
t ı

1 '

' !





TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

- 00 ••

OLAGANUSTU
GENEL KURUL

ÇALIŞMA RAPORU
1994 - 1996

26-28 Ocak 1996
İstanbul



DİSK YAYINLARI No: 20
Ocak 1996
DİSK, Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU)
ve

. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) üyesidir.

Kapak Tasarımı:
H. Ergün İŞERİ

Teknik Hazırlık:
DİSK Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
A. Kutsi Tecer Caddesi, No: 12/4
Merter/İSTANBUL
Tel : (212) 504 80 83 (PBX)
Faks : (212) 506 10 79

Basıldığı Yer:
Egemen Matbaacılık Ltd.
Matbaacılar Sitesi 5. Cad. No:35
İstanbul

il



GÜNDEM
1-Açılış, saygı duruşu,

2-Genel Başkanın konuşması,

3-Başkanlık Kurulu seçimi,

4-Komisyonların seçimi,
a) Kararlar Komisyonu,
b) Tüzük Değişikliği Komisyonu,
c) Tahmini Bütçe ve Hesap Tetkik Komisyonu

5-Raporların okunması ve görüşülmesi,
al Çalışma raporu,
b) Denetim Kurulu raporu,
c) Disiplin Kurulu raporu,
d) Mali Rapor ve Hesap Tetkik Komisyonu raporu,

6-Kurulların aklanması,

7-Tahmini Bütçenin okunması ve görüşülmesi,

8-Kararlar Komisyonu Raporunun okunması ve görüşülmesi

9-Tüzük Komisyonu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Tüzük
değişikliği,

1O-Seçimler,
a) Genel Başkan,
b) Genel Sekreter,
c) Yönetim Kurulu,
d) Denetim Kurulu,
e) Disiplin Kurulu,

11-Kapanış.



:İiÇffi"ıDEKİLER

I. BÖLÜM
Giriş

N. BÖLÜM
1995 YılındaTürkiye Ekonomisi

m. BÖLÜM
Program ve Uygulama
DİSKYönetim Kurulu'nun 1O. Dönem
Mücadele Hedefleri ve Çalışma Programı

1. Örgütlenme ve Eğitim Çalışmaları
a) "Sigortasız Çalışma!" Kampanyası
b) Mezarda Emekliliğe Hayır
c) Emekliler Sendikası
d) kadın İşçiler
2. Uluslararası İlişkiler
3. Demokrasi Platformu Çalışmaları
4. Seçimler ve DİSK

IV. BÖLÜM
Önümüzdeki Döneme Nasıl Bakıyoruz?

V. BÖLÜM
Mali Rapor

VI. BÖLÜM
Etkinlikler

3

9

21

35
35
47

49
51
53
57

61

67

81

107



I. Bölünı.
• •

GiRiŞ



,--



Giriş
9. Genel Kurul'dan bir buçuk yıl sonra bu kez olağanüstü _genel

kurul için biraradayız. Bu biraraya geliş, 9 Genel Kurul'un, DISK'in
yeni dönemdeki görevlerini tam ve eksiksiz olarak yapmasını en
gelleyecek sonuçlarını ortadan kaldırmak içindir.
DİSK Yönetim Kurulu kendisinin dışında ortaya çıkmış olan bu so

nuçların ortadan kkalkmasının tem yolunun tüm üy sendikaların güç
birliğinden geçtiği inancındadır. DISK'in geleneklerini özümsemiş ol
duğunu düşündüğümüz sendikalarımız bu duyarlılık içerisinde 9.
Genel Kurulu sonuçlandıracak ve arzulanan DİSK'i yaratacaklardır.
Geçtiğimiz bir yıl DİSK için kaybolmuş bir zaman dilimi değil, ileriye

doğru atılımın gerçekleştirildiği ve DISK'in Türkiye sendikacılık ha
reketindeki öncü rolünün bir kez daha ortaya konulduğu bir dö
nemdir. Bu bir yıl içerisinde kayıt dışı ekonominin üzerine gi
dilmesinden emekliler sendikası kurulmasına kadar birçok yenilik _
gerçekleştirildi. Dünyadaki gelişmeleri, dünya işçi sınıfı pratiğirıi •
takip etmeyenler atılan bu adımları kavrayamadılar. Önce hayalcilik
sonra gösteri yapıyor olmakla eleştirilen DİSK'in bu konulardaki gi
rişimlerinin aldığı olumlu tepkiler böyle düşünenlere verilmiş en
güzel yanıt oldu.
Bu çalışmaların hepsi, yönetim kurulumuzun dünyadaki ge

lişmeleri yakından izlemesi, bilime önem vermesi sonucunda ortaya
çıktı. DİSK geleneğinde, DİSK'in en önemli unsurlarından birisini
oluşturan Araştırma Enstitüsü'nün faaliyetleri bu süreçte yol gös
terici oldu. Yönetim Kurulumuz DİSK-AR'ın çalışmalarına yardımcı
olabilmek, dünyayı daha yakından takip edebilmek ve faaliyetlerimizi
uluslararası işçi hareketlerine duyurabilmek için bir yeni adım daha
attı ve DİSK'i INTERNET'e bağladı.
Bu anlayış sayesindedir ki, son bil:" yılda Türkıye'de ne kadar önemli

gündem maddesi varsa, hepsinde DISK'in de şu ya da bu ölçüde kat
kısı, etkisi vardır. Anayasa değişikliğinden sosyal güvenlik sistemine,
kayıtdışı ekonomiden "mezarda emeklilik yasası"na, Gümrük Bir
liği'nden işsizlerin ve emeklilerin sorunlarına kadar bütün tar=
tışmalarda DİSK önemli bir rol üstlenmiştir. DİSK, Tıürk-tş'iwı. 20
Kasım Eylemi'nderı kamu çalışanları sendikalarının eylemlerıne
kadar bütün önemli eylemlere destek vermiştir. DiSK, Demokrast
Platformu'nun bütün çalışmalarının en aktif katılımcısı olmuş ve 1
Mayıs'ırı Türkiye'nin pek çok kentinde görkemli bir şekilde kut-
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1995 Yılında
Türkiye

Ekonomisi
1994 yılı başlarındaTürkiye. Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik

kriziyle karşı karşıya kaldı ve 5 Nisan Kararları yeni bir istikrar pa
keti olarak uygulamaya kondu. 5 Nisan Kararları ileTürkiye'nin ulus
lararası planda rekabet gücünün olmadığı. üretim kapasitesinirı ar
tırılamadığı ve 1994'e kadar sürdürülmeye çalışılan fiktif kaynaklara
dayalı büyüme politikasının iflası ilan edildi.
IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurumlarının is

tekleri ve denetimleriyle gerçekleşen yeni politika değişikliklerinirı en
önemli nedenlerinden biri Türkiye'nin birikmiş dış borçlarının düzenli
ödeyebilmesinin koşullarını yaratmaktı. Bunun için ekonominin da
raltılması hedeflendi. İstikrar paketinin ikinci amacı ise kamu kesimi
gelirlerinin artırılarak, kamu açıklarını kapatmaktı. Böylece ücretler
ve maaşlar donduruldu, kamu ürün ve hizmetlerinin fiyatları ar
tırıldı, bazı geçici vergiler konularak kamu gelirleri artırılmaya ça
lışıldı. Ayrıca özelleştirmeye hız verildi ve kamu yatırımları da önemli
ölçüde kısıldı.
Bütün bu önlemler sayesinde ekonomi yüzde 6 oranında küçüldü,

600 bin işçi işini kaybetti, yıllık enflasyon oranı yüzde 150'ye yük
seldi. Böylece ücret-maaş ve kamu açıklan ile enflasyon arasında
doğrudan bir ilişki olmadığı da görüldü.
Türkiye ekonomisi 1994 ilkbaharında gündeme gelen istikrar ön

lemlerine rağmen krizi 1995'in ilk üç ayında atlatamadı, hedeflere
ulaşamadı. 1995 yılının ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 12.4 ora
nında büyüdü. Ancak bu büyüme yatının ve üretimden kay
naklanmadı. İstanbul Sanayi Odası'mn (İSO)Türkiye'nin 500 Büyük
Firma anketi sonuçlarından da anlaşıldığı gibi, büyük sanayi şir
ketleri 1995 yılında bir kar patlaması yaşadılar. Arıcak yatırım :yicl!p
madan, üretimi önemli ölçüde artırmadan elde edilen bu kazanç ser
mayenin üretici olmayan alanlarda (Hisse senedi, repo v.d) @e
ğerlendirilmesiyle sağlandı. Yüksek oranda büyümenin diğer iki ne-'
deni de ticaretteki artış ve ithalat vergisinin yarattığı büyümedır. IDış
ticaret dengesi bozuldu, ithalat ihracatın çok üzerinde gerçeldeşti. Yıl
sonu itibarıyla dış ticaret açığı 10 milyon doların üzerinde gerçekleşn.



ER:onoımieleki canlanmanın yarattığı ikinci olumsuz sonuç ise,
iR:a,mu açıklarının büyümesi oldu. Yıl sonuna doğru kamu açıltları 1 .3
katrviıly<m TL. dolayına ulaştı.

1995 yılının ilk 9 ayında Gayri Safı Milli Hasıla (GSMH), 1987 yılı
sabit fiyatlarıyla 74 trilyon 380 milyar 928 milyon lira olarak ger
çekleşti (Bkz. Tablo I). Aynı dönemde sabit fiyatlarla büyüme hızı, ta
rımda yüzde 3.9, sanayide 17.9, ticarette yüzde 13.8, ulaştırma ve
haberleşmede yüzde 6.4 oldu (Bkz. Tablo II).
Bnflasyorı ise 1995'te yüzde 90'lara ulaştı. (Bkz. Tablo III).
199@ için milli gelirin % 4.5 artacağı, enflasyonun ise % 40'a dü

şeceği öngörülmektedir. Bu tahminler hiç gerçekçi değildir. Döviz
kurlannırı ve faizlerin çok yükseleceği düşünülürse enflasyonun yine
yüzde yüzlere ulaşması beltlenmelidir.
Sıcak para politikası cazibesini korudu
1995 yılında ekonomide gerçeltleşen yüksek büyüme 5 Nisan ön

cesirıi andırdı. Kaynak talebi nederıiyle kredi taleplerirıin artması, faiz
üzerindeki baskıyı, dolayısıyla da enflasyonu artırdı. Düşük döviz
kuru politikası ve yüksek reel faiz yine 5 Nisan öncesinde olduğu gibi
ülkeye kısa süreli sermaye girişini hızlandırdı. Nitekim döviz re
zervlerinde kısa sürede önemli artışlar oldu. Dolayısıyla piyasada
sıcak para cazibesini sürdürmeye devam etti. Özellikle erken seçim
karan Eylül ayından itibaren dövize olan talebi arttırdı, sıcak para
hareketleri Aralık ayından itibaren çok arttı.

ÖZELLEŞTİRME
5 Nisan kararlarında istikrarın kalıcı olması ve sürdürülebilir bir

büyüme ortamına girilmesi, kamunun ekonomideki rolünün yeniden
tanımlanması ve bu çerçevede yeniden örgütlenmesi gerektiği be
lirtiliyordu.

Buradaki temel ilkenin de, üretim yapan, sübvansiyon dağıtan bir
devlet yapısından, ekonomide piyasa mekanizmasını tüm kurum ve
kuralları ile işlemesini sağlayan ve sosyal dengeleri gözeten bir devlet
yapısına geçmek olduğu açıltlanmıştı. Bu anlamda yapılanma
1980'den beri başladıysa da, son 1.5 yıldır hızlanmıştır. Yani devlet,
sosyal refah politikalarını terk etmeye başlamış, yatırımları azaltmış,
KIT ürünlerinin fiyatlarını serbest bırakmış, özel kesimi parasal açı
dan teşvik etmiştir. Ayrıca ekonomide verimliliği ve etkinliği artırmak.
gerekçesiyle özelleştirmeye hız verileceği belirtilmişti.
Özelleştirmeden elde edilen gelirin reel ekonomiye katkıda kul

lanılacağını, başka bir deyişle üretken yatırımların finansmanında
değerlendirileceği söyleniyordu. Oysa aradan geçen bir yıl içinde, Baş-
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bakan Tansu Çiller özelleştirmeden elde edilen gelirlerin borç öde- i
mesinde ve bütçe açıklarının kapatılmasırıda kullanılabileceğini söy
leyerek, özelleştirme gelirlerini bütçe açıklarını kapatmak için kul-
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landı. Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne değinTüİ-kiye'nin eko
nomik gelişmesinde önemli rolleri olan Kl'T'ler rant ekonomisinin so
nuçlarına kurban ediliyor.

1995 yılına kadar özelleştirmeyi verimsiz işleyen KİT'lerin satışı ol
duğunu söyleyen hükümet,. özelleştirme kapsamına öncelikle en ve
rimli çalışan ve kar eden KIT'leri aldı, daha sonra da eğitim ve sağ
lıkta özelleştirmeye gidilmesi yolunda ciddi adımlar atıldı. Böylece
sosyal devlet anlayışının tümüyle terk edildiği bir kez daha ortaya
çıktı.

İŞSİZLİK
Reel ekonomideki gerileme, rant ekonomisindeki gelişimin yanısıra

nüfus artış hızının da çok yüksek olması işsizlik oranını hızla ar
tırmıştır. 1978-1994 döneminde nüfus artış hızı yılda ortalama yüzde
2. l'den yüzde 2.3'e çıkarken, sivil iş gücünde bu hız 1990-1994 ara
sında yüzde 0.6'dır. Sivil istihdamda ise 1990-1994 arasında %
O. l'lik bir gerileme sözkonusudur. Türkiye'de resmi işsizlik oranları
gerçeği yansıtmaktan çok uzaktır. 1989 yılına kadar DPT ve DİE bir
birinden oldukça uzak ayn ayn işsizlik oranlan açıklarken, 1989 yı
lından itibaren iki kurum tek bir oran belirlemeye başladı ve işsizlik
oranı, istihdamda aynı oranda bir yükselme olmanıasına karşın
1989'dan itibaren sihirli bir el değmişcesine· düşüverdi. Ancak tüm
bu çabalara rağmen 1994'te % 12.6 olan işsizlik oranının 1995'te
yüzde 19.8'e (işsizlik+eksik istihdanı) yükselmesinin beklendiği açık
landı (Bkz. Tablo IV).

Kayıtdışı ekonominin neredeyse kayıtlı ekonominin büyüklüğüne
ulaştığı günümüz Türkiye'sinde ne istihdam, ne de işsizlik rakamları
güvenilir olmaktan uzaktır. Ayrıca DPT ve DİE'nin hesaplamalarının
dorğu olduğunu varsaysak bile, istihdam edilenlerin durumu pek
açık değildir. Özellikle "eksik istihdam" kategorisinin durumu son de
rece karmaşıktır. Bu kişilerin 40 saatten az çalıştıkları, ya da iş ara
dıkları belirtilmekle birlikte gerçekten istihdam edilip edilmedikleri bi
linmemektedir. Bunun dışında tarım kesiminde istihdanı edildiği var
sayılan kişilerin de gerçekten istihdama edildiği de şüphelidir. Bu ne
denle Türkiye'de işsizlik oranının o/o 20'inin üzerinde olduğunu
söylemek oldukça iyimser bir tahmindir.
Liberal ekonomi politikaları doğrultusunda, uluslararası finans ku

rumlarının izin verdiği ölçüde sanayi politikalarını belirleyen hü
kümetlerin tutumlarını aynı şekilde sürdürmeleri halinde ve nüfus
artış hızının aynen korunması durumunda, işsizlik oranının düşmesi
beklenemeyeceği gibi daha da yükselmesi olasıdır.

İşsizlik son yıllarda tüm dünyada en çok tartışılan konuların ba
şında geliyor ve çeşitli düzeylerde hükümet, işçi, işveren ve ulus
lararası kurumlar (ILO, OECD v.d) tarafından tartışılıyor. Çünkü
1978-1994 arasında tşsızlik hemen tüm ülkelerde hızla artmıştır.
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:Kmzey Amerika ülkeleri ve Japonya dışında, OECD'ye üye _tüm ül
kelende ontalarna işsizlik oranı yaklaşık bir misli artmıştır. Işsizliğin
uzun dönemde çözümü yatırımları artırmakla mümkün olmakla bir
likte, özellikle sanayileşmiş ülkelerde kısa dönemde ücret düzeyini in
dırmeden. çalışma saatlerinin azaltılması sendikaların başlıca ta
lepleri arasında yer alıyor. Kaldı ki, bir çok Avrupa Birliği'ne (AB) üye
ülkede yasal çalışma süresi haftada 35-38 saat arasında değişiyor.
Türkiye'de ise 1990'da ortalama 47.4 saat olan haftalık çalışma sü
resi 45 saatin altına düşmüştür. Ancak ülkemiz bu haliyle bile AB ül
kelerinirı çok gerisinde yer almaktadır.

VERGİ GELİRLERİ VE İÇ BORÇLANMA
5 Nisan istikrar paketinde vergi gelirlerinin artırılacağı ve kayıtdışı

ekonominin kontrol altına alınacağı belirtiliyordu. Ancak vergi ge
lirlerinin artırılmasında varolan kaynaklara yönelmenin dışında fazla
birşey yapılmadı. Bir yıllık uygulama sonucu vergi gelirleri, giderleri
karşılayamadı. Kasım ayı itibariyle iç borçlar 1 katrtlyorı 248 trilyon
lira olarak belirlendi. İç borç stokunda geçen yıl sonuna göre ortaya
çıkan artış. % 56.2 oranında ve 449 trilyon TL. oldu.
Toplamları verginin dağılımı da, vergi dağılımındaki adaletsizliğin

devam ettiğini gösteriyor. Mal ve hizmetlerden alınan vergiler, toplam
tahakkuk eden vergi gelirlerinin yarısına ulaştı. Başka bir deyişle
devlet sanayi ve ticaret kesiminden toplayamadığı vergiyi yine top
lumun tümüne yansıttı. Ikinci büyük vergi kalemini ise gelir vergisi
oluşturdu. Gelir vergisinin % 80'den fazlası da yine ücretli ve ma
aşlılara tahakkuk ettirildi. Dolayısıyla rantiye kesim hiçbir şekilde
vergilendirilmediği gibi, devlet aldığı borçlara verdiği faizlerle, ran
tiyelere bir tür vergi ödemektedir.

DIŞ BORÇ KRİZİ
Dış borçlar 1994 yılında 65 milyar 601 milyon dolardan 1995'de 73

milyar 779 milyon dolara yükseldi. Oysa 1990-1995 döneminde 50
mılyar dolara yaklaşan dış borç ödendi. Dış borç ödemeleri önü
müzdeki yıl 1O milyar dolara ulaşacak, bu denli büyük bir rakam
Türkiye için kalkınmanın durması anlamına geliyor. Bu gidişe dur
demenin tek çaresi ise konsolidasyon, yani dış borçların uzun vadede
zamana yayılması ile, dış borç faizleri düşüyor ve yeniden borçlanma
kapasitesi artıyor.

Tansu Çiller başkanlığındaki hükümetler yıllarca konsolidasyondan
kaçtı. Oysa _1987 yılında Prof. Dr. Tansu Çiller ve Prof. Dr. Güsnü Kı
zılyallı TUSIAD'a "Dış Borçlar Tahmin ve Analizi" başlıklı bir rapor
sunmuşlar ve konsolidasyon önermişlerdi. Bu raporun Turgut Özal'a
sunulması üzerine Turgut Ozal'la TUSIAD arasında bir söz düellosu
başlamıştı. Raporda şöyle deniliyordu:

"Türkiye'ye önümüzdeki bir iki yılda yeterli yabancı sermaye gir-



memesi halinde, borç krizine girmesi olasılığı büyük ölçüde art
maktadır. Özet olarak, Türkiye yurtiçi tasarrufların yurt içi hasılaya
oranını yüzde 25'lere çekmez, sermaye hasıla oranın ı bugünkü mar
jinal gerçek değeri olark yüzde 8'in altına indirmez, büyüme hızını or
talama olarak 5'in üstünde tutar, borç faizini ortalama yüzde 6-
'Z'Ierirı üzerine çeker, turizm gelirlerini 2000 yılında 9-10 milyar do
lara çıkarmaz, ihracat gelişmesini en az yüzde 8-1 0'da tutamaz, it
halat büyümesini yüzde 6 civarında dizginleyemez ve bir yabancı ser
maye patlaması sağlayamazsa bu borç yapısı ile borç kirizine girmesi
kaçınılmaz görülmektedir."

GÜNEYDOĞU'DA SÜRDÜRÜLEN SAVAŞIN FATURASI
TÜM TOPLUMA ÇIKARILDI
İçborçlannın bu denli yükselmesinin en önemli nedenlerinden bi

rinin Güneydoğu'da sürdürülen savaş olduğu artık toplumun bütün
kesimlerince kabul edilmektedir. Hatta büyük sermaye kesimleri bile
çıkardıkları raporlarla hükümeti uyarmış ve rahatsızlıklarını dile ge
tirmişlerdir. Kürt sorununun çözümünde bölgesel eşitsizliklerin kal
dırılmasının büyük rol oynayacağı kabul görüyor. Ancak bölgesel eşit
sizlikleri gidermek verilen teşvik kredileri yine savaş nedeniyle Gü
neydoğu ve Doğu bölgelerinde kullanılamıyor, böylece eşitsizlik kat
lanarak artıyor.

1995 Ocak-Eylül aylarında da verilen krediler göstermektedir ki,
toplam 2031 teşvik belgesinden yalnızca 59'u Güneydoğu Anadolu
Bölgesine, 2l'i ise Doğu Anadolu bölgesine verilmiş. Toplam 488.7
trilyon TL. tutarındaki yatırımın ise 14.5 trilyon TL'si Güneydoğu
Anadolu Bölgesine, .11.7 TL'si ise Doğu Anadolu Bölgesine yapılıyor.
Yapılacak yatırımların yaratacağı istihdam Türkiye genelinde 117.803
kişiye ulaşacak. Ancak savaşın sürdüğü bölgelerde yapılacak ya
tırımlar yalnızca 4.728 kişiye istihdam olanağı sağlayacak.

1996 BÜTÇESİ
1996 bütçesi devletin sosyal işlevlerini tümüyle terk ettiğini gös

teriyor. Devlet eğitim ve sağlık alanlarını terk ediyor, yatırımları dur
duruyor, ücret ve maaş ödemelerini azaltıyor, gelirlerin önemli bir bö
lümü ise borç ödemelerine ayrılıyor.
Prof. Dr. Yakup Kepenek'in belirttiği gibi:
"1996 bütçe yasa tasarısında yatırımlar neredeyse sıfırlanmış, per

sonel giderleri olağanüstü azaltılmış ve faiz ödemeleri göklere çı
karılmıştır. Bütçe tasarısına göre 1996'nın toplam bütçe öde
nelderinin yaklaşık yüzde 36.4'ü cari giderlere, yalnızca yüzde 6.8'i
ratırırnlara, kalanı da transfer giderlerine ayrılmaktadır. Ve bu ayı-
rımıyla 1996 bütçesi, eşi benzeri bulunmayan bir "faiz ödeme büt
esi" özelliğini taşıyor.

ra



IB:iıiıfGe gi@erlerinin. yansından fazlası, yüzde 56. ?'si iç ve dış sermaye
iKesirnle11ine yaılrtızca "faiz" olarak ödenecektir. Toplam 2 katrilyon 780
®illyom. 1)1JL'nin 1 katrilyon 577 trilyon lirası faiz ödemesidir. Bu oran,
1§@5 bütçesinden faiz ödemeleri için ayrılan "payın" yani faiz/toplamı
gider eramnın yaklaşık "iki" katıdır. ;

1
Faiz kazançlarının 1996 bütçesinden alacağı pay bununla sınırlı;

kalınıyor. "Bütçe açığı" daha şimdiden 410 trilyon TL. olarak "örı-]
görülüyor". Yıl içinde bütçe açığının bunun çok üzerine çıkabıleceğı 1
bir yana, 410 trilyon liralık yeni borçlanma sonucu da faiz ko-1

şullarına göre büyük bir miktar ek faiz ödemesi doğacaktır. Kısaca ı
faiz ödeneği olan 1 katrilyon 577 trilyon liraya yeni eklenmeler ka
çınılmazdır.
Buna karşılık devletin tüm sivil ve asker, işçi, memur ve söz

leşmelilere yapacağı "maaş ve ücret ödemeleri", bunlarla ilgili vergiler
ve öbür kesenekler dahil, "toplam" 743 trilyon liradır ve sermaye ke
stmlerırıe verilen faiz ödemelerinin "yansından azdır".
Sıkı durun, devletin borçlanması karşılığı yaptığı "faiz ödemeleri tü

müyle verg idışıdır"; bunlardan vergi alınmaz. Ancak, ücretli ve ma
aşWar, asgari ücretlilerden bile alınan en az yüzde 25 ve bunun üze
rinde vergi vermekle yükümlüdür. Toplam personel ödeneklerinin
yüzde 35-40 gibi bir bölümünü devlet, kaynağında kesecek ve vergi
olarak geri alacaktır.
Önemli bir nokta da 1996 bütçe tasarısında personel ödeneklerinin

toplam giderlerin içindeki payının geçen yıllara göre olağanüstü azal
tılarak yüzde 30'lardan yüzde 26.7'lere düşürülmesidir. Böyle bir uy
gulama yalnızca baskıcı siyasal ortamlarda yapılabilir.
"Ekonomik bunalımın sona erdiği" en yetkili ağızlarca açıklanırken

bütçeden çalışanlara ayrılan payın bu ölçüde azaltılabilmesi, hü
kümetin gerçek yüzünü de sergiliyor."
Hükümet bununla da kalmıyor. Emekçi kesimi çok etltileyen iki

alandan, eğitim ve sağlıktan da elini-ayağını çekmeye çalışıyor. Bütçe
tasarısı, eğitim ve sağlık için ayrılan payları, özellikle de eğitiminin
payını, büyük ölçüde azaltıyor. Gerçekten de bütçeden eğitime ay
rılan pay (Bakarılık ödeneği olarak) l 993'te toplam ödemelerin yüzde
14.5'ine ulaşıyordu; 1994'te eğitim ödeneğinin payı bütçenin yüzde
l l.4'üne; 1995'te yüzde 10.2'sine düşürülmüştü. 1996 bütçesi ise
eğitimin payını yüzde 8.9'a indiriyor.
Devlet eğitim ve sağlık hizmetlerini kamu hizmeti olmaktan çı

karıyor. Kendini topluma hizmet işlevinin dışına çıkarıyor; ana "varlık
nedeniyle" ters düşüyor.

1996 bütçesinin yapısı, siyasal gücün dengesini tümüyle yi
tirdiğinin yeni bir kanıtıdır." (Cumhuriyet Gazetesi, 23 Ekim 1995)
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SONUÇ
1996 yılı siyasal ve ekonomik açıdan emekçi kesimler açısından

zorlu geçecektir. Gerek toplumda sağ görüşün güçlenmesi, gerekse
sanayinin yeniden yapılanması politikaları ücretlerin baskı altında
tutulmasını, özelleştirmenin hızlandırılmasını ve bugüne kadar sol
muhalefetin baskısı nedeniyle gerçekleşttrtlerneyen yasal dü
zenlemelerin yapılmasına olanak sağlayacaktır. iç ve dış borç öde
meleri, döviz fiyatının enflasyonun altında tutulmaya çalışması,
Gümrük Birliği nedeniyle sanayiye kaynak aktarılması çalışan ke
simlerin örgütlü güçleri üzerindeki baskıları artıracaktır.
Gümrük Birliği nedeniyle kısa dönemde işsizlik artacak, ancak

uzun dönemde teknolojik yenilenme işgücünün niteliğinin yük
selmesine, yeni beceriler kazanmasını sağlayacaktır. Çalışma ha
yatının esnekleştirilmesi adı altında sendikal örgütlenme çö
kertilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle 1996 ve izleyen dönemde sen
dikalar varolma savaşı verecektir.
Öte yandan Türkiye'de bir devlet politikası olarak sanayileşme he

defi terk edilmiş, kaynaklar üretken alanlardan çok spekülatif alan
lara yönelmiş, mali sermaye ekonomiye hakim olmaya başlamış ve
gelir dağılımındaki adaletsizlik giderek artmaktadır. Bugünkü rant
ekonomisinden kurtulabilmenin tek yolu rekabet gücünü artıracak
yeni bir sanayileşme politikası oluşturarak, demokratik, katılımcı bir
ekonomi politikası izlemektedir. Böyle bir sanayileşme politikası iş
gücüne yatırım gerektirir. Bu nederıle bütçe içinde giderek oranı
düşen eğitim harcamaları (1995'de % 10.2, 1996 için öngörülen %
8.9) artırılmalı, eğitim ve sağlık alanında özelleştirmeye şiddetle karşı
çıkılmalıdır.

TABLOLAR
Tablo I

Ekonomik Büyünıe (%)

GSMH Artışı (III. 3 ay)
GSMH Artışı (yıllık)
GSYİH Artışı (yıllık)
Büyüme Hızı (yıllık)

1995
12.4
3.8*
4.0*
1.6*

1994
-8.6
-6.0
-5.4
-7.3

* Büyüme Hızı= GSMH artışı - Nüfus artışı



Tablo il
Sabit Fiyatlarla Büyüme Hızı (%)

Sektör I. Dönem il. Dönem 111. Dönem

'farım 0.1 3.5 3.9
Saın:ay,i -1.3 20.3 17.9
İnşaat -6.2 0.8 -1.6
Ticaret -1.6 19.4 13.8
Ulaştırma-Haberleşme 4.4 12.7 6.4
Mali kuruluşlar -2.0 -0.l 1.2
Konut sahipliği 2.1 1.9 2.0
Serbest meslek -0.7 13.6 9.3
Devlet hizmetleri 2.7 2.9 2.7
Hay,ır kuruluşları 2.7 -0.6 -3.3.
İthalat vergisi -20.6 27.8 30.0
Gayri SafiYurt İçi Hasıla -1.5 13.5 9.5
Gayri Safi Milli Hasıla -0.3 12.4 10.0

Tablo III
Enflasyon (%)

DİE Tüketici Fiyatları (aylık)
DİE Toptan Eşya Fiyatları (aylık)
DİE Tüketici Fiyatları (yıllık)
DİE Toptan Eşya Fiyatları (yıllık)
DİETüketici Fiyatları (ortalama)
DİE Toptan Eşya Fiyatları (ortalama)

1995
(Kasım)

5.5
4.3

83.8
71.6
97.2
89.3

1994
(Kasım)

8.1

6.4
119.7
137.0
97.7

107.6

iU ffi



Tablo iV
İşsizlik (%)

Yıllar DPT DİE+DPT
1979 13.6
1980 15.8
1981 17.4 11.6
1982 15.6 11.7
1983 16. 1 12.1
1984 16. 1 11.8
1985 16.3 11.7
1986 15.8 10.8
1987 15.2 9.5

1988 14.2 8.0

1989 8.2
1990 7.8

1991 7.3
1992 7.9

1993 8.7

1994 12.6

1995 19.8
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ÖZLENEN BİR DİSK
Bu saptamalar önümüzdeki dönemin DİSK'e yüklediği görevlerin ne

denli ağır olduğunu ortaya koymayı amaçlıyor. Yeni dönemde he
defimiz açık ve nettir: DİSK'i adına yaraşır bir noktaya ulaştırmak,
bir başka deyişle DİSK'i yeniden nicelik ve nitelik olarak Türkiye işçi
sınıfının öncü sendikal örgütü yapmak. Geçen iki yılda ayağa kalktık;
şimdi özlenen DİSK'i yaratmak için kollan sıvıyoruz. Yönetim Ku
rulumuz bu sorumluluğun gereğini yapma azmi ve kararlılığına sa
hiptir.
Öncelikle görevi devraldığımız bu dönemde Türkiye sendikal ya-

şamında varolan ağır sorunlara değinmek yararlı olacaktır. Çünkü bu
sorunlar, çalışmalarımız boyunca sürekli karşımıza çıkacaktır. ünü
müzde engel olarak duran bu sorunlar aynı zamanda çözmek zo
runda olduğumuz sorunlardır. Bu sorunları aşa aşa, çöze çöze iler
leyeceğiz. DISK'imizi bu sorunlarla boğuşa boğuşa geliştireceğiz. Do
layısıyla işimiz oldukça zor, ancak bu zoru başaracağımıza ina
nıyoruz.

ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLER
Sendikal yaşamdaki sorunların başında, gittikçe boyutlanan sen

dikasızlaştırma politikaları yer alıyor. Sendikaları ve sendikalı ça-
lışanlan hedef alan bu saldın politikası esas olarak 12 Eylül Askeri
Rejimi'nin temel hak ve özgürlüklerimize yönelik ağır tahribatı altında
uygulamaya sokuldu. Bu uygulamalar özellikle 1982 Anayasası ve
diğer yasalarla getirilen antidemokratik ve çağdışı hükümlerle de
özendirildi. DISK faaliyetlerinden alıkonuldu. Sendikaların faaliyet
alanlan daraltıldı. Sendikal örgütlenme özgürlüğüne, toplu sözleşme
ve grev haklarına ağır yasal kısıtlamalar getirildi. Sendikaların ve
sendikacıların elleri kolları bağlandı. İşçiler örgütsüz ve savunmasız
bırakıldı.
Sendika.lan etkisizleştirme ve sendikasızlaştırma, aslında daha

temel bir politikanın parçasıydı. 12 Eylül ile birlikte bir bütün olarak
"örgütlenme" fikri aşağılandı. Örgütlü olmak bir suç olarak gösterildi.
Toplumun demokratik örgütlenme geleneği ve bilinci köreltildi. Buna
karşılık bireycileşme, bencilleşme özendirildi. Türkiye, "iş bitirici" ve
"köşe döndürücü" asalak faaliyetlerin övgü ve teşvikle karşılandığı bir
ülke hal.ine getirildi. Ama emek hor görüldü; emeği koruyan örgütler
yıkıcı, huzur bozucu ilan edildi.

Bütün bunlar demokrasinin askıya alındığı ve sivil demokratik ör
gütlerin yaşamalarına bile imkan tanınmadığı koşullarda ger
çekleştirildi. Aynca, diktatoryal bir tavırla egemen politikaların se
çeneksiz olduğu öne sürüldü. Aslında hiç de yeni birşey olmayan
"rıeo-lıberalızm", yeni ve tek geçerli model olarak sunuldu. De
mokrasilerde "evrensel gerçek" diye birşeyin olmadığı, herşeyin al
ternatifinin olabileceği, liberalizmin de pek çok alterı:ıatifinin olduğu
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unutturulmaya çalışıldı.
12 Eylül'derı 14 yıl sonra, demokratikleşme vaatleriyle işbaşında

olan bir hükümetin varlığına rağmen, bu konularda pek birşey de
ğiştiğini söyleyebilmek ne yazık ki mümkün görünmüyor. Yine ör
gütlenme özgürlüğü engelleniyor, toplu sözleşme haklan gaspediliyor,
grevler yasaklanıyor, sendikalaşan işçiler işten çıkarılıyor, sendikasız
ve sigortasız işçi çalıştırma teşvik ediliyor. Bununla birlikte beyinler
tutsak alınıyor. Hatta insanlara gerçek bilgi edinme olanağı bile ta
nınmıyor. Tek yanlı bir bilgi bombardımanı medya aracılığıyla sür
dürülüyor.

ÖNCELİKLİ HEDEF:
DEMOKRATİKLEŞME
Bütün bu yaşadığımız acı deneyler, bizi çevreleyen baskıcı ve mü

dahaleci yapılar, otoriter kurumlar, tahakküm ve zorbalık öngören
toplumsal ilişkiler, bugün yakıcı sorunumuzun "demokratikleşme" ol
duğunu gösteriyor. Bugün işçiler olarak, bu ülkenin yurttaşları ola
rak, toplum olarak özgürce, insanca yaşamamızın önünde "de
mokrasi sorunu" bütün engelleyiciliği ile durmaya devam ediyor. Ha
yatın her alanında ve her anında demokratikleşme, öncelikli ve ağır
lıklı hedef olarak önemini koruyor.
Demokratikleşmenin önündeki en büyük engel; 1982 Anayasası'nın

değiştirilmesi zaman zamarı gündeme geliyor. Arıcak demokrasiyi iç
lerine sindirememiş, kendi partilerinde bile demokratik işleyişi ger
çekleştirememiş, lider sultasını kıramamış siyasal kadrolar, kısa va
deli çıkarlarını aşıp, ortak noktalar bulamıyorlar. "Demokratikleşme
paketi" peşpeşe gelen "ekonomik istikrar" paketlerinden fırsat bulup
bir türlü ortaya çıkamıyor.
Toplumun demokratikleşmesi için, eşitlik, özgürlük ve katılım için

demokratik bir anayasanın oluşturulması kaçınılmazdır. Sivil de
mokratik örgütlerin bu konudaki görevi, siyasal partilerin yetersiz ve
duyarsız kaldığı bu dönemde daha da önem kazanıyor. Yalnızca de
mokratık bir anayasanın oluşturulması için çaba göstermek değil,
toplumsal yaşamın tepeden tırnağa demokratikleştirilmesi de bizlerin
görevidir.
Bu nedenle, önümüzdeki dönemde toplumun bütün kesimlerinin

sınıf, ırk, cinsiyet, din ve dil ayrımı yapılmaksızın kendisini özgürce
ifade edebileceği, düşünce ve inançları doğrultusunda örgütlenip,
bunları topluma anlatabileceği ve iktidara gelebileceği bir demokrasi
anlayışının vazgeçilmez bir yaşam tarzı haline gelmesi için mücadele
vereceğiz
Bunun yolu, demokrasi mücadelesini yükseltmekten geçiyor; hak

sızlıklara, baskılara, bütün antidemokratik uygulamalara karşı çık
maktan geçiyor; devletin tahakkümcü yaklaşımlarına boyun eğ-



memekter,ı geçiyor. Demokrasi önce fiilen kazanılır. bir yaşam tarzı
h~ne getirüir; sonra anayasa ve yasalarla güvence altına alınır. Işte
DISK böyle bir demokrasi anlayışının savunucusu olacak., yalnızca iş
çiler ve emekçiler için değil, bütün toplum kesimleri için demokrasi
isteyecek ve fiilen elde etmek için mücadele edecektir.

ÖRGÜTLENMENİN TEMELİ;
GÜVEN
Demokrasi mücadelesinde en önemli güç işçi sınıfıdır. İşçi sınıfı ve

emekçilerin karar alma süreçlerine katılıp sahip çıkmadığı bir de
mokrast mücadelesinin başarıya ulaşma şansı yoktur. Demokrasi
mücadelesini etkin bir şekilde yürütebilmek ise işçi sınıfının örgütlü
olmasına bağlıdır.

İşte tam bu noktada bir başka sorunla karşı karşıyayız. Yukarıda
belirWdiği gibi, 12 Eylül'den bu yana geçen 14 yılda toplumda va
rolan örgütlenme geleneği ve bilinci köreltildi.
Varolan örgütsüzlük ne kadar devlet politikalarından kay

nal<lanıyorsa bir o kadar da örgütlerin topluma güven ve
rememesinden kaynal<lanıyor. İnsanlar demokratik örgütlere gü
venmiyor, örgütlü olmanın bir işe yarayacağına inanmıyor. Aslında
bugün Türkiye'de bütün kurumlar tartışılıyor. Hiçbir kurum yeterli
inandırıcılığa sahip değil. Toplum kendi kaderine terkedilmiş bir şe
kilde yalnız ve güvensiz bir yaşam sürüyor. Arıcak ülkeyi yönetenler
bunu bir sorun olarak görmüyor, çünkü onlar toplumun katılımına,
yani demokrasiye inanmıyor.
Ancak, bu noktada iğneyi başkalarına batırırken çuvaldızı da ken

dimize batırmamız gerekiyor. Çünkü bu sorun sendikal alanda da
yoğun olarak yaşanıyor. Işçilerin büyük bir çoğunluğu sendikalara
güvenmiyor; sendikaları kendi öz örgütleri olarak görmüyor. So
nuçları yine işçiler için olumsuz olsa da sendikalaşma fikrine uzak
duruyor. Bu gerçeği açık ve net olarak kabullenmezsek kendimizi al- ,
datrnış oluruz. •
Biz DİSK olarak örgütlenmenin önündeki en büyük engellerden bi- '

rinin güvensizlik olduğuna inanıyoruz. Biz devlet politikalarını aşarız;
antidemokratik engellemeleri geçeriz, ama işçilere güven veremezsek
sağlıklı bir örgütlenme yaratamayız. İşçilere, emekçilere yeniden .
güven verebilmenin yöntemlerini geliştirmek zorundayız. Yönetim Ku
rulumuzun öncelil<li görevlerinden biri de bu olacaktır.

SENDİKADA DEMOKRASİ
İŞYERİNDE DEMOKRASİ
Nasıl ki ülkemizde yaşanan sorunların çözümü de- ,

mokratil<leşmeden geçiyorsa, sendikaların yaşadığı güven bunalımını •
aşmanın yolu da sendikal demokrasiden geçiyor. Bu yüzden, ül- .



kemiz, toplumumuz ve kendimiz için istediklerimiz, öncelikle sen
dikalarımızda uygulanacak ve gerçekleştirilecektir.
Demokratik ve uygar bir ülkede, özgür irademizle davranarak, top

lumun biçimlenmesinde söz sahibi olarak, ekonomik gelişmenin ni
metlerinden yararlanarak insanca yaşamak, kendimizi sürekli ge
liştirmek istiyorsak, öncelikle işçilerin sendikalarında söz ve karar sa-
hibi olmasını sağlamalıyız. Sendikal faaliyetlerimizin her aşamasında,
örgütlenmemizin her düzeyinde sendika içi demokratik me
kanizmaları işletmeliyiz.
Ülkede demokratik örgütlere, sendikalara duyulan güvensizliğin

temel nedeni örgütlerin kapalı devre çalışmasıdır; yani iç de
mokrasilerinin olmamasıdır. Kapalı devre çalışma örgütsel işleyişi
yozlaştırır, çürütür. Çözüm açıklıktır. Demokrasinin sadece oy ver
mek olmadığını kavramaktır. Çözüm işçilerin denetimine açık yani
bizzat işçilerin gerçek sahipleri olduğu sendikal yapıları kurmaktır,
korumaktır.

İşçilere yeniden güven verebilmek için onların her tür mü
cadelesine sahip çıkılacaktır. Bugün sendikalaşmak, sendikalı işçiler
olarak hak almak ve haklan korumak için zorlu bir mücadeleyi göze
almak gerekiyor. Böyle bir sınıf mücadelesi meşrudur. Biz, DİSK Yö
netimi olarak bu meşru mücadeleye örıderlik etmeyi bir görev bi
liyoruz.
DİSK'in ilkeleri ve örgütlenme geleneği, bu görevleri yerine ge

tirmede en büyük güç kaynağımız olacaktır. İşçilerdeki güvensizliği
aşmada, DİSK'i yeniden en güçlü sendikal yapı haline dönüştürmede,
DİSK ilkeleri bize yol gösterecektir. Tarih önünde sınarımış ve doğ
ruluğu defalarca kanıtlanmış sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışıyla,
DİSK yeniden Türkiye işçi sınıfının öncü sendikal örgütü olacaktır.
Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesine bağlı kalarak, sendikal

karar ve uygulama süreçlerinin her aşaması işçilere açık hale ge
tirilecektir. İşçilerden gizlenen hiçbirşey kalmayacaktır, İşyerlerinin
örgütlenmede temel sendikal birim sayılması, DISK'i geçmişte güçlü
ve güvenilir konuma getiren "tabanın söz ve karar sahibi olması" il
kesinin yeniden hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Sendikal fa
aliyetin işyeri düzeyine indirilmesi, işyeri temsilcilerinin seçimle iş
başına gelmesi, toplu sözleşme taslaklarının işyerlerinden başlanarak
hazırlanması, toplu sözleşmelerin işyerlerindeki işçilerin onayı ile yü
rürlüğe girmesi işçilerin sendikal çalışmaya katılma isteklerini art
tıracak, aşağıdan yukarı örgütlenmenin ve genç sendika kadrolarının
yetişmesinin yolunu açacaktır.
Bundan böyle sendikal politikaların oluşturulmasında en önemli

kaynak olan genel kurul kararlan, işyerlerinden başlatılacak tar
tışmalarla olgunlaştırılacaktır. Genel kurullarımız bu tartışmalar so
nucunda oluşturulan politikaların nihai kararlara bağlandığı plat
formlar haline gelecektir. Oluşan her karar hep birlikte, yeniden V€:



yeniden üretilerek· yaşaında somutla.şacaktır.
Sendikal talep ve hedeflerimiz, ekonomik faaliyetin sonuçlarından

daha fazla pay ıstemelcle yetirıerı "ücret sendikacılığı" ile sı
nırlanmadan, DISK, DISK ilkeleri, DISK'in sendikal anlayışı bu top
lumun her kesimine anlatılacaktır. Sadece işçilere değil, işsizlere,
emeklilere, aydınlara, gençlere, kadınlara DİSK götürülecektir.
Bütün emekçi kesimleri kucaklayan bir sendikal örgüt haline ge
lebilmek için üreteceğimiz politikalarla güven sorununun aşılmasına
da katin sunacağımıza inanıyoruz.

DİSK YAŞAMIN HER ALANINDA
SÖZ SAHİBİ OLACAK
DİSK işçilerin yalnızca ekonomik durumundan değil, bütün ya

şamından sorumludur. Bunun için bizzat toplumsal ve ekonomile ge
lişmelerin yönlendirilmesinde söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Bunun
için işyerlerinin ve çalışma koşullarının ötesinde, eğitimden kültüre,
sağlıktan spora, emeklilikten dinlenmeye, toplumsal yaşamın her yö
nünün işçilerin çıkarları doğrultusunda düzenlenmesine uğ
ra.şılacaktır.
Ülkemizin her türlü sorununu kendi sorunumuz olarak görüyoruz.

Ekonomik kriz nasıl bizim sorunumuzsa Kürt sorunu da, meclisin
çalışıp çalışmaınası da, aydınlarımızın düşüncelerini açıkladıkları
için cezaevlerine doldurulmaları da bizim sorunumuzdur. Bu so
runlara yönelik politikalar üretilecektir.
Sendikal anlayışımız salt talep eden konumundan çıkarılacaktır.

Toplumsal ve ekonomik gelişmeleri biçimlendirecek, toplumun üre
timden tüketime yönlendiricisi olacak, eğitimden sağlığa, konut so
runundan ulaşıma, işsizlikten özelleştirmeye, her alanda toplumun
çoğurıluğunca benimsenebilecek, ülkemizin toplumsal ve ekonomik
sorunlarını çözebilecek somut öneriler geliştirilecek ve bunların ya
şama geçmesi için mücadele edilecektir.
DiSK'i toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi yapmak için ay

dınlarla, uzmanlarla sürekli bir diyalog ve işbirliği sağlanacaktır. On
ların katkılarıyla sorunların çözümüne yönelik adımlar atılacaktır.

İLKELERİYLE YAŞAYAN BİR DİSK İÇİN
YENİDEN YAPILANMA
Bu kadar ağır görev ve sorumlulukların altından kalkmanın kolay

olmadığını biliyoruz. Ancak planlı, programlı bir çalışma tarzıyla ve
kollektif yönetim anlayışıyla DISK'in bütün imkanlarını en verimli şe
kilde değerlendirerek başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu doğ
rultuda, öncelikle DİSK Başkanlar Kurulu'nu daha etkin bir konuma
getirmeyi hedefliyoruz. DiSK Başkanlar Kurulu, politikaların oluş
turulmasında, kararların alınmasında yetkili olacaktır. Bununla bir-
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likte, çalışmalarımızın sağlıklı yürümesini sağlamak için, uzmanlık
dairelerimizin gelişmesine ve güçlenmesine özel bir önem veriyoruz.
Yeni dönemde DİSK'i Türkiye işçi sınıfının öncü sendikal örgütü

yapma hedefimiz, doğal olarak çalışma programımızın eksenine ör
gütlenmeyi almamızı zorunlu kılıyor. Diğer sendikal çalışmaları, ör
gütlenme programımıza göre tanımlıyoruz. Bugün sendikaları nicel
olarak büyütebilmek, yetki alabilmek ve başarılı toplu sözleşmeler ya
pabilmek yasal ve yasal olmayan engellerle oldukça zor bir görev ha
line gelmiştir. Geçen yıllarda bunu kanıtlayan pek çok olgu ile kar
şılaştık. Örgütlenme girişimlerimiz işten atma, yetki itirazları, tehdit
gibi yöntemlerle engellenmeye çalışıldı. Bu nedenle bugün güçlerimizi
birleştirmek, tek bir vücut haline gelebilmek ve sendikal örgütlenmeyi
sadece üye kaydetmekle değil, sınıfın sermayeye karşı örgütlenmesi
üzerinden gerçekleştirmek zorundayız.
Dayanışma içinde örgütlenme
Bu yüzden bu dönemde örgütlenme çalışmalarının merkezi bir ko

ordinasyon içinde yürütülmesine özen gösterilecektir. Örgütlenme
çalışmalarımızda, üye sendikalarımızın örgütlenme dairelerinirı ka
tılımıyla oluşturulan DİSK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu daha
etkin bir yapıya kavuşturularak, karar ve uygulama organı ya
pılacaktır. Örgütlenme çalışmalarının merkezi koordinasyonu sen
dikal örgütlenmeyi stratejik işkolu ve stratejik bölge sıralamasına
göre gerçekleştirmek ve bunun için bugün sendikalarımız ın gücünü
birleştirmek anlamına geliyor. Çünkü sermayenin tek bir vücut ola
rak emek karşıtı politikaları uyguladığı bu dönemde herhangi bir sen
dikanın tek başına örgütlenme ve tek başına örgütlülüğünü koruması
oldukça zordur. Merkezi örgütlenme karşımızdaki güçlere karşı ortak
çalışmayı ve tek bir güç olmayı ifade ediyor. örgütlenmenin sağlıklı
yürüyebilmesi için bölge temsilciliklerimizin daha etkin bir konuma
gelmesini sağlayacak bir yeniden yapılanma programı hayata ge
çirilecektir.
Örgütlenme çalışmalarımızda, bugüne kadar sendikal ör

gütlenmenin dışında kalmış taşeron işçilerini, kapsam dışı personeli,
kayıt dışı istihdam edilen işçileri ve kısmi zamanlı çalışanları ör
gütleyemeyen bir sendikal hareketin gelişme şansı olmadığı bilinerek
bu kesimleri sendikal örgütlenmenin içine çekecek özel mücadele
programlan devreye sokulacaktır.
Emeklilerin ve işsizlerin sendikalaşması
DİSK, dünyadaki sendikal hareket içerisinde üyelik oranı giderek

artan ve sendikal hareketin yeniden güç kazanması için önemli bir
unsur olan işsizler ve emeklilerin, ülkemizde de örgütlenmesine ön
cülük edecektir. Sınıfın ayrılmaz bir parçası olan işsizlerın. emek
lilerin kendi örgütlenmelerinin yaratılması yolunda her [?ISK binası
işsizlerin, emeklilerin merkezi, sendikası haline gelecektir. Işyerleri dı
şında kalan bu kardeşlerimiz DİSK binalarında dayanışmayı ya-
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şayacafr ve örgütlenecektir. Emeklilerin, işsizlerin sendikal ör
gütlülüğünün oluştırrulması için gerekli hukuksal ve fiili çalışmalar
başlatılacaktır.
Bu mücadele çizgisi hukuksal anlamda farklı, ileri bir yaklaşımla

bütünleşecektir. Hukuksal alanda öne çıkarılacak çalışma, sendikal
hak ve özgürlükleri kısıtlayan bütün antidemokratik hükümlere ve
uygulamalara karşı bir hukuk mücadelesi başlatmak olacaktır. Sen
dikal mücadelemizi sınırlayan antidemokratik yasa hükümlerine
boyun eğmeden meşru bir çizgide yürüyebilmek için, Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından onaylanan ve yasa gücünde olan ILO Söz
leşmeleri'nin çerçevesine uygun bir sendikal faaliyet fiilen baş
latılacaktır. Evrensel hukuk ilkelerine aykırı düzenlemelerin iptali
için ulusal ve uluslararası her tür yargı yoluna başvurulacaktır.
ILO Sözleşmeleri çerçevesinde bir mücadele ve örgütlenme
Türkiye'de onaylanan ve yürürlüğe giren 87 Sayılı ILO Sözleşmesi,

bütün ücretli çalışanların özgürce örgütlenebilmelerini, yöneticilerini
özgürce seçebilmelerini, sendikal tüzük ve faaliyetlerin özgürce ha
zırlanabilmesini güvence altına alıyor. Bu sözleşmeye aykırı olan
bütün düzenlemeler hukuksal geçerliliğini yitirmiştir. Sendikal et
kinliğin geliştirilebilmesi, sendikasızlaştırma çemberinin kırılabilmesi
ve sendikalarımızın iç demokrasilerinin geliştirebilmesi için fa
aliyetlerimizde antidemokratik yasa hükümleri değil, ILO çerçevesi
esas alınacaktır; böylelikle 87 sayılı Sözleşmenin yaşama geçmesine
ve kalıcılaşmasına da katkı sağlanacaktır. Bu sözleşmeye uygun bir
tüzüğün hazırlanması çalışmaları başlatılacaktır.
Özgür sendikalaşmanın önündeki en önemli engellerden biri olan

yetki sorununun aşılmasında referandumun yasalaşması için ça
lışılacaktır. Bu hedef gerçekleşene kadar irade beyanıyla yetkili sen
dikarıın belirlenmesi savunulacak ve uygulanacaktır.
Türk-İş ve Hak-İş yönetimlerine bir kez daha sesleniyoruz; emek

çilerin daha fazla madur olmasına izin vermeyin. Yetkilerin be
lirlenmesinde tümüyle sağlıksız Bakanlık kayıtlarını değil, işçilerin
özgür iradelerini kendimize temel alalım. Türk-İş ve Hak-İş'i açıkça
davet ediyoruz, gelin sorunu sandıkla çözelim, işçi iradesiyle, re
ferandumla çözelim.

