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TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
YAYIN ORGANI

DİSK, ITUC ve ETUC üyesidir.

DİSK’in süreli yayınları arasında en önemli yeri, Haziran 1973’te yayın hayatına başla-

yan aylık DİSK Dergisi tutmaktadır. DİSK Dergisinin ilk dönemi 1. sayının yayınlandığı 

Haziran 1973’te başlayıp 14-15. sayılarla Ekim-Kasım 1974 tarihinde son buldu. DİSK 

Aylık Siyaset ve Kültür Dergisi adıyla basılan derginin yazı işleri müdürlüğünü DİSK’in 

kurucularından, Genel Sekreter Kemal Sülker üstlendi. Dergi o dönemin birçok yayının-

da imzası olan Sait Maden’in yaptığı kapak düzeniyle yayınlandı. 

Dergi’nin yayınına Kasım 1974’den Ekim 

1975’e kadar bir yıl ara verildi. Dergi’nin yeni 

ismi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfe-

derasyonu Aylık Yayını DİSK olarak belirlendi 

ve DİSK dergisinin yazı işleri müdürlüğüne 

Erhan Gömüç getirildi. Tasarımı Tan Oral 

tarafından yapılan dergi özellikle kapağıyla 

değişmeyen bir kimlik kazandı. Dergi’nin 24. 

sayıdan itibaren yazı işleri müdürlüğünü Hüs-

nü Dilli üstlendi.

1977 yılında yapılan 6. DİSK Genel Kurulu sonrasında yazı işleri müdürlüğüne Yücel 

Yaman getirildi. Derginin Tan Oral tarafından 16. sayıda belirlenen kapak tasarımı 

sürdürülürken iç düzenlemesinde değişikliklere gidildi. Uzunca bir süre Yücel Yaman 

yönetiminde çıkan DİSK Dergisi’nde bu görevi, 57. sayıdan başlamak üzere yazı işleri 

müdürlüğüne getirilen Tevfik Bilgin üstlendi. DİSK Dergisinin üçüncü dönemi 12 Eylül 

1980 darbesiyle sona erdi. Darbecilerin DİSK’in faaliyetlerine son vermesinden önce 

yayınlanan son DİSK Dergisi Mayıs-Haziran-Temmuz 1980 tarihlerini taşıyan 65-66-

67 numaralı sayıları oldu.

12 EYLÜL SONRASINDA DİSK DERGİSİ

DİSK Dergisi tam 11 yıl sonra 1991 yılında 24. kuruluş yıl dönümünde yeniden yayın-

landı. Dergi eski formuyla ancak hukuksal bakımdan “kitap” olarak yayınlandı. Bu 

dönemin ikinci Dergisi 1991 1 Mayıs’ı öncesinde özel bir sayı niteliğinde yayınlandı. 

Yine “kitap” biçiminde yayınlanan Dergi’nin bu sayısında imzalı yazılar yer almaz-

ken içeriğin ağırlığını tartışmaları süren Terörle Mücadele Yasası, 1 Mayıs’ın tarihsel 

gelişimi ve taleplerden oluşan yazılar oluşturdu. 

DİSK’in yeniden çalışmalarına başlamasından sonraki ilk DİSK Dergisi, Eylül 1992’de 

yayınlandı. Dergi eski biçimine sadık kalınarak hazırlandı. Yazı işleri müdürlüğünü Er-

gin Türsoy üstlendi. Hemen tüm yazıların imzalı çıktığı Dergi karton kapaklı, iç bölümü 

1. hamur kâğıda ve tek renk olarak hazırlandı.  DİSK Dergisinin yeni dönemdeki ikinci 

sayısı Aralık 1992’de yayınlandı. Bu sayı aynı zamanda Derginin son sayısı oldu.

DİSK DERGİSİ YENİDEN

DİSK dergisini uzun bir aradan sonra yeniden yayınlamaya başlıyoruz. DİSK’in yayın 

geleneğinin devamı olan yeni dergimizin hangi sayıyla yayınlanacağına karar vermek 

güç oldu.  1990’lı yıllarda yayınlanan “kitap” formatındaki dergilerde sayı yer alma-

dığı için dergiyi yeni dönemde yeni sayıyla başlatmaya karar verdik. 

Not: Bu yazı Ergün İşeri tarafından hazırlanan daha kapsamlı bir çalışmadan yararlanılarak hazırlan-
mıştır.

DİSK DERGİSİ...
YENİDEN!



Alman şairi ve oyun yazarı Bertolt Brecht “adalet halkın ekmeğidir” der 
bir şiirinde. 

Türkiye’de son dönemde yaşananlar Brecht’in haklılığını ortaya koyu-
yor.  Ülkemizi esir alan adaletsizlik en fazla işçi sınıfını vuruyor. 

Adaletin yokluğunda, haklarında hiçbir yargı kararı ve hatta soruştur-
ma olmadan yüzbinlerce kamu emekçisi ve işçi işlerinden edilebiliyor. 
Adaletin yokluğunda işçilerin başvuracak mahkemeleri bile olmuyor. 

Kayyum atanan belediyelerden atılan işçiler, kapatılan TV’ler,  radyolar,  
gazetelerde çalışan gazeteciler, üniversitelerde kürsülerinden uzaklaş-
tırılan bilim insanları, bir çoğu haklarında hiçbir yargı kararı olmadan 
açlığa mahkum ediliyor. 

Mahkemeye başvursan ne çare! Adaletin yokluğunda mahkemeler 
hakka, hukuka değil iktidarın buyruklarına göre karar veriyor. İş mah-
kemelerinden Anayasa Mahkemesi’ne kadar herkes ülkeyi yönetenle-
rin ve patronların etkisinde kalıyor. 

İşçilerin mahkemelerde hakkını araması da birilerini rahatsız ediyor. 
Zorunlu Arabuluculuk dayatmasıyla işçilerin çalışma yaşamında gasp 
edilen haklarını mahkemelerde savunmasının önüne engel getiriliyor, 
işçiler haklarından feragat etmeye zorlanıyor. 

İşçilerin taleplerini yazma cesareti olan basın yayın organlarının sayısı 
bir elin parmaklarını geçmiyor. Kıdem tazminatı gibi en temel işçi hak-
kı söz konusu olduğunda bile medyanın büyük bir bölümü iktidarın ve 
patronların sesi olarak görev yapıyor. 

Üniversitelerde emeğin haklarını savunan, yıllardır emek mücadelesi-
ne katkı koyan bilim insanları görevlerinden uzaklaştırılırken, milletin 
anasına küfreden bir işadamının ismi fakülteye veriliyor. 

Binlerce işçi iş cinayetlerinde ölürken, işçiler açlık ve yoksulluk sınırının 
altında yaşarken, işsizlik rekor üzerine rekor kırarken, işçilerin sendikal 
hakları her gün gasp edilirken, işsizlik fonu da dahil, ülkenin tüm kay-
nakları sermayeye peşkeş çekiliyor.  

Böylesi bir adaletsiz ortamda önce Anayasa referandumunda, sonra 1 
Mayıs meydanlarında ve en son  olarak da Adalet Yürüyüşü’nde DİSK 
olarak işçi sınıfının taleplerini gündeme taşıdık. 

Anayasa referandumu sürecinde kıdem tazminatından kadro hakkı-
na kadar işçilerin bir çok hakkının bu değişiklikle tehlikeye gireceğini 
meydan meydan, havza havza anlattık. 

1 Mayıs meydanlarını kıdem tazminatının gaspına ve başta taşeron 
çalıştırma olmak üzere güvencesiz çalıştırmaya HAYIR dediğimiz mey-
danlara dönüştürdük. 

Ve son olarak da “Adalet Halkın Ekmeğidir, İşçilerin Geleceğidir” sloga-
nıyla Adalet Yürüyüşü’ne çıktık. 

Yolumuz uzun. Tek adamın fermanıyla değil, eşitlikçi, öz-
gürlükçü, laik, demokratik, sosyal bir anaya-
sanın güvencesi altında yaşamak ve çalışmak 
için mücadeleye devam! 

ADALET HALKIN 
EKMEĞİDİR!
Adalet için, barış için, haklarımız için, yani 
eşitlikçi, özgürlükçü, laik, demokratik, 
sosyal bir anayasanın güvencesi altında 
yaşamak ve çalışmak için mücadeleye 
devam!

Kani Beko

Sunuş

Bilin: Halkın ekmeğidir adalet.

bakarsınız bol olur bu ekmek,

bakarsınız kıt,

bakarsınız doyum olmaz tadına,

bakarsınız berbat.

Azaldı mı ekmek,başlar açlık,

bozuldumu tadı, başlar hoşnutsuzluk boy atmaya.

Bozuk adalet yeter artık! 

Acemi ellerle yuğurulan,iyi pişirilmemiş adalet 
yeter! 

Yeter katıksız,kara kabuklu adalet! 

Dura dura bayatlayan adalet yeter!

Bertolt Brecht
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Kıdem tazminatını 
fiilen yok edecek bir 

düzenlemeye karşı 
ülkenin tüm işçilerini 

bilinçlendirme ve 
seferber etme görevi 

tabii ki en başta 
DİSK’indir. Bu kavga 

sadece DİSK’in, 
sadece sendikalı 

işçilerin değil; ayrım 
gözetmeksizin 

ücretiyle geçinen 
herkesin kavgasıdır!

DİSK, 16 Nisan referandumundan önce işçi sınıfına tarihsel bir uyarıda 
bulunmuştu. Referandumdan “Evet” çıkması halinde hükümetin ilk iş 
olarak 80 yıllık kıdem tazminatı hakkına göz dikeceğini söyleyen DİSK’in 
uyarılarının haklı olduğu referandumun hemen ardından ortaya çıktı. 

Kıdem tazminatını işverenin sırtındaki bir “yük” olarak tanımlayan hü-
kümet, referandumun hemen sonrasında ilk iş olarak kıdem tazminatı 
fonu için girişimlere başladı. 

2013 yılında DİSK’in başlattığı büyük bir mücadeleyle püskürtülen 
“kıdem tazminatı fonu” dayatması, hükümet güdümündeki sermaye 
medyasındaki algı operasyonları eşliğinde yeniden önümüze getirildi.

KIDEM TAZMİNATI YÜK DEĞİL HAKTIR! 

Şimdi büyük bir kavganın arifesindeyiz. Kıdem tazminatını fiilen yok 
edecek bir düzenlemeye karşı ülkenin tüm işçilerini bilinçlendirme 
ve seferber etme görevi tabii ki en başta DİSK’indir. Bu kavga sadece 
DİSK’in, sadece sendikalı işçilerin değil, işkolu ayrımı, beyaz/mavi yaka 
ayrımı, statü ayrımı, cinsiyet ayrımı, siyasi görüş/inanç ayrımı gözet-
meksizin ücretiyle geçinen herkesin, yani tüm işçi sınıfının kavgasıdır 
ve DİSK tarafından da bu bilinçle örgütlenecektir. 

Bu kavgaya hazırlanırken dönüp dönüp tekrar edeceğimiz gerçekler 
şunlar olacaktır: Kıdem tazminatı yük değil haktır! Kıdem tazminatı 

HAKLARIMIZ İÇİN SEFERBERLİK VAKTİ!
Soluklanmaya zaman yok! Referandumda 
büyüttüğümüz, 1 Mayıs’ta gösterdiğimiz 
gücümüzü işçilerin hakları için seferber 
etmenin tam zamanı!

Gündem
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işten çıkarılan işçinin evine götürdüğü ek-
mektir. Kıdem tazminatı iş güvencemizdir!

Kıdem tazminatına dair sorunları çözmek 
için yapılması gereken bir şey varsa o fon 
sistemine geçmek değildir. Çözüm mevcut 
sistemi güçlendirerek işçilerin haklarını al-
malarının sağlanmasıdır. 

Bunun dışındaki her girişim; kıdem tazmi-
natını iş güvencesi sağlamaktan çıkaracak, 
miktarını azaltacak; tazminatı alma koşul-
larını zorlaştıracak her girişim karşısında 
DİSK’liler başta olmak üzere tüm işçiler so-
nuna kadar kavgaya hazır olmalıdır.

İŞÇİ HAKLARINA KARŞI TEHLİKELİ 
SEFERBERLİK

Kıdem tazminatının fona devrinin yanı sıra 
işçi sınıfını bekleyen başka tehlikeler de 
mevcuttur. 1 Kasım 2015 seçimlerinden 
önce “taşerona kadro” vaat ederek oy iste-
yenler daha da beterini işçilere dayatıyor. 
Kiralık işçilik adı verilen kölelik düzeni yay-
gınlaştırılmak isteniyor. 

Ekonomide rekorlar üzerine rekorlar kırı-
lırken; işsizlik rekoru, iş cinayetleri rekoru, 
çocuk işçilik rekoru ile Türkiye dünyada zir-
vede yer alırken, ülkeyi yönetenler işçileri 
daha da güvencesiz çalıştırmanın hesapları-
nı yapıyor. 

İşsizlik tarihi bir rekor kırarak 7 milyona ulaş-
tı. Her 5 kişiden birisi, her üç genç kadından 
birisi işsiz. İşsizlik hızla artarken, işsizliğe dair 
hiçbir somut adım atılmazken, istihdam se-
ferberliği adı altında İşsizlik Sigortası Fonun-
da toplanan paralar patronlara aktarılıyor. 
Hükümetin İşsizlik Fonunun yüzde 30’unu 
kullanma yetkisi varken, Nisan ayındaki bir 
bakanlar kurulu kararıyla bu miktar yüzde 
50’ye çıkarıldı. İşsizlik fonu yağmalanırken, 
fonda toplanan her 10 liranın sadece 1 lirası 
işsizlere gidiyor. Bu yağmaya “istihdam se-
ferberliği” gibi bir gerekçe üretilse de  işsizlik 
düşmüyor, aksine artmaya devam ediyor. 
SGK verilerine göre Aralık 2016 ile Şubat 
2017 arasında toplam sigortalı işçi sayısı 257 
bin azaldı. 

