başkanlar Kurulu, 7 Nisan 1999, Çarşamba günü genel merkez

binasında toplandı. BaşkanlarKurulu'nda Sırpların Kosova'da başlattığı etnik
temizlik ve 1 Mayıs hazırlıkları görüşüldü.
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Başkanlar Kumlu'nun yaptığı değerlendirmelerle ilgili sonuçlar 8 Ni
san, Perşembe günü kamuoyuna açıklandı. Başkanlar Kurulu açıklamasında
"savaşın sürmesi, etnik düşmanlıkları körükleyecek, ekonomik ve sosyal tah
ribatı derinleştirecek ve savaşın belki de hiç istenmeyen ölçüde yaygınlaşma
sına yol açacaktır.... Tek çözüm birlikte yaşayan insanların arasında demokra
tik diyaloğun sağlanmasıdır" denildi.

HADEPyöneticilerinin ziyareti
HalkınDemokrasi Partisi (HADEP) yöneticileri ve seçimlere katılacak

adaylarından oluşan bir heyet 8 Nisan 1999, Perşembe günü DİSK genel mer
kezini ziyaret etti.

CHP heyetinden ziyaret
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adnan Polat ve par

tinin diğer adaylarından oluşan bir heyet 12 Nisan 1999, Pazartesi günü genel
merkezi ziyaret etti.

Türkler'in katil zanlısı yakalandı
Konfederasyonumuzun kurucu Genel Başkanı ve T. Maden-İş Genel

Başkanı Kemal Türkler'in katlirnanına katılmaktan aranan eski Ülkü Ocağı
üyesi Ünal Osmanağaoğlu yakalandı. Aynı zamanda Bahçelievler katliamı sa
nıklarından olan Osmanağaoğlu'nun yakalanmasıyla her iki davanın aydınla
ması için bir umut doğdu.

DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak konuya ilişkin olarak 12 Nisan
1999, Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında "bu davalar yalnızca cina
yetleri bizzat işleyenleri değil, azmettirenlerin de yüzünün açıklığa çıkmasını
sağlamalıdır" dedi.

1 Mayıs '99 için çalışmalar başladı
1 Mayıs'ın ortak kutlanması amacıyla DİSK, Turk-İş, Hak-İş ve

KESK genel sekreterleri 13 Nisan 1999, Pazartesi günü Ankara'da Türk-İş
genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıdan bir sonuç alınamadı.

Ortak 1 Mayıs kutlaması için DİSK ve KESK yöneticileri 15 Nisan,
Perşembe günü DİSK genel merkezinde bir araya geldi. Miting ile ilgili bir
DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak başkanlığında iki konfederasyonca or
tak bir düzenleme kurulunun oluşturulduğu toplantının ardından hazırlıklarla
ilgili bir de basın toplantısı düzenlendi. •

Açıklamada Türk-İş ve Hak-İş'in salon kutlaması yapma isteklerinin
anlayışla karşılandığı belirtilerek başta İstanbul olmak üzere ülkenin her ye
rinde kutlamaların yapılacağı bildirildi.

Düzenleme Kurulu başkanı Tokmak, açıklamasında şu görüşleri dile
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getirdi; "l Mayıs 1999'a özgürlük, barış ve aydınlık bir gelecek için demek
ratik yapılanma şiarıyla giriyoruz. Seçimler süresince bütün siyasetçileri din
ledik, ama artık 'söz.sırası bizde! her alanda tam demokratikleşme!'."

18 Nisan seçimleri
Türkiye genel ve yerel yönetim seçimleri 18 Nisan 1999, Pazar günü

yapıldı. Seçimlerde İstanbul'dan DSP adayı olan DİSKGenel Başkam Rıdvan
Budak milletvekili seçildi. Budak, TBMM'ye seçilmesi nedeniyle yasa gere
ği DİSK ve Tekstil Sendikası'ndaki görevlerinden ayrıldı.

1 Mayıs '99 kutlaması "Söz Sırası Bizde!"
Ortak 1 Mayıs Mitingi için İstanbul Valiliği'ne 20 Nisan 1999, Sah gü

nü Düzenleme Kumlu'nun başvurusu yapıldı. Düzenleme Kurulu Başkanı ve
DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak vilayet önünde konuyla ilgili basın
açıklaması yaptı. Düzenleme Kurulu, daha sonra DİSK genel merkezinde ha
zırlıklarla ilgili toplandı. Bu yılki 1 mayıs'ıo temel belgisi "Söz Sırası Bizde!
Her alanda tam demokratikleşme için Demokratik Yeniden Yapılanma!"
olarak belirlendi.

1 Mayıs Düzenleme Kurulu, 21 Nisan, Çarşamba günü DİSK genel
merkez binasında siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Kurul, 22Nisan,
Perşembe günü KESK genel merkezinde meslek odaları ve çeşitli çevrelerle
toplandı.

1 Mayıs '77 katliamı şehitlerini anmak amacıyla 28 Nisan, Çarşamba
günü Taksim, Kazancı Yokuşu'nda, 1 Mayıs '96 olayları sırasında yaşamını
yitirenler için 29 Nisan, Perşembe günü Kadıköy, Söğütlüçeşme'de anma et
kinlikleri yapıldı.

Kimi televizyon kanallarında 1 Mayıs'a ilişkin yapılan haberlerde hal
kı tedirgin edecek biçimde görüntü kullanımı, 1 Mayıs'ın içeriğini, emekçile
rin taleplerini görmezden gelen bir anlayış izlenmesi üzerine Düzenleme Ku
rulu başkanı Murat Tokmak yayın kuruluşlarına bir mektup gönderdi. 29 Ni
san, Perşembe günü gönderilen mektupta "toplumsal barışa en fazla ihtiyaç
duyduğumuz bu dönemde daha yapıcı haber ve görüntülere yer verilmesi he
pimiz için oldukça önemlidir" denildi.

DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak 1 Mayıs '77 katliamı davasının
ortaya çıkan yeni bilgiler ışığında yeniden açılması amacıyla 30 Nisan, Cuma
günü Fatih Cumhuriyet Savcılığı'na bir dilekçe verdi.

1 Mayıs, saat 10.00'da Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından
Şişli ve Perpa güzergahlarından başlatılan yürüyüşlerle Çağlayan Meyda
nı'nda gerçekleştirilen bir mitingle kutlandı.

Perpa yönünde DİSK ve KESK üyesi sendikalar; Şişli yönünde ise
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meslek odaları ve Türk-İş üyesi bazı sendikalar önde olmak üzere demokratik
kitle örgütleri ve siyasi partilerden oluşan yürüyüş kollan Çağlayan Meyda
nı'nda bir araya geldi. Tilrk-İş'in konfederasyon düzeyinde katılmamakaran
na karşın yine de çok sayıda Türk-İş üyesi sendikanın katılımı dikkat çekti.

DİSK Genel Başkan Vekili Atila Öngel, 1 Mayıs mitingi nedeniyle
yaptığı konuşmasında dilnyada yaşanan olumsuz gelişmelere, balkanlardaki
savaşlara dikkat çekti. Öngel, 18 Nisan seçimlerine de değinerek ortaya çıkan
tablonun emekçiler açısından endişe verici olduğunu belirtti.

Aktulgalı'yı andık
DİSK eski Yönetim Kurulu üyesi ve Cam Keramik-İş Sendikası eski

Genel Başkanı Mustafa Aktulgalı 4Mayıs 1999, Salı günü Pendik'teki meza
n başında yapılan törenle anıldı.

1 Mayıs'ı değerlendirme toplantısı
1 Mayıs DüzenlemeKurulu, yapılan çalışmaları değerlendirmek ama

cıyla 4Mayıs 1999, Salı günüKESK genel merkezinde 1 Mayıs'a katılan tüm
kurum ve kuruluş, temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan değerlendirmeler
sonucu oluşturulan görüşler 5 Mayıs, Çarşamba günü DİSK genel merkezin
de yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Düzenleme Kurulu Başkanı Murat Tokmak, 1 Mayıs 1999 kutlamala
nnın olay çıkacağı yönündeki spekülasyonlara rağmen sakin ve başarılı bi
çimde geçtiğini, bu gerekçelerle alanlardan çekilen kurumların yalnız kaldığı
nı ama tabanlanoın alanlarda olduğunu belirtti.

''Uluslararası Sendikal Dayanışma" toplantısı
Ulusal ve uluslararası sendikal örgütlerce düzenlenen ..Uluslararası

Sendikal Dayanışma" toplantısı Ören'deki Abdullah Baştürk Eğitim ve Din
lenmeTesisleri'nde yapıldı. 14 Mayıs'ta başlayan toplantıya DİSK adına Ge
nel Sekreter Murat Tokmak katılarak bir tebliğ sundu.

Tokmak tebliğinde üretim yapılanndaki değişime dikkat çekerek ulus
lararası planda yaşanan sorunlara değindi. Tokmak küreselleşmenin sermaye
yi ulusal planda sınıfmücadeleleri karşısında güçlü kıldığını, meta üretimi dı
şında kalan alanların dametalaştınldığını, işçi sınıfının kendi içinde parçalan
dığını ve yapısının, anlayışının değiştiğini belirtti.

Var olan krizin dar sendikal yaklaşımlarla, ulusal boyutta ve halihazır
daki örgüt yapılanyla aşılamayacağını vurgulayan Tokmak, yeni ve güçlü bir
sendikal hareket yaratabilmek için, herşeyden önce işçi sınıfını "yeniden bi
linçlendirme"yi amaçlayan bir seferberliğin başlatılması gerektiğini söyledi.



"Teknik Elemanlar ve Sendikalar" Sempozyumu
Birleşik Metal-İş Sendikamız tarafından düzenlenen "Teknik Eleman

lar ve Sendikalar Sempozyumu" 22-23 Mayıs 1999 tarihlerinde KadıköyKül
tür Merkezi'nde yapıldı. Açış konuşmasını Genel Sekreter Murat Tokmak'ın
yaptığı sempozyuma DİSK adınaYönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur tarafın
dan bir tebliğ sunuldu.

Tokmak açış konuşmasında "bu ülkenin yönetiminde bulunanlar hep
sanayileşmeden sözettiler ama sanayileşmenin ana unsuru olan yetişmiş ele
man konusunu hep gözardı ettiler. Bu ülkede meslek okulu denilince yöneti
cilerin birinci tercihi bugün başlarını ağrıtan İmam-Hatip Okulları oldu" dedi.

"Sendikalar ve AB-Türkiye İlişkileri" toplantısı
DİSK, Türk-İş, Hak-İş, K.ESK tarafından düzenlenen ve ETUC tara

fından desteklenen "Sendikalar ve Türkiye -AB ilişkileri Toplantısı" 24 Ma
yıs 1999, Pazartesi günü Ankara Dedeman Oteli'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel, ETT,JC Genel Sekreteri Emilo Gabaglio'nun da katıldığı
toplantıda DİSK Genel Başkan Vekili Atilla Öngel bir konuşma yaptı.

Öngel konuşmasında "Konfederasyonumuz üyesi bulunduğu Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu tarafından da dile getirilen "emeğin sosyal Avru
pası" çerçevesindeAB faaliyetlerini yakından izlemiş; bunlara katılmış veül
kemizin üyelik hakkını vurgulamıştır" dedi.

DİSK Başkanlar Kurulu toplandı
• DİSK Başkanlar Kurulu, 26 Mayıs 1999, Çarşamba günü genel mer

kez binasında toplandı. Toplantıda genel ve örgütsel sorunlar ele alındı.

Seçim sonrası ortam ve önümüzdeki döneme ilişkin beklenti ve politi
kalarkonusunda yürütülen çalışmalarda varılan ortak görüşler 3 Haziran, Per
şembe günü yayınlanan bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Başkanlar Kurulu yayınladığı sonuç bildirisinde öncelikle işçi sınıfını
doğrudan ilgilendiren konularda, ısrarlı takip ve mücadelenin sürdürüleceği,
emekçileri ve halkı ilgilendiren gelişmeler karşısında aktif bir duyarlıklık ge
liştirileceği belirtildi.

Lastik-İş 23. Genel Kurulu
DİSK'in kurucu sendikalarından biri olan Lastik-İş'in 23. Genel Kuru

lu 29-30 Mayıs 1999 tarihlerinde İstanbul, Olcay Otel'de toplandı.

Genel SekreterMurat Tokmak Genel Kurul'da bir konuşmayaptı. Tok
mak "bugün karşıtlarımızın bile saygı duyduğu bir kurum olduğumuzun ve
ülkenin gelişiminde oynayabileceğimiz rolün farkındayız. Bu bilinçle örgüt
lülüğümüzü geliştirmek ve derinleştirmek kararındayız" dedi.
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Daha önce başlayan görüşmeler doğnıltusunda Genel Kurulu, Petkim
tş Sendikası'nın Lastik-İş 'e katılma kararı alması halinde gerekli işlemleri yü
rütmek üzereYönetim Kurulu'na yetki verildi. Genel Kurul sonucunda Vah
dettin Karabay yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

TOBB Genel Kurulu
T..GBB"54. Genel Kurulu, 29-30 Mayıs 1999 tarihlerinde Ankara'da

toplandı. DİSK Genel Başkan Vekili Atila Öngel, Genel Kurula DİSK adına
katılarak, bir konuşma yaptı.

Öngel konuşmasında "DİSK olarak katılımcı bir demokrasinin oluştu
rulması için kendiüzerimize düşen görevi yerine getirmekten kaçınmadığımız
ve kaçınmayacağımız açıktır. Ne var ki Türkiye'de yaygın olan hastalıklardan
birisi, kurumların veya politikaların içinin boşaltılması, kuru bir slogan hali
ne getirilmesidir.... Ülkemizde çok konuşulan ve neredeyse her hükümetin
yaptığı ilk iş olarak toplantıya çağırdığı Ekonomik ve Sosyal Konsey bu ko
nuda olumsuz anlamda iyi bir örnektir" dedi.

İstanbul Barosu'nun ziyareti

İstanbul Barosu, Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAi) İzleme Heyeti
2 Haziran 1999, Çarşamba günü genel merkezi ziyaret ederek DİSK Yönetim
Kurulu üyeleriyle görüştü,

Türkler davasına katılım

DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, Konfederasyonumuzun kurucu Genel
Başkanı Kemal Tiirkler'in katledilmesiyle ilgili davanın 8 Haziran 1999, Sa
lı günü Bakırköy 2. Ağır Ceza Maltkemesi 'nde yapılan duruşmasına katıldı.

15-16 Haziran'ı anma
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 29. yılı nedeniyle 15 Haziran

1999, Salı günü İstanbul, MecidiyeköyKültürMerkezi'rıde "Uluslararası Ser
mayenin Politikaları ve Sendikal Hareket'' başlığı altında bir panel düzenlen
di.

DİSK ve KESK tarafından ortaklaşa düzenlenen panelde DİSK Genel
Başkan Vekili Atila Öngel ve KESK Genel Başkanı Siyami Erdem birer su
nuş konuşması yaptı. DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak'ın yönettiği pa
nelde Prof. Dr. TürkelMinibaş, Prof. Dr. İzzettin Önder ve Doç. DrHayri Ko
zanoğlu birer tebliğ sundu. Panel, "Sendikal Hareketin Güncel Sorunları Fo
nımu"yla tamamlandı.

Ankara Merkez Temsilciliğimiz AST sahnesinde ise bir anma gecesi
düzenledi. Ege Bölge Temsilciliğimiz ise İzmir'de kitlesel katılımlı bir basın
açıklaması yaptı.
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Hak-İş heyetinin ziyareti
Hak-İş Genel Başkanlığına yeniden seçilen Salim Uslu ve Genel Sek

reter Recai Başkan 21 Haziran 1999, Pazartesi günü DİSK genel merkezinizi
yaret etti.

Danimarkalı sendikacıların ziyareti
Danimarka Ticaret ve Büro Çalışanları Sendikası Başkanı Jhon Dahl

başkanlığındaki bir heyet 21 Haziran 1999, Pazartesi günü DİSK'i ziyaret et
ti.

Sosyal güvenlik tartışması
Sosyal güvenlik sisteminde reform yapılacağı ileri sürülerek emeklilik

yaşının yükseltilmesi girişimlerine karşı DİSK Yönetim Kurulu 23 Haziran
1999, Çarşamba günü bir' basın toplantısı düzenledi. Genel Başkan Vekili Ati
la Öngel, yaptığı açıklamada DİSK'in sosyal güvenlik sistemine ilişkin çö
züm önerilerini dile getirdi.

DİSK Genel Başkanlığına Karabay getirildi
DİSKYönetim Kurulu, 25 Haziran 1999, Cuma günü yaptığı toplantı

sında Genel Başkan Rıdvan Budak'ın İstanbul milletvekilliğine seçilmesi ne
deniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yedek üye Mithat Fahlioğlu'nun
çağrılmasına ve DİSK Genel Başkanlığına Yönetim Kurulu üyesi ve Lastik
İş Sendikası Genel Başkanı Vahdettin Karabay'ın getirilmesine karar verdi.
Alınan kararlar 28 Haziran, Pazartesi günü yapılan birbasın açıklamasıyla ka
muoyuna duyuruldu.

Sosyal güvenlik yasa tasarısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan sosyal güvenlik re

formu yasa tasarısını açıkladı. İşçilerin hiçbir önerisini dikkate almayan Ba
kanlığın bu uygulaması üzerine Genel Sekreter Murat Tokmak 29 Haziran
1999, Salı günü yaptığı bir basın açıklamasıyla Konfederasyonun bir dizi
"Uyan Eylemi"ne hazırladığını açıkladı.

ETUC Genel Kurulu
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (ETUC) 28 Haziran 1999,

Pazartesi günü Helsinki'de başlayan 9. Genel Kurulu'na DİSK adına Genel
Başkan Vekili Atila Öngel ve Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Top katıldı.

Ekonomik ve Sosyal Konsey
Ekonomik ve Sosyal Konsey, 1 Temmuz 1999, Perşembe günü Başba

kanlıkta toplandı. Sosyal güvenlik reformu yasa taslağının görüşüldüğü top
lantıda çıkan anlaşmazlık Başbakarı'm taslağın şekil yönünden eksik olduğu
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saptaması ve ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması için bekletilmesi
görüşüyle donduruldu.

Sivil kesim başkanlarının ESK'nin yasalaştırılması yönündeki görüş
lerini değerlendirmek üzere ESK'nın ileriki tarihlerde yeniden toplanması gö
rüşü benimsendi. Sivil kesim başkanları gelişmeleri değerlendirmek amacıy
la akşam Hilton Oteli'nde biraraya geldi.

Mezarda Emekliliğe Karşı Uyarı eylemleri
Sosyal güvenlikle ilgili kazanılmış haklara yönelik saldırılara karşı

başlatılan eylemlerin ilki 1 Temmuz 1999, Perşembe günü İstanbul'daki çe
şitli işyerlerinde başlatıldı. Genel Sekreter Murat Tokmak uyarı eylemlerini
Topkapı'daki Elka Balata önünde düzenlediği basın toplantısıyla başlattı. Ay
nı gün Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir bildiri tüm işyerlerinde
okundu. Bildiride sosyal güvenlik reformu adı altında sadece emeklilik yaşıy
la oynamanın esas nedeninin sosyal güvenlik kavramını yok etmek olduğu
vurgulanarak, "bütün bunlar sosyal devleti tasfiye etmekten başka birşey de
ğildir. Biz bu yaklaşımı esastan reddediyoruz" denildi.

DİSKYönetim Kurulu, 2 Temmuz, Cuma günü emeklilik yaşının yük
seltilmesine ve birçok kazanılmış hakkın ortadan kaldırılmasına neden olan
yasa taslağıyla ilgili görüşlerini bir mektupla Başbakan Bülent Ecevit'e sun
du. Mektupta "Temsil ettiğimiz üyelerimiz ve işçi sınıfı bakımından, söz ko
nusu tasarının kabulü olanaksız" olduğu hatırlatıldı.

DİSKBaşkanlarKurulu 2Temmuz, Cwna günü sosyal güvenlik siste
m.inde yapılmak istenilen değişikliklere karşı yürütülecek mücadele progra
mını belirlemek için genel merkezde toplandı. Toplantıda ortaya çıkan görüş
ler 3 Temmuz, Cumartesi günü kamuoyuna açıklandı.

Bildiride üyelerimizin, işçiler ve kamu çalışanlarının haklı tepkilerini
dile getirmek ve kamuoyuna gerçekleri anlatabilmek için bir dizi etkinliğin
hızla gerçekleştirileceğinin kararlaştırıldığı açıklandı.

Uzmanlar yasa taslağını görüştü
DİSK, Türk-İş ve Hak-İş uzmanları sosyal güvenlik yasa taslağıyla il

gili ortak bir görüş oluşturulması için 2-3 Temmuz 1999 tarihlerinde Anka
ra'da biraraya geldi.

Daha sonra Ekonomik ve Sosyal Konsey'in sivil kanadını oluşturan
örgütlerin uzmanları 5 Temmuz, Pazartesi günü Ankara'da toplanarak: yasa
taslağı üzerinde ortak görüş oluşturulmasına çalıştı. Ancak işçi ve işveren ör
gütleri yasa konusunda tümüyle ortakbir görüş oluşturamadı. 8 örgütün genel
başkanı TİSK'te biraraya gelerek üzerinde görüş birliği oluşturulan konuların
bir taslak haline getirilmesine karar verdi.
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ESK'in sivil kanadını oluşturan örgütler 6 Temmuz, Salı günü Türk-İş
genel merkezinde yeniden bir araya geldi. TİSK hazırlanan metne itiraz etti.
İşçi ve işveren temsilcileri görüşlerini 7 Temmuz, Çarşamba günü ayn ayn
olarak Bakanlığa sundu. •

• 2. Uyarı Eylemi

DİSK'in 2. Uyan Eylemi etkinlikleri 6 Temmuz 1999, Salı günü tüm
bölgelerdeki Bölge ÇalışmaMüdürlükleri önünde basın toplantılarıyla başla
tıldı. İstanbul Saraçhane Parkı'nda toplanan DİSKve Türk-İş'e bağlı sendika
ların üyeleri buradan yürüyerek İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü önüne
geldi. DİSK Genel Sekreteri MuratTokmak burada bir basın toplantısı yaptı.

Uyan Eylemi kapsamında 7 Temmuz; Çarşamba günü birçok işyerin
de bildiriler okundu, sabah ve akşam servislere binilmeden yürüyüşler yapıl
dı. Gebze'de birçok fabrika işçisi biraraya gelerek protesto eylemi gerçekleş
tirdi.

DİSK Yönetim Kurulu ve sendikalarımızın başkanlarından oluşan bir
heyet 8 Temmuz, Perşembe günü sosyal güvenlik yasa taslağını protesto et
mek amacıylaMerter'deki genel merkezdenSaraçhane Parkı'na kadar bir yü
~rüyüş gerçekleştirdi. Emniyet güçlerinin yürüyüşü engelleme girişimi üzerine
bir süreE-5 üzerinde oturma eylemi yapıldı. Daha sonra yürüyüş sürdürüldü.
Yüıüyüş süresince halka taslağın getirdiği haksızlıklar anlatıldı. DİSK yürü
yüşüne KESKyöneticileri de katıldı. Yürüyüşçüler Saraçhane'de binlerce iş
çi tarafından karşılandı. Genel Başkan Vahdettin Karabayburada bir açıklama
yaptı.

DİSKYönetimKurulu, üye sendika başkanları veKESKyöneticilerin
den oluşan heyet 9 Temmuz, Cuma günü Bostancı'dan hareketle Kartal'a ka
dar bir yürüyüşe devam etti. Genel Başkan Vahdettin Karabay'ın Kartal Pos
. tahanesi önünde yaptığı basın toplantısının ardından Çayırova ve çevresinde
ki işyerleri ziyaret edilerek saat 17.00'de Gebze'deyapılan birbasın toplantı
sıylayürüyüş sonlandırıldı. Yürüyüşçüler Gebze'de DİSK,Türk-İş, Hak-İş ve
KESK üyesi emekçiler tarafından coşkuyla karşılandı.

DİSKBaşkanlarKurulu gelişmeleri değerlendirmek amacıyla 10Tem
muz, Cuma günü genel merkez binasında toplandı. Başkanlar Kurulu müca
delenin diğer emek örgütlerini de kapsayan biçimde genişletilmesini, bu doğ
rultuda çağrı yapılmasını kararlaştırdı.

Uyan Eylenıleri çerçevesinde 13 Temmuz, Salı günü İstanbul, Ankara,
İzmir veAdana başta olmak üzere'tümbölge merkezlerinde TemsilcilerMec
lisleri toplandı. İstanbul,Mecidiyeköy KültürMerkezi'ndeki toplantıya Genel
Başkan Vahdettin Karabay başkanlık yaptı.
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CHP Genel Başkanı Öymen'in ziyareti
CHP Genel BaşkanıAltan Öymen ve parti yöneticilerinden oluşan bir

heyet 12 Temmuz 1999, Pazartesi günü genel merkezi ziyaret etti.

Mücadele platformu gelişiyor
Hükümetin sosyal güvenlik yasa tasarısına karşı DİSK, KESK,

TMMOB, TTB, Eczacılar Birliği, Veteriner Hekimleri Birliği, Dış Hekimleri
Birliği ve TÜRMOB yöneticileri 13 Temmuz 1999, Salı günü DİSK genel
merkezinde bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Genel Sekreter
Murat Tokmak başkanlığındaki basın toplantısında gelişmeler eleştirilerek
emekçilerin önerileri dile getirildi. Basın açıklamasında başta Türk-İş ve Hak
İş olmak üzere diğer demokratik kitle örgütlerinin de mücadeleye katılması
çağrısı yapıldı.