Bu çağrımız kabul görmese de DİSK olarak ILO normlarına aykırı ve
örgütlenme lrakkırn fillen engelleyen işkolu ve işletme barajlarının
kaldırılması için mücadele edilecektir.

Toplu sözleşme süreci sendikal dayanışma ve ilke birliği temelinde
yürütülecektir. Toplu sözleşme mücadelesi gerek istemleri, gerekse
yöntemleri açısından işçileri kavrayan v~ güncel gereksinimlere yanıt
veren bir biçimde gerçekleştirilecektir. Işçiler tüm alanlarda olduğu
gibi toplu sözleşmelerin oluşturulmasında da, somutlaştırılmasında
da söz ve karar sahibi olacaktır.



Toplu sözleşme mücadelesi ücret istemiyle sınırlanmadan, tüketim
ideolojisiyle biçimlendirilen emekçilerin toplumsal yaşamın bütün
yönleri açısından özgürleştirici istemlere yöneltilmesine ve bu is·
temlerin bedelinin sermayeye ödetilmesi yaklaşımıyla zen
ginleştirilmesine çalışılacaktır.

İşten çıkarmalar sermayenin elinde bir baskı aracına dönüşmüştür.
Bu nedenle iş güvencesinin sağlanması açısından iç hukukumuzun
Meclis'te onaylanan 158 sayılı ILO Sözleşmesine uyarlanması içirı gi
rişimler sürdürülecektir.
Yine bu hukuk anlayışının bir uzantısı olarak, Anayasa'dan kay

naklanarı sosyal güvenlik hakkı fiilen hayata geçirilecektir. İşçilerirı
bizzat kendilerinin sigortalı olmak için Sigorta Müdürlüklerirıe baş
vurmalarına öncülük edilecektir. Bu sadece işçilerirı sigortalı ol
masını sağlamakla kalmayacak. ağırlıkla kaçak işçi istihdamı te
melinde örgütlenen kayıt dışı ekonominirı kontrolünü de sağ
layacaktır. Bir kamusal hizmet olan sosyal güvenliğin gelişebilmesi ve
amacına hizmet edebilmesi açısından işçilerin ücretlerinden kesilen
primlerle ayakta duran SSK'nın, demokratikleştirilmesi içirı mücadele
edilecektir.
Bu anlayışın ortak mücadele sürdürdüğümüz diğer örgütlerle oluş

turduğumuz Demokrasi Platformu'nca da benimsenerek toplumun
tüm kesimlerine ulaşması için çaba harcanacaktır. Kon
-federasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın merkezlerinin örgütsel bü
tünlükleri içinde. tüm alt birimlerinin bulunduğu yerlerde tüm de
mokrasi güçlerini kapsayan yerel demokrasi platformları oluşturmak,
varolanlan güçlendirmek üzere girişimler sürdürülecektir.·
Örgütlenme için eğitim seferberliği
Örgütlenme ile paralel yürüteceğimiz çalışma sendikal eğitim ola

caktır. Bir eğitim seferberliği başlatılacaktır. DİSK Genel Baş
kanı'ndan başlamak üzere bütün sendikal kadrolarımız ve üyelerimiz
eğitimden geçirilecektir. Değişen dünya ve Türkiye koşullarını kav
ratabilecek, yeni sendikal politikaların üretilmesirıe katkı su
nabilecek, işçilere sağlıklı bilgilerle gitmeyi ve işçilerin haklarının bi
lincine varmasını sağlayacak bir eğitim seferberliği için bilim adamı,
uzman desteğinden yararlanılacaktır, Eğitim çalışmalarımızın bir
başka amacı da giderek yozlaşan kültürel kimlik ve kişiliğimizi ge
liştirmek olacaktır.
Gerek örgütlenme gerekse eğitim çalışmalarımız için kullanacağımız

önemli bir araç DİSK'in Sesi gazetemiz olacaktır. DİSK'irı Sesi bütün
fabrikalarda. işyerlerinde, mahallelerde etkin bir şekilde dağıtılacak
ve sahip çıkılan bir işçi gazetesi haline getirilecektir.
Bilimsel araştırmalar ve kurumsallaşma
Bütün bu çalışmalar bilimsel temeller üzerirıde yükselmek zo

rundadır. Ne yazık ki ülkemizin bu konuda varolan resmi kuruluşları



genellikle işçiden yana değildir. Bu nedenle biz kendi araş
tarmalanmızı kendi bünyemizde yapmak, verilerimizi üretmek _zo
rundayız. Bu anlayış içerisinde geçmiş dönemde oluşturulan DISK
Araştırma Enstitüsü, DİSK-AR'ın çalışmaları geliştirilerek sür
dürülecektir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre konularında ça
Iışrnalar yapacak olan DİSK İşçi Sağlığı ve Çevre Sorunları Enstitüsü,
DISÇE hayata geçirilecektir. Her iki kurumda yapılan araştırmaların
ve çalışmaların sonuçlan kamuoyuna sunulacaktır. DİSK-AR bülteni,
içeriği zenginleştirilerek yayınlanmaya devam edecektir
Uluslararası ilişkilerimiz diplomatik ilişkilerin ötesine taşınıp, işçi

sınıfının uluslararası dayanışmasının yaratılması hedefine uygun ola
rak sürdürülecektir. Ulusal ve uluslararası örgütlerin sendikal hak ve
özgürlükler, demokrasi için sürdürdükleri dayanışma kam
panyalarına etkin olarak katılınacaktır. Uluslararası ilişkiler sendikal
pratiğimizin önünü açacak tarzda somut ve üretici bir faaliyet olarak
değerlendirilecektir. Konfederal ve sendikal düzeyde, işkolu temelinde
karşılaşılan sorunların somut olarak ele alınıp, çözüm yolları bu
lunması için yapılacak tüm sendikal çalışmalara etkin olarak ka
tılınacaktır. Üçüncü Dünya ülkeleri sendikal hareketleriyle ilişki ku
rulmasına, bölgesel sendikal oluşumlara özel bir ağırlık verilecektir.
Açıklık ve birlikte çalışma
Mali politikalarda açıklık ilkesi yaşama geçirilecektir. Parasal ko

nular üye sendikalarımıza periyodik bültenler ile bildirilecektir. Ge
lirlerin kullanımı mutlak surette, DİSK ilkeleri doğrultusunda, Kon
federasyonumuzun örgütlenmesi ve ülkemizin acil ihtiyacı olan de
mokratik kamuoyunun oluşturulması hedeflerine yönelik olacaktır,
Bu çalışmalarımızı kollektif bir tarzda yerine getirebilmek için sen

dikalarımızla birlikte çalışılacaktır. Olanal<larımızı biraraya getirerek
daha verimli sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz.

9. GENEL KURUL KARARLARI IŞIĞINDA

TEMEL YAKLAŞIMLAR
9. Genel Kurul Kararlarımız önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımızı

belirleyen temel kaynak olacaktır.
A- Kürt sorunu:
Demokratik süreç barış için tek çözümdür.
Bu sorunların başında, demokratil<leşmenin de engelleyicisi olan

Kürt sorunu vardır. "Kürt gerçeği"nin uzun yıllar gözardı edilmesi,
"Kürt kimliği"nin yok sayılmak istenmesi, şiddet yanlısı çözümleri
özendirmiş; bu da daha baskıcı, daha yasakçı devlet politikalarına ge
rekçe yapılmıştır. Kürt sorununun çözümüne yönelik devlet po
litikalarının kamu maliyesinde yarattığı tahribatın yanısıra, bu so
runun yıllardır varlığını koruması, mevcut durumu ekonomik çıkar



kaynağı olarak gören geniş bir insan topluluğunu ortaya çıkarmıştır.
Ülkemizde yaşayan değişik etnik kökenden yurttaşlarımızın yok sa

yılmasına, bunların kendi varlıklarını ve kültürlerini ifade öz
gürlüklerinin baskı ve şiddet yolu ile sindirilmesine seyirci ka
lınamaz. Kürt sorununun kalıcı ve herkes için yararlı, barışçı çö
zümü, demokratik bir süreçte bulunabilir. Bunun için öncelikle si
lahların konuşmadığı ve sorunun her türlü yasak, korku, yıldırma ve
kısıtlamadan uzak biçimde tartışılabildiği bir ortam sağlarımalıdır.
Bu ise toplumun bilgilenme ve gerçekleri çarpıtılmadarı öğrenme hak
kının sağlanmasına bağlıdır. Bilgilenme üzerindeki her tür sansür
kaldırılmalıdır.
Konfederasyonumuz, böyle bir çözüme katkı sağlayabilmek ama

cıyla ve yüzyıllardır birarada yaşayan, kültürel, ekonomik, siyasal,
sosyal açılardan sorunları ve çıkarları ortak olan insanların arasında
gönüllü birlikteliğin korunması gerektiği inancındadır. Bu inarıçla 9.
Genel Kurulumuz ister Türk, ister Kürt veya farklı bir etnik kökenden
olsun tüm işçi ve emekçilerin sınıf kardeşliğini pekiştirecek ça
lışmalar yapmayı karar altına almıştır. Bunun gerekleri yerine ge
tirilecektir.
Kürt sorununun demokratik bir çözüme kavuşturulması doğ

rulusunda atılacak her adımla, insan haklarına dayalı dü
zenlemelerle toplumsal barışa giden yollar açılmış olacaktır. Gönüllü
ve özgürce bir kardeşlik çatısı altında, herkesin eşitlik içerisinde ya
şadığı demokratik bir ülke herkesin özlemidir.
Nihai çözüm; aynı topraklar üzerinde içiçe yaşayan insarıların,

hangi etnik kökenden gelirlerse gelsinler; kimliklerini koruma, ifade
etme ve geliştirme haltlarını güvence altına alan, arıları toplumun eşit
haklara sahip özgür bireyleri olarak kabul eden bir "yurttaşlık hu
kuku" çerçevesinde birlikte varolabilmelerini sağlamaktarı geç
mektedir.
B- İşçi sınıfı demokrasinin güvencesidir
Irkçı ve şeriatçı yaklaşımlarla toplumun ıçıne düşmarılık to

humlarının ekilmektedir. Demokrasiye, inanç ve düşünce öz
gürlüğüne açık bir düşmanlık besleyen bu akımlara karşı de
mokrasiden yana tüm güçlerle birlikte mücadele vereceğiz. Din, dil,
ırk, inanç, düşünce ayrımı yapmaksızın sınıf kardeşliği ge
liştirilecektir.
C- Sermayenin ideolojik saldırısı özelleştirmeye hayır
İşçi sınıfını ve toplumun emekçi kesimlerini doğrudan etkileyen bir

başka sorun özelleştirmedir. DİSK, kamu iktisadi kuruluşlarının mül
kiyetinin, yönetiminin veya sadece gelirlerinin tümüyle ya da kısmen
özel kişilere devredilmesi ve eğitim, sağlık, ulaştırma gibi kamuya ait
etkinlik alanlarının özel sermayeye açılmasını içeren ve ideolojik bir
saldırıyla birlikte topluma dayatılan özelleştirmeye karşıdır. Kamu
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açııklarını· önleıii'enin, iç ve dış borçlan ödemenin yolu yüksek gelir
gruplarının vergi yükünü arttırmak, borç yerine vergi almak ve ka
yıtdışı ekonomiyi vergilendirmektir.
Ulusal çıkarlar açısından özel öneme sahip kuruluşların ka-

patılmaları veya özelleştirilmeleri ülkenin geleceği açısından büyük sı
kıntılar yaratacaktır. Bu nedenle, bu statüdeki kurumlar ve di
ğerlerinin teknik ve yönetsel açıdan çalışanların da söz ve karar sa
hibi olduğu demokratik bir yönetim anlayışıyla yeniden şe
killendirilmesi savunulacaktır. Ve özelleştirme girişimlerine karşı
yukarda değinilen ideolojik saldırı boyutu hep göz önüne alınarak,
tavır alınacak ve çözümler üretmeye çalışılacaktır.
D- Güç ve eylem birliği
Diğer işçt konfederasyonlarıyla ilişkilerimizin dostluk ve dayanışma

temelinde sürdürülmesine gayret gösterilecektir. DISK'in varlığı ve
farklılığı zedelenmeden, sendikal mücadelede birlikte davranma, güç

, ve eylem birliği oluşturma çabaları geliştirilerek sürdürülecektir.
Bu çabalann somut ürünü olan ve kuruluşunda önemli kat

kılarımız bulunan Demokrasi Platformu'nun bazı örgütlerden oh.ırn
suz tavırlar gelse dahi, geliştirilmesi için çaba gösterilecektir. DISK
aynlığm körükleyicisi olmayacak, kendisine yöneltilen haksız eleş
tiriler olsa bile işçi sınıfının çıkarlan için güç ve eylem birliği çağrısı
yapmaya devam edecektir. İnancımız odur ki, işçi sınıfının bilinci güç
ve eylem birliğini bozmaya yönelik her türlü girişimi aşacak güçtedir.
E- Tartışmaya evet, dayatmaya hayır
Önümüzdeki dönemde işverenlerle ve işveren örgütleriyle olan i_liş

kilerimiz önemle ele almamız gereken konular arasındadır. Biz DISK
olarak, işveren örgütleriyle her türlü platformda her türlü sorunu tar
tışmaya, bu sorunlar hakkında ortak çözümler üretmeye, bu çö
zümlerimizi hükümete ve devlet yetkililerine iletmeye lı.azınz. Gö
rüşlerimizi işverenlere anlatmaktan, onları ikna etmeye çalışmaktan
çekinmeyiz. Bu temelde DİSK, Türk-İş, Hal{-İŞ ve TİSK'in 1 Temmuz
1994 tarihinde başlattığı Zirve Toplantıları'nın sürdürülmesinden ya
nayız. Ancak çalışmalarımızın ürünlerinin hayat. bulabileceği tek ze
minin demokrasi olduğu inancıyla, demokratik bir ortamın ya-
ratılması çalışmalarımızın temel hedefi yapılacaktır. Ayrıca bu ça
lışmalar, bütünüyle devletten ve hükümetten bağımsız olarak yü
rütülecektir. Somut sorunların tartışılmasına etkin olarak
katılınacak, ancak devletin ve sermayenin dayatmacı polıükalarırıa
karşı çıkılacaktır.
F- İşçiler ve kamu çalışanları birlikte mücadeleye
Türkiye'de sınıf hareketinin önemli bir dinamiği olarak ortaya çıkan

kamu çalışanları sendikalarıyla olan ilişkilerimize özel bir önem. ve
riyoruz. Bağımsız, demokratik ve meşru mücadele ile sendikalarını
kuran kamu çalışanları pek çok yönden örnek alınması gereken bir



süreç yaşıyorlar. Kamu çalışanlarının grevli ve toplu sözleşmeli sen
dikal hak mücadelesiyle aktif bir dayanışma içerisinde ollunacaktır.
İşçileri ve kamu çalışanlarını kapsayan, işçilerin ve kamu ça
lışanlarının aynı çatı altında örgütlenmesini sağlayan ortak ve de
mokratik bir sendikal haltlar yasası için kamu çalışanlarıyla ortak bir
mücadele yürütülecektir. Bunun için öncelikle kamu çalışanları sen
dikalarıyla biraraya gelinip, ortak bir faaliyetin çerçevesi belirlenecek
ve bu faaliyete uygun ortak organların yaratılmasına çalışılacaktır.

DİSK YENİ DÖNEME HAZIRDffi
Genel Başkan başta olmak üzere DİSK Yönetim Kurulu'nun bütün

üyeleri günün 24 saatini bu görevlerin yerine getirilmesi için kul
lanacaktır. Türkiye'nin her tarafı gezilecek, fabrikalara, işyerlerine gi
dilecektir. DİSK işçilerle buluşturulacaktır. Eylemler, direnişler yalnız
bırakılmayacaktır. Sendikalarımız nerdeyse DİSK yönetimi de orada
olacaktır. Böylece sendikalarımızın örgütlenme faaliyetlerine de katkı
sunulacaktır.
DİSK, Türkiye'de düzene karşıt gibi görünüp de düzerıle bü

tünleşmiş örgütlerin aksine gerçekten bu düzenin bozukluklarının or
tadan kalkması için mücadele edecektir. Bu bozuk düzene sivil de
mokratik bir kitle örgütünün yapması gereken herşeyi yaparak mu
halefet edecektir. Eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin yeşerebileceği,
ekonomik nimetlerin herkese eşit ve adil olarak dağıtıldığı sö
mürüsüz bir Türkiye'nin yaratılması için üzerine ne düşüyorsa yerine ,
getirecektir.

İddialıyız,
İddiamız inancımızdan ve bilincimizden kaynaltlanıyor,

BAŞARMAK İÇİN,

İŞÇİLERİN DİSK'İNİ YARATMAK İÇİN,

HAYDİ DİSK'LİLER GÖREV BAŞINA!





1.
ÖRGÜTLENME VE

EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Bu çalışma programı bir yıllık çalışmaların dayanacağı genel pers

pektifi ortaya koyuyordu. Bu programın somutlanmasına ilişkin ola
rak ise öncelikle örgütlenme ve eğitim programları hazırlandı. Özel
likle uzun tartışmalardan sonra hazırlanan örgütlenme programı
somut çalışmalar için temel kılavuz niteliğindeydi.
Bu programlar çeşitli eksiklikler ve engeller nedeniyle tümüyle ya

şama geçirilemedi, ama önemli adımlar atıldı. Özellikle bu dönemde
gündeme getirilen örgütlenme anlayışının ürünü oları "sigortasız ça
lışma" kampanyası, "mezarda emekliliğe hayır!" yürüyüşü ve Emek
liler Sendikası'nın kuruluşu önemli girişimler olarak görülmelidir.

A- "Sigortasız Çalışma!" Kampanyası
l- Neden "Sigortasız Çalışma!" Kampanyası?
Sunuş
DİSK olarak 25 Ekim 1994 tarihinde başlattığımız ve 15 gün süren

"Sigortasız Çalışma!" kampanyasıyla, ülkemizdeki çok önemli bir so
runu, sigortasız işçi çalıştırma olgusunu kamuoyunun gündemirıe
sokmayı amaçladık.
Bununla birlikte birlikte, sigortasız işçi çalıştırmayla doğrudan bağ

lantılı olan kayıt dışı ekonomi ve sosyal güvenlik sisteminin iflası gibi
iki önemli konunun da tartışmaya açılmasını istedik.
Özellikle kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasının yolunun si

gortasız işçilerin sayısını en aza indirmekten geçtiğine inanıyoruz.
Bugün iflas noktasına sürüklenmiş olan SSK'nın iyileşmesi ve sosyal
güvenlik hizmetlerinin niteliğinin artmasının da sigortalı işçi sa
yısının yükselmesine bağlı olduğunu düşünüyoruz.

İşçileri sigortalı olmaya, sigorta ha.kkırıa sahip çıkmaya çağırmarıın,
esas olarak bir örgütlü toplum özlemini ifade etmektedir. Varoları so
runların sivil toplum örgütlerinin gelışmesıyle ve demokratikleşmeye
çözüme kavuşacağına inanıyoruz. DISK olarak "Sigortasız Çalışma!"
kampanyasıyla bu çözüme somut bir katkı sunmayı hedefledik.



Kayıtdışı ekonominin büyümesi
Ülkemizde çalışanların pek çok sorunu vardır. Gelir dağılımının bo

zukluğu, artan hayat pahalılığı karşısında eriyen ücretler, giderek
yıpranan sosyal güvenlik sistemi gibi pek çok olgu çalışanları ve on
ların ailelerini olurrısuz yönde etkilemektedir.
Bu sorunların kaynağında birçok etmen bulunmakla beraber, en

önemli nedenlerden biri ekonomik yapının çarpıklığıdır. Çarpık eko
nomik işleyiş sadece işçileri ve emekçileri değil, toplumun birçok ke
simini de sıkıntıya sokmaktadır, Enflasyon artışı önlenememekte, iç
ve dış borç sürekli artmakta, üretken faaliyetler azalmakta, sermaye
üretken olmayan alanlara yönelmekte, büyüme hızı yavaşlamakta, iş
sızlık artmakta ve ülke reel olarak gerilemektedir.
Ekonomik yapının çarpıklığının en belirgin göstergesi, bir anlamıyla

da nedeni kayıtdışı ekonominin büyüklüğüdür. Kayıtdışı ekonomi ne-
1 deniyle vergiler yeteri kadar toplanamamakta, bu da sürekli bir bütçe

açığına neden olmaktadır. Kayıtdışı sektörün bu denli büyük olması,
kayıtlı sektör üzerinde de baskı oluşturmakta ve kayıtlı sektörü ka
yıtdışına yöneltmektedir.

1993 rakamlarıyla, kayıtdışı ekonominin hacmi 1 katrilyon TL.'nin,
yani 70 milyar doların üzerindedir. Bu rakam 1993 bütçesinin 2 katı,
toplam vergi gelirlerinin 4 katı, bütçeden yatırıma ayrılan payın 20
katıdır.
Kayıtdışı ekonominin en çok mağdur ettiği kesim, hiç kuşkusuz, iş

çiler ve emekçilerdir. Vergi gelirlerinin yetersizliği nedeniyle oluşan
bütçe açığı, yüksek enflasyon ve kamu hizmetlerinin zayıflaması ola
rak bu kesime geri dönmektedir.
Eğitim ve sağlık gibi en temel hizmetlerde nitelik kaybı yaşanırken,

kayıtdışı ekonomi 50 yıllık eğitim harcamasını, 100 yıllık sağlık har
camasını yutmaktadır.
Sosyal güvenlik sisteminin iflası
Kayıtdışı ekonominin işçiler üzerindeki olumsuz etkilerinden biri de

sosyal güvenlik alanında ortaya çıkmaktadır. Kayıtdışı sektörün gi
derek büyümesi nedeniyle işçilerin büyük bir çoğunluğu sigortasız
çalıştırılmaktadır.
Devlet İstatistik Enstıtüsü'nün verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 9

milyon ücretli bulunmaktadır. 9 milyon ücretlinin 2 milyonu Emeldi
Sandığı ve Özel Sigorta Sandıklarından yararlanmaktadır. 7 milyon
ücretliden sadece 4 milyonu SSK kapsamı içindedir. Geri kalan 3 mil
yon işçi ise sigortasızdır, yani kaçaktır.
Türkiye ihracatının yüzde 40'ını gerçekleştiren tekstil sektöründe

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz '94 istatistiğinde 376
bin 19 kişi çalışıyor gözükmektedir. Oysa işveren temsilcilerinin 2
Kasım 1994 tarihli gazetelerde yer alan açıklamalarına göre; tekstil



sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon dolayındadır. Yal
nızca tekstil sektöründe 1 milyon 600 bin işçi kayıtdışı kalmıştır.
Daha küçük ölçekte örneklersek, tekstil sektörü açısından önemli

bir bölge olan Merter Keresteciler Sitesi'nde Bakanlık kayıtlarına
göre çalışan 46 bin tekstil işçisinin sadece 8 bini sigortalıdır; 38 bin
işçi ise sigortasız çalışmaktadır.
Sigortasız çalışma bugün SSK'mn iflasa sürüklenmesinin en büyük

nedenidir. Sigortasız çalışma nedeniyle SSK yeteri kadar prim top
layamamakta ve yeterli hizmet üretememektedir.
SSK 1993 yılında 42 trilyon TL. gelir elde etmiştir. Aynı yıl sadece

malullük. yaşlılık ve ölüm aylıkları gideri 42 trilyon TL. tutmuştur.
Dolayısıyla SSK açıkları büyümektedir. SSK, 4 milyon aktif si
gortalıdan topladığı primlere karşılık, 21 milyon kişiye hizmet ver
meye çalışmaktadır.
Bu olgunun sıkıntılarını ise yine işçiler ve onların aileleri çek

mektedir. Milyonlarca işçi kaçak çalıştırıldığı için sosyal güvenlik sis
teminden yararlanamamaktadır. Sosyal güvenlik kapsamı içinde
olanlar ise hastane kuyrukları, düşük emekli ücreti gibi yetersiz sos
yal güvenlik hizmeti ile karşı karşıya kalmaktadır.
Yasal hükümler yeterince uygulanmıyor
Birbirine bağlı olan bu sorunların çözümü sigortalı işçi sayısını art

tırmaktan geçmektedir. Sigortalı işçi sayısının artmasıyla, kayıt dışı
ekonominin kayıt altına alınması sağlanabilecek, sosyal güvenlik sis
temi daha sağlam kaynaklara kavuşabilecek ve herşeyden önemlisi
bu sorunların en çok etkilediği kesim olan işçiler ve emekçiler daha
insanca bir yaşama kavuşabileceklerdir.
Arıcak sosyal güvenlik hakkı gerek Anayasa'da gerekse yasalarda

açıkça tanınmasına, hatta işverenlerin sigortasız işçi çalıştırması
yasak olmasına rağmen, sigortasız. yani kaçak çalışmarım yay
gınlaştığı görülmektedir. İşverenlerin büyük bir çoğunluğu yasal yü
kümlülüklerini yerine getirmemektedir.
Il- "Sigortasız Çalışma!" Kampanyasında Neler Yapıldı
Bugün atılacak somut adım varolan hakkın kullanılmasıdır. "Si

gortasız Çalışma!" kampanyasını bu yal<laşım doğrultusunda baş
lattık. Bu kampanyayla genel olarak tüm Türkiye kamuoyuna yönelik
olmakla birlikte, esas olarak "kaçak çalıştırmanın" yoğunlaştığı belli
başlı sektörlerdeki sigortasız işçileri hedefledik.
Türkiye ihracatından en büyük payı alan tekstil, en büyük is

tihdam alanlarının başında gelen metal, yanısıra lastik, turizm, ti
caret-büro, deri işkolları "Kampanya" çalışmasında temel alındı.
Kampanyamız sigortasız çalışan işçilerin sigorta bilinci edinmeleri

ve bu haklarını kullanmalarını amaçladık. Bu amaçla, sigortasız ça-



lışmanın yoğun olduğu bölgeler kampanyanın yürütülmesinde esas
alındı.
Kampanya süresince İstanbul'da;
Tekstil sektörünün ağırlık kazandığı Merter Keresteciler Sitesi,
Tekstil, metal, kimya sektörlerinin yer aldığı Sefaköy,
Metal, mobilya sektörlerinin ağırlıklı olduğu Ümraniye,
Ticaret, büro, tekstil, gıda sektörlerinin bulunduğu Şişli-Çağlayan,
Metal, kimya, plastik sektörlerinin bulunduğu Kartal'da.
Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep,

İzmir ve Samsun merkez olmak üzere 22 ilde çalışma yürütüldü.
"Sigortasız Çalışma! Kaybeden sen olursun" belgisinin yer aldığı 30

bin afiş hazırlanarak belirlediğimiz bölgelerde asıldı,
İşçileri Sosyal Sigortalar Yasasıdan doğan haklarını kullanmaya ça

ğıran metinler içeren iki ayn DİSK'in Sesi Gazetesi özel sayısı 150 bin
adet basılarak dağıtıldı,

"Ailen için, geleceğin için Sigortasız Çalışma" belgisini içeren bez
afişler hazırlanarak, bu bölgelerin girişlerine asılması sağlandı.
Kaçak çalıştırılan işçilerin nasıl sigortalı olabileceklerini de gös

teren, yasal haklarını hatırlatan bir eğitim broşürü 30 bin adet ba
sılarak bu bölgelerde dağıWdı.
Kaçak çalıştırılan işçilere yardımcı olmak amacıyla yukarıda be

lirtilen bölgelerde birer danışma bürosu oluşturuldu.
Bölgelerde sesli araçlarla işçilere duyurular yapıldı. Yasaların ken

dilerine tanıdığı haklar anlatıldı.
Kaçak işçi çalıştıran işyerlerinin tespiti ve ilgili kurumlara bildir_imi

için başvuru dilekçeleri hazırlandı. Başvuruların ya doğrudan DISK
yetkililerince ya da başvuru sahiplerince Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Bölge Müdürlüklerine ve SSK Müfettişliklerine verilmesi
sağlandı.
III- Kampanya Tespitlerimizi Doğruladı
Kaçak çalıştırılanlar açısından kampanya
Gerek DİSK'in Sesi gazetesinin özel sayılarının dağıtımı sırasında ve

gerekse bürolarımızı ziyaret eden işçilerle yapılan yüzyüze gö
rüşmelerde işçilerin böylesi bir çalışmaya yal<laşımları bir yönüyle
bize cesaret verirken diğer yönüyle de sorunun büyüklüğü nok
tasında düşündürücü olmuştur.

- Ürkütücü boyutlara ulaşan işsizliğin varlığı kaçak çalıştırmanın
alt.yapısını oluşturmaktadır.
- İşini kaybetme korkusu işçilerin her türlü olumsuzluğu ka-



bullenmesini getirmektedir.
- İşçilerin yasal haklan konusundaki bilgi eksikliği haklarını arama,

savunma noktasında yetersiz ve sonuçta da mağdur duruma düş
melerine neden olmaktadır.
- Sigortasız çalışmayı önleyecek yaptınmlann yetersizliği, işçilerin

haklarını arama konusunda cesaretlerini kırmaktadır.
- İşçiler kimi yerde şu yorumu yapmaktadır: "Sigortalı olmak için

yaptığımız şikayet geçinme sıkıntısı içindeki kimi müfettişleri zengin
etmekten, bizlerin işsiz kalmasından başka bir sonuç yaratmıyor."
- İşsiz kalmaktan ve ücretlerinin azalmasından korkan işçiler so

runlarına ilişkin adım atmaktan kaçınmaktadır.
- İşçiler kendilerini koruyacak, sorunlarına sahip çıkacak, haklarını

savunacak güvenilir kurumların gereksirıimini duymaktadır.
Adalet sistemine, sosyal güvenlik sistemine güven du

yulmamaktadır.
- İşverenlerin yasaları çiğnemekteki rahatlığı, hiçbir yaptırımın bu

lunmayışı işçilerin bir yönüyle devletin sorgulamasını diğer yönüyle
de çaresizhk içine düşmelerini getirmektedir.

İşverenler açısından kaçak çalıştırmanın etkileri
Kampanya yarattığı tartışma ortamıyla bugüne değin pek dil

lendirilmeyen bir konuyu da gündeme getirmiştir: Haksız rekabet.
Kayıt altındaki işverenle kayıtdışı kalanlar arasındaki maliyet fark

Wığı Gümrük Birliği'ne geçmenin eşiğindeki Türkiye sanayisi açı
sından önemli bir sorun oluşturmaktadır.
Vergi, sigorta primi ve diğer fonların hiçbirirıi ödemeksizin, düşük

işçilik maliyetiyle üretim yapan bir işletmeyle tüm yükümlülüklerini
yerine getiren bir işletme arasında ciddi bir uçurum ortaya çık
maktadır.
Bu durum karşısında genellikle sessiz kalan işveren örgütleri, baş

lattığımız bu kampanya ile artık tepkilerini dile getirmekten ka
çınmamaktadır.

İşveren sendikalarının haksız rekabet yaratan kayıtdışı ekonominin
önlenmesi noktasındaki yaptığı açıklamalar önemli bir adım olarak
değerlendirilebilir.
Arıcak bunun yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Haksız

rekabetin önlenmesi, kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması nok
tasında devlete olduğu kadar işveren örgütlerine de büyük so
rumluluk düşmektedir.
Bu anlamda işveren örgütleri açıklama yapmanın ötesine giderek,

haksız rekabet yaratanları, kaçak işçi çalıştıranları, vergi, sigorta yüz
süzlerini kendileri sergilemek durumundadır.



Ancak bugüne değin izlenen çizgi kayıtdışı ekonominin kayıt altına
alınmasına yönelik çalışma yürütmekten çok, kendi işçilik ma
liyetlerini bu alandakiyle benzer kılma biçimindedir.

İşveren sendikaları haksız rekabeti öne sürerek ücretlerin, sigorta
primlerinin azaltılmasını ve hatta özelleştirme yoluyla bunlardan tü
müyle kurtulmanın hesabını yapmaktadır.
Böylesi bir tutum sorunu çözmekten daha çok derinleştirmekte,

ekonominin tümüyle kayıtdışına itilmesine doğru yöneltmektedir.

iV- Sağlıklı Bir Sosyal Güvenlik Sistemi İçin Öneriler
Türkiye ekonomisinin başlıca sorunu haline gelen kayıtdışı eko

nominin kazarıılması bakımından tüm çalışanların sigortalanması
somut bir adım olacaktır.
Bu yasal olmaktan öte toplumsal bir zorunluluktur. Arıcak sorun

yalnızca işçilerin sosyal güvenlik sistemi içine alınmasıyla çö

zümlenmemektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun verdiği hiz
metlerde yaşanan sorunlarırı da çözüme kavuşturulması, SSK'rıın ye
terli ve güvenli hizmetler üreterek cazip hale gelmesi gerekmektedir.

ı. Sosyal güvenlik devlet politikası haline getirilmelidir
Devlet gelir dağılımını düzenleyen en büyük kurumsal güçtür. Dev

letin dar ve orta gelir gruplarına sosyal güvenlik hizmetlerini bedelsiz
sunması, devletin sosyal güvenlik politikasının ayrılmaz bir par
çasıdır.
Devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlerin başında

gelen sosyal güvenlik hizmetleri ve bu hizmetleri yürüten sosyal gü
venlik kuruluşları, kar amacı gütmeden, gerekirse kamu kay
nal<lanyla mali açıdan desteklenmelidir. Nedeni ne olursa olsun, sos
yal güvenlik kuruluşlarının zarar ediyor gerekçesi ile kapatılması
veya özelleştirilmesi düşünülemez.
Sosyal güvenlik hal<larından yararlanmak, çok temel bir insan hak

kıdır. Halen ülkemizde, çalışanlardan prim kesildiği halde, işverenler
bu primleri sosyal güvenlik kurumlarına ödemedikleri için, pek çok
kişi hak kaybına uğramaktadır. İşte devlete tam da bu noktada görev
düşmektedir. Devletin, çalışanlardan kesilen primleri işverenlerden -
kamu ve özel- almakta gösterdiği acz, günümüzde, sosyal güvenlik
kurumlarına ve o primleri ödemiş olan işçilere fatura edilmektedir.
Devlet, bu sorunu çözmek zorundadır.
Kampanyanın ortaya çıkardığı bir temel olguda çalışanlarının hak

larının korunmasında devlete olan güvensizliktir. Kaçak çalıştırılan
işçiler hal<larının korunmasında devletin yasaları uygulamakta ye
tersiz kaldığı, hakkını arayanın yanında olmadığı yargısına sahiptir.
Yaşanan birçok olumsuzluğun pekiştirdiği bu yargının silinmesinde

devlete sorumluluk düşmektedir. Konfederasyonumuzun yürüttüğü



bu kampanya emekçilerin haklanndan habersiz, haberli olanların ise
güvensiz olduğunu tüm çıplaklığıyla sergilemiştir. Ama bunun kadar
bu alanda yapılan bir bilgilendirme, hakkın ı arayanın yalnız kal
mayacağı duygusunun, güvencesinin en küçük biçimde verilişi bile
umut verici gelişmelerin ipuçlarını vermektedir.
Yürüttüğümüz kampanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve

Sosyal Sigortalar Kurumu açısındanda bir laboratuar görevi gör
müştür.
Devlet insanlarımızın hakları konusunda ortaya çıkan bilgi ek

sikliğirıi gideren, hakkını arayanı koruyan, yasalann verdiği yü
kümlülükleri hakkıyla yerine getiren bir tutum içinde olmalıdır.
DİSK'in kendi olanaklan çerçevesinde yapmış olduğu bu kam

panyanın devlet tarafından çok daha geniş ölçekli olarak ve süreklilik
kazanan bir biçimde sürdürülmesi gerekmektedir. Bunun bir ayağı
olarak hak ve özgürlükler konusunda bilinçlendirme eğitim sis
teminin temel unsurlarından biri olmalıdır.
Devlet, maaşından sosyal güvenlik primi kesilen emekçilere, emek

lilik yaşına kadar primini ödemiş veya işvereni tarafından primi öden
memiş de olsa, işçisine-memuruna her türlü sosyal güvenlik hız
metirıi vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük demokratik bir dev
letin sosyal politikasının ayrılmaz bir parçasıdır.
Türkiye'de sağlık hizmetlerinin GSMH içirıdeki payı yüzde 3'ü geç

memektedir. Aynı oran ABD, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde
yüzde 12-13 arasında değişmekte, Yunanistan'da da yüzde 8 do
layında bulunmaktadır. Ülkemizde de sağlık hizmetlerinin GSMH'den
aldığı pay acil olarak yüzde 5'in üzerine yükseltilmektedir.
Son hazırlanan özelleştirme yasa taslağı, sağlık hizmetlerirıirı bir bö

lümünün özelleştirme kapsamına alınmak istendiğini göstermektedir.
Ülkemizde toplam sağlık harcamalannın yüzde 5l'i kamu (1991 ra
kamı). yüzde 49'u özel kesim tarafından karşılanmaktadır. Oysa Av
rupa ülkeleıinde kamunun oranı yüzde 70'lere ulaşmaktadır. "Sağhk
Hizmetlerinde Özelleştirme" Sosyal Devlet Anlayışının terk edilmesi
anlamına _gelmektedir. Sağlık hizmetleıi kamunun sorumluluğu al
tındadır. Onemli olan varolan kaynakların verimli olarak kul
lanılabilmesi ve koordine edilebilmesidir. İşsizliğin ve yoksulluğun
hızla yaygınlaştığı ülkemizde herkesi kapsayacak bir sağlık şemsiyesi
oluşturulması zorunludur.
Sosyal Güvenlik Kurum1annın sağlıltlı işleyememesinirı nedeni, bu

güne kadar siyasi iktidarların bu kurumlara yaptıkları müdahaleler
sonucu, bu kun.ıluşlann mali ve idaıi yapılarının bozulmasıdır. Özel
Iikle siyasi 1..ercihler sonucu yapılan yasal düzenlemelerden ileri gelen
Kurum zararları Hazinece ka.ı·şılanmalıdır.
Devlet bütçesinden sonra en büyük bütçeye sahip olan SSK'yı si

yasi Iktidarların hazır kaynak olarak gördükleri ve mevcut varlıklarını



diğer alanlarda kullandıkları bilinmektedir.
Siyasi iktidarların müdahalelerinin önüne geçebilmek için, sosyal

güvenlik uygulamaları, devlet politikası haline getirilmelidir.
2- SSK'nın yönetimi özerk ve demokratik olmalıdır
SSK 4792 sayılı Kanuna göre mali ve idari bakımdan özerk ve tüzel

kişilikte bir devlet kuruluşudur. Bununla birlikte Bakanlığa bağlı bir
devlet kuruluşu olması özerk bir kuruluş olmasını engellemektedir.
Bu nedenle SSK yönetimi idari ve mali açıdan özerk ve demokratik
bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Yönetim Kurulu 2645 sayılı Kanun'la işçi ve işveren ağırlıklı bir ko

numdan, hükümet ağırlıklı bir hale dönüştürülmüştür. Bu değtşiklık
sonucu Yönetim Kurulunun özerkliği ve etkinliği kalmamıştır. Ku
rumun en yetkili organı olan Yönetim Kurulu bir başkan (Genel
Müdür) ve altı üyeden oluşmaktadır. Genel Müdür, Çalışma ve Sosyal
Güverılik Bakanırıın teklifi üzerine, Balcan-Başbakan
Cumhurbaşkanı'nın ortak kararnamesi ile atanır. Genel Müdür dı
şında kalan yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı (Ba
kanlık tarafından atanır) ve yine iltisi Bakanlık temsilcisi (hükümetçe
atanan), bir işveren, bir işçi ve bir emekli işçi temsilcisi olmak üzere 6
kişidir.
Yönetim Kurulu işçi temsilcisi. SSK çalışanlarının temsilcisi, emekli

temsilcisi ve işveren temsilcisinden oluşmalıdır. Ayrıca işçi tem
silcilerinin saptanması da, en fazla üyeye sahip işçi kon
federasyonunun katılımı biçiminde değil, daha demokratik bir yön
temle yapılmalıdır. Çünkü ülkemizde tüm konfederasyonlar, istihdam
edilenlerin yalnızca, yüzde 8-9'unu örgütleyebilmişlerdir. Bu nedenle
hiçbir konfederasyon tek başına çalışanları temsil edecek konumda
değildir.
3- Sosyal sigortaların finansmanına devlet katkıda bulunmalıdır
Devlet sigortanın finansmanına prim ödeyerek katılmamaktadır.

Batı ülkelerinde, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, devletin
sosyal güvenlik kurumlarına finansman katkısı vardır. Avrupa Bir
liği'ne tam üye olmak isteyen Türkiye'nin de, üye ülkelerde örnekleri
görüldüğü üzere çeşitli biçimlerde sosyal sigortaların finansmanına
katkı sağlaması zorunludur. (Bu katılımın yöntemi, ilgili ülkelerin
sosyal güvenlik sistemlerinin ve AT'nin bu konudaki önerileri doğ
rultusunda saptanabilir.)

4- Kayıtdışı sektörün kayıt altına alınması, sigortalı sayısının
artırılması açısından zorunludur
Kurum gelirlerini artırmanın tek yolu, yeni sigortalılar kazanmaktır.

Bu nedenle kayıtdışı sektörün kayıt altına alınması zorunludur.
Bunun için yapılacak çeşitli yasal düzenlemelerin yanısıra, çalışma
hayatının demokratikleşmesi, sendikal örgütlenme özgürlüğünün



sağlanması, hatta bazı ülkelerde olduğu gibi, tüm çalışanlar için sen
dika seçme zorunluluğunun getirilmesi sorunun çözümüne büyük
ölçüde yardımcı olacaktır.
DİE ve Maliye Bakanlığı verileri ile yapılan hesaplamaya göre, Tür

kiye'de 10 milyon 500 bin kişi kayıt dışı çalışmaktadır. Bu kişilerin
asgari ücretle çalışması durumunda, SSK'nın işçi primi olarak 6 tril
yon 135 milyar TL, işveren primi olarak ise 14 tirilyon 899 milyar TL,
prim geliri olması gerekirdi. 1993'de, kayıt dışı istihdam nedeniyle
SSK'nın prim geliri kaybı 21 trilyon 34 milyara ulaşmaktadır. Bu sayı
ise SSK'nın 1993 prim tahsilatının yarısına eşittir.
Kaçak çalıştırılan işçilerin sosyal güvenlik sistemine katılmasıyla

prim ödeyenlerle emekliler arasındakl bozulan denge dünya stan
dartlarına ulaşacak ve hata bunu aşacaktır.
Sigorta Yasasının bildirim yükümlülüğüyle ilgili maddesi, kaçak ça

lıştırmaya olanak tanımaktadır. Sigorta bildiriminde yalnızca işvereni
yükümlü gösteren maddenin değiştirilerek işçilerin de bildirimde bu
lunma haklu tanınmalıdır.
Denetimlerin yetersizliği ve yaptırımların caydırıcı olmayışı da

kaçak çalıştırmanın bir başka etkenidir. Cezaların artırılması ve tah
sili kaçak çalıştırmaya yönelenler için dikkate alınmak zorunda bu
lunulan ciddi bir risk olmalıdır. Sigorta ve bölge çalışma mü
fettişlerinin yetkilerinin ve sayılarının artırılması da gerekmektedir.
Yapılan uygulamaların ortaya çıkardığı bir başka sorun ise de

netimlerde yaşanan olumsuzluklardır. Görevin kötüye kullanılması,
yetkilerin kişisel çıkar aracı haline getirilmesi Kaçak çalıştırmanın
önüne geçilmesini engelemektedir.
Yasanın ilgili maddelerinin değiştirilerek sendikalara da kaçak ça

lıştırma bildirimi hakkı tanınmasının yanısıra, denetimlerde gözlemci
bulundurma olanağı da verilmelidir.
5- SSK, karşılığında primini almadığı sosyal risklerden sorumlu tu

tulmamalıdır
Kurum karşılığında primini almadığı sosyal ödemelerden sorumlu

olmamalıdır. Ayrıca bugüne değin ödediği sosyal yardım zamları, Ha
zine tarafından kuruma geri ödenmelidir.
6- İşçi ücretlerinden kesilen sosyal sigorta primlerinin Kuruma za

manında yatırılmalarını sağlayıcı yasal ve idari düzenlemeler ya
pılmalıdır
SSK'ya primini ödemeyen kuruluşlar, kurumun mali dengesini boz

maktadır. 1993 yılında kurumun prim alacaklarının tutarı 19 trilyon
264 milyar 866 milyar TL'sına ulaşmıştı. Bu alacağın yüzde 64'ü
kamu kuruluşlarından, yüzde 37'si ise özel kuruluşlardan kay
naklanıyordu.



7- Sosyal Sigortalar Kurumu genel kurulları, eskiden olduğu gibi
her yıl toplanmalıdır
Bu kurul istişari hüviyetten kurtarılmalı ve ibra yetkisi ta

, nınmalıdır.
Genel müdür ve Yönetim Kurulu atanma yerine seçimle işbaşına

gelmelidir. Genel Müdür en az üç yıl süre için seçilmelidir.
8- SSK gayrimenkullerinin satışı, Kurumun mali dengesini dü

zeltmek için bir çözüm değildir
SSK'yı yaşatmak ve sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı

olmak için fınansal destek sağlamak, devletin temel görevlerinden biri
olmalıdır. Bu nedenle, mali dengesinin bozulduğu anda gay
rimenkullerin satışa çıkarılmasını çözüm olarak düşünmek, siyasi ik
tidarların kısa dönemde durumu kurtarmak için buldukları bir çö
zümdür. Bu tür uygulamalara hem demokratik bir yönetim, hem de
kurumun özerkliğinin sağlanması açısından karşı çıkılmalıdır.
9- SSK Yasasının düzenlenmesinin yanısıra, ülke ihtiyaçları gö

zonune alınarak, sağlık politikasını oluşturacak gerçekçi dü
zenlemelere gidilmelidir

İyi işleyen bir hasta sevk zinciri oluşturulmalı, SSK hastaneleriyle
birlikte eğitim ve fakülte hastanelerine yığılma örılenmeli, l. basamak
sağlık hizmetleri yaygınlaştırılarak inandırıcı hale getirilmelidir.
Bunun için de;

* "Aile Hekimliği" ya da, 1. basamak sağlık hizmeti veren "Sağlık
Ocağı" sistemlerinden biri iyi bir fizibilite ile seçilmelidir.

* SSK dispanserleri ve sağlık istasyonları hastaneye sevk mer
kezleri olmaktan kurtarılmalı, sağlık hizmeti buralara yay
gırılaştınlmalıdır.

* Tıp eğitimi, 1. basamak sağlık hizmetini yerine getirebilecek,
kendine güverılı, bilgili, becerikli pratisyen hekim yetiştirmeye önem
vermeli, pratisyen hekimliğin ekonomik ve sosyal açıdan statüsü
özerıdırtlerek.gereksız uzmanlaşma önlenmeli, uzman hekimlerden
gerekli yerlerde yararlanılarak, her şikayet için uzman hekime baş
vurma alışkanlığı kırılmalıdır.

10- SSK ve diğer sağlık emekçileri sendika hakkından ya
rarlanmalıdır

İşçi-memur-sözleşmeli ayrımı kaldırılarak, SSK'da çalışan tüm per
sonele, Grevli-Toplu Sözleşmeli Sendika hakkı tanınmalıdır. Aynca
personel açığı da kapatılarak, yönetime katılma hakkı tanınmalıdır.
11- Toplanan primler ilgili sigorta kolunda kullanılmalıdır
Kurum her yıl iş kazası-meslek hastalıkları, hastalık ve analık si

gortalarmdan tasarruf yapmaktadır. Toplanın paradan tasarrufun



izahı olamaz.
Toplanan primler ilgili sigorta kolunda değil, başka amaçlar için (ör

neğin; emekli maaşlarının ödenmesinde) kullanılmaktadır. Bu uy
gulamaya son verilmelidir.

12- Koruyucu hekimlik hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır
506 sayılı yasada yer alan "koruyucu hekimlik hizmetleri" ile ilgili

hüküm hayata geçirilmelidir. Koruyucu ve tedavi edici hizmetleri bir
likte kavrayan tümelci ve çağdaş bir yaklaşımdır.