İşsizliğin yanı sıra iş cinayetleri de durduru-
lamıyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri 

alınmadığı için 2016 yılında 1970 işçi çalışır-
ken yaşamını yitirirken 2017’nin ilk 4 ayında 
da 586 işçi aramızdan ayrıldı. Yaşamak için 
çalışmak zorunda olanlar, çalışırken yaşamı-
nı kaybetti. 

İŞÇİLERİN HAKLARINI SAVUNMASI 
OHAL İLE ENGELLENEMEZ 

Bu korkunç tablo ortadayken, DİSK başta 
olmak üzere emek ve meslek örgütlerinin 
tüm çözüm önerilerine kulak tıkayanlar, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tek bir adım at-
mayanlar, işverenlerin karlarını güvende tut-
mak için grevleri yasaklamaya devam etti. 
2017’de “milli güvenlik” gerekçesi ile metal 
ve banka işkollarının ardından cam işçilerinin 
de grevleri yasaklandı. “OHAL millete karşı 
ilan edilmedi” diyenler OHAL’i fırsat bilip işçi-
lerin haklarını savunmasını engelledi, onların 
ekmeğini işverenin insafına bıraktı. 

OHAL bahanesiyle işçilerin evrensel ve Ana-
yasal grev hakkını gasp edenler, Kanun Hük-
münde Kararnamelerle yüz binin üzerinde 
kamu emekçisinin yanı sıra, binlerce işçiyi iş-
lerinden ettiler. Hiçbir yargı kararına dayan-
madan KHK ile suçlu ilan edilip işlerine son 
verilen yüz binin üzerinde kamu emekçisinin 
ve binlerce işçinin haklarını mahkemelerde 
savunmalarına bile imkan bırakmadılar. 

Kayyum atanan belediyelerde binlerce işçi 
arkadaşımız ekmeğinden edilirken, muhalif 
olan herkesi, gazetecileri, siyasetçileri ha-
pishanelere attılar, üniversiteleri karanlığa 
gömdüler. 

Şimdi de itiraz etmenin, karşı çıkmanın, hak-
kını istemenin, “Hayır” demenin yasaklandığı 
OHAL’i fırsat bilerek kıdem tazminatı başta 
olmak üzere tüm haklarımıza göz dikiyorlar. 

16 NİSAN’DAN 1 MAYIS’A: UMUT 
BİZİZ!

İşçi sınıfı için gün kurtarıcı bekleme günü 
değildir. Başta kıdem tazminatı olmak üzere 
işçi sınıfının haklarının tehdit altında olduğu 
bir dönemde bizleri karanlıktan çıkaracak 
olan ışık önce 16 Nisan referandumunda 
sonra da 1 Mayıs meydanlarında kendini 
gösterdi. 

Ekonomide 
rekorlar üzerine 
rekorlar kırılırken; 
işsizlik rekoru, iş 
cinayetleri rekoru, 
çocuk işçilik 
rekoru ile Türkiye 
dünyada zirvede 
yer alırken, 
ülkeyi yönetenler 
işçileri daha 
da güvencesiz 
çalıştırmanın 
hesaplarını 
yapıyor. 
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Seçmenlerin bilgilenme olanaklarının orta-

dan kaldırıldığı, kamu kaynaklarının perva-

sızca kullanıldığı, kamu idarecilerinin hukuka 

aykırı biçimde açıkça taraf oldukları, işçilerin 

ve kamu çalışanlarının oy tercihlerinin türlü 

baskılarla tahakküm altına alındığı, hapisha-

nelerin muhaliflerle doldurulduğu ve OHAL 

koşullarında gerçekleşen bu referandum 

sonucunda, oyların sayımındaki her türden 

hukuk dışı uygulamaya rağmen halkın en az 

yarısının HAYIR demiş olması, ülkenin gele-

ceğine dair umutları yeşertti.

Bu süreçte DİSK; Anayasa maddelerinin işçi-

lere olası etkilerini somut örnekleriyle anla-

tarak “İşçilerin Hayırı”nı örgütledi. Referan-

duma sunulan Anayasa değişikliği teklifinin 

Türkiye demokrasisini olduğu kadar işçilerin 

haklarını da tehdit eden, emekçilerin taleple-

ri ve özlemleri ile hiçbir biçimde uyuşmayan 

içeriği konusunda DİSK yoğun bir çalışma ile 

geniş kitlelere ulaştı. ILO, ITUC ve OECD verile-

rine dayanarak hazırlanan araştırma raporu-

muzda, dünya örnekleriyle de karşılaştırarak, 

başkanlık rejimlerinde parlamenter rejimlere 

göre işçi haklarının ve sendikal hakların daha 

çok gasp edildiği, insani gelişmenin çok daha 

düşük düzeyde olduğu ortaya konuldu. Yeni 

Anayasa teklifinin emek alanındaki sonuç-

larını anlatan tek işçi konfederasyonu olan 

DİSK, 50 yıllık tarihine uygun bir tutumla ön-

cülük görevini de yerine getirdi. Özellikle kı-

dem tazminatı, taşeron işçiler ve güvencesiz 

çalışma gibi sorunlar üzerinden teklifin olası 

sonuçlarını anlatan kampanya, işçi sınıfında 

önemli bir karşılık buldu.

Referandum sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı ana-
lizlerde ve anketlerde, işçilerin kendi hakla-
rını ve memleketin geleceğini tehdit eden, 
kutuplaştırıcı bir Anayasa’ya büyük oranda 
HAYIR dedikleri gözlemlendi. Ülkenin ekono-
mik sürükleyicisi olan, işçilerin yoğun olarak 
yaşadığı büyük kentler başta olmak üzere il 
ve ilçe merkezlerinde çoğunluk HAYIR çıkmış 
olması da işçi sınıfının kararını ortaya koydu. 

Öte yandan 1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Daya-
nışma gününde ülkenin dört bir yanında, son 
dönemlerin en yaygın ve en kitlesel miting-
leri gerçekleşti. Kıdem tazminatının gaspına, 
taşeron çalıştırmaya, güvencesizliğe, işsizliğe 
hayır diyen yüzbinler umudu daha da büyüt-
tü. Sadece 16 Nisan’da HAYIR diyen işçiler 
değil, EVET diyen işçiler de kendi haklarını 
el uzatılmasına HAYIR demek için kol kola 
meydanları doldurdu. 

Başta kıdem tazminatı olmak üzere işçile-
rin haklarını yedirtmeyecek irade de, Türki-
ye’nin ihtiyacı olan eşitlikçi, özgürlükçü, laik, 
demokratik ve sosyal bir Anayasayı ülke-
mize kazandıracak olan irade de 1 Mayıs’ta 
meydanlarda boy gösterdi. 

Toplumu kutuplaştırarak iktidarda kalma-
yı, işçi sınıfını bölerek haklarını gasp etmeyi 
planlayanlara karşı gün birlik-mücadele ve 
dayanışma günüdür. Kıdem tazminatı hak-
kı işçi sınıfının 80 yıllık kazanımıdır ve bize 
emanet edilen bu kazanımı çocuklarımıza, 
gelecek nesillere taşımak Türkiye işçi sınıfı-
nın görevidir. DİSK olarak 50’nci yılımızda bu 
görevi omuzlarken, tüm emek ve meslek ör-
gütlerini, sendikalı olsın olmasın tüm işçileri 
ortak mücadeleye çağırıyoruz.

Yeni Anayasa 
teklifinin emek 

alanındaki 
sonuçlarını 

anlatan tek işçi 
konfederasyonu 

olan DİSK, 50 yıllık 
tarihine uygun bir 

tutumla öncülük 
görevini de yerine 

getirdi. Özellikle 
kıdem tazminatı, 

taşeron işçiler 
ve güvencesiz 

çalışma gibi 
sorunlar üzerinden 

teklifin olası 
sonuçlarını anlatan 

kampanya, işçi 
sınıfında önemli bir 

karşılık buldu.
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Üçlü Danışma Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla 

kıdem tazminatı konusunu görüşmek üzere, 4 Temmuz 2017 tarihin-

de toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile 

işçi ve işveren kuruluşlarının temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, 

aylardır gündemde tutulan ve basında çok farklı spekülasyonlara konu 

olan kıdem tazminatı fonu konusunda hiçbir resmi hazırlığın olmadığı 

görüldü. Milyonlarca çalışan için son derece önemli bir konuda basında 

yer alan manipülatif haber ve yazıların varlığına karşın hazırlanmış bir 

taslağın olmaması taraflarca eleştirildi. Bakanlık toplantıya hiçbir somut 

öneri ve taslak sunmadı. Bakanlık taslak sunma yerine tarafları dinle-

mekle yetindi. 

Hükümetin çalışma yaşamına dair bu kritik meselede izlediği yolu DİSK 

kabul edilemez bulmaktadır. Son dönemlerde iktidar partisi temsilcileri-

nin ve kimi bakanların, kıdem tazminatını bir yük olarak değerlendiren 

ve sermayeyi bu “yükten” kurtarmak gerektiğini belirten açıklamalarıyla 

ve basında “müjdeli haber” olarak sunulan kaynağı belirsiz bilgilerle, işçi 

sınıfının temel bir hakkının meşruiyetini ortadan kaldırma gayreti içinde 

olunduğu görülmektedir. Bu Üçlü Danışma Kurulu’nun da temelini oluş-

turan sosyal diyalog anlayışıyla bağdaşmayan, emek karşıtı bir tutumdur 

ve kesinlikle vazgeçilmelidir. 

HÜKÜMET KIDEM TAZMİNATI KONUSUNDA ÖNERİ SUNMADI

ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU TOPLANTISINDA 
KIDEM TAZMİNATI HAKKINI SAVUNDUK
Konfederasyonumuz Üçlü Danışma Kurulu 
toplantısında kıdem tazminatı konusunda 
yıllardır oluşturduğu birikimi, temel 
ilkelerini ve somut önerilerini içeren bir 
dosyayı Bakan’a sunmuş ve ayrıca genel 
başkanımız ve genel sekreterimiz konu 
hakkındaki yaklaşımlarımızı sözlü olarak 
da ortaya koymuşlardır.

Kıdem Tazminatı
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Üçlü Danışma 
Kurulu 
toplantısında 
işçi kesimini 
temsil eden tüm 
tarafların; kıdem 
tazminatına 
tüm çalışanların 
erişiminin 
sağlanması, kıdem 
tazminatında 
kanun 
hakimiyetinin 
sağlanması, 
işverenin ödeme 
güçlüğüne 
düşmesi 
durumunda 
kıdem tazminatı 
alacağının devlet 
ve bankaların 
ipotekli 
alacaklarının 
önüne alınması ve 
öncelikle ödenmesi 
konularında 
ortak bir anlayışa 
sahip oldukları ve 
kıdem tazminatını 
vazgeçilemez 
temel bir hak 
olarak gördükleri 
bir kez daha ortaya 
çıkmıştır.

Üçlü Danışma Kurulu toplantısında işçi ke-
simini temsil eden tüm tarafların; kıdem 
tazminatına tüm çalışanların erişiminin sağ-
lanması, kıdem tazminatında kanun hakimi-
yetinin sağlanması, işverenin ödeme güçlü-
ğüne düşmesi durumunda kıdem tazminatı 
alacağının devlet ve bankaların ipotekli ala-
caklarının önüne alınması ve öncelikle öden-
mesi konularında ortak bir anlayışa sahip 
oldukları ve kıdem tazminatını vazgeçilemez 
temel bir hak olarak gördükleri bir kez daha 
ortaya çıkmıştır. İşveren temsilcileri kıdem 
tazminatı fon tartışmalarının gündemden çı-
karılmasını talep etmiştir. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu 
da açık bir biçimde, kıdem tazminatı konu-
sunda taraflar arasında yüksek düzeyde bir 
mutabakat olmadığı sürece yeni bir düzen-
lemeye gidilemeyeceğini belirtmiştir. Sayın 
Müezzinoğlu taraflardan konu hakkındaki 
görüş ve önerilerini en geç 13 Temmuz 2017 
tarihine kadar Bakanlığa yazılı olarak iletme-
lerini istemiş ve sonrasında yeniden ortak bir 
değerlendirmenin yapılacağını belirtmiştir. 

Konfederasyonumuz Üçlü Danışma Kurulu 
toplantısında kıdem tazminatı konusunda 
yıllardır oluşturduğu birikimi, temel ilkelerini 
ve somut önerilerini içeren bir dosyayı Ba-
kan’a sunmuş ve ayrıca genel başkanımız ve 
genel sekreterimiz konu hakkındaki yakla-
şımlarımızı sözlü olarak da ortaya koymuş-
lardır. DİSK daha önce de hem açıklamalarıy-
la hem de eylemleriyle sahip çıktığı ve çok 
önem verdiği kıdem tazminatı hakkı konu-
sunda her zaman savunduğu şu temel ilke-
leri toplantıda bir kez daha dile getirmiştir: 

• Kıdem tazminatının fona devri gün-
demden çıkarılmalıdır. Kıdem tazminatı 
doğrudan işveren yükümlülüğü olarak 
kalmalıdır.

• Bütün çalışanlar kıdem tazminatı hakkı-

na kolayca erişilebilmelidir. Bunun için 

hiçbir ayrım olmaksızın bütün işçilerin 

kıdem tazminatından yararlanması sağ-

lanmalıdır.

• Kıdem tazminatı her türlü işten çıkarma-

da ve istifa halinde süre koşulu olmadan 

ödenmelidir. 