Aynı gün tilin bölgelerde temsilciler meclisleri toplantıları yapıldı ve
eylem kararları alındı.

Emek Platformu kuruldu
Emek ve emekli örgütleri; Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KESK, T. Kamu

Sen, Memur-Sen, T. İşçi Emeklileri Cemiyeti, Tüm İşçi Emeklileri Derneği,
Tüın Bağ-Kur Emeklileri Derneği, TMMOB, Türk Diş Hekimleri Birliği,
Türk Eczacıları Birliği, Türk Tabibleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Bir
liği, TÜRMOB genel başkan ve yöneticileri 14 Temmuz 1999, Çarşamba gü
nü Ankara'da bir araya geldi.

Toplantıda Emek Platformu'nun kurulduğu açıklandı ve 57. Hüküme
tin politikalarına karşı oluşturulan ortak program kamuoyuna duyuruldu.

Emek Platformu eylemleri başladı
Emek Platformu temsilcileri 15 Temmuz, Perşembe günü tüm illerde

DSP, MHP ve ANAP il merkezlerine siyah çelenk bırakıldı. İstanbul'daki ey
lem Mecidiyeköy'de toplanılmasıyla başladı. Önce sırasıyla iktidar ortağı
partilerin il merkezlerine siyah çelenk bırakılmasından sonra İstiklal Cadde
si'nde sonuçlandırıldı. Binlerce işçi, memur ve emeklinin katıldığı eylem bü
yük etki yarattı.

DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak, 16 Temmuz, Cuma günü Emek
Platformu adına düzenlenen bir basın toplantısıyla İstanbul'da yapılacak mi
tingiıı çağrısını yaptı.

Alınan ortak eylem programı çerçevesinde 17 Temmuz, Cumartesi gü
nü İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Samsun'da, 18 Temmuz, Pazar günü Adana'da
"Mezarda Emekliliğe Hayır" mitingleri düzenlendi. Genel Başkan Vahdettin
Karabay İstanbul, Kocaeli ve Adana mitinglerine katılarak. birer konuşma
yaptı.



Emek Platformu genel başkanları ve bağlı örgüt yöneticilerinin katılı
mıyla 19 Temmuz, Pazartesi günü iktidarı oluşturan DSP, MHP veANAP ge
nel merkezlerine siyah çelenk bırakıldı. Ankara'yı kilitleyen eyleme binlerce
emekçi katıldı.

Hazırlıkları DİSK Ankara Merkez Temsilciliği tarafından yürütülen
ÇSGB'm protesto eylemi, Emek Platformu etkinliği haline getirildi. 21 Tem
muz, Çarşamba günü binlerce emekçi Bakanlık önünde oturma eylemi ger
çekleştirdi. Genel Sekreter Murat Tokmak burada bir basın açıklaması yaptı.

ANAP lideri Yılmaz'a mektup
DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak, 21 Temmuz 1999, Çarşamba

günüANAPGenel Başkanı Mesut Yılmaz'a açık bir mektup göndererek par
tisine bağlı ÇSGB'nın uygulamalarını protesto etti. Mektup'ta bakanlık tara
fından hazırlanan yasa tasarısının "hem kazanılmış hakların kaybına hem de
emekli ücretlerinin aşağıya çekilmesine neden" olarak, "bu yönüyle de huku
kun temel kuralına aykırı bir girişim" olduğu belirtildi.

Türkler'i andık
DİSK'in kurucusu ve ilk Genel Başkanı Kemal Türkler 22 Temmuz

1999, Perşembe günü katledilişinin 19.yılında Merter'deki evinin önünde ve
Topkapı'da mezarı başındayapılan törenlerle anıldı.

Başkanlar Kurulu'ndan eyleme devam kararı
DİSK Başkanlar Kurulu 23 Temmuz 1999, Cuma günü Ankara'daki

Genel-İş genel merkezinde toplandı. Toplantı öncesinde Genel Başkan Vah
dettin Karabay yürütülen çalışmalar ve DİSK'in başta sosyal güvenlik: olmak
üzere Hükümetin izlediği politikalarla ilgili görüşlerini aktardı. Başkanlar ku
rulu yayınladığı bir bildiri ile hükümetin uygulama konusunda dayatmacı bir
tavır izlediği sosyal güvenlik yasa taslağına karşı mücadelede kararlılığım
vurguladı.

''Mezarda Emekliliğe Hayır Mitingi"
Emek Platformu tarafından kararlaştırılan eylem programı kapsamın

daAnkara'da yapılacakmitingle ilgili olarak 23 Temmuz, Cuma günü Teknik
Komite toplantısı yapıldı.

24 Temmuz, Cumartesi günü Cumhuriyet tarihinin en büyük katılım
lı emekçi mitingi gerçekleştirildi.Alınan kararlar doğrultusundaüç koldan ge
lerek Kızılay Meydanı'na toplanan onbinlerce emekçi tek bir ses, tek bir yü
rek oldu.

Yaklaşık 500,000 emekçinin toplandığı mitingde Emek Platformu ta
rafından hazırlanan bir bildiri, Türk-İş Genel Başkanı BayramMeral tarafın
dan okundu.
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DİSK büyük bir katılımla ve coşkulu, kararlı bir kitleyle mitinge can-
Wık kattı. •

Kenan Budak'ı andık
DİSK üyesi İlerici Deri-İş Genel Başkanı Kenan Budak 25 Temmuz

1999, Pazar günü öldürülmesinin 18. yılında Silivrikapı'daki mezarı başında
anıldı.

Emek Platformu Başkanlar Kurulu
Emek Platformu başkanları 28 Temmuz, Çarşamba günüTiirk-İş genel

merkezinde toplandı. Toplantıda gelişmeler ve eylem takvimi değerlendirildi.
DİSK aynı gün bir açıklama yaparak gerek Başkanlar Kurulu ve gerekse
Emek Platformu tarafından açıklanan eylem programını yaşama geçirmekte
katarlı olduğunu bildirdi.

"1 Saatlik Uyarı Eylemi"
Sosyal güvenlik yasa tasarısının TBMM alt komisyonunda görüşülme

ye başlanması üzerine DİSK alınan kararlar doğrultusunda 29 Temmuz, Per
şembe günü çeşitli kentlerde kitlesel basın açıklamalarıyla birlikte 1 saatlik
uyarı eylemi gerçekleştirildi.

Genel Başkan Vahdettin Karabay Kocaeli, Köseköy çevresindeki fab
rikaların ortak eylemine katıldı. Fabrikadaki işçilerin aynı anda işyerlerinden
çıkarak bir araya geldiği eylemde E-5 Karayolu bir süre trafiğe kapandı. İs
tanbul'da Aksaray ve Kadıköy'de yapılan etkinliklere Genel Sekreter Murat
Tokmak ve Genel Başkan Vekili Atilla Öngel katıldı.

Ankara'da Ulus, Atatürk Anıtı önünde; Adana'da belediye binası
önünde basın açıklamaları yapıldı. İzmir, Gaziantep ve Bursa'da başta tekstil
olmak üzere birçok işkolunda eylemlere etkin katılım sağlandı. Eylemler sı
rasında Kadıköy 'de üç Genel-İş, Bilecik'te de üç Lastik-İş işyeri temsilcisi
kısa süreli gözaltına alındı.

Tür~-İş hükümetle anlaştı
Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, 30 Temmuz 1999, Cuma günü

yaptığı bir açıklamayla sosyal güvenlik: yasa taslağıyla ilgili bazı konularda
hükümetle anlaştıklarını duyurdu. Bir süredir hilküınetle gizli pazarlıklar ya
pıldığı bu açıklamayla ortaya çıktı. Türk-İş Başkanlar Kurulu ve Emek Plat
formu Başkanlar Kurulu kararlarına rağmen Türk-İş Başkanının bu anlaşma
yı yaptığını açıklaması büyük tepki yarattı.

DİSKmücadelede kararlı olduğunu açıkladı
DİSK Başkanlar Kurulu, 2 Ağustos 1999, Pazartesi günü Ankara'da

Genel-İş genel merke~nde toplanarak son gelişmeleri değerlendirdi.



Toplantı sonunda yayınlanan bir açıklamayla Emek Platformu'nun da
ha önce açıkladığı eylemprogramınınkararlılıklauygulanacağım, Platformun
bütünlük içinde hareket etmesi için gerekli girişimlerin yoğunlaştırılacağını
duyurdu. Bildiride Türk-İş yönetimi Emek Platfornıu'nun ortak kararları çer
çevesinde davranmaya çağırıldı.

Emek Platformu Başkanlar Kurulu
Emek Platformu, 3 Ağustos 1999, Salı günüAnkara'da Genel-İş genel

merkezinde toplandı. Türk-İş Genel Başkanı BayramMeral'in sosyal güven
lik yasa taslağı üzerinde hükümetle anlaştıklarını açıklaması üzerine Türk-İş
içinde başlayan tartışma nedeniyle Türk-İş'i Genel Sekreter Şemsi Deziner
temsil etti. Denizer, Türk-İş olarak hükürnetle bir anlaşmalarının olmadığını
ve konfederasyonlarının başkanlar kurulunda aldıkları kararlardan taviz ver
meyecekleri açıklandı.

Emek Platformu'nda alınan kararlar doğrultusunda 4 Ağustos, Çar
şamba günü hükümeti uyarmak amacıyla kent merkezlerinde oturma eylemi
gerçekleştirildi.

Oturma eylemi çerçevesinde Ankara'da Güven Park'ta, İstanbul'da
Kadıköy İskele Meydanı ve Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda özellikle Emek
Platformu'ndaki kuruluşların üst düzeyyöneticilerinin katılımıyla kitlesel ey
lemler gerçekleştirildi.

Emek Platformu Başkanlar KuruluTBMM'ye giderek Mecliste grubu
bulunan partilerin grup başkanvekilleriyle görüştü. Görüşmeler 5 Ağustos'ta
da sürdürüldü.

Türk-İş Genel Sekreteri Denizer öldürüldü
1

Türk-İş Genel Sekreteri ve GMİS Genel Başkanı Şemsi Denizer 7
Ağustos 1999, Cumartesi günün ilk saatlerinde uğradığı silahlı saldın sonu
cunda yaşamını y,itirdi.

Sendikasının genel kurul çalışmalarından çıkan Denizer'in katil zanlı
sı kısa bir süre sonra yakalandı. Denizer, 8 Ağustos, Pazar günüZonguldak'ta
yapılan bir törenle defnedildi. Cenaze törenine DİSK Genel Başkanı Vahdet
tin Karabay'ın yanısıraDİSK yönetimkurulu üyeleri ve üye sendikalarımızın
başkan ve yöneticileri katıldılar, Türk-İş ve üyesi sendikaların yöneticilerinin
katılımındaki zayıflık dikkat çekti.

Uluslararası tahkim EP gündeminde
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, 9 Ağustos 1999, Pazartesi günü

Ankara'da yaptıkları bir toplantıda hükürnetin uygulamaya sokmak istediği
uluslararası tahkim konusunu görüştü. Başkanlar, uluslararası tahkimkonusu
nun ulusal çıkarlara ve emek hareketine zarar veren bir içeriğe sahip olduğu
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konusunda görüş birliğine vardılar. Hemen ertesi gün uluslararası tah~e
ilişkin bir yasa taslağı Meclis'te görüşülmeye başlandı.

Emek Platformu kamuoyunun uluslararası tahkim konusunda bilgilen
dirilmesi ve Platformun görüşlerinin anlatılması amacıyla 11 Ağustos, Çar
şamba günü Ankara'da bir panel düzenlendi.

Hükümetin uluslararası tahkim ve sosyal güvenlik yasa tasarılarını
sosyal tarafların görüşlerini dikkate almadan Mecliste görüşmeye açması üze
rine Emek Platformu Başkanlar Kurulu 12 Ağustos, Perşembe günü Anka
ra'da toplandı. Aynı gün ulusal yargıyı devredışı bırakan uluslararası tahkimi
protesto etmek için Danıştay önünde bir eylem gerçekleştirildi.

EPUyarı Eylemi
Emek Platformu ve DİSK Başkanlar Kurulu demokrasiyi ve katılımı

hiçe sayan hükümeti protesto etmek amacıyla 13 Ağustos 1999, Cuma günü
ülkenin heryerinde genel eylem gerçekleştirildi.

DİSKYönetimKurulu "emekçiler direnme hakkını kullanmakta karar
lıdır" başlığıyla tüm işyerleriade okunmak üzere bir bildiri yayınladı. Bildi
ride "taleplerimiz karşılanıncaya kadar her türlü meşru ve demokratik eylemi
hayata geçirmekte kararlıyız" denildi.

PlatformBaşkanlar KuruluAnkara'da toplanarak gelişmeleri izledi ve
yürütülecek mücadele programını saptadı. DİSK bu eyleme en etkin biçimde
katılırken Türk-İş ve Hak-İş'in aynı duyarlılık içinde olmadığı görüldü.

Mücadelenin yükseltilmesi amacıyla 14Ağustos, Pazartesi günüEmek
Platformuna bağlı örgütlerin tüm şube başkanları Ankara'da toplandı.

Marmara depremle yıkıldı
Merkezi Kocaeli olan ve 17 Ağustos 1999, Salı günü sabah saat

O3.05'te meydana gelen 7 .4 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara bölgesin
de büyük bir yıkım yarattı.

Deprem nedeniyle 72 üyemiz yaşamını yitirdi, yüzlerce üyemiz de ya
kınlarını kaybetti. Özellikle Kocaeli ve Sakarya'daki üyelerimizin büyük ço
ğunluğunun evleri ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Türk-İş'in eski Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ın da deprem sırasında
yaşımını yitirdiği öğrenildi.

İstanbul'da etkili olan depremde DİSK genel merkez binası da ağır ha
sar gördü.

DİSKYönetim Kurulu 18 Ağustos, Çarşamba günübir açıklama yapa
rak bir doğa olayının bu denli büyük bir felakate yol açmasındaki temel etke
nin "hukuksuzluğa duyarsız, hırsızlığa gözyuman, hertürlü kuralsızlığı teşvik
eden" devlet anlayışının olduğunu belirtti.
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DİSK Genel Başkanı Vahdettin Karabay başkanlığında DİSK uzman
larından oluşan bir heyet 19 Ağustos 'ta başlayan iki günlük bir inceleme ge
zisi yaparak bölgedeki gelişmeleri yerinde tespit etti ve ilk önlemlerkonusun
da çalışmalar yaptı.

Yapılan incelemede işçilerin büyük çoğunluğunun işyerlerine geleme
diği, fabrikalarda da ağır hasarların olduğu, ortaya çıkan şokun ve yıkımın
tahmin edilenin üzerinde olduğu görüldü. Üyelerimizde kapalı yerlere girme
korkusunun egemen olduğu, yakınlarını yitirmenin, evlerini kaybetmenin ge
tirdiği şokun etkisinin devam ettiği gözlendi.

Evlerini yitiren üyelerimizin ilk etapta çalıştıkları işyerlerinin de kat
kılarıyla oluşturulacak çadır kentlerde barındırılması konusunda işyeri yöne
timlerine öneriler götürüldü. Olumlu karşılanan bu öneri, başta Pirelli olmak
üzere çeşitli işyerleri tarafından suratle uygulandı. DİSK bir genelgeyle tüm
sendikalarımızı ve uluslararası sendikal hareketin dayanışmasını geliştirmek
amacıyla çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Hükümet mezarda emeklilik yasasını çıkardı
Hükümet, ülkenin en büyük sanayi komplekslerinin bulunduğu ve üre

timiyle, ödediği vergisiyle ülkenin en önemli sanayi bölgesinin depremle yı
kılmış olmasını bile görmezden gelerek sosyal güvenlik yasa taslağını Mec
lis'ten geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Genel Başkan Vahdettin Karabay 24 Ağustos 1999, Salı günü bir açık
lama yaparak "Bizi mezara gömdünüz, şimdi yasanızı çıkarın! Bu hükümet
Türkiye'nin utanç abidesi olacaktır'' dedi.

Başkanlar Kurulu deprem gündemiyle toplandı
DİSK Başkanlar Kurulu 25 Ağustos 1999, Çarşamba günü depremle

ilgili çalışmaları değerlendirmek amacıyla genel merkez binasında toplandı.
Toplantı sonucunda oluşturulan görüşler bir bildiri ile kamuoyuna açıklandı.

Başkanlar Kurulu bildirisinde devletin topluma hizmet temelinde de
ğil, komuta ve kontrol mantığı içinde örgütlendiği, birçok insanın yardımların
ve kurtarma çalışmalarının eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdiği vurgulandı.
Depremde zarar gören üyelerimize yapılacakyardımları koordine etmek ama
cıyla DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak başkanlığında bir kriz yönetimi
oluşturuldu.

DİSKYönetim Kurulu, 26 Ağustos, Perşembe günü depremden etkile
nen sendikalarımızın yönetici ve işyeri temsilcileriyle Kocaeli'deki Pirelli te
sislerinde bir toplantı yaptı.
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Emek örgütleri deprem bölgesinde
Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK genel başkanları deprem sonrası ya

şanan gelişmeleri değerlendirmek ve yardım çalışmalarının koordinasyonunu
sağlamak amacıyla 31 Ağustos 1999, Salı günü, Kocaeli'de biraraya geldi.
Selüloz-İş genel merkezinde yapılması planlanan toplantı sarsıntıların sürme
si üzerine daha güvenli olan devlet hastanesinde gerçekleştirilebildi. •

Toplantıya Yunan Genel Emek Konfederasyonu (GSEE), Dışilişkiler
Sorumlusu George Dasis de katıldı.

Dayanışma konseri
Depremde zarar gören emekçilerle dayanışma amacıyla Türkiye'den

Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK'in, Yunanistan'dan GSEE'nin katılımıyla il
ki Atina'da ikincisi ise İstanbul'da gerçekleştirilecek bir konser yapılması ka
rarlaştırıldı.

Ülkemizden Zülfü Livanelli'nin Yunanistan'dan ise Mikis Theodora
kis veMariaFaranduri 'nin verecekleri konserle ilgili olarakS Eylül 1999, Ol
ma günü genel merkezde bir basın toplantısı yapıldı. DİSK Genel Sekreter •
Murat Tokmak ve Zülfü Livanelli'nin birlikte düzenledikleri basın toplantısı
na Türk-İş, Hak-İş ve KESK temsilcileri de katıldı.

"Yıkılan yuvalan,yaralanan bedenleri, kınlan umutları Ege'nin iki ya
kasından bir yudum sevgi ile saralım Birlikte ..." adı verilen konserlerinin il
kini izlemek amacıyla Atina'ya giden Türkiyeli konfederasyon başkanları ve
sanatçılar 7 Eylül'de Atina'da depreme yakalandılar. Öğle saatlerinde yaşa
nan 5.9 büyüklüğündeki deprem üzerine sanatçıların aldığı karar doğrultusun
da Atina konseri iptal edildi. Aynı nedenle 8 Eylül'de İstanbul, Harbiye Açık
Hava Tiyatrosu'nda verilecek konser de iptal edildi. DİSK'ten yapılan açıkla
mada konserlerin ileriki bir tarihte yapılacağı açıklandı.

OLEYİS 8. Genel Kurulu
Oleyis, 8. Genel Kurulu Ankara Dedeman Oteli'nde toplandı. 4-5 Ey

lill 1999 tarihlerinde yapılan genel kurula DİSK adına Yönetim Kurulu üyesi
Hulusi Karlı katılarak bir konuşma yaptı. DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve
Oleyis Genel Başkanı Enver Öktem yeniden başkanlığa seçildi.

Tümka-İş BaşkanıAtak deprem kurbanı
14 Eylül 1999, Salı günü öğle saatlerinde merkez üssü Kocaeli olan

5.8 büyüklüğündeki deprem tüm bölgede olduğu gibi DİSK binasında da bü
yük panik yarattı. Tümka-İş Genel Başkam Selahattin Atak, deprem sırasında
1. kat penceresinden çıkarken dengesini yitirerek yere düştü ve geçirdiği be
yin sarsıntısı nedeniyle bitkisel yaşama girdi.



______,.,_,_

6 gün bitkisel yaşamdakalanAtak20 Eylül, Pazartesi günüyaşama ve
da etti.Aynı gün DİSK genel merkezi önünde yapılan bir törenin ardından Sa
nyer'de toprağa verildi.

Başkanlar Kurulu toplandı
DİSK Başkanlar Kurulu, son gelişmeleri değerlendirmek üzere 22 Ey

lül, Çarşamba günü toplandı.

Cezaevlerinde katliam
İstanbul, Bayrampaşa veAnkara Ulucanlar cezaevlerindemeydana ge

len olaylarda 17 kişi yaşamını yitirdi. Bayrampaşa Cezaevi'nde mafya çetele
ri arasında çıkan silahlı çatışmaya hiçbirmüdahale yapılmazken hemen ardın
dan Ankara, Ulucanlar Cezaevinde sayım vermedikleri gerekçesiyle sol gö
rüşlü mahkumların üzerine ateş açılması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi.

Bu olaylar üzerine DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak 27 Eylül
1999, Pazartesi günü bir basın açıklaması yaparak hergeçen gün boyutlanan
cezaevi sorunlarının çözüme kavuşturulmasını, ölüm olaylarının sorumluları
nın cezalandırılmasını istedi.

Yunanistan ve Türkiye emekçilerinden Dostluk
Konseri
Türkiye'den Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK'in Yunanistan'dan ise

GSEE'nin ortaklaşa düzenlediği "Yunanistan ve Türkiye emekçilerinden
DostlukKonseri" 12Ekim 1999, Salı günü İstanbul AçıkHavaTiyatrosu'nda
ve 13 Ekim, Çarşamba günü.iseAtina, Barış ve Dostluk Stadı'nda gerçekleş
tirildi. Atina'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edilen "Birlikte... "
konserlerinin gerçekleştirilmesi için verilen sözler böylece·yerine getirilmiş
oldu.

Zülfü Livanelli, Mikis Theodorakis ve Maria Faranduri'nin verdiği
konserler büyük ilgi gördü. İstanbul'daki konsere 5 bine yakın kişi izledi.
Konser nedeniyle Yunanistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tasos Mandelis,
GSEE Genel Başkanı Christos Polyzogopoulos ve Yunanistan Parlamento
su'nda temsil edilen partilere mensup 20 milletvekilinin yanısıra yüz kadar
Yunanlı işçi geldi. Konser iki ulus ve emekçiler arasındaki dayanışmanın güç
lendirilmesi bakımında duygusal bir ortamyarattı.

Atina'da ise 3.000'e yakın kişinin izlediği konsere Türk-İş, DİSK,
Hak-İş ve KESK genel başkanlarıyla birlikte konfederasyonların bazı yöneti,
cileri de katıldı.

Konfederasyonumuz, konserlerin Türkiye bölümünün düzenlemesinde
her aşamada en önde rol oynadı. Konsere Şişli Belediyesi önemli katkılarda
bulundu.
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Kışlalı'yı katlettiler
Cumhuriyet gazetesi yazan, öğretim üyesi ve Kültür eski Bakanı Prof,

Dr. Ahmet Thner Kışlalı Ankara'da evinin yakınlarındaki aracına konulan bir
bomba sonucu 21 Ekim 1999, Perşembe günü yaşamını yitirdi.

Kışlalı'nın cenazesi 23 Ekim, Cumartesi günü Ankara'da yapılan bü
yük bir cenaze törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. Tö
renler sırasıyla önce Opera binası, Meclis, Cumhuriyet gazetesi Ankara Tem
silciliği önünde devam etti. Kocatepe Camii'ndeki dini törene silahlı kuvvet
lerin en üst düzeyde katılımı dikkat çekti. Genel Kurmay Başkanlığı'nın katı
lım konusunda özel genelge çıkardığı cenaze töreni siyasal İslamcı akımlara
yönelik bir gözdağı olarak gösterildi.

Kışlalı için İstanbul'da Cumhuriyet gazetesi önünde de sembolik bir
tören yapıldı. DİSK ve üye sendikaların yöneticileri, üyeleri her iki törene de
katıldılar.

İstanbul belediye işçilerinin ortak eylemi
Türk-İş'e bağlı Belediye-İş ve DfSK'e bağlı Genel-İş Sendikalarının

örgütlü olduğu 33 belediyenin çalışanları 27 Ekim 1999, Çarşamba günü İs
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde bir protesto eylemi yaptı.

İşçiler bu eylemle ücretlerinin zamanında ve tam olarak ödenmesini,
belediyelerin toplu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirilmeleri
ni istedi.

Kuas'ı andık
DİSK'in kurucularından, eski Yürütme Kurulu üyelerinden ve Lastik

İş Sendikası Genel Başkanı Rıza Kuas, 1 Kasım 1999, Pazartesi günü Edirne
. kapı Şehitliğinden yapılan bir törenle anıldı.

AB-Akdeniz ESK zirvesi
Antalya'da 3-5 Kasım 1999 tarihlerinde düzenlenen "AB-Akdeniz

Ekonomik ve Sosyal Konseyler Zirvesi"ne DİSK adına Vahdettin Karabay
katıldı.