13- İşyeri hekimliği uygulaması göstermelik olmaktan çıkarılmalıdır
İşyeri hekimliği zorunlu hale getirilmeli ve çalışmaları de

netlenmelidir. İşyeri hekimlerinin ücret ödemeleri ayrı bir fondan ya
pılmalıdır.

14- Hastahane- Poliklinik- Dispanser olanakları geliştirilmelidir
Hastahane yatırımları yatak kullanım kapasitesinin yüksek olduğu

yerlere kaydırılmalı, poliklinik binası eksiklikleri süratle ta
mamlanmalı, kullanılmayan kapasite kullanıma sokulmalıdır.

15- Kayıt sistemi modernize edilmelidir
Kapsamlı ve işleyen bir tıbbi kayıt sistemi, sağlık hizmetleri, ilaç ve

tıbbi malzemenin gereksiz kullanımını önleyecek, hizmetin ma
liyetlerinin düşmesine yardımcı olacaktır. Bunun yanında hasta si
gortalılara ait tüm bilgilerin kayıtlı olduğu bir elektronik sisteme iş
yeri hekimleri, dispanserler ve hastahanelerden başlayarak ge
çilmelidir.

16- Sağlık hizmetlerinin önündeki bürokratik engeller kal
dırılmalıdır

İlk basamak sağlık hizmetleri işyeri hekiminden başlamalı, semt
dispanseri ile devam etmelidir.

1 7- SSK İlaç Fabrikasının kapasitesi artınlmalıdır
İlaç ve sarf malzemesi savurganlığı önlenmeli, SSK ilaç fabrıkasmın

kapasitesi arttırılmaldır. Kurum kendi ihtiyacı olan ilaçları üretecek
yeterli ilaç ve serum fabrikaları kurmalıdır.

18- Tıbbi cihaz ve donanım eksiklikleri giderilmelidir
Sağlık kuruluşlanrıdakı tıbbi cihaz ve donanım eksiklikleri gi

derilmeli, çağdaş tıbbın gereksinimi olan, ileri teknoloji ürünü ci
hazlar kuruma kazandırılmalıdır. Kurum dışı hasta sevklerini as
gariye indirmek için şu anda Kurum bünyesinde bulunmayan ya da
yetersiz kalan Kardiyo- Vasküler Cerrahi, Transplantasyon Cerrahisi
ve kanser tedavi üniteleri açılmaladır.

19- Sağlık eğitimi teşvik edilmelidir
Yardımcı sağlık personeli gereksinimini giderebilmek amacıyla Sağ-



Iık Yüksek Meslek Okullan açılmalıdır. SSK bünyesinde bir Meslek
Hastalıkları enstitüsü kurulmalıdır.
20- Personel ve malzeme standardizasyonu sağlanmalıdır
Personel-kadro-araç-gereç ve saf malzemesi standardizasyonu sağ

lanmalı, satın alınan hizmetler çok sıkı bir biçimde denetlenmelidir.

V- Kampanya Hedefine Ulaştı
Yukarıda belirttiğimiz gibi bu kampanyadan beklenilen kayıtdışı

ekonominin kayıt altına alınması, hiçbir güvencesi olmaksızın ça
lıştırılan rnilyorılarca insanımızın sosyal güvenlik sistemine katılması,
iflasa sürüklenen SSK'nın sorunlarına dikkatin çekilmesi yönünde
bir toplumda duyarhlık yaratmaktı,
Oldukça mütevazi ölçülerde yürütülen bir çalışmayla Türkıye'rıın

temel bir sorununa somut bir çözüm önerisi olması açısından Kam
panya kamuoyunda ve özellikle emekçi kesimlerde yankı buldu.

VI- Çözüm: Örgütlü Toplum ve Demokratikleşme
Bu koşullarda bütün bu sorurıların çözümü toplumun bütün ke

simlerinin özgürce örgütlenmelerinden ve haklarına sahip çık
malanndan geçiyor. Toplum örgütlü olmadığı zaman, en iyi haklar
bile yazılı olarak kalıyor, yaşama geçemiyor.
Bu düşünceler ışığında işçiler ve onların demokratik örgütleri olan

sendikalar sosyal güverılık hakkına sahip çıkmalıdırlar. Sigortasız işçi
kalmayana dek mücadele etmelidirler. Çünkü sosyal güverılik ha.kkı
işçilerin yaşanılan için, gelecekleri için zorunludur.
Sigorta hakkının yaşama geçmesi yönünde verilecek mücadele, ka

yıtdışı ekonomiyi kayıt altına almak için atılacak en önemli adımdır.
Böyle bir mücadele Sosyal Sigortalar Kurumu'nun içine düştüğü iflas
durumunu düzeltmenin ve sosyal güvenlın hizmetlerini geliştirmenin
de tek yoludur. Son olarak böyle bir mücadele, hakların örgütlü bir
toplumda kalıcılaşacağı inancıyla, örgütlü bir toplumun yaratılması
için de atılmış bir adımdır.
DİSK bu kampanya ile başlatmış olduğu çalışmanın sürekli ta

kipçisi olacaktır. Sorunların kalıcı çözümlere kavuşturulması için
eleştirmekle yetinmeyen somut önerilerle, doğrdan yaşama müdahale
eden bir mücadele çizgisi izleyecektir.



B- mezarda emekliliğe hayır

ANKARAYÜRÜYÜŞÜ
İktidarın Sosyal Sigortalar Yasası'nda değişiklik yapma girişimi üze

rine 19 Ntsarı'da Ankara'da toplanan DİSK Başkanlar Kurulu ka
muoyuna şu açıklamayı yaptı:

"Hükümetin yapmak istediği değişiklik emekçiler açısından telafisi
mümkün olmayan bir hak kaybı yaratacaktır.

"Başkanlar Kurulumuz, emeklilık hakkını kazanma süresini ve yaş
sınırını yükseltmeyi hedefleyen yasa tasarısı karşısında iktidarı uyar
mak amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya DİSK üyesi sendika baş
kanlarının katılacağı bir yürüyüş yapılmasına karar verilmiştir."
Başkanlar Kumlu'nun bu kararı doğrultusunda hazırlıklarına baş

layan DİSK, 24 Nisan, Pazartesi sabahı Kadıköy Belediyesi önünde
düzenlenen bir basın toplantısıyla yürüyüşü başlattı.
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak basın toplantısında yürüyüşün

bir uyan amacını taşıdığını, taleplerinin dikkate alınmaması halirıde
Türkiye'nin her yerinden milyonlarca işçiyle beraber Ankara'ya yü
rüyüş düzenleneceğini söyledi.
Budak açıklamasını şöyle sürdürdü: "Krizirı çözümü içirı emek

çilere Mezarda Emeklilik dayatılıyor. IMF'ye verilen sözler doğ
rultusunda bizlere dayatılan bu yasa tasarısını kabul etmemiz müm
kün değildir."
Yürüyüşün ilk günü:
Kadıköy'den İzmit'e
DİSK Başkanlar Kumlu'nun "Mezarda Emekliliğe Hayır Yürüyüşü"

yapılan basın toplantısının hemen ardından başladı. DİSK Genel Baş
kanı Rıdvan Budak, Genel Sekreter Mehmet Atay, DİSK Yönetim Ku
rulu üyeleri, DİSK üyesi sendikaların genel başkanları, Birleşık
Metal-İş Sendikası işyeri temsilcileri ve Genel-İş Sendikası şube yö
netecilerinin yanısıra kamu çalışanları sendikaları adına Tüm Bel
Sen Genel Başkanı Vicdan Baykara'nın da katıldığı yürüyüşün ilk
durağı Kartal oldu. Genel-İş, Birleşik Metal-İş ve Lastik-İş sen
dikalarına üye; Sunderplast, Görce plast, ABB, Aksan, Eras çelik,
İsuzu, ve Köy hizmetleri işçileri yürüyüşçüleri ''Yaşasın işçilerin bir
liği" sloganlarıyla karşıladı.
Yürüyüş önce Çayırova girişinde Lastik-İş üyesi TürkHenkel iş

çilerirıin daha sonra Gebze yolu üzerindeki Şahin Motor, Chreysler,
Makina Takım, Akkardansa, Omtaş, Sarkuysan, AOS işçilerinin ka
tılımlarıyla sürdü. DİSK üyesi işçiler kadar diğer konfederayonlara
üye işçilerin de yoğun katılımlarının görüldüğü yürüyüş sırasında
DİSK Başkarılar Kurulu grevdeki Petrol-İş üyesi PİMAŞ işçilerini zi
yaret etti. Genel Başkan Rıdvan Budak burada yaptığı konuşmada



"Emeklilik yasası • bu haliyle geçerse bir genel grev gerçekleşir. İşçiler
farklılıkları ne olursa olsun bu konuda birlik sağlamıştır. Işin sa
hiplerine yani sizlere güveniyorum" dedi.
Yürüyüşün ilk günü İzmit'te tamamladı. DİSK Başkanlar Kurulu

yüzlerce işçi, kamu çalışanı ve demokratik kitle örgütlerinin tem
silcilerinden oluşan bir kitle tarafından çiçeklerle karşıladı. "Mezarda

• emekliliğe hayır" solganları eşliğinde şehir merkezine yüründü.

ikinci gün:
İzmit'ten Bolu'ya
Geceyi İzmit'te geçiren DİSK Başkanlar Kurulu, 25 Nisan sabahı iş

çiler tarafından uğurlandı.
Köseköy ve çevresindeki fabrikalarda çalışan işçiler yürüyüşçüleri

işlerini bırakarak destekledi. Bastaş, Fürsan, Brisa, Pırelli, Goodyear
lastik işçileri üretimi durdurarak ve İzmit-Ankara karayolu üzerine
çıkarak DİSK Başkanlar Kurulunu ''Türkiye işçi sınıfına selam" mar
şıyla karşıladı. Lastik işçileri, çeşitli yönlerden gelerek Pırelli fabrikası
önünde toplandı.
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak bir miting alanına dönen fab

rika önünde işçilere Ankara yürüyüşünün nedenini anlattı. Budak
"Bu DİSK'in ilk uyarısıdır. Aynı yasayı meclisten geçirirlerse sizlerle
birlikte, milyorılarca işçiyle Ankara'ya yürür bunun hesabını hep bir
likte sorarız" dedi.
Coşkulu işçi kitlesi Genel Başkanlarının konuşmasını "Mezarda

emekliliğe hayır", "vur vur inlesin kıyakçılar dirılesin", "Ankara, An
kara duy sesimizi bu gelen DİSK'in ayak sesleri" sloganlarıyla des
tekledi.
Buradan ayrılan yürüyüşçüleri Adapazan'nda , Goodyear Düzce gi

rişinde Fisko Birlik işçileri karşıladı.
Düzce kent merkezinde yürüyüşünü sürdüren DİSK Başkanlar Ku

rulu, buradan Arılaş lastik fabrikasına giderek işçilerle görüştü.
Yürüyüşün ikirıci günü Bolu ulaşılmasıyla tamamlandı.
Akşam saatlerinde Bolu'ya ulaşan ve burada Mezarda Emekliliğe

Hayır bildirileri dağıtan yürüyüşçüler geceyi burada geçirdiler.
Üçüncü gün: DİSK Ankara'da
26 Nisan sabahı erken saatlerde Anka ra'yahareket eden DİSK Baş

karılar Kurulunu binlerce işçi Hipodrom'da karşıladı. DİSK'e bağlı
serıdikalarm yöneticileri ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri
ile Türk-iş e bağlı sendikacıların yöneticilerininde bulunduğu kitle
sloganlar eşliğinde Tandoğan Meydanına kadar DİSK Başkanlar ku
ruluna eşlik etti.
Tandoğan Meydanında bir konuşma yapan Rıdvan Budak: 5 Nisan



kararları ile birlikte başlayarı emekçilerin haklarının yok etme sü
recirıirı devam ettiğini, bunun önüne geçmek için emek örgütlerinin
suskunluklarını bozması içirı sembolik bir yürüyüş başlattıklarını
belirtti.
DİSK Başkarılar Kurulu daha sonra TBMM'ye giderek Meclis Baş

kan Vekili Yasin Hatipoğlu, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, DSP
Genel Başkanı Bülent Ecevit ve RP Genel Sekreteri Oğuzhan Asil
türk'ü makamında ziyaret ederek başlatılan Mezarda Emekliliğe
Hayır kampanyasına destek verilmesirıi istedi.

C- Emekliler Sendikası
Bugün toplumsal gelişmenin geldiği nokta, var olabilmenirı asgari

koşulunun örgütlü olmaktarı geçtiğini göstermektedir.
Günden güne artarı sorunları karşısında sürekli ezilen emekliler,

haltlarını gerçek anlamda koruyabilecekleri bir örgütlenmeden yok
sun kalmıştır.
Emeklilerin hakkını koruma amaçlı olduğu söylenen bir demek ise

yaptığı uygulamalarıyla iktidarların politikalarına su taşımarıın, lider
alkışlamanın ötesine geçememiştir.
Gerek içirıde bulunduğu sıkıntıların ulaştığı boyut gerekse örgütlü

bir güç olamamanın getirdiği eksiklik emeklileri yeni arayışlara yö
neltmiştir.
DİSK'in 9. Genel Kurul sonrasında oluşturduğu programda ör

gütsüz kalmış tüm kesimler gibi emeklilerirı de örgütlenmesi öncelikli
hedefler arasında yer almıştır.
Emekliler sendikası Türkiye için yeni ama dünya işçi sınıfı mü

cadelesi için yıllardır var olan bir örgütlenme tarzıdır.
Başta Avrupa işçi hareketi olmak üzere dünya ölçeğinde emekli iş

çiler ve emekli olmayan işçiler, ortak sendikal hedeflere ulaşmak içirı
bir dayanışma zemininde güçlerini birleştirmek istiyorlar.
Emeklilik yaşının işçinin örgütüyle ilişkisirıirı sonu olarak gö

rülmemesi, hem sendikal hareket hem de emekliler için hayati önem
taşımaldadır. •
Bu açıdan bakıldığında sendika aktif emekçiler için olduğu kadar

emekliler için de tarihsel süreçten süzülüp gelen bir sınıf ör
gütlenmesidir.
Avrupa sendika hareketinde konfederasyonların çoğunluğu, emek

liye ayrılan üyelerini, işkolu temelirıdeki örgütlerde birarıay;a ge
tirmektedir. Tüm Avrupa'da yalnızca ETUC üyesi k:eın
fedarasyonlarda örgütlü emekli işçilerin sayısı 6 milyonu aşmalctadır.
Sosyal devlet anlayışının yıkılmak istendiği, emekçi kesimlerin re

fahı için gerekli fonların sürekli kısıtlanmaya çalışıldığı bir ortamda



emeklilerin sendikalaşması daha da anlam kazanmaktadır.
Çünkü dünya ekonomisine, dolayısıyla siyasetine yön veren ku

rumlar olarak bilinen Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu
(IMF) bir yandan emeği daha ucuzlatmanın, diğer yandan ise sosyal
yardımları tümüyle kaldırmanın programlarını hazırlamaktadır. Bu
politikalardan bir bütün olarak işçi sınıfı, tüm çalışanlar zarar gö
recektir. Emekliler ise hiç şüphesiz en ağır darbeyi alan toplum ke
simi olacaktır.
Karşımızda dünya ölçeğinde göğüslemek zorunda olduğumuz bir

saldırı var. Yüzyılı aşkın bir mücade sürecinde kazanılmış hak
larımıza yönelen bu tehditleri boşa çıkarmanın tek yolu örgütlenmek
ve örgütlülüğümüzü pekiştirmektir.
Henüz yolun başında olsa da yılların deneyimi ve kavga birikimiyle

emekliler çok hızla önemli mesafeler katedecektir.
Konfederasyonumuz DİSK çatısı altında başlatılan sendikalaşma gi

rişimi, Türkıye'nin çeşitli bölgelerinden gelen temsilcilerin katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyla somutluk kazanmıştır. Emekliler
sendikası bir tartışma konusu olmaktan çıkmış emeklilerin bir ör
gütü olarak gerçeklik kazanmıştır.
Konfederasyonumuzun 9. Genel Kurul Kararlarında konulan he

defler ve bu kararlar ışığında oluşturulan programımızda öngörülen
örgütlenme çalışmaları Başkanlar Kurulumuzda alınan karar doğ
rultusunda oluşturulan bir komisyonla başlatıldı.
Lastik-İş, Genel-İş, Banksen, Tekstil ve Birleşik Metal-İş sen

dikalarımızdan oluşan komisyon ilk toplantısını 6 Şubat 1995 ta
rihinde DISK genel merkezinde gerçekleştirdi.
DİSK-AR ve Eğitim dairemiz dünya özgülünde yaşanan de

neyimlerin aktarılması yönünde hazırlıklar yürüttü. Diğer ülkelerdeki
kurulu sendikaların oluşum, işleyiş biçimleri incelendi. Başta ETUI
olmak üzere emeklilerin sendikalaşmasıyla ilgili kaynaklar araş
tırılarak oluşturulan bir broşür hazırlandı.
DİSK emekliler komisyonun çeşitli toplantılarla sürdürdüğü ça

lışmalar 14 Mart'ta DISK genel merkezinde yapılan bir toplantıyla ko
muyonu açıklandı.

"Emeklilerin hak mücadelesinde dünya deneyimleri ve Türkiye öz
gülünde bir örgütlenme önerisi" başlığıyla yapılan "emekliler sen
dikasına doğru" toplantısına 22 il merkezinde yürütülen çalışmalara
katılan temsilcilerin yanısıra çok sayıda izleyici katıldı.
Kamouyunda yoğun tartışmaların başlamasına yol açan bu toplantı

diğer kentlerimizde de tekrarlandı.
Bu aşamaya kadar DİSK Emekliler Komisyonu olarak sürdürülen

çalışmalar kentlerde oluşan girişim komitelerinin görevi üst-



lenmesiyle bir üst aşamaya sıçratıldı.
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte bir yandan sen

dika için tüzüğünü hazırlamaya diğer yandan ise sendikanın temelini
oluşturmaya yönelik çeşitli toplantılar yapıldı.
Emekliler Sendikasının ilgi görmesi doğal olarak geçimini "cemiyet"e
bağlamış bir kısım odaklan rahatsız etti. Önceleri emeklilerin sendika
kuramayacağı, dünyanın hiç bir yerinde örneğinin olmadığı yö
nündeki temelsiz ve yapanları gülünç duruma düşerek açıklamalarla
karalama kampanyası yürütüldü. Ancak başarısızlık karşısında sen
dika kurulamaz diyenlerin de gizliden gizliye sendika kurma ça
lışmalarına başladıkları açığa çıktı.
Bugüne kadar emeklilerin haklarını korumak adına emeklilerden,

üstelik çoğunluğunun bilgisi dışında, kesilen aidatlarla saltanat sü
renler her türlü yöntemle emekliler sendikasının önüne geçmeye ça
lıştı.
DİSK önüne koyduğu bir hedefi daha sonuca taşıdı. Top

lumumuzun hep ihmal edilen bir kesiminin kendi gücüne yaraşır bir
örgütlenmeye kavuşmasında önemli bir rol üstlendi. DİSK'in attığı ilk
adımın ardından bizzat emekliler kendi davalarına sahip çıkarak
Emekliler Sendikası'nın kuruluşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Emekliler Sendikası 12 Temmuz 1995 tarihinde Ankara'da toplanan

Kurucu Genel Kurul toplantısıyla tüzel kişiliğini oluşturdu ve aynı
gün Ankara valiliğine yapılan kitlesel başvuruyla kuruluşunu resmen
tamamladı.
Fikri öncülüğünü DİSK'in üstlendiği Emekliler Sendikası Kurucu

Genel Kurulu oybirliğiyle DİSK'e katılma kararı aldı.

D- Kadın İşçiler
Ağustos 1994'te yapılan Genel Kurul'dan bu yana, en önemli adım

lardan biri, . tüzük gereği kurulmasına rağmen faaliyete geçemeyen
DiSK Kadın işçiler Sorunları Dairesi'nin işlerliğe kavuşturulmasıdır.
DİSK Kadın İşçiler Sorunları Dairesi ilk kez l 994'te 8 Mart Dünya

Kadınlar Günü bağlamında çeşitli kadın kurum, kuruluş ve çev
releriyle birlikte 3 gün süren etkirılikler gerçekleştirmişti_. Ancak daire
9. Genel Kurul sonrasında düzenli faaliyete geçebildi. DISK Kadın iş
çiler Sorunları Dairesi Genel Kurul kararları ışığında yapılarını oluş
turmaya, bir çalışma programı belirlemeye, öncelil<lerini saptamaya
başladı.
Dairenin faaliyetleri sendikalarımızdan üye, yönetici ve uzman ka

dınların katılımıyla gerçel<leştirildi. Bu anlamda da konfederasyonu
oluşturan örgütlerin en geniş katılımının sağlandığı çalışma alan
larından biri oldu.
Faaliyetlerin başlaması kadar önemli bir diğer konu da sağlanan de-



rnokratik katılıİndÜ:-. Tüzükte varolan tanıma göre daire başkanı, mü
dürü ve uzmanları ile bir sürekli kadın emekçiler danışma ku
rulundan oluşmaktadır. Pratikte, sendikalarımızdan gelen kadın tem
silcilerin oluşturduğu kurul, dairenin asli organı olarak çalışmış, bu
sayede hiçbir kadrosu ve bütçesi olmayışının zorluklarının bir nebze
üstesinden gelebilmiştir.
Kadın İşçiler Sorunları Dairesi, başta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

olmak üzere çeşitli pratik faaliyetlerde de bulunmuştur. 8 Mart 1995
kutlanı.alan çerçevesinde, dairemiz tarafından düzenlenen bir geceyle,
Türkiye'rıin ilk kadın sendika başkanı olan Zehra Kosova'ya DiSK
Onur Plaketi verildi. DİSK genel merkezinde düzenlenen bu törende,
Zehra Kosova'nın yaşamı ve mücadelesini konu edinen bir saydam
gösterisi yapıldı ve Kosova, DİSK Emek Danışma Kurulu üyeliğine ge
tirildi.
DİSK Kadın İşçiler Sorunları Dairesi, tüm kadın kuruluş ve çev

relerine bir çağrı yaparak, 8 Mart'ta ortak. faaliyet düzenlemeyi öner
di. DİSK'in önerisiin kabul görmesi sonucu 11 Mart 1995'te Kadıköy
İskele Meydam'nda bir kadın şenliği yapıldı.
Yirmiye yakın kadın kuruluşu ve çevresinin stand açarak kaWdığı

şenlikte kadın sanatçıların gösterileri ilgiyle izlendi.
Bank-Sen şenlikte ayrı bir stand açarken DİSK Kadın İşçiler So

runları Dairesi, Tekstil, Lastik-İş ve Sine-Sen'in ortak bir stand oluş
turdu.

, Tüm bu etkinliklerin ötesinde DİSK Kadın İşçiler Sorunları Dairesi! yayınladığı dört kitapçık ile büyük yankı uyandırdı.
Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu ICITU Kadın

Komitesi tarafından hazırlanan "Çalışan Kadınlar", "İş ve Aile Po
litikası", "İşyerinde Cinsel Taciz" ve "Pozitif Ayrımcılık" başlıklı ki
tapçıklar kamuoyunda ve medyada çeşitli tartışmalara yolaçtı.
DİSK Kadın İşçiler Dairesi tarafından Türkçeleştirilen ve yayınlanan

bu kitapçıklar kadın işçiler açısından temel başvuru kaynağı niteliği
kazandı.



2.
ULUSLARARASI

İLİŞKİLER
Ağustos 1994'teki olağan genel kuruldan bu yana geçen bir yıllık

süre içinde uluslarası ilişkilerimizde radikal veya köklü bir yönelim
değişikliği yaşanmamıştır. Konfederasyonumuzun, geçmişinden gelen
güçlü bir uluslararası dayanışma geleneği vardır ve bu gelenek çer
çevesinde gerek uluslararası örgütlerle gerek ülke kon
federasyonlarıyla yakın ve sağlam ilişkiler kurulmuştur.
Ancak bu ilişkiler, konfederasyonumuzun geçirdiği zor günler ne

deniyle ağırlıklı olarak DİSK'in desteklenmesi ekseninde yü
rütülüyordu. İşte geçtiğimiz bir yıllık dönemde bu noktada bir adım '
atılmış ve sözkonusu ilişkiler sendikal dayanışma-yardım alma aşa
masından bir adım öteye götürülmeye çalışılmış ve proje ortak.lığı, iş
birliği gerçekleştirmenin hazırlıkları yapılmıştır.
Bu noktada Hollanda Sendikalar Federasyonu FNV, Fransız De

mokratik Emek Konfederasyonu CFDT, Belçika Sendikalar Fe-
. derasyonu FGTB ve Alman Sendikalar Birliği DGB gibi örgütlerle
ortak projeler hazırlanmıştır. DGB şu ana kadar sadece Tür'k-Iş'Ie .!Ji.F
göçmen işçiler çalışması içindeyken, yapılan temaslar sonucu DISK
DGB ortak göçmenler komitesi oluşturulması karara bağlanmıştır.
Yapılan ilk görüşmeler sözkonusu komitenin oluşum toplantısı sa
yılmış, komitenin ilk toplantısınm önümüzdeki günlerde Türkiy:e'de
yapılması benimsenmiştir.(???)
Mesleki eğitim konusunda ciddi ve öncü nitelikli girişimleri, fa

aliyetleri olan bir sendikal örgüt olan FNV ile DİSK'in mesleki eğitim _
alanındaki çalışmalarını desteklemesi konusunda anlaşılmış, ancak
parasal nedenlerle bu proje hayata geçirilememiştir.
Yine gerek FNV gerek Belçikalı FGTB ile Balkanlar ve Orta asya ül

keleri sendikalarıyla ilişkiler konusunda ortak çalışma yapılması ilke
kararı alınmıştır.

Sözkonusu dönemde sadece varolan ilişkilerin ileriye götürülmesi
ile yetinilmemiş, aynı zamanda yeni ilişkiler kurulması ve ge
liştirilmesi çabası da sürdürülmüştür. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri
sendikaları, Orta Asya ülkeleri sendikaları ve Balkan ülkeleri sen
dikalarının yanı sıra, Kuzey Afrika/Akdeniz ülkeleri senfüka'larıyla i'l-



gilenilmiştir. Ancak gerek dış gerek iç çeşitli etkenler nedeniyle bu ko
nudaki çalışmaların yeterliliğinden söz etmek güçtür. Iç etkenlerin
en önemlisi, mali yetersizliktir. Dış etkenlerin en önemlileri ise
Balkarılardakı savaşlar, Orta Asya'dakı resmi sendikalar ve yeni

oluşan sendikalar arasında belirsizleşen ortamdır.
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Birliği nezclindeki ça

lışmalarımızın ise daha aktifleştiğini söylemek mümkündür. ILO'ya
daha önceki yıllarda sendikalarımızdan yanıt alınamadığı için ger
çekleştirilemeyen toplu şikayet. bu yıl yapılmıştır. Şikayetimiz, Sen
dikal Özgürlükler komitesi tarafından Kasım 1995'te incelenmek
üzere gündeme alınmıştır. Bu genel ve toplu şikayetin ötesinde tek
tek sendikalarımızın acil sorunları ILO'ya iletilmiş ve müdahalesi is
tenmiştir.
ILO ile ilgili olar'ak, bu yıl bir aktif değişimin işareti daha verilmiştir.

Bilindiği gibi ILO'ya katılan resmi (oy ve konuşma hakkı olan) de
legasyon, 4 kişiden oluşmaktadır (2 hükümet temsilcisi, 1 işveren ve
1 işçi temsilcisi). Ancak bu güne kadar işçi temsilcisi olarak sadece
Türk-İş katılmıştır. Bu yıl, her yıl olduğu gibi, mutad katılma baş
vurularımızın ötesinde bir tavır alarak, Türkiye işçi sınıfının sadece
Türk-İş ile temsil edilmeye devam edilmesi halinde ILO nezdinde ge
rekli şikayetleri yapacağımız bildirilmiştir.
Avrupa Birliği nezdinde ise özellikle Ekonomik Sosyal Konsey içinde

Türkiye Hükümeti'nirı özelde DİSK'e genelde ise işçi tarafına gös
termelik yer verme, antidemokratik biçim ve işleyişlerle konsey oluş
turma girişimlerine tavır alınmış ve aktif tavrımızın sonucunda de
receli bir ilerleme de kaydedilmiştir. Dışişleri Bakanlığı'nın oluş
turduğu Karma Istişari Komite'nin oluşumunda, itirazlarımız sonucu
sağlanan değişim bunun en somut kanıtıdır. Ancak aynı etkinin,
Başbakanlık tarafında oluşturulan Ekonomik ve Sosyal Konsey isimli
yapı için sağlanabildiğinden söz etmek mümkün değildir. O noktada
da, AB bünyesinde gerekli tavır alınmıştır.
Birleşmiş Milletlerin Danimarka'nın Kopenhag kentinde 6-12 Mart

1995 tarihlerinde düzenlediği Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nin
sonuç deklarasyonu olacak olan metnin tartışılması çalışmalarına
aktif biçimde katılınmıştır. Sözkonusu tartışmalar, Türkiye Hükümeti
ve Dışişleri Bakanlığı'ndan çeşitli temsilciler, sosyal tarafların tem
silcileri ile yapılmıştır. Nihai deklarasyon, konfederasyonumuzun
önerileri doğrultusunda oluşturulmuştur.
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun 9-12 Mayıs 1995 ta

rihlerinde yapılan genel kurulunun öncesinde, kongrenin nihai metni
üye konfederasyonlar arasında tartışmaya açılmıştır. DİSK olarak
aktif biçimde, önce sendikalarımızın dışilişkiler daire başkanları ve
uzmanlarıyla, sonra ETUC'tan François Ballestro ile sözkonusu metin
tartışılmış, DİSK'in önerileri ETUC'a iletilmiştir. Kongre nihai metni,
önerilerimiz doğrultusunda değiştirilmiş bir diğer deyişle önerilerimiz



kabul görmüştür. Bu öneriler arasında üzerinde önemle dur
duğumuz, Türkiye'nin AB'ye girişinde sadece mal ve hizmetlerin değil
emeğin ve emekçilerin serbest dolaşımının tanınması tanınması ta
lebidir. Bu görüş, kongre nihai metninde, Akdeniz ülkeleri genel baş
lığıyla yer almıştır.





3.
DEMOKRASİ PLATFORMU

ÇALIŞMALAR[
Konfederasyonumuzun 9. Genel Kurulu'nda üzerinde önemle dtı

rulan konulardan biri de hiç şüphesiz Deokrasi Platformu olmuştur.
Kuruluşunda DİSK önemli katkılan olan ve şçilerin, kamu ça
lışanlarının ve tüm demokratik güçlerin güç ve eylem birliğini oluş
turmak için kurulan Demokrasi Platformu tarihsel bir misyona sa
hiptir.
Ancak · yaşanan gelişmeler karşısında Platformun üstlenilen mis

yonu tam anlamıyla yerine getirdiğini söylemek mümkün değildir.
Tüm zaaflarına karşın Genel Kurulumuzun Demokrasi Plat
formu'nun, tüm emekçilerin çıkar ve istemlerini ifade etme po
tansiyeline sahip bir kurum olarak güçlü bir çekim merkezi oluş
turabileceği tespiti Yönetim Kurulumuz tarafından dikkate alınm ıştır.
Platformun işleyişindeki tıkanıklıkların, aksaklıkların giderilmesi,

daha aktif bir yapıya kavuşturulması yönetim Kurulumuzun önüne
koyduğu başlıca gündem maddelerinden birisi olmuştur.
Olaylar karşısında tepki biçimde gelişen "çalışma" tarzı, yerine sis

temli ve disiplinli bir bir işleyişin oturtulması için kon
federasyonumuz bir dizi öneri getirmiştir.
Bu öneriler doğrultusunda Demokrasi Platformu'nun bir anlam iç

tüzüğü oluşmuştur. Yapılan uzun tartışmaların ardından Platform
kendisini "Çalışanların veya belli bir mesleği icra edenleri temsil eden
örgütlerin oluşturduğu bir yapılanma"sı olarak tanımlamıştır.

ıkı yıllık bir süreç içinde Türkiye'rıın bir çok yöresinde oluşan yerel
platformların varlığı da dikkate alınarak "gerek demokrasi plat
formunun gerekse yerel platformlarla ilişkilerin düzeni açıeındarı" bir
yapılanma modeli benimsenmiştir.
Benimsenen yapının organları Başkanlar Kurulu, Yürütme Kurulu

ve Sekretarya'dan oluşmaktadır.
"Başkanlar Kurulu
"Demokrasi Platformunu oluşturan örgüt başkanlarından oluşur.

En üst karar organıdır.Yürütme Kurulunun çağrısı veya örgüt baş
kanlarının çağrısı ile toplanır.



"Yürütme Kurulu
"Üç işçi konfederasyonu genel sekreteri, diğer örgütlerin başkan

veya genel sekreterlerinden oluşur. Demokrasi Platforrrıu'rıurı ça
lışmalarını yönlendiren asli organdır.Sekretaryanın çağrısı ile top
lanır.

''Sekretarya
Türk-İş, DİSK, TMMOB, KÇSKK, ÖES, ÇHD temsilcilerinden oluşur.

Alınan kararların uygulanma organıdır. Periyodik olarak toplanır.
Kendi arasından bir sekreter seçer. Günlük konularda örgütlerin
onayıyla açık.lama yapabilir."
Merkezi düzeydeki bu karar ve yürütme organlarının dışında De

mokrasi Platformunu oluşturan örgütler ve bugüne kadar müracaat
etmiş veya davet edilecek toplumdaki etkin örgütlerin tem
silcilerinden oluşan Platform Danışma Konseyi bulunmaktadır.
Sayıları günden gün artan ve eylem birliğinin sağlanması açısından

"Olabildiğince merkezi düzeyde temsil edilen örgütlerin tem
silcilerinden oluşan Yerel Demokrasi Platformları "Genel sorunlar
karşısında koordineli, yerel sorunlar karşısında bağımsız bir çalışma"
temelinde yapılandırılmaya çalışılmıştır.
Demokrasi Platformu'nun sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması açı

sında birlikteliğin ilkeleri saptanmıştır.
Bu ilkelerin başında "örgütlerin bağımsızlığı, iç işlerine karışmama,

karşılıklı saygı ve güven ilişkisi" gelmektedir.
Platformun çalışmalarına yön veren diğer ilkeler ise sırasıyla şun

lardır:
"1- Demokrasi Platformu bir örgütlenme modeli değildir. Bu nedenle

hiç bir örgütü içinde eritme ve erksizleştirme amacı ve anlayışı güt
mez.

"2- Platform gönüllü bir birlikteliktir. Bir dayanışma aracıdır. Ör
gütlerin gündeminde olup, asgari müşterekler oluşturan konularda
dayanışma ve işbirliği yapma amacını güder.

"3- Platform belirli bir gündem maddesi ile toplanır. Görüş birliğine
varılan konularda yine görüş birliğine varılan etkinlikleri yaşama ge
çirmeyi hedefler. İlişkileri bu tür somut konularla sınırlıdır. Görüş
birliğine varılamayan konularda ısrarlı olunmaz.

"4- Platform içinde bir sekretarya oluşturulur. Sekretarya eş
güdümü ve iletişimi sağlar.

"5- Platforma katılan kuruluşlar temsilcilerini belirleyerek sek
retarya ya bildiriller."
Demokrasi Platformunu oluşuturan örgütler taşıdıkları kitlesel po

tansiyellerin ötesinde bilgi birikimleriyle de birçok çalışmayı ger
çekleştirebilecek bir niteliğe sahiptir.



Platformun yalnızca bir tepki örgütlenmesinden çıkarılarak ça
lışanların yaşama müdahalesinde öneri getiren bir çalışmayı da gün
demine alması konfederasyonumuz açısından da üzerinde önemle
durulan bir konudur.
Bu anlayış çerçevesinde Demokrasi Platformu Türkıye'nin ve ça

lışanların temel sorunlarına yönelik olarak bilimsel incelemeler yap
mak ve çözüm önerileri üretmek amacıyla çeşitli komisyonlar oluş
turdu.
Oluşturulan Demokrasi Platformu komisyonları eğitim, sağlık, de

mokratikleşme, sosyal güvenlik, ekonomik sorunlar, özelleştirme,
kamu çalışanlarının sendikal haklan, çalışma hayatının de
mokratikleştirilmesi konularında çalışmalar yaptı ve bu konulara iliş
kin raporlar hazırladı.
Platformun önüne koyduğu ilk çalışma içerdiği antidemokratik ve

emekçi düşmanı hükümlerden dolayı 1995 bütçe tasarısı de
ğerlendirilmesi oldu.
Bütçe konusunda hazırlanan rapor bir toplantıyla kamuoyuna du

yurulmuş ve kazanılmış haklarımıza yönelen tehditler karşısında
emekçilerin tavrı sergilendi.
Bu raporun ardından gelen adım ise 26 Kasım'da yapılan büyük yü

rüyüş oldu.
Yeni bir yapılanma ile önünü açmaya çalışan Demokrasi Platformu

özelleştirme tartışmaların ilk büyük krizi yaşadı. Demokrasi Plat
formunu oluş turan örgütlerin bütünü karşısında farklı bir görüşü sa
vunan Hale-iş, birlikteliğin dışına düştü.
Bu kopuş sonrasında Demokrasi Platformunun ilk büyük eylemi 1

Mayıs '95 kutlamaları oldu. İstanbul, kadıköy Meydarıında yapılan 1
Mayıs kutlamaları işgünü olmasına rağmen gerek katılım ve gerekse
disiplin açısından takdir topladı.





4.
SEÇİMLER VE

DİSK
1995 yılının politik alandaki en önemli olayı seçimlerdi. Yaşanan

krizin giderek derinleşmesi karşısında çaresiz kalacağını düşünen
hükümet ortakları baskın bir seçime gitme kararı aldı.
DİSK bu seçimleri, parlamentonun halktan kaçınlması olarak de

ğerlendirdi ve konuyu Demokrasi Platformu'na götürdü.
2 Kasım 1995 tarihinde Arıkara'da yapılan, Türk-İş'ın katılmadığı

toplantıda, emekçilerin ve çalışanların bağımsız bir blok oluşturarak
politikaya müdahale etmesi önerimiz kabul gördü.
Demokrasi Platforrnu'nun 3 Kasım 1995 tarihinde yapılan basur

açıklamasında şu görüşlere yer verildi;
"24 Aralık'ta yapılacak olan seçim, parlamentonun halktan ve par

tilerin üyelerinden kaçırılmasıdır.
"Emeğe saygı, özgürlüğü, barış ve demokrasiyi savunanlara söz

hakkı verilmemiştir.

"Sadece seçimler için değil sonrasında bizi bekleyen zor günler için;
özelleştirmelere, işsizliğe karşı durabilmek için bugünden ha
zırlanacağız. Emeğin, özgürlüğün, barış ve kardeşlik idealinin söz
cüleri olarak bağımsız politikalarımızı oluşturacağız. Türkiye'nin ay
dınlık geleceğine sahip çıkacağız.

''Yukarıda imzası olan biz çalışarıların örgütleri bu amaçla bir blok
oluşturarak seçim süreci ve sonrasında politikaya doğrudan mü
dahaleyi zorunlu görüyoruz. Emeğimize, barışa, özgürlüğe sahip çık
mak için; emeğin, barışın, özgürlüğün sesi olmak, seçmenlikten gelen
gücümüzü kullanmak için bağımsız tavrımızı oluşturuyoruz. Ve bun
dan böyle ülkemizin politik geleceği açısından birlikte hareket ede
ceğimizi bildiriyoruz."
Ne var ki seçim ortamlının hızla değişen koşulları bazı @rgü.,'filerin

kararsız kalmasına neden oldu ve bağımsız blok çalışmaları başarıya
ulaşamadı.
Emekçiler, çalışanlar önlerine çıkan çok önemli bir fırsat! ka-



-rarsıziik ve bazı örgüt yöneticilerinin yanlış politikaları sonucunda
kaçırmış oldu.
DİSK seçimler konusundaki politikalarını aynı doğrultuda sür

dürerek 30 Kasım 1995 tarihinde toplanan Başkanlar Kurulu'nda şu
kararları aldı:

"Nüfus hareketleri dikkate alınmadan hazırlanan seçmen lis
telerinin sağlıksızlığı, 18 yaşın üstündeki gençlerin büyük bir ço
ğunluğunun listelere yazılmamış olması, yurtdışındaki insanlarımızın
seçime aktif bir şekilde katılmasının imkansızlığı, milletvekili aday
larının sadece parti liderleri tarafından belirlenmiş olması, bu seçim
dönemine özgü olgular olarak karşımızdadır

"Türkiye, bütün bu sorunlarla birlikte seçime gitmektedir. So
runların bu denli büyük olması ve partilerin bu sorunların toplumsal
adalet temelinde çözümüne yönelik ikna edici programlar su
namaması, seçimden sonra ortaya çıkacak olan yeni hükümetin
baskı politikalarını arttırması ihtimalini güçlendirmektedir.

"Bütün bu olgular ışığında bakıldığında, adaletsiz bir seçim ya
sasıyla ve apar topar yapılan bir seçimin Türkiye toplumuna daha
çok demokrasi, daha çok özgürlük getirmeyeceği görülmelidir. Aksine
25 Aralık sabahı çok daha sorunlu bir ülke gerçeğiyle karşı karşıya
kalmamız kaçınılmazdır.

"Demokrasinin en temel kurallarının bile yaşama geçemediği bu
süreç sonucunda oluşacak parlamento, halkı yeterince temsil et
mekten uzak, güven vermeyen ve sorunlarımızı çözme yeterliliği ol
mayan bir nitelik taşıyacaktır.
"Ülkemiz ekonomik, sosyal, politik bir kriz yaşamaktadır. Seçim

sonrasında da, bu krizin derinleşerek süreceği açıktır. Bu krizin fa
turası işçilere, emekçilere, köylülere ve küçük esnafa çıkarılacaktır.

"Türkıye'yi karanlığa götürmek isteyenlere, yükselen ırkçılığa, ser
maye lehine çözümlere karşı tek sağlam ve güvenilir engel, emek
çilerin ve demokrasiden yana tüm güçlerin birlikte örgütlülüğü ve
mücadelesi olacaktır.
"DİSK, bugüne kadar bütün seçimlerde açık bir şekilde bir partiyi

destekleme karan almıştır. Ancak bu kez DİSK, açıkça bir parti ismi
belirtmeden, programı ve eylemiyle demokrasi, emek ve barışın ya
nında olan sol partileri ve sol adaylara destek verecektir.
"Bu durum DİSK'in bir eksikliği değil, programı ve eylemiyle kendi

tabanına ve topluma güven vermeyen partilerin kabahatidir.



"Başkanlar Kurulumuz, bu nedenlerle;
"1- Partilerin programlarını halka yeterince açıklayamadıkları, hal

kın ise parti programlarını ve hedeflerini yeterince izleyemedikleri bir
ortamda. tercihlerimizi belirlemede tek tek adayların niteliklerinin
önem kazandığını da dikkate alarak, illerde ve bölgelerde, par
lamentoda, eylemi ve programıyla demokrasinin, emeğin ve barışın
sesi olabilecek sol partilerin ve sol adayların desteklenmesi için yay
gın ve yoğun bir çaba içine girilmesini,

"2- Toplumumuzun vicdanında mahkum edilen milletvekili aday
larına karşı toplumsal muhalefeti yükseltmeyi.

"3- Ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımız gereği, ırkçı ve ge
rici gelişmeye ve sermayenin artan saldırılarına karşı gerek seçim dö
neminde gerekse sonrasında demokrasinin, emeğin ve barışın en
geniş birliğinin oluşturulması için gerekli adımların atılmasını

"Kararlaştırmıştır.
Seçim sonrasında ortaya çıkan tablo yaptığımız saptamaların hak

lılığını ortaya çıkardı.
27 Aralık 1995 tarihinde toplanan Başkanlar Kurulumuz bu du

rumu şöyle değerlendirdi:
"24 Aralık seçimi olgun bir ortamda gerçekleşmiştir. Ancak, seçimin

ortaya çıkardığı sonuçlan olumlu olarak değerlendirebilmek mümkün
değildir. 24 Aralık seçimi, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu so
runlara çözüm getirebilecek bir sonuç doğurmamıştır.

"Gerek seçim süreci gerekse seçimin sonuçları, bu seçimin par
lamentonun halktan kaçırılmasına yol açan, baskın bir seçim ol
duğunu ortaya koymuştur. Adaletli olmayan bir yasayla gerçekleşen
bu seçim sonucunda, vatandaşların oyu parlamentoya eşit olarak
yansımamıştır.

'Toplam seçmenlerin en az üçte birinin iradesi Parlamentoda temsil
edilemeyecektir. Bu seçmenlerin oyları, kendi tecihlerinin dışmdaki
milletvekillerinin seçilmesine yaramıştır. Ayrıca yurtdışındaki va
tandaşlanmızın ve gençlerimizin büyük bir bölümü de oy kullanma
şansına sahip olamamıştır.
"Eksik ve haksız temsilin olduğu bir parlamentonun kalıcı çözümler

üretmesi ve dönemini tamamlaması mümkün görülmemektedir.
"Bütün bu olgular, seçim öncesinde DİSK olarak yaptığımız tes

pitlerin doğruluğunu ortaya koymaktadır.
"Seçimin sonuçları şöyle özetlenebilir;
"1-0y dağılımları hiçbir partiyi bir diğerine üstün kılmamakta, hiç

bir partinin tek başına iktidarırıa da olanak tanımamaktadır.
"2-Halkın ezici bir çoğunluğu Refah Partisi'ne ve onun ideolojisine

karşıdır,



• "3-Demokrasiye ve çağdaşlaşmaya sıcak bakmayan, Avrupa ile bü
tünleşmeyi sadece ticari entegrasyon olarak algılayan, evrensel insan
haklarını ve demokratik değerleri, düşünce özgürlüğünü içine sin
diremeyen merkez sağ partiler güven vermemektedir,

"4-Kendi doğal tabanından kopmuş, ideolojisine yabancılaşmış kad
roların yönettiği. kimliğini yitirmiş sosyal demokrat partiler ilgi gör
memektedir.
"5-İnançlarımıza ipotek koyan, milliyetçilik söylemiyle ırkçılığı kö

rükleyen anlayışlar bir kez daha halkımızın büyük çoğunluğu ta
rafından reddedilmişlerdir.

"6-Türkiye toplumu, kimilerinin kafasına vura vura çok kimlikli,
çok kültürlü bir mozayik olduğunu açık bir biçimde göstermiştir.

"7-Özellikle Güneydoğu'da ortaya çıkan tablo, Kürt sorununun de
mokratik ve barışçı bir çözüme acilen kavuşturulmasına yönelik is
tencin güçlü bir ifadesidir.

"Türkiye, barış ve kardeşlik istemektedir.

"Emeğin siyasal örgütlenmesini gerçekleştiremediği, parlamenter
yapıda temsilini sağlayamadığı bir demokrasi eksik kalmıştır.

"Türkiye'nin bugün temel sorunlarının başında da demokrasinin bu
eksik yapılanışı gelmektedir.

"Sol olmadan, emek örgütlenmeden Türkiye'de demokrasi ol-
gunlaşmayacaktır.

''Türkiye bütün bu sorunlarını aşamayacaktır.
"Çözüm;
"Emek, barış, özgürlük, hukuk ve demokrasi temelinde
"Programlarıyla, örgütsel yapısıyla topluma güven veren, gelecek

vaad eden bir sol siyasal örgütlenmenin yaratılmasındadır."
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ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME
NASIL BAKIYORUZ?

1996 yılında, Türkiye sendikal hareketini her bakımdan zorlu bir
süreç beklemektedir. 12 Eylül yasalarının cenderesinden çıkamayan,
örgütsel sorunlanm aşamayan ve döneme uygun politikalar üne
temeyen bir sendikal hareketin bu süreci başarıyla tamamlaması
mümkün görünmemektedir.
Bugüne kadar süregıden, özelleştirme, deregülasyon (ku

ralsızlaştırma) ve baskı -yasak politikalarının, önümüzdeki dönemde
de artaralc süreceği bugünden görülmektedir. Bu politikalann s0-
nucunda, işsizlik ve yoksulluk daha da artacak, sosyal adalet, gelir
dağılımı, sendikal örgütlülük düzeyi ise daha da kötü bir noktaya sü
rüklenecektir.
Bu süreçte, örgütsel varlığını korumayı başarabilen sendikaların,

etki gücünü yitirme ve pasif bir konuma itilme tehlikesiyle karşı kar
şıya bulunduğunu söylemek karamsar bir kehanet değil, bugüne ka
darki sürecin irdelenmesi sonucunda ortaya çıkan gerçekçi bir ön
görüdür.
Böyle bir olumsuzluğun gerçekleşmesini engellemek elbette müm

kündür. Bunun için sendikal harekete yönelik tehditleri de
rinlemesine irdelemek ve önlemlerini almak gerekir.
DİSK bugüne kadarki çizgisiyle, hep böyle bir çabanın içinde ol

muştur, ancak bu yeterli değildir. Bugün bütün işkollarındaki sen
dikaların güçbirliği ile gerçekleşmesi gereken bir sendikal mücadele
programına ihtiyaç vardır.

(Bu program, teknolojik gelişmelerin ve uluslararası yeni iş
bölümünün emek süreci ve sınıfın genel yapısı üzerindeki etkilerine
çözüm getirmelidir.)
Bu programın önünde duran sorunlan dört ana başlıkta incelemek

mümkündür:
a- Emek sürecindeki değişim,
b- Sınıf yapısındaki bölünme,
c- Küreselleşmenin iki sonucu: Kayıtdışı ekonomi v:e özelleştırme,
d- İşsizlik



EMEK. SÜRECİNDEKİ DEĞİŞİM
Emek sürecindeki değişimin, teknolojik boyutlarını bir yana bı

rakırsak, sendikal hareket açısından en önemli sonucu işletme yö
netimi anlayışında ortaya çıkan toplam kalite yönetimi ve kalite çern
berleridir.
Toplam kalite yönetimi anlayışı ile gündeme gelen yeni üretim ve yö

netim metodları, işletmelerde sendikaları, hatta çeşitli işleri (mes
lekleri) ortadan kaldıran gelişmelere yol açmaktadır. ' Ürün ge
liştirme' amacıyla seferber edilen işçiler, üretim bilgilerini daha hızlı,
daha ucuz, daha kaliteli üretim hedeflerine yöneltmekte, ancak so
nuçlardan yararlanamamaktadırlar.
Kalite çemberleri aracılığıyla uygulanan bu yönetim metodlan öy

lesine etkili olmaktadır ki öneri üretemeyen işçiler kendilerini küçük
düşmüş hissetmektedirler. "İnsan kaynal<lan yönetimi" giderek sen
dikalarırı yerini almakta veya sendikalar personel müdürlüğüne dö
nüşmektedir.
Oysa teknolojik değişim ve işletme organizasyonlarındaki gelişmeler

sayesinde işçilerin bilgiye daha hızlı ulaşmaları, daha nitelikli bir eği
tim almaları ve üretim sürecindeki denetimlerini arttırmaları da
mümkündür. Sendikalar bu olanağın bilincine varmak ve emeğin bu
yöndeki gelişimini sağlamaya dönük talepleri oluşturmak göreviyle
karşı karşıyadırlar.