• Kıdem tazminatı tavanı kaldırılmalıdır.

• İşverenin icra ve iflası hallerinde kıdem 

tazminatı alacakları devlet ve bankala-

rın ipotekli alacaklarının önüne alınmalı 

ve ilk sıraya yükseltilmelidir. Diğer tüm 

alacaklardan önce işçi alacakları öden-

melidir.

• İşverenin ödeme aczine düşmesi duru-

munda kıdem tazminatına garanti ge-

tirilmelidir. Kıdem tazminatı alacakları 

ücret alacağı sayılmalı ve halen İşsizlik 

Sigortası Kanunu’nda düzenlenmiş olan 

“ücret garanti” uygulaması kapsamına 

alınmalıdır. Ücret garanti fonu kıdem 

tazminatını da içerecek şekilde genişle-

tilmeli ve ödeme süresi artırılmalıdır.  

• Kıdem tazminatı ödemeyen, ödemek-

ten kaçınan işverenlere ağır yaptırımlar 

getirilmelidir.

• Kıdem tazminatı ile ilgili hükümler doğ-

rudan 4857 sayılı İş Yasası’nın sistemi 

içine alınmalıdır.

Kıdem tazminatında kanun hakimiyetini 

sağlayacak, kıdem tazminatı hakkını güven-

ce altına alacak yol budur. Kıdem tazminatı 

fonu ise çıkmaz yoldur!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun CHP Emek Büroları’nın düzenlediği Kıdem Tazminatı Çalıştayı’nda yaptığı konuşmadan bir bölüm:

Kıdem tazminatı, iş güvencemizin en önemli dayanaklarından biridir. Dolayısıyla, “fona devir” demek, kıdem tazminatının fiilen kaldırılması 
yönünde ilk adımdır, iş güvencemizin ortadan kalkmasıdır. Ancak bu denli kritik ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir konuda sağlıklı bir 
kamusal tartışma ortamı yaratılmamaktadır. Sosyal taraflarla sosyal diyaloğa dayalı bir müzakere süreci işletilmemekte, buna karşın kamu-
oyu, kaynağı belirsiz birtakım “sızdırma” bilgilerle yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK 
olarak, henüz elimize geçmiş olan bir taslak yoktur. Öncelikle Çalışma Bakanlığını ve hükümeti bu oyuna son vermeye, işçilere gerçekleri 
anlatmaya çağırıyoruz.  

Sosyal bir hukuk devletinin yapması gereken, her işçinin kıdem tazminatı alabilmesini güvence altına almaktır. Hükümet ise kıdem tazminatı 
yükümlülüğünden hile ile kaçınan işverenlerin üzerine gitmek yerine, onlarla bir olup kıdem tazminatını yok etmeye çalışmaktadır.
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Hükümetin 
açıklamalarına 

göre kıdem 
tazminatının bireysel 

fon sistemine 
dönüştürülmesi 

hedeflenmektedir. 
Hükümet bunu 

işçilerin yararına 
bir uygulama olarak 

sunmakta, çalışanları 
yanıltmaktadır. Oysa 

kıdem tazminatının 
fona devri, kıdem 
tazminatının yok 

edilmesidir.

Türkiye işçi sınıfının en temel haklarından birisine, kıdem tazminatın yö-
nelik saldırı hız kazandı. Süreç tam da referandum öncesinde DİSK’in ön-
gördüğü gibi gelişiyor. Anayasa referandumu öncesi anlattığımız gibi, AKP 
iktidarı sermayenin tarihsel özlemlerini hayata geçirmek için emekçilerin 
temel haklarına yönelik saldırıyı zaman kaybetmeden başlattı. 

1936’dan beri Türkiye işçi sınıfının temel kazanımı olan kıdem tazminatı 
kurumunun “fona devredilerek” fiilen ortadan kaldırılması planı için bu kez 
daha kararlı adımların atılmaya çalışıldığı anlaşılıyor. Bu adımlar atılırken 
ana akım medyanın da desteği alınıyor. Konfederasyonlarla paylaşılma-
yan bilgiler son derece yönlendirici bir tarzda medyada yer alıyor. Böylece 
emekçilerin kafası karıştırılmak isteniyor.  Bilgi kirliliği yayılarak kıdem taz-
minatı hakkı için verilecek mücadelenin zayıflatılması hedefleniyor. 

Basında yer alan son haberlerden şu anda Çalışma Bakanlığının hazırladığı 
bir yasa taslağının olduğu ve bu tasarının Bakanlar Kurulu ile paylaşıldığı 
anlaşılıyor. Bu denli kritik ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir konuda 
sağlıklı bir kamusal tartışma ortamı yaratılmamaktadır. Sosyal taraflarla 
sosyal diyaloğa dayalı bir müzakere süreci işletilmemekte, buna karşın 
kamuoyu kaynağı belirsiz birtakım bilgilerle yönlendirilmeye çalışılmak-
tadır. DİSK olarak Çalışma Bakanlığını ve hükümeti bu oyuna son verme-
ye, emekçilere gerçekleri anlatmaya çağırıyoruz.  

DİSK olarak kıdem tazminatı konusunda tavrımız ve sözümüz nettir. Kı-
dem tazminatı bir yük değil Türkiye işçi sınıfının 80 yıllık kazanımıdır. 
Kıdem tazminatından yasal olarak kurtulamayan işverenlerin önemli bir 
bölümü hile ile kıdem tazminatını ödemekten kaçınmaktadırlar. Sosyal 
bir hukuk devletinin yapması gereken, her işçinin kıdem tazminatı alabil-
mesini güvence altına almaktır. Hükümet ise kıdem tazminatı yükümlü-
lüğünden hile ile kaçınan işverenlerin üzerine gitmek yerine, onlarla bir 
olup kıdem tazminatını yok etmeye çalışmaktadır.

Hükümetin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla kıdem tazminatının bi-
reysel fon sistemine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Hükümet bunu 

YALANLARA ve OYUNLARA KARŞI MÜCADELEYİ YÜKSELTECEĞİZ!

KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZI KORUYACAĞIZ!
Kıdem tazminatlarıyla ilgili DİSK Genel 
Merkezinde 31 Mayıs 2017’de düzenlenen 
toplantısında DİSK Yönetim Kurulu adına 
Genel Başkan Kani Beko bir açıklama 
yaptı.

Kıdem Tazminatı
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DİSK olarak tüm 
örgütlü gücümüzle 
kıdem tazminatı 
hakkımızı 
korumak 
için seferber 
olacağımızı ilan 
ediyoruz. Mecliste 
yer alan ve 
almayan partilerle, 
emek ve meslek 
örgütleriyle, 
örgütlü ve 
örgütsüz tüm 
emekçilerle 
birlikte ortak 
platformlar 
yaratarak 
mücadele 
edeceğimizi 
buradan duyurmak 
istiyoruz. 

işçilerin yararına bir uygulama olarak sun-
makta, çalışanları yanıltmaktadır. Oysa kıdem 
tazminatının fona devri, kıdem tazminatının 
yok edilmesidir.

Kıdem tazminatının doğrudan işveren tara-
fından ödenmesi yerine fona devredilmesi 
işten çıkarmaları kolaylaştıracak ve çalışanla-
rın iş güvencesini azaltacaktır. İşçi çıkarırken 
kıdem tazminatı ödemek gibi bir zorunluluğu 
kalmayan işveren daha kolay işçi çıkarabile-
cektir. Kıdem tazminatının fona devri, kıdem 
tazminatı miktarının düşmesi anlamına gele-
cektir. Kıdem tazminatı halen işçinin son üc-
reti üzerinden ve 30 gün tutarında ödenmek-
tedir. Hükümetin gündeme getirdiği bireysel 
kıdem tazminatı fonu ile kıdem tazminatı 
tutarı düşecektir. 

Hükümetin getirmek istediği fon, kıdem taz-
minatına erişimi güvence altına almayacak-
tır. Bugün işçiye kıdem tazminatı ödemeyen 
patron yarın kıdem tazminatı fonuna prim 
ödemeyecek ve işçi yine kıdem tazminatın-
dan mahrum kalacaktır. 

Tüm çalışanların kıdem tazminatı alması için 
yapılması gerekenler bellidir: 

1. Mevcut yasada tek kelimelik değişiklik ya-
pılsın ve bir gün çalışana bile kıdem tazmina-
tı ödenmesi sağlansın.

2. İflas nedeniyle ödenmeyen kıdem tazmi-
natını devlet ödesin ve işverenden haciz yo-
luyla tahsil etsin.

3. İflas halinde bankaların, devletin değil işçi-
lerin alacaklarının ödenmesi öncelikli ve im-
tiyazlı olsun.

4. Kıdem tazminatı ödemeyen işverenlere 
ağır yaptırımlar getirilsin.

5. Sendikalaşma önündeki engeller/barajlar 
kaldırılsın! Böylece örgütlenen işçiler hakla-
rını savunabilsin.

Tüm bunları yapmayarak “fon” dayatmak, 
kıdem tazminatımızı çalan işverenlerle kol 
kola girip gaspa ortak olmaktır.

Kıdem tazminatı hakkını savunmak şu anda 
Türkiye işçi sınıfını temsil eden tüm sendikal 
güçlerin en öncelikli konusu olmak duru-
mundadır. Tüm sendikaları bu konuda net ve 
kararlı tutum almaya çağırıyoruz. DİSK ola-
rak tüm örgütlü gücümüzle kıdem tazminatı 
hakkımızı korumak için seferber olacağımızı 
ilan ediyoruz. Mecliste yer alan ve almayan 

partilerle, emek ve meslek örgütleriyle, ör-
gütlü ve örgütsüz tüm emekçilerle birlikte 
ortak platformlar yaratarak mücadele ede-
ceğimizi buradan duyurmak istiyoruz. 

DİSK Yönetim Kurulunun aldığı kararlar ışı-
ğında önümüzdeki günlerde kıdem tazmina-
tı hakkının korunması için birçok eylem ve 
etkinlik gerçekleştirilecektir. 

İlk adım olarak 7 Haziran 2017 tarihinde 
DİSK’in örgütlü olduğu tüm bölgelerde, Ça-
lışma Genel Müdürlükleri önünde eşzamanlı 
kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirilecek-
tir. Ardından yetkili organlarımızın alacağı ey-
lem kararları, en geniş katılımla ve etkili bir 
biçimde hayata geçirilecektir. 

Bugün Türkiye’nin ve işçilerin sorunları bel-
lidir: 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınma-
dığı için işçiler ölmeye devam etmektedir. 
2016’da 1970 işçiyi iş cinayetlerinde yitirdiği-
miz unutulmamalıdır.

Seçimlerde verilen sözler unutulmuş, taşeron 
işçilerinin kadro hakkı verilmemiştir.

Türkiye’de bugün 1 milyonu üniversite me-
zunu 7 milyon işsiz bulunmaktadır. 

OHAL sonrası KHK’lar ile 150 bin civarında 
kamu emekçisi hukuksuz bir şekilde ihraç 
edilmiştir. 

85 belediyeye kayyum atanmış, 1500 be-
lediye işçisi haksız hukuksuz biçimde işten 
atılmıştır. 

Basın ve ifade özgürlüğü Anayasal teminat 
altına alınmış olmasına rağmen, gazeteler, 
TV’ler, radyolar kapatılmış, 1500 civarında 
basın emekçisi işsiz kalmıştır. Hükümete en 
ufak bir eleştiri getiren basın emekçileri ya 
işten atılmakta, ya hapse atılmaktadır.  

Türkiye’de emeğin sorunları bunlar iken ma-
alesef hükümet kıdem tazminatı gündemini 
dayatmaktadır. Çünkü asıl amaç işçilerin so-
runlarına çözüm getirmek değil, sermayenin 
taleplerini hayata geçirmektir. 

DİSK, Türkiye işçi sınıfının kalan son kalelerin-
den biri olan kıdem tazminatı hakkını gasp 
ettirmemek konusunda kararlıdır, gereğini 
de yapacaktır.

Kıdem tazminatı iş güvencemizdir, gasp edi-
lemez!
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Ankara’da düzenlenen Çalıştay’a DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK Yö-
netim Kurulu Üyeleri, DİSK önceki dönem Genel Başkanı Süleyman Çelebi,  
DİSK’e üye sendikaların genel başkanları ve genel merkez yöneticilerinin 
yanısıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Er-
gün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun bir konuşma yaptığı genel kurulda, kı-
dem tazminatının fona devri konusunda alanında uzman isimlerin sunuş-
ları da dinlendi. DİSK Koordinatörü Hakan Koçak’ın da bir sunuş yaptığı 
Çalıştay’ın ardından bir sonuç metni yayınlandı.

SONUÇ METNİ

Kazanılmış haklara dokunulmadan,  tüm işçilerin bugün ve gelecekte kı-
dem tazminatından yararlanması sağlanmalıdır.

Son dönemde, Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili olarak siyasal iktidar tarafın-
dan kapalı kapılar ardında sürdürülen, sendikalarla ve kamuoyu ile payla-
şılmayan hazırlıklar işçiler açısından kaygı vericidir. Bu ortamda CHP Emek 
Büroları, inisiyatif alarak, emek örgütlerini bir araya getirmiştir.

CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen Kıdem Tazminatı Çalıştayı, bu 
kaygı verici ortamda, 05 Haziran 2017 tarihinde Ankara’da, DİSK, HAK-İŞ ve 
TÜRK-İŞ’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştay ile CHP Emek Büroları, uzun süredir kamuoyu gündemini meşgul 
eden kıdem tazminatı tartışmasında,  emek örgütlerini bir araya getirip 
kıdem tazminatı konusunda ortak bir tartışma zemini yaratmıştır.