Petkim-İş, Lastik-İş'e katıldı
Petkim-İş Sendikamız 6 Kasım 1999, Cumartesi günü Ankara'da top

lanan Olağanüstü Genel Kurulu'nda Konfederasyonumuzun işkolunda tek
sendika ilkesi doğrultusunda Lastik-İş Sendikamıza katılma karan aldı.

• Yönetim Kurulu üyemiz Karlı gözaltına alındı
Basın-İş Sendikamıza üye oldukları gerekçesiyle 20 işçinin işten çıka-



DİSK
11. Genel
Kurulu

. nlması üzerine DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme Dairesi Başkanı
Hulusi Karlı 6 Kasım 1999, Cumartesi günü Stil Matbaası önünde bir basın
toplantısı yaptı. Basın toplantısı emniyet güçleri tarafından engellenmek is
tendi ve Hulusi Karlı kısa süreli olarak gözaltına alındı. •

Emeklilerin sorunları ele alındı
Emeklilerin sorunlarını dile getirmek amacıyla 12 Kasım 1999, Cuma

günü Emekli-Sen tarafından Ankara'da bir basın toplantısı düzenlendi.

DİSK Genel Sekreteri MuratTokmak basın toplantısında konuyla ilgi
li DİSK'in yaklaşımlarını ve önerilerini açıkladı. Tokmak hükilmetlerin
emeklileri "bütçede bir harcama kalemi, üstelik tasarruf edilmesi gereken bir
unsur" olarak gördüğünü ve sorunlarına duyarsız kaldıklarını belirtti.

Düzce depremiyle yeniden yıkıldık
12 Kasım 1999, Cuma günü merkezi Düzce olan 7.2 büyüklüğünde bir

deprem yaşandı. Çok sayıda ölüme neden olan depremde özellikle Kaynaşlı,
Düzce ve Bolu'da birçok bina tamamen yıkıldı. DİSK binasındaki hasarlar
büyüdü.

"Sefalete Teslim Olmayacağız" mitingi
KESK tarafından 21 Kasım 1999, Pazar günü İstanbul'da düzenlenen

"Sefalete teslim olmayacağız" mitingine katılan DİSK Genel SekreteriMurat
Tokmak bir konuşmayaptı. Mitinge çok sayıda DİSK üyesi de katılarak des
tek verdi.

Tokmak mitingte yaptığı konuşmasında emekçilerin ve sendikaların
büyük bir kuşatma altında olduğu vurgulayarak, "masaya kendi kurallarımız
la oturmalı, ülkemizin. bu yeniden yapılanış sürecinde söz sahibi olmalıyız.
Bu bizim kendimize karşı sorumluluğumuz, çocuklarımıza karşı borcumuz,
tarihe karşı görevimizdir" dedi.

Türkler davasının takipçisiyiz
DİSK'in kurucusu ve ilk Genel Başkanı Kemal Türkler'in faşist çete

ler tarafından katledilmesiyle ilgili olarak süren davanın 22 Kasım 1999, Pa
zartesi günü yapılan duruşmasına DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika
larımızın yöneticileri de katıldı.

Çocuk İşçiliğiyleMücadele Projesi başladı
ILO-IPEC kapsamında başlatılan "DİSK'in çocuk işçiliğiyle mücade

le kapasitesini artırma projesi" 25 Kasım 1999, Perşembe günüAdana'da dü
zenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. DİSK YönetimKurulu
üyesi ve Eğitim Dairesi Başkanı Çetin Uygur'un yaptığı basın toplantısının
ardından 2 gün süren ve işyeri temsilcilerinin katıldığı bir eğitim semineri ya-
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pıldı. Seminerde şu konular ele alındı; çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi ulus
lararası programı, uluslararası ve ulusal deneyler; dünyada ve Türkiye'de ça
lışan çocuklar sorunu; çocuk işçilğiyle ilgili hukuksal durum, uluslararası söz
leşmeler ve Türkiye'deki yasal durum; iş denetimi ve çalışan çocuklar; çocuk
işçilğiyle mücadelede sendikal deneyimler.

Hak-İş Genel Kurulu
Hak-İş 9. Genel Kurulu 26-28 Kasım 1999 tarihlerindeAnkara'da top

landı. DİSK Genel Başkanı Vahdettin Karabay, Genel Kurulun birinci günü
ne katılarak bir konuşma yaptı.

Karabay konuşmasında "Biz sustukça, tepkisiz kaldıkça, hakkımıza
sahip çıkmadıkça topluma yabancılaşan siyasetçiler türüyor, çeteler her alan
da egemen oluyor. Yolsuzluk, yozlaşma her yeri sarıyor. Hukuk yerini orman
yasalarına bırakıyor. Bunu aşmanın bilinen tek yolu var örgütlü toplum ol
mak" dedi.

Yeter'e işkence davası
Gözaltında öldürülen Limter-İş Sendikamızın eğitim uzmanı Süley

man Yeter'in ölümünden sorumlu tutulan polislerin yargılandığı davanın 29
Kasım 1999, Pazartesi günü yapılan duruşması sendikalarımızın yöneticile
rince izlendi.

Türk-İş Genel Kurulu
Türk-İş 18. GenelKurulu , 1-5 Aralık 1999 tarihlerindeAnkara'da top

landı. Genel Başkan Vahdettin Karabay Genel Kurul 'un birinci gününe katı
larak bir konuşma yaptı.

Karabay Emek Platformu'nun önemine değinerek "bizi kandırmaları
na, birbirimize düşürmelerine izin vermeyelim. Ayn ayn örgütlerde olsak da
sınıf kardeşleri olduğumuzu unutmayalım" dedi.

DİSK geçici genel merkezine taşındı
DİSK genel merkezi, 17 Ağustos ve 12 Kasım tarihlerinde meydana

gelen depremler nedeniyle Merter'deki Rıza Kuas Sendikalar Binası'nda olu
şan hasarların onarılması amacıyla 6 Aralık 1999, Pazartesi günü geçici ola
rak Şişli'deki Bank-Sen binasına taşındı.

DİSK yönetiminden ziyaretler
DİSK Yönetim Kurulu, 14-15 Aralık 1999 tarihlerinde Aıı.kara'da bir

dizi ziyarette bulundu. 14 Aralık'ta Hak-İş genel merkezi, aynı gün Küba Bü
yükelçiliği, 15 Aralık'ta ise Türk-İş genel merkezi ziyaret edildi. Her iki kon
federasyonun yeni seçilen yöneticileri kutlandı.
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Baştürk'ü andık
DİSK ve Genel-İş Genel Başkanı Abdullah Baştürk ölümünün 8. yılın

da 21 Aralık 1999, Salı günü Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı. Aynı
günASİS Genel Başkanı Rıfat Kendirligil için ölümünün 2. yılı nedeniyle Fe
riköy'dek:i mezarı başında bir anma töreni yapıldı.

Esenyurt Belediyesi'ni protesto
Esenyurt Belediyesi'nde çalışan Genel-İş üyesi 35 işçinin iş akitlerinin

sona erdirilmesi nedeniyle 23 Aralık 1999, Perşembe günü belediye binası
önünde bir basın toplantısı yapıldı. DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak'm
yaptığı basın toplantısına sendikalarımızın başkan ve yöneticileri ve çok sayı-'
da Genel-İş üyesi katıldı.

"Örgütlü Emek, Demokratik Türkiye" kampanyası
DİSK Örgütlenme Koordinasyon Kumlu'nun önerileri doğrultusunda

hazırlıkları tamamlanan "Örgütlü Emek, Demokratik Türkiye" kampanyası
çerçevesinde Bölge Temsilciler Kurulu toplantıları 25 Aralık 1999, Cumarte
si günü İstanbul'da Mecidiyeköy KültürMerkezi'nde başladı. Genel Sekreter
Murat Tokmak başkmlığmda yapılan Temsilciler Meclisi toplantısında ücret
artışlarına yüzde 20 sınırı getirilmesine, kıdem tazminatım tartışmayı hedef
leyen girişimler ele alındı.

Diğer Temsilciler Meclisi toplantıları ise ayın gün Ankara, Bursa ve
Adana'da, 26 Aralık, Pazar günü ise İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Edirne, An
talya ve Samsun'da gerçekleştirildi.

Emek Platformu Başkanlar Kurulu
Emek Platformu Başkanlar Kurulu 27 Aralık, Pazartesi günü Koca

eli'deki Selüloz-İş genel merkezinde toplandı.

4- 2000 YILI ETKİNLİKLERİ
DİSK'in 2000 yılı programı açıklandı
DİSK YönetimKurulu tarafından oluşturulan "2000 Yılı Programı" 5

Ocak 2000, Çarşamba günü başta İstanbul olmak üzere tüm bölge temsilcilik
lerimizde yapılan basın toplantılarıyla kamuoyuna açıklandı. DİSK Genel
Başkanı Vahdettin Karabay tarafından İstanbul'da yapılan basın toplantısında
açıklanan programda Hükümet'in yeni ekonomik programının tüm sıkıntıları
ücretlilerin üzerine yıkan bir anlayışa sahip olduğu, özellikle ücret zamlarının
yüzde 20 ile sınırlandırılmasına yönelik girişimin toplu pazarlık hakkının çiğ
nenmesi anlamına geleceği vurgulandı. Asgari ücretin geçen yılki düzeyi olan
217 ABD Dolarından, 203 ABD Dolarına indirilmiş olmasına dikkat çekile
rek Hükümetin politikalarının yanlışlığı gösterildi.
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Hükümetin demokrasi konusunda da büyük eksiklikler taşıdığı belirti
lerek faturayı çıkardıkları emekçi kesimlerin görüşünü alma gereğini bile
duymadıkları hatırlatıldı. DİSK'in Programında daha önce toplananTemsilci
ler Meclisleri kararlan doğrutusunda "sendikalar başta olmak üzere tüm top
lumsal muhalefet örgütleriylebirlikte sürecemüdahala etmek, kazınılmış hak
larımızı korumak", "üzerimizdeki ideolojik propaganda baskısını kırmak;
ekonomik, sosyal ve demokratik haklarımızı sonuna kadar korumak ve geliş
tirmek zorunda" olduğumuzun altı çizildi.

"Örgütlü Emek, Demokratik Türkiye" kampanyası
DİSK Yönetim Kurulu, artan sorunlar karşısında emekçilerin seslerini

yükselmek, adil gelir dağılımı, adaletli bir vergi düzeni, sigorta ve çalışma
hakkının güvence altına alınması, hak ve özgürlükler üzerindeki sınırlamala
rın kaldırılması ve tüm çalışanların örgütlenme ve toplu sözleşme hakkından
yararlanabilmesi taleplerini dile getirmek amacıyla "Özgür Emek Demokra
tik Türkiye" başlığı altında birkampanyabaşlattı. Kampanya öncesinde yürü
tülecek çalışmaları düzenleme amacıyla 12 Ocak 2000, Çarşamba günü Böl
ge Koordinasyon Kurulu toplantıları gerekleştirildi.

Kampanyanın ilk adımı 15 Ocak 2000, Cuma günü ülke çapındaki
afişleme çalışmasıyla atıldı.

İkinci aşamada 18 Ocak'ta tüm işyerlerinde hazırlanan ortak bildiri
okundu.

Üçüncü aşamada 19 ve 20 Ocak'ta tüm bölge merkezlerinde kitlesel
katılımlı basın toplantıları yapıldı. DİSKGenel BaşkanıVahdettin Karabay'ın
19 Ocak'ta Kartal Meydanı'nda yaptığı basın toplantısı sırasında bir kişi gö
zaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı. Yine aynı tarihte Kocaeli'de ya
pılan basın açıklaması emniyet güçleri tarafından engellenmek istendi, işyeri
temsilcilerimiz ve bazı üyelerimiz bir süre gözaltına alındı. Genel Sekreter
MuratTokmak'm 20 Ocak'ta İstanbul, Saraçhane Parkı 'ndayaptığı basın top
lantısı ise geniş bir katılımla gerçekleşti.

Bu basın toplatılarında ücretlerin dondurulması, yeni vergiler yoluyla
yoksullaşmanın artması; enerji, iletişim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin özel
leştirilmesinin planlanması, kıdem tazminatının kaldırılmasının istenmesi,
sosyal güvenlik sisteminin tasfiye edilmeye çalışılması gibi tehlikelere dikkat
çekildi.Tüm emekçiler işgüvencesi, kıdem tazminatı hakkının korunması, es
nek çalışma gibi sosyal güvenceleri ortadan kaldıran çalışma sistemlerine kar
şı uyanık olunması ve tüm çalışanların sigortalı olması ve örgütlenmesi için
mücadeleye çağırıldı.

Bir bilim adamının asgari ücret mücadelesi
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş Hukuku ve Sosyal Güven-
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lik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehim Üçışık asgari ücretin hesabında
yanlışlık yapıldığını açıkladı. Üçışık, 17 Ocak2000, Pazartesi günü İstanbul
Basın Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısında asgari ücretin net olarak
hesaplandığını ancak sonra vergi kesintileriyle azaltıldığını bu nedenle ama
cından saptırıldığını belirtti.

Üçışık'ın emekçiler açısından son derece önemli bir konuda verdiği ki
şisel çabaya destek vermek amacıyla DİSK Genel Sektereri Murat Tokmak,
Yönetim Kurulu üyemiz Hulusi Karlı ve sendikalarımızın yöneticileri basın
toplantısına katıldılar ve konuyla ilgili görüşlerini açıkladılar. Basın toplantı
sında aynca asgari ücretin tek bir işçi için hesaplanmasının yanlışlığı da vur
gulandı.

Avrupa Birliği'ne uyum hazırlıkları
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday olarak ilan edilmesinin ardından

Birliğin başta çalışma yaşamı olmak üzere ülkemiz hukuku ve sosyal alanla
rına etkisini ele almak ve uyum için atılması gereken adımları değerlendirmek
amacıyla bir dizi eğitim çalışması başlatıldı. İlki 21 Ocak 2000, Cuma günü
yapılan toplantıya konuk olarak katılan Prof. Dr. Bakır Çağlar, Prof. Dr. Ta
ner Berksoy ve Doç. Dr. Kuvvet Lordoğlu çeşitli yönleriyle Avrupa Birliği 'ne
uyum konusunu ele aldılar.

Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısı
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) tarafından Yunanistan'ın

Selanik kentinde 21 Ocak 2000, Cuma günü düzenlenen Avrupa Birliği Eko
nomik ve Sosyal Konsey toplantısına Genel Başkan Vahdettin Karabay katıl
dı.

DİSK Başkanlar Kurulu toplantısı
DİSK Başkanlar Kurulu gündemindeki çeşitli konuları görüşmek üze

re 24 Ocak 2000, Pazartesi günü Birleşik Metal-İş Sendikamızın genel mer
kezinde toplandı.

Emek Platformu Başkanlar Kurulu toplantısı
Emek Platformu'nu oluşturulan 15 örgütün genel başkanları 4 Şubat

2000, Cuma günü Ankara'da Türk-İş genel merkezinde bir araya geldi. Plat
form başta Sosyal SigortalarYasası'nda yapılmak istenen değişiklikler olmak
üzere. çeşitli konularda yürütülecek ortak çalışmaları ele aldı.

DYP Genel Başkanı Çiller'in ziyareti
DYP Genel BaşkanıTansu Çiller, 5 Şubat 2000, Cumartesi günü bera

berindeki bir heyetle DİSK'i ziyaret etti.

DP, AP geleneğinden gelen DYP'nin genel başkan düzeyinde Konfe-
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derasyonumuza yaptığı bu ziyaret tarihte bir ilk olması bakımından dik.kat
çekti.

Genel Başkan Vahdettin Karabay ve DİSKYönetimKurulu üyeleriyle
görüşen çiller, sivil toplum örgütlerinin muhalefet unsuru olarak önemine de
ğindi. DYP heyetinde şu isimler yer aldı; Genel Başkan Yardımcıları Nevfel
Şahin veNurhan Tekinel, Giresun milletvekili Rasim Zaimoğlu, Kayseri mil
letvekili Sevgi Esen, Mardin milletvekili Veysi Şahin, Antalya milletvekili
Salih çelen ve partinin il örgütü yöneticileri.

Çocuk işçiliğini önleme projesi
ILO/IPEC tarafından desteklenen DİSK'in çocuk işçiliğini önleme ka

pasitesini artırma projesi çerçevesinde yüıütülen İstanbul Eylem Komitesi
toplantısı 10 Şubat 2000, Perşembe günü DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin
Uygur başkanlığında toplandı.

33. Kuruluş yılı kutlamaları
Konfederasyonumuzun kuruluşunun 33. yılı nedeniyle bir haftaya ya

yılan çeşitli etkinlikler yapıldı. tn olarak 13 Şubat 2000, Cumartesi günü İs
tanbul'da Konfederasyonumuzun kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler ve
ondan bayrağı devralanAbdullah Baştürk'ünmezarları ziyaret edildi. Ziyaret
lerin ardından Şişli'deki genel merkez binasında DİSK'in mücadelesine katkı
verenlerin katıldığı bir sohbet toplantısı yapıldi. Toplantıda DİSK'in verdiği
mücadelenin tanıkları tümüyle kaybolmadan DİSK tarihinin bir belgesel ola
rak gelecek kuşaklara miras bırakılması gerekliliği vurgulandı.

Aynı gün Ankara Merkez Temsilciliğimiz, Yılmaz Güney Sahnesi'nde
"Küreselleşme ve Emek Hareketi" başlığı altında bir panel düzenledi.

Diğer bölgelerimizde ise Bölge Temsilciler Meclisi toplantıları yapıldı
ve geleceğin deneyimleri ışığında önümüzdeki mücadele döneminde atılma
sı gereken adımlar tartışıldı.

Trakya bölgesinde örgütlü üyelerimiz, 13 Şubat'ta, bir süredir devanı
eden Uzunköprü Belediyesi grevindeki Genel-İş üyelerine destek ziyareti
yaptı.

Ege Bölge Temsilciliğimiz 18 Şubat 2000, İzmir Kapalı Spor Salo
nu'nda "Özgür Emek Demokratik Türkiye Şöleni" yaptı. Genel Başkan Vah
dettin Karabay'ın konuşmasıyla açılan şölen büyük bir coşkuyla sürdü.

Yine kutlamalar çerçevesinde 19 Şubat'ta Adana'da "Yerel Yönetim
ler, Özelleştirme ve Uluslararası Tahkim" konulu bir panel yapıldı. DİSK Yö
netim Kurulu üyesi Mithat Fahlioğullan'nın yönettiği panele Genel Sekreter
Murat Tokmak konuşmacı olarak katıldı.
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"Küreselleşme Sürecinde Türkiye" toplantısı
Eğitim Dairemiz tarafından hazırlıkları yürütülen ve işyeri temsilcile

rimizin gelişmekte olan güncel süreçle ilgili bilgilendirilmesini hedef alan
"Küreselleşme Sürecinde Türkiye ve Sendikal Hareket" toplantısı 16 Şubat
2000, Çarşamba günü Anadolu yakası işyeri temsilcilerinin katılımıyla Birle
şikMetal-İş Sendikamızın genel merkezinde yapıldı.

Aynı toplantının ikincisi Avrupa yakası işyeri temsilcilerine yönelik
olarak 18 Şubat 2000, Cuma günü Bahçelievler Kültür Merkezi'nde gerçek
leştirildi

DİSK "7'liSivil İnisiyatiP'ten çekildi
Konfederasyonumuzun demokratikleşmeye yönelik gerici tehditlerin

önlenmesi doğrultusunda oluşumuna katkı verdiği "7'1i sivil inisiyatif' top
lantılarına katılmayacağını bir yazıyla ilgili kuruluşlara bildirdi. 16 Şubat
2000, Cuma günü gönderilen yazıda farklı çıkarların temsilcisi örgütlerin so
runlara diyalog mekanizmasıyla çözüm aralamalarını çağdaş ve gerçekçi bir
yöntem olarak kabul ettiğini belirtti.

Ekonomik ve sosyal konseylerin Avrupa Birliği'nin vazgeçilmez bir
organı olarak bütün üye ülkelerde sosyal diyaloğun asli bir aracı olarak faili
yet gösterdiği vurgulanan mektupta karşılıklı görüş alışverişinin kurumsal
aracınınyaratılmasının en geçerli yöntem olacağı hatırlatıldı.

Yönetim kurulu mektubunda; DİSK'in yedi örgütün sürdürmekte ol
duğu çalışmaları ve toplantılarını bu doğrultuda değerlendirdiğini ve çalışma
larına katıldığını belirtilerekESK konusunda bir sonuca ulaşmadankurumsal
laşma amaçlı girişimlerin gerçek diyaloğun ve ESK'in arzulanan biçimde ku
rulmasının önünde engel oluşturacağının saptandığını vebu nedenle de 7'li si
vil insiyatifin sürdürdüğü faaliyetlerde yer alınmayacağı açıkladı.

Çalışma Bakan Okuyan'a ziyaret
DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ve sendikalarımızın genel başkanların

dan oluşan bir heyet 17 Şubat 2000, Perşembe günü ÇSalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Yaşar Okuyan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında çalışma yaşamı
na ilişkin çeşitli sorunlar ele alındı.

Sivil İnisiyatif polemiği
DİSK Yönetim Kumlu'nun 16 Şubat 1999 tarihli mektubuyla "7'li si

vil insiyatif'ten çekilme kararını bildirmesine rağmen, Sivil İnsiyatif heyeti
nin Başbakan Bülent Ecevit'e yaptığı bir ziyaret sonrasında dönem sözcüsü
ve Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu'nun DİSK'in tutumuna ilişkin ilgili
mektubu görmezden gelen ve saygı ölçülerini kaçıran açıklamaları medyada
bir tartışma yarattı.
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Genel Başkanr'nın DİSK'in çekilme gerekçelerini görmezden gelerek
konuyu farklı yönlere çekmeye çalışan tutumunu sürdürmesi üzerine konunun
kamuoyuna daha iyi anlatılması amacıyla DİSK'in gönderdiği mektup 21 Şu
bat 2000, Pazartesi günü bir basın açıklamasıyla yayınlandı.

Yönetim Kurulu aynca Salim Uslu'ya bir mektup yazarak kurumlar
arasındaki ilişkilerde olması gereken saygının korunmasına özen gösterilme
sini istedi.

Konuya ilişkin olarak Genel Başkan Vahdettin Karabay, 24 Şubat
2000, Perşembe günü NTV'de TOBB Başkanı Fuat Miras'ın da katıldığı bir
programda DİSK'in yaklaşımlarını yineledi.

Haksızve demagojik amaçlı açıklamaların sürmesi üzerineGenel Sek
reterMuratTokmak bir basın açıklaması yaparak tartışmaya son noktayı koy
du. Tokmak açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

"DİSK, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkesine bağlı bir emek
çi örgütüdür ve hiçbir kurum ve kuruluşla diyaloğa girmekten kaçmamakta
dır. DİSK, herçeşit platforma katılmaya ve görüşlerini dile getirmeye açıktır.
Ancakdiyalog adınabazı politikalarınempoze edilmesine seyirci kalamayız."

"Ülkemizde onca olumsuzluğunyaşandığı koşullarda,DİSK olarakbu
olumsuzluklara karşı sesimizi çıkarmak görevimiz ve hakkımızdır. Bunu hiç
kimse uzlaşmayı bozuyor diye değerlendirmemelidir. Çünkü temel konularda
bile henüz uzlaşma sağlanamamışken, olmayan bir uzlaşmanın bozulması da
söz konusu değildir."

Emek Platformu Teknik Komitesi toplandı
Emek Platformu'un önümüzdeki süreçte gerçekleştireceği etkinlikle

rin program taslağını oluşturmak amacıyla 28 Şubat 2000, Pazartesi günü
Platformu oluşturan örgütlerin uzmanlarının katıldığı Teknik Komite toplan
tısıAnkara'da yapıldı.

Denizli'de çocuk işçiliği sorunu ele alındı
Il...O/IPEC Projesi kapsamında sürdürülen eğitim toplantılarından biri

de 28-29 Şubat 2000 tarihlerinde Denizli'deyapıldı. Çocuk emeğinin kullanı
mının önlenmesi doğrultusunda yapılan bu toplantılara bölgedeki Işyeri tem
silcilerimiz katıldı.

Toplantılarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluş
lar, ILO ve sendika uzmanlarıkonuyla ilgili hukuksal ve sosyal sorunlar kar
şısında alınması gereken tutumla ilgili bilgi verdiler.

Dünya Kadınlar Günü kutlandı
8 Mart, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle başta "2000 Dünya Kadın
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Yüıiiyüşü Projesi"nde yer alan kuruluşlar olmak üzere çeşitli demokratik kit
le örgütleriyle birlikte İstanbul'da "Kadınlar Yoksulluğa, Savaşa, Irkçılığa,
Şiddete, Tacize, Tecavüze Karşı Yürüyor" başlığı altında bir yüıüyüş ve mi
ting yapıldı.

DİSK'in de destek verdiği bu yürüyüş öncesinde katılımcı kuruluş
temsilcileri bir kitabından dolayı yargılanan gazeteci Nadire Mater'in aynı
gün yapılan duruşmasını izleyerek Mater'e destek verdi. Perpa önünden baş
layan yürüyüş gerekkatılımı ve gerekse katılımcıların coşkusu ve renkliliğiy
le dikkat çekti.

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu·
Konfederasyonumuzun yaklaşan 11. Genel Kurulu takviminin oluşu

mu, önümüzdeki süreçte izlenecekpolitikaların saptanması amacıyla Genişle
tilmiş Başkanlar Kurulu 23-24 Mart 2000 tarihlerindeBirleşikMetal-İş genel
merkezinde toplandı.