SINIF YAPISINDAKİ BÖLÜNME
İşçi sınıfının iç yapısındaki farklılaşma artmaktadır. Bir yandan iş

sizler, emel<liler, çalışanlar gibi kesimler, diğer yandan çalışma ola
nağı bulanlar arasındaki farl<lılaşma, yani geçici işçiler, evde iş ya
panlar, kısmi zamanlı çalışarılar, kadın-çocuk işçiler ile "çekirdek" iş
çilerin farkı gözardı edilmemelidir.
Çalışanlar arasında bu farklılaşma, ücret, sosyal ve sendikal hak

ların kullanımı, işgüvencesi, eğitim olanağı gibi konularda ortaya çık
maktadır. "Çekirdek"te yer alan işçiler ile geçici ve/veya taşeron iş
çilerinin vb. sahip olduğu haltlar ve imkanlar arasında kapatılması
mümkün olamayan bir uçurum oluşmaktadır.

İşsizliğin artması ve kalıcı hale gelmesi çalışanlar üzerinde büyük
bir baskı oluşturmaktadır. Her teknolojik yenilik, çalışanların bir kıs
mını daha işsizler saflanrıa itmektedir. Örgütsüz ve dağınık işsizler
kitlesi, kayıtdışı ekonominin de en önemli kaynal<larından birini oluş
turmaktadır.

İnsan ömrünün uzaması işsizlikle birleşince, emekli/çalışan den
gesi de bozulmakta; bu da sosyal güvenliğe ilişkin sorunların de
rirıleşmesine neden olmaktadır. Sosyal devlet anlayışındaki aşınma,
gerek emeklilerin gerekse çalışanların sosyal güvenlik haklarının za-
yıflatılmasına yol açmaktadır.



KÜRESELLEŞMENİN İKİ SONUCU:
KAYITDIŞI EKONOMİ VE ÖZELLEŞTİRME
İthal ikameci sanayileşme politikası, sendikaların asgari bir güce

sahip olmasını zorunlu kılıyordu. iç pazarda satınalma gücü, yani
talep yaratılması ihtiyacından doğan bu durum, sendikaların bizzat
devlet tarafından "gözetilmesi" anlamına da geliyordu. Özellikle karnu
sektörü sendikacılığının gelişmesinin temelinde böyle bir etmenirı rol
oynadığı açıkça görülmektedir.
Yeni liberal politikalann egemen olmasıyla birlikte, ithal ikameci sa

nayileşme politikaları, bur başka deyişle ulusal kalkınma arılayışı za
yıflamıştır. Küreselleşme kavramıyla adlandınlan bu dönemde,
"dünya için üretim" ve "dünya'da üretim" anlayışları öne çıkmaktadır.

Küreselleşmenin üç temel dinamiği olan özelleştirme, deregülasyon
(kuralsızlaştırma) ve mali serbestleştirme, tüm dünyada uy
gulanırken, "sosyal devlet" anlayışı giderek rafa kaldırılmaktadır.
Bu dönemde sermayenin devletten beklentisi, firmaların küresel re

kabete hazırlanması için gerekli olan altyapı değişikliğinin ger
çekleştirilmesidir. Bu durum devletin yapısında ve işlevinde de
ğişikliklere yol açmaktadır.
Üretim ve endüstriyel yatırım alanlarından çekilerek "küçülen" dev

let, her tür sermaye hareketinin önündeki engelleri kaldırma gö
reviyle sınırlı bir aygıt haline gelmiştir.
Uluslararası yeni işbölümünün ortaya koyduğu, yüksek teknoloji

nitelikli emek ya da düşük teknoloji- ucuz emek seçenekleri ara
sından ikincisini seçmek zorunda bırakılan bizim gibi ülkelerde
"emek üzerindeki tahakkümün pekiştirilmesi", devletin bir başka
önemli rolü haline gelmektedir.
Bu durum, sendikaların, devlete ve siyasi partilerle diyalog içinde

sürdürdükleri çalışma tarzını sona erdirmektedir. Hükümetler, sen
dikaların taleplerine ve eylemlerine duyarsız kalmakta, işçileri, top
lumun diğer emekçi kesimleriyle karşı karşıya getirmeye uğ
raşmaktadır.

İktidar ve muhalefet partileri arasında gidip gelen bir çizgi izleyerek,
politik baskılarla toplu sözleşme imzalama geleneğini sürdüren sen
dikal örgütler, bu değişimi algılamakta zorlanmakta, hızla güç kay
bederken bir bütün olarak sendikal hareketin itibarının za
yıflamasına da neden olmaktadır.
Bu koşullarda, işçi sınıfının en örgütlü kesimi olan kamu sektörü

işçileri, kimi zaman yüksek tazminatlarla, kimi zaman baskı ve göz
dağıyla susturularak, özelleştirmeler gerçekleştirilmektedir.

1996 yılı içinde yeniden patlak vermesi beklenen kriz, özelleştirme



girişimleri ve ·ucuz· emek cenneti yaratma çabaları ile birlikte sendikal
hareket açısından tam bir karabasan niteliği taşıyacaktır.

İŞSİZLİK
Kapitalist üretim tarzının kaçınılmaz sonuçlarından birisi olan iş

sizlik bugüne kadar hep dönemsel bir sorun olarak ele alınmıştır.
Bugün farklı bir gelişme sözkonusudur; işsizlik sorunu dönemsel
değil, tam aksine yapısal bir özellik kazanmıştır.
Artık kalıcı hale gelen ve işçi sınıfının önemli bir kesimini oluşturan

işsizler için ayrı bir örgütlenme modeli bulmak veya bu kesimin işçi
sınıfının bütününden koparılmasını engelleyici yöntemler geliştirmek
sendikaların önündeki başlıca gündem maddelerinden biridir.
Gümrük Birliği, özelleştirme ve teknolojik yenilenmeyle birlikte bu

sorunun boyutlanacağı ortadadır. Sadece işten atılmalar değil, aynı
zamanda işsizlerin kendisi sendikal hareket üzerinde önemli bir
baskı unsuru haline gelecektir.
Sendikal hareketin, içinde bulunduğu kriz ortamından kurtulmak

ve yeni bir gelişme evresine girmek için, bütün bu gelişmeler kar
şısında çözümler üretecek yeni bir mücadele programına ihtiyaç var
dır.

NELER YAPILABİLİR?
Kriz dönemleri, aynı zamanda yeni kararlar alma dönemleridir. Tür

kiye sendikal hareketi de bir yol ayrımındadır. Sendikalar ya yeni
stratejiler geliştirerek, kendini dönüştürerek güç kazanacak ya da de
mokrasinin "süsü" olan güçsüz yapılar haline gelecektir.
Böyle bir strateji kararının ayrılmaz parçası ise örgütsel yapının

gözden geçirilmesidir.
Temel sorun karşısında geliştirilecek strateji ve bunun hayata geç

mesini sağlayacak örgüt modeli üzerine geniş kapsamlı bir tartışma
zorurıludur. Tüm üye sendikalar ve işyerlerini de içerecek bu tar
tışmanın yeni dönemde örgütlenmesi ilk görev olarak kabul edil
melidir. Bu DISK'in öncü yapısının ve karakterinin gereğidir.
Bu tartışmaya bir zemin oluşturmak bakımından bazı satırbaşlarını

belirtmek yararlı olacaktır.

STRATEJİ İÇİN ÖNERİLER
A) Bu strateji işyeri ve çalışanlarla sınırlı kalmamalıdır.
Sendikal mücadele hedeflerinin, işyerleri ile sınırlı tutulması güç

süzlüğü doğuran koşullan baştan kabullenmek demektir.
Ülkemiz sendikal hareketinin önemli bir bölümü bu yanılgı ıçer

sindedir. Yukarda değinilen gelişmeleri görmemenin bir sonucu ola-



rak ortaya çıkan bu davranış sendikal hareketin önünü tıkamaktadır.
Oysa dünya sendikal hareketi bu sınırlamaları aşma yönünde

önemli adımlan atmış durumdadır. Emekliler ve işsizler sendikal ha-
reket saflarında örgütlenmektedir. İtalya'da 10 milyon sendikalının
4.5 milyonu emeklidir. ETUC üyesi sendikaların hemen hepsi iş
sizlere dönük her türlü faaliyeti sürdürmektedir.

İşsizler ve emekliler ülkemizde de çok önemli bir oran oluş
turmaktadır. Emekliler Sendikası girişiminin aldığı olumlu tepkiler
ortadadır.
DİSK Emekliler Sendikası ile başlattığı bu anlayışı geliştirerek

devam ettirmeli ve işsizleri de içerecek faaliyetlere başlamalıdır. Tüm
kesimleri kapsayacak talepler geliştirilmeli, mücadele bunlann et
rafında kurulmalıdır.
Sosyal haltlar, eğitim olanakları, çalışma süreleri ve koşulları, bu

bağlamda ele alınabilecek üç temel konudur. "Mezarda Emekliliğe
Hayır" ve "Sigortasız Çalışma" kampanyalarının toplumdan aldığı des
tek bize yol göstermelidir.
B) Emek Sürecindeki Değişim işçilerin lehirıe kullanılmalıdır.
Teknoloji ve işletme organizasyonlarındaki gelişmelerin işçilerin le

hirıe kullanılması mücadelenirı ana unsurlarından birisi olmalıdır.
Sendikalar toplu sözleşme taleplerinirı kapsamını genişletmeli ve yeni
uygulamalara müdahale etmelidir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri
kendi dışımızda görmek, bunlann emek sürecindeki etkilerine seyirci
kalrnak mümkün değildir.
Sendtkalar kafa-kol emeği ayrımına karşı çıkmalı, üretim sürecirıirı

odağına beceri, yetenek ve bilgiyi koymaya dönük taleplere önem ver
melidir. Bu anlamda işçilerin teknolojik yenilil<lere uyum sağ
lamasına yönelik meslek eğitimi programlan gündeme alınmalıdır.
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının, işçilerin katılımını , sadece

filli üretimle sınırlayan ve karar yetltisini işletme yönetimlerinde mer
kezileştiren yal<laşımına karşılık, idari ve mali konular da dahil
olmak üzere, katılım ve denetim talebi öne çıkarılmalıdır.
C) Bağımsız Politikalar
Bağımsız sınıf politikaları izlenmelidir. Sermayenin özellikle medya

aracılığıyla gerçekleştirdiği bilinç kayması sonucunda ortaya çıkan
sermaye, devlet ve/veya partilere bağımlı politika izleme alış
kanlığından vazgeçilmelidir. Emekçileri bir bütün olarak kapsayacak;
bağımsız bir güç oluşturabilecek bir anlayış gereklidir.
D) illuslararası İşbirliği
Bugüne kadar işkolu düzeyinde ve sendikaların tekil çabalarıyla

sürdürülen uluslararası ilişkilerin bugünkü ihtiyaçlarımıza cevap ver
mediği görülmektedir. Özellikle demokratik taleplerin ger-



çeltleştirİ.lmesinde ortaya çıkan sorunlar ve işverenlerin ortak dav
raruşları sendikaları ortak davranmaya zorlamaktadır.
Bu durum ekonomik mücadele için de geçerli olmakla beraber

henüz demokratik talepler için mücadele kadar açıkça gö
rülmemektedir. Firmaların küçülmesi, ürünlerin farklı parçalarının
farklı firmalar tarafından, hatta kimi kez farklı sektörlerde üretiliyor
olması, en küçük ekonomik talepler için bile uluslararası da
yanışmayı zorunlu kılmaktadır. Bu dayanışma sadece çalışanlarla sı
nırlı kalmamalı, işsizler, emekliler gibi kesimleri de mutlaka içer
melidir.
Bugüne kadar sadece dayanışma bağlamında sürdürülen ulus

lararası ilişkiler işbirliğine dönüştürülmelidir. Gümrük Birliği so
nucunda ülkemizde çokuluslu şirketler sayıca artacaktır. Bu şir
ketlerin karşısına işyeri esasıyla çıkmak mümkün değildir. Kaldı ki
uluslararası norm ve standartlar bu şirketlere belirli yükümlülükler
getirmektedir ve bunların ülkemizde de uygulanmasını istemek ge
rekir.
Yine AB çerçevesinde işçi-işverenler arasında sürdürülen gö

rüşmelerin, çerçeve toplu sözleşme girişimlerinin ülkemizdeki birçok
sektörü ve firmayı doğrudan etkileyeceği unutulmamalıdır.
Bütün bunlar güçlü bir uluslararası işbirliğini gerektirir. Eğitim,

teknik destek, eşzamanlı eylem gibi işbirlikleri sendik.alanınızın ge
lecek dönemdeki gündeminin önemli maddelerinden olmalıdır.
E) Hızlı, güçlü, kararlı ve topyekün tepki
İşverenlerin ülke hatta çoğu kez dünya ölçeğindeki ortak ta

vırlarının karşısına basın açıklamalarıyla, demeçler veya gecikmiş
mitinglerle çıkmak yerine, anında ve güçlü tepkiler üretmek zorunlu
hale gelmiştir. Sermaye, çıkarları sözkonusu olduğunda davranış bir
liğine girmekte ve tüm örgütleriyle eşgüdüm içersinde karşımıza çık
maktadır.
Sendikal hareket bu durumun bilincine varmak, davranışlarını

buna uygun düzenlemek zorundadır. Kısır sendikal çekişmeler aşıl
malı, DISK üyesi sendikalar işçi sınıfına örnek teşkil edecek bir bü
tünlük içine girmelidir. Sektörler arasında işbirliği sürekli gündemde
olmalıdır.
F) Bölünmeye Karşı Bütünleşme
Emekçiler arasındaki farklılaşmanın yarattığı bölünmeye karşı, bü

tünleşme sağlayacak talepler geliştirilmelidir. Bu farklılıklar aslında
aynı ortak kaynaktan doğmaktadır. Bu, sömürü olgusudur. Bu ne
denle, sömürüye karşı taleplerin ortaya konması birleştirici bir etki
yapacaktır. Sendikaların bu konudaki politikalarını, sömürünün sı
nırlanması, her şeyin metalaşmasına karşı çıkılması, artan üret
kenliğin toplum yararına değerlendirilmesi gibi noktalar oluş-



turrnalıdır.
G) Kadın ve çocuk işçilere yönelik çalışma
Kadınların işyerinde karşılaştığı kendilerine özgü sorunların ya

nısıra ücret eşitsizlikleriyle de mücadele edilmelidir. Eve iş verme ve
kısmi zamanlı iş uygulamalarında kadınlar en ön sırayı almaktadır.
Benzer şekilde kayıtdışı ekonomideki işgücünün büyük bir kısmı
kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Bu kesimlerin çalışma ve sosyal
güvenlik koşullarının iyileştirilmesi; eğitim olanaklarının arttırılması
gibi konular sendikal talepleri arasında yer almalıdır.
H) Örgüt İçi Demokrasinin Geliştirilmesi
Örgütlü faaliyetin başarısının temel faktörü güvendir. Güvenin ka

zanılması. bir yanıyla, mücadeledeki başarıya bağlıdır. Ancak bu ye
terli değildir. Hedeflerimize ve taleplerimize uygun bir yapılanma vaz
geçilmez bir koşuldur. örgüt üyelerinin örgütle yabancılaşmasının or
tadan kaldırılması, onların kendilerini gerçekleştirmelerine olanak ve
recek bir yapının oluşturulması gereklidir. Bu nedenle örgüt içi
demokrasinin geliştirilmesine yönelik yapısal değşiklikler, yeni bir
sendikal stratejinin en önemli unsurlarından birini oluşturmalıdır.

I) Toplumsal, siyasal sorunlar üzerine sendikal polıtıkalar oluş
turulmalıdır. Toplumun karşı karşıya olduğu her sorun bizim de so
runumuzdur. BU sorunlara ilişkin, emekçilerin çıkarını gözeten po
litikalar oluşturulmalı, toplumsal ve siyasal talepler için mücadeleye
girişilmelidir.

ÖRGÜT YAPISI ÜZERİNE ÖNERİLER
En iyi stratejinin bile, hayata geçirilip başarılı olabilmesi için ken

disine denk düşen bir örgütlenmeye ihtiyacı vardır. Bugün varolan
aerıdtkal örgütlenme modeli (modelleri) köşe taşlan yukarda belirtilen
stratejiye denk düşmemektedir.
Büyük işletmeler ve kamu sektörü, kitlesel üretim, kafa-kol emeği

ayrımı, düzenli ve sürekli istihdam ile erkek işçiler üzerinde yükselen
ve uzmanlaşma ile işbölürnü üzerinde yükselen klasik sendikal ör
gütlenme modeli, değişime uğramak zorundadır.
Varolan örgütsel yapının bu değişikliklerle uyumsuzluğu, erı azın

dan kapsadığı kesimlerin yetersizliği ortadadır. Klasik model, işsizleri,
part-time çalışanları, evde iş yapanları, emeklileri ve beyaz yakalıları
kapsamaktan uzaktır. Bu insanların, beyaz yakalılar hariç, işyeri ile
ilgileri çok alt düzeydedir ve sayı olarak sınıfın giderek daha büyük
bir kısmını oluşturmaktadırlar. Beyaz yakalılarsa ağırlıkla hala bi
reysel sözleşmeden yanadırlar.
Yeni örgüt yapısı, bu kesimlerin tümünün kendi sorunlarıyla uğ

raşmasına, çözüm aramasına ve bunları gerçekleştirme doğ
rultusunda eylemlilik içine girmesine olanak vermelidir.



:63121 olanağın sadece işkolu esasıyla yakalanması mümkün değildir.
Farklı işkollarında çalışan, ancak ortak sorunları olan çalışanların bi
raraya gelmesini, birlikte örgütlenmesini ve mücadele etmesini sağ
layacak yatay örgütsel yapılanmalara gereksinim duyulduğu açıktır.
Diğer yandan işkolu esasına dayanan dikey örgütlenmenin de, yeni

ihtiyaçlara özellikle de sendikal demokrasinin geliştirilmesi ihtiyacına
cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. İşyerırıde
kalite çemberleri ve toplam kalite yönetimi uygulamaları içersinde
olan, burılar aracılığıyla katılımı görece artan çekirdek işçileri, mev
cut "temsili" yapıyla tatmin etmek son derece zordur. Yaşanan pra
tiltlerde karşımıza çıkarı sorurılar bunu doğrulamaktadır.
Dün homojen bir kitle içinde uygulanan temsili bir demokrasi söz

konusuydu. Bugünkü sınıf içi farklılaşma karşısında, aynı uy
gulamayı sürdürmek yetersizdir. Yüksek teknolojili bir bir fabrikada
çalışan işçi ile aynı işkolunda yan sanayide emek-yoğun bir tek
nolojik ortamda çalışan işçinin, kadınişçiyle erkek işçinin, part-time
çalışarıla 52 hafta ihbar tazminatı alabilen işçinin ortak sendikal mü
cadelesini sadece oy çoltluğu esası ile sağlamak mümkün değildir.
Özgül çıkarların temsili ve ikna ortak bir hareketin ön koşuludur.
Diğer bir sorun işçilerin kendilerini ve yaşama kalitelerini ge

liştirecek imkanlara sahip olmalarının sağlanmasıdır. Bu esas olarak
toplu sözleşme taleplerinin konusu olmaltla birlikte sendikalar eği
tim, dinlenme gibi hizmet birimleri oluşturmalıdırlar.
Konfederal düzeyde, konfederasyon sendika ilişkisi organik bir hale

sokulmalıdır. Bu amaçla ortak sorunları olan farklı işkollarmı bı
raraya getiren federasyon gibi kurumlar düşünülebilir. (Deri ve teks
til, banka ve büro gibi)
DİSK yeni dönemde bu ihtiyaçlara cevap vermeyi vazgeçilmez bir

görev olarak önüne koymalıdır. Kapitalizmin krizden çıkmak için uy
guladığı yöntemler karşısında sorunlarımız değişmekte, çözüm yol
larımız aşınmaktadır. Bu durum karşısında seçeneklerimiz her geçen
gün sınırlanmaktadır. Sendikal hareket teslimiyetle, yeni çözümler
arasında bir tercih yapmak durumuda kalmıştır.
Teslimiyetin bir biçimi, sınıf ve kitle sendikacılığın işlevinin ortadan

kalktığını söylemek veya ülkemizde Japon sendikacılığı olarak da ad
landırılan işyeri sendikacılığına, yani "personel müdürlüğü" ko
numuna razı olmaktır.
Bu durumda sendikalar kurum olarak var olabilecekler; çekirdek

işçi gruplarının örgütü olarak varhklanrıı sürdürebilecek; yüksek
aidat toplayabilecek, ancak varlıkları tamamiyle işverenlerin ira
desine bağımlı olacaktır.
Teslimiyetin diğer bir biçimi ise tüm bu gelişmeleri ve yeni görevleri

görmezden gelmek, varolanı koruma güdüsüyle tutucu bir tavır içine
girmektir. Bu davranışın ardında yatan öznel faktör ise korkudur.



Değişimi kabul etmenin, kapitalizmin başarısını kayıtsız şartsız kabul
etmek anlamına geleceği korkusudur.
Bu korku anlamsızdır. İşçi sınıfı mücadelesinin birikimi, evrensel il

keler çerçevesinde, yeni koşullara yeni cevaplar üretmeye yetecek
kadar zengindir. Sendikal kadrolara düşen, bu zenginlikten uğruna
mücadele edilebilir, inanılır amaç ve hedefler ile buna uygun örgüt
yapısını çıkarmaktır.

İnandırıcılık, salt ulaşılabilir ve gerçekleşebilir hedefler saptamakla
sağlanamaz. Bunlarla birlikte bu hedeflerin, emekçiler ve toplum için
yararlı olduğu noktasında da inandıncılık gerekmektedir.
Böyle bir inandmcılığı sağlamak için kapsayıcı taleplerle ortaya çı

kılmalıdır. Yeni dönemdeki taleplerimiz bu nedenle son derece önem
kazanmaktadır.

TALEPLERİMİZ
Yukardaki yaklaşımlar ışığında başlıca taleplerimizi şöyle sı

ralayabiliriz.
1- Demokrasi ve Barış
Sorunların çözümü için yapılacak çalışmaların tümü demokrasiyi

gerektirir. Bu nedenle, ülkede ve sendikada eksiksiz bir demokratik
işleyişe ulaşılması birinci talebimiz olmalıdır.
Gerek demokrasiyi ortadan kaldıran tehditleri beslemesi, gerekse

sınıf içinde yarattığı bölünme nedeniyle süren "Düşük yoğunluklu ça
tışma" nın derhal sona ermesi zorunludur.
Demokrasi ve banş ekonomimize önemli katkılar sağlayacak, üret

ken olmayan alanlara giden trilyonlar üretici faaliyetlere dö
neceklerdir.
2- Üreten Toplum
12 Eylül ile ülkemize giren yeni sağ anlayışın üretimi dışlayan, köşe

dönmeyi marifet sayan yaklaşımlan, ülkemizin üretici po
tansiyellerinin gelişimini engellemektedir.
Aynı anlayış üretimi bilim ve telmolojideki değişmelere uygun olarak

yaprrıak yerine ucuz emek sömürüsünü sürdürmeyi yeğlemektedir.
Üretici emeği hor gören, en az zahmetle en fazla para kazarımarıın

"yolunu bulmak" biçiminde ortaya çıkan bu anlayışın karşısına "Ure
ten Toplum" talebi ile çıkılmalıdır.
Maddi ve manev alanlarda toplumu yeniden üretmeye yöneltmek,

işsizlik başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için ilk koşuldur.
3- Sosyal Talepler
Toplumumuz sosyal değerleri giderek daha fazla gözardı etmekte;

dayanışma, yaşlı ve güçsüz olanlan koruma gibi erdemler hızla yok



elrıraktadır. Bundan daha önemli olarak toplumun sosyal düzeninin
tek yanlı olarak, sermaye tarafından belirlenmesi gündeme gel
mektedir. Güçsüzlük bir kusur olarak algılanmakta güçsüz birey
veya katmanlar ezilmektedir. Çocukları, kadınları çok kötü koşullar
altında çalıştırmak sıradan bir olgu halirıe gelmiştir. Sosyal güvenlik
şemsiyesi giderek daralmaktadır. Sermayenin bireyci ideolojisi ile teş
vık ettiği bu olgunun karşısına "Yeniden sosyallik" talebiyle çı
kılmalıdır. Bunun başlıca unsurlarını çocuk, yaşlı ve sakat çalıştırma
yasağı, örgütlenme hakkı, herkese toplu sözleşme hakkı. sosyal gü
verılik Iıakkı ve eşit işe eşit ücret oluşturmalıdır
4- İş ve İş Güvencesi
Artan işsizlik karşısında insanların kendi varlıklarını geliştirerek

sürdürecekleri bir işe sahip olma hakkı vurgulanmalı, "Herkese iş"
sloganı tüm topluma mal edilmelidir.
Diğer yandan esneklik, kriz vb. sözde nedenlerle işten çıkarmalar

karşısında iş güvencesinin önemi sürekli vurgulanmalı, izlenecek po
litikalar ile işten atma işverenin karar alırken ençok zorlanacağı konu
halirıe getirilmelidir.
5- Adil Gelir Dağılımı
Emek sürecindeki gelişmeler sonucunda daha hızlı, daha ucuz ve

daha kaliteli ve daha çok üreten işçi sınıfı, üretiminin sonuçlarından
faydalanamamaktadır. Bugün nüfusun% 15'i GSMH'nın takriben%
85'ini almaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur. İnsanca ya
şamaya yetecek ücret ve sosyal imkanların sağlanabilmesi için adil
gelir dağılımı talebi dile getirilmelidir.
6- Çalışma Sürelerinin Kısaltılması
İstihdam yaratmanın, gelir dağılımını iyileştirmenin kısacası artan

üretkerıliği toplumsal faydaya dönüştürmenin anahtarı çalışma sü
relerirıin kısaltılmasıdır.

İşçi sınıfı tarıhının en önemli dönemleri bu talep uğruna mücadele
etrafında şekillenmiştir.
Emeğirı bir meta olmaktan çıkması mücadelenin ileri bir adımını

oluşturan bu talep çalışan veya işsiz herkesi kapsamaktadır. Ücretler
düşürülmeden yapılacak süre kısaltması ışgücü ihtiyacı doğuracak.
gelir dağılımını iyileştirecektir.
Ülkemizin çalışma sürelerinin uzunluğu bakımından ön sıralarda

olduğu göz önüne alınırsa, böyle bir talebin gerçekçi ve ulaşılabilir ol
duğu ortadadır.
7- Karar Alına Süreçlerine Katılım ve Denetim
Emek sürecirıdeki değişimi emekçilerin lehine kullanmaya dönük

bir adım olarak gündeme getirilmelidir. Üye sendikalarımız işçilere
konunun önemini anlatmalı, toplu sözleşme tekliflerinde konuya yer
vermeli, ısrarla müzahere gündemine getirmelidir.



Sendikalar arasında ortak çalışma grupları oluşturularak ulus
lararası örnekler ışığında uygulanma modelleri geliştirilmelidir. GB
sonrasında AB mevzuatındaki hükümlere uygun düzenlemeler talep
edilmelidir.
8- PozitifAyrımcılık
Fiziki özellikleri nedeniyle çifte sömürüyle karşılaşan, kadın işçiler

başta çocuk ve yaşlıların sorunlarının çözümü içirı ayrıcalıklı dav
rarıtlması talep edilmelidir. Bu konu toplu sözleşme maddesi ya
pılmalıdır.
9- Eğitim Hakkı
İnsanların kendilerini geliştirebilmesinin önkoşullarından birisi eği

timdir. Gerek çalışanların becerilerini geliştirerek yaşam koşullarını
iyileştirme şansına sahip olabilmeleri gerekse işsizlerirı iş bu
labilmeleri için eğitim şarttır. Sendikalarımız bu konuyu toplu söz
leşmelerde vazgeçilmez bir hak olarak gündeme getirmeli, konfederal
düzeyde mevzuat değişikliği içirı mücadele edilmelidir.
10- İşçi Sağlığı İş Güvenliği Standartları
Ülkemizin bu konudaki mevzuatının oldukça ileri olduğunu söy

lemek yanlış değildir ama uygulamadaki noksanlıkta ortadadır. Bu
durum denetim eksikliği kadar sendikaların ve işçilerirı duyarsızlığına
da bağlıdır.
Toplu sözleşmelerimiz bu konudaki denetimirı nasıl yapılacağına

ilişkin hükümler içermelidir.
Sendikalarında yönetiminde söz sahibi olabileceği bir kurum oluş

turulması veya mevcut kurumların bu doğrultuda düzenlenmesi için
mücadele edilmelidir.





V. Bölüın•I RAPOR





SUNUŞ
Olağanüstü Genel Kurul hazırlıklarımız nedeniyle, 08.08.1994 ta

rihinde başlayan 9. Mali dönemimiz, 31.12.1995 tarihi itibariyle sona
erdirilmiştir. Yaklaşık 1.5 yılı kapsayan bu dönem ile ilgili raporumuz
muhasebe hesap planımızdaki sıralamaya göre tetkiklerinize su
nulmuştur.
Çalışma dönemimiz içerisinde bütçede öngörülen gelirlerimiz sen

dilcalarrmız.ın olanaklarının azalması yüzünden gerçekleşememiştir.
Sendfkalarırmzın çoğunluğu bu dönem içerisinde üyelik ödentilerini
ödeyememiş, tahsil edilen aidatlar da giderlerimizi karşılayamamıştır.
Bunedenle Konfederasyonumuz mevcut taşıt araçları ile Izrnir'de bu
lunan büroyuda satmak suretiyle giderlerini karşılamaya çalışmıştır.
Dönem içimdeki harcamalarımızda bütçe esaslarına uygun olarak

hareket etmek için özen gösterilmiş, bütçe sunuşlarının aşıl
mamamısana çalışılmıştır. Harcama kalemlerimiz raporumuzda yıl yıl
Bilanço ve Kar-Zarar Cetvellerinde tek tek gösterilmiştir. Mali iş
lerimiz ilgili yasalar yanında 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 47.
maddesi gereğince 08.03.1984 gün ve 84/7931 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile çıkarılan Tüzük ile Yönetim Kurulumuzca kabul edil
miş olan Mali İşlemler ve Yolluk Yönetmeliği hükümlerine göre dü
zenlenmiş ve yürütülmüştür.
Bu düzenlemeler çerçevesinde dönem faaliyetlerimiz bir Muhasebe

Müdürü ile bir de Muhasebeciden oluşan iki kişilik bir kadroyla yü
rütülmüştür.
Günlük, aylık ve dönemsel rutin muhasebe işlemlerimiz yanında

mali konuları ilgilendiren yasal düzenlemeler yakından izlenmiş ve
yapılan değişildikler konusunda sendikalarımız olanaklarımız öl
çüsünde bilgilendirilmiştir.
Sonuç olarak bütçe sınırları içerisinde kalınarak yürütülen çalışma

dönemimize ilişkin çıkarılan raporumuz tetkilderinize sunulmuştur.



GEÇİCİ MİZAN
ARALIK 94 MİZANI

HESAP HESAP BORÇ ALACAK
~i

ALACAK
KODU ADI BAKİYESİ

100 KASA HESABI 16.268.593.958.- 16.235.486.921.- 33. 107.037.-

102 BANKALAR HESAB I 82.643.675.891.- 82.483.956.712.- 159.719.17 9.-

105 FON BANKA HESAB I 4.364.114.165.- 4.364. l 14. 165.-

106 AVANSLAR HESAB I 6.664.055.549.- 6.797.682.690.· 70.807.919.· 204.435.060.·

108 PEŞİN ÔDENEN GİDERLER 58.005.000.- 58.005.000.-

111 FON BORÇLULARI 4.463.395.584.- 2.975.597.056.- 1.487.798.528.-

113 FON ALACA!{L lLARI HES. 900.000.000.- 900.000.000.-

114 EMANETLER HESAB I 10.986.230.518.- 13.223.301.328.- 2.237 .070.810.·

115 FON BAĞIŞ HESABI 3.060.602.555.- 4.583.252.948.- 1.522.650.393.·

116 DEMiRBAŞLAR HESABI 2.781.892.716.- l.799.879.344.- 982.013.37 2.-

118 SABİT DEĞERLER 3.762.281.085.- 2.770.050.390.- 992.230.695.-

120 SENDİKALAR CARİ HES. 136.270.969.091.- 93.502.420.788.- 44.473.667.029.- 1.705.118.726.·

122 AİDAT ALACAKLARIMIZ 86.487.855.434.- 129.225.594.431.- 211.830.552. - 42.949.569.549.-

200 ÜYE . VE DAYANIŞMA AİD. 5.669.516.536.- 9.537.093.749.- 3.867.577.213.·

204 MAL VARI. iĞi GELİRLERi 525.000.000.- 525.000.000.-

206 YAYIN GELİRLERİ HES. 150.300.000.- 182.800.000.· 32.500.000.·

208 FAİZ GELiRLERİ HESABI 624.652.983.· 656.899.513.- 32.246.530.·

210 BAĞIŞ GELİRLERİ HESABI 20.143.065.- 20.660.015.- 516.950.·

212 DİĞER GELİRLER 449.086.491.- 1.132.942.306.- 683.855.815.·

300 PERSONEL GİDERLERi 9.808.648.616.- 6.132.709.723. - 3.675.938.893.-

302 PER.ÔDENEK VE YOL. 346.767.500.- 122.327.500.- 224.440.000.-

304 YÔNET İCİ GİDERLERİ 3.491.887.713.· 1.354.086. 782.- 2.137.800.931.-

306 YÔN.ÔDENEK VE YOL. 193.709.400.- 32.555.000.- 161.154.400.-

308 İDARi GİDERLER 5.731.534.521.- 2.987.178.655.· 2.744.355.866.-

310 AİDAT GIDERLERi 194.795.900.- 194.795.900.-

312 EĞİTIM GİDERLERi 1.002.268.926.· 757.687.870.- 244.581.056.-

314 YATIRIM GİDERLERi 244.056.300.- 63.800.000.- 180.256.300.-

400 CARi YIL GEL.-GİD. HES. 11.609.699.158.- l 1.609.699.158.-

402 BİRİKMİŞ GELİR HESABI 8.333.885.637.- 9.644.014.570.- 1.310.128.933.·

404 BİRİKM İŞ GİDERLER HES. 4.735.143. 148.- 4.735.143.148.-

406 BİLANÇO DEVİR HES . 4.627.934.734.- 6.602.178.801.- 1.974.244.067.·

GENEL MİZAN TOPLAMI 424.938.920,613.- 424.938.920.613.- 58.226. 787.637.- 58.226.787.637.·

J



KESİN MİZAN
ARALIK 94 MİZANI

HESAP HESAP BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
KODU ADI BAKIYESİ BAKİYESİ

100 KASA HESABI 16.268.593.958.- 16.235.486.921.- 33.107.037.-

102 BANKALAR HESABI 82.643.675.891.- 82.483.956.712.- 159.719.179.-

105 FON BANKA HESABI 4.364.114.165.· 4.364.114.165.-

106 AVANSLAR HESABI 6.664.055.549.· 6.797.682.690.- 70.807.919.- 204.435.060.·

108 PEŞİN ÖDENEN GİD. 58.005.000.· 58.005.000.·

111 FON BORÇLULAR! 4.463.395.584.- 2.975.597.056.- l.487.798.528.-

113 FON ALACAKLILARI HES. 900.000.000.- 900.000.000.-

114 EMANETLER HESABI 10.986.230.518.- 13.223.301.328.· 2.237.070.810.·

115 FON BAÖIŞ HESABI 3.060.602.555.· 4.583.252.948.- 1.522.650.393.-

116 DEMİRBAŞLAR HESABI 2.781.892.716.- 1. 799.879.344.- 9,82.013.37 2.·

118 SABİT DEĞERLER 3.762.281.085.- 2.770.050.390.- 992.230.695.·

120 SENDİl<ALAR CARİ HES. 136.270.969.091.- 93.502.420.788.- 44.473.667.,029.- l.70_5. Ll8.726.-

122 AİDATALACAKLARIMIZ 86.487.855.434.- 129.225.594.431.· 21 l.830.552.- 42.949.569.549.-

200 ÜYE. VE DAYANIŞMA AİD. 9.537.093.749.- 9.537.093.749.-

204 MALVARLIĞI GELİRLERİ 525.000.000.- 525.000.000. •

206 YAYIN GELİRLERİ HES. 182.800.000.· 182.800.000.-

208 FAİZ GELİRLERİ HESABI 656.899.513.- 656.899.513.-

210 BAĞIŞ GELİRLERİ I-IES. 20.660.015.· 20.660.015.-

212 DİĞER GELİRLER 1.132.942.306.- 1.132.942.306.-

300 PERSONEL GİDERLERİ 9.808.648.616.· 9.808.648.616.-

302 PER.ÖDENEK VE YOL. 346.767.500.- 346.767.500.-

304 YÖNETİCİ GİDERLERİ 3.491.887.713.- 3.491.887.713.-

306 YÖN.ÖDENE!{ VE YOL. 193.709.400.· 193.709.400.-

308 İDARİ GİDERLER 5.731.534.521.- 5.731.534.521.-

310 AİDAT GİDERLERİ 194.795.900.- 194.795.900.-

312 EĞİTİM GİDERLERi l.002.268.926.- 1.002.268.926.-

314 YATIRIM GİDERLERİ 244.056.300.- 244.056.300.·

400 CARİ YIL GEL.-GİD. HES. 20.978.226.604.- 20.978.226.604.-

402 BİRİKMİŞ GELİR HESABI 9.644.014.570.- 9.644.014.570.-

404 BiRİKMİŞ GİDERLER HES 7.651.845. 153.- 4.735.143. 148.- 2.916.702.005.-

406 BİLANÇO DEvlR I-IES. 4.627.934.734.- 6.602.178.801.- 1 .974.244.067.-

GENEL MİZANTOPLAMI 443.675.975.505.- 443.675.975.505.- 51.774.962.196.- 51.774.962.196.-



31 ARALIK 1994 TARİHLİ BİLANÇO AÇIKLAMALARI

A: AKTİF HESAPLAR
1-KASAHESABI:
31 Aralık 1994 Tarihinde Kasada nakit olarak bulunan miktar

33.107.037 .-TL.dır.
2-BANKALAR HESABI:
Konfederasyonumuzun Devlet Bankaları nezdinde bulunan Vadesiz

Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesaplarından oluşmaktadır. 31 Aralık
1994 Tarihine göre vadeli mevduatımız yoktur. Diğer Mevduatımızın
bankalara göre dağılımı aşağıya listelenmiştir.

2.1-Vadesiz Mevduat Hesaplarımız:
T.Emlak Bankası AŞ. Merter Şubesi 9629 Hesap
TC Ziraat Barıkası AŞ. Merter Şb. 1592-6 Hesap
T.Vakıflar Barıkası AO. Arık. Şb. 2029605 Hesap
T.Emlak Bankası AŞ. Galeria Şb. 97802 Hesap

Vadesiz Mevduat Toplamı

11 .655.349.-
6.634.817.-
968.374.-

51.000.000.-

70.528.540.-

2.2-Döviz Tevdiat Hesaplarımız:
T.Emlak Bankası AŞ. Merter Şb. 16138 USD (1) 1.752.521.-
T.Emlak Bankası AŞ. Merter Şb. 16129 BEF (2) 87.458.878.-
T.Emlak Bankası AŞ. Merter Şb. 469660 DEM (3) 249.240.-

Döviz Tevdiat Hesapları Toplamı 89.460.639.-

Bankalar Nezdindeki Mevduat Toplamı 159.719. 179.-

3-AVANSLAR HESABI

31 Aralık 1994 Tarihinde 70.807.919.-TL. bakiye veren bu hesaplar
esasında gider kaydı yapılmamış harcamalar veya bölge tem
silciliklerimizdeki döner avanslardan oluşmaktadır. Bu avansların dö
kümü aşağıdadır.
2.1-Bölge Avansları:
Yönetim Kurulu kararları ve Yönetmelikler gereği Merkez ve Bölge

Temsilciliklerimize rutin harcamalan ile bölge vergi ve SSK'lannı kar
şılamak üzere gönderilen avanslardan henüz harcama belgesi gel
memiş olan avans miktarlarını göstermiktedir. Bu avansların kul
lanımı ve kapatılması Bölge Temsilciliklerimizin sorumluluğunda böl-



gelerce yürütülmektedir. Avanslar genellikle banka havaleleri ile çı
karılmakta, bölgelerce gönderilen sarf belgeleri ve ödeme listeleri mer
keze geldiğinde bu evrak üzerinden ilgili hesalara kaydı ya
pılmaktadır.
Avansların ayrıntıları aşağıya çıkarılmıştır:

Ankara Merkez Temsilciliği (Sorumlu Hacer Peri)
Çukurova Bölge Tem. (Sorumlu Yusuf Yürekli)
Akdeniz Bölge Tem. (Sorumlu Recep Koç)
Marmara Bölge Tem. (Sorumlu İsmet Cantekin)

4.326.089.-
l.879.144.-
6.984.850.-
1.1?3.ves..

Trakya Bölge Tem. (Sorumlu Sadık Kızarılı)
Güneydoğu Bölge Tem. (Sorumlu İbrahim Gültepe)
Karadeniz Bölge Tem. (Sorumlu Bekir Belovacıklı)

Bölge Avansları Toplamı
3.2-İş Takip ve Sipariş Avansları
Mal ve Hizmet alımı gibi çeşitli konularda verilen avansların henüz

Fatura veya harcama belgesi gelmeyen kısımlarından oluşmaktadır.
Ayrıca Araştırma Enstitümüz ile Avrupa Temsilciliğimiz döner avansı
da bu avanslar içinde bulunmaktadır. 31 Aralık 1994 Tarihinde ba
kiyesi 22.834.625.-TL.dır.

3.000.000.-
2.218.938.-
825.000.-

70.528.540.-

Dökümü aşağıya çıkarılmıştır
Necdet Okcan
Ahmet Asena
Ahmet Mete Sönmez
Sabri Kaplan

İş Avansları Toplamı
3.3- Seyahat Avansları
Yurt içi ve Yurt dışı geziler için verilen avanslar olup gezi dönüşü

konaklama, yol gideri ve yolluk belgelerinin düzenlenmesi sonucu yö
netmeliğine uygun olarak kapatılmaktadır. 31 Aralık 1994 Tarihinde
bakiyesi 4.027.000.-TL.dır.

1.752.625.-
4.152.000.-

12.430.000.-
4.500.000.-

22.834.625.-

Dökümü aşağıdadır
Rıdvan Budak
Muzaffer Subaşı

Seyahat Avansları Toplamı

1.082.000.-
2.945.0G)Q.-

4.027.000.-



3.4~Ücret Avansları:
Yönetmelikler Gereği personele ücretinden kesilmek üzere verilen

avanslardan oluşmaktadır. 31 Aralık 1994 Tarihinde bakiyesi
19.287.700.- TL.dır.
3.5-Kayyumdan Devralınan Avanslar
Dökümü aşağıya çıkarılan bu avanslar 12 Eylül 1980 sürecine ait

olup kayyumluktan devralınmıştır. Borcu doğuran nedenler net ola
rak bilinmemektedir. Bu bakımdan şüpheli alacak vasfı taşıyan bu
hesabın tasfiyesi için Yönetim Kurulu Karan beklenmektedir. 31 Ara
lık 1994 Bakiyesi 1.784.658.- TL.dır.

Tuncer Kocamanoğlu
Ali Rıza Güven
Hakkı Öztürk
Ünal Akçöltekin
Mehmet Aksoy

Kayyumluk Avansları Toplamı

Avanslar Genel Toplamı

427.977.-
301.681.-

5.000.-
900.000.-
150.000.-

1. 784.658.-

70.807.91

5-ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
Konfederasyonumuzun muhtelif şahıs veya kurumlara vermiş ol

duğu teminat mektuplan ve depozitolar ile alacaklarımıza karşılık
almış olduğumuz, henüz tahsil edilmemiş çek ve senetler toplamını
göstermektedir. 31 Aralık 1994 bakiyesi 447.085.880.-TL.dır.
5.1-Alacak Senetleri :
Vadeye bağlanan alacaklarımız için alınan senetler toplamını gös

termektedir. 31 Aralık 1994 tarihinde bakiyesi 346.069.000.-TL.dır.
Bir adet senet Tekstil Sendikamıza aittir.
5.2-Çekler :
Vadeye bağlanan alacaklarımız için alınan çekler toplamını gös

termektedırv 31 Aralık 1994 tarihinde bakiyesi 50.000.000.-TL.dır.
Çekler Gıda-Iş Sendikasına aittir.
5.3-Verilen Depozito ve Teminatlar
Bu hesap Kira ve Abonman gibi akitlerden dolayı verilen de

pozitolari göstermektedir. 31 Aralık 1994 tarihinde bakiyesi
5.000.000.-TL.dır.

Dr.Halis Altınkılıç

Verilen Depozit ve Teminatlar Toplamı

5.000.000.-

5.000.000.-



ola
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5.3-Kefaletler :
Belçıka'run Brüksel Kentinde bulunan DİSK AVRUPA TEM

SİLCİLİĞİ'ne kiralan büro için T.Emlak Bankası aracılığı ile verilen
harici garanti toplamıdır.
Dökümü Aşağıdadır :

Mm.Eliane HEIDERSCHEID
Mm. B. PEETERS

24.500.00-BEF 23.008.440.-
24.500.00-BEF 23.008.440.-

Kefaletler Toplamı 46.016.880.-

6-FON BORÇLULARI
Bu hesap DİSK ÖRGÜTLENME FONU hesabından ilgili sen

dikalarımıza yapılan örgütlenme ve Eğitim Çalışmaları ile ilgili öde
meleri göstermektedir. Bu sendikalarımız Mali yapılarını güç
lendirdiklerinde borçları tahsil edilecektir.

7-DEMİRBAŞLAR HESABI
Faaliyete başladığımız tarihten 31 Aralık 1994 tarihine kadar alınan

demirbaş eşya, araç ve gereçler toplamını göstermektedir. Alınan tüm
demirbaşlar 30.03.1993 Tarih ve 14596 sayılı Yevmiye numarası ile
TC Bakırköy 13.Noterliğince tasdiklenen Demirbaş Eşya Defterine ka
yıtlıdır. 31 Aralık 1994 Tarihinde bakiyesi 982.013.372.- TL.dır. De
mirbaşlar ile ilgili liste raporumuz eklidir.

8-SABİT DEĞERLER HESABI
Alınan Taşıt araçları, Makine veya tesisler ile Taşınmaz mallardan

oluşmaktadır. 31 Aralık 1994 tarihinde 992.230.695.-TL.dır. Listesi
rapora eklidir.

9-SENDİKALAR CARİ HESABI
Üye sendikalarımızın 31 Aralık 1994'e kadar olan üyelik ödentileri

ile sendikalarla karşılıklı ödemelerin yer aldığı cari hesaptır. Sen
dikalarımızla aramızdaki borç alacak ilişkileri bu hesapta takip edil
mektedir. 31 Aralık 1994 Tarihinde bakiyesi 44.473.667.029.-TL.dır.

10-BİRİKMİŞ GİDERLER HESABI
Bu hesap Cari yıl gider artığını, takip eden yıla aktarmayı sağlamak

için kullanılmaktadır. 31 Aralık 1994 tarihinde 2.916.702.005.
TL.dır.



B: PASİF HESAPLAR

11-AVANS HESAPLARI
Bu hesap mizanda görüleceği gibi İş Takip Avanslarında avans rnik

tarını aşan ödemesi yapılmış harcamalar ile tahakkuku yapılıp henüz
ödenmemiş personel alacaklarını göstermektedir. 31 Aralık 1994 ta
rihinde bakiyesi 204.435.060.- TL.dır.

12-ÇEŞİTLİ BORÇLAR
Üçüncü şahıslara verilen harici garanti, ödenmemiş çekler, alınan

teminatlar ile mal ve hizmet alımlarından doğan cari hesap ba
kiyelerinden oluşmaktadır. 31 Aralık 1994 tarihinde bakiyesi
1.181.873.591.-TL.dır.
12.1-Borç Senetleri :
T.Emlak Bankası Merter Şubesine olan harici garanti borcumuzla

henüz ödeme kararı çıkmamış borçlarımızı göstermektedir. Dökümü
aşağıya çıkarılmış olup 31 Aralık 1994 bakiyest 476.016.880.- TL.dır.

T.Emlak Bankası Merter Şubesinden alınan
O 1. 1 l. l 995'e kadar geçerli Mm. B.PEETER
namına yazılı 24.500,00-BEF'lik kira ödeme
teminat mektubu 23.008.440.-
T.Emlak Bankası Merter Şubesinden alınan
Ol. 1 l.1995'e kadar geçerli Mm. Eliane HE
IDERSCHEID namına yazılı 24.500,00-
BEF'lik kira ödeme teminat mektubu
Rıdvan BUDAK Genel Başkan

Teminat Mektubumuz Toplamı
12.2-Alınan Depozito veTeminatlar
Satışı yapılan taşıt araçlarımızdan satış bedeli talı.sil edilmiş olup,

henüz trafiğe tescil işlemleri tamamlanmamış taşıtların satış bedelleri
geçici olarak bu hesapta takıp edilmektedir. Şahıs ve firma bazında
dökümü aşağıya çıkarılmıştır.

A.Kadir MENDİ 40.000.000.-

23.008.440.-
430.000.000.-

476.016.880.-

Star Ford Servisi

Toplam
12.3-Mal ve Hizmet Alımından Borçlar
Bu hesap sendikal faaliyetlerimizden dolayı satın aldığımız mal ve

hizmetlerin faturalarının kaydedildiği ve ödemelerinin yapıldığı firma
cari hesapları gibi çalışmaktadır. 31 Aralık 1994 tarihinde bakiyesi

370.000.000.-

410.000.000.-



295.856.711.-TL.dır.
Merterler Renault Servisi AŞ.
Intematıonal Press Servıce
Sun Turizm Tic.AŞ.
Sispa Bilgisayar
Vega Yayıncılık Tanıtım
Degül Reklamcılık Ltd. Şti.
Yerıigürı Basın Yayın AŞ.
Bürotek
Türkiye Genel Sigorta AŞ.
Lastik-İş Sendikası
Lastik-İş Bina Yönetimi
Çelik Oto Kaporta/Ayhan ÇELİK
Karlı Kırtasiye
Şark Sigorta Acentası
Hotel Merit Altınel
Otel Seyhan

Mal ve Hizmet Alımından Borçlar Toplamı

Çeşitli Borçlarımız Toplamı

13-EMANETLER HESABI:

Ödenecek net ücretler
Ödenecek gelir vergisi
Ödenecek damga vergisi
Ödenecek SSK Primi
Ödenecek Sosyal Güvenlik Destek Primi
Ödenecek Tasarrufu Teşvik Fonu

37.696.506.-
3.000.-

48.974.000.-
33.350.000.-
5.000.000.-

20.000.000.-
26.780.625.-
2.875.000.-

29.339.779.-
25.350.000.-
27.000.000.-
6.9513.870.-

13.358.975.-
10.533.708.-
3.559.248.-
5.077.000.-

295.856.71 ı.-
1.181.873.591.-

25.247.599.
l.614.983.214.-

25.651.864.-
376.551.847.-
48.816.321.-
97.679.193.-

31 Aralık 1994 tarihinde 2.237.070.810.-TL bakiye veren bu hesap
tahakkuk eden ücret ve yollukların vergi, fon, SSK primi gibi öden
memiş yasal kesinti ve ücretlerden oluşmaktadır.