Akademisyenler, siyasetçiler, sendikacılar ve sendika uzmanlarından olu-
şan katılımcılar, bu çalıştayda tespit, itiraz ve taleplerini paylaşmışlardır. 
Kıdem tazminatında işçi haklarını korumayı hedefleyen bir tutum için aşa-
ğıdaki hususların savunulmasında ortaklaşmışlardır:

CHP EMEK BÜROLARI: KAZANILMIŞ HAKLARA DOKUNULAMAZ!

KIDEM TAZMİNATI ÇALIŞTAYI
CHP Emek Büroları tarafından 5 
Haziran 2017 tarihinde düzenlenen 
Kıdem Tazminatı Çalıştayı, üç işçi 
konfederasyonunu biraraya getirdi.

Kıdem Tazminatı



TÜRKiYE DEVRiMCi iŞÇi SENDiKALARI KONFEDERASYONU DİSK YAYIN ORGANI | 13

“Kıdem tazminatı 
uygulaması ile 
aslen işçinin 
korunması 
hedeflenmiştir.  
Türk hukuk 
sistemi içinde 
düzenlemenin 
başladığı ilk 
dönemde, kıdem 
tazminatı, işçiler 
açısından maddi 
bir güvence 
sağlarken, yıllar 
içinde işverenin 
işten çıkarmadaki 
keyfi uygulamaları 
karşısında 
işçiyi koruyan 
bir düzenleme 
görevi görmüştür. 
Unutmamak 
gerekir ki, kıdem 
tazminatı bir yük 
değil, işçilerin 
kazanılmış 
hakkıdır.”

Kıdem tazminatı, çalışanların Cumhuriyet 
döneminde en önemli kazanımlarından biri-
dir. Kıdem tazminatı yıllar içinde işçi lehine 
gelişen düzenlemelerle çalışma yaşamının 
gündeminde olmuştur. Son dönemlerde ise 
kıdem tazminatı hakkı ortadan kaldırılmak ve 
sınırlanmak istenmektedir.

Kıdem tazminatı uygulaması ile aslen işçinin 
korunması hedeflenmiştir.  Türk hukuk siste-
mi içinde düzenlemenin başladığı ilk dönem-
de, kıdem tazminatı, işçiler açısından maddi 
bir güvence sağlarken, yıllar içinde işverenin 
işten çıkarmadaki keyfi uygulamaları karşı-
sında işçiyi koruyan bir düzenleme görevi 
görmüştür. Unutmamak gerekir ki, kıdem 
tazminatı bir yük değil, işçilerin kazanılmış 
hakkıdır.

Tek başına kıdem tazminatı fonu uygulama-
sına geçilmesi halinde; kıdem tazminatının 
işçi için üstlendiği koruyucu rol ortadan kal-
kacaktır. İşten çıkarmalar kolaylaşacak ve iş 
güvencesi zayıflayacaktır. Kıdem tazminatının 
son ücretle ve toplu iş sözleşmesi düzeniyle 
bağı kalmayacak ve kıdem tazminatı mikta-
rı düşecektir. Bundan önceki fon uygulama-
larında (tasarruf teşvik fonu, işsizlik sigortası 
fonu gibi) yaşandığı gibi, bu fonun da amacı 
dışında kullanılma riski yüksektir. Bu nedenle, 
düzenlemelerin iş güvencesi, işsizlik sigortası 
ve kıdem tazminatını güçlendirecek bir bi-
çimde yapılması gerekir.

Kıdem tazminatı fonu konusunda taraflar 
arasında mutabakat yoktur. Mutabakat sağ-
lanamadığı durumda kıdem tazminatı fonu 
kurulmamalıdır.

Kıdem tazminatı ödemelerinde 30 gün hak-
kından vazgeçilmemelidir. Öte yandan hak 
kayıplarını önlemek için kıdem tazminatı 
her türlü fesihte ve istifada süre aranmadan 
ödenmelidir.

Kıdem tazminatına tüm çalışanların erişimi 
sağlanmalı, bu erişim önündeki tüm engeller 
kaldırılmalıdır. Kıdem tazminatında kanun ha-
kimiyeti ve herkesin bu hakka saygı göster-
mesi sağlanmalıdır.

İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi duru-
munda kıdem tazminatı alacağı devlet ve 
bankaların ipotekli alacaklarının önüne alın-
malı ve öncelikle ödenmelidir.

Kıdem tazminatı, bugün tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de çalışma yaşamının ayrıl-
maz bir parçasıdır. Buna bağlı olarak ilgili ya-
salarda yapılacak değişikliklerle, kazanılmış 
haklara dokunulmadan,  tüm işçilerin kıdem 
tazminatından yararlanması sağlanmalıdır.

CHP Emek Büroları olarak, DİSK, HAK-İŞ ve 
TÜRK-İŞ’in kıdem tazminatında işçi haklarını 
koruma temelinde ortaklaşan tespit, itiraz ve 
taleplerinin hem hükümet hem de kamuoyu 
nezdinde takipçisi olacağız. 



DİSK Yönetim Kurulu’nun kıdem tazminatı konusunda almış olduğu eylem kararı doğrultusunda 7 Haziran 2017 tarihinde 
Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı basın açıklamaları yapıldı. “Kıdem tazminatı iş güvencemizdir, dokunma” 

pankartlarının açıldığı basın açıklamalarında farklı iş kollarından işçiler buluşurken, çeşitli emek/meslek örgütleri, siyasi 
partiler ve emek dostları alanlarda bizlerleydi. 
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Ankara’da DİSK’liler kıdem tazminatı hakkını savunmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yürüdüler. “Kıdeme 
dokunma taşeronu kaldır” dövizlerinin de taşındığı eyleme milletvekilleri de destek verdi. CHP’li vekiller Yakup Akkaya, İbrahim 

Özdiş, Fatma Hürriyet, Vecdi Gündoğdu, Mehmet Gökdağ ile HDP’li vekiller Ziya Pir ve Ayşe Acar Başaran yürüyüşe katıldı.

Bakanlık önüne gelindiğinde “KIDEM TAZMİNATI HAKTIR, GASP EDİLEMEZ! KIDEM TAZMİNATINDA FON DEĞİL GARANTİ İSTİYORUZ!” başlıklı açıklamayı DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko okudu. Kani Beko burada yaptığı açıklamada “Fon dayatmasına sonuna kadar direneceğiz! Direnmekle yetinmeyecek, kıdem 

tazminatı hakkının geliştirilmesi ve garanti altına alınması için taleplerimizi yükselteceğiz!” dedi.

Ankara’daki basın açıklamasına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cafer Konca, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, 
Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Sosyal İş Genel Başkanı Metin Ebetürk, Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, sendikalarımızın genel merkez 

ve şube yönetim kurulu üyeleri de katıldı.



İstanbul’daki açıklama için buluşma adresi İş Kur İl Müdürlüğü önüydü. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK İstanbul Bölge 
Temsilcisi Adil Çiftçi, Cam Keramik İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, Sine Sen Genel Başkanı Zafer 

Ayden’in yanı sıra sendikalarımızın genel merkez ve şube yöneticilerinin katıldığı eyleme HDP Milletvekili Erdal Ataş destek verdi

İzmir’de İş Kur İl Müdürlüğü önündeki eyleme DİSK Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Safvet Yahyaoğlu’nun yanı sıra, sendikalarımızın genel merkez 
ve şube yöneticileri de katılırken, dost emek ve meslek örgütü üyeleri de destek verdi. İzmir’deki açıklamayı DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı 

okurken, işçiler zeytin alanlarının talan edilmesine de tepki gösteren pankart açtılar.

Tophane’de bir araya gelen yüzlerce işçi, kıdem tazminatının gaspının yanı sıra taşeron köleliğine ve grev yasaklarına karşı da sloganlar attı. DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı açıklamada “Yol, köprü ihalesi alan patronlara geçiş yapılsa da yapılmasa da gelir garantisi veren 

devlet, sosyal devlet ise işçilerin alacaklarına, işçi alacaklarına garanti vermelidir” dedi. İstanbul’daki eylem DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Adil 
Çiftçi’nin basın açıklamasını okumasının ardından son buldu.



Antalya’da Kapalı Yol’da yapılan açıklamayı DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi 
Cemal Aybar okudu.

İzmit’te İnsan Hakları Parkında toplanan DİSK’liler adına basın 
açıklamasını DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük okudu.

Gaziantep’te OHAL gerekçesiyle engellenen açıklama, DİSK Gaziantep İl 
Temsilciliği Binasında yapıldı.

Muğla’da kıdem tazminatına sahip çıkan DİSK’liler Muğla İŞKUR önündeydi.

Adana’da İş Kur İl Müdürlüğü önündeki basın açıklamasını DİSK Çukurova 
Bölge Temsilcisi Hüseyin Yaşar Gündoğdu okurken HDP milletvekili Meral 

Danış Beştaş da eyleme katılarak destek verdi.

Edirne’de de DİSK’liler İŞKUR il Müdürlüğü önünde kıdem tazminatı hakkı 
için bir araya gelirken açıklamayı DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Salim Şen 

okudu.

DİSK’li işçiler Mersin’de de engelleme girişimlerine rağmen kıdem 
tazminatı için sokağa çıkarken açıklamayı Genel İş Şube Başkanı Kemal 

Göksoy okudu.

Kayseri’de DİSK Kayseri Bölge Temsilciliği Binasında yapılan açıklamayı 
DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam yaptı.



15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin yıldönümünde Türkiye’nin dört bir yanında yapılan açıklama ve etkinliklerle işçiler 
kıdem tazminatının gaspına, taşeron köleliğine ve OHAL adaletsizliğine tepkilerini dile getirdi. DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko 16 Haziran’da Edremit’teki yürüyüşe katılırken; Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen 

basın açıklamasına katıldı; Genel Başkan Yardımcısı Cafer Konca ise yarım gün iş bırakma eyleminin yapıldığı İzmir’deydi..

18 | TÜRKiYE DEVRiMCi iŞÇi SENDiKALARI KONFEDERASYONU DİSK YAYIN ORGANI 



TÜRKiYE DEVRiMCi iŞÇi SENDiKALARI KONFEDERASYONU DİSK YAYIN ORGANI | 19

Edremit

Bandırma

Edremit
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Ankara

Ankara



İstanbul

İstanbul İstanbul
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Adana Antalya



İzmir

İzmir
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Edirne Gaziantep

Kocaeli



COVERIS ile DİSK/Lastik-İş arasında süren toplu 
sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması 

üzerine 18 Mayıs’ta greve çıkıldı. 9 gün süren grevin 
ardından COVERIS patronu masaya oturdu, toplu 

sözleşme imzalandı.

Fransız sermayeli DIAM Vitrin, sendika 
üyesi oldukları gerekçesiyle DİSK/Birleşik 

Metal-İş üyesi işçileri işten attı. DIAM 
işçilerinin mücadelesi sürüyor.

DİSK/Enerji-Sen’e üye oldukları için işten 
çıkarılan İzmir Gaz işçileri, hizmet binası 

önünde yaptıkları açıklama ile işe iadelerini 
ve adalet istediklerini dile getirdiler. 

DİSK/Nakliyat-İş üyesi olan MSC-MEDLOG 
işçilerinin işten atılması üzerine başlatılan 

direniş, DİSK Genel Başkanı Kani Beko tarafından 
ziyaret edildi. 
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DİSK üyesi işçiler ve DİSK dostları 50. kuruluş yıldönümü etkinliğinde buluştu. Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
coşkulu ve kitlesel etkinliğe, demokrasiyi kurmak ve referandumda “Hayır” demek için biraraya gelme çağrısı damga vurdu.

Sınıf ve kitle sendikacılığının Türkiye’deki ilk ve tek temsilcisi olan, yarım asırlık çınar DİSK’in kuruluş yıldönümü için 
biraraya gelen işçiler, DİSK’in ve DİSK üyesi sendikaların geçmişten bugüne görev yapan yöneticileri, uluslararası sendikal 

hareketin temsilcileri, dost emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, milletvekilleri, siyasi 
parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri birlik-mücadele ve dayanışma coşkusunu yaşadılar.
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Programı DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu açtı. “DİSK, 50 yıllık 
onurlu tarihimiz ve hep birlikte kuracağımız özgür geleceğimizdir” 
diyen Çerkezoğlu, konuşmasını yapmak üzere DİSK Genel Başkanı 

Kani Beko’yu kürsüye davet etti.

DİSK’in önceki dönem Genel Başkanlarından Süleyman Çelebi, 
mesajında “Türkiye işçi sınıfı ne kazanmışsa burada DİSK’in imzası 

vardır, mücadelesi vardır, bedeli vardır. DİSK diz çökmemiş bir 
örgüttür” dedi.

Saygı duruşunun ardından konuşmasını yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK’in tarihine ve ilkelerine atıfta bulunarak 
“Önümüzdeki referandumda işçilerin ve memleketin geleceği için hayır diyeceğiz” dedi. Genel Başkanımız Kani Beko sözlerine 
“Bu topraklarda eşitlik, özgürlük, emek, barış, demokrasi ve kardeşlik mücadelesi veren, toprağa düşen kırmızı karanfiller için 

ayağa kalkmalıyız. Hayır demek için ayağa kalkmalıyız” diye son verirken tüm salon ayağa kalkarak “Hayır” mesajı verdi.
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DİSK’İN 50. YILI ETKİNLİĞİNE 
GÖNDERDİĞİ MESAJ:

Sayın Kani Beko,

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu Genel Başkanı,

17 Şubat 2017

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu’nun; yalnızca 
“Sendika” sözcüğünün değil, 
gerçekten özerk ve bağımsız 
sendikaların varlığının onsuz olmaz 
önkoşulları olan tüm temel değer ve 
ilkelerin özünden koparıldığı, kavram 
ve kurumların alabildiğine yozlaştırılıp 
kirletilerek çökertildiği bir dönemde, 
elimde olmayan nedenlerle 50. 
Kuruluş Yıldönümünün coşkuyla 
kutlanması etkinliğine katılamadığım 
için gerçekten üzgünüm.