Emek PlatformuBaşkanlar Kurulu
Emek Platformunu oluşturan örgütlerin başkanları, Teknik Komite ta

rafından hazırlanan etkinlik programını görüşmek üzere 25 Mart 2000, Cu
martesi günü Hak-İş genel merkezinde toplandı.

İşgüvencesi yasası acilen çıkarılmalıdır
İş Müfettişleri Derneği'nce 25 Mart 2000, Cumartesi günüAnkara'da

düzenlenen "İş Güvencesi Paneli"ne Konfederasyonumuz adına Genel Baş
kan Vahdettin Karabaykatılarak DİSK'in konuya ilişkin görüşlerini içeren bir
konuşma yaptı.

Sinesen veMedya-Sen genel kurulları toplandı
Kendi alanında ülkemizin tek sendikası olan Sinesen ve medya çalı

şanlarına yönelikolarakbir kaç yıl önce kurulanMedya-Sen sendikalarımızın
genel kurulları 26 mart 2000, Pazar günü toplandı. Sinesen'in İstanbul'da ya
pılan Genel Kuruluyeni biryönetim kadrosununoluşumuyla çalışmalarını ta
mamladı. Sinesen Genel Başkanlığına YusufÇetin seçildi.

Medya-Sen'in Ankara'da toplanan Genel Kurulunda ise Mete Gönül-
taş yeniden genel başkanlığa getirildi.

Avrupa Parlamentosu Sosyaljst Grup temsilcilerinin
ziyareti
Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubunu oluşturan Sosyalist Grup

Başkanı Enrique Baron Crespo başkanlığındaki bir heyet 28 Mart 2000, Salı
günü Konfederasyonumuzu ziyaret etti. Türkiye'deki sendikal yaşam, ekono-
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mik ve siyasal gelişmelerle ilgili olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunu
lan toplantıda konuk heyete DİSK'in görüşlerini içeren bir dosya sunuldu.

"Sosyal Devlete Sahip Çık!" mitingi
Kocaeli Sendikalar Birliği tarafından hazırlıkları yürütülen "Sosyal

Devlete Sahip Çık!" mitingi 1 Nisan 2000, Cumartesi günü Kocaeli''de yapıl
dı. Düzenleyeci!eri arasında DİSK Kocaeli Bölge Temsilciğilimizin de yer al
dığı mitingde DİSKYönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur Konfederasyonumu
zun görüşlerini açıkladı.

ICFTU 17. Genel Kurulu toplandı
Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFfU) 17. Ge

nel Kurulu, Güney Afrika'nın Durban kentinde toplandı. 1-7 Nisan 2000 ta
rihlerinde toplanan Genel Kurula DİSK adına Genel Başkan Vahdettin Kara
bay katıldı. ICFTU üyelik aidatının ödenmesiyle ilgili olarak yaşanan sıkıntı
lar nedeniyle Genel Başkanımız toplantıları "gözlemci" sıfatıyla izlemek zo
runda kaldı.

Tuzla tersanelerinde işçi kıyımı sürüyor
Hukuksuzluğun ve keyfiliğin hüküm sürdüğü Tuzla bölgesindeki ter

sanelerde Anayasal hakkını kullanarak örgütlenen işçiler işverenlerin acıma
sız saldırılarına uğruyor. Limter-İş Sendikamızın iki işyerinde başlattığı ör
gütlenme çalışmasının işveren tarafından öğrenilmesi üzerine 127 işçi işten
çıkarıldı.

DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur, bu hukuksuzluğu protesto
etmek amacıyla 10 Nisan 2000, Pazartesi günü Tuzla'daki işyeri önünde bir
basın açıklaması yaptı. Açıklamaya bölgede çalışan bin dolayında tersane iş
çisi de katıldı.

Çocuk işçiliğine karşı mücadele sürüyor
DİSK'in çocuk işçiliğiyle mücadeleyi hedefleyen ve ILO/IPEC tara

fından desteklenen projesi kapsamında bir konferans düzenlendi. 12 Nisan
2000, Çarşamba günü DİSK genel merkezindeki konferansın açılışını Genel
Başkan Vahdettin Karabay yaptı.

Bakanlık ve bağlı kuruluşların, konfederasyonların ve İstanbul Baro
su'nun temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı konferansta çocukların işçi
olarak çalıştırılmaları ve bunlardan doğan sorunlar ele alındı. Konferansta ay
nca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ILO, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu tarafından desteklenen ve üç işçi konfederasyonu tarafın
dan hazırlıkları yürütülen "Çocuk İşçiliğine Karşı Ulusal Yürüyüş" ile çalış
malar da başlatıldı.



1 Mayıs 2000 hazırlıkları başladı
1 Mayıs 2000 kutlamalarına en geniş katılımın sağlanması ve çeşitli

kesimlerin görüşlerinin alınması amacıyla 12 Nisan 2000, çarşamba günü
DİSK genel merkezinde ilk toplantı yapıldı. Siyasi parti, meslek odaları ve
Emek Platformu'nu oluşturan örgütlerin İstanbul'daki temsilcilerinin çağrıl
dığı bu toplantıda 1 Mayıs mitinginde öne çıkarılacak konular ve rnitigin tek
nik hazırlıkları ele alındı.

Emek Platformu Başkanlar Kurulu toplandı
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, 14 Nisan 2000, Cuma günüAnka

ra'da bir araya geldi. Başkanlar Kurulu, bir gün önce toplanan Teknik Komi
te'nin sunduğu program doğrutusunda bölge toplantılarının başlatılması kara
n aldı.

Çocuk işçiliğine karşı Adana toplantısı
ILO/IPEC desteğiyle yürütülen "DİSK'in Çocuk İşçiliğiyle Mücadele

Kapasitesini Artırma Projesi" kapsamında Adana'da bir konferans gerekleşti
rildi.

15 Nisan 2000, Cumartesi günü Adana İnşaat Mühendisleri Odası Sa
lonu'rıda DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur başkanlığında yapılan
konferansa işçi ve işver~n sendikaları temsilcileri katılarak görüşlerini açıkla
dılar.

Proje kapsamındaki bir diğer konferans ise 17 Nisan 2000, Pazartesi
günü Çerkezköy'de Belediye Meclisi Salonu'ndayapıldı. Çerkezköy Kayma
kamı Saffet Karahisarlı ve Belediye Başkanı Mehmet Uz'un sunuş konuşma
larıyla başlayan konferans üç işçi konfederasyonunun uzmanları, ILO ve
ÇSGB temsilcilerinin tebliğleriyle tamamlandı.

Emek Platformu bölge toplantıları
Emek PlatformuBaşkanlar Kurulu karan doğrultusunda hazırlıkları ta

mamlanan bölge toplantılarının ilki 16 Nisan 2000,Pazar günü Adana'da ger
çekleştirildi. Gaziantep, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Maraş kentlerindeki 15
örgütün şube başkanı ve baştemsi!cilerinin katıldığı toplantıda DİSK adına
Vahdettin Karabay bir konuşma yaptı.

Küreselleşme, Bölgeselleşme ve Emek Paneli
Mai Karşıtı Gnıp'un öncülüğünde hazır1ı.klan yüıiitülen ve DİSK tara

fından da desteklenen "Küreselleşme, Bölgeselleşme ve Emek Paneli" 16 Ni
san 2000, Pazar günü Petrol-İş Sendikası Salonu'nda yapıldı.

Çok sayıda sendika, meslek odası ve demokratik kitle örgütünün des
teğiyle gerçekleştirilen bu panelde DİSK Genel Sekreter Murat Tokmak bir
tebliğ sundu.
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Çocuk İşçiliğine Karşı Ulusal Yürüyüş
DİSK,Türk-İş ve Hak-İş tarafından hazırlıkları yürütülen; ILO,ÇSGB

ve SHÇEK tarafından desteklenen "Çocuk İşçiliğine Karşı Ulusal Yürüyüş"
17 Nisan 2000, Pazartesi günü başladı.

Kuzey kolu Çerkezköy ve güney kolu Adana'dan başlamak üzere iki
a}'n koldan ve her kentten 5 çocuk işçi temsilcisinin katılımıyla gerçekleştiri
len yürüyüş 23 Nisan'da İzmir'de TRT tarafından düzenlenen uluslararası
şenlikle sona erdi.

Yürüyüşün başlaması nedeniyle yayınlanan ortak bildiride Türkiye'nin
ve dünyanın sahip olduğu kaynak ve zenginliğin çocuk işçiliğini ortadan kal
dıracak düzeye olduğu hatırlatılarak "yeter ki bu sorunu göndemimize alalım
ve ciddi bir şekilde üzerine eğilelim" denildi.

Yürüyen çocuklar 18 Nisan 2000, Salı günü DİSK genel merkezinizi
yaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle sorunlarını görüştüler.

Tuzla havzasındaki mücadele sertleşiyor
Sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Limter-İş üyesi

136 işçinin mücadelesine destek vermek ve yapılan hukuksuzluğu kamuoyu
na açıklamak amacıyla DİSK Genel Başkanı Vahdettin Karabay 18 Nisan
2000, Salı günü Tuzla'da çok sayıda tersane işçisinin katıldığı bir basın top
lantısı yaptı.

Karabay özellikle kayıtdışı ekonominin yoğun olarak yaşandığı bölge
nin ilgililer tarafından görmezden gelindiğine işaret ederek burada çalışan
tüm işçilerin ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Lastik fabrikalarında grev başladı
Lastik-İş Sendikamızın örgütlü olduğu üç lastik fabrikasında (Goodye

ar, Pirelli ve Lassa) sürmekte olan toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmaz
lık.la sonuçlanması nedeniyle 20 Nisan 2000, Cuma günü 3.000'i aşkın üye
miz greve başladı. İşverenlerin işletme ve sektörün koşullan yerine hüküme
tin ve IMF'in tayin ettiği ölçülerle hareket etmesi görüşmelerin tıkanmasında
ki en önemli faktör oldu.

Tekstil 9. Genel Kurulu toplandı
Tekstil İşçileri Sendikamızın 9. Genel kurulu 22-23 Nisan 2000 tarih

lerinden İstanbul, Tarabya Oteli'nde toplandı. Genel Başkan Vahdettin Kara
bay Genel Kurulun birinci gününde yaptığı konuşmada herkesin önümüzdeki
günlerde başlayacak zorlu sürece hazır olması gerektiğini belirtti.

Genel Kurulun ikinci günü yapılan seçimler sonucunda Süleyman Çe
lebi yeniden Tekstil Genel Başkanlığına seçildi.



· Fatih Ökçe'de sendika mücadelesi
Lastik-İş Sendikamızın örgütlenme çalışması yaptığı Halkalı'da kuru

lu Fatih Ökçe işyerinde sendika üyesi 24 işçinin işten çıkanlınası üzerine
DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak 27 Nisan 2000, Perşembe günü işyeri
önünde bir basın toplantısı yaptı.

EP Bursa bölge toplantısı
Emek Platformu Başkanlar Kurulu karan doğrultusunda yapılmaya

başlanan bölge toplantılarının ikincisi 29 Nisan 2000, Cumartesi günü Bur
sa'da gerekleştirildi. Bölge toplantısına Sakarya, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir
ve Yalova'daki şube başkanları, temsilciler katıldılar. Bir süre önce Paltform
dönem sözcülüğünü üstlenen DİSK Genel Başkan Vahdettin Karabay bir su
nuş konuşması yaptı.

1 Mayıs 2000

"Sermayenin küresel saldırısına karşı gücümüz
birliğimizdir"
İlk hazırlıkları DİSK ve KESK tarafından başlatılan 1 Mayıs 2000 mi

tingiTürk-İş ve Hak-İş 'in de katılımıyla hızlandı. Dört konfederasyon tarafın
dan oluşturulan ve başkanlığını DİSK Genel Sekreteri Murat Tokınak'ın yap
tığı Düzenleme Kurulu çalışmalar konusunda bilgi vermek amacıyla 18 Nisan
2000, Salı günü DİSK genel merkezinde bir basın toplantısı yaptı.

Düzenleme Kurulu Başkanı Murat Tokmak yapılan basın açıklamasın
da 1 Mayıs 2000'in ana temasının "Sermayenin Küresel Saldırısına Karşı Gü
cürnüz Birliğimizdir" olduğu belirtildi.

Basın toplantısında 1 Mayıs'ın yeniden resmi tatil ilan edilmesi ama
cıyla TBMM'den yasa çıkarılmasını isteyen bir dilekçenin imzaya açıldığı
duyurusu yapıldı. Dilekçeye ilk imzalan Düzenleme Kurulu üyeleri, toplantı
ya izleyen basın çalışanları, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcile
ri attı.

Düzenleme Kurulu 20 Nisan'da İstanbul Valiliğine giderek mitingin
için Abide-i Hürriyet Meydanı'nın tahsis edilmesini istedi.

1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edilmesi için başlatılan imza kampanyasının
yaygınlaştırılması amacıyla Düzenleme Kurulu tarafından 20 Nisan'da Tak
sim'de ve 21 Nisan'da Kartal'da birer imza masası kuruldu.

Toplanan imzalar konusunda bilgi vermek ve talebimizi iletmek üzere
dört emek konfederasyonu başkanı ve Düzenleme Kurulu başkanından oluşan
bir heyet 28 Nisan 2000, Cuma günü TBMMBaşkanı Yıldırım Akbulut'la gö
rüştü.
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1 Mayıslarda yaşamını yitirenleri anmak amacıyla 29 Nisan, Cumarte
si günü ilki TaksimKazancı Yokuşu başında ikincisi ise Kadıköy'de birer tö
ren yapıldı. Törene Düzenleme Kurulu üyeleri,,seodik:a, siyasi parti, meslek
odası ve demokratik kitle örgütü yöneticileri katıldı.

1 Mayıs 2000 mitingi, Düzenleme Kurulu ve destekleyen kuruluşlarca
alınan kararlar ve oluşturulan progra~ doğrultusunda gerçekleştirildi.

İlk olarak sabah Taksim'deki Atatürk anıtına ve 1 Mayıs I 977 şehitle
rini anmak için Kazancı Yokuşu başına çiçekler kondu. Törene dört konfede
rasyonun başka ve yöneticileri, siyasi partilerin, meslek odalarının ve diğer
demokratik kitle örgütlerinin başka ve yöneticilerinden oluşan kalabalık bir
heyet katıldı.

Taksim'deki törene katılan yöneticilerin daha sonra Şişli ve Perpa gü
zergahlarında sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan yüıiiyüş kollarının
başına geçti. Başında Türk-İş ve Hak-İş'e üye sendikaların bulunduğu yürü
yüş kolu Şişli güzergahında, DİSK ve KESK üyesi sendikaların bulunduğu
yürüyüş kolu ise Perpa güzergahında sloganlar, marşlar eşliğinde Çağlayan
Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Katılımın 1996 yılından bu yana yaşanan en yüksek düzeyde olduğu
(50 binin üzerinde) miting, alanın tümüyle dolması ve diğer katılımcıların ala
na ulaşmasına olanak kalmaması üzerine Düzenleme Kumlunun kararıyla
başlatıldı. Aşırı yoğunliık nedeniyle mitingin başlangıcında alan dışında kalan
katılımcılar, ön saflarda oluşan boşalmalarla ancak mitingin ortalarından son
ra alana girebildiler.

Düzenleme Kurulu Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Murat Tok
mak'ın açış konuşmasıyla başlayan miting, dört konfederasyonun, destekle
yen kuruluşların başkan ve yöneticilerinin kürsüden miting alanını selamla
masıyla sürdü. Bu yılki 1 Mayıs mitinginde diğerlerinden farklı olarak emek
çileri temsilen bir işçi, çocuk işçiliğine karşı uluslararası ve ulusal mücadele
kampanyası nedeniyle bir çocuk işçi ve 2000 dünya kadın yürüyüşü nedeniy
le bir kadın emekçi hazırlanan ortak metni okudular.

Gerçekleştirilen bir diğer ilk ise 1 Mayıs 2000 mitingini düzenleyen ve
katkı vereli tüm kuruluşların temsilcilerin oluşan bir koro tarafından 1 Mayıs
marşının okunması oldu.

Miting Nejat Yavaşoğulları, Mehmet Gümüş ve Onur Akın'ın konse
riyle tamamlandı.

DüzenlemeKurulu 3 Mayıs 2000, Çarşamba günü DİSK genel merke
zinde 1 Mayıs'a katılan ve destek veren tüm kuruluş temsilcilerinin de birara
ya geldiği bir toplantıyla mitingin değerlendirmesini yaptı. Değerlendirmeler
aynı gün DüzenlemeKurulu Başkanı Murat Tokmak tarafından bir basın top
lantısıyla kamuoyuna açıklandı. Değerlendirmede Hükümet uyarılarılarak, 1
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Mayıs'ta verilen mesajı algılaması istendi. Katılımcı sayısının yüksekliği ve
alanın küçüklüğü nedeniyle heryıl y~anan alana girme sorunun bu yılda da
ortaya çıktığı belirtilerek Valiliğin önümüzdeki yıl için Taksim alanını tahsis
etmesi çağrısı yapıldı.

Lastik grevine destek ziyareti
DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, başta Birleşik Metal-İş ve Tekstil ol

mak üzere sendikalarımızın yönetici ve işyeri temsilcilerinin katılımıyla oluş
turulan bir araç konvoyu 4 Mayıs 2000, Perşembe günü Kocaeli ve Sakar
ya'daki üç lastik fabrikasındaki grev yerlerini ziyaret etti.

Lastik grevine yasak getirildi
Hükümet, işverenlerin isteği ve IMF'nin reçeteleri doğrultusunda sür

mekte olan lastik fabrikaları grevini 5 Mayıs 2000, Cuma günü Bakanlar Ku
rulu kararıyla milli güvenlik gerekçe gösterilerek 60 gün erteledi. 12Eylül ya
saları gereğince aslında bu 60 günlük ertelemenin grevin yapılmasını tümüy
le ortadan kaldırıcı bir etkiye sahip alınası tüm emekçi kesimlerde büyük tep
ki yarattı.

Erteleme karan öncesinde işverenler kamuoyunu yanıltmak ve konuyu
farklı alanlara kaydırmak amacıyla tam sayfa ilanlar verdiler, özel haberler
yaptırdılar. Genel Başkan Vahdettin Karabay bu gelişmeler üzerine, kendi ko
şulları yerine hükümet programının ardına sığınmaya çalışan işverenleri uyar
dı. Ancak iktidar her zaman olduğu gibi yine sermayeden yana olan yüzünü
göstererek grevi yasakladı.

Erteleme kararının Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanma
sının ardından bir basın açıklaması yapan Karabay hükümetin kararının yal
nızca bir grev erteleme değil aynı zamanda serbest piyasa sistemine de darbe
olduğunu belirtti. Karabay uygulanmakta olan ekonomi politikanın bir dönem
darbecilerin uyguladığı yöntemlerle yürütülmeye çalışıldığının altını çizdi.
"Karları üzerinde söz söylenmesini bile kabul etmeyen 'demokrat' işveren
lerin emekçilerin ücrelerinin artışının sınırlanması için iktidarı zor kullanma
ya yönlendirmekten çekinmemişlerdir" diyen Karabay, "biz emekçiler olarak
saldın kimden ve nasıl gelirse gelsin en uygun yöntemle yanıt vermeyi bili
riz" dedi.

Hükümetin bu baskıcı kararının ardından işbaşı yapan lastik işçileri
gerek iş giriş ve çıkışlarında ve gerekse yemek saatlerinde gerçekleştirdikleri
kitlesel eylemlerle tepkilerini gösterdiler. Özellikle vardiya girişlerinde bira
raya gelen işçiler topluca yaptıları yürüyülerle Kocaeli ve Sakarya'da sesleri
ni yükseltti.
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DİDF'in 20 kuruluş yılı
Almanya Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'nun 20. kuruluş yı

lı nedeniyle Köln'de düzenlenen şenliğe DİSK adına Genel Sekreter Murat
Tokmak katıldı. 6 Mayıs 2000, Cuma günü yapılan şenlikte konuşan Murat
Tokmak, küreselleşmenin toplumlarda yarattığı tahribatın ırkçı-rniliyetçi dü
şüncelerin yaygınlaşması sonucunu doğurduğunu,yoksulluğa, işsizliğe düşen
kesimlerin işini elinden aldığını düşündüğü yabancılara tepki duyduklarını
söyledi. Tokmak, bulunduğumuz ülkelerdeki farklı ülkelerden gelen işçilerin
ortak mücadele içinde yer almasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

1 Mayıs değerlendirme toplantısı
1 Mayıs 2000 mitingine destek veren siyasi parti temsilcileri ve Dü

zenleme Kurulu daha önce kararlaştırıldığı üzere 10 Mayıs 2000, Çarşamba
günü DİSK genel merlcezinde bir araya geldi. Miting öncesi ve sonrasında ya
şanan gelişmelerin ele alındığı toplantıda yakalanan işbirliğinin geliştirilerek
sürdürülmesi doğrultusunda ilişkilerin artırılmasının gerekliliği vurgulandı.

BaşkanlarKurulu ve Kartal mitingi
DİSK Başkanlar Kurulu, lastik grevinin ertelenmesi ve hükümetin uy

gulamaları karşısında alınacak tavır konusunu görüşmek üzere 12 Mayıs
2000, Cuma günü DİSK genel merlcezinde bir araya geldi.

Başkanlar Kurulu mücadelenin en geniş platforma taşınması ve yakla
şan grup toplu sözleşmeleri, zorunlu tasarruf kesintileri, kamu emekçilerinin
ve emeklilerin ek zam talepleriyle de birleştirilerek Emek Platformu'nun mü
cadeleye daha aktifkatılımının sağlanması için girişimlerin başlatılması kara
n alındı.

Aynı günün akşamında Kartal Meydanı 'oda kitlesel bir basın açıkla
ması yapıldı. Genel Başkan Vahdettin Karabay'ın yaptığı basın açıklamasına
Kocaeli'deki fabrikalardan da işçiler geldi.

EPTrabzon ve Erzurum bölge toplantıları
Emek Platformu'nun programı çerçevesinde sürdürülmekte olan bölge

toplantılarının ilk bölümü Trabzon ve Erzunım'da gerçekleştirilen iki toplan
tıyla tamamlandı. Dönem sözcüsü DİSK Genel Başkanı Vahdettin Karabay'm
başkanlığındaki toplantıların ilki 13 Mayıs 2000, Cumartesi günü Trabzon'da
Giresun ve Rize illeri temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

İkinci toplantı ise Erzurum ve Bayburt kentlerinin temsilcilerinin katı
lımıyla 14 Mayıs 2000, Pazar günü Erzurum'da gerçekleşti. Her iki kentteki .
toplantılar gerek katılımcıların bileşimi ve gerekse tartışılan konular bakımın
dan bölgede geniş yanla yarattı.
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Emek Platformu Başkanlar Kurulu
Platform dönem sözcülüğünün Konfederasyonumuza geçmesinden

sonra yapılan ilk Başkanlar Kurulu 17 Mayıs 2000, Çarşamba günü DİSK ge
nel merkezinde toplandı. Bu toplantıda öncelikle tamamlanan bölge toplantı
larında alınan kararlar ve daha sonra grev ertelemeleri başta olmak üzere hü
kümetin uygulamaları karşısında alınacak tavır tartışıldı.

Önümüzdeki dönemde de bölge toplantılarının südürülmesi ve progra
mıTeknik Komite tarafından hazırlanacak bir takvim içinde bölge mitingleri
ne başlanılması kararlaştırıldı.

Genel-İş Genel Kurulu toplandı
Genel-İş Sendikamızın 12. Genel Kurulu 20-21 Mayıs 2000 tarihlerin

de toplandı. Daha önce 22-23 Nisan tarihlerinde toplanması öngörülen ancak
yapılan itiraz nedeniyle Mahkeme kararıyla ertelenen Genel Kurul, mahke
menin erteleme kararını kaldırmasılla gerçekleşebildi.

DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak, Genel Kurula katılarak bir ko
nuşma yaptı. Tokmak daha sonra Genel Kurul Divan Başkanlığına seçildi.

Genel Kurul seçimlerin yapılmasıyla sona erdi ve İsmail Hakkı Önal
yeniden Genel başkanlığa seçildi.

Belediye işçilerinden ortak uyarı eylemi
İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde çalışan yerel yönetim

emekçileri 24 Mayıs 2000, Çarşamba günü ortak bir uyan eylemi gerçekleş
tirdi.

Belediye yönetimlerinin aylardır toplu sözleşme görüşmelerinde oya
layıcı bir politika izlemeleri, "O" zam dayatma girişimleri üzerine DİSKüye
si Genel-İş ve Türk-İş üyesi Belediye-İş sendikalarının ortak gerçekleştirdiği
eyleme 15 binin üzerinde işçi katıldı.

Vatan Caddesi girişinde biraraya gelen her iki sendika üyesi işçiler
burada oluşturdukları yürüyüş kolu ile Aksaray üzerinden Saraçhane'ye gel
diler. DİSK Genel Sekreteri MuratTokmak,YönetimKurulu üyelerimiz Çetin
Uygur ve Hulusi Karlı Genel-İş, Nakliyat-İş, Basın-İş ve Lastik-İş Sen
dikalarımızın üyesi işçilerin yer aldığı kortejin başında yürüdü.