Dökümü aşağıya çıkarılmıştır.

13.1-Genel Merkez Emanetleri



•• -- -·Ödenecek kodut Edindirme Yardımı Fonu

Ödenecek Kira Stopajı (DİSK-AR Hiz. Binası)
Ödenecek Kira SSDF
Ödenecek İcra Kesintileri
GVK 94.mad. tev. edilen stopaj
GVK 94.mad. tev. edilen fon payı

Genel Merkez Emanet Hesaplan Toplamı

2.952.000.-
3.244.000.-
228.000.
l 7.000.-

2.348.400.-
164.662.-

2.197.884.100.-

13.2-Ankara Merkez Temsilciliği Emanet Hesapları:

Ödenecek Gelir Vergisi
Ödenecek Damga Vergisi
Ödenecek SSK Primi
Ödenecek Sosyal Güvenlik Destek Primi
Ödenecek Tasarrufu Teşvik Fonu
Ödenecek Konut Edindirme Fonu Yardımı
Ödenecek Kira Stopajı
Ödenecek Kira SSDF

1 l.272.581.-
168.554.-

4.901 .062.
l.755.604.
l.399.912.-

160.000.-
3.816.000.-
268.000.-

Ankara Merkez Tem. Emanet Hesaplan Toplamı 23.741.713.-
13.3-Çukurova Bölge Temsilciliği Emanet Hesapları:

Ödenecek Gelir Vergisi 7.116.119.-
Ödenecek Damga Vergisi 103.457.-
Ödenecek SSK Primi
Ödenecek Tasarrufu Teşvik Fonu
Ödenecek Konut Edindirme Fonu Yardımı
Çukurova Bölge Tem. Emanet Hesaplan Toplamı

13.4 Ege Bölge Temsilciliği Emanet Hesapları:
Ödenecek Bina Vergisi 1.005.000.-
Ege Bölge Tem. Emanet Hesapları Toplamı 1.005.000.-

13.5 Güneydoğu Bölge Temsilciliği Emanet Hesapları:

4.901.062.-
1.249.015.-

160.000.-
13.524.153.-

Ödenecek Gelir Vergisi
Ödenecek Damga Vergisi
Ödenecek SSK Primi
Ödenecek Tasarrufu Teşvik Fonu

518. 101.-
11.115.-

245.053.-
83.575.-



Ödenecek Konut Edindirme Yardımı Fonu 58.000.-
Güneydoğu Bölge Tem. Emanet Hesapları Toplamı 915.844.-
Genel Emanet Hesapları Toplamı da 2.237.070.810.-TL.dır.

14-FON BAĞIŞ HESABI:
Bu hesap DİSK ÖRGÜTLENME FON'l.J'na sendikaların katılımların

göstermektedir. Fonun faiz gelirleriyle birlikte 31 Aralık 1994 ta
rihindeki bakiyesi 1.522.650.393.-TL. olup katkı miktarları mizanda
görülmektedir.
15-SENDİKALAR CARİ HESABI:
Bu hesabın bakiyesi tahakkuku yapılmamış aidata mahsuben ya

pılan tahsilatı göstermektedir. 1.705.118.726.-TL. bakiye BANK-SEN
sendikamıza aittir.
16-AİDAT ALACAKLARIMIZ:
Bu hesap sendikalarımızdan aidat tahakkuku ve tahsilabnı izlemek

amacıyla açılmış olup sendikalarımızın üyelik ödenti borçlarını takip
etmek için kullanılmakta olup aidat ödentileri tahsil edildiğinde bu
hesap üzerinden gelir kaydedilerek hesap sıfırlanacaktır. 31 Aralık ,
1994 de bakiyesi 42.949.569.549.-TL.dır. Sendikaların gerçek borç
ları sendikalar cari hesabında görülmektedir.
17-BİLANÇO DEVİR HESABI:
Kullanmış olduğumuz hesap planımız gereği alınan demirbaşlar

sabit değerler için yapılan ödemeler ile peşin olarak ödenen giderler
gibi ödemeler bu hesap aracılığı ile takip eden yıllara aktarılmaktadır.
31 Aralık 1994 tarihinde bakiyesi 1.974.244.067.-TL.dır. Ayrıntısı ;
Demirbaşlar ve Sabit Değerler ekindedir.



GEÇİCİ MİZAN
31 ARALIK 1995

HESAP HESAP BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
KODU ADI BAKiYESİ BAKİYESİ

100 KASA HESABI 28.361.839.831.- 28.264.796.812. - 97.043.019.-

102 BANl(ALAR HESABI 15.691.416.675.- 15.194.463.362.- 496.953.313.-

106 AVANSLAR HESABI 7.975.471.198.- 8.040.633.047. - 215.205.325.- 280.367.174.-

110 ÇEŞİTLİ ALAC/\KL/\R 7.563.849.201.- 7.121. 763.321.- 442.085.880.-

111 FON BORÇLULAR! 1.487. 798.528.- 1.487.798.528.-

112 ÇEŞİTLİ BORÇLAR 10.457.620.368.- 12.432.890.248.- 1.975.269.880.-

114 EMANETLER HESABI 12.528.143.555.- 16.820.022.757.- 4.291 .879.202.-

115 FON BAĞIŞ HESABI 1.522.650.393.- l .522.650.393.-
; 116 DEMİRBAŞLAR HESABI 982.013.372.- 982.013.372.-

118 SABİT DEĞERLER 1.078.566.945.- 495.695.680.- 582.871.265.-

120 SENDİKALAR CARİ HES. 75,090.620. 139.- 29.851.485. 123.- 49.282.725. 136.- 4.043.590. 120.-

122 AİDAT ALAC/\KL/\RIMIZ 25.385.565.817.- 70.074.322.017.- 2.203.194.852.- 46.89 J.951.052.-

200 ÜYE. VE DAYANIŞMAAİD. 13.777.966.000.- 38.151.060.569.- 24.373.094.569.-

204 MAL VARLIĞI GELİRLERİ 1 .520.000.000.- 3.440.000.000.- 1.920.000.000.-

206 YAYlN GELİRLERİ HES. 3.800.000.- 3.800.000.-

208 FAİZ GELİRLERİ HESABI 7.399.402.- 22.351.740.- 14.952.338.-

212 DİĞER GELİRLER 236.000. 115.- 1.061.063.167.- 825.063.052.-

300 PERSONEL GİDERLERİ l 7.078.703.629.- 5.440.021. 160.- 11 .638.682.469.-

302 PER.ÔDENEK VE YOL. 1.514.854.300.- 665.782.700. - 849.071.600.-

304 YÖNETİCİ GİDERLERİ 5.874.298.344.- 2.002.957.171.- 3.871.331.173.-

306 YÖN.ÖDENEK VE YOL. 509.003.132.- 171.555.277.- 337.447.855.-

308 İDARİ GİDERLER 16.957 .488.887. - 6.260.616.707.- 10.696.872.180.-

310 AİDAT GİDERLERİ 780.393.740.- 780.393. 740.-

312 EĞİTİM GİDERLERİ 1.345.661. 750.- 604.887.295.- 740.774.455.-

314 YATIRIM GİDERLERİ 172.672.500.- 86.336.250.- 86.336.250.-

400 CARİ YlL GEL.-GİD. HES. 31.082.731.034.- 31.082.731.034.-

404 BİRİKMİŞ GİDERLER HES 3. 737.936.057.- 821.234.052.- 2.916.702.005.-

406 BİLANÇO DEVİR HES. 495.695.680.- 2.060.580.317. - 1.564.884.637.-

GENEL MİZAN TOPLAM! 281.693.710.199.- 281.693.7I0.199.- 87.707.502.417.- 87.707.502.417.-



KESİN MİZAN
31 ARALIK 1995

HESAP HESAP BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
KODU ADI BAKIYESİ BAKİYESİ

100 KASA HESABI 28.361.839.831.- 28.264.796.812.· 97.043.019.-

102 BJ\Nl{AL/\R HES/\81 15.691.416.675.- 15.194.463.362.- 496.953.313.-

106 AVANSLAR HESABI 7.975.471.198.- 8.040.633.047.- 215.205.325.- 280.367.174.·

110 ÇEŞİTLİ 11.1.ACJ\KLI\R 7.563.849.201.- 7.121.763.321.- 442.085.880.-

111 FON BORÇLULARI 1.487.798.528.- 1.487.798.528.-

112 ÇEŞİTLİ BORÇLAR 10.457.620.368.· 12.432.890.248.· 1.975.269.880.-

114 EMANETLER HESABI 12.528.143.555.- 16.820.022.757.- 4.291.879.202.-

115 FON BAĞIŞ HES/\81 l .522.650.393.- 1.522.650.393.-

116 DEMİRBAŞLAR HES/\81 982.013.372.- 982.013.372.-

118 SABİT DEĞERLER 1.078.566.945.- 495.695.680.- 582.871.265.-

120 SENDİJ{AL/\R CARİ HES. 75.090.620.139.· 29.851.485.123.- 49.282.725.136.- 4.043.590.120.-

122 AİDAT 11.1.AC/\.IU.ARIMIZ 25.385.565.817.- 70.074.322.017.- 2.203.194.852.· 46.891.951.052.-

200 ÜYE. VE DAY/\NIŞM/\ AİD. 38.151.060.569.- 38.151.060.569.-

204 M/\L VARLIĞI GELİRLERİ 3.440.000.000.- 3.440.000.000.-

206 YAYIN GELİRLERİ HES. 3.800.000.- 3.800.000.•

208 FAİZ GELİRLERİ HES/\131 22.351.740.- 22.351.740.-

212 DİĞER GELİRLER 1.061.063.167. • 1.061.063.167.-

300 PERSONEL GİDERLERİ 17.078.703.629.- 17.078.703.629.-

302 PER.ÔDENEK VE YOL. 1.514.854.300.- 1.514.854.300.-

304 YÖNETİCİ GİDERLERİ 5.874.298.344.- 5.874.298.344.-

306 YÖN.ÖDENEK VE YOL. 509.003.132.- 509.003.132.-

308 İDARi GİDERLER 16.957.488.887.- 16.957.488.887.-

310 AİDAT GİDERLERİ 780.393. 740.- 780.393.740.-

312 EĞİTİM GİDERLERİ 1.345.6131.750. • 1.345.661.750.-

314 YATIRIM GİDERLERİ 172.672.500.- 172.672.500.-

400 CARİ YIL GEL.-GİD. HES. 60.083.640.756.- 60.083.640.756.·

404 BİRİKMİŞ GİDERLER HES 5.601.935.820.- 821.234.052.- 4.780.70 l.768.·

406 BİLI\NÇO DEVİR HES. 495.695.680.- 2.060.580.317.- 1.564.884.637.-

GENEL MiZAN TOPLI\MI 339.695.529.643.· 339.695.529.643.- 60.570.592.458.· 60.570.592.458.-
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20 TEMMUZ 1995 TARİHLİ BİLANÇO AÇIKLAMALARI

A:AKTİF HESAPLAR
1-KASA HESABI :
31 Aralık 1995 Tarihinde Kasada nakit olarak bulunan miktar

97.043.019.-TL.dır.
2-BANKALARHESABI :
Konfederasyonumuzun Devlet Bankaları nezdinde bulunan Vadesiz

Mevduat Döviz Tevdiat Hesaplarından oluşmaktadır. 31.12.1995 Ta
rihine göre vadeli mevduatımız yoktur. Diğer mevduatımızın ban
kalara göre dağılımı aşağıya listelenmiştir.
2. 1-Vadesiz Mevduat Hesaplarımız:

T.Vakıflar Bankası AO. Ank. Şb. 2029605 Hesap ·968.374.-
T.Emlak Bankası AŞ. Galeria Şb. 97802 Hesap 26.604.918.-
T.C.Ziraat Bankası Merter Şb. 1592-6 Hesap 356.836.503.-
Vakıflar Bankası AO. Karaköy Şb. 2017887 Hesap 1.506.947.-

Vadesiz Mevduat Toplamı 385.916.742.-
2.2-Döviz Tevdiat Hesaplarımız:
T.Emlak Bank. AŞ. Galeria Şb.147130 USD (1) 1.754.455.-
T.Emlak Bank. AŞ. Galeria Şb. 147121BEF (2) 109.032.876.-
T. Emlak Bank. AŞ. Galeria Şb. DEM (3) 249.240.-
Döviz Tevdiat Hesapları Toplamı 111.036.571.-
Barıkalar nezdindeki mevduat Toplamı 496.953.313.-

3-AVANSLAR HESABI :

31.12.1995 Tarihinde 215.205.325.-TL. bakiye veren bu hesaplar
esasında henüz gider kaydı yapılmamış harcamalar veya Bölge Tem
silciliklerimizdeki döner avanslardan oluşmaktadır. Bu avansların dö
kümü aşağıdadır.
3. 1-Bölge Avansları:
Yönetim Kurulu Kararlan ve Yönetmelikler gereği Merkez ve Bölge

Temsilciliklerimize rutin harcamaları ile Bölge vergi ve SSK'larını kar
şılamak üzere gönderilen avanslardan henüz harcama belgesi gel
memiş olan avans miktarlarını göstermektedir. Bu avansların kul
larıımı ve kapatılması Bölge Temsilcilerinin sorumluluğunda böl
gelerce yürütülmektedır. Avanslar genellikle banka havaleleri ile çı
karılmakta, bölgelerce gönderilen sarf belgeleri ve ödeme listeleri



merkeze geldiğinde bu evrak üzerinden ilgili hesaplara kaydı ya
pılmaktadır. Avansların ayrıntıları aşağıya çıkarılmıştır.

Ankara Merkez Tem. (Sorumlu Hacer Peri)
Çukurova Bölge Tem. (Sorumlu YusufYürekli)
Akdeniz Bölge Tem. (Sorumlu Recep Koç)
Ege Bölge Tem. (Sorumlu Musa Çam)
Marmara Bölge Tem. (Sorumlu İsmet Cantekin)
Trakya Bölge Tem. (Sorumlu Sadık Kızanlı )
Güneydoğu Bölge Tem. (Sorumlu İbrahim Gültepe)
Karadeniz Bölge Tem. (Sorumlu Bekir Belovacıklı)

Bölge Avansları Toplamı
3.2-İş Takip ve Sipariş Avansları
Mal ve Hizmet alımı gibi çeşitli konularda verilen avansların henüz

fatura veya harcama belgesi gelmeyen kısımlarından oluşmaktadır.
Ayrıca Araştırma Enstitümüz ile Avrupa Temsilciliğimiz döner avansı
da bu avanslar içinde bulunmaktadır. 31.12.1995 tarihinde bakiyesi
125.811.482.-TL.dır. Dökümü aşağıya çıkarılmıştır.

1.521 .204.-

12.724.168.-
923.705.-

3.000.000.-
3.676.310.-
2.559.994.-

24.603.381.-

Yücel Top
Ahmet Asena
Ahmet Mete Sönmez
Kemal Hamzaoğlu
Vahdettin Karabay

İş Avansları Toplamı
3.3-Ücret Avansları
Yönetmelikler gereği personele ücretinden kesilmek üzere verilen

avanslardan oluşmaktadır. 31.12.1995 tarihinde bakiyesi
63.203.804.-TL.dır.

78.229.482.-
4.152.000.-

12.430.000.-
1 l.000.000.-
20.000.000.-

125.811.482.-

3.4-Kayyuından Devralınan Avanslar:
Dökümü aşağıya çıkarılan bu avanslar 12 Eylül 1980 sürecine ait

olup kayyumluktan devralınmıştır. Borcu doğuran nedenler net ola
rak bilinmemektedir. Bu bakımdan şüpheli alacak vasfı taşıyan bu
hesabın tasfiyesi için Yönetim Kurulu kararı beklenmektedir.
31.12.1995 bakiyesi 1.784.658.-TL.dır.

Tuncer Kocamanoğlu
Ali Rıza Güven
Hakkı Öztürk
Ünal Akçöltekin
Mehmet Aksoy

427.977.-
301.681.-

5.000.-
900.©00.-
150.000.-



- . ·- .. }
Kayyumluk Avansları Toplamı
Avanslar Genel Toplamı

4-ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
Konfederasyonumuzun muhtelif şahıs veya kurumlara vermiş ol

duğu teminat mektupları ve depozitolar ile alacaklarımıza karşılık
almış olduğumuz, henüz tahsil edilmemiş çek ve senetler toplamını
göstermektedir. 31.12.1995 bakiyesi 442.085.880.-TL.dır. Dökümü

, aşağıya çıkarılmıştır.

1.784.658.
215.205.325.-

4.1-Alacak Senetleri:
Vadeye bağlanan alacaklarımız için alınan senetler toplamını gös

termektedir. 31.12.1995 tarihinde bakiyesi 346.069.000.-TL.dır. Bir
adet senet Tekstil Sendikamıza aittir.
5.2-Çekler:
Vadeye bağlanan alacaklarımız için alınan çekler toplamını gös

termektedir. 31.12.1995 tarihinde bakiyesi 50.000.000.-TL.dır. Çek
ler Gıda-İş Sendikamıza aittir.
5.3-Kefaletler:
Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan DİSK AVRUPA TEM

SİLCİLİĞİ'ne kiralanan büro için T.Emlak Barıkası aracılığı ile verilen
harici garanti toplamıdır. Dökümü aşağıdadır.

Mm.Eliane HEIDERSCHEID 24.500.00-BEF 23.008.440.-
Mm. B. PEETERS

Kefaletler Toplamı
5-FON BORÇLULARI

Bu hesap DİSK ÖRGÜTLENME FONU hesabından ilgili sen
dikalarımıza yapılan örgütlenme ve Eğitim Çalışmaları ile ilgili öde
meleri göstermektedir. Bu sendikalarımız mali yapılarını güç
lendirdiklerinde borçları tahsil edilecektir.

6-DEMİRBAŞLAR HESABI :

Faaliyet başladığımız tarihten 31.12.1995 tarihine kadar alınan de
mirbaş eşya, araç ve gereçler toplamını göstermektedir. Alınan tüm
demirbaşlar 30.03.1993 tarih ve 14596 sayılı yevmiye numarası ile
TC. Bakırköy 13. Noterliğince tasdiklenen Demirbaş Eşya Defterine
kayıtlıdır. Bakiyesi 982.013.372.-TL.dır. Demirbaşlar ile ilgili liste ra
porumuza eklidir.

7-SABİT DEĞERLER HESABI :
Alınan Taşıt araçları, Makirıe veya tesisler ile Taşınmaz mallardan

24.500.00-BEF 23.008.440.-

46.016.880.-



oluşmaktadır. 31.12.1995 tarihinde 582.871.265.-TL.dır. Listesi ra
pora eklidir.

8-SENDİKALAR CARİ HESABI :
Üye sendikalarımızın 3 l. l 2. l995'e kadar olan üyelik ödentileri ile

sendikalarla karşılıklı ödemelerin yer aldığı cari hesaptır. S.en
dikalarımızla aramızdaki borç alacak ilişkileri bu hesapta takip edil
mektedir. bakiyesi 49.282.725.136.-TL.dır.

9-AİDAT ALACAKLARIMIZ :
Üye sendikalarımızla olan aidat hesaplarımızın kontrol ve takibi açı

sından tutulan, nazım hesap gibi işleyen bu hesap aidatlar tahsil ec:li
lip gelir kayıt edildiğinde kapanacaktır. Bakiyesi 2.203.194.852.
TL.dır.

10-BİRİKMİŞ GİDERLER HESABI :
Bu hesap Cari yıl gider artığını, takip eden yıla aktarmayı sağlamak

için kullanılmaktadır. 31.12.1995 tarihinde 4.780.701.768.-TL.dır.

B: PASİF HESAPLAR

11-AVANS HESAPLARI :
Bu hesap mizanda görüleceği gibi İş Takip Avanslarında avans mik

tarını aşan ödemesi yapılmış harcamalar ile tahakkuku yapılıp henüz
ödenmemiş personel alacaklarını göstermektedir. 31.12.1995 ta
rihinde bakiyesi 280.367.174.- TL.dır.

12-ÇEŞİTLİ BORÇLAR :
Üçüncü şahıslara verilen harici garanti, ödenmemiş çekler, alınan

teminatlar ile mal ve hizmet alımlarından doğan cari hesap ba
kiyelerinden oluşmaktadır. 31.12.1995 tarihinde bakiyesi
1.975.269.880.-TL.dır.
12.1-Borç Senetleri :
T.Emlak Bankası Merter Şubesine olan harici garanti borcumuzla

henüz ödeme kararı çıkmamış borçlarımızı göstermektedir. Dökümü
aşağıya çıkarılmış olup 31.12.1995 bakiyesi 1.636.016.880.-TL.dır.

T.Emlak Bankası Merter Şubesinden alınan
O 1. l l. l 995'e kadar geçerli Mm. B.PEETER
namına yazılı 24.500,00-BEF'lik kira ödeme
teminat mektubu
T.Emlal~ Bankası Merter Şubesinden alınan
Ol. 1 l.1995'e kadar geçerli Mm. Eliane HE
IDERSCHEID namına yazılı 24.500,00-

23.008.440.- .



filEF'lik kira ödeme teminat mektubu

Toplam

Rıdvan Budak'tan 15.000 DM karşılığı
Çetin Uygur'dan 30.000 DM karşılığı

TOPLAM
12.2-Mal ve Hizmet Alımından Borçlar
Bu hesap sendikal faaliyetlerimizden dolayı satın aldığımız mal ve

hizmetlerin faturalarının kaydedildiği ve ödemelerinin yapıldığı firma
, cari hesapları gibi çalışmaktadır. 31.12.1995 tarihinde bakiyesi
339.253.000.-TL.dır.

23.008.440.-

46.016.880.-

588.000.000.-
1 .002.000.000.-

1.636.016.880.-

Çeşitli Borçlarımız Toplamı 1.245.879.525.
TL.dır.

13-EMANETLER HESABI:

31.12.1995 tarihinde 4.291.879.202.-TL bakiye veren bu hesap ta
hakkuk eden ücret ve yollukların vergi, fon, SSK primi gibi öden
memiş yasal kesinti ve ücretlerden oluşmaktadır. Dökümü mi
zandadır.
14-FON BAĞIŞ HESABI:
Bu hesap DİSK ÖRGÜTLENME FONU'na sendikaların katılımların

göstermektedir. Fonun faiz gelirleriyle birlikte 31.12.1995 tarihindeki
bakiyesi 1.522.650.393.-TL. olup katkı miktarları mizanda gö
rülmektedir.
15-SENDİKALAR CARİ HESABI:
Bu hesabın bakiyesi tahakkuku yapılmamış aidata mahsuben ya

pılan tahsilatı göstermektedir. 4.043.590.120.-TL. bakiye BANK-SEN
sendikamıza aittir.
16-AİDATALACAKLARIMIZ:
Üye sendikalarımızla olan aidat hesaplarımızın kontrol ve takibi açı

sından tutulan, nazım hesap gibi işleyen bu hesap aidatlar tahsil edi
ı lip gelir kayıt edildiğinde kapanacaktır. Bakiyesi 46.891.951.052.
TL.dır.
17-BİLANÇO DEVİR HESABI:
Kullanmış olduğumuz hesap planımız gereği alınan demirbaşlar

sabit değerler için yapılan ödemeler ile peşin olarak ödenen giderler
gibi ödemeler bu hesap aracılığı ile takip eden yıllara aktarılmaktadır.
31.12.1995 tarihirıde 1.564.884.637.-TL.dır. Ayrıntısı Demirbaşlar ve
Sabit Değerler ekindedir.

nı@@



DEMİRBAŞ EŞYA LİSTESİ

1-BÜRO MALZEMELEPj:

Kayıt No Eşyanın Cinsi ve vasıfları Adedi Alındığı Taı1h l<ullanıldığı Mahal Tutan

Simle! Aquamalıc Elek. Süpür. 04.02.92 Genel Merkez 1.260.000.-

2 Sharp Cornpct Cs 4632 Hes. Mak. 07.05.92 Genel Merkez 1.250.000.-

3 Sharp r-R 220 r-aks Cthazr 18.05.92 Genel Merkez 7.000.000. -

4 Polysler Kimlik ı<aplanıa. Cilt Mak. 2 28.05.92 Genci Merkez 7.772.800.-

5 Lebib Yalkım Yasa Külliyatı 31.05.92 Genci Merkez 3.278.230.·

6 ı PW Prog. Comnıodore Bilgisayar 02.06.92 Genci Merkez 6.759.200.-

7 Panasonıc UF 270 Faks Cihazı 02.06.92 Genci Merkez 12.992.000.-

8 Telests ISDX K 64 Sanl. 24 ad. mak. 28.07.92 Genel Merkez 36.081.920.-

9 Lebib Yalk.ım Yasa Külli. Ek Cilt. 11.09.92 Genci Merkez 933.993.-

10 Nlkon FM2 Ob. Pcnlax P30 F.M. 11.09.92 Genel Merkez 19.802.000.·

il Kare! MS 26 Tel. Sanl. 4 ad. Mak. 17.09.92 Ar. Ens./Takslm 2.868.096.-

12 Rowenta RB 50 Elektrik Süpürgesi 29.09.92 Ar.Ens./Takslm 850.000.-

13 Dikey Büro Pcrd. ve mck. 45m 09.10.92 Çukurova Böl. Tem. 3.998.400.-

14 Alüminyum Kapı 42 l(g. 09.10.92 Çukurova Böl. Tem. 2.093.280.-

15 Yer Halısı Büro Tipi 37 m. 09.10.92 Çukurova Böl. Tem. L243.200.-

16 Masa ve Otunna Grubu 09.10.92 Çukurova Böl. Tem. 12.336.800. •

17 NEC Sumıtonıo Çağn Cihazı 16. 10.92 Genel Merkez 5.168.800.·

18 HIUt Model Telefon MakJnası 2 15.10.92 Genel Merkez 459.200.-

19 HIUt Model Telefon MakJnası 3 26.10.92 Genci Merkez 688.800.·

20 Sharp SF 7370 Fotokopi Mak. 11.11.92 Ar. Ens./Takstm 20.160.000.-

21 Chmax Mutfak Aspiratörü 27.11.92 Genel Merkez 756.000.-

22 İtalyan Çerçeve 5 27.11.92 Genel Merkez 1.400.000.·

23 Telefon Santraline İlave Kart 30.11.92 Genel Merkez 3.964.800.·

24 Bilgisayar Program EğlUml (24 sa.l 30.11.92 Genel Merkez 8.064.000.·

25 Saba VHS Video 2850 15.12.92 Genci Merkez 3.506.700.·

26 Kare! MS 38 Tel. Sanl. 17.12.92 Ankara Merkez Tem. 2.800.000.·

27 Tuşlu Telefon MakJnası 7 17.12.92 Ankara Merkez Tem. 1.450.400.-

28 KalallUk Soba 28.12.92 Çukurova Böl. Tem. 2.100.000.-

29 J{atallUk Soba Aygaz Tüplü 04.01.93 Akdenlz Böl. Tem. 2.200.000.-
30 Karcı MS.26 Tel. Sanı. 30.01.93 Ege Böl.Tem. 1.120.000.-

31 Facıt T 160 Yazı MakJnası 05.02.93 Genel Merkez 4.000.000.·

32 HIUt Telefon MakJnası 2 15.02.93 Genel Merkez 504.000.·

33 Hlut Telefon MakJnası 2 28.02.93 Genel Merkez 504.000.·

34 HIUt Telefon MakJnası 5 16.03.93 Genel Merkez 1.260.000.·

35 Panasonıc UF 121 Faks cnı. 16.03.93 Avrupa Tcrnsllclllğl 12.061.388.·

36 Cofax HS 330 Faks Clh. 02.04.93 Çukurova Böl. Tem. 7.579.264.·

37 Cofax HS 330 Faks Clh. 02.04.93 Akdeniz Böl. Tem. 7.579.264.-

38 Cofax HS 330 Faks Cth. 02.04.93 Ege Bölge Tem. 7.579.264.-

nı@



39 Pariasonıc-2365 Telefon Mak. 07.04.93 Genel Merkez l.176.000.-

40 Sollgor Objektif 20 mm. 25.06.93 Genel Merkez 2.600.000.-

41 SoUgor ObjekUf 80x210 mm. 15.07.93 Genci Merkez 2.850.000.-

42 Sehpa. Projektör. Ayak takınu 15.07.93 Genci Merkez 3.001.600.-

43 Panasonıc N 3000 Video Camera 16.07.93 Genel Merkez 17.604.000.-

44 Ayaklı Aspiratör 6 10.08.93 Genel Merkez 4.050.000.-

45 Abidin Dlno Tablosu 27.09.93 Genci Merkez 17.604.000.-

46 Redhouse. Adam. Webster Sözlük 28.09.93 Genel Merkez l. 188.000.-

47 H!Ut Telefon Maklnası 27.09.93 Genel Merkez 330.400.-

48 Nlillsk GM 80 Elektrtk Süpürgesi 15.07.93 Genel Merkez 3.720.000.-

49 Işıklı Reklam Panosu 22.12.93 Karadeniz Böl. Tem. 7.245.000.-

50 Yetkin Şef Koltuk 24.12.93 Araştırma Enstitüsü 2.317.250.-

51 BOSCH Cep Telefonu GSM 03.03.94 Genel Merkez 25.200.000.-

52 Cep Telefonu Hatb 211 54 40 03.03.94 Genel Merkez 4.535.600.-

53 Cep Telefonu Sim Kartı 03.03.94 Genel Merkez 2.164.400.-

54 BOSCH Cep Telefonu GSM 03.03.94 Genci Merkez 25.200.000.-

55 Cep Telefonu Hatb 211 54 41 03.03.94 Genel Merkez 4.535.600.-

56 Cep Telefonu Sim Kartı 03.03.94 Genci Merkez 2.164.400.-

57 Telefon Hattı 642 37 08 07.09.94 Genel Merkez 3.288.300.-

58 Sharp SF 8350 Fotokopi Mak. 14.09.94 Genel Merkez 140.500.000.-

59 Telefon Hatb 557 14 23 10.10.94 Genel Merkez 383.700.-

60 Telefon Hatb 557 19 12 10.10.94 Genel Merkez 383.700.-

61 Meri Kanunlar 14.10.94 Genel Merkez (Hk. D.) 6.718.000.-

Büro Malzemeleri Toplamı 493.381.749.-

2-MOBİLYA VE MEFRUŞAT MALZEMELERİ :

Kayıt No Eşyanın Ctrıst ve Vasıflan Adedi AlındığıTarih Rullanılclığı Mahal Tutarı

100.000.000.-

Raylı Dikey Perde 69.6 m2 01.06.92 Genel Merkez 5.102.160.-

2 Rlp Rulo Halı Dudu 01.06.92 Genel Merkez 9.234.657.-

3 DP Dlkey Perde 02.06.92 Genel Merkez 4.501.000.-

4 DP Dikey Perde 20.11.92 Genel Merkez 4.000.000.-

5 Du-Du Halı 18.05.92 Genci Merkez 12.984.921.-

6 Du-Du Halı 15.11.91 Genel Merkez 5.040.000.-

7 Rlp Rulo Halı 06.07.92 Genel Merkez 9.498.249.-

8 Rlp Rulo Halı 14.08.92 Genci Merkez 3.374.935.-

9 80 !Jk 27 adet raf ve oturma grubu 07.09.92 Ar. Ens. Taksim 4.816.000.-

ıo Stor Perde 33 m. 09.10.92 Ar. Ens, Taksim 5.730.491.-

11 Tül. güneş. perde. 100.00+34.50 m. 18.11.92 Genel Merkez 9.038.400.-

12 Muhte!Jf Ofis Mob. Mis. xeıı. 04.12.92 Ankara Merkez Tem. 39.543.840.-

13 Masa ôrtüsü 20 m. 24.12.92 Genci Merkez l. 120.000.-

14 Dlnarsu Hah 200 m2 11.01.93 Genci Merkez 8.960.000.-
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15 Tul Perde 52 m. 11.01.93 Genel Merkez

16 Rlp Rulo Halı 66.40 m2 28.01.93 Genel Merkez

17 Cenova Müdür Masası 4 25.02.93 Genel Merkez

18 Cenova Kütüphane Dar-geniş Upl 4 25.02.93 Genel Merkez

19 Cenova Sehpa, Orta Sehpa 8 25.02.93 Genel Merkez

20 Cenova Toplantı Masası 2 25.02.93 Genel Merkez

21 Cerıova İkili Kanepe 6 25.02.93 Genel Merkez

22 Cenova tekli koltuk 12 25.02.93 Genel Merkez

23 Bilgin Müdür Koltuğu 7 25.02.93 Genel Merkez

24 Ergonom Üç Kolçaklı Sandalye 25.02.93 Genci Merkez

25 Allema Toplantı Kolluğu 44 25.02.93 Genel Merkez

26 Teleks Sekreter Grubu 25.02.93 Genel Merkez

27 Sekreter Etajeri 25.02.93 Genel Merkez

28 Toplantı ıcoltuğu Kılıfı 17 25.02.93 Genel Merkez

29 0120 cm. çaplı toplantı masası 31.03.93 Genel Merkez

30 ııugın Müdür Koltuğu 31.03.93 Genel Merkez

31 Ccnova Televizyon Etajeri 2 31.03.93 Genel Merkez

32 Cenova İk.lll Kanepe 2 31.03.93 Genel Merkez

33 Ayaklı Lambader 08.04.93 Genci Merkez

34 Çubuklu Sandalye 4 15.04.93 Genel Merkez

35 Çay Ocağı Komple Dolap ve Tezgah 20.08.93 Genel Merkez

36 3'lü llllglsayar Masası 2 30.11.93 Araşt. Ens. Taksim

37 Yetkin Müdür Koltuğu 4 30.11.93 Araşt. Ens. Taksim

38 Yetkin Şef l{oltuk 30.11.93 Araşt. Ens. Taksim

Mobilya ve Mefruşat Malzemeleri Toplamı

3-KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR :

2.329.600.-

2.324.000.-

48.000.000.-

34.899.200.-

9.256.800.

l l.491.200.-

43.730.400.-

61.286.400.

l 7.875.200.-

l.697.080.-

50.327.200.-

6.384.000.

l.489.600.-

10.307.200.-

6.048.000.-

2.688.000.-

5.376.000.-

15.344.000.-

192.640.-

4.256.000.-

14.560.000.-

3.220.000.-

9.660.000.-

2.317.250.-

4.S8.004.423.-

!{ayıt No Eşyanın Cinsi ve Vasıflan

AL.GAZ 40 it. Kahveci ocak takmu

Adedi Alındığı Tarih

08.05.92

KullaruldJğı Mahal

Genel Merkez

Tutarı

627.200.-

Küçük Demirbaşlar Toplanu

SABİT DEĞERLER EŞYA LİSTESİ

627.200.-

1-MAKİNEVE TEÇHİZATLAR:

Kayıt Na Eşyanın Cinsi ve Vasıflan Adedi

10+3 kullanıcılı. Novel sistem Apple

Maclntosh+5 ad. terminal. 3 printer

2 Network Kablosu

3 MAC Classtc 4/40 Masaüstü Yay.

4 EGES 5 !{VA KeslnUslz Güç l{aynağı

5 EGES 1 !<VA Kesintisiz Gfı;ç Kaynağı

6 CAROLAI-iM 663 S Megafon 2

Alındığı Tarih Kullanıldığı Mahal Tutan

20.11.92 Genel Merkez 273.625.944.-

03.12.92 Genel Merkez 515.200.-

03.12.92 Genel Merkez 15.821.114.-

04.12.92 Genel Merkez 38.640.000.-

04.12.92 Araş. Ens. Taksim 12.880.000.-

05.02.93 Genel Merkez 4.008.000.-
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7 16.02.93 Genel Merkez 28.530.322.-

8 12.04.93 Genel Merkez 8.643.600.-

9 l<onf. Sal. Sesi. ımn Düzeni Tk. 15.04.93 Genel Merkez 19.508.400.·

!O CAROL AHM 663/5 ve 652VS M.fon 5 26.04.93 Genel Merkez l !.520.000.-

ll 1 MB 51mm Modul veStand 4 14.06.93 Genel Merkez 3.924.435.-

12 W.W.hausc 24.000 BTU soğ.-sıc.ldl. 28.06.93 Genel Merkez 9.588.000.-

1•3 SHURE Mikrofon 15.07.93 Genel Merkez 1.260.000.-

14 POMI< Marka Klima 14.07.93 Çukurova Böl. Tem. 5.040.000.-

15 Arçellk E 4300 Soğuk-Sıcak Klima 12.08.93 Genel Merkez 9.408.000.-

16 Arçcllk E 5300 Klima 5 12.08.93 Genci Merkez 44.672.000.-

17 HP Desk Jet Printer 10. 10.94 Genel Merkez 44.672.000.-

18 lntemet Modem Bilgisayar 08.02.95 Genel Merkez 86.336.250.-

MakJna ve TeçWzaUar Toplamı: 582.87 !.265.-
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4 Ağustos 1994-31 Haziran 199$
DÖNıEMİ

DİSK ETKİNLİK~ERİ
9. Genel Kurul'un tamamlanmasıyla birlikte Konfederasyerıumurzurı

zor bir döneme gireceğini birçok kez ifade etmiş, ancak bu sıkıntalam
üye sendikalarımızın desteği ile aşmakta kararlı olduğumuzu be
lirtmiştik.
Bu yaklaşım ile göreve başlayan Yönetim Kurulumuz bir yandan

dönemirı gereklerirıe uygun çalışma programını en geniş katılımla
oluşturma çabasını sürdürürken diğer yandan günlük hayatta kar
şımıza çıkan ihtiyaçları cevaplamaya, sorunları çözmeye gayret et
miştir. Yönetim Kurulumuzun çalışmalarının iki ayağından birini de
mokratikleşmeye diğer ayağını ise örgütlenmeye yönelik çalışmalar
oluşturmuştur. Özellikle son aylarda hızla hareketlenen siyasal v.e
ekonomik ortamın ihtiyaçlara cevap verilmesi Yönetim Kurulumuzun
başlıca çabasını oluşturmuştur. Bu amaçla başta Demökrası Plat
formu olmak üzere kendi dışımızdaki yapılarda da temas kurulmuş,
birlikte hareket olanakları aranmıştır.
Sendikalarımızın karşılaştığı sorunların çözümü içirı çaba har

canmış, örgütlenmelerinin önünü açmaya dönük çalışmalar ya-
pılmıştır. ·,
Uluslararası dayanışmanın artırılması amacıyla ETUC, ICFfU ve

ulusal konfederasyonlarla temaslar kurulmuş, ortak projeler öne
rilmiştir.
Bu çerçevede yapılan çalışmalar özetle şöyledir:

1994 YILI ETKİNLİKLERİ
9. DİSK Genel Kurulu
Konfederasyonumuzun 9. Genel Kurulu 4-7 Ağustos 1994 tarihleri

arasında toplandı. İstanbul, Dedeman Otelinde yapılan Genel Kurul
sonucunda Genel Başkarılığa, Tekstil Sendikası Genel Başkanı Rrd
van Budak, Genel Sekreterliğe ise Mehmet Atay seçildi.
Yeni DİSK Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Lastik-İş Gerıel

Başkanı Vahdettin Karabay, Yeraltı Maden-İş Genel Başkanı Çetin
Uygur, Türnka-İş Genel Başkanı Sabri Kaplan, Devrımoı Sağlık-İş



Genel Başkanı Doğan Halis ve Tekstil Gaziantep Şube Başkanı Mu
zaffer Subaşı.
Yeni Yönetimi l{utlama Ziyaretleri
Genel Kurulun hemen ardından yeni seçilen yönetim bir çok örgüt

ve kişi tarafından kutlandı. 8 Ağustos'ta CGIL Uluslararası ilişkiler
Uzmanı Bruno Rossi, 10 Ağustos'ta TİS_K Genel Başkanı Refik Baydur
ve TISK yönetim kurulu üyeleri, SSK Istanbul Bölge Sağlık Müdürü
Dr. Fevzi Sağıroğlu, 11 Ağustos'ta CHP İstanbul İl Başkanı Prof. Dr.
Halük Ülman ve yönetim kurulu üyeleri, CHP İstanbul Milletvekilleri
Mehmet Sevilgen ve Algan Hacaloğlu, 12 Ağustos'ta Kamu Çalışanları
Sendikaları Platformu temsilcileri, 16 Ağustos'ta ILO Türkiye tem
silcisi Prof. Dr. Rüçhan Işık aynca çeşitli tarihlerde Tekstil, Lastik-Iş,
Bank-Sen, Birleşik Metal-İş ve Gıda-İş sendikalarımızın yönetim ku
rulu üyeleri, sendikalarımızın şube yöneticileri, işyeri temsilcileri yeni
DİSK yönetimini kutlama ziyaretinde bulundu.
Devir-Teslim Töreni
9. Genel Kurul'da seçilen DİSK Yönetim Kurulu, 15 Ağustos'ta genel

merkezde düzenlenen bir törenle görevi resmen devraldı. Törene eski
yönetim kurulundan Genel Başkan Kemal Nebioğlu, Genel Sekreter
Süleyman Çelebi, Yönetim Kurulu üyeleri Hulusi Karlı ve Rıza Güven
katıldı.
Dörtlü Zirve Toplantıları
Türk-İş, Hak-İş ve TİSK'in katılımıyla 9. Dönem Yönetim Kurulu ta

rafından başlatılan dörtlü zirve uzunca bir aradan sonra yeniden top
landı. Zirvede daha önce de ele alınan sosyal güvenlik sistemine iliş
kin görüş ve istekleri içeren ortak bir belgenin hazırlanması gö
rüşüldü.

15 Ağustos'ta yapılan ilk toplantının ardından 19 Ağustos'ta TİSK
genel merkezinde yapılan ikinci bir toplantıda DİSK yönetiminin gö
rüşleri aktarıldı. Son olarak 29 Ağustos'ta Türk-İş genel merkezinde
yapılan toplantıyla ortak bir metin üzerinde görüş birliği sağlandı.
DİSK'in önerisiyle zirvenin önümüzdeki dönem gündemine de

mokratikleşmeyi alması kararlaştırıldı. Ancak dörtlü zirve toplantıları
bu tarihten sorıra yapılamadı.
Tüm-Bel-Sen Genel Sekreteri Kaymak'ın Cenazesi
Genel hizmetler işkolundaki kamu çalışanlarının en büyük ör

gütlenmesi olan Tüm-Bel-Sen'in Genel Sekreteri Şemsettin Kaymak
geçirdiği trafık kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kaymak için 1 7 Ağus
tos'ta Kağıthane'de düzenlenen cenaze törenine DİSK Genel Başkanı
Rıdvan Budak, Yönetim Kurulu üyeleri Doğan Halis ve Çetin Uygur
katıldı. Cenaze Kağıthane camiinden evine kadar oluşturulan bir kor
tej eşliğinde taşındı. Yürüyüşte DİSK ve bağlı sendikaların yönetici ve
üyeleri de yeraldı. Kaymak, Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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DİSK'te Görev Dağılımı
DİSK Yönetim Kurulu toplanarak uzmanlık dairelerine ilişkin görev

dağılımını yaptı. Genel Sekreter Mehmet Atay, eşgüdüm, basın-yayın
ve hakla ilişkiler, kadın sorunları ve araştırma dairelerinin; Yönetim
Kurulu üyeleri Vahdettin Karabay DİSK Başkan Vekilliğinin yanısıra
dışilişkiler ve göçmen işçiler sorunları dairelerinin, Çetin Uygur ör
gütlenme ve genç işçiler sorunları dairelerinin, Sabri Kaplan mali
işler dairesinin, Doğan Halis eğitim, işçi sağlığı ve işgüvenliği ve çevre
sorunları dairelerinin, Muzaffer Subaşı hukuk ve emekli sorunları da
irelerinin sorumluluğunu üstlendi. Bu görev bölüşümü 16 Ağustos'ta
yapılan bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.
Gebze Direnişi Duruşması
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Yönetim Kurulu üyeleri

Genel-İş üyesi belediye işçilerinin 18 Ağustos'taki duruşmasını izledi.
Dava, Refah Partili Gebze Belediye Başkanının çok sayıda Genel-İş
üyesini işten çıkarması nedeniyle başlayan direniş sırasında yaşanan
olaylarla ilgili olarak açılmıştı.
Garanti Bankası'nda Sendikasızlaştırma Girişimini Protesto
Barık-Serı'Irı örgütlenme çalışmaları yürüttüğü Garanti Bankası'nda

gestapo yöntemleri uygulandı. Bir çok çalışanın özel olarak sor
gulamalardan geçirilmesi, bazı üyelerimizin de işten çıkarılması üze
rine Bank-Sen'in 22 Ağustos'ta düzenlediği protesto eylemlerine DISK
Yönetim Kurulu üyeleri, sendikalarımızın yönetici ve temsilcileriyle
birlikte katıldı.
Aras Kargo Direnişine Destek
Nakliyat-iş sendikamızın örgütleme çalışmaları yürüttüğü Aras

Kargo'da işverenin bazı üyelerimizi işten çıkarması üzerine Ankara
Merkez Dağıtım Deposunda 28 Ağustos'ta direniş başladı. DISK
Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Örgütlenme Dairesi Başkanı Çetin
Uygur, sorunun çözümü için olayın ilk gününden itibaren çeşitli gi
rimlerle Nakliyat-iş sendikamıza yardımcı olmaya çalıştı.

İşverenin katı tutumunda ısrarı üzerine 1 Eylül'de İstanbul, Ak
saray'daki Aras Kargo bürosu önünde bir basın toplantısı düzenlendi.
DİSK Yönetim Kurulu üyesi Doğan Halis'in düzenlendiği basın top
lantısına üye sendikalanmızın yönetici ve temsilcileri de katıldı.
SUSER İşçileriyle Dayanışma
Refah Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının SUSER şir

ketini kapatması üzerine işçilerin başlattıkları direniş, DİSK Yönetim
Kurulu üyesi Doğan Halis ve sendikalarımız yöneticilerinin de ka
tılımıyla ziyaret edildi. Aras Kargo direnişine ilişkin 1 Eylül'de dü
zenlenen basın toplantısının hemen ardından yapılan yürüyüşle
SUSER önüne gelen kitle polis tarafından engellenmek istendi.



Metal İşkolunda Grup Toplu Sözleşmelerin Başlama Töreni
Birleşik Metal-İş Sendikamız ile MESS arasındaki metal işkolu grup

toplu sözleşmeleri, düzenlenen bit törenle başladı. DİSK Genel Baş
kanı Rıdvan Budak 2 Eylül'de Birleşik Metal-İş genel merkezindeki
törene katılarak bir konuşma yaptı.
Denetleme ve Disiplin Kurulu'nda Görev Dağılımı
9. Genel Kurul'da seçilen DİSK Denetleme ve Disiplin kurulları 2

Eylül'de toplanarak aralarında görev dağılımı yaptı.
5. Ayında 5 Nisan Kararları Tartışıldı
İstanbul Üniversitesi İktisat Mezunları Cemiyeti tarafından ?Ü_

zenlenen "5. ayında 5 Nisan Kararlan" paneli 3 Eylül'de yapıldı. ITU
Maçka Tesislerindeki panele DİSK adına konuşmacı olarak Mehmet
Atay katıldı.