Yönetim Kurulu’nuzun “50. Yıl 
Emek ve Onur Ödülü” verilmesini 
uygun bulduğu  kişiler arasında 
beni de düşünmesi, onurlandırıcı ve 
gururlandırıcı olmasının ötesinde, 
yükümü ve sorumluluğumu daha da 
artırdı.

İzniniz olursa, “50. Yıl Emek ve Onur 
Ödülü”nü;

“Bu, işin fıtratında var...”, “Güzel 
öldüler...” diyenlere

 “Siz kömür sandınız, oysa yanan 
bizdik!”,

“Siz kaza sandınız, ama ölen bizdik!” 
diyerek

“Bırakınız ölsünler!” anlayışına 
yaşamlarıyla karşı çıkan

Hakları yaratmak ve yaşatmak için 
savaşım veren ve sürdüren

Türkiye emek ve işçi sınıfı tarihinin 
Adsız Kahramanları adına aldığımı 
düşünerek, Onlara armağan etmek 
istediğimi, Konfederasyonunuz 
aracılığıyla duyurmak istiyorum.

İçten sevgi, saygı ve teşekkürlerimle.

Prof. Dr. Mesut Gülmez

12 Eylül mahkemelerinde DİSK’i savunan unutulmaz Genel Başkan Abdullah 
Baştürk’ün eşi Ayten Baştürk de sahnedeki dev erkandan salona seslendi.

ITUC Genel Başkan Vekili Jaap Wienen, ITUC’un temsil ettiği 183 milyon işçi adına 
DİSK’i selamladı ve “Demokrasi, eşitlik ve dayanışma için birleşelim” dedi.

Kurucu Genel Başkanımız, unutulmaz işçi önderi Kemal Türkler’in kızı Nilgün 
Türkler Soydan da 50. Yıl mesajı verenler arasındaydı.



Konuşmaların ardından Melih Biçer’in hazırladığı DİSK’in tarihini 
anlatan belgesel filmin gösterimi yapıldı.

Daha sonra sahneye çıkan Genco Erkal, DİSK Korosunun eşliğinde 
Nazım Hikmet’in şiirlerini seslendirdi.

Genco Erkal’ın ardından işçi marşlarını ve şarkılarını seslendiren 
Timur Selçuk “Bu gece benim de 50. yılım” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Genco Erkal, Timur Selçuk, Zülfü Livaneli ve emeğin gazetecisi Şükran Soner’e “50. Yıl Emek Onur Ödülleri” 
verilirken, programa katılamayan Prof. Dr. Korkut Boratav ve Prof. Dr. Mesut Gülmez de selamlandı. Hocaların hocası Korkut Boratav bir 

video mesajıyla DİSK’in 50’nci yılını kutladı.

Etkinlikte ilk olarak DİSK Korosu sahne aldı ve Erdal Güney 
tarafından bestelenen 50. Yıl Marşını seslendirdi. 50. Yıl Marşı’nı 
Erdal Güney yönetirken; Marşın ardından şef Bertay T. Akyıldız 

yönetimindeki Koro, marş ve türküler seslendirdi.
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DİSK’in referandum kampanyasının ön hazırlıkları Konfederasyon uz-
manları ve yöneticilerinin gerçekleştirdikleri istişare toplantıları ile baş-
ladı. Bağlı sendikalarımızın uzmanlarıyla bir toplantı gerçekleştirilerek 
kampanya argümanları geliştirildi. DİSK Örgütlenme Koordinasyon Ku-
rulu DÖKK ve İbrahim Kaboğlu hocamızın da kapsamlı sunumuyla kat-
kı verdiği Başkanlar Kurulu toplantılarıyla örgütün tutumu netleştirildi; 
katılımı ve organizasyonu sağlandı. Tüm bu ön çalışmaların sonrasında 
7 Şubat tarihinde yapılan basın açıklaması ile DİSK’in referandum kam-
panyası başlatıldı. Açıklama kamuoyunda geniş bir ilgi gördü:

 “Memleketin ve İşçilerin Geleceği İçin Hayır” sloganı kampanyanın ana 
sloganı olarak belirlendi ve kullanıma sokuldu. Araştırma Dairesinin 
hazırladığı “Başkanlık İşçilere Zararlıdır” başlıklı kapsamlı rapor kamuo-
yuyla paylaşıldı ve geniş bir ilgi gördü.1 Raporda yer alan veriler çeşitli 
yayınlarda ve sosyal medyada dolaşıma girdi.

DİSK’in Sesi dergisi uzun aradan sonra kapsamlı bir referandum dosyası 
içerecek biçimde hazırlandı ve basıldı. 3 bin adet basılıp dağıtılan der-
gimiz yoğun bir ilgi gördü. 

Bağlı sendikaların uzmanlarının da katkısıyla referandumda işçilerin 
neden “hayır” demesi gerektiğini 10 maddede anlatan bir broşür hazır-
landı ve 10 bin adet basılarak tüm örgüte dağıtıldı. 

Broşürün özeti niteliğinde yine “hayır” gerekçelerimizi aktaran bildiri 
150 bin adet basılarak örgüte dağıtıldı.

Kampanyanın ilerleyen aşamasında Konfederasyon olarak özel önem 
verdiğimiz güncel işçi sorunları etrafında çalışmalar gerçekleştirildi. Bu 
1 Sözkonusu rapora geçen sayımızda yer vermiştik

DİSK REFERANDUMDA TÜM GÜCÜYLE 
EMEKÇİLERİN “HAYIR”INI ÖRGÜTLEDİ
16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen 
referandum öncesinde yürüttüğümüz 
çalışmalar, emek için neden “hayır” 
denmesi gerektiğini ortaya koydu. 

İşçiler olarak birleştiğimizde ne kadar güçlü olabildiğimizi, memleketi de 
dünyayı da yeniden kurabileceğimizi bir kez daha gösterelim. 

DİSK olarak memleketimizin geleceği için, emeğin hakları için sandığa gidip 
“hayır” demekle yetinmeyeceğimizi, işçilerin “hayır” yanıtını işyerlerinde, 
mahallelerde dayanışma içinde örgütleyeceğimizi ilan ediyoruz. 
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kapsamda kıdem tazminatı hakkımızın 16 
Nisan sonrası ortadan kaldırılması planlarını 
teşhir eden bildiriler ve sosyal medya görsel-
leri hazırlanarak dolaşıma sokuldu. 100 bin 
adet basılan bildiriler tüm örgüte dağıtıldı. Bu 
bildirinin daha küçük bir versiyonu da imza-
sız olarak 100 bin adet basılarak İstanbul’da 
faaliyet yürüten Hayır Meclislerine dağıtıldı. 
Sokaklardaki dağıtımlarda geniş bir ilgi gördü.

Bir başka önemli tema olan “taşeron işçilere 
kadro” meselesini konu alan 30 bin bildiri de 
basılıp örgüte dağıtıldı. 

Bu malzemelerin yanı sıra yüzlerce kahve-
rengi “hayır” atkısı, kampanya sloganı basılı 
bayraklar, kampanya ana sloganı yazılı bin-
lerce stiker ve 12 bin adet afiş ile kampan-
ya sloganlarının yazılı olduğu fotobloklar da 
hazırlanarak dağıtıldı. Tüm bu malzeme sen-
dikalarımızın ve bölge örgütlerimizin sürdür-
dükleri kampanyalarda kullanıldı, yüzbinler-
ce emekçiye ulaştı. 

Afiş, bildiri ve raporlarımızda yer alan görsel-
ler sosyal medyada da yaygın biçimde dola-
şıma girdi ve başta kıdem tazminatı konulu 
olanlar olmak üzere,  büyük ilgi gördü. 

BİLDİRİ DAĞITIMLARI

Konfederasyon olarak İstanbul’da merkezi 
bildiri dağıtımları gerçekleştirdik:

• Tuzla’da tersaneler bölgesinde (aynı zaman-
da genel sekreterimiz bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi)

• Esenyurt Kıraç’ta işçi servislerinin yoğunlaştı-
ğı bölgede (aynı zamanda genel sekreterimiz 

bir basın açıklaması gerçekleştirdi)

• Kadıköy İskele Meydanında (aynı zamanda 
genel sekreterimiz bir basın açıklaması ger-
çekleştirdi)

• Avcılar Metrobüs duraklarında (birkaç kez)

• Zincirlikuyu Metrobüs duraklarında (birkaç 
kez)

• 13 Nisan günü sabah 7-9 saatleri arasında İs-
tanbul’da metrobüs hattındaki tüm duraklar-
da “hayır” çalışması yapan farklı platformların 
yanyana bildiri, broşür, şeker ve simit dağıta-
rak gerçekleştirdikleri “Hayırlı Metrobüs” ey-
lemi DİSK’in önerisi ve merkezi organizasyo-
nuyla gerçekleştirildi ve kamuoyunda büyük 
ilgi gördü. Eylem aynı zamanda sosyal med-
yadaki kampanya ile de desteklendi ve twit-
ter sitesinde gün içinde uzun süre trend topic 
(yüksek izleme ve katılım) listesinde kaldı. 

İzmir Bölge Temsilciliğimiz İzmir ve çevresin-
de köylere kadar yayılan sistemli bir bildiri 
dağıtım ve afişleme çalışması yürüttüler. 

Ankara Bölge Temsilciliğimiz bu hafta bo-
yunca süren Kızılay stant çalışmasının yanı 
sıra Ankara’da DİSK Kadın Komisyonu üyeleri 
semt pazarları, hastaneler ve merkezi yerler-
de yaygın bildiri dağıtımı gerçekleştirdiler. 

Genel-İş sendikamız örgütlü olduğu yerlerde 
bildiri dağıtımları yaptı. Belediye önlerinde 
kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirdi. Ge-
nel-İş üyesi belediye temizlik işçilerinin “ha-
yır” kampanyasının popüler görseline dönü-
şen bedenleriyle “hayır” oluşturma görselleri 
sosyal medyada yaygın bir ilgi gördü. 

Dev Sağlık-İş sendikamızın üyeleri İstan-
bul’un büyük hastanelerinin önünde sabah 
işe giriş saatlerinde, özellikle taşeron işçilerini 
hedefleyen, bildiri dağıtımı gerçekleştirdiler. 

13 Nisan günü 
sabah 7-9 saatleri 
arasında İstan-
bul’da metrobüs 
hattındaki tüm 
duraklarda 
“hayır” çalışması 
yapan farklı 
platformların 
yanyana bildiri, 
broşür, şeker ve 
simit dağıtarak 
gerçekleştir-
dikleri “Hayırlı 
Metrobüs” 
eylemi, DİSK’in 
önerisi ve merkezi 
organizasyonuyla 
gerçekleştirildi 
ve kamuoyunda 
büyük ilgi 
gördü. Eylem 
aynı zamanda 
sosyal medyadaki 
kampanya ile de 
desteklendi ve 
twitter sitesinde 
gün içinde uzun 
süre Türkiye 
Gündemi (yüksek 
izleme ve katılım) 
listesinde kaldı.
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Kampanya 
boyunca Giresun, 

Adana, Mersin, 
Artvin/Ardanuç 

ve İstanbul Malte-
pe’de DİSK Bölge 

Temsilciliklerimi-
zin organizasyonu 

ile, bazılarında 
milletvekillerinin 

de katılımıyla, 
“İşçilerin Hayırlı 

Buluşması” 
salon etkinlikleri 

düzenlendi. Genel 
başkanımız Ege, 
Trakya ve Eski-

şehir bölgesinde 
birçok belediyeyi 
kapsayan ziyaret 

programı ile 
üyelerimiz ve 

yerel yöneticilerin 
yanı sıra halkla da 
buluştu ve “hayır” 

gerekçelerimizi 
anlattı.

Gıda-İş sendikamız üyeleri İstanbul ve An-
talya’da işçi havzalarında bildiri dağıtımı ger-
çekleştirdi. 

Emekli-Sen sendikamız birçok bölgede yay-
gın bildiri dağıtımları ve toplantılar gerçek-
leştirdi.

Basın-İş Sendikamız Topkapı Matbaacılar Si-
tesi’nde bildiri dağıtımları gerçekleştirdi.

Dev Turizm-İş sendikamız örgütlü olduğu 
işyerlerinde ve Kadıköy’de işkoluna bağlı 
emekçilerin yoğunlaştığı kafelerin bulundu-
ğu bölgede bildiri dağıtımları gerçekleştirdi. 

Birleşik Metal-İş sendikamız gerçekleştirdiği 
kapsamlı üye anketinin sonuçlarını “metal 
işçisi hayır diyor” başlığı ile kamuoyu ile pay-
laştı. 

Nakliyat-İş sendikamız Konya, Eskişehir, Ko-
caeli, Ankara gibi örgütlü olduğu kentlerde 
yaygın bildiri dağıtımı ve basın açıklamaları 
ile “hayır” kampanyasına katıldı. 

Sosyal-İş sendikamız “Anayasa Değişikliği Pa-
keti Ne Getiriyor? Ne Götürüyor? Ne Demeli-
yiz?” başlıklı kapsamlı bir rapor ve broşür ya-
yınlayarak üyeleri ve kamuoyuyla paylaştı. 

ETKİNLİKLER, ZİYARETLER

13 Şubat’ta gerçekleşen 50.Yıl Etkinliği aynı 
zamanda kamuoyunda güçlü bir “hayır” et-
kinliği olarak da ilgi gördü. 