Belediye Sarayı önündeki toplantıda Genel-İş adına Yönetim Kurulu
üyesi Aşur Kurgen bir konuşma yaptı.
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7-BELGELER

1- Çalışma Yaşamında ILO Normları
Belge 1;

17 Şubat 2000
82/GB-006

Sayın Yaşar Okuyan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ankara

Sayın Bakan,

Toplumsal kesimlerin ve politikacıların, farklı düşünceler taşımaları
kendi düşüncelerini topluma benimsetme doğrultusunda mücadele içinde ol
maları doğal bir durumdur. Ancak bu farklı düşüncelerin sahiplerinin içinde
hareket edeceği kurallar bütünü demokratik olmak ve tüm kesimlere eşit ola
nak tanımak zorundadır. Ülkemizdeki yasal çerçevenin böyle olduğunu söy
leyebilmek mümkün değildir.

Ülkemizin demokratikleşme ihtiyacı uzun bir dönemdir toplumun
farklı kesimleri tarafından dile getirilmekte; toplumsal ve siyasal yaşamın
farklı alanlarına ilişkin çeşitli öneriler yapılmaktadır.

Demokratikleşme ve çağdaş normlara ulaşma ihtiyacının en çok du
yulduğu alanlardan birisi de çalışma yaşamı ve sendikal örgütlenmedir. Bu
alanlardaki eksikliklerimiz ve yanlışlıklarımız Konfederasyonumuz tarafın
dan hemen tüm hükümetlere anlatılmış ve önerilerimiz sunulmuştur.

Bu eksi.klikler ve yanlışlıklar, esas olarak örgütlenme çalışması yapar
ken karşılaştığımız antidemokratik hukuksal çerçeve ve uygulamaları kapsa
maktadır. Hükümetler tarafından çözüme kavuşturulamayan bu konular Il..O'
ya da iletilmiş ve hemen tüm eleştirilerimize hak verilmiştir. Bunun sonucun
da ülkemiz hükümetleri çeşitli raporlarda yer alan kınamalarla karşılaşmıştır.

Bu durum halen sürmektedir. Ülkemizin imzaladığı bir çok ILO söz
leşmesine aykırı yasa hükümleri yüıiirlülükte olup; var olan yasalara dahi ay
kırı bir dizi uygulama her gün karşımıza çıkmaktadır.

İçine girdiğimiz AB' adaylık süreci içerisinde ülkemiz mevzuatınınAB
müktesebatına uydurulması çalışmaları yapılacağı bilinmektedir. AB ve Türk
tarafındaki farklı kesimler bu çalışmaların demokratik ve siyasal konularda
yoğunlaşacağım belirtmektedir. Yukarıda belirttiğimiz sorunların da bu kap
samda ele alınacağım düşünmek yanlış olmayacaktır.

Daha da önemlisi bu sorunların ortadan kaldırılması, toplumumuzun
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çağdaşlaşması ve demokratikleşmesi için kaçınılmazdır. AB'ne tam üyelik
gerçekleşmese dahi, tüm toplumumuzun onlarca yıllık hedefine mutlaka ula-
şılmalıdır. •

Sayın Bakan,

Ülkemiz hükümetlerinin hemen tamamının içine düştüğü en büyük ya
nılgı sorunları muhatapları ile birlikte, gerçekten demokratik ve katılımcı bir
tarzda çözmekten -kaçınmalarıdır. Hükümetler danışma ve katılım araçlarım
işletmek yerine bunları kendi düşünce ve kararlarını kabul ettirmek amacıyla
kullanmayı tercih etmektedirler.

DİSK olarak önerimiz çalışma yaşamına ilişkin yasaların ILO normla
rına uyarlanması ve demokratikleştirilmesi sürecinin sendikal örgütlerle bir
likte sürdürülmesidir. Böylesi bir çalışma ILO kararlan doğrultusunda düzen
lemelerin yapılmasını ve örgütlenmenin önündeki anti-demokratik engelle
melerin kaldırılmasını hedeflemeli ve ivedilikle başlatılmalıdır.

Bu önerimizi hayata geçirme konusundaki takdir hakkının, Hükümet
ve siz Sayın Balcan'ın yetkisinde olduğunu biliyoruz. Ne var ki bu takdir hak
kını kullanırken yukarıda belirttiğimiz sorunlar ııedeniyle hemen her konuda
gerilimler yaşandığını, binlerce işçinin mağdur duruma düşürüldüğünü, ada
let sisteminin binlerce gereksiz dosya ile işgal edildiğini, milyarlarca liranın
boşa harcandığını ve ülkemizin uluslararası itibarının zedelendiğini dikkate
almanızın yararlı olacağına işaret etmek istiyoruz.

• • Sayın Bakan,

Son günlerde gündeme getirilen istatistikler ve işkollarına yönelik ki
mi uygulamalar bu sorunları daha da ağırlaştırmaktan başka bir sonuca hiz
met etmeyecektir. Kapsamlı ve katılımcı bir çalışma yapılmaksızın, mevcut
antidemokratik çerçeve içinde atılacak adımların ve bürokratik yazışmalar ile
alınacak görüşlerin sorunları ağırlaştırmaktan başka sonuç doğuımayacağı
doğrultusundaki samimi kanaatimizi bir kez daha dikkatlerinize sunar, başa-
rılar dileriz. '

Saygılarımızla.

Murat TOKMAK Vahdettin KARABAY
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2- Ekonomik ve Sosyal Konsey ve
"Sivil İnisiyatif"
Belge 2;

29.7.1997

339/GB-092

Sn. MesutYILMAZ

Başbakan

ANKARA

Sn. Başbakan,

Ekonomik ve Sosyal Konsey'in yeni yapısına ilişkin 23.7.1997 tarihli
genelgeniz, Konfederasyonumuz tarafından dikkatle incelenmiştir.

Bilindiği gibi ESK konusu uzun zamandır ülkemizin gündeminde yer
almaktadır. Farklı hükümetler çıkardıkları kararnameler ile Konsey'i kurma
ve çalıştırma girişimlerinde bulunmuş ancak bugüne kadar işletilmesi sağla
namamıştır.

DİSK olarak bütün bu süreçte, ESK'nın Batı Avrupa ülkelerindeki ör
neklerin mantığına uygun olarak kurulmasının yararına işaret ederek; tersine
yaklaşımların Konsey'i baştan işlevsiz kılacağını vurgulamıştık. Bu konuda
ki görüşlerimizi kamuoyu, hükümetler ve siyasal partilere iletmiştik,

Bu bağlamda 18.2.1997 tarilı ve 67/ED-003 sayılı yazımızla, Genel
Başkan Yardımcısı Dr.Ali Kamil Başaran aracılığıyla partinize ilettiğimiz gö
rüşlerimizi, kısaca özetlemekte yarar görüyoruz.

Sn. Başbakan,

Avrupa Sosyal Modeli içinde önemli bir yer tutan Ekonomik ve Sos
yal Konsey, İşçi-İşveren ve menfaat gruplarından oluşmaktadır ve temel gö
revi, sosyal-ekonomik tarafların, kendi aralarındaki dialog sonucunda oluştur
dukları görüşleri, hükümetlere ve siyasal alana aktarmaktır. Konsey yukarda
belirtilen üçlü katılıma uygun şekilde oluşturulmalı ve ilgili yeni kuramların
katılması kararını bağımsız olarak alabilmelidir. Böylesi bir heyette hükümet
Ierin, sosyal kesimlerin önemli bir bölümünün dışlayarak, ağırlıklı biçimde
yer alması sağlıklı bur uygulama olmayacaktır.

Sn. Tansu ÇİLLER'in 17.3.1995tarihli, sahsınızın 6.5.1996 ve Sn.
Necmettin ERBAKAN'IN 18.3.1997 tarihli genelgeleri bizce tam da bu ne
denle hayata geçememiştir. Yapılanmanın işlevsiz olacağını gören ve araların-

• da bizim de bulunduğumuz kimi kuruluşlar katılmamış; katılanlar ise anlam
lı bir çalışmayı gerçekleştirememiştir.

DİSK
11. Genel
Kurulu

175



DİSK
11. Genel
Kurulu

Kanımızca, AB ile ilişkilerimiz sonucunda kurulan ESK-Kanna İstişa
re Komitesi'nin yapısı, işlevsel bir modele ışık tutacak niteliktedir. Bu çerçe
vede, Hükümet'in ağırlığının azaltılmasının ve kamu çalışanları ile menfaat
gruplarının temsilcilerinin dahil edilmelerinin doğru olacağını düşünmekte
yiz.

Böylesi bir yapının, 23.7.1997 tarihli genelgenizin birinci paragrafın
da belirtilen, " ...Toplumun tüm kesimleri için adil ve dengeli biçimde çözüme
kavuşturulabilmesinin, hükümet, memur, işçi, işveren, meslek kuruluşları ve
toplumun diğer kesimleri arasında oluşacak diyalog ve toplumsal uzlaşma yo
luyla mümkün olabileceği açıktır. "ifadesine daha uygun olacağını söylemek
yanlış olmayacaktır.

Hükümetinizin, bundan önceki ESK'Iann başarısız olması ve DİSK'in
içlerinde yer almaması sonucunu doğuran bu hataları hızla gidermemesi ha
linde, benzer bir tablonun doğacağını üzülerek belirtir; bilgilerinize sunarız.

Saygılannuzla,

Kemal DAYSAL Rıdvan BUDAK
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Belge 3;
TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

14.10.1997

Sayın Mesut Y~MAZ

Başbakan

ANKARA

• REF. GS/4920

Sayın Başbakan,

Ülkemiz sorunlarının, hükümet, işçi, işveren ve diğer toplum kesimle
rinin diyalog ve işbirliği yoluyla ortak çözümlere kavuşturulması ve toplum
sal uzlaşmanın sağlanması açısından son derece önemli gördüğümüz Ekono
mik ve Sosyal Konsey' in sağlıklı ve etkin şekilde işletilmesi en büyük dile
ğimizdir.

Konsey'de yer alan Sivil Toplum Kuruluşları olarak, Ekonomik ve
Sosyal Konsey'in gerçek işlevini yerine getirebilmesi açısından üç önemli hu
susu, ortak görüş ve temennilerimiz şeklinde bilginize sunmakta yarar gör
mekteyiz:

-Konsey, mümkün olan en kısa süre içinde yasal zemine oturtularak is
tikrarlı bir yapıya kavuşturulmalıdır.

-Konsey'de Batı örneklerine benzer şekilde, hükümet dışı sivil toplum
kuruluşları ağırlıklı olarak temsil edilmelidir.

-Konsey'de yer alan işçi, işveren ve menfaat gruplarının temsilcisi, ku
ruluşlar işleyişte hantallığa yer vermeyecek şekilde zenginleştirilmeli; mevcut
yapı dışında kalan bazı kuruluşlara da (örneğin; kamu kesimi çalışanlarını
temsil eden kuruluşlar, meslek kuruluşları) yer verilmelidir.

Ekonomik ve Sosyal Konsey'in 25 Ağustos 1997 tarihinde yapılan
toplantısında zatıalinizin de belirttiği üzere, Konsey'in üretken olabilmesi ve
çalışmalarının hızla neticeye ulaşabilmesi için çalışma usul ve esaslarının bi
ran önce belirlenmesi gerekmektedir.

Bu düşünceden hareketle, Konsey'ın çalışmausul ve esasları konusun
da Sivil Toplum Kuruluşları olarak ortak bir çalışmayı gerçekleştirmiş bulu
nuyoruz. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in kuruluş yasasına ilişkin bir hazırlı
ğın da yine kuruluşlarımız tarafından önümüzdeki günlerde yapılması düşü
nülmektedir.

"TİSK, TÜRK-İŞ, TOBB, 1ESK,HAK-İŞ,DİSK ve TZOB'un Ekono-

DİSK
lL Genel
Kurulu

177



DİSK
1. Genel
~urulu

178

mile ve Sosyal Koosey'in Çalışma Usul ve Esaslan Konusundaki Ortak Görüş
ve Önerileri" başlıklı metni, çalışmalarda yol gösterici olacağı ve değerlendi
rileceği inancıyla takdirlerinize sunar, Saygılarımızı arz ederiz.

REFİK BAYDUR BAYRAM MERAL FUATMİRAS

TİSK TÜRK-İŞ TOBB

Yönetim Kurulu Başkam Genel Başkan Yönetim Kurulu Başkanı

DERVİŞ GüNDAY SALİM USLU RIDVAN BUDAK

TESK HAK-İŞ DİSK

GENEL BAŞKAN GENEL BAŞKAN GENEL BAŞKAN

FARUK YÜCEL

TZOB

Yönetim Kumlu

Başkanı



Belge 4;
19.01.2000

33/GB-003

Sayın Faruk Yücel TZOB Başkanı, Refik Baydur TİSK Genel
Başkanı, Derviş Günday TESK Genel Başkanı, Fuat Miras TOBB Genel
Başkanı, Salim Uslu Hak-İş Genel Başkanı, Bayram Meral Türk-İş Genel
Başkanı

Sayın Başkan,

DİSK farklı çıkarların temsilcileri olan toplumsal kesimler arasında di
yalog oluşturulmasına ve bu anlamdaki girişimlere değer vermektedir. Ne var
ki bu tür diyalogların en geniş biçimde yapılması gereken aygıt olan Ekono
mik Sosyal Konsey konusunda, sözkonusu inisiyatifte yeralan diğer kuruluş
lardan farklı düşünmektedir. Bu farklarımızın giderilmesinin, ülkemizde diya
log ve katılım geleneğinin yerleştirilmesinde önemli bir adım olacağını dü
şünmektedir.

Bu farklılık esas olarakESK'nın yapılanmasına ilişkindir. Konfederas
yonumuz ESK'nın Başbakan'ın başkanlığında oluşturulmasını ve hükümetin
sivil kesimlerle eşit ağırlığa ve oy hakkına sahip olmasını yanlış bulmaktadır.
Hükürnetlerin böylesi bir role sahip olmasını, sivil kesimlerin görüşlerini öz
gürce dile getirmesini engelleyici bir husus olarak değerlendirmektedir.

Bu düşüncemizin esasını ESK'nın işlevi oluşturmaktadır. ESK esas
olarak diyalog ve katılım aracıdır ve hükümetlere danışma niteliğinde görüş
ler üretir. Bu görüşlerin uygulanması konusunda siyasi tercihlerine göre karar
verme yetkisine sahip icra organının, danışılan kuruluşlarla eşit konumda ol
ması, kurumu işlevsiz hale getirecektir. Bugüne kadar gerçekleşen işleyiş bu
teşhisimizi doğrulamaktadır.

Nihai görüşün oluşturulması esas olarak işçi- işveren ve menfaat gru
bu olarak tanımlanan tarafların görevidir. Hükümetlerin ESK içinde sürdürü
lecek diyalogda yer almaları, görüş oluşturulmasına yardımcı olacak verileri
sağlamaları tarafımızdan karşı çıkılan bir husus değildir. Hükürnetin bu şekil
de katılımını sağlamayı hedefleyen önerilerimiz çeşitli toplantılarda sunul
muştur.

Diğer yandan bugünkü ESK toplumun önemli kesimlerinin katılınuna
kapalıdır. DİSK olarak meslek birlikleri, barolar ve tüketici örgütleri gibi ke
simlerin temsil edilmediği bir ESK'nın işlevini yerine getiremeyeceğine iliş
kin düşüncelerimiz bir çok kez dile getirilmiştir.
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Konfederasyonumuz 1997 yılında hazırlanan ve esas olarak o günkü
hükümetin bir genelgeyle kurmuş olduğu ESK'nın işleyişindeki acil sorunla
rın düzeltilmesini talep eden açıklamanın günümüzün ihtiyaçlarına cevap ver
mediği düşüncesindedir.

Bütün bu nedenlerle Genel Başkan'ırmz Vahdettin Karabay'ın sağlık
nedenleriyle katılamadığı 18/7/2000 tarihli toplantı sonrasında duyurulan ka
rarlara katılamadığımızı ve bulunmadığımız bir toplantının sonuçlarının adı
mıza yer verilerek basına açıklanmasını üzüntüyle karşıladığımızı belirtiriz.

Başarı Dileklerimizle,

Murat TOKMAK Vahdettin KARABAY
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Belge 5;
79/GB-004

16.02.2000

Sayın FarukYÜCEL

TZOB Genel Başkanı

ANKARA

İLGİ:Örgütlerimiz tarafından sürdüriilen çalışmalar hk

Konfederasyonumuz farklı çıkarların temsilcisi olan örgütlerin çeşitli
sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunmalarını, sorunlara diyalog meka
nizmasıyla çözüm aramalarını çağdaş ve gerçekçi biryöntemolarakkabul et
mektedir. Bu konudaki yaklaşımımız, son dönemde ülkemizin karşı karşıya
kaldığı birçok soruna ilişkin çalışmalarda açık olarak sergilenmiştir.

Diyalogu gerçekleştirmek amacıyla bütün dünyada çeşitli yöntemler
uygulanmakta, yenileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu yöntemlerin hayata
geçirildiği en gelişkin araç ise; Ekonomik ve SosyalKonseylerdir.

ESK'larAvrupaBirliğinin vazgeçilmez bir organı olarakbütün üyeül
kelerde sosyal diyalogun asli aracı olarak faaliyet göstermektedir. Bu araç
aday ülkeler tarafından da kurulmaya ve sosyal diyalog bu yöntemle hayata
geçirilmeye çalışılmaktadır.

Gümrük Birliğinden beri benzer bir çalışma ülkemizde de sürdürül
mekte, ancak gerek örgütsel yapısı gerekse işleyişi bakımından ortaya çıkan
bir dizi sorun nedeniyle arzulanan sonuca ulaşılamamaktadır. Bu durumdan
sosyal tarafların tamamının şikayetçi olduğu yapılan birçok açıklamadan an
laşılmaktadır. Konfederasyonumuz da eleştiri ve önerilerini, sosyal taraflara
ve hükümetlere birçok kez iletmiştir.

Hükümetlerin duyarsızkalması nedeniyle sağlıklıbir işleyişe kavuştu
rulamayan ESK'nın yerine başka araçlar oluşturulması girişimleri tarafımız
dan anlayışla karşılanmakla birlikte, soruna çözüm getirmekten uzak bulun
maktadır. Sosyal diyalogun, karşılıklı görüş alışverişinin kurumsal aracının
yaratılması bizce bugün en geçerli yöntemdir.

DİSK olarak yedi örgütün sürdürmekte olduğu çalışmalarıve toplantı
larını esas olarak, bu doğrultuda değerlendirmiş ve çalışmalarına katılmıştık.

Bu konuda bir sonuca ulaşmadan atılacak.adımların, kurumsallaşma
amaçlı faaliyetlerin gerçek bir diyalogun ve ESK'nın arzulanan biçimde kıı-
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rulmasının önünde engel oluşturacağını düşündüğümüzden; sürdürülen faali- .
yetlerde yer alaınayacağımızın bilinmesini rica ederiz.

Saygılanmızla,

MuratTOKMAK Vahdettin KARABAY
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rin doğru biçimde kurulması ve katılımcıların görüşlerine karşılıklı olarak
saygı gösterilmesi gerektiği düşüncesindedir.

Konfederasyon Başkanımız Vahdettin Karabay'ın rahatsızlığı nedeniy
le katılamadığı bir toplantı sonrasında, sanki tüm kurumlar mutabakat sağla
mış gibi, bütün bu görüşlerimize ters düşen bir basın açıklaması yapılması
üzerine duyduğumuz rahatsızlığı, 19/01/2000 tarihli mektupla tüm kurumlara
bildirmiştik.

Bu uyuşmazlığı gidermek yerine, çalışmaları maksadını aşan bir bi
çimde kurumsallaştıran ve Ekonomik Sosyal Konsey'i ikame eder bir hale ge
tiren adımlar atılması üzerine, faaliyetlerde yer alınmayacağı 16/2/2000 tarih
li mektupla bildirilmiştir. Örgütlerimiz arasındaki karşılıklı saygı gereği ola
rak bu durum kamuoyuna duyurulmamıştır..

Ne var ki takip eden çalışmalarda DİSK'in adına da yer verilmesi ve
onay vermediği düşüncelerin dile getirilmeye devam edilmesi üzerine, Kon
federasyonumuzun faaliyetlerde yer almadığının kamuoyuna duyurulması bir
zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle 21/2/2000 tarihli basın açıklaması ya
pılmıştır.

DİSK sürecin başından itibaren dile getirdiği düşünce ve ilkelere uy
gun davranmıştır. Gerek yedi örgütün çalışmalarında gerek Hüsamettin Ka
vi 'nin eş başkanı olduğu ESKaKİK çalışmalarında aynı ilkelerle davranmış,
ESK'nın bağımsız ve demokratik bir diyalog zemini olarak oluşturulmasına
yönelik görüşlerini ısrarla savunmuştur. İlkesizlik ve kafa karışıklığı, demok
rasi ve sivil toplum sözcüklerini dillerinden düşürmeyenlerin hüki.imetlere ba
ğımlı bir ESK oluşturulmasına onay vermelerinde aranmalıdır.

Saygılarımızla,

Murat TOKMAK Vahdettin KARABAY
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Belge 7;
29/02/2000

106/ÖD-0ll

Ekonomik Sosyal Konsey konusunda yasa tasarısı hazırlamak üzere
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca gerçekleştirilen toplantı sonrasın
da; Bu toplantıya katılan kuruluşların teknik hazırlık çalışmalarında dikkate
almalarını istediğimiz görüşlerimiz ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Hulusi KARLI

Örg.Dai .Başk.

Murat TOKMAK

Genel Sekreter

EKONOMİK SOSYALKONSEYYAPILANMASI
HAKKINDADİSK GÖRÜŞLERİ

Amaç ve İşleyişe İlişkin:
1. Oluşturulacak olan ESK'nın başlıca iki ana amaca hizmet etmesi

gerekmektedir: Ekonomik sosyal konularda, bilgilenme ve katılımhakkıııın
kullanılması yoluyla sivil toplum kuruluşlarına danışılması ve hükümet poli
tikalarıyla toplumsal talepler arasında bir uzlaşma sağlanması; farklı toplum
sal kesimlerin temsilcisi olan katılımcılar arasında karşılıklı bilgi alışverişi
yoluyla bir uzlaşma aranması

2. ESK'nın işleyişinin bu amaca ulaşmayı sağlayacak ürünler ortaya
çıkarması gerekmektedir. İşleyiş ilkelerinin belirlenmesinde bu ürünlerin ni
teliği belirleyici konumdadır. Bu bağlamda ESK farklı nitelikte ürünler orta
yakoyabilmelidir. Örneğin sivil kesim ile hükümet arasındamutabakata varı
lan konularda, sivil kesimin kendi arasında mutabakata varabildiği konularda
ve üzerinde tammutabakat sağlanamayan konularda farklı belgeler üretilme
lidir.

3. Bu değerlendirme ışığındaESK tarafındanüretilecek belgelerin aşa
ğıdaki şekilde isimlendirilmesi önerilmektedir:
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* Mutabakat Belgeleri: Hükümeti ve sivil kanatın üzerinde tümüyle
mutabık olduğu ve tüm katılımcılar bakımından sosyal ve politik bağlayıcılı
ğı olan belgelerdir.

* Görüş: Sivil kanadın tümünün üzerinde mutabık olduğu belgelerdir.

* Ağırlıklı Görüş: Sivil kanadın ağırlıklı çoğunluğunun üzerinde mu
tabık olduğubelgelerdir. Karşı görüşler bu belgeyle birlikte yayımlanır.

* Tespitler: Sivil kanadınüzerinde ağırlıklımutabakat dahi sağlayama
dığı konularda, tüm görüşlerin saptanmasına yönelik belgelerdir.

4. Bu yaklaşım ışığında ağırlıklı tanımının belirlenmesi ilıtiyacı orta
ya çıkmaktadır. Ağırlıklı görüş yayınlayabilmek için sivil kanadın %60ının
mutabakatı önerilmektedir.

5. ESK hükümet icraatına dışında kalan genel ekonomik ve sosyal po-
litikalar

Katılımcılara İlişkin:
1. ESK aşağıdaki gruplardan oluşmalıdır:

* İşçi Kesimi (İşçi ve Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyon
ları)

* İşveren Kesimi

* Esnaf, zanaatkar ve tanın kesimi

* Meslek birlikleri (fZOB, TESK, 1MMOB, 1TB, TBB vb.)

* Diğer sivil toplum kuruluşları

* Hükümet

2. Bu grupların ağırlık oranlan eşit olmalıdır. Hükümet ağırlık hesabı
na dahil edilmemelidir.

Örgütlenmesine İlişkin:
1. ESK tarafından yapılan çalışmaların hükümet ve ilgililer tarafında

uygulanmasını izlemek, genel olarak çalışmaları organize etmek vb. amaçlar
için bir Başkanlık Divanı oluşturulmalıdır, Başkan ve başkan yardımcıları
ESK içinden belirlenmelidir. Başkanlık içinESKönerisi hükümet ataması dü
şünülebilir.

2. ESK örgütlenmesi özerk bir işleyişe izin verecek şekilde tasarlan
malıdır. Bu nedenle çalışmaları sürdürmek üzere alt komisyonlar oluşturabil
melidir.

3. Alt komisyonların eşgüdümü ve diğer faaliyetlerin sürdürülınesi ba-
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kınımdan bir genel sekreterlik kurumu oluşturulmalıdır. Bu genel sekreterlik
ESK inisiyatifi altında, Başkanlık Divanı'na bağlı olarak çalışmalıdır.