OECD/TUAC Toplantısı
OECD/TUAC'ın "Ekonomik Tahminlerin Düzeltilmesi" konulu uz

marılık toplantısı 6-7 Eylül 1994 tarihinde Paris'te yapıldı. Toplantıya
DİSK adına DİSK-AR danışmanları Doç. Dr. Nesrin Ertel ile Doç. Dr.
Ahmet Çakmak katıldı.
Başbakan Yardımcısının Ziyareti
SHP Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat

Karayalçın 7 Eylül'de DİSK'i ziyaret etti.
Yeni DİSK yönetimini kutlayan Karayalçın bu ziyaretinde Hü

kümetin yaptığı çalışmalar hakkında DİSK Yönetim Kuruluna bilgi
verdi.
ETUC Genel Kurulu Hazırlık Komitesi
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) bünyesinde oluşturulan

' 8. Kongre Hazırlık Komitesi Lüksernburg'da 12-13 Eylül 1994 ta
rihlerinde toplandı. DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP ka
tıldığı ve ETUC'un gelecek 4 yıldaki politikasını belirleyecek temel bel
genin tartışıldığı bu toplantıda DİSK'in görüşleri sunuldu.
Sosyal Güvenlik Sistemi Kollekyumu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve TÜRMO_B'un birlikte

düzenlediği kollekyum, 17 Eylül'de Ankara'da toplandı. Iller Bankası
binasında yapılan kollekyuma Genel Başkan Rıdvan Budak katılarak
sosyal güvenlik sistemi ve SSK konusunda bir tebliğ sundu.
Çalışma Bakanı'nın Ziyareti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap, 19 Eylül'de

DİSK'i ziyaret etti. Ziyaretinde yeni DİSK yönetimini kutlayan Mat
kap, çalışma yaşamına ilişkin hazırladıkları çalışmalar hakkında bilgi
verdi.
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Mesut Yılmaz'ın Ziyareti
Anamuhalefet partisi ANAP'ın lideri Mesut Yılmaz 19 Eylül'de QİSK'i

ziyaret etti.
Mesut Yılmaz yaptığı ziyarette DİSK yönetimini kutladıktan sonra

özellikle özelleştirme yasa tasarısı hakkında partisinin görüşlerini ve
yürüttüğü çalışmalar konusunda bilgi verdi.
Ortadoğu ve Kafkas Ülkeleri Sendikaları Eğitim Semineri
Lastik-İş sendikamızın işkolundaki uluslararası üst örgütü ICEF'le

birlikte düzenlediği uluslararası seminer, 19 Eylül'de İstanbul'da baş
ladı.
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Tarık Zafer Tunaya Kültür Mer

kezi'nde yapılan toplantının ilk gününe katılarak bir konuşma yaptı.
DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP uluslararası sendikal

merkezlerin kuruluş, işleyiş ve politikaları hakkında bir konferans •
verdi.
DİSK'in Çalışma Programı Açıklandı
DİSK Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve daha önce Baş

kanlar Kurulunda onaylanan "10. dönem mücadele hedefleri ve ça
lışma programı" düzerılenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna açık
landı.
20 Eylül'de DİSK Genel Merkezi konferans salonunda düzenlenen

ve yoğun bir ilgiyle izlenen toplantıda DİSK Genel Başkam Rıdvan
Budak bir konuşma yaptı. Budak konuşmasında "DİSK, ilkeleriyle
büyüyecek" başlığını taşıyan programı ana hatlarıyla sundu.
Ahmet Yıldız'ın Ziyareti
Halkevleri Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve Halkveleri genel merkez

yöneticileri DİSK'i ziyaret etti. 22 Eylül'deki ziyarette Halkevlerinin
çalışmalarını anlatan Yıldız, derneğin hazırlıklarını sürdürdüğü sanat
şöleniyle ilgili bilgi verdi.
DİSK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu Toplandı
DİSK ve bağlı sendikaların örgütlenme daire başkarılarıdan oluşan

DİSK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu 22 Eylül'de toplandı.
Genel Merkez'de yapılan toplantıda içinde bulunulan koşullar ve ör

gütlenme sorunları tartışıldı.
"Barışın Önkoşulu Demokrasi" Konferansı
ETUC'un Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri sendikalarının katılımıyla

düzerılediği "Barışın Önkoşulu Demokrasi" konferansı, Macaristan'ın
başkenti Budapeşte'de yapıldı. 22-25 Eylül 1994 tarihlerinde dü
zerılenen bu toplantıya Genel Sekreter Mehmet Atay ile Dışüişkiler
Dairesi Müdürü Ayşegül Erol katıldı.
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Düşünceye Özgürlük Yürüyüşü
Yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında sivil toplum örgütleri ve ay

dınlar demokratikleşme yönünde daha ciddi çaba gösterilmesi için
, tepkilerini dile getiriyor. Aydınlar, sendikacılar, gazeteciler dü

şüncelerini açıkladıkları için cezalandırılmakta, cezaevlerine ko
nulmaktadır. Yaşanan olumsuzlukları kamuoyuna anlatmak dikkati
bu konunun üzerine çekmek amacıyla İstanbul-Ankara arasında bir
"demokrasi yürüyüşü" düzerılendi.
Birçok demokratik kitle örgütü ve sendikalar tarafından des

teklenen yürüyüşün ilk günü olan 29 Eylül'de Taksim'de bir basın
toplantısı yapıldı. Basın toplantısı öncesinde Tünel'de toplanan ay
dınlar, sendikacılar, öğrenciler topluca yürüyerek Taksim Meydanı'na
geldi. DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ve sendikalarımızın yöneticileri de
bu basın toplantısına katıldı.
Demokrasi Platformu'nda Yeni Bir Evre
DİSK, çalışmaları bir süre aksayan Demokrasi Platforrrıu'rıa işlerlik

kazandırmak amacıyla yeni bir yapılanma projesi sundu. 5 Ekim'de
toplanan Platform Başkanlar Kurulunda, üç işçi konfederasyonu baş
kanı arasında basında süren tartışma sonuçlandırıldı.
Daha sonraki tarihlerde yapılan Başkanlar Kurulu ve Sekretarya

toplantılarında konfederasyonumuzun verdiği öneriler doğrultusunda
Türkiye'nin temel sorurılanna yönelik araştırma komitelerinin oluş
turulması ve çözümler üretilmesi konusunda çalışmalar başlatıldı.
Bu çalışmaların ilk adımı olarak Bütçe konusunda hazırlanan bir
rapor kamuoyuna sunuldu.
Platform TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'la da görüşerek

1995 Bütçesi'nde işçi sınıfı aleyhindeki maddelerin geri çekilmesi ve
demokratikleşme için Meclis'irı daha etkin çalışması doğrultusunda

, görüşlerini sundu. Bu görüşmelere DİSK adına Genel Başkan Rıdvan
Budak katıldı.
Kayıtdışı Ekonominin Vergilendirilmesi
Türkiye ekonomisinin kara deliği olarak da nitelendirilen kayıt dışı

ekonominin vergilendirilmesi konusunda düzerılenen panele Genel
Başkan Rıdvan Budak konuşmacı olarak katıldı.
Genç Müteşebbisler Derneği tarafından İTÜ Maçka Tesislerinde dü

zerılenen panel 8 Ekim'de yapıldı.
A~rupa'daki Konfederasyonlarla İkili Temas Turu
Genel Başkan Rıdvan Budak'ın ETUC Yönetim Kurulu toplantısına

, katılmak üzere Belçika'da bulunmasından yararlanılarak yurtdışı bü
romuzca 9-15 Ekim 1994 tarihlerinde bir dizi toplantı düzenlendi
1- Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu FNV ile görüşme
Rıdvan BUDAK ve Yücel TOP'dan oluşan DİSK heyeti, FNV Başkanı
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Johan Stekelenburg ve Tom Etty'den oluşan FNV heyeti ile FNV'nin
Amsterdam'daki genel merkezinde görüşme yapıldı ve;

- Meslek eğitimi;
- Türkiye'nin çevre ülkeleriyle yapacağı eğitim projelerinin FNV ta-

rafından desteklenmesi konularında ilke anlaşmasına varılarak;
- ICFTU Genel Sekreterliği seçimi ve genel politikalar konusunda

görüş alışverişinde bulunuldu.
2- Belçika İşçi Sendikaları Konfederasyonu FGTB ile görüşme
Brüksel'de FGTB Genel Başkanı François Jansens başkanlığındaki

FGTB heyeti ile ortak eğitim semineri düzenlenmesi, FGTB'nin
DİSK'in projelerine katkıda bulunması konularında ilke anlaşmasına
varıldı.
3- ICFTU Genel Sekreteri Enzo FRİSO ile görüşme,
Rıdvan .Budak, ICFTU Genel Sekreteri Enzo Frizo'ya yaptığı zi

yarette DISK'in yeni dönemdeki politikalarını anlatarak, uluslararası
gelişmeler ve sendikal hareketin politikaları konusunda karşılıklı
görüş alışverişinde bulunuldu.
4- ETUC Genel Sekreteri Emilio GABAGLİO ile görüşme.
ETUC Genel Sekreteri Gabaglio yapılan görüşmede DİSK'in yeni •

dönem politikaları konusunda bilgi verildikten sonra, başta Avrupa
Birliği olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
örgütlenme Daireleri Başkanlar Toplantısı
DİSK ve üye sendikaların örgütlenme daireleri başkanları 12

Ekim'de bir araya geldi.
Genel merkezde yapılan toplantıda DİSK'in önümüzdeki dönemde

izleyeceği örgütlenme politikaları tartışıldı.
EUTC Yönetim Kurulu Toplantısı
Yeni seçilen DİSK Yönetim Kumlu'nun temsil edildiği ilk ETUC Yö

netim Kurulu toplantısı 13-14 Eltim 1994 tarihlerinde yapıldı. ETUC
Yönetim Kurulu Toplantısı'na Genel Başkan Rıdvan Budak ve DİSK •
Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Top katıldı.
Gümrük Birliği Zirvesi
İstanbul Kalkınma Vakfı öncülüğünde düzerılenen Avrupa Birliği ve

ilişkileri ve Gümrük Birliği Zirve Toplantısı 14 Ekirn'de yapıldı. Baş
bakan Tansu Çiller'in de başkanlık ettiği Zirve'ye DISK adına Genel
Sekreter Mehmet Atay katılarak bir tebliğ sundu.
5 Nisan Kararları ve Çalışma Yaşamına Etkileri Paneli
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezurıları Derneği ta

rafından düzenlenen "5 Nisan Kararları ve Çalışma Yaşamına Etkileri
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Paneli" 15 Ekim'de Üniversitenin rektörlük binasında yapıldı. Panele
DİSK adına konuşmacı olarak Genel Sekreter Mehmet Atay katıldı.
ETUC Genel Kurulu Tartışma Toplantısı
DİSK'e bağlı sendikaların dışilişkiler daireleri başkanlarıyla ve DİSK

Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Top'un katılımıyla DISK genel mer
kezinde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda ETUC'un genel kuruluna
sunulacak temel metin tartışılarak DİSK'in görüşleri belirlendi ve
ETUC'a bildirildi.
Örgütlenme Daire Başkanları Toplantısı
Merkezi İstanbul'da bulunan DİSK üyesi sendikaların örgütlenme

daire başkanları ve sendikalarımızın Istanbul şube başkanları 18
Ekim'de genel merkezde bir araya geldi.
DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı Çetin Uygur başkanlığında ya

pılan toplantıda, hazırlıl<ları süren "Sigortasız Çalışma!" kam
panyasınının içeriği ve eylem takviminin oluşturulması tartışıldı.
TBMM Anayasa Komisyonu'nu kınama
TBMM Anayasa Komisyonu'nun kamu çalışanlarının sendika hakkı

olmadığına ilişkin değerlendirmesi üzerine DİSK, 19 Ekim'de gön
derdiği bir yazıyla Komisyon'un tutumunu eleştirdi.
Yazıda TBMM'de onaylanan ILO sözleşmelerine atıfta bulunularak,

sözleşmelerin kamu çalışanları sendikalarının varlığını ve her türlü
sendikal faaliyeti güvence altına aldığı belirtildi.
ICFTU Moskova Bürosu Müdürünün DİSK'i Ziyareti
ICFTU Moskova Bürosu Sorumlusu Dan Sleyman ile yardımcısı Ale

xander Denisov, 21 Ekim 1994 tarihinde DISK'i ziyaret etti. Genel
Sekreter Mehmet Atay'la görüşen Sleyman ve Denisov Orta Asya'dalti
Türk currıhurtyetlerinde sendikal örgütlenme sorunları karşısında
ICFTU ve DISK'in yaklaşımlarını ele aldı.
Alman Hukukçuların Ziyareti
Çeşitli incelemelerde bulunmak için İstanbul'a gelen Alman hu

kukçuları DISK'i ziyaret etti. 24 Ekim'de yapılan ziyarette Tür
kiye'deki hukuk sisteminin işleyişi ve çalışma yaşamıyla ilgili dü
zenlemeler anlaWdı. Toplantıya Genel Sekreter Mehmet Atay, Hukuk
Dairesi Başkanı Muzaffer Subaşı kaWdı.
Kocaeli Belediye Başkanı'nın Ziyareti
Kocaeli Belediye Başkanı Sefa Sirmen, 24 Ekim'de DİSK'e bir ne

zaket ziyaretinde bulundu.
ICFTU Dünya Kadın Konferansı
ICFTU'nun Dünya 6. Kadın Konferansı, Hollanda'nın Lahey ken

tinde 25-28 Ekim 1994 tarihlerinde yapıldı. "Dünyanın Eşitlik Yo
luyla Değiştirilmesi" konulu bu konferansa DİSK adına DİSK-AR Uz-
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marn Ayşenur Erten ve Dışilişkiler Dairesi Uzmanı Dilek Hattatoğlu
katıldı.
Konferansta kadınların toplumda, işyerinde, sendikalarda eşit

liğinin sağlanması amacıyla sendikalara ve sendikalılara düşen gö
revleri belirleyen bir eylem planı kabul edildi. Sözkonusu eylem planı
daha sonra ICFTU Yönetim Kurulu tarafından onaylandı.
Bunun dışında, konferans kapsamında herbiri başka konuda ger

çekleştirilen bir dizi toplantı yapıldı. DISK heyeti bu toplantılardan
"Evde Sanayiye Iş Yapan Kadınlar" konulu olanına kaWdı.
Bu toplantıda Özellikle evde çalışan kadınların sendikal ör

gütlenmesi bakımından Hindistan, Brezilya, Tayland, İngiltere, Yu
nanistan deneyimleri bu ülkelerden gelen temsilciler tarafından ak
tarıldı. Türkiye açısından oldukça yeni sayılabilecek bu deneyimler
DISK için önemli bir kaynak oldu.

"Sigortasız Çalışma!" Kampanyası
Kamuoyunun dikkatini hiç bir sosyal güvenceye sahip olmaksızın

çalıştırılan çok geniş bir emekçi kitlesinin sorunlarına, kayıt dışı eko
nominin zararlarına ve sosyal güvenlik sistemindeki aksaklıklara çek
mek amacıyla hazırlanan "Sgortasız Çalışma!" kampanyası bir basın
toplantısıyla başlatıldı.
Genel Başkan Rıdvan Budak'ın 25 Ekim'de genel merkez önünde ,

düzenlediği basın toplantısıyla başlayan kampanyanın ilk etkinliği
Merter Keresteciler Sitesi'nde gerçekleşti. Kayıt dışı ekonominin en
yoğun yaşandığı bu bölgede Genel Başkan, Yönetim Kurulu üye
lerimiz, sendikalarımızın yöneticileri ve üyelerimizden oluşan geniş
bir katılımla DİSK'in Sesi özel sayılan dağıtıldı, afişler asıldı, işyerleri
önünde konuşmalar yapıldı.

15 gün süren kampanyada İstanbul'da; tekstil sektörünün ağırlık
kazandığı Merter Keresteciler Sitesi; tekstil, metal, kimya sek
törlerinin yer aldığı Sefaköy; metal, mobilya sektörlerinin ağırlıklı ol
duğu Ümraniye; ticaret, büro, tekstil, gıda sektörlerinin bulunduğu
Şişli-Çağlayan; metal, kimya, plastık sektörlerinin bulunduğu Kar
tal'da, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Ga
ziantep, İzmir ve Samsun merkez olmak üzere toplam 22 ilde çalışma
yürütüldü.
Gerek kampanyanın hazırlık döneminde ve gerekse kampanya sü

recinde çok sayıda televizyon ve radyo programına kaWan Genel Baş
kan ve Yönetim Kurulu üyeleri yapılan kampanya hakkında ayrıntılı
bilgi verdi.

"Sigortasız Çalışma! Kaybeden Sen Olursun" belgisinin yer aldığı 30
bin afiş hazırlanarak belirlediğimiz bölgelerde asıldı,

İşçileri yasalardan doğan haltlarını kullanmaya çağıran metirıler
içeren iki ayrı DİSK'in Sesi özel sayısı 150 bin adet basılarak da-



ğıtıldı,
"Ailen için, geleceğin ıçın Sigortasız Çalışma" belgisini içeren bez

afişler hazırlanarak, bu bölgelerin girişlerine asılması sağlandı.
Kaçak çalıştırılan işçilerin nasıl sigortalı olabileceklerini de gös

teren, yasal haklarını hatırlatan bir eğitim broşürü 30 bin adet ba
sılarak bu bölgelerde dağıtıldı.
Kaçak çalıştırılan işçilere yardımcı olmalı: amacıyla yukarıda be

lirtilen bölgelerde birer danışma bürosu oluşturuldu.
Bölgelerde sesli araçlarla işçilere duyurular yapıldı. Yasaların ken

dilerine tanıdığı haklar anlatıldı.
Kaçak işçi çalıştıran işyerlerinin tespiti ve ilgili kurumlara bildtrtmi

için başvuru dilekçeleri hazırlandı. Başvuruların ya doğrudan DiSK
yetkililerince ya da başvuru sahiplerince Çalışma ve SosyaJ Güvenlik
Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine ve SSK Müfettişliklerine verilmesi
sağlandı.
Kampanya 8 Kasım'da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü

önünde yapılan bir basın toplantısıyla sonuçlandırıldı. Buradaki
basın toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap,
SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Daha sonra genel müdürlükte yapılan toplantıda sendikalarırnız ça

lışma yaşamından ve sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan so
runlara ilişkin görüşlerini ve çözüm önerilerini Maktap ve Kı
lıçdaroğlu'na sundu.

"İslami Köktendincilik" Konferansı
Friedrich Ebert Vakfı'nın katkısıyla Almanya'nın Köln kentinde dü

zenlenen "İslami Köktendinciliğin Gelişimi ve Almanya'dalti Göç
menler" konulu konferans 26 Ekim-1 Kasım 1994 tarihlerinde ya
pıldı. Konferansa Genel Başkan Rıdvan Budak katılarak Türkiye'deki
gelişmeleri de içeren bir tebliğ sundu.
PTT Çalışanlarının Eylemiyle Dayanışma
PTT emekçilerinin grevli-toplu sözlemeli sendika hakkı için 26

Ekim'de yaptıkları 1 günlük iş bırakma eylemi ülke çapında uy
gulandı. Kamu çalışanlarının haklı eylemlerini destekleyen DİSK Yö
netim Kurulu üyesi Doğan Halis ve sendikalarımızın yöneticileri Gay
rettepe Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kamu çalışanlarına da
yanışma measajı verdi.

CGT Heyetinin Ziyareti
Kaskas ve Ortaasya ülkelerindeki sendikal hareketi inceleme gezisi

yapan CGT heyeti, gezi sonrasında DİSK'i ziyaret etti. 27 Ekim'de ger
çekleşen ziyarette CGT Uluslararası Bölümünün Avrupa Temsilcisi
Michael Guerre ve Yönetim Kurulu üyesi Maurice Lamoot'un da yer
aldığı heyet, gezi izlenimlerinin yanısıra hazırlıkları süren Dünya Sen-
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dikalar Federasyonu genel kurulu hakkında sendikalarının gö
rüşlerini aktardı.
Genel Sekreter Mehmet Atay görüşmede, CGTnin 100 yıllık ta

rihiyle çok köklü bir örgüt olduğunu, değişen dünya koşulları ve Ius
lararası işçi sınıfı hareketi açısından bakıldğında artık yerinin Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu olduğunu belirtti.
Eğitim Daireleri Başkanlar Toplantısı
DİSK ve üye sendikaların eğitim daireleri başkanları DİSK Eğitim

Dairesi Başkanı Doğan Halis başkanlığında 28 Ekim'de bir araya
geldi.
DİSK genel merkezinde yapılan toplantıda DİSK ve üye sen

dikaların eğitim programları tartışıldı.
Dışilişkiler Daireleri Başkanlar Toplantısı
DİSK ve üye sendikalarımızın dışilişkiler daire başkanları 31

Ekim'de DİSK genel merkezinde bir araya geldi. DİSK Genel Başkan
Vekili ve Dışilişkiler Dairesi Başkanı Vahdettin Karabay'ın baş
kanlığında yapılan toplantıda uluslararası platformlarda yaşanarı ge
lişmeler değerlendirildi.
Bank-Sen'in FIET Ziyareti
Türkiye'deki barıka ve sigorta işkolunda örgütlenme alanında iş

vererılerin en temel insan haklarını bile hiçe sayan uygulamaları
uluslararası üst örgütlere aktarıldı. DISK/Banksen Genel Başkanı
Hulusi Karlı ve Yücel Top 2-4 Kasım 1994 tarihlerinde Cenevre'de bir
dizi ziyaret yaparak Türkiye'deki banka ve sigorta çalışanlarının so
runlarını anlattı.
Karlı ve Top Uluslararası Ticaret, Büro, Mesleki ve Teknik Ça

lışanlar Federasyonu FİET Genel Sekreteri Philip Jennings ile yaptığı
görüşmede DISK/Bank-Sen'in yaşadığı örgütlenme sorurıları kar
şısında uluslararası düzeyde yapılacak dayanışma ele alındı.
Bu görüşmeni~ ardından ILO işçi faaliyetleri bölümü müdürü zi

yaret edildi ve DISK'in sendikacı eğitimi projesi tartışıldı.
Özgür Ülke Gazetesinin Bombalanmasına Tepki
Özgür Ülke gazetesinin İstanbul merkez, Cağaloğlu ve Ankara bü

roları 3 Kasım sabahı bombalarıdı. Tümüyle tahrip oları merkez bi
nada bir kişi öldü çok sayıda Özgür Üll<:e çalışanı yaralarıdı.
DİSK Yönetim Kurulu üyeleri Çetin Uygur, Dağarı Halis ve Sabri

Kaplan gazetenin tahrip edilen binasına giderek yönetici ve ça
lışanlara başsağlığı diledi. Genel Başkan Rıdvan Bı.idak yayınladığı
bir açıltlamayla saldınyı kınadı.
Türkiye Üniversite-Sanayi İşbirliği Şurası
Cumhurbaşkarıı Süleyman Demirel'in himayesinde İstarıbul Tekrıik



Üniversite tarafından düzenlenen Şura, 4 Kasım'da başladı. DİSK
Genel Başkanı Rıdvan Budak Şuraya bir tebliğle katıldı.
SHP ve ANAP'a Ziyaret
DİSK Yönetim Kurulu "Sigortasız Çalışma!" kampanyası hakkında

bilgi vermek ve gösterdil<leri ilgiden dolayı teşekkür etmek amacıyla
SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve ANAP Genel Başkanı Mesut
Yılmaz'ı ziyaret etti. 7 Kasım'daki ziyaretlere Yönetim Kurulu üye
lerimizin yanısıra sendikalarımızın genel başkan ve yöneticileıi de ka
tıldı.
Göçmenlik ve Irkçılık Komitesi Toplantısı
ETUC'un 7 Kasım 1994 tarihinde Brüksel'de yapılan Göçmenlik ve

Irkçılık Komitesi toplantısına DİSK'i temsilen Yücel Top katıldı.
Mühendis ve Mimarların Eylemine Destek
TMMOB'nin düzenlediği ve üyelerinin yaşam koşullarının ıyı

leştirilmesi konusunda bir dizi isteği içeren bir mektubun Meclis Baş
kanına sunulması için yapılan yürüyüşe Genel Başkan ve Yönetim
Kurulu üyelerimiz de katıldı.
8 Kasım'da TMMOB'nin genel merkezinden başlayan ve 2 binin üze

rinde bir kitlenin katıldığı yürüyüş Meclis önünde sona erdi.
TMMOB'nin daha sonra Ankara'da düzenlediği mitinge DİSK Yö

netim Kurulu üyesi Çetin Uygur ve sendikalarımızın yöneticileri ka
tıldı.
Göçmen İşçiler ve Sosyal Güvenli,k Mevzuatı Toplantısı
Portekiz Çalışma Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu ortal<laşa olarak

"Göçmen İşçilerin O Ülkenin İşçileriyle Aynı Sosyal Güvenlik Hak
larından Yararlarıması" konusunda Porto kentinde bir konferans dü
zenledi. İşçi örgütleri düzeyinde sadece ETUC, DİSK ve CGIL (İtal
ya)'ın çağnldığı bu konferansa Avrupa Adalet Divanı hakimleri dahil
konu ile ilgili tüm uzman ve bürokratlar katıldı. 9-13 Kasım 1994 ta
rihleıinde yapılan konferansta AT üyesi ülkelerin işçileri ile AT üyesi
ülkelerde çalışan ve topluluk üyesi olmayan ülkelerden gelen işçiler
arasındaki sosyal güvenlik hakları konusundaki farklılıklar tartışıldı.
DİSK'in konferanstaki işçi temsilinin yeterli olmadığı yönündeki

uyarısı dikkate alınarak benzer bir toplantının bu kez sendikal ağır
lıklı yapılması konusunda görüş birliğine varıldı. DİSK Genel Sekreter
Yardımcısı Yücel Top Avrupa Komisyonu yetkilileri ile yaptığı bir dizi
görüşmeyle gelecek toplantının Türkiye'de yapılması konusunda bir
eğilim oluşturdu. Konferansı sonrasında Brüksel'de ETUC yet
kilileıiyle de konu ele alınarak bir proje oluşturuldu.
Ön görüşmelerde 1995 Mart'ırıda yapılması düşünülen, sonra 22-

24 Mayıs 1994 tarihlerinde yapılması kararlaştırılan bu toplantı,
AB'nin Türkiye ile ilişkilerindeki olumsuz gelişmeler nedeniyle Av
rupa Komisyonunun talebi üzerine bu yılın sonbaharına ertelendi.
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Hak-İş'in Ziyareti
Hak-İş Genel Başkanı Necati Çelik 10 Kasım'da DİSK'i ziyaret etti.

Yeni DİSK yönetimini kutlayan Necati Çelik:. ziyaretinde sorunlar kar
şısında birlikte tavır almanın önemine değindi.
CEMTAŞ İşçileriyle Dayanışma
Tekstil Sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan Cemtaş iş

çilerinin sorunlarının kamuoyuna duyurulması amacıyla bir basın
toplantısı düzenledi.
Genel Başkan Rıdvan Budak, 10 Kasım'da Esenyurt'ta Cemtaş

önünde düzenlenen basın toplantısında baskı ve tehditle kaçak ola
rak çalıştırılan Cemtaş işçilerinin uğradığı haksızlığı dile getirdi.
Direnişteki Aras Kargo İşçilerine Ziyaret
Genel Başkan Rıdvan Budak, Nakliyat-İş Sendik:.amızın Aras Kargo

işyerinde sözleşme yetkisi alması üzerine 10 Kasım'da Alibeyköy ak
tarma istasyonunda direnişteki üyelerimizi ziyaret etti.
Bank-Sen'in Basın Toplantısı
Garanti Bankası çalışanları üzerindeki baskılarını sürdüren iş

verenin tutumunu protesto etmek amacıyla Bank-Sen tarafından dü
zenlenen basın toplantısına DİSK Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.
14 Kasırrı'da Taksim Meydanı'nda çok sayıda Bank-Sen üyesinin de
katılımıyla yapılan basın toplantısında Genel Başkan Rıdvan Budak
bir konuşma yaptı. Daha sonra Bank-Sen tarafından yayınlanan bil
diriler dağıtıldı.
ETUC Uluslararası İlişkiler Komitesi Toplantısı
ETUC uluslararası ilişkiler komitesi toplantısı 14-15 Kasım 1994 ta

rihlerinde yapıldı. DİSK'in süreldi üyesi olduğu ve DİSK Genel Sek
reter Yardımcı Yücel Top'urı katıldığı bu toplantının en önemli gün
dem maddesi Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri sendikalarının ETUC'a
üyeliği oldu.

"Halkalı Çöplüğü Kapatılsın"
İstanbul'un başlıca sorunlarından olan çöplükler konusunda du

yarlı olan DİSK yönetimi, toplu konut alanı içinde bulunan Halkalı
çöplüğünün kapatılması için 15 Kasım'da düzenlenen protesto ey
lemine katıldı. Genel Sekreter Mehmet Atay burada bir konuşma ya
parak DİSK'in çevre sorununa yaklaşımını anlattı.
Ücret Sistemimizin Sorunları Tartışıldı
Milli· Pordüktivite Merkezi ve TİSK tarafından düzenlenen sem

pozyumda DİSK'in ücret konusunda getirilmek istenen yeni dü
zenlemelere ilişkin görüşleri anlatıldı. 16 Kasım'da Istanbul Condrat
otelinde başlayan sempozyuma DISK adına Genel Başkan Rıdvan
Budak bir tebliğle katıldı.
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Üç Konfederasyon Başkanı Açık Oturumda
Ülke çapında yayın yapan HBB'nin yüksek tansiyon programı Tür

kıye'de örgütlü üç işçi konfederasyonu başkanını bir araya getirdi.
Türk-iş Genel Başkanı Bayram Meral, Hak-Iş Genel Başkanı Necati
Çelik ve DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı katılımıyla 16
Kasım'da yapılan canlı yayında, tartışmaların odağı özelleştirme ve
takınılan tavır oldu.
Çevre Platformu Oluşturuldu
Aralarında DİSK Çevre Sorunları Dairesi'nin de yer aldığı 46 ör

gütün katımıyla ''Yaşanası İstanbul İçin Çevre Platformu" oluş
turuldu.

17 Kasım'da kamuoyuna açıklanan deklerasyonla ilk adımları atı
lan Paltform, İstanbul'un çevre sorunları karşısında sivil toplum ör
gütlerirıirı duyarlığını göstermesi açısından ellili oldu. Başta Halkalı
çöplüğünün kapatılması olmak üzere çevre kirliliğinin önlenmesi nok
tasında çeşitli girimlerde bulunuldu.
Sadun Aren'in Ziyareti
Birleşik Sosyalist Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Sadun Aren, BSP İs

tanbul milletvekili adayı Aslan Başer Kafaoğlu ve BSP il yönetim ku
rulu üyeleri 17 Kasım'da DİSK'i ziyaret etti.
Zonguldak Madencileri ve Halkıyla Dayanışma
Zonguldak kömür ocaklarının kapatılmasının yeniden gündeme gel

mesi üzerine Zonguldak Meclisi ve Demokrasi Platforrrru'rrurı 23
Kasım'da düzenlediği mitinge DİSK adına Yönetim Kurulu üyesi ve
Örgütlenme Dairesi Başkanı Çetin Uygur konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul'da da Demokrasi Paltformu
Demokrasi Platforrnu'nurı yerel düzeylerde yaygınlaştırılması dü

şüncesinden hareketle İstanbul'da da bir platform oluşturma hazırlığı
başlatıldı.
Platform üyesi örgütlerin İstanbul'daki temsilcileri 23 Kasım'da

DİSK genel merkezinde biraraya gelerek yürütülecek çalışmalara iliş-·
kirı görüş alış verişinde bulundular.
ICFTU Doğu Avrupa Grubu Toplantısı
ICFTIJ'nun 24-25 Kasım 1994 tarihlerinde Brüksel'de yapılan Doğu

Avrupa Grubu toplantısına DİSK'i temsilen Yücel TOP katıldı. Bu top
lantıda FNV, FGTB ve Bulgar sendikalarıyla ortak bir proje yapılması
görüşüldü. Bulgar sendikacıların Aralık ayında Sofya'da teknik bir
toplantı yapılması doğrultusundaki önerisi kabul edildi. Ancak mali
sorunlar nedeniyle buraya gidilemediği için henüz bu çalışma ger
çekleşmedi.



1995 Bütçe Tasarısını Protesto
Hükümetin Meclıs'e sunduğu 1995 Bütçe yasa tasarının getirdiği

kimi düzenlemelerin çalışma yaşamında elde edilmiş bazı haklan or
tadan kaldırması üzerine Türk-İş'in yaptığı çağrıyla Ankara'da bir yü
rüyüş düzenlendi.
26 Kasım'da yapılan ve Demokrasi Platformu'nun yönetim c;l,ü

zeyinde destek verdiği yürüyüşe DiSK Yönetim Kurulu da katıldı.
Tandoğan Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe DİSK Genel Başkanı,

Yönetim Kurulu üyeleri, sendikalarımızın başkan ve yöneticileri, An
kara'daki işyeri temsilcilerimiz katıldı.
Anıtkabir'in ziyaret edilmesi ve ardından Meclis önünde ta

mamlanması planlanan yürüyüş yoğun kar yağışı altında sürdü.
Coşkunun ötesinde bir öfke seli halinde Ankara sokaklarını dol

duran onbinlerce işçi attığı sloganlarla kararlılığını gösterdi. Yürüyüş
Meclis'te bir kaç yüz metre mesafede Türk-iş Genel Başkanı'nın yap
tığı konuşmayla tamamlandı. Hükümet sendikal haklara yönelik •
maddeleri tasarıdan geri çekti.
Türk-İş yönetiminin yürüyüşün sona erdiğini açıklamasına karşın

" işçi kitlesinin Meclis'e gitmekte ısrarı yürüyüş kolunu polisle çatışma
noktasına getirdi. işçiler bir yandan hükümete diğer yandan Türk-İş
yönetimine dönük sert tepki gösterdiler. işçilerin giderek kabaran öf
kesi, Ankara'ya olduğu kadar, Türkiye'ye de gergin saatler yaşattı.
ese Genel Kurulu
Belçika'daki iki işçi konfederasyonundan biri olan CSC'nin genel

kurulu Belçika'nın De Haan kentinde 26-27 Kasım 1994 tarihlerinde
yapıldı. DİSK adına G_enel Sekreter Yardımcısı Yücel TOP'un katıldığı
Genel Kurulda ILO işçi Eylemleri Bürosu Müdürü'yle ILO'ya su
nulacak eğitim projesi görüşüldü. Proje daha sonra ILO'ya iletildi.
Bank-Sen Genel Kurulu Toplandı
DİSK üyesi Bank-Sen Genel Kurulu, 26-27 Kasım tarihleri arasında

toplandı. Genel Kurul Divan başkanlığna DİSK Genel Sekreteri Meh
met Atay getirildi.
DİSK Genel Merkezi konferans salonunda yapılan genel kurulda

Genel Başkan Rıdvan Budak bir konuşma yaparak yaşadığımız sü
rece ilişkirı DİSK'in görüşlerini anlattı.
Yapılan seçimler sonucunda Hulusi Karlı yeniden Bank-Sen Genel

Başkanlığına seçildi.
Doğu Perinçek'in Ziyareti
İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1 Aralık'ta DİSK'i ziyaret

etti. Perinçek ziyaretinde partisinin yapılacak genel kuruluna ilişkin
bilgi verdi.
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OECD/TUAC Genel Oturumu
OECD'nin Sendika Danışma Komitesi olan TUAC'ın Paris'te 1-2

Aralık 1994 tarihlerinde yapılan genel kuruluna DİSK Dışilişkiler Da
iresi Başkanı ve Genel Başkan Vekili Vahdettin Karabay ile Genel
Sekreter Yardımcısı Yücel Top katıldı.
Nusrettin Yılmaz'ı Yitirdik
Deri-İş Sendikamızın Genel Başkanı Nusrettin Yılmaz, 3 Aralık'da

geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşama veda etti.
Nusrettin Yılmaz için 5 Aralık'da DİSK Genel Merkezi önünde bir

tören düzenlendi. Yılmaz'ın tabutu eller üzerinde Merter Veysel Ka
rani Camiirıe kadar taşındı. Burada kılınan cenaze namazından
sonra Hasdal Mezarlığı'nda defnedildi.
Oleyis Meslek Eğitimi Görüşmeleri
OLEYİS Genel Başkanı Enver Öktem ve yönetim kurulu üyelerinden

oluşan heyet, turizm işkolunda meslek eğitimi ve işbirliği için Frarı
sa'da çeşitli görüşmeler yaptı. 5-7 Aralık 1994 tarihlerinde yapılan bu
görüşmelerde Oleyis heyetine DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Yücel
Top eşlik etti.
Türkiye'de Sendikacılık Paneli
6 Aralık'ta Boğaziçi Ürııversıtesı'nde düzenlenen "Türkiye'de Sen

dikacılık Paneli'ne Genel Başkan Rıdvan Budak katılarak bir ko
nuşma yaptı.
Özgür Ülke Gazetesine Ziyaret
DİSK Yönetim Kurulu üyeleri Çetin Uygur, Doğan Halis ve Sabri

Kaplan yayın faaliyetini sosyalist gazete ve dergilerin desteğiyle sür
düren Özgür Ülke gazetesini ziyaret etti. 6 Aralık'ta yapılan ziyarette
Özgür Ülke gazetesi yönetici ve çalışanlarıyla görüşüldü.
Zonguldak Temsilciler Meclisi'nin Ziyareti
Zonguldak'ın sorunlarım anlatmak ve kamuoyunun desteğini almak

amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştiren Zonguldak Temsilciler Meclis'i
DISK yönetimini ziyaret etti.
Meclis temsilcileri 7 Aralık'ta DİSK Ankara Merkez Temsilciğine ge

lerek burada DİSK Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.
ICFTU Yönetim Kurulu Toplantısı
Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU)'nun 7-

9 Aralık 194 tarihlerinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında
1996'daki genel kurula kadar görev yapacak olan yeni genel sekreter
seçildi.

ICFTU Genel Sekreteri Enzo Frizo'un kendi isteğiyle görevinden ay
rılması üzerine Panamalı Luis Anderson ve Ingiliz Bill Jordan Genel
Sekreterliğe aday oldu.



DİSK'i temsilen gözlemci statüsüyle Yücel Top'urı da katıldığı bu
toplarıtıda, Amerika, Japonya, Avusturalya sendıkalarırıın ve Türk
Iş'ırı desteklediği Jordan, Genel Sekreter seçildi. DISK seçimlerde İtal
yan, Fransız. İspanyol. Arap, Latin-Amerika, Kanada, Belçika ve İs
kandinav ülkeleri sendikalarıyla birlikte Anderson'u destekledi.
Çalışma Zamanı Yaşama Zamanı Konferansı
ETUC'un Almanya'nın Düsseldorf kentinde 7-9 Aralık 1994 ta

rihlerinde düzenlediği "Çalışma Zamanı, Yaşama Zamanı" konulu
konferansa Genel Sekreter Mehmet Atay katıldı.
Özelleştirme ve Demokratikleşme Paneli
Özelleştirme ve demokratikleşme konulu panel, 10 Aralık'ta is

tanbul, The Marmara Hotel'de yapıldı. Genel Başkan Rıdvan Budak
bu panele katılarak özelleştirme konusunda DİSK'in görüşleFi.ni an
lattı.

İnsan Hakları Haftası Etkinlikleri
1 O Aralık'ta başlayan İnsan Haltları Haftası nedeniyle başta İHD ve

DİSK olmak üzere birçok demokratik kitle örgütünün katkılarıyla çe
şitli etkinlikler düzenlendi. Hafta, Istanbul'da DISK Yönetim Kurulu
üyesi Sabri Kaplan ve sendikalarımızdan temsilcilerinin de katıldığı
Sultanahmet Meydanı'nda yapılan bir basın toplantısıyla başladı.

İstarıbul'daki etkinlikler, DİSK Genel Merkezi'inde düzenlenen bir
panelle sona erdi.

İnsan Haklan Haftası nedeniyle İnsan Haklan Vakfı'rıca 10 Aralık'ta
Ankara'da düzenlenen sempozyuma Yönetim Kurulu üyesi Doğan
Halis bir tebliğle katıldı.
Kamu Çalışanlarıyla Dayanışma Eylemleri
Kamu çalışanlarının grevli toplu sözleşmeli sendika taleplerinin ya

nısıra ekonomik ve demokratik haltlar için yapılan yürüyüş ve mi
tinglere DİSK aktif katılımla destekverdi.

10 Aralık'ta Akdeniz Bölge temsilciliğimiz koordinasyonunda An
talya'da,

11 Aralık'ta da Çukurova Bölge temsilciliğimiz koordinasyonunda .
Adana'da yapılan yürüyüşlerde DİSK ve bağlı sendikalarımız pan
kartlarıyla yer aldı.
Kamu çalışanlarının Samsun, Sivas, Kırşehir, Adana, Ankara, İzmir

ve İstanbul'da düzenlediği bölge kurultaylarında DİSK adına tebliğler
sunuldu.
Dünya Ticaretinde Çalışma Standartları Konferansı
Hans Böckler Vakfı'nın TUAC, ETUC gibi örgütlerin katkılarıyla Al

manya'nın Düsseldorf kentinde 11-18 Aralık 1994 tarihlerinde dü
zerılediği "Dünya Ticaretinde Çalışma Standartları" konulu kon
feransa DİSK'i temsilen Genel Sekreter Mehmet Atay katıldı.



ETUC Yönetim Kurulu Toplantısı
14-15 Aralık 1994 tarihlerinde yapılan ETUC Yönetim Kurulu top

lantısına Genel Başkan Rıdvan Budak ile Yücel Top katıldı. Bu top
lantıya Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jacques Delors katılarak
Avrupa'nın geleceği konusunda görüşlerini anlattı.
Kamu Çalışanları Sendikaları Yöneticilerinin Ziyareti
Kamu çalışanları sendikalarının başlattıkları konfederasyorılaşma

çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere Eğit-Sen Genel Başkanı
İsmet Aktaş ve diğer sendikaların temsilcileri 16 Aralık'ta DİSK'i zi
yaret etti.
Samsun Mitingi
Türk-İş, DİSK ve kamu çalışanları sendikalarının birlikte dü

' zerılediği "Demokratik ve Ekonomik Haklarımıza Sahip Çıkma Yü
rüyüş ve Mitingi" 17 Aralık'ta Samsun'da yapıldı.
DİSK Karadeniz Bölge Temsilcisi Bekir Belovacıklı'nın tertip ko

mitesi başkanlığını yürüttüğü mitinge 20 binin üzerinde emekçi ka
tıldı. Karadeniz bölgesinde yapılan en geniş katılımlı emekçi mitingi
oldu.
Valiliğin kamu çalışanlarına getirdiği kısıtlamaları protesto için

beyaz parıkartlarla yapılan yürüyüş Cumhuriyet Meydanındaki mi
tingle tamamlandı.
20 Aralık İş Bırakma Eylemi
Kamu çalışarılarının grevli toplu sözleşmeli sendika talebiyle ka

rarlaştırdıkları bir günlük iş bırakma eylemi, 20 Aralık'ta yaşama ge
çirildi.
Demokrasi Platforrnu'nca da desteklenen eylemlere DİSK aktif bir

biçimde katıldı.
DİSK üyesi sendikalar İstanbul'da Anadolu ve Rumeli yakalarında,

Ankara'da, Adana'da ve birçok ilde yapılan yürüyüş ve mitinglere
, üyeleriyle katıldı.

Genel Başkan Rıdvan Budak İstanbul Vatan Caddesi girişinde ya
pılan mitingde bir konuşma yaptı.
Adana'da başta DİSK Çukurova Bölge temsilcimiz olmak üzere bir

çok sendika şuba başkan ve yöneticisi gözlem altına alındı.
Baştürk'ü Andık
DİSK'in ve Genel-İş Sendikamızın unutulmaz Genel Başkanı Ab

dullah Baştürk'ü ölümünün 3. yıldönümünde etkirıliklerle andık.
21 Aralık'ta düzerılenen ilk etkirılik mezarı başında yapıldı. Burada

düzerılenen törene Baştürk'ün ailesinin yanısıra DİSK'in eski ve yeni
Yönetim Kurulu üyeleri, sendikalarımızın yöneticileri, Genel-İş yö
netici ve üyeleri katıldı.



İkinci etkinlik Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde yapıldı. Burada cılü
zenlenen toplantıda DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Gerıel-İş
Genel Başkanı Ismail Hakkı Onal birer konuşma yaptı. Toplantı "Sen
dikal Hareket Nereye Gidiyor?" başlıklı bir panelle sürdü.
Genel Sekreter Mehmet Atay'ın yönettiği panele Prof. Dr. Korkut Bo

ratav. Prof. Dr. Tülay Arın ve ekonomist Mustafa Sönmez konuşmacı
olarak katıldı.

"Sendikal Hareketin Geleceği ve Demokrasi Paneli"
Kocaeli Demokrasi Klubünün düzenlediği "Sendikal Hareketin Ge

leceği ve Demokrasi Paneli" Kocaeli Sabarıcı Kültür Merkezi'nde ya
pıldı. 24 Aralık'ta düzenlenen panele DISK Genel. Başkanı Rıdvan
Budak. Türk-Iş Genel Başkanı Bayram Meral, Hak-Iş Genel Başkanı
Necati Çelik, KÇSP Dönem Sözcüsü Vicdan Baykara ve Eğitim-iş
Genel Başkanı Dr. Niyazi Altunya konuşmacı olarak katıldı. Oldukça
tartışmalı geçen panel Kocaeli'nde örgütlü sendikaların yönetici ve
üyelerince ilgiyle izlendi.
Petkim-İş Genel Kurulu
DİSK üyesi Petkim-İş Sendikamızın Genel Kurulu, 18 Aralık'ta An

kara'da toplandı.
Sendilcanın genel merkez konferans salonunda yapılan genel kurula

DİSK adına Genel Sekreter Mehmet Atay katıldı. Yurtdışında bulunan
Genel Başkan Rıdvan Budak genel kurul3:- bir mesaj gönderdi. İki gün
süren genel kurulun sonucunda Petkim-Iş Genel Başkanlığına Mus
tafa Karadayı yeniden seçildi.
Uzmanlar Toplantısı
DİSK'in 1995 yılı çalışma takviminin oluşturulması yönünde yü

rütülen hazırlıkları tartışmak amacıyla DİSK ve üye sendikaların eği
tim, örgütlenme, basın daireleri uzmanları 26 Aralık'ta genel mer
kezde toplandı. Yapılan tartışmalar ve alınan görüşler doğrutusunda
bir çalışma takvimi taslağı oluşturularak sendikaların görüşüne su
nuldu.
Kültür Bakam Savaş'ın Ziyareti
Kültür Bakanı Timurçin Savaş 27 Aralık'ta DİSK'i ziyaret etti. Ba

kanlığının çalışmaları konusunda DİSK yönetirnirıe bilgi veren Savaş,
sendikaların Kültür Bakarılığı'nın hizmetlerinden daha fazla ya
rarlanabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
Sendikalar Yasası'nda Değişiklik Hazırlığı
Çalışma ve Sosyal Güverılık Bakarılığı. Sendikalar Yasası'nda bir

dizi değişiklik konusundaki hazırlıklarını 28 Aralık'ta Arıkara'da yap
tığı basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.
DİSK. Türk-İş, Hak-İş ve TİSK genel başkanlarının dakatıldığı basın

toplantısında Rıdvan Budak yaptığı açıklamayla hazırlıkların yetı@rsiz
olduğunu belirtti.



1995 YILI E'FKİNLİKLERİ
Halkalı Çöplüğü İçin İkinci Eylem
Yaşanası İstanbul İçin Çevre Platforrrıu'rıurı Halkalı Çöplüğünün

kapatılması için ikinci eylemi 2 Ocak, Pazartesi günü yapıldı.
DİSK'in Çevre Sorunları Dairesi'nin de üyesi olduğu Platformun bu

eyleminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkarıı'run çöplüğün ka
patılması konusundald verdiği sözü yerine getirmemesi protesto edil
di.
Etkinliğe DİSK adına Genel Sekreter Mehmet Atay ve Yönetim Ku

rulu üyesi ve Çevre Sorunları Dairesi Başkanı Doğan Halis katıldı.
Dr. Yıldırım Aktuna'nın Ziyareti
Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Dr. Yıldırım Aktuna 2 Ocak

1995'te DİSK'e bir nezaket ziyareti yaparak Genel Başkan Rıdvan
Budak ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.
Birleşik Metal-İş Genel Kurulu
DİSK'in kurucu üyesi T. Maden-İş ve bağımsız Otomobil-İş Sen

dikalannın birleşmesiyle oluşan Birleşik Metal-İş Sendikası ilk genel
kurulunu yaptı. 6-8 Ocak 1995 tarihleri arasında Mecidiyeköy Kültür
Merkezi'nde toplanan Genel Kurul'da Genel Başkanlığa Ali Rıza İki
sivri yeniden seçildi.
Genel Başkan Rıdvan Budak genel kuruldaki konuşmasında ulus

lararası gelişmeler ve metal sanayii çalışanlarının sorunlarına de
ğindi.
Genel Kurula yurt içi ve dışından çok sayıda konuk katıldı.
Kadıköy Belediyesi'nde Toplu Sözleşme
Kadıköy Belediyesi'nde çalışan DİSK/Genel-İş üyesi işçilerin toplu

sözleşmeleri 12 Ocak 1995'te düzenlenen bir törenle bağıtlandı.
Genel Başkan Rıdvan Budak'ırı da katıldığı toplu sözleşme töreni

Kadıköy Belediyesi'nde düzenlendi.
Başkanlar Kurulu Toplantısı
DİSK Başkanlar Kurulu 13-14 Ocak 1995 tarihlerinde toplandı.

Çeşitli konuları görüşen DİSK Başkanlar Kurulu, bombalı bir sal
dırıda yaşamını yitiren Onat Kutlar'ı andı.
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak başkanlığındaki Başkanlar Ku

rulu üyeleri The Marmara otelinin önüne gelerek Onat Kutlar ve aynı
saldırıda yaşamını yitiren Yasemin Cebenoyan için saygı duruşunda
bulundu ve açılan deftere imza attı.
Onat Kutlar'ın Cenaze Töreni
DİSK Yönetim Kurulu, bombalı bir saldırıda katledilen Kutlar'ın ai-



lesinin ve T. Yazarlar Sendikası'nın da isteği üzerine değerli ya- •
_zanmızın cenaze töreninin düzenlemesini üstlendi.

Kutlar için ilk tören 14 Ocak, Cumartesi günü Cumhuriyet gazetesi •
önünde yapıldı. Saat 10.00'da başlayan törende Cumhuriyet gaz€tesi •
yazar ve yöneticileri konuşmalar yaptı. Yüzlerce kişinin kaWGlığı bu
törenden sonra kitle dağılmadan yürüyerek cenazenin ardından i.ıltinci
törenin yapılacağı Teşvikiye Camü'ne geldi.
Burada kılınan cenaze namazı sonrasında oluşan kortej, sloganlar

ye alkışlarla Kutlar'ın cenazesine eşlik etti.
Dolmabahçe Stadı önünde DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın

konuşmasıyla son bulan yürüyüşten sonra Onat Kutlar, Aşiyan Me
zarlığı'rıda yapılan törenle toprağa verildi.
Nakliyat-İş Genel Kurulu
DİSK üyesi Nakliyat-İş Sendikamızın Genel Kurulu 14-15 Ocak

1995 tarihlerinde DISK Genel Merkezi, konferans salonunda toplandı.
Yapılan seçimlerde Ali Rıza Küçükosmanoğlu Genel Başkanlığa ge

tirildi.
DİSK Başkanlar Kurulu Ereğli'de
DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikamızın Erdemir'de süren örgütlenme·

çalışmalarına destek verilmesi amacıyla DISK Başkanlar Kurulu 16
Ocak, Pazartesi günü özel gündemle Ereğli'de toplandı.
Birleşik Metal-İş Ereğli Şubesi'nde yapılan Başkanlar Kumlu'nun '

ardından bir de basın toplantısı düzenlendi.
DİSK Genel_Başkanı Rıdvan Budak ve Birleşik Metal-İş Genel Baş

kanı Ali Rıza Ikisivri vardiya çıkışında şube binasına gelen çok sayıda
işçiye hitaben konuşmalar yaptı. Üç ayrı vardiya işçileriyle yapılan ,
toplatılar gecenin ilerleyen saatlerine rağmen coşkuyla sürdü.
Kafkas Ülkeleri Sendikaları Toplandı
Azerbaycan, Kazakistan ve diğer Ortaasya cumhuriyetleri sen

dikalarının oluşturduğu Sendikalar Koordinasyon Kurulu, 16-18
Ocak tarihlerinde yapıldı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan toplantıya DİSK adına

Genel Sekreter Mehmet Atay gözlemci olarak katıldı.
SEDAM Toplantısı
Kısa adı SEDAM olan Semt Danışma Merkezi'nin düzenlediği ''Yerel

Yönetimler Şurası" İstanbul, Bahçelievler'deki Necip Fazıl Kısakürek •
Kültür Merkezi'nde yapıldı.

19 Ocak'ta yapılan ve DİSK adına Genel Sekreter Mehmet Atay'ın
katıldığı toplantıda yerel yönetimler ve toplumsal katılımın sağ
lanması tartışıldı.