Kampanya boyunca Giresun, Adana, Mersin, 
Artvin/Ardanuç ve İstanbul Maltepe’de DİSK 
Bölge Temsilciliklerimizin organizasyonu ile, 
bazılarında milletvekillerinin de katılımıyla, 

“İşçilerin Hayırlı Buluşması” salon etkinlikleri 
düzenlendi.

Genel başkanımız Ege, Trakya ve Eskişehir 
bölgesinde birçok belediyeyi kapsayan ziya-
ret programı ile üyelerimiz ve yerel yöneti-
cilerin yanı sıra halkla da buluştu ve “hayır” 
gerekçelerimizi anlattı. Muğla, Eskişehir gibi 
yerlerde kitlesel basın açıklamaları gerçek-
leştirdi. 

Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz ay-
rıca katıldıkları panel, toplantı, televizyon, 
radyo ve web programlarındaki röportajlarla 
yerel ve ulusal basında kampanya argüman-
larımızı geniş kitlelere duyurma olanağı bul-
du. Genel Sekreterimiz Almanya’da katıldığı 
toplantı ve ziyaretlerle DİSK’in görüşlerini bu-
radaki emekçilerle de paylaştı.

50’nci yılını kutlayan DİSK, bu süreçte tarih-
sel görevini yerine getirmiş olmanın gurunu 
taşımaktadır. Referanduma sunulan Anayasa 
değişikliği teklifinin Türkiye demokrasisini ol-
duğu kadar işçilerin haklarını da tehdit eden, 
emekçilerin talepleri ve özlemleri ile hiçbir 
biçimde uyuşmayan içeriği konusunda DİSK 
yoğun bir çalışma ile geniş kitlelere ulaşmış-
tır. Anayasa maddelerinin işçilere olası etkile-
rini somut örnekleriyle anlatan DİSK, “İşçilerin 
Hayırı”nı örgütlemiştir. Yeni Anayasa teklifi-
nin emek alanındaki sonuçlarını anlatan tek 
işçi konfederasyonu olan DİSK tarihsel öncü-
lük görevini de yerine getirmiştir. Özellikle kı-
dem tazminatı, taşeron işçileri ve güvencesiz 
çalışma gibi sorunlar üzerinden teklifin olası 
sonuçlarını anlatan kampanya, işçi sınıfında 
önemli bir karşılık bulmuştur. 
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18 Nisan 2017/044

DİSK Yönetim Kurulu’nun 16 Nisan Referandumu ile ilgili 
açıklaması:

16 Nisan Referandumunun ilan edilen kesinleşmemiş sonuç-
ları ülkemiz için yeni sorunlara, gerilimlere ve derinleşen ay-
rışmalara işaret etmektedir. 

Referandum sürecinin son aşamasına, oy verme ve sayım 
aşamasına dair itirazlar ve şüpheler sonuçları değiştirebilecek 
ciddiyettedir. Özellikle mühürsüz zarfların geçersiz sayılma-
sına ilişin yasa maddesinin son dakikada alınan bir kararla 
geçersiz hale getirilmesiyle hukuk ayaklar altına alınmıştır. 
Tüm itirazlar ve şüpheler bir yana bırakılsa bile, ortaya çıkan 
tablonun köklü bir anayasa değişikliği ve parlamenter rejimin 
değiştirilmesi için meşruluk sağladığı iddia edilemez. 

Neredeyse yarı yarıya çıkan evet ve hayır oyları tablosu, 
toplumun ikiye bölündüğüne işaret etmektedir. Temel özel-
liği toplumsal mutabakat olan anayasa oluşumu için gerek-
li toplumsal uzlaşma kesinlikle oluşmamıştır. Türkiye’de bu 
kapsamdaki bir anayasa oylamasına şimdiye dek verilmiş en 
zayıf destek söz konusudur. 

DİSK referandum sürecinin başından beri “ülkenin yarısının 
evet, yarısının hayır dediği, büyük bir bölümünün içeriğini 
bilmediği bir Anayasanın ‘güçlü Türkiye’yi yaratmasının im-
kansız olduğunu; tersine bu dayatmanın siyasi istikrarsızlık, 
kutuplaşma ve kriz getireceğini” söylemektedir. Sonuç olarak 
yaşanan bir zafer veya yenilgi değil, maalesef derinleşen bir 
kutuplaşma ve ortak yaşam iradesinin zayıflaması olmuştur.

Referandum sonuçları, meclis aşamasından 16 Nisan’a kadar 
süren adaletsiz, eşitsiz, hukuksuz, manüplasyona dayalı kam-
panya sürecinden bağımsız düşünülemez. Seçmenlerin bilgi-
lenme olanaklarının ortadan kaldırıldığı, kamu kaynaklarının 
pervasızca kullanıldığı, kamu idarecilerinin hukuka aykırı biçim-
de açıkça taraf oldukları, işçilerin ve kamu çalışanlarının oy ter-
cihlerinin türlü baskılarla tahakküm altına alındığı bir kampanya 
sürdürülmüştür. Hapishanelerin muhaliflerle doldurulduğu bir 
ortamda ve OHAL koşullarında gerçekleşen bu referandumun 
sağlıklı bir demokratik süreci yansıttığı iddia edilemez. 

Hiç kimse sandıktan çıkan sonucu eşit bir yarışın sonucu gibi 
gösteremez. Tüm devlet olanaklarının seferber edildiği evet 
kampanyasında, Anayasa’nın 18 maddesini anlatmak yerine, 
yurttaşların hayır diyen yarısını düşmanlaştırıcı bir söylem iz-
lenmiştir. Tüm bu olumsuz ve eşitsiz koşullara rağmen halkın 
özverisi, cesareti ve dayanışma ruhuyla sürdürdüğü “hayır” 

kampanyası Türkiye ve dünya demokrasi tarihine geçecek 
niteliktedir. DİSK halkın “hayır” iradesinin bir parçası olmaktan 
onur duymaktadır.   

Topluma dayatılan anayasa değişikliği en başından itibaren 
halkın gerçek gündemiyle, gerçek sorun ve talepleriyle ilgili 
olmamıştır. Halkımızın ve temsil ettiğimiz işçi sınıfının gerçek 
gündemleri işsizliktir, iş güvencesidir, artan şiddettir, iş kaza-
larıdır, geçim derdidir. Toplumun çok büyük bölümünü ilgi-
lendiren bu konularda başkanlık sisteminin sağlayacağı hiçbir 
ilerleme söz konusu olamaz. 

Milyonlarca işçinin kıdem tazminatı hakları konusundaki en-
dişeleri devam etmektedir. Her seçim dönemi umutları sö-
mürülen taşeron işçilerinin kadro talebi devam etmektedir. 
Ülkenin her yerinde her gün işçiler iş kazalarında yaşamını 
yitirmeye devam etmektedir. 

DİSK referandum sürecinde işçilerin bu gerçek taleplerini gün-
deme getirmiş, “emeğin hayırı”nı örgütlemeye çalışmıştır. İş-
sizlerin, emeklilerin, köylülerin, işçilerin, kamu çalışanlarının 
ve öğrencilerin ekonomik, demokratik haklarını geliştirecek 
bir öneri olmadığı için anayasa değişikliğine “hayır” demiştir. 
Tarih DİSK’in geliştirdiği bu tutumunun doğruluğunu göstere-
cektir. DİSK bundan sonra da memleketin ve işçilerin geleceği 
için mücadele vermeye devam edecek, oyunu ne şekilde kul-
lanmış olursa olsun tüm işçilerin hak mücadelelerinin adresi 
olacaktır. DİSK memleketin ve işçilerin geleceği için bundan 
sonra da dikta heveslilerine, sermaye saldırılarına, savaşa ve 
adaletsizliğe “hayır” demeye devam edecektir. 

Referandumda hayır oyu veren cesur insanlarımızı DİSK ola-
rak kutluyoruz. Bu ülkede eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik 
ve sosyal bir anayasaya ihtiyacı vardır. Böyle bir anayasa ise 
ancak toplumsal mutabakatla yapılabilir. Şimdi yapılacak en 
doğru şey geniş mutabakata dayalı, parlamenter rejimi güç-
lendirmeyi esas alan yeni bir anayasanın hazırlanması ola-
caktır. Vakit varken başkanlık dayatmasından vazgeçilmesi 
en doğru tutum olacaktır. 

MEMLEKETİN VE İŞÇİLERİN GELECEĞİ İÇİN
“HAYIR” DEMEYE DEVAM EDİYORUZ
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Bilindiği gibi 3 Şubat 2017 tarihinde toplanan DİSK Başkanlar Kurulu, 
halkoyuna sunulan Anayasa değişikliği teklifine dair usulden ve esas-
tan eleştirilerini sunmuş ve bu eleştiriler ışığında “Memleketin ve işçile-
rin geleceği için HAYIR” demiştir. O günden bugüne usulden ve esastan 
eleştirilerimizi pekiştirecek, bu eleştirilerin haklılığını ortaya çıkaracak 
bir dizi gelişme yaşanmıştır.  Bu eleştirilerimizi bugün yaşananların ışı-
ğında hatırlatmak isteriz: 

1. DİSK Anayasa değişikliği teklifinin “TBMM’den olağanüstü bir hızla, 
medyadan, hatta vekillerden kaçırarak, muhalefeti susturarak, hukuka 
aykırı açık oylamalarla, kavga gürültü içinde geçirilmiş olmasını” eleş-
tirmiştir. Referandum süreci de bundan farklı yaşanmamıştır. Adalet-
siz, eşitsiz, hukuksuz, manipülasyona dayalı kampanya sürecine tanık 
olunmuş, kamu kaynakları pervasızca kullanılmış, kamu idarecileri hu-
kuka aykırı biçimde açıkça taraf olmuş, işçilerin ve kamu çalışanlarının 
oy tercihleri türlü baskılarla tahakküm altına alınmaya çalışılmış, açık 
oylamaya dair bir dizi görüntü ortaya çıkmış, hapishanelerin muhalif-
lerle doldurulduğu bir ortamda ve OHAL koşullarında bir referandum 
gerçekleştirilmiştir. Oy verme ve sayım aşamasına dair sonuçları de-
ğiştirebilecek ciddiyette itirazların ve uluslararası gözlemcilerin tespit-
lerinin YSK tarafından görmezden gelinmesi, YSK’nın kendini TBMM’nin 
yerine koyarak “mühürsüz pusula ve zarf”ların geçersizliğine dair ya-
sayı yok sayması, sonuçların meşruluğunu daha da tartışmalı hale ge-
tirmiştir. 

2. DİSK Başkanlar Kurulu 3 Şubatta “Anayasa değişikliklerinin içeriği 
hakkında halkın bilgilenmesi, sağlıklı bir kamuoyu oluşturacak biçim-
de tartışma yürütmesi sistematik olarak engellenmiştir. Anayasa gibi 
hayati bir konuda bu şartlarda yapılacak bir referandumun meşrulu-
ğunun ciddi biçimde zedelendiğini düşünüyoruz” değerlendirmelerine 
yer vermişti. Anayasa değişikliklerinin tartışılması kampanya sürecinde 
de sistematik olarak engellenmiştir. Muhalefetin kitle iletişim araçlarını 
kullanması sınırlanmış, birçok toplantı yasaklanmış veya zor kullana-
rak bastırılmış, değişikliğe “Evet” kampanyası yürütenler ise Anaya-
sa’nın 18 maddesini anlatmak yerine, yurttaşların HAYIR diyen yarısını 
düşmanlaştırıcı bir söylem izlemiştir. 

3. Anayasanın bir toplumsal sözleşme olduğunu hatırlatan DİSK Baş-
kanlar Kurulu 3 Şubat 2017’de şu değerlendirmelere yer vermişti:  “Ül-
kenin yarısının evet dediği, yarısının hayır dediği, büyük bir bölümünün 
içeriğini bilmediği bir Anayasanın iddia edildiği gibi “güçlü Türkiye”yi 
yaratmasının imkansız olduğunu; tersine siyasi istikrarsızlık, kutuplaş-
ma ve kriz getireceğini görüyoruz”. Sonuçlar ortadadır. Neredeyse yarı 
yarıya çıkan evet ve hayır oyları tablosu, toplumun ikiye bölündüğüne 
işaret etmiş, anayasa oluşumu için gerekli toplumsal uzlaşma kesinlik-
le oluşmamış,  Türkiye’de bu kapsamdaki bir anayasa oylamasına şim-
diye dek verilmiş en zayıf destek alınmıştır.  Ülkenin yarısı bu Anayasa-
ya HAYIR derken, ülkenin ekonomik, kültürel, politik sürükleyicisi olan 
büyük kentler başta olmak üzere il ve ilçe merkezlerinde çoğunluk 
HAYIR demiştir. “Güçlü Türkiye” hedefinin güçlü dinamiklerinin HAYIR 
demiş olması;  toplumun yarısının her türlü baskıya/manipülasyona ve 

DİSK BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
19 Nisan 2017 tarihinde DİSK Genel 
Merkezinde, Referandum ve 1 Mayıs 
gündemleriyle toplanan DİSK Başkanlar 
Kurulu, aşağıdaki yer alan konuları 
görüşerek aldığı kararları kamuoyu ile 
paylaşmayı gerekli görmüştür:

Adaletsiz, eşitsiz, 
hukuksuz, 

manipülasyona 
dayalı kampanya 

sürecine tanık 
olunmuş, kamu 

kaynakları 
pervasızca 

kullanılmış, kamu 
idarecileri hukuka 

aykırı biçimde 
açıkça taraf olmuş, 

işçilerin ve kamu 
çalışanlarının oy 

tercihleri türlü 
baskılarla tahakküm 

altına alınmaya 
çalışılmış, açık 
oylamaya dair 

bir dizi görüntü 
ortaya çıkmış, 

hapishanelerin 
muhaliflerle 

doldurulduğu bir 
ortamda ve OHAL 

koşullarında 
bir referandum 

gerçekleştirilmiştir.
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tek taraflı propagandaya rağmen bu Anaya-
sayı reddetmesi göz ardı edilerek bu ülkenin 
geleceğine dair bir plan yapılamaz. 