Hükümetle İlişkiler:
1. Hüküınet adına katılacak olan bakanlıklar belirlenmeli, katılım zo-

runlu olmalıdır.

2. Başbakan dilerse katıldığı oturumların başkanlığını yapabilmelidir.

3. Hükümetin ağırlık puanı mutabakat belgeleriyle sınırlı olmalıdır.

4. TBMM'nin çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak
amacıyla ESK oturumlarında Komisyon temsilcileri söz hakkıyla bulunmalı
dır.

Temsil:
1. ESK her türlü yurt içi ve dışı temasta temsilcilerini kendisi oluştu

rabilmelidir. (Ekonomik Sosyal Komite ile temaslar vb.)

2. Temsil heyetlerinin bazılarında öneri-atama yöntemi kullanılması
düşünülebilir.

3. ESK-KİK çalışmaları bubağlamda ele alınmalı ve yeniden yapılan
dırılmalıdır.
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Belge 8;
TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET
ODALARI ve TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ

26284

22.08.1997

Sayın

Rıdvan BUDAK

DİSK Başkanı

İSTANBUL

Sayın Başkanım,

Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi kaostan çıkmasında en önemli güç
odağı olan DİSK, TÜRK-İŞ, TESK, TİSK ve TOBB gibi sivil toplum örgüt
lerinin Türkiye'de ille defa bir araya gelerek demokrasiye sahip sıkması ve ta
rihi görevini yapması çok anlamlıdır. Bu hususta gösterdiğiniz üstün gayret
lerinizi takdirle karşılıyorum.

Sarın Başkanım,

15 Ağustos 1997 tarihli mektubunuzu dikkatle okudum. Mektubun içe
riğinde belirtilen konulara TOBB Başkanı olarak aynen katılıyorum. Bu vesi
leyle önemli gördüğüm bazı konulan vurgulamak istiyorum.

-Asgari ücretin vergi dışı olması icap ettiğini düşünüyorum. TOBB ta
rafından hazırlanmakta olan ve önümüzdeki günlerde bitirilmesi beklenen
vergi yasalarında yapılması gereken değişiklikleri içeren raporda bu konunun
önerilmesini de istedim.

- Çalışanların mutlaka kayıt altına alınması sağlanmalıdır.

- Hantal Devlet yapısı yeniden düzenlenmelidir.

- Rüşvet, yolsuzluk, çete iddialarını TBMM'nin araştırılması sağlan-
malı. Bu konuda toplumda Devlete karşı güvensizlik ortamı kaldırılmalıdır.

- Gelir dağılımının son derece bozuk olduğu ülkemizde bunun neden
leri tespit edilmeli ve neticeye gidecek önlemler derhal alınmalıdır.

Sayın Başkanım,

Ülkemizin sendikalaşma alanında yaşadığı zorlukları biliyorum. Bu
zorlukları hep beraber aşmamızın doğru olacağını düşünüyorum. Olaylara tek
taraflı bakmanın da yanlışlığına işaret etmek istiyorum.



Sıkıntıların dialogla ve yasal yollardan çözümü hepimizin tercihidir.
Uluslararası temaslarda işçi sendikalarının yanında işveren sendikaları da bir
dayanışma içinde olduklarını göstermelidirler.

Haksız rekabete her zaman karşı olduk. Bundan sonra da karşı olaca
ğız. Bu konudaki görevin sizin de işaret ettiğiniz gibi Hükümete düştüğüne
ben de inanıyorum. •

Haksız ve yasal olmayan her türlü eyleme karşıyız. Bu tip ihtilafların
çağdaş bir şekilde karşılıklı dialog içinde çözümlenmesinden yanayım.

Sayın Başkanım,

Demokrasi, Atatürk ilke ve inkilapları, hür parlementer sistem için or
taya koyduğumuz dayanışma ve mücadelenin bundan sonra da devam etme
sini diliyor, daha sıkı kenetlenmemizin ülkemizin geleceği açısından önemini
vurgulamak istiyorum.

Bu ülke işçisi ile işvereni ile bizim ülkemiz. Aydınlıkyarınlar ve mut
lu, sağlıklı günler dileğiyle saygılar sunuyorum.

Fuat MİRAS

TOBB Başkanı
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Belge 9;

T.C.

BAŞBAKANLIK

DEVLET PLANLAMATEŞKİLATI

MÜSTEŞARLIĞI

ANKARA

İLGİ: ESK hk.

6 Mayıs 1996 tarihli 1996/24 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle kurulan
Ekonomik Sosyal Konsey'e temsilci görevlendirmemiz talep edilmişti.

Sözlconusu Konsey'in görevleri ve oluşumu konusunda önemli tered
dütlerimiz olduğunu ifade etmek isteriz.

AB ülkelerinde yaygın şekilde uygulanan ESK'larda, farlal kesimler
ülkelerinin önemli sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmakta, çözüm
ler üretmektedirler.

Ülkemizin en önemli sorunları bellidir. Ekonomik kriz, gelir dağılı
mındaki bozulma, anti-demokratik kısıtlamalar ve G.Doğu'da sürüp giden
olaylar bunların en başta gelenleridir.

Oluşturulan ESK'nun yapısının bu konularda çözüm üretecek yani de
mokratik, üretken ve adil bir gelir dağılımına ulaşmış, barış içinde bir ülke}
olmayı sağlayacak çözümleri önerecek bir temsiliyeti tam anlamıyla barındır
madığını düşünmekteyiz.

Bu nedenle ağırlıkla devlet kurumlarından oluşan yapılanmasının hız
la gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Yine de, ana hatları yukarıda belirttiğimiz sorunların ele alınmasını ve
çözüm yollarınınbulunmasını sağlamak amacıyla, Genel Başkanımız Rıdvan
BUDAK, ESK'da Konfederasyonumuzu temsilen yer alacaktır.

Başarı dileklerimizle,

H.Hulusi KARLI Kemal DAYSAL

25.06.1996

274/ÖD-097
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Belge 10;
211)3,1997

115/GB--lf.16

T.C.

BAŞBAKANLIK

DEVLET PLANLAMATEŞK.h.ATI

MÜSTEŞARLIĞI

ANKARA

İLGİ: Ekonomik ve Sosyal KonseyToplantısı hk..

20 Mart 1997 tarihli B.02.l.DPT.0.Q7.02-7/93.5 S2Jııh~~25
Mart 1997 tarihinde yapılacak olan Ekonomik ve Sosyal .Komey~"-->:t C-ı.'::.Z

bir temsilci ile katılmamız talep edilmektedir.

. Sözkonusu Konsey'in oluşumu ve görevleri baktı@ e-r-~o'~e:- · f·z
olduğunu ifade etmek isteriz.

18 Mart 1997 tarbil genelge ile oluşturulan Ekonon::il; ve Sa!..! ,J; Kr-..m-- .
sey'in ana gövdesini Avrupa Birliği ve ILO'nun sosyal ve dec!-lı:r•xi:r.!i.e
rine aykırı biçimde hükümet temsilcileri oluşturmaktadır;

Böyle bir oluşumun, ülkemizin içinde bulunduğu ekoooc:iL ve,v~~
sorunlarla ilgili sağlıklı ve geniş bir istişare ortamının olrrştorot:-.z:;r:ra~
etmeyeceği kanısındayız. Aksine, Konsey'in bu yapısıyla, ITJkü:::etp:fith
Iarının onay mercii olma tehlikesini taşıdığı görüşündeyiz.

Bu nedenlerden ötürü, 25 Mart 1997 tarihinde yapılacakofa!iEkcrrc
mikve Sosyal Konsey toplantısına katılmamızın mümkün olmadrğmr I:er::cir-,,
saygılarımızı sunarız.

Kemal DAYSAL Rıdvan BUDAK

Genel Sekreter Genci Başkan

DİSK
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3- Beş Yıllık Plan Çalışmaları
Belge 11;

52/ED-009

31.01.2000

DPTMüsteşarlığı

ANKARA

İLGİ: VIII Beş Yıllık Plan Hazırlıkları hk.

DİSK olarak beş yıllık kalkınma planlarının hazırlık çalışmalarına
önem vermekte ve hemen her dönemde bu çalışmalara aktif olarak katılmak
tayız. Üzülerek belirtelim ki bu dönemdeki gibi planım kendisini ve toplum
sal tarafların düşüncelerini değersiz kılan bir yaklaşımla ilk defa bu kadar
yaygın olarak karşılaşmaktayız. .

Geçmiş dönemlerde bir yıllık bir sürece yayılan, alt komitelerde gün
lerce tartışılarak ve bilimsel verilere dayanarak hazırlanan raporların, bugün
iki ay içinde ve tarafların taleplerinin eklektik biçimde bir araya getirilmesiy
le oluşturulduğu gözlenmektedir. Sadece bu olgu bile planlamaya verilen öne
min düzeyini göstermek bakımından önemli bir örnektir.

Bundan daha önemli olmak üzere, küreselleşmenin ihtiyaçları gerek
çesiyle sermaye çevrelerinin yıllardır dile getirdikleri taleplerin topluma ka
bul ettirilmesi yaklaşımıplan çalışmalarının ruhuna hakim olmuş durumdadır.
Bu durum hazırlanan raporların içeriklerinden, hatta bazı komisyonların
isimlerinden açıkça anlaşılmaktadır.

Bu yaklaşımnedeniyle kamunun ekonomiye müdahalesini gerekli gö
ren, özelleştirmeye karşı çıkan anlayışlar raporlarda yer alamamaktadır. Kal
dı ki bu görüşlere hazırlık raporlarında yer verilse bile, planın bunları dikka
te almayacağı görülmektedir.

Konfederasyonumuz bütün bu nedenlerle VIII. Beş Yıllık Kalkınma
Planı hazırlık çalışmaları sürecini eleştirmekte; sunduğumuz bu metnin katıl
dığımız tüm koınisyon çalışmalarının raporlarına, bugüne kadar vermiş ol
duklarımız! birlikte, görüşümüz olarak konulmasını talep etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla
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Çetin UYGUR

Eğit.Dai.Başk.

Murat TOKMAK
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Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

İşgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyonu

ÇalışmaHayatıAlt Komisyonu Başkanlığı'na

ANKARA

Başkanlığınızca hazırlanan raporun "Atiy:kÇalışmar~ Tfuk İş
Hukuku'na Yansıtılması" konulu ikinci bo7:ı1:r:5 ve "Kannı Görevlileri.ı:ıin
Sendikal Örgütlenmesi" konulu altıncı bn7r:rr:fu::.de,~ t.mtır.....2lanı:ıda
sendika temsilcilerince dile getirilen gör~lznhl;~ ı:Jınrnad:ığı 11e iş
veren temsilcilerinin görüşlerinin cr,--.d; g~ gibi sım::'hcyaÇ"..lıştldığ:ı gö
rülmektedir. Bu demokratik olmayan ro-.;hr ">ep:lan ill:.e:k:ri::ıe Z-.f:brıdlr.

Tarafların tüm.ününüzerinde •. , · .• '!..-~oba:lıp~brirı~;ı.kk~
yon görüşü gibi sunulması k..."Siıılille h.:::ı:::l~b:r rr;:;c::ı:br,

Bu nedenle hazırlanan~terrfurnn ır:ik~5r_::şkru:ıi~_,-,..J;_bi
çime dönüştürülmesi, aksi halde b şel;!fy~ yzymJarı: :2 ;as, g'r:l~---fz1l
ehikkarine sunar, çalışmalarınızda b:52 i 'kırdJ:riz..

saygı1arımızla,
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düşmemektedir. Ücretlerle ilgili esas konularda sermaye tarafından küresel
leşmepolitikalarının gereği olarak sunulan bir dizi saptamaya ve önleme yer
Verilmektedir.

Sermaye çevreleri yeni uluslar arası işbölümü içinde ülkemizin ucuz
emek cenneti olması rolüne taliptirler. Rekabet fikri arkasına gizlenen bu ger
çek açıkça ortadadır.

Kaldı ki ekonomik bir birimin ücretleri aşağı çekerek rekabet gücünü
koruması mümkün değildir. Bu konuda belirleyici etken teknolojik gelişme
düzeyi ve potansiyelidir.

Raporun mantığı bu fikri görmezden gelmektedir. Ücret sistemlerinde
yaşanan sorunlar bağlamında ele alınan konular ülke çapında genel ücretler
düzeyinin aşağıya çekilmesine yöneliktir. Bu durumyapılan önerilerle pekiş
tirilmektedir.

DİSK ekonominin genel üretkenliğinin artmasına büyük önem ver
mektedir. Ne var ki maliyetler içindeki payı giderek azalan ücretlerin daha
aşağıya çekilmesinin bu konuda katkıda bulunmayacağı düşüncesindedir.
Önerilerin hayata geçirilmesi halinde ücretlerin milli gelirden aldığı pay aşa
ğıya çekilecek, sermayenin payı artacaktır.

Konfederasyon olarak daha önce yazılı olarak bildirdiğimiz, teknolo
jik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan verimlilik artışlarından işçilerin pay
almasına, dolayısıyla yaşamkalitelerini iyileştirmelerine olanak verecekyeni
sistemler ortaya konulması görüşümüzün raporda dikkate alınmadığı düşün
cesindeyiz.

Rapora hakim olan ve yukarıda özetle belirttiğimiz genel mantık nede
niyle detaylara ilişkin bir eleştirinin yapılması çok gerçekçi bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.



4- Sosyal Güvenlik
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01/07/1999

Sayın BülentECEVİT

Başbakan

ANKARA

SayınBaşbakan,

Sosyal GüvenlikReformu ile ilgili taslak, Çalışmave SosyalGüvenlik
Bakanlığının 26.06.1999 tarihli yazısıyla Konfederasyonumuza iletilmiş ve
Ekonomikve Sosyal Konseyin taslağı görüşmek üzere 1 Temmuz 1999 günü
toplanacağı bildirilmiştir.

Hemen belirtelimki taslağın ESK' da ele alınması girişimi,Konsey'in
oluşum biçimine yönettiğimiz eleştirilerin haklılığını ortaya koymaktadır.
Taslak kamu çalışanlarını, teknik elemanları ve sağlık personelini yakından
ilgilendirmekteyken; bu kesimlerin temsilcileri Ekonomik ve Sosyal Kon
sey'de bulunmamaktadır.

Bu durum, sosyal tarafların tümünü kapsayan bir görüşme yapılma
sını engelleyen bir faktör olarak karşımızda durmaktadır.

Söz konusu taslağın ESK düzeyinde ele alınması konusunda başka
önemli problemler de söz konusudur. Taslak hazırlanış yöntemi ve içeriğiyle
önceki hükümetler döneminde belirtmiş olduğumuz görüşlerimize ve sos
yal taraflar arasında varılmış olanmutabakatlara ters düşmektedir. Bu durum
da Ekonomik ve Sosyal Konseyde bir değerlendirme yapılabilmesi çok ger
çekçi görülmemektedir.

Konfederasyonumuz sosyal güvenlik reformunun işsizlik sigortası, iş
güvencesi, kayıt dışı ekonomi, sendikal hak ve özgürlükler konularıylabirlik
te; bir paket olarak ele alınması düşüncesindedir.

Oysa bugün sadece sosyal güvenlik reformu taslağı ele alınmaktadır.
Bırakınız diğer konuları, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu dahi
gündeme alınmamıştır. Bu sorunlar aşılmadan taslağı Ekonomik ve Sosyal
Konsey'de ele almanın mümkün olmadığı birkez daha belirtmek istiyoruz.

Buna rağmen bir değerlendirme yapmanın mümkün olduğunu düşün
sek dahi; taslak emeklilik yaşı, prim ödeme süresi, geçiş dönemi, devlet kat
kısı gibi en temel konularda geçmişte -mutabakata varılmış herşeyi tek taraflı
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biçimde, işçiler aleyhine degiştirmektedir, Devletti! devamlılığın esas olduğu
ilkesinin bu kadar kolay gözardı edilmesini anlamak ve kabul etmek bizce
mümkün değildir.

Konunun siyasal sorumluları tarafından, kamuoyunu etkilemek ama
cıyla öne sürülen kurumun iflas ettiği tezini kabul etmek de çok mümkün
değildir. SSK FaaliyetRaporları, Kurumun gelir ve gider dengesinin 1997 yı
lına kadar sağlıklı bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Sorunlar, kamu
ve özel teşebbüs tarafından ödenmeyen borçlardan ve kayıt dışı ekonominin
büyüklüğünden kaynaklanmıştır. Bu gerçeğin altının çizilmesinin, sağlıklı bir
tartışma için gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Diğer yandan SSK'nın açığı ve kamu katkısı olarak belirtilen miktar,
çeşitli Avnıpa ülkelerinin katkı oranlarının çok altındadır. Bu katkıdan dahi
kaçınılması, bütçeden sosyal güvenliğe pay ayrılmaması ve dolayısıyla sos
yal güvenliğin birkamu görevi olduğunun ve sosyal devlet ilkesinin reddi an-

• lamına gelmektedir.

Sayın Başbakan,

Temsil ettiğimiz üyelerimiz ve işçi sınıfı bakımından, söz konusu tasa
rının kabulü olanaksızdır. Daha önce mutabakata varıldığı gibi, konunun bir
paket halinde ve ilgili kesimlerin tüm temsilcilerin katılımıyla ele alınması
hususunu bir kez daha dikkatlerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Murat TOKMAK Vahdettin KARABAY
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Belge 14;

TBMMKOMİSYONU'NA SUNULAN SOSYAL
GÜVENLİKYASATASARISI ÜZERİNDE GENEL
ELEŞTİRİLER

! .TASARI SOSYAL DEVLET İLKESİNE AYKIRIDIR.

2.TASARI KAZANILMIŞ HAKLARA EL KOYMAKTA, :MEZAR
DA El\ıf.EKLİLİK SONUCUNU DOĞURMAKTADIR.

3.TASARININ TEŞHİS VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YANLIŞTIR.

4.TASARI EMEKLİLERE İNSANCA YAŞAMAYA YETERLİ
GELİR SAĞLAMAKTAN UZAKTIR.

5.TASARI SİSTEM DIŞINA KAÇIŞI HIZLANDIRACAK; KAYIT
DIŞI ÇALIŞMAYI ARTIIRACAKTIR.

6.TASARI SONUÇ OLARAK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ
DAHA KÖTÜ HALE GETİRECEKTİR.

1. TASARI SOSYAL DEVLET İLKESİNE AYKIRIDIR.

Tasan sosyal güvenliğe devlet katkısını "kara delik" olarak gören bir
anlayışın ürünüdür. Sosyal güvenliğin, sosyal devletin temel bir görevi oldu
ğunun kabul edilmesi devlet katkısını zorunlu kılmaktadır. Bütün dünyada
devlet sosyal güvenliğe katkı yapmaktadır.

Çeşitli Ülkelerde Devlet Katkısı Devlet Katkısının GSMH'ya Oranı
(1985-92)

ABD %29.48 Avustralya %4.0
Almanya %25.66 Kanada %4.0
Avustralya %79.82 Almanya %6.5
Danimarka %85.70 Yunanistan %7.5
Fransa %19.63 Fransa % 9.5
İngiltere %55.06 Danimarka % 10.0
Yunanistan %12.41 Avusturya % 15.0
Portekiz % 6.28 İngiltere % 11.0

Kaynak: SSK(1995) Japonya %5.0

Kaynak: The World Bank 1994

2. TASARI KAZANILMIŞ HAKLARA EL KOYMAKTA, MEZAR
DA EMEKLİLİK SONUCUNU DOĞURMAKTADIR.
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A) Ülkemizde ortalama yaşama beklentisi 65.9'dur. Emeklilik yaşını
60 olarak kabul etmek, ülkemizdeki çalışma yaşamının gerçekleri dikkate
alındığında "mezarda emeklilik" anlamına gelecektir.

B) İş güvencesi ve işsizlik sigortasının birlikte varolmadığı, işçi sirkü
lasyonu ve işsizliğin yüksek olduğu ülkemizde; 23 sene fiili sigortalılık anla
mına gelen 8300 gün prim ödemenin gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

3. TASARININ TEŞHİS VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YANLIŞTIR.

A) Tasan, sosyal güvenlik krizinin demografik ve aktüaryel dengede
ki bozulmaya bağlı olarak ortaya çıktığı mantığıyla hazırlanmıştır. Bu neden
le emeklilik yaşını yükseltmekte, katı geçiş süreci getirmektedir.

B) Ülkemizde demografik bir kriz yoktur. Avrupa ülkelerinden farklı
olarak genç ve çalışabilir nüfusumuz yüksek, yaşlı nüfus oranımız düşüktür.

60 yaş üstü grubun toplam nüfusa oranı

Türkiye % 7.1

OECD %20

C) Tasan aktüaryel dengenin düzeltilmesi bakımından uygulanabilir
önlemler getirmemektedir. Aktüaryel dengenin düzeltilmesi esas olarak sis
teme aktif olarak katılanların arttırılması ve prim tahsilat oranının yük
seltilmesine bağlıdır. Bu sistem dışına kaçışın ve sigortasız işçi çalıştırmanın
engellenmesiyle mümkündür. Tasan bu konuda uygulanabilir önlemler
getirmemektedir.

D) SSK'ya yapılan ödemeler transfer değil borç ödemesidir. Birçok
kamu kurumunun SSK'ya ödenmemiş borçları vardır. Bunlann transfer değil
borç ödemesi olarak gösterilmesi gerekir.

SSK'nın Kamudan Alacağı Bütçe Transferi Borç

(trilyonTL)

1994 86.3 14.5 71.8

1995 183.4 59.2 124.2

1.996 142.4 69.7 72.7

1997 3425 330 12.5

E) SSK fonlan kötü yönetim sonucunda yokedilmiştir, Tasan bunun
telafisi ve ilerde tekrar olmaması konusunda hiçbir önlem içermemektedir.
Kurum fonlarının çeşitli gerçek faiz oranlanyla değerlendirilmesi halinde
1993 yılı sonunda aşağıdaki rakamlara ulaşılacaktı: •



GerçekFaiz Oranı

%0

%3

%5

%7

Fonların Değeri (Milyar 1L)

4,012,210

6,415,746

9,098,303

13,304,181
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%9 20,065,806

4. TASARI EMEKLİLERE İNSANCA YAŞAMAYA YETERLİ GE
LİR SAĞLAMAKTAN UZAKTIR.

A) Emekli maaşlarının hesaplanmasında toplam çalışma süresinin
esas alınması, başlangıç aylıklarının düşük ve yetersiz olması sonucunu do
ğuracaktır.

B) 3600 gün üzerinden emekli olmanın yaygınlaşması, başlangıç ay
lığının % 35 düzeyinde kalması sonucunu doğuracaktır.

C) Aylıkların TÜFE'ye endekslenmesi bu yetersizliğin zaman içinde
de sürdürülmesi anlamına gelmektedir.

5. TASARI SİSTEM DIŞJNA KAÇIŞI HIZLANDIRACAK; KAYIT
DIŞI ÇALIŞMAYI ARITIRACAKTIR.

. A) Emekli olabilme koşulu olarak getirilenyaş ve prim ödeme gün sa
yılan arasındaki oransızlık nedeniyle 61-63 yaş ve 3600 günprim ödeme ağır
lık kazanacaktır.

B) Buna bağlı olarak 3600 günü dolduranlar sistem dışına kaçacaktır.
Kayıt dışı çalışma ve çalıştırma eğilimi artacaktır.

C) Bu sadece prim kaybı değil aym zamanda vergi kaybı da doğura
caktır.

6. TASARI SONUÇ OLARAK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ1'1
DAHAKÖTü HALE GETİRECEKTİR.

A) Özel sigortalılığın teşviki somı.cunda özellikle yi!ksek prim ödeme
gücüne sahip olan kesimler bu şirketlere yönelecclctir.

B) Emekli olmanın yaş ve prim ödemegün sayısı nedeı:ıfyle nee.dey
se imkansız hale gelmesi, sistem dışına~~S~.e;::lııprim
gelirleri azalacaktır.

TASARININ MADDEI...E!UNEYÖXELİXET :ı-şriRh ERİMİZ

1) EMEKLİLİK YAŞI

Emeklilik yaşının kadınlarda58~·5G m=1!Sl~..a~-
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lilik anlamına gelmektedir. Üstelik bununla sorun çözülmemektedir. Şu anda
toplam sigortalı nüfusun hiç emekli olmadan çalışması halinde bile toplam
açık sadece 60 trilyon lira aşağı çekilmektedir.

2) PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

8300 gün prim ödeme koşulu 23 sene çalışma anlamına gelmektedir.
İşgüvencesi ve işsizlik sigortasının olmadığı koşullarda çalışanların büyük
kısmının bu süreyi doldurması mümkün değildir.

Bu durumda 61-63 yaş ve 3600 gün seçeneği öne çıkacak bu durum
sistem dışına kaçış, kayıt dışı çalıştırmanın artması ve prim gelirlerinin göre
ce azalması sonucunu doğuracaktır.·

3) GEÇİŞ SÜRELERİ

Geçiş sürelerinin düzenlenişi kazanılmış haklara el konulması anlamı
na gelmektedir. Şu anda emeklilik hakkını kazanamamış durumda olanların

· tümünün kalan süreleri kabul edilemez düzeyde artmaktadır.

Kalan Süre Tasarıya Göre Artan Süre

Erkek Kadın

lgün ile lyıl arası 2yıl 2 yıl

1 yıl ile 2 yıl arası 4yıl 5 yıl

2 yıl ile 3 yıl arası 6 yıl 8 yıl

3 yıl ile 4 yıl arası 8 yıl 1 I yıl

4) EMEKLİLİKTE AYLIK BAĞLAMA

Maaşların hesaplanmasına yönelik değişiklik, başlangıç maaşlarını
aşağıya çekmektedir. TÜFE uygulaması bu durumu kalıcılaştırmaktadır.