Pendik Direnişine Destek
DİSK, Türk-İş/Belediye-İş üyesi işçilerin işten çıkarılmaları ne

deniyle başlayan direnişe destek verdi.
DİSK Örgütlenme Dairesi'nin sendikalarımızın Anadolu yakası şu

belerinin isteği üzerine 20 Ocak, Cuma günü düzenlediği etkinlik
Pendtk işçileri tarafından sevinçle karşılandı.
DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Örgütlenme Dairesi Başkanı Çetin

Uygur başkanlığında bir araya gelen DİSK üyesi sendikaların şube
başkan ve yöneticilerinden oluşan heyet, alkışlar ve sloganlarla bir
yürüyüş yaptı. DİSK adına Çetin Uygur'un ve Genel-İş İstanbul 1
Nolu Bölge Şube Başkanı Hüseyin Ayık'ın birer konuşmasıyla so
nuçlanan eylem sınıf dayanışması için güzel örnek oldu.
Çalışma Standartları ve Dünya Ticareti
TUAC'ın "Çalışma Standartları ve Dünya Ticareti" komisyon top

lantısı 23 Ocak 1995 tarihinde Paris'te yapıldı.
DİSK'in daimi üyesi olduğu bu komisyon toplantısına DİSK Eş

güdüm Dairesi Müdürü Ahmet Asena katıldı.
Yaşar Kernal'i Yalnız Bırakmadık
Düşüncelerini dile getirdiği için yargısız infazlarla mahkum edilen

yazar Yaşar Kemal'i DGM'de yalnız bırakmadık.
Bir Alman dergisinde yazdığı yazı nedeniyle bağnaz milliyetçilerin

saldırısıyla karşılaşan Yaşar Kemal ne yazdığı bile tam bilinmeden
açılan davaya DISK yöneticileri ve sendika başkanlarımız da katıldı.
23 Ocak, Pazartesi günü İstanbul DGM'de sorguya çağrılan Yaşar

Kemal'e DISK'in yanısıra bir çok aydın da destek verdi.
Uğur Murncu'yu Andık
Faili meçhul bir saldırıda yitirdiğimiz değerli aydın Uğur Mumcu'yu

andık. 24, Ocak, Salı günü Cumhuriyet gazetesi. önünde düzenlenen
törene DISK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve DISK Yönetim Kurulu
üyeleri, sendikalarımızın başkan ve yöneticileri ve çok sayıda üyemiz
katıldı.
Genel Başkan Budak ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı basın açık

lamasında Mumcu cinayetinin aydınlatılmamasının katillere cesaret
verdiği söyledi.
DÖKK Toplantısı
DİSK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu toplantısı 26 Ocak, Per

şembe günü yapıldı.
Eğit-Sen Kendini Feshetti
Kamu çalışanlarının sendikalaşma mücadelesinin öncü ör

gütlerinden olan Eğit-Sen yeni bir yapılanma için kendini feshetti.



27-28 Ocak 1995 tarihlerinde Bahçelievler Zafer Sinaması'rnılaı ıwa- •
pılanı bu son genel kurula DİSK adına katılan Genel Selrreför M~füm:@t
Atay bir konuşma yaparak, Eğit-Sen'in örnek bir mücatle1€ verfüği
söyledi.

Kendini fesheden Eğit-Sen bu genel kurulda aldığı, kanarla iY@Flİ ku
nılan Eğitim-Sen'e katıldı. Bu katılma kararıyla Eğit-Sen ve Eğitfm.-İş
sendikaları aynı çatı altında birleşti.

"Özelleştirme ve Toplumsal Değerlerimizin Geleceği Paneli"
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi tarafından 128

Ocak, Cumartesi günü düzenlenen panele DİSK adına Genel Sekreter
Mehmet Atay katıldı.

Garanti Bankası'nda Sendikalaşma Mücadelesi
DİSK üyesi Bank-Serı'in Garanti Bankası'nda yürüttüğü örgü.tlenme .

mücadelesi işverenin ağır baskılarıyla karşılaştı.
Sendikamıza üye olan banka çalışanlarının sorgulanmaları, fehalit

edilmeleri, işverenin istediği bir sendikaya üye olmaya zerlarımalart
gibi baskılar nedeniyle Bank-Sen, 30 Ocak, Pazartesi günü bruikamn
genel merkezi önünde bir basın toplantısı düzenledi.
DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı basın toplantısında

Bank-sen Genel Başkanı Hulusi Karlı, Garanti Barıkası işvereninin
_yasaları çiğnediğini ve çalışanların haklarını görmezden geldiğini söy
ledi.

"Erdemir, Özelleştirme ve Sendikalar"
Birleşik Metal-İş Sendikamızın düzerılediği "Erdemir, Özelleştımıe

ve Sendikalar" Paneli 31 Ocak, Salı günü Ereğli Kültür Srtesl'rıde ya
pudı.

İşçisinden işverenine çok çeşitli kesimlerin temsilcilerinirı katıldığı
panel ilgiyle izlendi.

Panel, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Ail Rıza İkisivri'nin a§JŞ ko
nuşmasıyla başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ticaret ve Sa
nayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker'in konuk konuşmacı olarak k~
tıldığı panele Prof. Dr. Tevfik Ertüzün, Doç. Dr. Sencer Imer, Hak-Iş
Genel Sekreteri Metin Türker ve DİSK Genel Başkanı Rıdvan .Budak
tartışmacı olarak katıldı.
Prof, Dr. Zafer Üskül'ün yönettiği panelde bütün konuşmacılar ER

DEMIR'in özellikle yabancılara satışının yanlışlığını vurguladı. Genel
Başkan Rıdvan Budak, ERDEMİR'e sahip çıkmak, özelleştirme adına
peşkeş çekilmesine izin -~ermemenin her emekçinirı, her Ereğlilinin
önde gelen görevi olduğunu söyledi.
28. Kuruluş Yıldönümü
DİSK'in 28. Kuruluş Yıldönümü Bursa, Kültür Park'ta yapılan bir



. toplanfıyla- kutlandı. 12 Şubat, Pazar günü 800 kişiye yakın bir da
vetlirıirı izlediği kutlama toplantısı DİSK Marmara Bölge Temsilcisi
İsmet Cantekin'in sunuş konuşmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye
gelen Genel Başkan Rıdvan Budak, DİSK'in ilkeleriyle, ödün ver
meksizin verdiği mücadelelerle birçok güçlüğü aştığını, üyelerinden
aldığı güçle geleceğe umutla baktıklarını söyledi.
ETUC temsilcisi François Ballestro'nun DİSK'in mücadelesinden öv

güyle söz eden konuşması izleyicilerden yoğun alkış aldı.
Kuruluş yıldönümü kutlaması Hüseyin Başaran ve Ezginin Gün

lüğü topluluğunun konseriyle tamamlandı.
ETUC Genel Kurulu'na Hazırlık Toplantısı
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) 8. Genel Kurulu'nda

tartışmaya açılacak politik metin, DİSK genel merkezinde yapılan bir
toplantıyla değerlendirildi.

13 Şubat, Pazartesi günü yapılan toplantıda ETUC temsilcisi Frarı
çois Ballestro'nun sunduğu "Istihdamı ve Dayanışmayı Avrupa'rıın
Merkezine Yerleştirmek" başlıklı temel politika metni üzerine sen-
dikalarımız görüşlerini ve önerilerini sundu.

"Kamu Çalışanlarının Sorunları Paneli"
Anavatan Partisi'nce düzenlenen "Kamu Çalışanlarının Sorunları

Paneli" Ankara'da yapıldı.
16 Şubat, Perşembe günü ANAP genel merkezinde yapılan panele

sendikalar, siyasi partiler ve akademik çevrelerden çok sayıda ko
nuşmacı katıldı,
Anavatan Partisi Genel Başkam Mesut Yılmaz, Türk-İş Genel Baş

kanı Bayram Meral, Hak-İş Genel Başkanı Necati Çelik ve TİSK Baş
kam Refık Baydur'un da konuşmacı olduğu panele DİSK adına Genel
Başkan Rıdvan Budak katıldı.
Budak, sunduğu tebliğ ile kamu çalışanlarının içinde bulunduğu sı

kıntıların aşılması için grevli, toplu sözleşmeli sendika haklarının ta-
nınması gerektiğini vurguladı.
DİSK'in Büyük Grevi
12 Eylül sonrasında DİSK'in ilk büyük grevi 24 Şubat, Cuma günü

Tekstil işkolunda başladı.
DİSK/Tekstil üyesi 10 bini aşkın işçinin katılımıyla Adana, Bursa,

Kahramanmaraş ve İstanbul'daki çeşitli işyerlerinde grevler, pan
kartların törenle asılmasıyla başladı.

İşyerlerinde büyük bir şölene dönüşen törenlerde DİSK/Tekstil
, üyesi işçiler grevlerini coşkuyla kutladı.

Adana'da işçilerin araçlarla oluşturduğu konvoy kent halkının sevgi
gösterileriyle karşılandı.



İnsa Grevine Ziyaret
DİSK ve Tekstil Sendikası Genel Başkanı Rıdvan Budak, Tekstil

üyelerinin grevde olduğu İNSA fabrikasını 1 Mart'ta ziyaret etti. İş
çilerle görüşen Rıdvan Budak toplu sözleşme sürecinde yaşanan
olumsuzlukları ve greve çıkış nedenini işçilere anlattı.

"Kayıtdışı Ekonominin Toplumsal Boyutları Paneli"
İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından

düzenlenen "Kayıtdışı Ekonominin Toplumsal Boyutları Paneli" The
Marmara Oteli'nde yapıldı.

1 Mart, Çarşamba günü yapılan panele DİSK adına Genel Başkan
Rıdvan Budak katılarak bir tebliğ sundu.
Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi
Birleşmiş Milletler'in Danimarka'nın Kopenhag kentinde 6-12 Mart .

1~95 tarthlerınde düzenlediği Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne
DISK'i temsilen DISK/Bank-Sen Genel Başkanı Hulusi Karlı ile Bank
Sen Koordinatörü Sıtkı Coşkun katıldı,
DİSK'ten Havaş Grevine Destek
Tekstil Sendikamız ile aynı tarihte greve çıkan Türk-İş üyesi Hava-iş

Sendikası işçileri DISK'in dayanışmasını yanlarında buldu.
Genel Başkan Rıdvan Budak başkarılığındaki Yönetim Kurulu üye

lerimiz ve sendikalarımızın başkanlarından oluşan DİSK heyeti 2
Mart'ta yaptıkları ziyarette grevdeki işçilere başarılar diledi.
Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Alçin tarafından karşılanan

DiSK heyeti grev gözcüsü işçilerle görüştü.
Türkiye Hükümeti, ILO'ya Şikayet Edildi,
Konfederasyonumuz, Türkiye Hükümeti'nin ILO sözleşmelerini

onaylandığı halde iç hukuku bu sözleşmelere uygun hale ge
tirmediğini, işçi ve sendika hak ve özgürlüklerinin sürekli ihlal edil- '
diğini dile getiren şikayeti, hem Sözleşmelerin Uygulanması Ko
mitesi'ne hem de Sendikal Özgürlükler Komitesi'ne gönderdi. Sen
dikalarımızın karşılaştığı somut hak ihlallerinin de eklenmesiyle ge
nişletilen rapor, Sendikal Özgürlükler Komitesi'nin gündemine alındı
ve Kasım, 1995'te sözkonusu komite tarafından incelenmesi ka
rarlaştırıldı.
Bayram Şöleni
Grevdeki tekstil işçileri yararına düzenlenen Bayram Şöleni 5 Mart,

Pazar günü Adarıa'da yapıldı.
Mimar Sinan Açık Hava Tıyatrosu'rıu dolduran binlerce işçi ve ailesi

halkoyunlan ve türkülerle coştu.
Tekstil Sendikası Genel Başkan Vekili Süleyman Çelebi'nin sunuş

konuşmasıyla başlayan Şölen, oldukça renkli ve carılıydı.
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Genel Başkan Rıdvan Budak'ırı konuşmasının ardından sah.neye
gelem halkoyunları ekipleri işçilerin de katılımıyla yerel oyunları ser
giledi.
DİSK ve Tekstil Sendikamızın birlikte düzenlediği Şölen, Belkıs Ak

kale'nin konseriyle son buldu.
İşyeri Komiteleri Forumu
CFDT öncülüğünde yaklaşık 2000 işletmenin katılımıyla dü

zenlenen "Işyeri Komiteleri Forumu", 6-9 Mart 1995 tarih.lerirıde
Paris'te yapıldı.
Foruma Fransa'daki tüm işyeri temsilcileri, ETUC, ILO, TUAC gibi

uluslararası kuruluşlar ile İngiliz, Alman, İtalyan, Bulgar, İspanyol.
Portekiz ve Belçika sendtkalarından temsilcilerin yanısıra DİSK de ka
tıldı.
4 gün süren etkinlil<ler arasında D_İSK temsilcisi Yücel Top, özellikle

"Sosyal Diyaloğun Bir Aracı Olarak işletme Komiteleri" adlı tartışmalı
toplantıya katıldı.
Bilindiği gibi Avrupa Komisyonu'nun çıkardığı bir direktif Avrupa

düzeyinde faaliyet gösteren tüm şirketlerin işletme komitesi kur
masını zorunlu kılıyor.
Yücel Top, bu direktif ışığında, Avrupa merkezli çok uluslu şir

ketlerden Türkiye'de faaliyet gösterenlerin Türk işçilerini temsilen iş
letme komitelerini kimseyi çağırıp çağırmayacaklannı ve bu iş
letmelerin Türkiye'deki işyerlerinde işyeri komitelerinin kurulmasının
zorunlu olup olmadığının tartışılmasını sağladı.
Dünya Kadınlar Günü Kutlandı
Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart'ta DİSK genel merkezinde yapılan

bir toplantıyla kutlandı.
Yapılan çeşitli konuşmalarda kadınların sendikal mücadeledeki yeri

ve katılımı konusu ele alındı. Toplantı İsa Çelik'in Türkiye'nin ilk
kadın sendika başkanı Zehra Kosova'nın yaşamını anlatan bir say
dam gösterisiyle sürdü.
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, ilgiyle izlenen saydam gös

terisinin ardından Zehra Kosava'ya bir plaket verdi. Budak, DİSK'in
yıllarını sendikal mücadeleye veren Kosova'nın bundan sonraki ya
şamında hep yanında olacağını söyledi.
Kadın Şenliği
11 Mart'ta DİSK'in çağrısıyla bir araya gelip 8 Mart Kadın İnis

yatifı'ni oluşturan çeşitli örgütlerin ve grupların katılımıyla Kadıköy
iskele Meydanı'nda bir Kadın Şenliği düzenlendi. Katılımın ve ilginin
yoğun olduğu şenlikte, çeşitli kadın sanatçılar şarkılar söyledi, şürler
okudular.



Yeraltı Maden-İş Genel Kurulu
DİSK/Yeraltı Maden-İş Sendikamızın Genel Kurulu, 11-12 Maffl:

1995 tarihlerinde toplandı.
Petkim-İş Sendikası konferans salonunda yapılan Genel Kurul so

nucunda Çetin Uygur Genel Başkanlığa yeniden seçildi.
Gazi Mahallesi Olayları
12 Mart, Pazar gecesi kimliği belirsiz kişilerin kahvehaneleri ve bir

pastahaneyi kurşunlaması sonucu bir kişinin ölümüyle birlikte baş
layan olaylar, uzun süre Türki.ye'nin gündemi oldu.

Özellikle Alevi kökenlilerin oturduğu bir semte düzenlenen bu sal
dırı sonrasında, halkın protestolan ve polisin silahlı müdahalesi so
nucunda bir hafta süren olaylarda 28 kişi yaşamını yitirdi.
Olaylar Gazi Mahallesi'ni de aşarak Ümraniye, Ok.meydanı gibi İs

tanbul'un çeşitli semtlerine de yayıldı.
DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Başkan Rıdvan Budak baş

kanlığında 13 Mart'ta Gazi Mahallesi'ni ziyaret etti. Yönetim Kurulu
üyelerimizin ziyareti sırasında polisin açtığı ateş sonucu 8 kişi ya
şamını yitirdi.
Olayların gelişimi üzerine DİSK'in çağrısıyla toplanan Demokrasi

Platformu Istanbul Eşgüdürn Kurulu bir komite kurarak başta ce
nazelerin kaldırılması olmak üzere bir çok sorunun çözümü için diğer
dernek ve ailelerle ortak toplanWar düzenledi.

İstanbul Eşgüdüm Kurulu oluşturduğu bir komiteyle olayların ge
lişimini sürekli izleyerek gerekli hallerde müdehalelerde bulundu.
Giderek artan ölümler karşısında DİSK Genel Başkanı Rıdvan

Budak'ın çağrısıyla toplumun saygı duyduğu aydınlarımızdan oluşan
bir heyet 15 Mart'ta DISK genel merkezinde biraraya geldi.

İstanbul Eşgüdüm Kurulu üyelerinin yanısıra Zülfü Liva:neli, Altan
Öymen, Prof. Dr. İzzettin Doğan, Prof. Dr. Nurettin Sözen, Kadıköy
Belediye Başkanı Selami Öztürk, Abdurrahman Dilipak, Tarık Akan,
Arif Sağ, İstanbul Barosu Başkanı Av. Turgut Kazan, Av. Kemal
Şeker'in katılımıyla yapılan toplantı sonucunda bir "Kardeşlik Çağ
rısı" yayınlandı. Hazırlanan ortak metne Levent Kırca, Müjdat Gezen,
Ferhan Şensoy, Hikmet Çetinkaya ve Ali Bulaç da imzalarıyla destek
verdi.
Yayınlanan "Kardeşlik Çağrısı'nda şu görüşlere yer verildi:
"Gaziosmanpaşa olaylarında kaybettiğimiz insanlarımızın acısı için

de toplumumuzu daha büyük acılardan korumak amacıyla bir araya
gelen bizler. halkımızı oyuna gelmemeye ve her kesime yönelebilecek
tahriklere kapılmamaya çağırıyoruz.
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"Ylii.zyıllardır bir arada farklılıklarını koruyarak yaşamayı başarmış
oları halkımızm yüreğinde taşıdığı barış ve kardeşlik duygularının en
tıüyük güvencemiz olduğunu belirtiyor ve sorunların çözümünün
barış, diyalog ve hoşgürü ortamından geçtiğine duyduğumuz derin
ınancı vurguluyoruz."

15 Mart'ta Ümraniye'de, Gazi Mahallesi'ndeki katliamı protesto
eden bir vatandaşa polis ateş açtı. 4 kişinin ölümüyle doruk nok
tasına ulaşan olaylar nedeniyle Demokrasi Platformu tarafından ilan
edilen "Genel Yas" 20 Mart'ta gerçekleştirildi.
Gazi Mahallesi ve Ürnranıye'de kepenkler kapatıldı. DİSK ve bağlı

sendikalar, kamu çalışanları sendikaları, insan Hakları Derneği,
TMMOB çeşitli demokratik kitle örgütü yönecilerinden oluşan ka
labalık bir heyet Aksaray'da bir araya gelerek konvoy halinde önce
Gazi Mahallesi'ne sonra da Ümraniye'ye gitti.
Gazi Mahallesi'ne yapılan ziyarette heyet önce Cernevi'rıde mahalle

temsilcileriyle görüştü. Bu görüşmeden sonra yaklaşık 2 bin kişiye
ulaşan bir kitleyle birlikte Gazi Mahallesi mezarlığı ziyaret edilerek
olaylarda ölerılerin mezarlarına çiçekler konuldu.
20 Mart genel yas eylemi nedeniyle DİSK genel merkezine üzerinde

"Demokrasiye Evet, Katliamlara Hayır" yazılı bir pankart asıldı.
Demokrasi Paltformu'nca hazırlanan ve katliamı kınayan bir bildiri

DİSK'in Sesi özel sayısında yayınlanarak halka dağıtıldı.
21 Mart'ta Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral'in teklifi üzerine

Genel Başkan Rıdvan Budak, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sen
dikalarımızın başkanlarından oluşan bir heyet Gazi Mahallesi Ce
mevt'rıe bir ziyaret gerçekleştirdi.
Gazi ve Ümraniye 1 Mayıs mahallerinde bir çok insanımızın ölmüne

yol açan olaylarda DİSK ve Demokrasi Platformu'nun diğer üyelerinin
tek hedefi daha fazla can kaybının önlemesini sağlamaktı.
Bir yandan aileler ve semt halkıyla kurulan ilişkiler diğer yandan

ise Valilik ve emniyet yetkilileriyle yapılan görüşmelerle artık bir kı
yıma dönüşen olayların yatışması, cenazelerin geleneklere göre ve gü -
verılik içinde kaldırılmaları, katliamın sorumlularının hesap vermesi
başlıca taleplerimiz oldu. •
Konfederasyonumuz, böylesi acı bir olayda elindeki tüm olanaklarla

toplumun beklentilerine yanıt vermeye çalıştı.
Nihat Matkap'ın Ziyareti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap 1 7 Mart, Cuma

günü DİSK genel merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Rıdvan
Budak ve Yönetim Kurulu üyelerimizle görüştü. Matkap ziyaretinde
Bakanlığının çalışma yaşamına ilişkin yapılması düşünülen yasa de
ğişiklikleri hakkında bilgi verdi.
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Tek-Ges-İş Genel Kurulu
DİSK üyesi Tek-Ges-İş Sendikası Genel Kurulu 18-19 Mart 1995 ta

rihlerinde Ankara'da toplandı.
Petkırn-İş konferans salonunda yapılan genel kurul sonucunda Se

lahattin Sayın yeniden genel başkanlığa seçildi.
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
20-21 Mart 1995 tarihlerinde toplanan DİSK Genişletilmiş Baş

kanlar Kurulu gündemindeki çeşitli konulan tartıştı.
Başkanlar Kurulu 12 Mart gecesi başlayan Gazi olaylan nedeniyle

topluca Gazi mahallesini ziyaret etti.
CFDT Genel Kurulu
Fransız Demokratik İş Konfederasyonu, CFDT'nin 21-24 Mart 19§5

tarihlerinde yapılan genel kuruluna DİSK'i temsilen Genel Sekreter
Yardımcısı Yücel Top katıldı.

47 ülkeden 108 yabancı konuğun katıldığı CFDT genel kurulunda,
pek çok sendikacıyla temas kurma imkanı bulundu. Görüşmelerde
özellikle Afrika ve Arap ülkeleri sendikalarının DİSK ile ilişki kurup
geliştirmek istedikleri gözlemlendi.
Ekonomiye Soldan Bakış
Toplumsal Araştırmalar ve Kültür İçin Vakıf ve Heinrich Böll

Vakfı'rıırı birlikte düzenlediği Ekonomiye Soldan Bakış konulu sem
pozyuma DISK adına Genel Sekreter Mehmet Atay katılarak bir tebliğ
sundu. 25 Mart, Cumartesi günü başlayan sempozyuma çok sayıda
sendikacının yanısıra çeşitli ülkelerden siyasetçe ve bilim adamı da
kaWdı.
CFDT Özelleştirme Semineri
Fransız Demokratik İş Konfederasyonu CFDT "Özelleştirme ve Dev

letin Ekonomik Alana Müdahalesi ve Rolü: Fransa Deneyimi" ko
nusunda DİSK ve bağlı sendikaların temsilcilerinden oluşan bir he
yete seminer verdi. 26-31 Mart 1995 tarihlerinde yapılan ve hemen
kongre sonrasına rastlaması nedeniyle CFDT personelinin yoğun ol
duğu bir dönemde gerçekleşmestne rağmen sonuçlan itibanyla olum
lu g_eçen bu seminere DISK Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Top, Las
tik-iş Yönetim Kurulu üyesi Kemal Yılmaz, Genel-iş Yönetim Kurulu
üyesi Şükrü Ercan, Bank-Sen Genel Sekreteri Mehmet Genç ve Las
tik-İş uzmanı Üzeyir Ataman katıldı.
DGB Ziyareti
DİSK ve bağlı sendikaların yöneticilerinden oluşan bir heyet, 3-8

Nisan 1995 tarihlerinde DGB'nirı davetlisi olarak Almanya'da çeşitli
görüşmeler yaptı. Genel Sekreter Mehmet Atay başkanlığındaki he
yette Lastik-Is Sendikası Genel Sekreteri Durmuş Ali Yalnız, Bank-



Sen Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Parmaksızoğlu, Cemal Aslan ve
DISK Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Top yer aldı. Bu görüşmelerde,
DGB ile DİSK arasında göçmen işçiler konusunda bir ortak çalışma
grubu oluşturulması konusu ele alındı.
DİSK Kadın İşçiler Sorunları Dairesi Toplantısı
DİSK Kadın İşçiler Sorunları Dairesi İstanbul bölge toplantısı 4

Nisan, Salı günü yapıldı. DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın baş
kanlığında yapılan toplantıya sendikalarımızın kadın sorunlarıyla il
gili dairelerinin yöneticileri ve uzmanlar katıldı.

1 Mayıs İçin İlk Başvuru
DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın başkanlığında oluşan De

mokrasi Platformu İstanbul Eşgüdüm Kurulu, 1 Mayıs '95 kutlaması
için İstanbul Valiliğine başvurdu.

12 Nisan, Çarşamba günü 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması is
teğiyle yapılan başvuruya Valilikten olumsuz yanıt alındı.
Mehmet Atay ve Platform temsilcileri daha sonra Valilik önünde

yaptıltlan bir basın açıltlamasıyla Taksim üzerindeki ısrarlarının ge
rekçelerini kamuoyuna açıltladılar.
Limter-İş Genel Kurulu
DİSK üyesi Limter-İş Sendikasının Genel Kurulu 15-16 Nisan ta

rihlerinde İstanbul'da yapıldı.
DİSK Genel Merkezinde yapılan genel kurulda Genel Başkanlığa

. Aydın Kılıçdere seçildi.
İş Güvenliği Sorunu Tartışıldı
İTÜ Sosyal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Grubu tarafından dü

zenlenen "Türkiye'de İşgüvenliği ve Sosyal Politikalar" konulu panele
DISK adına Mehmet Atay katıldı.

18 Nisan, Salı günü İTÜ Ayazağa Kampüsünde yapılan panel büyük
ilgi gördü.
DİSK Başkanlar Kurulu
Hükümetin, IMF ve Dünya Bankasına verdiği taahhütler gereği Sos

yal Sigcrtalar Kanunu'nda değişildik yapması isteği karşısında top
lanan DiSK Başkanlar Kurulu, 19 Nisan'da Ankara'da iktidarı pro
testo etme karan aldı.
Rosa Lüxemburg Oyunu İlgiyle İzlendi
DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ve sendikalarımızın yöneticilerinden

oluşan bir heyet 21 Nisan, Cuma akşamı Tiyatro Ayna tarafından ser
gilenen "Rosa Lüxemburg" adlı oyunu izledi.
DİSK kültürel gelişime destek vermek amacıyla zaman zamarı çeşitli

sanat etkinlilerine topluca giderek yeni bir gelenek yarattı.
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DİSK Başkanlar Kurulu
DİSK Başkanlar Kurulu, 22 Nisan, Cumartesi gunu DİSK genel

merkezinde yaptığı toplantıda yaklaşan 1 Mayıs kutlamalanna ka
tılım ve Ankara'ya yapılacak "Uyarı Yürüyüşü" konulannı görüştü.
mezarda emekliliğe hayır
ANKARAYÜRÜYÜŞÜ
Sosyal ~igortalar Yasasında yapılmak istenen değişiklikler kar

şısında DISK Başkanlar Kurulu, iktidarı uyarmak amacıyla İs
tanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş düzenledi.
üç gün süren yürüyüş 24 Nisan, Pazartesi günü İstanbul Kadıköy

Belediyesi önünde düzenlenen bir basın toplantısıyla başladı.
DİSK Başkanlar Kurulu üyelerinin yanısıra Genel-İş şube baş

kanları ve Birleşik Metal-Iş işyeri temsilcilerinin de katılımıyla yapılan
yürüyüş kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yol boyunca kurulu tüm işyerlerine yapılan ziyaretlerle süren yü
rüyüş, 26 Nrsarı'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılan basın top
lantısının ardından Meclis Başkanlığı'rıın ziyareti ile son buldu. DİSK
Başkanlar Kurulu'ndan oluşan bir heyet Meclis Başkanlığı'rıın ya
nısıra siyasi partilerin temsilcileriyle de görüşerek yasa tasarısı hak
kırıdaki görüşlerini aktardı.
Balkanlar Bölge Konferansı
Yunanistan Sendikalar Birliği GSEE'nin bölge enstitüsü INE ile or

taklaşa düzenlediği "Sosyal Tarafların Rolü Bölge Konferansı" 26-28
Nisan 1995 tarihlerinde Yurıarıtstarı'ırı Alexandropolis kentinde ya
pıldı. Konferansa DİSK adına genel başkan danışmanlarından Üzeyir
Ataman katıldı.
Almanya'da 1 Mayıs Kutlamaları
DİSK Genel Yönetim Kurulu üyesi Sabri Kaplan, DGB'nin konuğu

olarak Nurrıberg'de düzenlenen 1 Mayıs törenine DİSK'İ temsilen ka
tıldı ve bölgedeki işçi gruplarıyla temaslarda bulundu.
MESS Genel Kurulu
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Birleşik Metal-İş Sendikası

Genel Başkanı Ali Rıza İkisivrt'yle birlikte Türkiye Madeni Eşya Sa
nayicileri Sendikasının 29 Nisan, Cumartesi günü yapılan Genel Ku
ruluna katıldı.
Genel Başkan Rıdvan Budak genel kurulda bir konuşma yaparak

sanayileşmenin çalışma yaşamına yansımasırıı değerlendirdi.
Türk-İş Mitingine Destek
DİSK, emeklilik yaşının yükseltilmesini hedefleyen yasa değişikliği

girişimine karşı Türk-İş'irı 30 Nisan, Pazar günü düzenlediği mitinge
destek verdi.
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DIS'K a<dıma· Genel Sekreter Mehmet Atay'ın katıldığı İzmir'deki mi
oogte Türk-İş yöneticileri davet ettikleri DİSK'in adını anmaktan
özeru:e kaçındı.
baı:ış, bağımsızlık, demokrasi
1 MAYIS '95
birlik, mücadele, dayanışma
Sözcüklerin yetersiz kaldığı kimi anlar vardır, tarifsizdir yaşanan.

İşte öylesine yaşandı bu yıl 1 Mayıs Türkiye'de.
Yüzbinlerce emekçi, kentlerin yollarında, meydanlarında birlik ol

manın coşkusuyla toplandı.
Her yönüyle kuşatılmış, yalnızlığa mahkum edilmiş insanlar ger-

çeği görebildi.
"Kol kola, yana yana, diz dize"ydi 1 Mayıs'ta işçi sınıfı.
1 Mayıs '95 sınıf dayanışmasının anlamını en iyi biçimde tanımladı.
1 Mayıs, Pazartesi günü Türkiye emekçilerinin yakaladığı güzellik

dünyaya örnek olacak nitelikteydi.
Hiçbir ülkede olmayan bir katılım, hiç bir ülkede olmayan bir he-

yecan fırtınası esti.
Dünya işçi sınıfının kalbi 1 Mayıs'ta Türkiye'nin kentlerinde attı.
Zorlu bir sınavı başarıyla verdik.
Felaket tellallan, işçi sınıfının gizli, açık düşmanları bir kez daha

yanılmanın utancını yaşadı.
1 Mayıs 'a Adım Adım
Son iki yıldır 1 Mayıs Demokrasi Platformu üyesi örgütlerin ortak

sürdürdükleri çalışmalarla kutlandı.
DİSK, 1 Mayıs'ın örgütlü olduğumuz her yerde kutlanması bi

çiminde aldığı karar uyarınca tüm bölgelerde hazırlıklara başladı.
DİSK'in ve diğer örgütlerin getirdiği önerileri değerlendiren De

mokrasi Platformu Başkanlar Kurulu, 1 Mayıs '95'in Istanbul merkez
olmak üzere Ankara, İzmir, Adana, Samsun ve Merstrı'de kut
lanmasını kararlaştırdı.
Demokrasi Platformu Başkanlar Kurulu 3 Nisarı'da yayınladığı bir

ı açıklamayla 1 Mayıs hazırlıklannı başlattı.
Başkanlar Kurulu bu yılki 1 Mayıs kutlamalarının içeğini "Ba

ğımsızlık, Barış ve Demokrasi" olarak benimsedi.
İstanbul'da Hazırlıklar
İstanbul Eşgüdürn Kurulu çalışmaların sağlıklı bir biçimde yü

ıi.iıtül€@ilmesi için öncelikle bir merkez ve üç bölge komitesi oluş
turdu.



1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama isteğimiz bu yıl da kabul e@ilın@iili. Vi
layetin red kararı DISK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ırı Taksim'de
düzenlediği bir basın toplantısıyla protesto edildi.
Emekçilerin olduğu kadar tüm halkın 1 Mayıs'a katılımı i~in De

mokrasi Platformu'nun 1 Mayıs çağrısını içeren DİSK'in Sesi özel sa
yısı dağıtıldı.
iki günlük bir kampanya ile Taksim, Kadıköy, Bakırköy, Me

cidiyeköy, Aksaray gibi bir çok alanda 1 Mayıs çağrılarının dağı1ıılması
sürdü.
DİSK'ten Çağrı
DİSK bir yandan 1 Mayıs hazırlıklarını sürdürürken diğer yamclan

Başkanlar Kurulu olarak mezarda emekliliğe hayır demek için "An
kara Yüyüşü"nü gerçekleştiriyordu.

DİSK Genel Başkanı Rıdvan. Budak Ankara Yürüyüşü'nün başarıyla .
sonuçlanmasının ardından Istanbul'a dönerek yaptığı basın top
lantısıyla emekçileri ve tüm halkı 1 Mayısa çağırdı.
Rıdvan Budak, basın toplantısında "DİSK olarak sorunları işçilere

çok açık biçimde anlattık. Herkesi 1 Mayıs'a davet ediyoruz. Bugün ı
yevmiyesinden vazgeçemeyen geleceğinden de vazgeçmek durumunda
olduğunu bilmelidir" dedi.
Taksim'de Anma Töreni
Kadıköy'de son hazırlıkların devam ettiği bir sırada Demokrasi Plat

formu Başkanlar Kurulu Türk-Iş 1. Bölge Başkanlığında toplandı.
Saat 10.00'da buradan yürüyüşe başlayan Demokrasi Platformu

Başkanlar Kurulu önce 1 Mayıs şehitleri anısına Kazancı Yokuşu ba
şına ve ardından da Atatürk anıtına çelenkler koyarak saygı du
ruşunda bulundu.

Onbinlerin Yürüyüşü
Demokrasi Platformu Başkanlar Kumlu'nun Taksim'deki törenin

ardından kortejin başına geçmesiyle birlikte Hasarıpaşa'ya sığmayan •
kitle yavaş yavaş yürüyüşe başladı.

Konfederasyonların, sendikaların, odaların, derneklerin bayrakları.
flamaları, pankartlarıyla çok renkli bir insan denizi yaratıldı.
Yükselen sesler, işçilerin başta emeklilik yasası olmak üzere ik

tidarın yanlışlıklarına izin vermeyecek bir kararlığı sergiliyordu.
Yol buyunca çekilen halaylar, sanatçıların sergiledikleri gösteriler,

davullar, zurnalar, sazlar, gitarlar eşliğinde söylenen türkı\iler yü
rüyüşü bir şenliğe dönüştürdü.
Uygulanan _politikalara belki de en anlamlı karşı çıkış kendini "Sus

kun Toplum Istemiyoruz" sloganıyla gösterdi.



Hasasıpaşa'dan Altıyol'a, Altıyol'dan Kadıköy Meydarn'rıa akan
ınsarr seli, alana sığmadı.
Barış çağrıları, demokrasi çağrılan birbiri ardına sloganlarla dile

geldi. Kadıköy Meydanı'ndak.i renle cümbüşü heyecana heyecan kattı.
70 bin.i aşan bir insan kitlesi Kadıköy Meydanı'nında bir tarih yazdı.
Başkanlar Kürsüde
1 Mayıs mitingi Ruhi Su Dostlar Korosu ve Ferhat Turıç'urı verdiği

konserle başladı.
Mitingin ilk konuşmasını Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral

yaptı.
Bayram Meral, uygulanan politikaların sonucunda yoksullaşmanın

hızla tırmandığını belirterek iktidarın aklını başına toplaması ge
rektiğini söyledi.

İkinci konuşmacı DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'tı.
Budak konuşmasında uluslararası gelişmelerin Türkiye'deki eko

nomik ve politik yansımalarını ele aldı.
Giderek sertleşen koşullarda işçi sınıfının, tüm çalışanların bir

liğinin gerekliliği üzerinde durdu.
Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonlaşma Kurulu dönem

sözcüsü Yıldırım Kaya mitingin üçüncü konuşmacısıydı.
Kaya kamu çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları, sendikalaşma, toplu

sözleşme ve grev hakkının elde edilmesi mücadelelerini anlattı.
Son konuşmacı meslek odaları adına TMMOB Başkanı Yavuz

Önerı'di. Aynı zamanda İnsan Hakları Vakfı başkanı da olan Önen
özellikle insan hakları ihlalleri konusuna değindi.
Mitingin sona erdiğinin ilan edilmesiyle alanı dolduran onbinler

yavaş yavaş belk.i de isteksizce dağılmaya başladı.
Güneşten ve rüzgardan kavrulan onbinlerin yüzlerinde, bu büyük

coşkuyu paylaşmış olmanın gururu, birlikte olmanın, dayanışmanın
mutluluğu okunuyordu.
Diğer Kentlerde Kutlamalar
Demokrasi Platformu kararı doğrultusunda çalışmalarını yön

lendiren diğer kentlerdeki sendikalar Ankara, İzmir, Adana, Mersin,
Antalya ve Samsurı'da bugüne değin görülmemiş bir katılımla 1
Mayıs'ı kutladı. DiSK ve bağlı sendikalar örgütlü oldukları her ilde ça
lışmalara tüm gücüyle katıldı.

İstanbul'da Değerlendirme
Demokrasi Platformu İstanbul Eşgüdüm Kurulu 4 Mayıs, Cuma

günü yaptığı bir d.izi toplantıyla 1 Mayıs '95'i değerlendirdi.
Önce kendi aralarında bir değerlendirme yapan Eşgüdüm Kurulu,

kutlama si1,r~cindeki eksik ve hataları tespit etti.



Önce kendi aralarında bir değerlendirme yapan Eşgüdüm Kuru!lu,
kutlama sürecindeki eksik ve hatalan tespit etti.

İstanbul Eşgüdüm Kurulu miting sırasında disipline uymayan Bir
Ieşik Sosyalist Parti ve Sosyalist İktidar Partisi'nin uyarılmasına karar
verdi.
Daha sonra mitinge katılan parti, dernek ve dergi yönetici ve tem

silcileriyle yapılan ikinci toplantıda mitingin her yönüyle başarılı geç
tiği konusunda görüş birliğine varıldı.
Genel Başkan DİSK Çalışanlarını Kutladı
Katılan katılmayan herkesin olumsuzluk beklediği 1 Mayıs '95 kut

lamalarının başarıyla gerçekleşmesi üzerine DİSK Genel Başkanı Rıd
van Budak tüm DİSK çalışanlarına bir yemek verdi.
DİSK çalışanları 3 Mayıs, Çarşamba günü Bank-Sen'in Bantur te-

sislerinde yapılan kutlama yemeğinde yorgunluk giderdi.
işçi sağlığı ve iş güvenliği haftası
ÇÖZÜM VAR, UYGULAMAYOK
"İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Haftası" her yıl olduğu gibi 4- 10 Mayıs

tarihleri arasında kimi yerde resmi kimi yerde sivil etkinlikl erle kut
landı.
Bu etkinliklerde bile Türkiye'deki demokrasinin fiili işleyişi açık bi

çimde gösteriliyor.
Bir kentin valisi tüm taraflara çağrı yapılmasına olanak tanırken bir

diğeri yalnızca kendi ideolojisine yakın gördüğünü davet ediyor. Ki
misi uymakla yükümlü olduğu yasaları görmezden gelebiliyor.
Keyfiyetin böylesine yaygın olduğu bir ülkede demokratik bir ya

pının kurumlaşamamasını anlamak güç değil.
DİSK önemli ve yakıcı bir sorun olan işçi sağlığı ve iş güvenliği ko

nusunda görüşlerini dile getirmek ve önerilerini sunmak amacıyla bu
yılki etkınlıklere de katıldı.
Ancak Samsun'da olduğu gibi antidemokratik uygulamalar yapılan

kentlerde DİSK, diğer örgütlerle alternatif toplantılar düzerıledi ya da
düzenlenen toplantılara katıldı.

İstanbul'daki etkinliğe DİSK adına Yönetim Kurulu üyesi ve İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi Başkanı Doğan Halis katıldı.
Doğan Halis, katıldığı toplantıda tüm temsilciliklerimize de gön- -·

derilen bir tebliğ sundu.
DİSK'in bu tebliğind_e şu görüşlere yer verildi:
- Türkiye'de her yıl 110 bin iş kazası olmakta, bu kazalarda bin

500'ün üzerinde işçi yaşamım yitirme ve 4 bini aşkın sayıda işçi ise
işgöremez derecede sakatlanmaktadır.
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-Kay,ıfilı işyerlerindeki sorunlar bu kadar büyük olduğuna göre, si
. gortasız işçi çalıştıran işyerlerindeki sorunlar çok daha vahim bo
yutlardadır.
-Denetim ve yaptırım daha etkin hale getirilirse, sorunlar bir miktar

hafifletiebilir ama ortadan kaldırılamaz. Çünkü sorunun temelinde
"insana aykırı ekonomik düzen" vardır.
-Sadece işyerleri değil, ülkenin bütünü kirletilmekte; sadece iş

çilerin değil, bütün halkın sağlığı tehdit altında kalmaktadır.
-Gelişen sağlık ve güvenlik talepleri "maliyetin düşürülmesi ve karın

azamileştirilmesi" gerekçesiyle reddedilmektedir.
-Bugürı bütün ekonomik kararlar ve uygulamalar "azami kar" il

, kesine göre belirlenmektedir. Sermaye hareketinin emek lehine sı-
1 nırlandınlması ve asgari sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması
görevi devletindir.
-İşçi sağlığı ve iş güvenliği, öncelikle işçilerin bu konudaki hak bı

lirıcinin geliştirilmesiyle sağlıklı bir yapıya kavuşturulabilir. Ancak iş
güvencesi sağlanmadan, işten atılma korkusu sona ermeden ve iş
sizlik asgari ölçülere indirilmeden işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin
sorunların azalması mümkün görülmemektedir.
-DİSK olarak temel çözümün işçisi, işsizi ve emeklisiyle bütün

emekçilerin örgütlenip haklarına sahip çıkmasından geçtiğine ina
nıyoruz.
-Bütürı toplumun bu konuda bir bilinç sıçramasına ihtiyacı vardır.
-İlkel kat güdüsünün yıkıcı etkileri sımrlandınlmalı, sağlığı ve gü-

; venliği hiçe sayan bir ekonomik işleyişin üzerinde toplumsal bir de
netim sağlanmalıdır.
ETUC Genel Kurulu
Üyesi olduğumuz Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, ETUC Genel

Kurulu 9-12 Mayıs 1995 tarihlerinde Brüksel'de yapıldı. DİSK'i Genel
Başkan Rıdvan Budak ile Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Top temsil
etti. DİSK'in Üç delegeyle temsil edildiği genel kurula Bank-Sen yö
netim kurulu üyesi Süheyla Çarkçı son anda çıkan mazereti ne
deniyle katılamadı.
Genel Kurul, 14 Şubat'ta İstanbul'da ETUC temsilcisi Ballestro'nun

katılımıyla yapılan toplantıda kongre nihai metni hakkında oluş
turduğumuz önerileri kabul etti. Bir başka deyişle, 8. ETUC Genel
Kurulu, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı Akdeniz ülkeleri va
tandaşı olan işçilerin ve emekçilerin, AB içinde serbest dolaşım Iıak
kının tanınmasını destekleyerek; sadece mal ve hizmetlerin değil eme
ğin ve emekçilerin de serbest dolaşımı yönü eksik kalan bir Avrupa
Birliği'nin sosyal boyutunun tamamlanmış olmayacağı görüşünü be
nimsedi.



Türk-Kent Yönetiminden Ziyaret
Toplu konut kooperatifciliğinin önde gelenlerinden biri olan Türk

Kent Kooperatifler Birliği yönetim kurulu 12 Eylül Anayasasının de
ğiştirilmesi amacıyla düzenledikleri bir dizi etkinlik kapsamında
DİSK'i ziyaret etti.

16 Mayıs, Salı günü yapılan ziyarette DİSK Yönetim Kurulu üye-
leriyle görüşen Türk-Kent yöneticileri kampanyalarına destek istedi.
Eminönü Belediyesinde İşçi Kıyımı
Eminönü Belediyesi'nde çalışan 259 Genel-İş üyesi işten çıkarıldı.
Belediye yönetimi yaptığı açıklamalarla işten çıkarmalara birbiriyle

çelişen gerekçeler bulmaya çalıştı.
Belediye, büyük bir telaşla haksızlığını gizlemeye çabaladı.
Üyelerimiz belediyeden alacaklarını istiyordu. Kurban bayramında

elinde birkaç kuruş olmasını istiyordu.
Bakanlar Kurulu, bayramda tüm kamu çalışanlarına ikramiye ve

rilmesi kararı aldı. Sendikamız belediye yönetimirıden enazından bu
ikramiyenin yarısını ödemelerini istedi.
Ama belediye yönetiminin bu isteklere kulakları tıkalıydı. Amaç ne

inançlarına ne de düşüncelerine tahammül gösteremedikleri üye
lerimizin belediyeden tasfiye edilmesiydi.
Sorunun çözümü için DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak Belediye

Başkanıyla bir görüşme yaptı. Belediye Başkanı Çetinsaya ekonomik
sorunlardan sözetti, zaman istedi. Ancak soruna çözüm bulmak gibi
bir niyet olmadığı kısa bir süre içinde anlaşıldı. Çetinsaya ikinci gö
rüşmeye gelmedi.

İşten çıkarma karşısında sessiz kalmayan üyelerimiz haklarını alın
caya kadar belediye önünde oturma kararı aldı.

1 7 Mayıs'tan itibaren direnişini sürdüren üyelerimizin en büyük •
destekçisi eşleri ve çocukları oldu.
Belediye Başkanının olumsuz tavrı üzerine DİSK Genel Başkanı

Rıdvan Budak ve Genel-İş Sendikası Genel Başkanı İsmail Önal'ın ka
tılımıyla belediye önünde bir basın toplantısı düzenlendi.
23 Mayıs'taki toplantısı Eminönü, Gazi mahallesi, İkitelli halkından

gelen temsilciler, sendikalar ve diğer demokratik kitle örgütlerinin yö
neticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Rıdvan Budak basın açıklamasında belediyede yaşanan sorunlara

değindi ve belediye yönetiminin tutumunu eleştirdi.
Budak, "İşsizliğin günden güne arttığı bir ortamda gerçekçi olmayan

gerekçelerle 259 ailenin sefalete itilmesine tahammül göstermeyiz.
Tüm gücümüzle üyelerimizle haklarını korumakla kararlıyız" dedi.



IBasıİı toplantısının ardından işçi eşleri ANAP'ın Eminönü İlçe bi
nasına giderek, ilçe başkanıyla görüşmek istedi. Geç saatlere kadar
iıJ.~e başkanını bekleyen kadınlarla, çocuk ilçe başkanının gelmesi ve
Mesut Yılmaz'a işçilerin sorunlarını iletmesi üzerine binadan ayrıldı.
Eminönü Belediyesi işçileri içinde bulundukları sorunun anlatmak

ve çözüm bulmak amacıyla çeitli partilere de ziyaretler yaptı. Hemen
her platformda seslerini duyurmaya çalıştı.
ulusallıktan evrenselliğe
BAĞIMSIZLIK
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü (UNESCO), ken

dini Amerika'rıın çocuğu olarak tanımlayan bir şairi, Joze Marti'yi
ölümünün 100. yıldönümünde birçok ülkedeki etkinliklerle anıyor.
Joze Marti Küba'da doğan ve yaşamını ulusal bağımsızlık mü

cadelesine adayan bir insan. Genç yaşından itibaren bağımsızlık, öz
gürlük duygularını şiirlerle, düzyazılarla ölümsüzleştiren bir aydın.
Marti Küba'nın olduğu kadar sömürgecilerin işgali veya onların gü

dümündeki diktatörlerin zulmü altındaki tüm Amerika halklarının da
ulusal kahramanı.

İspanyol sömürgeciliğine karşı mücadele verirken, geleceğin en
büyük emperyalist gücünü de teşhis edebilecek kadar öngörülü. Jose
Marti, "Kartalın Yumurtasından Çıkan Yılan" olarak nitelediği
ABD'nin yoksul halklar için büyük bir tehdit olacağını şiirlerinde dile
getirdi.
Yıllarca süren sürgün yaşamı Küba'da başlayan özgürlük savaşında

bundan tam yüz yıl önce 19 Mayıs 1895'te aldığı bir kurşun yarasıyla
son buldu.

19 Mayıs Küba halkının ulusal bağımsızlık mücadelesinde özel bir
öneme sahip. 19 Mayıs bir başka kıtada Türkiye'de de yine özel bir
önem taşıyor. Emperyalizmin işgali altındaki Türkiye'de ulusal ba
ğımsızlık mücadelesinin bütünleşmesinde ilk adım 19 Mayıs l 9 l 9'da
atıldı.

19 Mayıs iki kıtadaki iki ayn ülkenin insanları için aynı anlamı ta
şıyor; ulusal bağımsızlık. DİSK unutturulmaya çalışılan ulusal ba
ğımsızlığı bu 19 Mayıs'ta yeniden toplumun gündemine soktu.
Joze Martt'nin ölümünün 100. ve ulusal bağımsız mücadernizin

başlatılmasının 76. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı.
İlk etkinlik saat 11.00'de Esenkent, Abdullah Baştürk Parkı'nda ya

pıldı. Esenyurt Belediye Başkanlığı'rıca Abdulah Baştürk Parkı içinde
yaptırılan Atatürk ve Joze Marti büstleri törenle açıldı.
Törene Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Küba Büyükelçisi George

Castro, Aziz Nesin, İlhan Selçuk, DİSK Genel Sekteri Mehmet Atay.
DİSK eski Genel Başkanı Kemal Nebioğlu, DİSK eski Genel Sekreteri



Fehmi Işıklar, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, senôiKalanımzın b>a,şk<aı:ı
ve yöneticileri ve kalabalık bir halk topluğu katıldı.

İkinci etkinlik olan "Ulusallıktan Evrenselliğe Ulusal Bağınısızlrk
Joze Marti'rıin 100. Olürn Yıldörıümü Anma Toplantısı" Muammer Ka
raca Tiyatrosu'nda saat 14.00'de gerçekleştirildi.
DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın sunuş konuşmasıyla başlayan

anma toplantısında sırasıyla Genel Başkanımız Rıdvan Budak, Wuıba
Büyükelçisi George Castro, Esenyurt Belediye Başkanı Dr'. Gm,J.iibl!iz
Çapan birer konuşma yaptı.

Joze Marti'rıirı yaşamını anlatan bir video gösterimiyle süren anma
toplantısı, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Ataol Behramoğlu ve
Adnan Ozer'in Joze Martı'nın şiirlerinden yaptıkları çevirileri iz-
leyenlere sunuşuyla tamamlandı. '
Tümka-İş Genel Kurulu
DİSK üyesi Tümka-İş Genel Kurulu, 20-21 Mayıs 1995 tarihlertrrde

toplandı.
DİSK Genel Merkezinde yapılan genel kurulda Sabri Kaplan yeniden

genel bakanlığa seçildi.
Özelleştirme ve Gümrük Birliği Paneli
DİSK üyesi Dev. Maden-Sen tarafından Soma'da düzenlenen "Özel

leştirme ve Gümrük Birliği Paneli"ne DİSK Genel Başkanı Rıdvan
Budak konuşmacı olarak katıldı.
21 Mayıs, Pazar günü yapılan panelde özelleştirme ve Gümrük Bir

liğinin çalışma yaşamına etkisi çeşitli yönleriyle ele alındı.
ETUCO Genel Toplantısı
ETUC'un sendika koleji ETUCO'nun genel kurul toplantısına DİSK'i

temsilen Eğitim Dairesi uzmanı Tonguç Çoban katıldı. 22-24 Mayıs •
1995 tarihlerinde yapılan toplantıda, ETUCO ile ilişkilerimizin ve
ETUCO'ya sunduğumuz projelerin birebir ilişkilerimizden çok Türkiye
Cumhuriyeti'nin AB ile ilişkilerinden etkilendiğini gözlemlendi.
Cumhurbaşkanlığının Uzakdoğu Gezisi
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Türkiye'den çeşitli Kişi ve

kurum temsilcileriyle birlikte gideceği uzakdoğu gezisine DİSK Genel
Başkanı Rıdvan Budak da davet edildi.