4. DİSK’in Anayasanın esasına ilişkin itirazla-
rının haklılığı da bu süreçte yaşananlarla bir 
kez daha gözler önüne serilmiştir.  Daha re-
ferandum sonuçları kesinleşmeden, yeni re-
jime dair emareler ortaya çıkmıştır. Yargının 
yürütmenin vesayetinde olmasının sonuçları 
YSK’nın TBMM’nin çıkardığı yasayı çiğneme-
siyle görülmüş, YSK’nın hukuksuz kararına 
karşı demokratik haklarını kullananlara kar-
şı bir cadı avı başlatılmıştır. OHAL ilan edilip 
meclis tatile sokulmuş, ülkenin kararname-
lerle yönetilmek istendiği bir kez daha an-
laşılmıştır.  

5. 50’nci yılını kutlayan DİSK, bu süreçte ta-
rihsel görevini yerine getirmiş olmanın gu-
runu taşımaktadır. Referanduma sunulan 
Anayasa değişikliği teklifinin Türkiye de-
mokrasisini olduğu kadar işçilerin haklarını 
da tehdit eden, emekçilerin talepleri ve öz-
lemleri ile hiçbir biçimde uyuşmayan içeriği 
konusunda DİSK yoğun bir çalışma ile geniş 
kitlelere ulaşmıştır. ILO, ITUC ve OECD verile-
rine dayanarak hazırlanan araştırma raporu-
muzda, dünya örnekleriyle de karşılaştırarak, 
başkanlık rejimlerinde parlamenter rejimlere 
göre işçi haklarının ve sendikal hakların daha 
çok gasp edildiği, insani gelişmenin çok daha 
düşük düzeyde olduğu ortaya konmuştur. 
Anayasa maddelerinin işçilere olası etkileri-
ni somut örnekleriyle anlatan DİSK, “İşçilerin 
Hayırı”nı örgütlemiştir. Yeni Anayasa teklifi-
nin emek alanındaki sonuçlarını anlatan tek 
işçi konfederasyonu olan DİSK tarihsel öncü-
lük görevini de yerine getirmiştir. Özellikle kı-
dem tazminatı, taşeron işçileri ve güvencesiz 
çalışma gibi sorunlar üzerinden teklifin olası 
sonuçlarını anlatan kampanya, işçi sınıfında 
önemli bir karşılık bulmuştur. 

6. Göz göre göre gelen bir tehdit ile ilgili işçi 
sınıfına yönelik uyarılarımızın haklılığı refe-
randumdan hemen sonra kıdem tazminatı 
ile ilgili gelişmelerle bir kez daha açığa çık-
mıştır. İşçilerin 80 yıllık kazanımı olan kıdem 
tazminatını işverenin üzerinde “yük” olarak 
niteleyen bir yaklaşım doğrultusunda, “Kı-
dem Tazminatı Fonu” dayatmasının yeniden 
gündeme sokulacağı açıklanmıştır. İş güven-

cesinin son kalesi olan kıdem tazminatının 
fona devri ve/veya azaltılması gibi önerilere 
DİSK olarak HAYIR demeye devam edeceği-
miz açıktır.  

Bu tespitlerden hareketle Başkanlar Kuru-
lumuz şu kararları almıştır:

1. Meclis süreci, kampanya süreci, oy verme 
ve oy sayma süreci hukuken ve vicdanen 
sakatlanmış olan, tartışmalı, kutuplaştırıcı bir 
Anayasaya bu ülkenin sığmayacağı açıktır. 
Referandumun yenilenmesi çağrısı yapan 
DİSK Başkanlar Kurulu, esas olarak kutup-
laştırıcı bir Anayasa yanlışından, başkanlık 
dayatmasından dönülmesi gerektiğinin altını 
çizer.  

2. Türkiye’nin önünü açacak olan, huzuru, 
güveni, istikrarı sağlayacak olan bir Anayasa 
toplumsal uzlaşmanın ürünü olarak yazılma-
lıdır. Ülkemizin bugünkü acil ihtiyacını eşit-
likçi, özgürlükçü, laik, demokratik ve sosyal 
bir Anayasa olarak tarif eden DİSK Başkanlar 
Kurulu, böyle bir Anayasa’nın hazırlanması 
için emek ve meslek örgütlerinin, siyasi par-
tilerin, demokratik kitle örgütlerinin, üniver-
sitelerde bu konuda çalışma yapması engel-
lenen akademisyenlerin, toplumun en geniş 
kesimlerinin katılımıyla bir Anayasa tartış-
masının başlatılması için DİSK’in çabalarının 
yoğunlaştırılması gerektiğine işaret eder.

3. Başta kıdem tazminatı olmak üzere işçi 
sınıfının haklarının tehdit altında olduğu bir 
dönemde 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mü-
cadele gününün işçilerin ve toplumun geniş 
kesimlerinin hak gasplarına, taşeron düzeni 
başta olmak üzere güvencesizliğe işsizliğe, 
iş cinayetlerine ve antidemokratik düzene 
“HAYIR” diyecekleri bir gün olarak örgütlen-
mesi gerektiğine işaret eden DİSK Başkanlar 
Kurulu, bu dönemde Türkiye çapında olabil-
diğince yaygın, kitlesel ve coşkulu 1 Mayıs 
kutlamaları örgütlemenin tarihsel önemine 
işaret eder. 1 Mayıs 1977 katliamının 40’ıncı, 
DİSK’in kuruluşunun 50’nci yılında tarihsel bir 
sorumlulukla DİSK, 1 Mayıs’ı bugüne kadar 
beraber örgütlediğimiz emek ve meslek ör-
gütlerinin ve 1 Mayıs kutlamalarına katılan 
bileşenler başta olmak üzere mümkün olan 
en geniş kesimlerin, tüm demokrasi güçle-
rinin 1 Mayıs meydanlarında buluşması için 
çaba gösterecektir. 

Meclis süreci, 
kampanya 
süreci, oy verme 
ve oy sayma 
süreci hukuken 
ve vicdanen 
sakatlanmış 
olan, tartışmalı, 
kutuplaştırıcı 
bir Anayasaya 
bu ülkenin 
sığmayacağı 
açıktır. 
Referandumun 
yenilenmesi 
çağrısı yapan 
DİSK Başkanlar 
Kurulu, 
esas olarak 
kutuplaştırıcı 
bir Anayasa 
yanlışından, 
başkanlık 
dayatmasından 
dönülmesi 
gerektiğinin altını 
çizer.  
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29 Nisan 2017 Cumartesi günü, saat 

11.00’da, 1 Mayıs 1977’de yitirdiğimiz 

işçilerin anısına düzenlenen anma 

etkinliği Taksim Kazancı Yokuşu’nda 

başladı. Anmaya DİSK Genel Başkanı 

Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı 

Lami Özgen, TTB Merkez Konse-

yi Başkanı Raşit Tükel ve TMMOB 

Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-

ramaz da katıldı. DİSK adına konuşan 

Genel Başkanımız Kani Beko, “Faşist 

katiller cezalandırılana dek Taksim 

mücadelemiz sürecek! Taksim’den 

vazgeçmedik. Taksim bizim sevda-

mız!” dedi.

Kazancı Yokuşu’ndaki anmanın ar-

dından İstiklal Caddesi boyunca bil-

diri dağıtımı yapıldı. Cumartesi Anne-

leri’nin Galatasaray Lisesi önündeki 

nöbetlerine bir dayanışma ziyareti 

gerçekleştirildiği bildiri dağıtımının 

ardından, 1 Mayıs 1989’da katledilen 

Mehmet Akif Dalcı’yı anmak üzere 

Şişhane’ye geçildi. Burada 1 Mayıs 

2017 Tertip Komitesi adına bir ko-

nuşma yapan DİSK Genel Sekreteri 

Arzu Çerkezoğlu, “Taksim Meyda-

nının ve 1 Mayıs’ın özgürleştirilmesi 

mücadelesi, Mehmet Akif Dalcı’nın 

mücadelesidir.” dedi.

1 Mayıs 1996’da katledilen Hasan Al-

bayrak, Dursun Odabaş ve Yalçın Le-

vent’i anmak için Kadıköy’de düzen-

lenen anma saat 15.00’da başladı. 

Burada Tertip Komitesi adına konu-

şan Çerkezoğlu, tüm işçileri 1 Mayıs 

meydanlarına çağırdı.

1 Mayıs 1996 şehitlerinin anmasın-

dan sonra, Kadıköy Altıyol’da KHK 

ihraçlarına karşı direnen KESK üye-

lerine bir dayanışma ziyareti ger-

çekleştirildi. Her üç anmada da arka-

daşlarımızın katledildikleri noktalara 

karanfil bırakılan etkinlikler, 1 Mayıs 

çağrılarıyla son buldu.

1 MAYIS ŞEHİTLERİ UNUTULMADI
1 Mayıs 2017 Komitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs Mücadele, 
Birlik ve Dayanışma Günü kapsamında katledilen işçi ve emekçileri 
anmak amacıyla Taksim Kazancı Yokuşu, Şişhane ve Kadıköy’de anma 
etkinlikleri gerçekleştirdi.



İstanbul 1 Mayıs'ı:

ZORBALAR KALMAYACAK,
GİDECEK!

İstanbul’un dört bir yanından gelen işçiler Bakırköy’de buluştu. 
Onbinlerin “hayır”larıyla geldiği alan doldu, onbinlerce “hayır”cı 

zorbalara meydan okudu! 1 Mayıs 2017 mitingi, uzun zamandır 
düzenlenen en kitlesel miting oldu.

İşte fotoğraflarla İstanbul 1 Mayıs’ı…
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1 MAYIS KONUŞMASINDAN KESİTLER

Büyük bir kavganın arifesinde 1 Mayıs 
alanlarındayız! Referandumdan önce söyledik, 
anlattık: Evet çıkarsa ilk işleri kıdem tazminatını 
gasp etmek olacak dedik! Kıdem tazminatının 
gaspına HAYIR dedik. DİSK tarihsel bir uyarıda 
bulundu ve haklı çıktı.

Kıdem tazminatı yük değil haktır! Kıdem 
tazminatı işten çıkarılan işçinin evine götürdüğü 
ekmektir. Kıdem tazminatı iş güvencemizdir! 

İşçiler kendilerine verilen sözleri de, yalanı da 
doğruyu da unutmazlar. Hepimiz hatırlıyoruz. 
1 Kasım 2015 seçimlerinden önce “taşerona 
kadro” vaat ederek oy istediler. Meclis 
kürsüsüne çıkıp “kadro” müjdesi verdiler. 
Peki sizlere soruyorum.  Sözlerinde durdular 
mı? Taşerona kadro verdiler mi? Taşerona 
kadro yalanını unutacak mıyız? İşçilere yalan 
söyleyenleri affedecek miyiz? 

Taşeron işçilerine verdikleri sözü tutmayanlar, 
daha da beterini bizlere dayattı. Kiralık işçilik 
adı verilen kölelik düzenini getirdi. Köle satar 
gibi işçi kiralamayı yasal hale getirdiler. Bu da 
yetmedi, kamu emekçilerinin iş güvencesini 
ortadan kaldıracaklarını açıkladılar. Artık yeter! 

Ekonomide rekorlar üzerine rekorlar kırılıyor: 
İşsizlik rekoru, iş cinayetleri rekoru, çocuk 
işçilik rekoru! İşsiz sayısı tarihi rekor kırarak 
7 milyonu aştı. Her beş kişiden birisi işsiz. Her 
üç genç kadından biri işsiz. İşsizlik almış başını 
gitmiş, ülkeyi yönetenler yıllardır tek bir kişinin 
işiyle uğraşıyor. 

İşsizlik hızla artarken İşsizlik Sigortası Fonunda 
toplanan paralar, bizim paralarımız nereye 
gidiyor. İşsizlere mi gidiyor? HAYIR! Patronlara 
gidiyor! Fonda toplanan her 10 liranın sadece 
1 lirası işsizlere gidiyor. İşsizin parası teşvik 
adı altında işverenlere yağmalatılıyor. Sanki 
açlık sınırının altında yaşayanlar işçiler değil de 
patronlar!

OHAL ilan edip Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle yüz binlerce kamu emekçisini 
işinden ettiniz. Kayyum atanan belediyelerde 
binlerce işçi arkadaşımızı ekmeğinden ettiniz. 
Muhalif olan herkesi, gazetecileri, siyasetçileri 
hapishanelere attınız, üniversiteleri karanlığa 
gömdünüz. Bu zulüme teslim olacak mıyız?

Bugün bir kurtarıcı bekleme günü değildir! 
Bizleri karanlıktan çıkaracak olan işte bu hayırlı 
1 Mayıs meydanlarıdır! Gün şikayet etme günü 
değildir, gün karanlığa karşı aydınlık bir Türkiye 
için meşale yakma günüdür! 

Sözlerime son verirken bu topraklarda, eşitlik, 
özgürlük, adalet, demokrasi, barış, sendikal hak 
ve özgürlük mücadelesi verenlere selam olsun 
diyorum! 

Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın halkların 
kardeşliği! Yaşasın 1 Mayıs!

Kitleselliğiyle dikkat çeken DİSK korteji, Marmara Forum kolunun en önündeydi. 
DİSK’in kuruluşunun ellinci, 1 Mayıs 1977 Katliamının kırkıncı yılı için tasarlanan 

dev pankart, “zorbalar kalmaz gider” sloganını taşıdı.