5) ZORUNLU TASARRUFLAR VE İŞSİZLİK SİGORTASI

Zorunlu tasamıfkesintilerinin işsizlik sigortası pıimine dönüştürülece
ği belirtilmekte ancak fonda biriken tutarın hak sahiplerine geri ödenmesi ko
nusu ele alııımamaktadır.

6) İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ

İtibari hizmet sürelerine beş yıllık sınırlama getirilmesi yanlıştır.

7) İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR

İsteğe bağlı sigortalılık primlerinin artışı, bu tür sigortalıların özel si
gortacılığa yönelmesi sonucunu doğuracaktır.
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8) SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA

Sağlık alanında katkı paylarının yükseltilmesi tedaviden yoksun kalma
sonucunu doğuracaktır.

DİSK'in ÖNERİLERİ

1) SOSYAL GÜVENLİĞE DEVLETKATKISI

Sisteme düzenli devlet katkısı zorunludur. Dünya örnekleri ve sosyal
devlet anlayışı bunu gerektirmektedir. Devlet prim gelirlerine en az% 10 ora
nında katkıda bulunmalıdır.

2) SİGORTASIZ ÇALIŞMANIN ÖNLENMESİ

Kayıt dışı çalışanların sistem içine çekilmesi zorunludur. Bu sadece
sosyal güvenlik sitemini iyileştirmeyecek aynı zamanda vergi gelirlerinde ar-

• tış sağlayacaktır.

3) İŞGÜVENCESİ

Kayıt dışı çalıştırmanın engellenmesinde sendikal örgütlenme ve işgü
vencesi kilit bir rol oynamaktadır. Bu amaca yönelik hükümlerin tasarıya ko
nulması gereklidir. İşsizlik sigortasının, işgüvencesi olmadan getirilmesi iş
ten çıkaımaları kolaylaştıracaktır. İş güvencesi bu nedenle de gereklidir.

DİSK bu nedenle aşağıdaki hükümleri önermektedir:

"1475 sayılı İş Kanununda aşağıdaki değişiklik ve eklemeler yapılmış
tır.

a) 13. Maddenin C bendinde birinci fıkranın sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir:

"Sigortalının, işverenin 506 sayılı Kanunun, bu Kanunun 2. Maddesi
ile değiştirilen 9. Maddesinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmemesi
ve işçinin de 506 sayılı Kanuna bu Kanun ile eklenen Ek 41. Maddesinde be
lirtilen Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirimde bulunma hakkını kullanması
sonrasında bu nedenle işten çıkanlınası durumunda, bü maddenin (A) bendin
de yazılı önellere ait ücretlerin 10 katı tutan tazminat olarak işçiye ödenir.

b) 24. Maddenin başına aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

"İşverenler, Kanundan doğan ödevlerini yerine getirerek deolsa, ancak
işlerini daraltmak nedeniyle işçilerini azaltmak amacıyla işyerinden toplu ola
rak veya bir ay içinde kısa aralıklarla işyerindeki işçilerin onda biri kadar ve
ya daha fazla sayıda işçiyi çıkarmak istedikleri hailerde, benzer iş yapanlar
dan öncelikle son 3 aylık dönemde işe alınmış olanlar işten çıkarılır ve işve
ren bu durumu, işçileri çıkarmadan en az bir ay önce çıkarma nedeni ile bir
likte ilgili bölge çalışma müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır.
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c) 98. Maddenin (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"1475 sayılı İş Kanununun 24. Maddesindeki hükümlere aykırı olarak
işçi çıkaran veya işyerine yeni işçi alan işveren veya vekiline veya işyerini ge
çici olarak kapatıp yeniden açan ve bu süreçte yükümlülüğünü yerine getir
meyen işverene, işten çıkardığı veya işe aldığı her işçi için 1475 sayılı İş Ka
nununun 33.Maddesi uyarınca sanayi kesiminde çalışan onaltı yaşından bü
yük işçiler için uygulanan asgari ücretin bir aylık brüt tutan para cezası ola
rak verilir. 1475 sayılı İş Kanununun 13. Maddesinin (C) bendinde yer alan
tazminat hakkı saklıdır.

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31.Maddesinin son fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: •

"Sendika üyesi işçilerin hizmet akdi, işçilerin telafi edilemez yetersiz
liğine veya ağır hatasına veya işyerinin ekonomik sorunlarına dayalı geçerli
bir neden olmaksızın işveren tarafından feshedilemez. İşverenin bu hükme ve
bu maddenin üçüncü ve beşinci fıkra: hükümlerine aykırı hareket etmesi ha
linde, işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olmamak üzere bir tazminata
hükmedilir. İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara göre haiz olduğu bütün
hakları saklıdır. Ancak, bu fıkraya göre tazminata hükmedilmesi halinde, iş
kanunlarındaki kötü niyet tazminatı uygulanmaz."

4) SSK'NIN ÖZERKLEŞMESİ

Sosyal güvenlik alanında özerk ve demokratik bir yapılanma ihtiyacı
açıktır. Bu nedenle 4792 sayılı yasa eş zamanlı olarak ele alınmalıdır.

5) EMEKLİLİK YAŞI VE GEÇİŞ SÜRELERİ

Bütün bunların yapılmasıyla birlikte yaş ve geçiş süreleri aşağıdaki şe
kilde düzenlenmelidir:

Sigortalıların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için;

a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşım doldurmuş olması ve en az beşbin
gün veya;

b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşım doldurmuş olması, onbeş yıldan
beri sigortalı bulunması ve en az üçbinaltıyüz gün; malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortalan primi ödemiş olması şarttır.

A) Sigortalılık süresi 15 (dahil) yıldan fazla olanlar, kadın ise 20, er
kek ise 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmak en az 5000 gün malüllük, yaş
lılık ve öli.im sigortalan primi ödemiş bulunmaları şartı ile yaşlılık aylığından
yararlanabilirler. •

B)

a) Sigortalılık süresi 10 (dahil) yıldan fazla 15 yıldan az olanlar kadın



ise 43, erkek ise 48 yaşım,

b) Sigortalılık: süresi 5 (dahil) yıldan fazla 10 yıldan az olanlar kadın
ise 45, erkek ise 50 yaşım,

c) Sigortalılık süresi 5 yıldan az olanlar kadın ise 47, erkek ise 52 ya
şını

doldurmak, kadın ise 20, erkek ise 25 yıllık sigortalılık süresini oldur
mak ve en az 5000 gün malüllük, yaşlılık: ve ölüm sigortalan primi ödemiş ol
mak şartı ile yaşlılık: aylığından yararlanabilirler.

6) ZORUNLU TASARRUFLAR VE İŞSİZLİK SİGORTASI
Zorunlu tasarrufuygulamasına son verilerek kesintilerin işsizlik sigor

tasına aktarılması ile birlikte, fonda hak sahiplerinin bireysel hesaplarında bi
riken miktar en fazla 24 ay vadeli ve devletin cari iç borçlanma faizleriyle de
ğerlendirilecek devlet tahviline yatırılarak dönem sonunda defaten veya dö
nem içinde taksitler halinde bak sahiplerine ödenmelidir.

DİSK
11. Genel
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5-Deprem Üzerine
Belge 15;

28.09.1999

290/GB-045

SayınAhmet SAĞAR

BaşbakanlıkMüsteşarı

ANKARA

Marmara Bölgesini derinden etkileyen depremden zarar gören işçilere
yardımamacıyla çeşitli ülkelerle bir dizi kampanya sürdürülmektedir. Konfe
derasyonumuz ve TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve KESK'in de üyesi bulunduğu ulus
lararası örgütler, ulusal işçi örgütleri vb. kuruluşlar gönderecekleri yardımla
rın ülkemiz konfederasyonları aracılığıyla doğrudan işçilere ulaştırılmasını
şart koşmaktadırlar. Bu nedenle söz konusu yardımların başka kurum veya
kuruluşlara terki mümkün olmamaktadır.

Benzeri durum konfederasyonlarımız üyesi sendikalara yapılan yar
dımlar için de geçerlidir.

Ekte halen bize bildirilmiş olan yardımmalzemelerinin listesi sunul
maktadır. Bu malzemelerin ve ileride yapılacak: diğer yardımların, muhtevası
önceden yetkililere iletilmek koşuluyla, deprem bölgesindeki işçilere konfe
derasyonumuz tarafından ulaştırması ve sevkiyat için beklemekte olan yardım
malzemeleri nedeniylekonunun ivedilikle sonuçlandırılmasıhususunu olurla
nnıza sunarız.

Saygılarımızla,

MuratTOKMAK Vahdettin KARABAY

Genel Sekreter Genel Başkan

: EKİ: Liste

.laCGT

LiSTEMATERIEL SOLIDARITE TUROUUIE
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DESIGNATION

Somrniers 0,80 ni
Sommiers 1,4Q m

NOMBRE

350

62



...

•

Matelas 0,80 m 410
Matelas 1,40 m 63
Chevets 235
Traversins 0,80 m 390
Lits Bebe 20
Rechauds 2 feux 120
Glacieres 110
Lots Vaisselle 106
Penderies (toile-armature) 124
Couvertures 1 personne 1700
Couvertures 2 personnes 124
Toiles de tente 25 m2 60
Toiles de tente type lgloo 50

Soit environ 20 tonnes et 400 m3

Liberto JOFRE

DİSK
11. Genel
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yıkılan yuvaları
yaralanan bedenleri
kırılan umutları

Ege'nin iki yakasından
bir kucak sevgi ile saralım

GSEE-TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK
BİRLİKTE KONSERİ...

25.09.1999

Başbakanlık Kriz Yönetim

Merkezi Başkanlığına

ANKARA

8 Eylül 1999 Çarşamba günü Harbiye Açık Hava Tiyatrosunda Yuna
nistan'dan Mikis THEODORAKİS ve Maria FARANDOURİ, ülkemizden de
Zülfü LİVANEL İ'nin katılacağı, depremzedelerle dayanışma konseri, Ati
na'da 7 Eylülde vuku bulan deprem nedeniyle iptal edilmiştir.

Konserle ilgili olarak satılan biletlerden, bugüne kadar iadesi talep
edilmeyen biletler bedeli olarak 6.247.750-TL'si, ilgili yasa gereğince, Başba
kanlık tarafından açılan T.C Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesindeki
555555 No'lu hesaba yatırılmış olup, banka makbuz fotokopisi ilişikte sunul
maktadır.

Depremzedelere yardım konusunda, yeni yürürlüğe giren, KHK, gere
ğince fon hesabına yatırılan para miktarı kadar çadırın, dört konfederasyona
tahsisi konusunda, İzmit Kriz Merkezi'oe talimat verilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

İ. Hakkı ORTAKÖY

KESK

H. Hulusi KARLI

DİSK
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Belge 16;

273/ÖD-095.

17.09.1999

Kızılay Genel Müdürlüğü'ne

ANKARA

İLGİ:Yurtdışından gelen yardımlar hk.

Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın üyesi olduğu uluslar arası
örgütler, depremden etkilenen işçilere yardımda bulunmak üzere çeşitli
malzemeleri ülkemize göndermek istemektedirler.

Bu kuruluşlar gönderdikleri yardımları, konfederasyonumuz
aracılığıyla doğrudan işçilere ulaştırılmasını şart koşmaktadırlar. Bu nedenle
söz konusu yardımların yasalarımızda tanımlanmış herhangi bir kurum veya
kuruluşa bırakılabilmesi mümkün olmamaktadır.

Söz konusu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmeleri için,
Kızılay ile Konfederasyonumuz arasında " koşullu yardim" işleyişi sağlan
ması gerektiğine inanmaktayız.

Bu çerçevede Konfederasyonumuza gönderilecek olan yardımların,
muhtevasının önceden Kızılay'a bildirilmesi koşuluyla Konfederasyonumuz
tarafından teslim alınıp, Kızılay'ca görevlendirileceği kişilerin nezaretinde
dağıtılması hususunu bilgilerinize ve onaylarınıza sunarız.

Sevkiyat için beklemekte olan yardım malzemeleri bulunduğundan,
konunun ivedilikle sonuçlandırılmasını rica eder, başarılar dileriz.

H .Hulusi KARLI Murat TOKMAK

Örg,: Dai, Başk, Genel Sekreter
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Belge 17;
310/ÖD-117

08.10.1999

Sayın Ahmet Sağar

Başbakanlık Müsteşarlığı

Ankara

İlgi: Depremzede işçiler için çadır talebimiz hk.

Konfederasyonumuz tarafından yapılan başvuruya verilen 29/09/1999
tarihli Ali Çakı imzalıyanıtınız üzerine, Kocaeli Kriz Masasından yapılan ça
dır talebimize Başbakanlık Kriz masası onayı istendiği yanıtı verilmiştir. Ay
nca Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezinin onayıyla çekilen uykutulumlan
nın ikinci partisinin tarafımızdan teslim alınmasıkonusunda da, yeniden onay
istenmektedir.

400 adet çadır talebimizin karşılanabilmesi ve 11O adet uykutulumu
nun tarafımıza teslim edilebilmesi; bundan sonra yurtdışından gelecek malla
rın tarafımızdan dağıtımı konusunda önceki onaylarınıza uygun işlem yapıl
ması için ilgililere gerekli talimatın verilmesi hususunu onaylarınıza sunarız.

Saygılarımızla,

H.Hulusi KARLI Murat TOKMAK

Örg.Dai.Başk. Genel Sekreter
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6- Çalışma İlişkilerinde Diyalog
Belge 18;
(Bu mektup TİSK Genel Başkanı Refik Baydur, TOBB Başkanı Fuat

Miras ve TESK Genel Başkanı Derviş Günday'a hitaben yazıldı.)

15 Ağustos 1997

Sayın Refik BAYDUR

TİSK Genel Başkanı

İSTANBUL

Sayın Başkan,

Ülkemizin içinde bulunduğu kriz hergün bir başka biçimde açığa çık
makta, toplumu derinden sarsmaktadır.

Rüşvet, yolsuzluk, çete iddialarının diz boyu olduğu; gelir dağılımının
son derece bozuk olduğu bir toplumsal yapıda kriz yaşanılması kaçınılmazdır.
Yıllardır çözüme kavuşturulmamış sorunların oluşturduğu birikim nedeniyle,
toplumun geniş kesimleri tepkilerini açığa dökme ihtiyacı duymakta; bu ihti
yaç kendisini kimi zaman çağdışı akımlarda ifade etmektedir. Siyasal islama
yönelişin arkasındaki gerçek, bizce bu noktalarda aranmalıdır.

Dünya tarihi yolsuzluklara ve gericiliğe karşı en güçlü panzehirin, ör
gütlü toplum ve denetim olduğunu ortaya koymaktadır. Toplumun farklı ke
simlerinin kendi örgütleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri toplumsal denetim,
her türlü yasal önlemden dalıa etkili olmaktadır. •

Ne var ki toplumumuzun örgütlülük düzeyi son derece düşüktür, Tarih
sel gelişim içinde en örgütlü kesimi oluşturan işçilerin bile, çok küçük bir bö
lümü sendikalıdır. Toplu iş sözleşmesi kapsamı içinde olan işçi sayısı
1.200.000 civarındadır.

Çağdaşlık sadece laiklik üzerinden açıklanamayacak kadar önemli bir
kavramdır. Hak aramave adalet fikri çağdaşlaşmanın en önemli unsurları ara
sında yer almaktadır. Gerici akımlara karşı mücadele edenler bu kavramın
hakkını verdiklerini topluma göstermek zorundadırlar. Bunun yolu, kavramı
oluşturan, tüm unsurları kabul etmekten ve uygulanmasını sağlamaktan geç
mektedir. Tersine davranışlar toplumun geniş kesimleri için ikiyüzlülük anla
mına gelecek ve çağdaşlık iddiasında olanların söylediklerini inanılmaz kıla
caktır.

Sayın Başkan,

Bugün sendikalaşma alanında yaşadıklarımız, yukarda tanımladığımız
çerçevenin neredeyse tamamen dışındadır. Kayıt dışı sektördekiler başta ol-
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mak üzere, çoğu iş yerinde hak aramak imkansızdır. Hak arayan veya bu
amaçla örgütlenmek isteyen işçilerin işine, sudan gerekçelerle son verilmek
te; işverenler sendikalara karşı dayanışma ağlan ve fonları kurmakta, hatta iş
yerlerini kapatmayı göze almaktadır.

İşçiler sendikasız ve çoğu kezsigortasız olarak çalıştırılmakta, zaman
zaman mafya aracılığıyla tehdit edilmekte hatta kurşunlanmaktadır,

Bu olumsuz tavır sendikalarıımzın gözetlenmesine kadar varmaktadır,
İşçilerin sendika binamızda kaldıkları saatler saptanmakta ve bu durum işle
rine son verilmesinin gerekçesi yapılmaktadır. Son dönemlerdeTrakya ve De
nizli bölgelerinde yoğun olarak yaşadığımız bu tür örnekleri arttırmak müm
kündür.

Konfederasyon olarak, üyemiz olması koşulu aramaksızın her işçinin
örgütlenme hakkının savunucusu olmakta kararlıyız. Bunun çağdaş demokra
siyi kurma ve yaşatma çabamızın ayrılmaz birparçası olduğunu düşünmekte
yiz. Çağdaşlık iddiasındakiher kişi ve kuruluş bu hakka sahip çıkmalı, savun
malıdır.

Sayın Başkan,

Sıkıntıların· diyalogla çözümü hepimizin tercihidir ancak yasal hakla
rın engellenmesine daha fazla göz yummakmümkün değildir. Sendika yöne
ticileri olarak uluslar arası düzeydeki her temasımızda karşımıza bu tür dav
ranışlar çıkarılmakta; ülkemizin insan haklarını ilılal ettiği ve sosyal damping
uyguladığı öne -sürülmektedir, AB konusundaki son olumsuzluklarda bu hu
susların önemli bir rol oynadığı, bizzat.Michael Lake tarafından açıklanmış
tır.

Kendilerini yasaların üzerinde gören, uygulamalarıyla insan haklarını
çiğneyen ve toplumda derin bir adaletsizlik duygusu yaratanların; buna izin
verilmeyeceğini görmeleri şarttır. İşveren olmayı sadece para kazanmak ola
rakgören, vergi kaçıran ve sigortasız işçi 'çalıştıranlann hakettikleri cevabı al
ması gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür uygulamalar yayılmakta ve diğer işve
renleride içine alma eğilimi göstermektedir. Haksız rekabetle karşılaşan işve
renler aynı uygulamaları denemeye yönelmektedir. Bunun toplumumuzdaki
gerginlikleri tırmandıracağı ortadadır. •

Bukonudaki görevin, esas olarak çalışmayaşamının taraflarının örgüt
lerine ve hükümete düştüğünü düşünmekteyiz. Hepimiz için vazgeçilmez ol
duğuna inandığımız· demokrasi ve laikliği savunmak için gösterdiğimiz çaba
ve oluşturulan diyaloğ, toplumumuza moral vermiştir. Bumorali sağlayan un-·
sur ise özgürlük ve demokrasi için etkili bir güçbirliğinin kurulduğu inancıdır.
Ne var ki bu inancın sadece işçilerin çabalan ile korunmasımümkün değildir.
Diyaloğun devam etmesi ve sonuçvermesi için tüm tarafların çaba gösterme-
si gerekmektedir. •



...

İşten atmaların, sendikal baskılann devamı halinde, diyaloğu sürdür
menin olanaksız olacağı düşüncesiyle çağdışı, sorumsuz işverenlere karşı or
tak hareket edilmesini öneriyoruz.

Ülkemizin alışkın olmadığı çağdaş bir diyalogu gerçekleştiren örgüt
lerden birisinin başkanı olarak, konunun önemini algıladığınız düşüncesiyle,
çözümü için gerekli girişimlerde bulunmanızı diler; saygılarımı sunanın.

Rıdvan BUDAK

Genel Başkan

DİSK
11. Genel
.Kurulu
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Belge 19;

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI
KONFEDERASYONU

11.09.1997

Sayın Rıdvan Budak

DİSK Genel Başkanı

Ahmet Kutsi Tecer Cad.

No.12K5

Merter- İSTANBUL

Sayın Başkan, ,

15 Ağustos 1997 tarihli yazınızı ilgiyle okudum.

Ülkemizin çokuzun süreden beri bazı ekonomikve sosyal sorunlarya
şadığı malumlarıdır. Bu problemlere siyasi alanda Refahyol Hükümeti ile bir
likte eklenen, gerici ve şeriat özlemcisi akımlar ye ortaya çıkan kesimlerarası
kutuplaşma, ülkemizin içinde bulunduğu darboğazı daha da vahim hale getir
miştir.

Bu gerçeklerden hareketle Konfederasyonumuz, kendisinin üzerine
düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirerek, demokrasi ve Cumhuriyet adı
na güzel bir örnek oluşturan, Beş Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarının bir
araya gelişinde önemli rol oynamış ve bu inisiyatifi başından sonuna kadar

• destekleyerek bizzat içinde yer almıştır.

Ülkemiz bakımından önemi ve anlamı çok büyük olan bu girişimin
Türkiye içinde ve dışında bulduğu yankı malumunuzdur. Ülke sorunlarının
masaya yatırıldığı bu platformun, çalışmalarını ve işbirliğini sürdürmesi ve
Hükümetler için istişari ve bir nevi denetleyici fonksiyon icra etmesi gerekli
dir.

Muhalif kalınacak hususlarda da aynı anlayış çerçevesinde hareket
edilmesinin faydasına inanıyoruz.

Bu çerçevede, sokak eylemleri ve protestoları Camiamızın ilk baştan
beri karşısında olduğu ve hiçbir şekilde tasvip etmediği ve edemeyeceği hare
ketlerdir.

Konfederasyonumuz kurulduğu tarihten bu yana, başta Atatürk ilkele-



ri olrnaküzere Devlet'in ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, milli
egemenliğin, Cumhuriyetin, laikliğin, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve
kamu yararının korunması temel ilkelerine sadık kalarak demokratik esaslan
dahilinde faaliyet göstermiş ve göstermektedir.

Sayın Başkan,

Yaşanan bütün olaylardan edinilen tecrübe ışığında, Türkiye'de sorun
ların çözümlenebilmesinin " uzlaşma '' arayışından ve anlayışından geçtiği
görülmektedir.

Uzlaşma arayışının iseülke gerçekleri ileuyum sağlanması halinde an
lam taşıdığı görülmektedir. Kaldı ki kayıtdışılık sorununun çözümünde kulla
nılacak polisiye yada cezai tedbirlerin hiçbir şekilde sonuç alıcı olamayacağı
ve yapısal uyumu sağlamayacağı açıktır.

Üstelik, kayıtdışı sektöre yönelik anılacak tedbirlerin katı ve cezalan
dırıcı nitelikte olması, bu sektörün doğmasına neden olan faktörlerin ortadan
kaldırılmaması durumunda, sektöıiin hacmini daha da genişletici etki yarat
maktadır.

Bu çerçevede, kayıtdışı sektörün büyümesine neden olan faktörlerin
tek tek incelenerek, bunlara uygun tedbirlerin alınması gerekli olmaktadır. •
Ekonomik nitelikli bir sorunayine ekonomik içerikli bir tedbirle çözümbulu
nabilecektir. Bu cümleden olarak, çalışan ve çalıştıran kesimlerin temel so
runlarından birisi haline gelen ve kayıtdışı sektöıii adeta teşvik eden istihda
ma bağlı fon ödemelerinin yüksek vergi ve sigorta oranlarının azaltılıuası için
gereken hassasiyetin ivedilikle gösterilmesi için işbirliği yapılması gerekli ol
maktadır.

Bu arada, kayıtdışı sektörün genel yapısından kaynaklanan bazı bölge
sel ve bireysel olaylar nedeniyle, Ülkemizde teşkilatlanma özgürlüğü 01?1ac!ı
ğını iddia etmek gerçekci olmamaktadır. Yasadışı davranış içinde bulunanlara
yönelik olarak adli mekanizmanın işletilmesi açısından da hiçbir engel bulun
mamak.tadır.

Zaten, Türkiye'nin bugünkü ihtiyacı çalışan ve çalıştıranların belli so
mut ve gerçekçi hedefler çerçevesinde uzlaşmasıdır. Bu hedef ise, birçok ko
ruyucu haktan yararlanan kişilere munzamhaklar kazandırmak değil, sigorta
sız durumda olan ve kayıtdışı kalmış kişileri ve işsizleri sosyal koruma şem
siyesi altına almak olmalıdır.

Ülkemizde işverenin sendikalaşmadan bu ölçüde kaçmasının nedenle
rini de artık işçi sendikalarımızın kendilerine sormaları gerektiğine inanmak
tayız. BugünTürkiye, ideolojik sendikacılığın getirdiği bazı olumsuzlukların
ipoteğini halen taşımaktadır. Sendikalarımızın bazıları uyumsuz ve olumsuz
ilişkileri göre addetmekte hatta hırçınlaşmayı başarı saymaktadırlar.

DİSK
11. Genel
Kurulu

213



DİSK
11. Genel
Kurulu

214·

Sayın Başkan,

. Bir sorunun gerçekçi şekilde çözümlenebilmesi, ancak sorunun iyi şe
kilde teşhis edilerek, gerekli tedavinin yapılması suretiyle gerçekleştirilebilir.