Genel Başkan Rıdvan Budak, 22-31 Mayıs 1995 tarihleri arasında
düzenlenen ve Çin Halk Cumhuriyeti, Hong-Kong ve Endonezya'yı
kapsayan bu geziye Başkanlar Kurulumuzun olağanüstü genel ku
rulun toplanması yönündeki kararı doğrultusunda yapılacak ça
lışmalar nedeniyle katılmadı.
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Haber-İş Yöneticilerinin Mahkemesi
Kamu çalışanlarının sendikalaşma hakkı için verdikleri mücadele

idari ve adli çeşitli baskılara uğruyor.
Son olarak Haber-İş yönetici ve üyelerinin 26 Mayıs, Cuma günü

Bursa'da yapılan mahkemesi diğer kamu çalışanları açımdan da
örrıek bir dava oldu.
DİSK bu davaya önem vererek kamu çalışanlarını desteklemek

amacıyla duruşmayı izledi.
DİSK Yönetim Kurulu üyesi Doğan Halis'in DİSK adına katıldığı du

ruşmada çok sayıda kamu çalışanı hazır bulundu.
Kamulaştırma Forumu
İşçi Partisi tarafından 27-28 Mayıs 1995 tarihlerinde düzerılenen

forum Petrol-İş Sendikası toplantı salonunda yapıldı.
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak birinci gün yapılan toplantıya

biı: tebliğ ile katılırken Genel Sekreter Mehmet Atay ise ikinci gün ya
pılan bir oturumun yöneticiliğini üstlendi.
Bankacılık Sektörünün Sorunları Tartışıldı
DİSK üyesi Bank-Sen tarafından 3 Haziran, Cumartesi günü dü

zerılenen "Barika ve Sigorta Sektöründe Sendikal Sorunlar ve Çözüm
Arayışları" paneli The Marmara otelinde yapıldı.
Banka ve sigortacılık sektöründeki örgütlenme sorunlarının aka

demik ve pratik boyutlarıyla tartışıldığı panelde DİSK Genel Başkanı
Rıdvan Budak bir konuşma yaptı.
Dünya Çevre Günü'nde Alternatif Kµtlaına
Yaşanası İstanbul İçin Çevre Platformu, bu yılki Dünya Çevre

Günü'nü resmi toplantıların ötesine taşıdı.
4 Haziran, Pazar günü Beşiktaş'ta biraraya gelen Platform üyeleri

yaptıkları konuşmalarla çevre kirliliği konusunda halkı uyardılar.
DİSK Adına Yönetim Kurulu üyesi ve Çevre Sorunları Dairesi Baş

kanı Doğan Halis'in katıldığı etkinlik bir konser le sona erdi.
ILO Çalışma Konferansı
6-23 Haziran tarihlerinde yapılan ILO Uluslararası Çalışma Kon

feransı'nın ilk haftasına Genel Başkan Rıdvan Budak, Genel Sekreter
Yardımcısı Yücel Top, Birleşik Metal-İş Başkanı Ali Rıza İkisivri, Teks
til Genel Sekreteri Hüseyin Akduman, Lastik-İş Yönetim Kurulu üyesi

, Halil Altunay ile hukuk danışmanı Av. Erdal Egemen katıldı.
DİSK Eğitim Dairesi tarafından Türkiye'deki sendikal hak ve öz

gürlükler konusunda yaşanan ihlallerle ilgili İngilizce olarak ha
zırlanmış bir broşür konferansa katılan temsilcilere dağıtıldı.



Emekliler Sendikası Girişimciler Kurulu
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kurulması yönünde DİSK'in

öncülük yaptığı Emekliler Sendikası için somut adımlar atıldı.
DİSK 9. Genel Kurulu'nda gündeme gelen, DİSK Yönetim Ku

rulu'nun 10. dönem çalışma programında hedeflenen emekliler sen
dikası, yapılan hazırlıkların ardından ilk büyük toplantısını 8-9 Ha
ziran 1995 tarihlerinde Ankara'da yaptı.

Genel-İş genel merkezındeki girişimciler toplantısına DİSK Yönetim
Kurulu üyesi ve Orgütlenme Dairesi Başkanı Çetin Uygur başkanlık
etti.
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
Sendikalar Yasasında yapılan değişiklikle gündeme gelen ola

ğanüstü genel kurul konusunu görüşmek üzere bir araya gelen DİS-K
Gerınşletilmiş Başkanlar Kurul toplantısı 12 Haziran, Pazartesi günü
DISK genel merkezinde yapıldı.
DİSK tüzüğünde yapılması düşünülen değişikliltlerin de ele alınclığı

toplantıda, Ağustos ayı içinde seçimli bir genel kurul yapılması yö
nünde görüş birliğine varıldı.
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ayrıca devam etmekte olan

grevler ve direnişleri de değerlendirerek bir destek mesajı ya
yınlanmasını kararlaştırdı.

DİSK Başkanlar Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Genel Sek
reter Mehmet Atay başkanlığında 13 Haztran, Salı gün'Çi önce Türk
Iş/Belediye-Iş üyelerinin Şişli sonrada DISK/Genel-Iş üyelerinin
Eminönü belediyelerindeki direnişlerini ziyaret etti.
Livaneli ve Budak'tan Eminönü Direnişine Destek
DİSK yönetimi başlangıcından itibaren Eminôrıü'nde işleri için mü

cadele veren belediye işçilerinin yanında yer aldı.
Genel Başkan Rıdvan Budak ve Yönetim Kurulu üyelerimiz sık sık

işçiler ve eşlerini belediye önünde ziyaret ederek destek verdi.
Direnişin başarıya ulaşması için daha geniş bir kamuoyu desteği

sağlamaya çalışan DİSK yönetimi, sevilen bir sanatçı ve aydın olan
Zülfü Livaneli ile Eminönü işçilerini buluşturdu.
Genel Başkan Rıdvan Budak ve Zülfü Livaneli 14 Haziran, _Çar

şamba günü Eminönü Belediyesi'nin önüne giderek işçilerle görüştü ..
15-16 Haziran'ı Direniş Alanında Andık
DİSK'i sendikal yaşamdan koparmaya çalışanlara işçi sınıfının ya

nıtı olan 15-16 Haziran 1970 direnişini 25. yılında yine direniş ala
mnda andık.

15 Haziran, Perşembe günü Eminönü Belediyesi önünde yapılan
anma toplantısına Genel Başkan Rıdvan Budak, DISK'in ku-



rucularından ve eski genel başkanlarından Kemal Nebioğlu, DİSK ve
bağfa sendikaların yöneticileri de katıldı.

15-16 Haziran direnişini anma etkinlikleri Ankara'da KÇSKK ey
lemine destek verilmesi biçiminde oldu. DİSK Ankara Merkez Tem
silciliği öncülüğünde seridikalarırnızın yönetici ve üyelerinden oluşan
500 kişilik DİSK korteji KÇSKK'nın kitlesel basın açıklamasına yü
rüyüş yaparak katıldı.
Deri-iş Genel Kurulu
DİSK üyesi Deri-İş Sendikası Genel Kurulu 17-18 Haziran 1995 ta

rihlerinde DİSK genel merkezinde yapıldı. Genel Kurul'da 3 Kasım'da
yitirdiğimiz Nusrettin Yılmaz'dan boşalan Genel Başkanlığa Munzur
Pekgüleç seçildi.
Hür Cam-iş ve Keramik-İş Birleşti
Aynı işkolunda bulunan DİSK üyesi iki sendikamız 1 7-18 Haziran

1995 tarihlerinde DİSK genel merkezinde yapılan genel kurullarıyla
birleşme kararı aldı.
Yeni adı Keramik Cam-İş olan sendikanın Genel Başkanlığına Sadık

Doğrular seçildi.
Kamu Çalışanlarının Oturma Eylemine Destek
Anayasa görüşmelerinde kamu çalışanlannın grevli toplu sözleşmeli

sendika hakkına kısıtlama getirilmek istenmesine tepki olarak ko
nulan oturma eylemi Ankara'da yapıldı.
Kamu çalışanları sendikalarının başkanlannın 15 Haziran'da

Güven Park'ta başlayan oturma eylemi 17-18 Haziran'da onbinlerin
katılımıyla Kızılay Meydanı'nda sürdü.

17 Haziran, Cumartesi günü çeşitli kentlerden Ankara'ya gelen
kamu çalışanları hipodromdan başlattıkları yürüyüşlerini Kızılay
Meydanı'nda noktaladı.
DİSK, kamu çalışanlarının bu eylemine sınıf dayanışması bilinciyle

katılarak destek verdi.
"15-16 daha fazla Haziran", "Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek",

"DİSK'~ işçiler görev başında" sloganlarıyla yürüyüş kortejinde yerini
alan DISK'in yönetici ve işyeri temsilcilerinden oluşan kitlesi kamu
çalışanlarınca alkışlandı.
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak KÇSKK başkanlarını ey

lemlerinden dolayı kutlayarak, başarılar diledi ve DİSK'in kamu ça
lışanlarının mücadelesine destek vermeye devam edeceğini belirtti.

. Parti Liderlerine DİSK'in Anayasa Konusundaki Görüşleri
• Anlatıldı

DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak başkanlığındaki DİSK heyeti, 19
Haziran, Perşembe günü partilerin liderleri ve Meclis gruplarıyla gö
rüşerek DISK'in Anayasa konusundaki görüşlerini aktardı.



DYP, ANAP ve DSP yöneticileri ve milletvekilleriyle yapılan gm
rüşmeler olumlu izlenim verdi.
Bosna Hersek Sendikalarıyla Dayanışma
Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Meclis Başkanı

Süleyman Hrle ile aynı örgütün Meclis Uyesi Dr. Uzeir Dzuber, ül
kelerindeki savaşa çözüm bulmak amacıyla çeşitli temaslarda bu
lunmak ve Türkiye'deki sendikal örgütlerin, demokratik kuruluşların
ve Türkiye Hükürrıeti'nin dayanışmasını talep etmek üzere DİSK'in
konuğu olarak ülkemize geldi.
~8 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yapılan ziyaret sırasında

DISK Yönetim Kurulu'yla. çeşitli sendikalarımızla yaptıkları gö
rüşmelerin ötesinde, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve DSP
Genel Başkanı Bülent Ecevit. Bosrıa'yla ilgili bir proje yürüten Hel
sinki Yurttaşlar Derneği yöneticileri, Bosna Sancak Kültür ve Da
yanışma Derneği yöneticileriyle görüşmeler yapıldı.
Süleyman Hrle ve Uzeir Dzuber 4 Temmuz, Salı günü Genel Başkan

Rıdvan Budak'ın da katılımıyla Eminönü Belediyesi işçilerinin di
renişini ziyaret etti.
Hrle ve Dzuber, 5 Temmuz, Çarşamba günü Tarık Zafer Tunaya

Kültür Merkezi'nde DiSK ve Türk-Iş'ten işçi ve yöneticilerin, üni
versite çevrelerinin katıldığı "Bosna Hersek: Uluslararası Dayanışma
ve Sendikal Hareket" konulu bir de konferans verdi.
ETUC Yönetim Kurulu Toplantısı
ETUC 8. Genel Kurulu'ndan sonra yapılan ilk yönetim kurulu top

lantısı 29-30 Haziran tarihlerinde yapıldı. Toplantının gündemi Bel
çika konfederasyonu FGTB'nin Genel Başkanı François Jansens'in
ani ölümü nedeniyle değiştirilerek ilk gün kısa bir toplantı yapıldıktan
sonra Jansens'in cenazesine katılındı. Bu tolantıya ve Jansens'in ce
naze törenine DİSK adına Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Top ka
tıldı.
1. Alevi Kültür Festivali
Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu tarafından Almanya'rıın He

ilbronn kentinde düzerılenen 1. Alevi Kültür Festivali 1 Temmuz, Cu
martesi günü yapıldı. Festivale DİSK adına Genel Başkan Rıdvan
Budak katıldı.
Emek Festivali
İzmir, Aliağa Belediyesi'nin geleneksel "Emek Festivali" 1 Temmuz,

Cumartesi günü yapıldı. Aydınların emekçilerle buluştuğu "Emek
Festivali"nde çeşitli konularda açık oturumlar düzerılendi. DiSK ·
Genel Sekreteri Mehmet Atay, festival programında yer alan bir açık
oturuma katıldı.



Aziz Nesin'i Anma Toplantısı
Türkiye'nin olduğu kadar dünyanın da sayılı mizah yazarları ara

sında yer alan Aziz Nesin, 5 temmuzu 6 temmuza bağlayan gece ge
~i,rdiği bir kalp krizi sonucu yaşama veda etti.
Kazandırdığı eserleriyle, tutarlı, demokrat kişiliğiyle işçi sınıfının bu

can dostu milyonlarca sevenini ardında gözüyaşlı bıraktı.
Yaşamını sadelik ve yalınlık üzerine kuran Aziz Nesin, bu kuralını

vasiyetinde de bozmadı. Tören istemedi, tüm gözlerden ırak, sessizce
topr~a buluşmayı seçti.
Aziz Nesin'i sevenler son yolculuğunda onun yanında olamamanın

burukluğuyla 8 Temmuz'da düzenenlenen bir toplantıyla büyük us-
tayı andılar. •
Aralarında DİSK ve Türkiye Yazarlar Sendikası'rım da bulunduğu

birçok demokratik kitle örgütünün ortaklaşa düzenlediği toplantı Is
tanbul, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Aziz Nesin'i anmak amacıyla yapılan bu toplantıda DİSK adına Yö

netim Kurulu üyesi Doğan Halis bir konuşma yaptı.
Emekli-Sen Kuruluş Toplantısı
Toplumun en çok ihmal edilen bir kesimi olan emekliler kendilerini

örgütleme noktasında önemli bit adım attı.
Öncülüğünü DİSK'in yaptığı çalışma meyvelerini verdi ve emekliler

sendikalaşma üzerine yapılan tartışmalan aştı.
12 Temmuz, Çarşamba günü Türkiye'in çeşitli illerinden gelen tem

silcilerin katılımıyla Ankara'da yapılan toplantıyla Tüm Emekliler
Sendikasının kuruluş hazırlıklan sonuçlandırıldı.
Mehmet Ali Aybar'ı Yitirdik .
Siyasal yaşamda kişiliği ve yaklaşımlarıyla saygın bir yeri olan TİP

ve SOP eski Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, 10 Temmuz, Pazartesi
öldü.
Mehmet Ali Aybar, yaşamının büyük bir bölümünde sosyalizm mü

cadelesini kendine özgü bir tarzla sürdürdü.
Aybar yalnızca bir siyaset adamı değil aynı zamanda bir hukukçu.

düşün ve bilim adamıydı.
Mehmet Ali Aybar son yolculuğuna, DİSK ve SOP tarafından dü

zenlenen bir törerıle uğurlandı. 13 Temmuz, Perşembe günü Bebek
Camiı'nde kılınan cenace namazından sonra eller üzerinde taşınan
Aybar'ın naaşı, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine siyaset, bilim, yazın ve sendika çevrelerinden çok
sayıda tarıınmış insan katıldı.
Aşiyan Mezarlığı'rıda yapılan son törende DİSK Genel Başkam Rıd

van Budak bir konuşma yaptı.



Devlet Bakanı Hacaloğlu DİSK'i Ziyaret Etti
İnsan haklarından sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, 1 7

Temmuz, Pazartesi günü Konfederasyonumuzu ziyaret etti.
Bakanlığının insan haklan eğitimi konusunda yürüttüğü ça

lışmaları anlatan Hacaloğlu, Yönetim Kurulu üyelerimizle görüş alış
verişinde bulundu.
Açlık Grevine Ziyaret
Eminönü Belediyesi'nde çalışan DİSK/Genel-İş üyelerinin direnişi

19 Temmuz, Çarşamba gününden_itibaren açlık grevine dönüştü.
İşten çıkarılan üyelerimizin yaptığı girişimleri görmezden gelen be

lediye yönetimini protesto etmek amacıyla aralarında DİSK/Genel-İş
Istanbul 7 No'lu Şube Başkanı Erol Ekici'nin de bulunduğu 5 üyemiz
belediye binası önünde açlık grevine başladı.
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, açlık grevine başlanılması ne

deniyle üyelerimizi ziyaret etti ve bir basın açıklaması yaptı.
Zonguldak Temsilciler Meclisi'nin Ziyareti
Hükümetin özelleştirme uygulamalarına karşı siyasi parti, sendika

ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin oluşturduğu Zonguldak
Temsilciler Meclisi, 20 Aralık, Perşembe günü DISK'i ziyaret etti.
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Yönetim Kurulu üyelerimizle

görüşen Zonguldak Temsilciler Meclisi üyeleri, özelleştirmelere karşı
konfederasyonumuzun desteğini istedi.
Görüşmelerin ardından ortak bir basın açıklaması yapıldı.
Türkler ve Budak Anıldı
1980'de faşist katillerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren DİSK eski

Genel Başkanı ve T. Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türk
ler 22 Temmuz, Cumartesi günü Topkapı'daki mezarı başında anıldı.

12 Eylül darbesinin tüm hızıyla hüküm sürdüğü bir ortamda öl-
dürülen DİSK/Deri-İş Genel Başkanı Kenan Budak, 25 Temmuz, Salı
günü Siltvrikapı'dakı mezarı başında anıldı.
Her iki anma törenine başta DİSK Yönetim Kurulu olmak üzere sen

dikalarımızın yöneticileri ve üyelerimiz katıldı.
Tutuklu Aileleri DİSK'e Konuk Oldu
Siyasi tutuklu ve hükümlülerin aileleri cezaevlerindeki baskıların

durdurulması amacıyla çeşitli etkirıler düzenledi.
Seslerini yetkililere duyurmak, cezaevlerindeki koşulların iyi

leştirilmesi istemiyle yürütülen kampanya çerçevesinde DISK'e gelen
bir grup aile, bir süre konuğumuz oldu.
28 Temmuz, Cuma günü konfederasyonumuza çocuklarıyla birlikte

nı@nı



g~l€m. ve çoğu kadın olan grup 4 Ağustos, Cuma gününe kadar
JQ)J~K'te açlık grevi yaptı.
Emeğe Saygı Yürüyüş ve Mitingi
Kamu kesiımindeki toplu sözleşme görüşmelerine Hükümetin olum

suz yaklaşımı nedeniyle Türk-Iş tarafından düzenlenen "Emeğe Saygı
Yürüyüş ve Mitingi" Ankara'da yapıldı.
5 Ağustos'ta yapılan yürüyüş, Demokrasi Platforrnu'rıca da des

teklendi.
DİSK, Başkanlar Kurulu düzeyinde katılma kararı almasına karşın

binin üzerinde üyemiz de gelerek eyleme destek verdi. DİSK çok canlı
ve coşku dolu bir kortej oluşturdu.
Genel Eyleme Destek
5 Ağustos'taki büyük mitingin ardından 8 Ağustos'ta ülke çapında

bir günlük iş bırakma eylemi düzenlendi.
Türk-İş yönetiminin aldığı karara kimi sendikalarının uymaması so

nucu iş bırakma eylemi daha çok kamu çalışanlarının bir eylemine
dönüştü.
DİSK, yayınladığı bir basın açıklamasıyla kamu emekçilerinin bu

eylemini desteltlediği belirtti.
DİSK Başkanlar Kurulu Toplantısı
DİSK Başkanlar Kurulu yaşanmakta olan son gelişmeleri de

ğerlendirmek üzere 8 Ağustos'ta İstanbul'da toplandı.
Kadın Daireleri Toplantısı
DİSK üyesi sendikaların "kadın sorunları" dairelerinde çalışma yü

rüten yönetici, üye ve uzmanların katıldığı toplantı 9 Ağustos'ta DISK
genel menkezinde yapıldı.
DİSK Kadın İşçiler Sorunları Dairesi Başkanı Mehmet Atay baş

kanlığında yapılan toplantıda çeşitli konular ele alındı, etkinlik ha
zırlıkları değerlendirildi.
Bülent Ecevit DİSK'i Ziyaret Etti
DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit 12 Ağustos'ta DİSK'i ziyaret etti.

Ecevit, Bu ziyaretinde önce DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Yö
netim Kurulu üyelerimizle görüştü. DİSK'e eşiyle birlikte gelen Bülent
Ecevit, Eminönü Belediyesi'ndeki işlerine geri dönme mücadelesi
veren üyelerimizle de ayrı bir toplantı yaptı.
Dayanışma Mitingi
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Kocaeli Sendikalar Birliği'nin

düzenlediği "Dayanışma Mıtıngtne katıldı.
Liman-İş Sendikasının Şube Başkanının bir taşeon şirketin adam

larınca kurşunlanmasına karşı, sendikalar arasındaki dayanışmayı



gü çlerıdtrmek amacıyla 15 Ağustos'ta Derince'de yapılan mitimge
Türk-Iş Genel Başkanı Bayram Meral de gelerek bir konuşma yaptı ..
Kocaeli ve çevresindeki örgütlü sendikalarımızın şube yö

netimlerinirı yanısıra üyelerimiz akşam saatlerinde yapılan mitinge
yoğun biçimde katıldılar.
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak bu mitingte yaptığı konuşmada

sendikalara ve sendikacılara karşı saldırıların yoğurılaşmasına dik
kati çekerek, sendikalaşmanın önüne son olarak bu tür eylemlerle çı
kıldığını belirtti. Budak, sorurılann ancak örgütlenmeyle, işçil@rin
sendikalarında birbirleriyle daha fazla kenetlenmesiyle aşılabileceğini
vurguladı.
Nurettin Sözen'den Ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Prof. Dr. Nurettin

Sözen, 17 Ağustos'ta Konfederasyonumuzu ziyaret etti.
Sözen, CHP'nin İstanbul İl Kongresi öncesirıde yaptığı bu zi

yaretinde basın çalışanlarına il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Aras Kargo Greviyle Dayanışma
Naltliyat-İş Sendikamızın Aras Kargo Aktarma Merkezi'nde sür

dürdüğü greve destek vermek amacıyla DİSK Genel Başkanı Rıdvan
Budak ve Yönetim Kurulu üyelerimiz 18 Ağustos'ta bir ziyaret ger
çekleştirdi.

Grevin sürdüğü Alibeyköy'deki merkeze giden Genel Başkan ve Yö
netim Kurulu üyelerimiz, grevdeki üyelerimizle görüştü ve bir basın
açıklaması yaptı.
Çeşitli sendikalarımızdan yönetici ve temsilcilerin de katıldığı zi

yarette, grevdeki üyelerimiz ve Nakliyat-İş Sendikamızın yöneticileri,
emniyet güçlerinin üyelerimiz üzerindeki baskıları ve işverenin yön
lendirdiği saldırıları basın mensuplarına anlattı.
Mahkeme kararıyla işverenin kaçak işçi çalıştırdığının tespit edilmiş

olmasına rağmen emniyet güçlerinin gerekli önlemleri almaması, üze
rinde durulan bir diğer konu oldu.

Genel Başkan Rıdvan Budak, Nakliyat-İş Sendikamızın yö
neticileriyle birlikte Eyüp Emniyet Amirliğine giderek gerekli ön
lemlerin alınmasını ve kaçak işçi çalıştınlmasının engellenmesini is
tedi.
Eminönü Belediyesi'ndeki Direniş Sonuçlandı
Genel-İş Sendikamıza üye Eminönü Belediyesi işçilerinin işten çı

karılması nedeniyle başlattıkları direniş, 101. gününde arılaşmay,,la
sonuçlandı.
Üyelerimizin önerileri doğrultusunda Eminönü Belediye Başkanı ile

DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak tarafından hazırlanan protokol 23
Ağustos'ta yapıları geniş katılımlı bir toplantıda değerlendirtldi.



Hazırlanan protokol üyelerimizin oylarıyla onaylandı ve üyelerimiz
işbaşı yaptı.
Barış Etkinlikleri
1 Eylül "Dünya Barış Günü" nedeniyle İstanbul'da çeşitli etkinlikler

düzenlendi. DİSK'in de aralarında yer aldığı çeşitli kitle örgütleri 2
Eylül'de Beyoğlu; İstiklal Caddesi'nde bir barış zinciri oluşturdu.
DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ve sendikalarımızın yöneticilerinin de

katıldığı zincir, Atatürk Kültür Merkezi önünde yapılan bir basın
açıklamasıyla son buldu.
Barış etkinliklerinin ikincisi 3 Eylül'de Kadıköy Meydarıı'rıda ger

çekleşti. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımz tarafından des
teklenen "Barış. Şenliği"nde Bank-Sen ve Tekstil sendikalanmız birer
stand açtı.
Cenan Bıçakçı'yı Yitirdik
Konfederasyonumuza üye ASİS'in kurucularından ve Genel Baş

kanlarından Cenan Bıçakçı, 7 Eylül'de geçirdiği bir kalp krizi sonucu
yaşama veda etti.
Türkiye sendikal hareketinin ve sosyalist hareketin önemli isim

Ierınden biri olan Cenan Bıçakçı'nın cenazesi 8 Eylül'de, Ankara'da
yapılan törenle kaldırıldı.
Bıçakcı genç yaşında başladığı sendikal mücadeleyi siyasal mü

cadeleyle bütünleştiren, kişiliğiyle örnek alınacak bir insandı.
Bıçakçı, son olarak Türkiye'de geniş katılımlı bir sol partinin olu

şumu için çalışmalar yürütüyordu.
Kayıp Ailelerine Destek
DİSK, Türkiye'nin bir insanlık ayıbı olan ve sayıları hergeçerı gün

artan "Kayıplar" sorununa bir çözüm bulunması için, kayıp ai
lelerinin yaptığı Cumartesi eylemine destek verdi.
9 Eylül'deki eyleme DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin yanısıra sen

dikalamızın yönetici ve üyeleri de katıldı.
DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay, oturma eyleminin ardından bir

basın açıklaması yaptı. Atay açıklamasında herkesi ve özellikle kitle
örgütlerini bu soruna sahip çıkmaya çağırdı.
Kamu İşyerlerindeki Grevler Başladı
Türkiye'rıin en geniş katılımlı grevi başladı. Türk-İş, Hak-İş ve

DISK'e üye sendikaların kamu işyerlerinde Türkiye genelinde baş
layan grevleri nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Birleşik Metal-İş Sendikamızın Sağlık Bakanlığı Tamirhanelerinde

başlattığı grev nedeniyle 25 Eylül'de Istanbul'daki atölyede bir tören
düzenlendi.



Bakrrköy'deki taminhane önünde bir araya gelen yönetici ve üye
lerimiz. halaylarla grevi başlattı.
Grevin başlaması nedeniyle DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve

Birleşik Metal-İş Sendikamızın Genel Başkanı Ali Rıza İkisivri birer
konuşma yaptı.
Birleşik Metal-İş grevinin başlatılmasından sonra, kamu işçileriyle

dayarıışmanm güçlendirilmesi için aynı gün Demiryol-İş Serıdikasına
üye işçilerin Istanbul, Sirkeci Gan'ndaki grev yeri de ziyaret edildi.
Genel Başkan Rıdvan Budak, demıryolu işçilerinin greve çıkışı ne

deniyle yapılan törende de bir konuşma yaparak tüm işçileri da
valarına sahip çıkmaya ve dayanışmaya davet etti.

Özelleştirme Uygulamaları Bir Panelle Eleştirildi
Koalisyon hükümetlerinin öncelikli gündem maddelerinden bir olan

özelleştirmeler, toplumun çeşitli kesimlerinden tepki alıyor.
DİSK, tam anlamıyla bir talan anlayışıyla sürdürülen özel

leştirmelere karşı kesin bir tavır sergiledi. Konfederasyonumuza üye
sendikalar çeşitli etkiliklerle özelleştirmenin getireceği sakıncaları iş
çilere ve toplumun diğer kesimlerine anlatmanın çabası içinde oldu.
Bu yöndeki çalışmalarımızdan biri de Dev Maden-Sen tarafından

Muğla, Yatağan'da gerçekleştirildi. 1 Ekim'de "Özelleştirme ve Sen
dikalar" başlığıyla yapılan panele DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak
da katılarak, Konfederasyonumuzun yaklaşımını anlattı.
Başkanlar Kurulu Toplandı
DİSK Başkanlar Kurulu, kamu işyerlerinde Türk-İş, Hak-İş ve DİSK

üyesi sendikalar tarafından sürdürülmekte olan grevleri de
ğerlendirmek üzere toplandı.
2 Ekim'de DİSK genel merkezinde yapılan toplantı öncesinde Genel

Başkan Rıdvan Budak yaptığı bir basın toplantısıyla DiSK Yönetim
Kurulu'nun grevler ve yaşanan gelişmelere ilişkin yaklaşımını ka
muoyuna açıkladı.
ICFTU ve ETUC Heyetinin Ziyareti
Anayasa'da yapılan değişikliklerin çalışma yaşamı üzerindeki et

kilerini yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye gelen bir ICITU ve
ETUC heyeti Konfederasyonumuzu ziyaret etti.
4 Ekim'de DİSK genel merkezindeki toplantıya DİSK Yönetim Ku

rulu üyeleri, sendikalarımızın başkan ve yöneticileri ve kamu ça
lışarıları sendikalarından yöneticiler katıldı.

ICITU'dan Guy Ryder, ETUC'tan Wim Bergans, PSI'dan Alan Le
ather ve EI'den Sheena Hanley'nin oluşturduğu heyetin gün
demindeki bir diğer konu ise Avrupa Parlamentosu'nda 24 Aralık'ta
yaplacak Gümrük Birliği oylamasıydı.



Heyet, tek tek sendikaların yaltlaşımlannı aldıltladıktan sonra Yö
netim Kurulumuzla bir kez daha toplanarak son bir değerlendirme
yaptı.
Konuk sendikacılar, DİSK genel merkezinde yaptıkları bir basın top

lantısıyla hükümetin uygulamalaına yönelik sert eleştirilerde bu
lundular.

"Azınlığın İktidarına Hayır!" Eylemi
Koalisyon hükümetinin dağılması üzerine oluşan hükümet kriziyle

iyice kitlenen kamu grevleri nedeniyle Türkiye'nirı önemli sanayi
kentlerinde bir dizi eylem gerçekleştirildi.
DİSK Yönetim Kurulu hazırladığı bir bildiriyle iktidarın, özellikle

kamu işyerlerinde grev süren kent merkezlerinde kitlesel basın açık
lamalarıyla emekçilere karşı takındığı tutumu kınadı.
7 Ekirn'de başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana olmak

üzere düzenlenen etkinliklerle DİSK'in yaltlaşımları kamuoyuna açık
landı.

İstanbul'da Birleşik Metal-İş Sendikamıza üye işçilerin Sağlık Ba
kanlığı tamirhanesindeki grev yerinde yapılan toplantıya yüzlerce
üyemizin yanısıra sendikalarımızın yöneticileri de katıldı.
DİSK'in hazırladığı basın açıltlaması Yönetim Kurulu üyemiz Çetin

Uygur tarafından okundu. Ayrıca birleşik Metal-İş Sendikamızın
Genel Bakanı Ali Rıza İkisivri de kısa bir konuşma yaptı.
Bağımsızlığın Anlamı Tartışıldı
DİSK ve birçok demokratik kitle örgütünün ortaltlaşa düzenlediği

bir panelle günümüzde bağımsızlığın anlamı tartışıldı.
Esenyurt Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde yapılan panelin başlığı

"Bağımsızlığın Anlamı ve Küba'nın Ablukaya Alınmasına Demokratik
Kitle Orgütlerirıin Bakış Açıları"ydı.

10 Ekim'deki panele DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay, Esenyurt
Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan, Cumhuriyet Gazetesi yazarı
ilhan Selçuk konuşmacı olarak katıldı.
Panel, aralarında DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve sen

dikalarımızın başkan ve yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda da
vetli tarafından ilgiyle izlendi.
Mersin'de Basın Açıklaması
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Mersin'de düzenlediği bir basın

toplantısıyla Başbakan Tansu Çiller'in grevler karşısındaki tutumunu
eleştirdi.
Devrimci Sağlık-İş Genel Kurulu
DİSK üyesi Devrimci Sağlık-İş Sendikası 4. Genel Kurulu, 14-15

Ekim tarihlerinde sendikanın İstanbul'daki genel merkezinde yapıldı.
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Genel Kurul'da sendika genel başkanlığına Doğan Halis yenııılfin: ge
tirildi.

Çukobirlik Sözleşmesi İmzalandı
DİSK üyesi Tekstil Sendikası'nın uzun erimli bir mücadele sonucu

yetki kazandığı Çukobirlik ışletmelerınde toplu iş sözleşmesi 18
Ekim'de imzalandı.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla ilgili olarak Adana'da aü
zenlenen törene Tekstil Sendikamızın yöneticileriyle birlikte DİSK
Genel Başkanı Rıdvan Budak da katıldı,
Genel Başkan Budak, bu törenin ardından Adana'daki gazete ve te

levizyon kuruluşlarının merkezlerini ziyaret etti.
CHP'yi Ziyaret
DİSK Başkanlar Kurulu üyeleri, kısa bir süre önce çalışmalarını ta

mamlayan CHP genel kurulunun ardından bu partinin genel mer
kezine bir ziyaret gerçekleştirdi.

19 Ekim'de yapılan bu ziyarette, CHP'nin yeni yönetimi kutlandı.
Lastik-İş Genel Kurulu
DİSK'in kurucularından olan Lastik-İş Sendikamızın 22. Genel Ku

rulu, İstanbul Dedeman Otelinde toplandı.
~1-22- Ekim tarihlerinde toplanan genel kurulda bir konuşma yapan ,

DISK Genel Başkanı Rıdvan Budak, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ı
zor günlerin beklediğini belirterek, güçlüklertn ancak sendikalarımıza ·
daha sıkı sarılarak aşılacağım söyledi.
Genel kurul sonucunda aynı zamanda Konfederasyonumuzun l

Genel Başkan Vekili olan Vahdettin Karabay, yeniden Lastik-Iş Genel
Başkanlığına seçildi.
Aras Kargo'yu Protesto Çağrısı
Aras Kargo'da süren greve karşı girişilen saldırıları ve işverenin

hukuk tanımaz tutumunu protesto etmek amacıyla 27 Ekim'de bir ,
basın toplantısı yapıldı.
Sendikalarımızın yöneticileri ve üyelerimiz Aras Kargo'nun Me

cidiyeköy'deki genel müdürlük binası önünde toplanarak Aras
Kargo'nun boykot edilmesi çağrısı yaptılar.
DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay burada okuduğu basın bil

dirisinde, "Aras Kargo işvereni hukuka saygı gösterirıceye, haklarımız
alınıncaya kadar" mücadelenin süreceğini açıkladı.
AABF Genel Kurulu
Genel Başkan Rıdvan Budak, Almanya'da toplanan Avrupa Alevi

Birlikleri Federasyonu Genel Kurulu'na katıldı.



2'8 Ekiım tarihinde yapılan genel kurulda bir tebliğ sunan Rıdvan
Budak, Türkiye'de herkesin kendi kimliğiyle özgürce yaşaması ge
rektiğini söyledi.
Yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın sorunlarının çözümünde

DİSK'in üzerine düşen sorumlulukları almaya hazır olduğunu be
lirten Budak, oluşturulacak ortak örgütlenmelerle çok daha sağlıklı
bir iletişimin sağlanacağım vurguladı.
Ilemokrasi ve Örgütlenme Özgürlüğü
İsveç Kültür ve Dostluk Derneği tarafından düzenlenen "Demokrasi,

, Örgütlenme Özgürlüğü ve İsveç Modeli" konferansı 29-30 Eltim 1995
tarihlerinde Ankara'da yapıldı.
Konferansa DİSK adına kaWan yönetim kurulu üyemiz ve Ör

gütlenme Dairesi Başkam Çetin Uygur Türkiye'deki örgütlenme hakkı
üzerindeki kısıtlamalar ve aşılması için yapılması gerekenlere ilişkin
bir tebliğ sundu.
Rıza Kuas'ı Andık
Konfederasyonumuzun kurucularından, Lastik-İş Sendikamızın

Genel Başkam Rıza Kuas'ı ölümünün (29 Ekim 1981) 14. yıl
dönümünde andık.

İşçi sınıfının bu unutulmaz lideri için 30 Ekim'de Edimekapı, Sa
kızağacı Şehitliği'ndeki mezarı başında bir anma töreni düzenlendi.
DİSK Genel Başkan Vekili ve Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı

1 Vahdettin Karabay'ın sunuş konuşmasıyla başlayan törende, DİSK
i eski Genel Başkam Kemal Nebioğlu ve DİSK Genel Sekreteri Mehmet
Atay Kuas'ı değişik yönleriyle anlatan konuşmalar yaptı.
Anma törenine DİSK, Lastik-İş ve diğer sendikalarımızın başkan ve

yönetim kurulu üyeleri kaWdı.
Çalışma Yasalarında Değişiklik Hazırlığı
Arıayasa'da yapılan değişiklikler doğrultusunda Sendikalar Ya

sası'nın değiştirilmesi için hazırlıklar yürüten Bakanlık, yasa tas
laklarını tartışmak üzere Konfederasyon temsilcileriye bir toplantı dü
zenledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Mü

dürlüğü'nde 6 Kasım'da yapılan toplantıya Türk-İş, DİSK. Hak-İş ve
' TİSK temsilcileri katıldı.

DİSK adına toplantıya DİSK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur ve
Hukuk Dairesi uzmanı Avukat Necdet Okcan katıldı.
DİSK bu toplantıda yapılması gereken değişikliklerin çalışma ya

şamını ilgilendiren tüm yasaları kapsaması gerektiğini ısrarla vur
guladı.
Yalnızca sendikalar Yasası'nda yapılan değişikliğin sorunlara bir



çözüm getirmeyeceği, örgütlenme ve toplu sözleşme özgüFluiğıiıni!i kı
sıtlamaların kaldırılmasırıın zorunlu olduğu belirtildi.
DİSK Başkanlar Kurulu
DİSK Başkanlar Kurulu, yaklaşan genel seçimler ve yaşanacak ge

lişmeleri değerlendirmek amacıyla 10 Kasım'da genel merkezimizde
toplandı.
Başkanlar Kurulu öncesinde bir basın toplantısı yapan Genel Baş

kan Rıdvan Budak, 24 Aralık Erken Genel Seçimlerinin demokratik
olmayan, parti tabanlarına bile kapatılan bir baskın seçim olacağını
belirtti.
Önümüzdeki dönemin böylesi bir seçim sonucunda emekçiler açı

sından güçlüklerle dolu olacağına dikkati çeken Budak, tüm emekçi
kesimleri bütünleşmeye çağırdı.
KESK'in Kuruluş Kurultayı Yapıldı
Tüm zorlukları aşan kamu çalışanları sendikal örgütlenmelerini

konfederasyon çatısı altında topladı.
11-12 Kasım tarihlerinde Ankara'da toplanan kurultay sonucunda

Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonlaşma Kurulu, alınan
ortak kararla Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu haline
dönüştü.
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, 11 Kasım'da Kurultay'da bir

konuşma yaparak işçi sınıfının bir parçası olarak gördüğünü belirttiği
kamu çalışanlarıyla birlikte mücadelenin her zamankinden daha çök
gerekli olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanlığına Ziyaret
DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Dışişleri Bakanlığını ziyaret

ederek gümrük birliği konusundaki gelişmelerle ilgili görüş alış
verişinde bulundu.

11 Kasım'da gerçekleşen ziyarette, Dışişleri Bakanı Deniz Baykal'la •
görüşen Budak, DİSK'in gümrük birliği konusundaki yaklaşımlarını
anlattı.
Aras Kargo Mühürlendi
Nakliyat-İş üyelerinin grevini kırmak isteyen Aras Kargo işverenin

kaçak olarak çalıştırdığı aktarma istasyonu 14 Kasım'da mühürlendi.
Mahkeme kararıyla kaçak olarak çalıştırıldığı belirlenen Aya

zağa'daki istasyona giden DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay, Nak
liyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve diğer sen
dikalarımızın yöneticileri, yetkililer tarafından yapılan mühürleme iş
lemine gözetimci olarak katıldılar.
DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay burada yaptığı basın açık

lamasında sermayenin kendi yasalarına bile saygı göstermediğini, hu
kuku sonuna kadar savunacaklarını söyledi.
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Ampa Parlamentosu Üyeleriyle Toplantı
{ DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Türkiye'nin gümrük birliğine
• girişinin onaylanmasına ilişkin öngörüşmeler yapmak üzere Stras
bourg'a gitti,
Budak, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, ETUC tarafından dü

zenlenen ve Avrupa Parlamentosu'nun sendika kökenli üyeleriyle bir
toplantıya katıldı.

15 Kasım'da yapılan toplantıya lOO'ün üzerinde parlamenter ka
tıldı. Budak, bu toplantıda DİSK'in gümrük birliğine yaklaşımını an
lattı ve parlamenterlerin sorularını yanıtladı.
Genel Başkan bu toplantıya katılmadan önce yaptığı bir açık

, lamayla şu görüşleri dile getirdi: "Biz DİSK olarak gümrük birliğini,
1 Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği yolunda bir aşama olarak
değerlendiriyoruz,"
Doğu Perinçek DİSK'i Ziyaret Etti
İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 21 Kasım'da DİSK genel

menkezini ziyaret etti, Perinçek bu ziyaretinde Genel Başkan Rıdvan
, Budak ile görüşerek yaşanan siyasi gelişmeler konusunda görüş alış
r verişinde bulundu.
i

İHD'den Ziyaret
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri 28

Kasım'da DİSK genel merkezini ziyaret etti.
, DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay ile görüşen İHD yöneticileri
; yaklaşan İnsan Hakları Haftası nedeniyle yapılan hazırlıklar ko
i nusunda bilgi verdi ve dİSK'in katılımım istedi.

Çalışma Bakanı DİSK'i Ziyaret Etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul, 1 Aralık'ta DİSK'i

ziyaret etti. Mustafa Kul, DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Yö
netim Kurulu üyelerimizin yanısıra sendikalarımızın başkan ve yö
neticileriyle görüştü.
Düzgün Tekin İçin Çağrı Yayınlandı

, DİSK/Tekstil Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Genel Kurul delegesi
: Düzgün Tekirı'in kaybolması üzerine DİSK, 1 Aralık'ta bir ilan ya
'. yınlayarak tüm siyasi partileri ve milletvekili adaylarım "kayıplar" so
rununa sahip çıkmaya çağırdı.
Cumartesi Eylemi
Kayıp ailelerinin her cumartesi günü İstanbul Galatasaray Lisesi

önünde yaptıkları eyleme DİSK yöneticileri ve üyeleri bir kez daha ka
tıldı.
2 Aralık tarihinde yapılan eyleme katılan Genel Başkan, Yönetim



Kurulu üyelerimiz, sendikalarımızın başkan ve yöneticileıi kayıplan
sorununa bir an önce çözüm bulunmasını istediler.
Rıdvan Budak eylem nedeniyle yaptığı açıklamada Türkiye'de her

kesin özgürce yaşaması gerektiğini belirterek, farklı düşüncelerinden
dolayı insanların kaçırılmasını, hapsedilmesini kabul etmenin müm
kün olmadığını söyledi.
Rıdvan Budak, millettinvekilliğine aday herkesin önünde duran en

önemli sorunun kayıplar olduğunu, Düzgün Tekin'in bulunması için
her türlü girişimi yaptıklarını açıkladı.
Nusrettin Yılmaz'ı Andık
Deri-İş Sendikamızın Genel Başkarıı Nusrettin Yılmaz'ı ölümünün

birinci yıldönümünde andık.
Yılmaz'ın ölüm yıldönümü nedeniyle Deri-İş Sendikamız tarafından :

3 Aralık'ta genel merkezimizde bir anma toplantısı düzenlendi. •
Bu toplantıda yapılan konuşmalarla Yılmaz, çeşitli yönleıiyle an

latıldı. Toplantı kısa bir video gösterisi ve müzik konseıiyle ta
mamlandı.
Arıına etkinlikleıi Yılmaz'ın Hasdal'daki mezarı başında yapılan ikirı

ci bir toplantıyla sona erdi. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak Nus
rettin Yılmaz'ın yeıi doldurulamaz bir boşluk bıraktığını, Yılmaz gibi ,
insanların zor yetiştiğini söyledi.
Kemal Sülker'i Yitirdik
DİSK'in ilk genel sekreteıi olan, sendikal hareketin unutulmaz ismi ,

Kemal Sülker'i 2 Aralık'ta yitirdik.
Yazılarıyla olduğu kadar aktif mücadelesiyle de işçi sınıfı hareketine •

önemli katkılar veren, DİSK'in kuruluşunda ilk harcı koyanlardan •
olan Sülker için 4 Aralık'ta Şişli Camii'nde bir tören yapıldı.
DİSK ve üye sendikaların yöneticileri olduğu kadar yazın dün

yasından birçok değerli insanı biraraya getiren cenaze töreninin ar
dından Sülker, Tuzla Mezarlığı'rıda toprağa verildi.
Mezarı başında biraraya gelen dostları adına DİSK Genel Başkanı ;

Rıdvan Budak, Işçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve uzun yıl- '.
lar mücadele arkadaşlığı yaptığı Zihni Anadol birer konuşma yaptı. '

CGT Genel Kurulu
Uluslararası sendikal harekette saygınlığıyla bilinen ve aynı za

manda dünyadaki en eski işçi örgütlerinden biri olan CGTnin 45.
Genel Kurulu, 3-8 Aralık 1995 tarihlerinde Paris'te toplandı.
Sendikanın 100. kuruluş yıldönümüne de denk gelen bu genel ku

rula DİSK adına Genel Sekreter Mehmet Atay katıldı.
Genel Kurul'un toplandığı tarihlerde, Fransa son yılların en büyük ,

işçi eylemlerine olmaktaydı.
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M:üıkümetin sosyal hakların kısıtlanması yönündeki yasa ha
zırlıklarına karşı çıkan CGT ile CGT-FO, günler süren grevler ve
sokak gösterileriyle yalnızca Fransa'da değil tüm Avrupa'da etkili ol
dular.
Genel Sekreterimiz Mehmet Atay, 5 Aralık'ta Paris'te yapılan ve yüz

binlerce işçinin katıldığı büyük yürüyüşe CGT yönetimiyle birlikte yer
aldı.
DİSK Başkanlar Kurulu
DİSK Başkanlar Kurulu'nun 30 Kasım'da yaptığı toplantıda aldığı

kararlar doğrultusunda hazırlanan bir bildiri 8 Aralık'ta yapılan bir
basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
Genel Başkan Rıdvan Budak tarafından düzenlenen ve Başkanlar

Ktırulu üyelerimizin katılımıyla yapılan basın toplantısında DİSK ilk
kez bir siyasi partiyi doğrudan desteklemediğini ilan etti.
GSEE'den ziyaret
Yunan Genel İş Konfederasyonu (GSEE)nundan bir heyet DİSK'i zi

yaret etti. GSEE Yönetim ve Yürütme Kurulu üyelerinin yer aldığı
heyet, Atina'da yapılması yönünde çalışmalar yürütülen Balkan ül
keleri sendikaları konferansı hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.
DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay ile görüşen heyet, Bal

kanlar'daki gelişmelerin bölge ülkelerindeki işçi sınıfının da
yanışmasını zorunlu kıldığını vurguladı.
Üniversitelere Saldırılar Protesto Edildi
24 Aralık erken genel seçimleri öncesinde Türkiye'nin çeşitli kent

lerindeki üniversitelerde "ülkücüler''fn saldırılan yoğunlaştı.
Artan saldırılar karşısında aralarında DİSK'in de yer aldığı çeşitli

demokratik kitle örgütleri ve öğrenci dernekleri önce 19 Aralık'ta İs
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde ardından da 20 Ara
lık'ta İstanbul Üniversitesi önünde birer basın açıklamasıyla sal
dırıları protesto ettiler.

19 Aralık'ta yapılan basın açıklamasına DİSK Genel Sekreteri Meh
met Atay'ın yanısıra bazı yazarlar ve öğretim üyeleri de katıldı. Basın
açıklamasının ardından topluca okullarına giden bir grup öğrenci
polis tarafından zorla dağıtıldı.
20 Aralık'ta İstanbul Üniversitesi önünde yapılan kitlesel basın

açıklamasına binin üzerinde öğrenci katıldı.
İstanbul Üniversite Öğrencileri Koordinasyonu, Öğretim Elemanları

Sendikası ve Araştırma Görevlileri Demeği'nin ortaklaşa düzenlediği
basın toplantısına DISK adına Yönetim Kurulu üyemiz Doğan Halis
katıldı ve bir konuşma yaptı.
Abdullah Baştiirk'ü Andık
DİSK'in ve Genel-İş Sendikamızın Genel Başkanı Abdullah Baş-



türk'ü ölümünün 4. yıldönümünde andık. Baştürk'ürı ölüm yıl
dönümü nedeniyle 21 Aralık'ta Zincirlikuyu'daki mezarı başında bir
anma toplantısı düzenlendi.
DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay'ın sunuşuyla başlayan anma

toplantısında önce Genel-İş Sendikamızın Genel Başkanı İsmail
Hakkı Önal ardından da DİSK genel başkanı Rıdvan Budak birer ko
nuşma yaptı.
Anma toplantısına Baştürk'ün ailesi ve sendikalarımızın başkan ve

yöneticilerirıin yanısıra üyelerımız katıldı.
Aziz Nesin'in Yaşgünü Kutlandı
Tür'kıye büyük kayıplarından biri olan değerli yazanınız Aziz Nesin

DISK ve Nesin Vakfı Derneği'nin birlikte düzenlediği bir geceyle anıklı.
26 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda DİSK

adına Genel Sekreterimiz Mehmet Atay bir konuşma yaparak,
Nesin'in işçi sınıfı açısından taşıdığı öneme değindi.
DİSK Başkanlar Kurulu Toplandı
Başkarılar Kurulumuz, 24 Aralık ve sonrasını değerlendirmek, 26

Aralık'ta toplanacak Genel Kurulumuza ilişkin hazırlıkları gözden ge
çirmek amacıyla 27 Aralık'ta toplandı.
Başkanlar Kurulu Açıklaması
27 Aralık'ta yapılan DİSK Başkanlar Kurulu'nun değerlendirmeleri

ve aldığı kararlar doğrultusunda hazırlanan bir açıklama, DISK Genel
Başkanı Rıdvan Budak'ın 29 Aralık'ta düzenlendiği bir basın top
lantısıyla kamuoyuna duyuruldu.
Basın toplantısında, erken seçimlerin sonuçlan ve DİSK Olağanüstü

Genel Kur'ulu'nun toplanmasına ilişkin DİSK Başkanlar Kurulunun
yaklaşımı açıklandı.
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