Bu cümleden olarak, " benimsöylediklerim olmazsa diyalog da olmaz
" anlayışının gerçekçi olmadığını vurgulamak isterim.

Sizin de belirttiğiniz gibi, Ülkemizin alışkın olmadığı çağdaş bir diya
loğu gerçekleştiren örgütlerden birisinin Başkanıolarak, Ülke sorunlarına da
ha da uzlaşmacı bir ortak tavır içerisinde çözümbulacağımıza olan inancımı
tekrarlamak isterim.

Saygılarımla

REFİKBAYDUR

Yönetim Kurulu Başkanı



Belge 20;
~ÜRKİYE TİCARET, SANAYİ-, DENİZ TİCARET
ODALARI ve TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ

26284

22.08.1997

Sayın

Rıdvan BUDAK

DİSK Başkanı

İSTANBUL

Sayın Başkanım,

Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi kaostan çıkmasında en önemli güç
odağı olan DİSK,TÜRK-İŞ,TESK,TİSK ve TOBB gibi sivil toplum örgüt
lerinin Türkiye'de ilk defa bir araya gelerek demokrasiye sahip sıkması ve ta
rihi görevini yapması çok anlamlıdır. Bu hususta gösterdiğiniz üstün gayret
lerinizi takdirle karşılıyorum.

Sayın Başkanım,

15Ağustos 1997 tarihli mektubunuzu dikkatle okudum.Mektubun içe
riğinde belirtilen konularaTOBB Başkanı olarak aynen katılıyorum. Bu vesi
leyle önemli gördüğüm bazı konulan vurgulamak istiyorum.

- Asgari ücretin vergi dışı olması icap ettiğini düşünüyorum.TOBB ta
rafından hazırlanmakta olan ve önümüzdeki günlerde bitirilmesi beklenen
vergi yasalarındayapılması gereken değişiklikleri içeren raporda bu konunun
önerilmesini de istedim.

- Çalışanların mutlaka kayıt altına alınması sağlanmalıdır.

- Hantal Devlet yapısı yeniden düzenlenmelidir.

- Rüşvet, yolsuzluk, çete iddialarını TBMM'nin araştırılması sağlan-
malı. Bu konuda toplumda Devlete karşı güvensizlik ortamı kaldırılmalıdır.

- Gelir dağılımının son derece bozuk olduğu ülkemizde bunun neden
leri tespit edilmeli ve neticeye gidecek önlemler derhal alınmalıdır.

Sayın Başkanım,

Ülkemizin sendikalaşma alanında yaşadığı zorlukları biliyorum. Bu
zorluklan hep beraber aşmamızın doğru olacağını düşünüyorum. Olaylara tek
taraflı bakmanın da yanlışlığına işaret etmek istiyorum.
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Sıkıntıların dialogla ve yasal yollardan çözümü hepimizin tercihidir.
Uluslararası temaslarda işçi sendikalarının yanında işveren sendikaları da bir
dayanışma içinde olduklarını göstermelidirler.

Haksız rekabete her zaman karşı olduk. Bundan sonra da karşı olaca
ğız. Bu konudaki görevin sizin de işaret ettiğiniz gibi Hükümete düştüğüne
ben de inanıyorum.

Haksız ve yasal olmayan her türlü eyleme karşıyız. Bu tip ihtilafların
çağdaş bir şekilde karşılıklı dialog içinde çözümlenmesinden yanayım.

Sayın Başkanım,

Demokrasi, Atatürk ilke ve inkilapları, hür parlementer sistem için or
taya koyduğumuz dayanışma ve mücadelenin bundan sonra da devam et
mesini diliyor, daha sıkı kenetlenmemizin ülkemizin geleceği açısından öne
mini vurgulamak istiyorum.

Bu ülke işçisi ile işvereni ile bizim ülkemiz. Aydınlık yarınlar ve mut
lu, sağlıklı günler dileğiyle saygılar sunuyorum.

Fuat MİRAS

TOBB Başkanı



7~ 18 Nisan Seçimleri .
Belge 21

6 Şubat 1999/10

EMEKTEN VEDEMOKRASİDENYANA
SOL PARTİ VEADAYLARI
DESTEKLEYECEĞİZ
DİSK Başkanlar Kumlu'nun 5 Şubat, Cuma günü genel merkez bina

sında yapılan toplantısında 18 Nisan 1999, Genel ve Yerel Seçimlere ilişkin
görüş ve önerileri:

1. 18 Nisan 1999 tarihinde yerel ve genel seçimler birlikte yapılacak.
Türkiye, şimdiden seçim atmosferine girmiş buluıiuyor. Ancak, seçim ve si
yasal partiler yasalarında, DİSK olarak toplumun önemli bir bölümünün de
desteklediği değişiklik önerilerimizin hiçbiri gerçekleşmiş değil. Türkiye, 18
Nisan seçimlerine de, siyasal krizin önemli nedenlerinden birini oluşturan se
çim ve siyasi parti yasa-lanyla gidiyor. Siyasetin çokparçalı yapısı seçim son
rasında da sürecektir. Bugünkü seçim ve parti yasalarıyla gerçekleşecek se
çimler adil ve demokratik olamayacaktır. Bu durumun, aylardan beri söyledi
ğimiz gibi, bugün şikayetçi ol-duğumuz siyasal krizin seçim sonrasında da
sürmesine yol açacağı açıktır. Dolayısıyla toplumun talep ettiği, temsilde ada
let ve yönetimde istikrar sağlana-mayacaktır, Bütün bu nedenlerden dolayı,
seçimler Türkiye'nin birikmiş sorunlarına yeterli çözümler üretemeyecektir.
Seçimler, varolan sorunları seçim sonrasına aktarmakla sınırlı kalacaktır. Bu
nun sonucu olarak da, Türkiye 19 Nisan sabahı yeni seçim tartışmalarıyla kar
şı karşıya kalacaktır.

2. Bu noktada DİSK olarak, sadece 18 Nisan'a endeksli yaklaşımların
ye-terli olamayacağını, soruna uzun vadeli bir perspektifle yaklaşmak gerek
tiğini dü-şünüyoruz, Türkiye'nin asıl ihtiyacı, her alanda adaletli, özgür ve de
mokratik bir ülke olması; Türkiye toplumunun, insan haklarının ve özgürlük
lerinin güvence al-tında olduğu, sosyal adaletin ve hukukun üstünlüğünün
tam olarak sağlandığı, eşitlik ve barışın egemen olduğu bir yaşam düzeyine
kavuşmasıdır. Her düzeyde atılan adımların bu genel amaca hizmet etmesi ge
rekmektedir. Bu bağlamda, 18 Nisan seçimlerinin de bu hedefe giden yolda
bir adım olarak değerlendirilmesi doğru olan yaklaşımdır.

3. DİSK son genel kurulunda, gerek seçim sürecinde gerekse genel
olarak siyasal düzeyde solun birliğinin sağlanması ve bu doğrultuda seçimler
de sol itti-fakın gerçekleşmesi için çaba göstermeyi karar altına almıştır. Bu
konudaki çeşitli girişimlere DİSK azami desteği sunmuş, emekçilerin ve ezi
lenlerin ortak talepleri doğrultusun da ittifak yapılması çağrısını her fırsatta
tekrarlamıştır. Ne yazık ki bugüne kadar bu konuda somut bir adım atılama-
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mamıştır, Türkiye demokrasisinin geleceği açısından son derece önemli olan
bu konuda, bütün sol partileri kendi vicdanlarıyla başbaşa bırakıyoruz.

4. Konfederasyonumuz tüzüğü aşağıdaki görevi 4. maddesi ile belirle
miştir;

"Konfederasyonun amaç ve ilkeleriyle bu maddede sayılan görev ve
yetkileri konularında siyasi partileri yönlendirmek, Konfederasyonun önerile
rini benimseyen veya uygulamayı kabul eden ve diğer partilere göre Konfe
derasyonun görüşlerine, amaç ve ilkelerine daha yakın ve işçi sınıfı ile emek
çi halkın çıkarlarını korumada daha yararlı politikaları savunan, uygulayan
partiler ile organik bağ kurmamak kaydıyla ilişkileri geliştirmek, bu partilerin
ülke yönetimi ve yerel yönetimlerde iktidara gelerek programlarını uygulaya
bilmeleri için çaba harcamak, gerektiğinde politikaları ve uygulamaları Kon
federasyon amaç ve ilke ve görevleriyle uyuşmayan partilere karşı tavır al
mak, karşı kampanyalar örgütlemek."

Bu maddenin yüklediği görev çerçevesi ve ilkeleri doğrultusunda, Tü
züğümüzün 3. maddesinde belirtildiği gibi;

Toplumcu, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı gerçek
demokrasi ortamında işçi sınıfı ve emekçi halka yönelik her türlü sömürü ve
baskıyı ortadan kaldırmayı,

Tümuluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası ÇalışmaÖr
gütü kararlarına dayalı sendikal hakve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirme
yi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye
ulaştırmayı,

Faşizme, cuntacılığa, oligarşiye, baskıya, zulme ve işkenceci tüm re
jim ve diktayönetimlerine karşı durmayı,

Laik, demokratik cumhuriyeti, gerçek ve çağdaş içeriği ile savunmayı,

Anayasayı 12 Eylülün antidemokratik ve yasakçı, tekçi anlayışından
kıırtarmayı,

Yıllar boyu sürmekte olan Kürt Sorunu'nu sadece askeri yöntemlerle
çözmeyi değil, etnik kökeni ne olursa olsun tümyurttaşların gönüllü birlikte
liğini gerçekleştirecek yaklaşımlarla çözmeyi, bu çatışma ortamından yarar
lanmaya çalışan her türlü ırkçı anlayışa karşı koymayı,

Çeteleri ve devlet içindeki uzantıları ile mücadele etmeyi,
Siyasal İslamcı ve şoven milliyetçi anlayışlara karşı durmayı,
Genel Affı içinde bulunduğumuz koşullarda toplumsal bir zorunluluk

olarak gören,
Düşünceyi açıklama ve örgütlenme özgürlüğünü eksiksiz sağlamayı,
Yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesini,
"Sosyal devlet" anlayışını benimseyip savunmayı,
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Sosyal güvenliği, temel insanhakkı olarak görmeyive ticarileştirilme
sine olanak tanımamayı,

Özelleştirme girişimlerine ve bu ortamda"Yeni DünyaDüzeni" dayat
malarına~ı koymayı temel anlayış olarakkabul eden,

Demokrasi, örgütlü toplum, insan haklan,sosyal adalet, eşitlik, özgür
lük. ve barış ideallerinin ödfinsijz savrumı::uhı ğunn yapabilecek;

Gücünü esas olarak temsil ettiği kitleden vehalktan alan, \'.ebnmınge
reğini yerine getirebilecek;

Toplumun ortak ve genel taleplerini siyasal alana yansrtahilecek;

İşçi sınıfıve emekçi halkınçıkzrlannrlan yanapartilerin parlamentoya,
sol adayların yerel yönetimlere girmesiiçinmücadele edeceğiz,Bupartilerin,
sol adayların seçim sürecinde savendağa gör;'5Jer:i seçim sonrasında da sa
vunmaya devam ermesi, asıl başarmm seçim sonrasındaortaya~...k per
formanstayanığı açıkm;Bn nedenle DİSKolarak,seçilenadayların çalışma
Iarının takipçisi olacağız

5. Özellikle yere1 yfuı...--:i:n .sepz,Jeı::İnd", T[irl;:iye1nin ·ôner::ıli kentleri
nin bun-dan önceki seçir-ıleril:e ol±ığ:l gi::,i ~ ve d..-"'::lOkrasi:hırşDaday
lara rerkedil-memesi için., S:ll pa:ci1eri 5:.ıi·l·••ln rl2vrıımııeya, ort2k adaylar
çıkarma doğralm-sırada ça¾a g:1-..re::ı:ı:ıeye davet eiliyomz.. Tı..ı:±fye'nin bir beş
yılını dili! "sanatın ipre :iilk:üren" reb:Iiye h,:s)mnJanyla _gep;;ı,eye taham
"l"fıbl olmadığınamamyo-rnz,

6. DİSK, adı ynkrrzın_?-~ere, çağdışı ve auiderontrztik akımlara
ba-Iaşmış, çabş::rnJa:ıı::la ~ o'~~lı:~ P-~ClSllrinkarşlsm
da yer alan pm:i VE aıL,aylı:m d:m=J;:b,,ıeıte<.i:'sr:ç-.Jrn.em...ı>Si ger--..knğini
ı:fişfüx:n°ktedlr.DiSK ub:::2k.,hmı!_v:.ır.ırru fu: ohm:ısı:z nr,P.]jk}~yk öne çıkan

, parti ve adaylara ey •~~I':! ?-.?uı..,ın~

7. DiSK, si~as..=m-, S?"'" =~,~yadapar1am-'"D1oyla sınır
lı bir olgu olznaıhğma, sj_:.~-=:in )'!!ŞLl!D ler" aranında da )-apı}masl g..,-.e:k
tiğin'"' man-mabadrr ~ unbzmı. mptn:::m üı"giJtJü lısimbri, s,endikalaı-,
d,ınrokncik ki:!1= üı:' ;;,e:ı:i >±.~~lF::z~ık g=ı;.clı:e~ s.iy.asetitı ayrıl
maz~~rlır.D.İSK,ST':s:ı1~e}'i .~,toplumrall!lUhalefet
gtire\'İni.Yeme g::fu..ı::e)=:!.,İş;j. cı:t;f?.~$Ul~~1r1ierin.~erl i;:in~k ve
tkmol'J"dSiMe::İnm lm-lip ·.i;in ;:ı:.x İE!"•.z::ızy2'v~ mı yolla p-~o -ve
V~dL.'Z~yirııi=-..b 2_,.aS::~ 0-rı:e~:sbµ.Ll:tıi: .srunrnwar bıJlıu:ı,.,....2ya
devam~..kfu.

Bu geıe1 yal±,~ -ışığ;ro;,, 18Nisın; ·~~D.İSK olarak tilin
~;.-ileri yukarrJaLJq~ 1::ıero.--y!:ll ~-paylaşar; p-~oy ver
~)~~ınywa.
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3.BÖLÜM

MALİRAPOR

Sunuş
Bilindiği gibi 15.09.1997-30.072000 tarihlerini kapsayan

10. Mali Dönem, 11. Dönem hazırlıkları nedeniyle 30.06.2000
tarihinde sona erdirilmiştir. 3 yıla yakın bir dönemi kapsayan ra
porumuz, 4 devre halinde muhasebe hesap planımızdaki sıraya
göre düzenlenmiştir.

Bütçelerimiz sendikalarımızın mali olanaklarının bilinen
nedenlerle daralması hesaba katılarak hazırlanmaktadır. Görüle
ceği gibi 22 işkolunda faaliyet gösteren sendikalarımızın çoğun
luğu aidat yükümlülüklerini yerine getirememektedir. Ödeyebilir
durumda olanların ödedikleri miktar ise giderlerimizi karşılaya
bilir durumda değildir. Bu dönemde giderlerimizin olabildiğince
kısılmasına karşın gelir-gider dengesinin kurulabildiği söylene
mez.

Dönemin bütçe sonuçlarına bakıldığında; genel olarak büt
çe hedeflerinin tutturulmasına karşın, gelir-gider dengesi kurula
mamıştır. Bu durum antidemokratik sendikal yasaların mali açı
dan da sendikalara ve konfederasyonlara yansımasının bir sonu- _

. cudur. Bu genel çerçeveye bağlı olarak nakit akışından doğan
problemler sonucu ödemelerimiz ya gecikmeli ya da zamlı ola
rak ödenmek durumunda kalınmı ş veya ödemeler için kredi kul
lanıldığından faiz ödenmiştir. Gecikme zamları ve faizlerin getir- •
diği külfet bütçemizin önemli bir gider kalemini oluşturmuş ve
bütçe açığımızı büyütmüştür.

Sendikal etkinlik, eylemlilik, eğitim ve örgütlenmede mali
olanağın önemi açıktır. Başka bir deyişle konfederasyonların bu
görevleri yapabilmeleri için bu işlere ilişkin· ödemeleri karşıla
maları gerekir. Bu yönüyle mali boyutun genel sendikal niteliği
etkileyen bir faktör olduğu söylenebilir. Öte yandan sendikal an-
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Iayıştan, amaç ve ilkelerden ayn bir mali yaklaşım düşünülemez.
Raporumuzun ileriki bölümlerinde sunulan devresel bilanço ve
gelir-gider cetvellerinde görülen mali işlemlerimiz; ilgili yasalar,
Tüzüğümüz, ihtiyaç ve geleneklerim.iz çerçevesinde Yönetim
Kurulumuzca hazırlanıp kabul edilmiş olan Yönetmelik ve mev
zuat hükümlerine göre bir Muhasebe Müdürü ve bir
Muhasebeci'den oluşan 2 kişilik kadroyla yürütülmüştür.

Bütçe sınırlan içerisinde yürütülen çalışma dönemimize
ilişkin raporumuz tetkiklerinize sunulmuştur.
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DİSK
TÜRKİYE
DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI

• KONFEDERASYONU'NUN
_30.06.2000 TARİHLİ BİLANÇOSU
HAKKINDAAÇIKLAMALAR

A- AKTİFHESAPLAR
1 - Kasa Hesabı
30.06.2000 Tarihli kasa mevcudunu göstermekte olup,

tutan 164.972;204.-TL. dır.

2 - Bankalar Hesabı
Bankalarda bulunan vadesiz hesaplarımız ile döviz

hesaplarımızın dönem sonu bakiyelerini göstermektedir.

2.1 - Vadesiz Mevduatlar 1.989.908.874.-
2.2 - Döviz Tevdiat Hesaplan 2.698.101.123.-
-Toplarİı (1+2) 4.688.009.997.-

• 3 -Avanslar Hesabı

Dönemsonundaki mahsubu yapılmamış avans miktarlarını
göstermektedir.

Bölge avansları
Seyahat avansları
İş Takip avansları
Ücret avansları
Toplam

4 - Peşin Ödenen Giderler

Hazineden alınan arsa irtifak hakkı ön ödemesidir.
Bakiyesi 1.000.000.000.-TL. dır. Dökümü mizandadır.

•. td

82.603.888.-
15.000.000.-

1.423.793.803.-
6.745.771.913.-
8.267.169.604.-



5 - Çeşitli Alacaklar
Sendikalarımızdan aldığımız ve henüz tahsil edilmeyen

vadeli çek bedelleridir. Dönem bakiyesi 4.984.000.000.-TL. dır.

6 - Fon Borçluları •
Örgütlenme çalışmaları ıçın kurulan fondan

-sendikalarımıza ödenen miktarları göstermektedir. Bakiyesi
1.487 .798.528.-TL.dır.

7 - Demirbaşlar Hesabı
Genel Merkez ve Temsilciliklerimize alınan, mobilya,

~efruşat, büro malzemeleri ile küçük demirbaşların tutarını gös
termektedir. Alınan tüm demirbaşlar Konfederasyonumuzun,
Bakırköy 13. Noteri 30.03.93 tarih ve 14596 yevmiye numarası
ile tasdikli Demirbaş Eşya Defteri 'ne kayıtlıdır. Bilançoda da gö
rüldüğü gibi, Dönem sonu bakiyesi 2.631.563.911.-TL. dır. Dö-
kümü aşağıdadır. •

1- Büro Malzemeleri
2- Mobilya ve mefruşatlar
Toplam

8 - Sabit Değerler
Konfederasyonumuza alınan taşıt araçları, makine ve ciha

zlardan oluşmaktadır. Bu bölümde yer alan Taşıt araçları Oyak
Sigorta AŞ tarafından bir yıl süre ile piyasa değeri kadar
KASKO SİGORTASI ile sigortalanmıştır. Yıl sonunda sabit
değerler 2.666311.465 .- TL dır. Dökümü aşağıdadır.

1- Taşıt Araçları 1.487 .225 .000 .-
2-:- Makine ve Cihazlar 1.179.086.465.-
Toplam 2.666.311.465.-

9 - Sendikalar Cari Hesabı
Genel Kurulda kabul edilen bütçenin öngördüğü, üyelik

aidatları ile sendikalarımızla olan cari işlemlerin kaydından
oluşmaktadır. Dönem sonu bakiyesi 762.705.740.017.-TL. dır.
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2.106 .759 .488.-
524.804.423.-

2.63 l.563.91 l.-
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B - PASİF HESAPLAR
1-Avanslar

Harcama belgeleri geldiği halde henüz ödenemeyen·
avans bakiyelerini göstermektedir.

J-Bölge Avansları
2-Seyahat Avansları
3-İş Takip Avansları
Toplam

2 - Çeşitli Borçlar
Mal ve hizmet alımları ile bina yönetimine ait kıdem-ihbar

tazminatları için verdiğimiz vadeli çeklerden oluş~aktadır. •

2-1 Keşide Edilen Çekler
2-2 Mal ve Hizmet Alım. Borçlar
Toplam

3 - Emanetler Hesabı
Genel Merkeze ait vergi ve SSKborçları ile personele öde

nemeyen tahakkuk etmiş ücret alacaklarından oluşmaktadır. Dö
nem sonu bakiyesi 58.797 .897.967.-TL.dır.

4 - Fon Bağış Hesabı .
Fon için sendikalardan gelen nema karşılığı katkıların top

landığı hesaplardır. Dönem sonu bakiyesi 1.522.650.393.-TL.
dır.

5 - AidatAlacaklarımız
Dönem sonuna göre 758.933.025.905.-TL. bakiye veren

hesap, üye sendikalarımızdan henüz tahsil edilemeyen, tüzüğe
göre tahakkuku yapılmış üyelik ödentilerini göstermektedir.

6 - Birikmiş Gelir Hesabı
Mizanda gözüken 18.993.337.155:-TL. bakiye gelir ve gi

der hesaplarının kapatılması ile dönem sonunda bilançoda göste
rilen 43.882.458.174.-TL. birikmiş giderler hesabına dönüşecek
tir.

146.453.026.-
9.500.000.-
7.595.793.-·

163_.548.819.-

.: 6.032.265.000.-
730.760.440.- -

: 6.763.025.440.-
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7 - Bilanço Devir Hesabı

Demirbaş ve sabit kıymet alımlan için yapılan harcamala
rın gelecek dönemlere • aktarılmasına yönelik çalışan hesaptır.
Dönem sonuna göre bakiyesi 6.297 .875.376.- TL. dır. ·
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30.06.2000 DÖNEMİ
GELİR VE GİDERLERİ

A - GELİRLERİMİZ
1- _Üyelik ve Dayanışma Aidatı Gelirleri

Konfederasyonumuzun gelirlerinin esasını oluşturan aidat
gelirlerimiz, ·Olağan Genel Kurulda Kabul edilen bütçenin ön
gördüğü esaslar dahilinde tahakkuk ettirilmiştir. Dönem sonunda
alınan aidatlar toplamı 73 .837.546.786.- TL. dır.

2- Faiz Gelirleri

Bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduat hesaplarımıza
Dönem sonu için tahakkuk etmiş faizlerden ve döviz hesapları
mıza ait kur farklanndan oluşmaktadır. Dönem sonuna göre
2.050.942.342.-TL. bakiye vermektedir.

3 - Diğer Gelirler

Yurt dışından gelen Proje karşılığı ve diğer havalelerle et
kinliklerimiz için Sendikalarımızdan aldığımız gider paylarından
oluşmaktadır. Dönem sonu bakiyesi 41.744.998.063.- TL. dır.

B - GİDERLERİMİZ
1- Personel Giderleri

Konfederasyonumuzun, merkez ve Bölge temsilcilikleri
personeline ödenen aylık ücret, ikramiye ve yasal ödentiler olup
dönem sonu bakiyesi 72.719.966.889.-TL. dır.

2- Personel Ödenek ve Yollukları

Personele ödenen yurtiçi ve yurtdışı yolluk miktarıdır.
Dönem sonu bakiyesi 27.162.978.-TI. dır.

3 - Yönetci Giderleri

Konfederasyonumuz Genel Yönetim Kurulu Üyelerine
ödenen ücret, ikramiye, sosyal yardımlar ve yasal ödentilerden
oluşmaktadır. Dönem sonu bakiyesi 20.725.453.783.-TL. dır.
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4- İdari Giderleri

Konfederasyonumuzun Merkez, Bölge Temsilcilikleri ve
Avrupa Temsilciliği bürolarımızın genel giderlerinden oluşmak-
tadır. •

4.1- Genel Merkez İdari Giderleri :
Ankara Merkez Temsilciliği .
Çukurova Bölge Temsilciliği
Akdeniz Bölge Temsilciliği
Ege Bölge Temsilciliği
Marmara Bölge Temsilciliği
Trakya Bölge Temsilciliği
Guneydoğu Bölge Temsilciliği
Karadeniz Bölge Temsilciliği
Avrupa Temsilciliği
Toplam

5- Eğitim Giderleri

Konfederasyonumuzun yayınlamış olduğu gazete, dergi,
broşür, araştırma. bültenleri. ile düzenlemiş olduğumuz seminer
ve konferans giderlerinden oluşmaktadır. Dönem sonu bakiyesi
6.120.065.962.:-TL. dır.
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75.083.353.101.-
1.473.266.000.-
314.415.000.-

1.235.731.168.- •
5 .184.885 .-

. 13.500.000.-
14.476.310.-
1.326.944.-
379.500.-

2.775.000.000.-
80.916.632.908.-
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