DİSK’li işçilerin attıkları sloganlarda ve taşıdıkları dövizlerde kıdem tazminatının fona 
devrine duyulan tepki vardı. 

Yürüyüşün en kitlesel kolu olan İncirli kolunun en önünde kitle örgütü 
temsilcileri yürüdü. 



Mitingin sonunda Kardeş Türküler sahne aldı. Dünya halklarının 
ezgilerini 1 Mayıs’a taşıyan grup, mitingin coşkusunu son ana kadar 

taşıdı. 

İstanbul 1 Mayıs’ı uzun zamandır düzenlenen en kitlesel 1 Mayıs oldu. İşçilerin “hayır”larını alarak geldiği miting alanı doldu, mitingin 
coşkusu son ana kadar düşmedi. Referandumda yükselen umudumuzu tazeleyen bu miting, “Hayır, biz kazandık!” diyenleri bir araya 

getirdi; birlik olmanın gücünü gösterdi. 

Miting programı DİSK Korosu’nun performansıyla başladı. Türkiye’den ve dünyadan işçi marşlarını seslendiren Koro, açılışı 1 Mayıs Marşı 
ile yaptı. Performansının sonunda Enternasyonal’i kurum temsilcileriyle birlikte söyleyen Koro, marşın sonunda tüm katılımcıların 

yumruklarını havaya kaldırmasıyla coşkuyu tüm alana yaydı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, konuşmasını “Bugün bir kurtarıcı 
bekleme günü değildir! Bizleri karanlıktan çıkaracak olan işte bu 

hayırlı 1 Mayıs meydanlarıdır!” diyerek bitirdi. 
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1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü bu sene Türkiye’nin dört bir yanında geçmiş yıllara göre çok daha yaygın 
ve kitlesel biçimde kutlandı. “Kıdem tazminatının gaspına ve taşeron köleliğine HAYIR” talebinin öne çıktığı 1 Mayıs 

kutlamalarından bir derleme… 
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Ankara
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Adana Antalya

Aydın

Ankara

Artvin
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Çanakkale

Eskişehir

Diyarbakır

Gaziantep

Bursa Bilecik

Giresun Hatay
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İzmir

Kırklareli

Konya

Kayseri

Kocaeli
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Sivas

Van Zonguldak

MersinMardin

Sinop

SamsunMuğla
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29 Mayıs 2017/062

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM’ne  sevk edilen “İş 
Mahkemeleri Kanun Tasarısı”  ile iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların 
çözümlendiği İş Mahkemeleri ve yargılama usulleri yeniden düzenlen-
mekte, yine işçilerin hakları ortadan kaldırılmaktadır. 

Tasarı taslağı ile getirilmek istenen en önemli değişikliklerden biri, iş 
hukuku uyuşmazlıklarının önemli bir bölümünde, dava açılmadan önce 
arabulucuya başvurma zorunluluğunun getirilmesidir. 

Tasarının genel gerekçesinde iş davalarının ortalama görülme süresi ve 
sayısal çokluğu gibi nedenler sıralanmış; yargının iş yükünün hafifletile-
rek iş uyuşmazlıklarının daha kısa sürede çözümlenmesinin amaçlandı-
ğı belirtilmiştir. Bunun yolu olarak bireysel ve toplu iş sözleşmesinden 
kaynaklanan işçi alacakları ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce 
arabulucuya başvurma zorunluluğunun getirileceği ifade edilmektedir.

Bu sistem dünyadaki uygulamalar dikkate alındığında özü itibariyle 
arabuluculuk kurumuyla çelişkilidir. Çünkü arabuluculuk sistemi aslen 
gönüllülük esasına dayanmaktadır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yön-
temi olarak işleyen arabuluculuğun gönüllülük temeli üzerine kurul-
masındaki en önemli etken her iki tarafında bu süreçte eşit haklara ve 
imkanlara sahip olduklarının kabulüdür. İşçi ile işverenin bu anlamda 
eşit olmadığı açıktır ki iş hukukunun temel ilkelerinden en önemlileri, 
işçinin korunması ve işçi lehine yorumdur. 

İşçilerin işveren ile eşit imkanlara sahip olmadıkları göz önüne alındı-
ğında, en basitinden alacak miktarını tam olarak bilmeyen bir işçi, ara-
bulucu tarafından ne konuda uzlaştırılacaktır? Arabuluculuk yolunda 
ne yazık ki işçilerin yargı yolu ile alacakları önemli ölçüde azalacaktır. 
Zaten tarafsız olma zorunluluğu nedeniyle arabulucunun işçiyi hakları 
ve alacağı miktar konusunda bilgilendirmesi de mümkün olmayacaktır. 
Pratikte arabulucuların işyerlerine giderek (bu durumun kendisi bile ta-
rafsızlık ilkesine aykırıdır) işçileri hak ettiklerinin çok altına razı ederek 
onlardan ibraname dahi aldıkları bilinmektedir. (Nitekim bu husus Yar-
gıtay 9. Hukuk Dairesinin 08.12.2016 tarihli, 2016/25300 E., 2016/21744 
K. Sayılı kararına konu olmuş bir uyuşmazlıktır)

Genel gerekçede ifade edildiğinin aksine, zorunlu arabuluculuk hak 
arama özgürlüğünü engeller niteliktedir. Bununla işçilerin yargı yoluna 
başvurmaları engelleneceği gibi haklarının çok altında anlaşmalara razı 
edilerek hak kaybı yaşamalarına neden olunacaktır. Bu nedenle DİSK iş 
hukukunda arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesine karşıdır.

Öngörülen zorunlu arabuluculuk düzenlemesi, Yargı erkinin özelleştiril-
mesidir. Bilindiği gibi, demokratik devlet kavramı birbirinden bağımsız, 
Yargı, Yasama, Yürütme erkleri üzerine oturtulmaktadır. Yargı erkinin, 
bu erki kullanan hakimler dışında, yürütmenin düzenlemesi ile bazı baş-
ka oluşumlara devri, demokratik devlet anlayışını ortadan kaldıracaktır.

Zorunlu arabuluculuk düzenlemesi Anayasamızın birçok maddesine 
aykırıdır: Anılan düzenleme Anayasamızın “Yargı Yetkisi” başlıklı 9. 

ZORUNLU ARABULUCULUK İŞÇİYE ZARARLIDIR! 
YARGI ERKİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE HAYIR!
TBMM’ye sevk edilen “İş Mahkemeleri 
Kanun Tasarısı” hakkında DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun basın açıklaması
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maddesine, “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 
10. maddesine ve Anayasamızın “Anayasanın 
Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü” başlıklı 11. mad-
desinde yer alan “kanunların Anayasaya ay-
kırı olamayacağı” hükmüne, “Temel Hakların 
Niteliği” başlıklı 12. maddelerine aykırıdır. 

Ayrıca, Anayasamızın 36. maddesinde “Hak 
Arama Hürriyeti” düzenlenmiştir. Zorunlu 
arabuluculuk bu düzenlemeye de açıkça ay-
kırıdır. Anayasanın 37. Maddesinde “Kanuni 
Hakim Güvencesini” getirilmiştir. Anılan dü-
zenleme bu maddeye de aykırıdır. Yine tasa-
rı, Anayasamızın 40. maddesinde “Temel Hak 
ve Hürriyetlerin Korunması” hükümlerine de 
aykırı bir düzenleme niteliğindedir. 

Bu düzenleme, hukukun genel ilkelerine, İş 
Hukukunun işçiyi koruma ve gözetme ilkesi-
ne de aykırıdır. Bu ilke, işçinin işverene göre 
zayıf konumda bulunduğu için, yıllar içinde 
İş Hukukunda kabul görmüş bir ilkedir. İşçi 
zayıf ekonomik durumu nedeniyle arabulucu 
önünde “hakkından daha azına razı ol” da-
yatmaları ile hak kaybına uğrayacaktır. 

Binlerce uyuşmazlık türünün arasında sade-
ce iş uyuşmazlıklarının zorunlu arabuluculu-
ğa tabi tutulması da ayrıca manidardır. Bu 
nedenlerle, tasarı ile iş davalarında zorunlu 
arabuluculuk düzenlemesinin dayatılması 
kabul edilemez. 

İŞE İADE SİSTEMİNDE YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLERLE HAKLAR 
GASPEDİLİYOR

Tasarı taslağı ile yapılan değişiklikle, iş söz-
leşmesinin feshinde işçinin çalıştırılmadığı 
(boşta geçen) süre alacağının mahiyeti “taz-
minat” olarak nitelenmektedir. Mevcut dü-
zenleme gereği geçersiz sayılan fesihte işçi-
ye ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer yasal 
hakları işverence ödenmiş olsa dahi, hizmet 
süresine eklenen bu dört aylık süre sebebiy-
le ihbar ve kıdem tazminatı veya yıllık izin 
ücreti farkları ortaya çıkmaktadır. Madde ge-
rekçesinde anılan bakiye alacaklarının yeni 
davaya neden olduğu belirtilip bu nedenle 
4 aylık boşta geçme süresine ilişkin ücretin 
artık tazminat olarak nitelendirileceği belir-
tilmiştir. Dolayısıyla işveren artık bu boşta 
geçme süresine ilişkin ödemenin sigorta pri-

mini ödemeyeceği gibi bu süre kıdeme bağlı 
haklara da bir etki yaratmayacaktır. Böylece 
işçinin bir hakkı daha gasp edilmiş olacaktır. 

Düzenlemeyle işçinin, işveren tarafından işe 
başlatılmadığı tarihin, iş sözleşmesinin sona 
erdiği tarih olarak kabulü şeklindeki mev-
cut uygulamadan vazgeçilmektedir. Dava 
süresince meydana gelmiş ücret artışları ve 
kıdem tavanındaki artışlardan işçi yararlana-
mayacaktır.

Bunun diğer bir etkisi madde gerekçesin-
de de itiraf edilmiştir. İşe iade davaları artık 
toplu sözleşme yetki tespiti davası ile ve iş 
güvencesinin kapsamı açısından otuz işçi sa-
yısının tespitinde bekletici mesele yapılma-
yacaktır. Yani işe sendikal örgütlenme esna-
sında işten atılan ve iade davası açan işçiler, 
sendikal örgütlenmedeki üyesi sayısının tes-
pitinde dikkate alınmayacaklardır. Bu işçiler 
ve sendikalar aleyhine bir düzenlemedir. 

ZAMANAŞIMI DÜZENLEMESİ HAK 
KAYIPLARINA NEDEN OLACAK

Tasarı taslağıyla, hak aramayı engelleyici bir 
şekilde, kıdem-ihbar tazminatı, kötü niyet 
tazminatı ve yıllık izin alacağında zamanaşı-
mı 5 yıla indirilmektedir. Öncelikle işçilik ala-
caklarında zamanaşımının 5 yıla indirilmesi 
Anayasanın Eşitlik İlkesine aykırıdır. 

Bu düzenlemenin en vahim yanı, yüksek 
harçlar ve yargılama gideri avansları nede-
niyle kısmi dava açan işçilerin neredeyse 
tüm alacaklarının dava sona ermeden zama-
naşımına uğrayacak olmasıdır. Yargılama sü-
relerinin uzunluğu göz önüne alındığında bu 
kadar kısa zamanaşımı süresinin ciddi hak 
kayıplarına yol açacağı açık olup, bu düzen-
lemenin kabulü mümkün değildir. 

Tasarı iş yargılamalarının hızlandırılması ge-
rekçesi, daha doğrusu bahanesi ile bireysel 
ve kolektif iş hukukuna ilişkin işçi lehine var 
olan hakların kısıtlamaktadır. Bu tasarı işçile-
rin/sendikaların yargı yolunu etkili kullanma-
larını (mevcut durum göz önüne alındığında 
dahi) tamamen ortadan kaldırılmaya çalı-
şılmaktadır. DİSK, bireysel ve toplu pazarlık 
hukukunda son derece işveren yanlısı bu 
düzenlemelerin tümünü kabul edilemez bul-
maktadır.

Bu düzenlemenin 
en vahim yanı, 
yüksek harçlar 
ve yargılama 
gideri avansları 
nedeniyle kısmi 
dava açan işçilerin 
neredeyse tüm 
alacaklarının dava 
sona ermeden 
zamanaşımına 
uğrayacak 
olmasıdır. 
Yargılama 
sürelerinin 
uzunluğu göz 
önüne alındığında 
bu kadar kısa 
zamanaşımı 
süresinin ciddi 
hak kayıplarına 
yol açacağı 
açık olup, bu 
düzenlemenin 
kabulü mümkün 
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz günü olağanüstü hal 
(OHAL) ilan edildi. 21 Temmuz’dan bu yana ülke olağanüstü hal rejimiyle 
yönetilmeye başladı. OHAL uygulamaları ile milletvekilleri, belediye baş-
kanları, gazeteciler, aydınlar tutuklandı, çok sayıda kamu personeli ve 
işçi haksız gerekçelerle işten çıkarıldı, en temel sendikal hak ve özgürlük-
ler OHAL gerekçe gösterilerek engellendi. Kamu emekçilerinin iş güven-
celeri fiilen ortadan kaldırıldı. 21 Temmuz 2016- 29 Nisan 2017 arasındaki 
OHAL döneminde herhangi bir somut gerekçe ya da kanıt sunulmadan 
toplam 105 bin 771 kamu görevlisi ihraç edilmiştir.1 

BELEDİYELERE KAYYUM ATANDI

Olağanüstü hal adı altında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) 
aracılığıyla hukuksuzluk hakim kılındı. Çıkarılan KHK’lar, olağanüstü koşul-
ların mevcut Anayasada tanımlı sınırlarını dahi ihlal ederek uygulamaya 
konuldu. Hükümet yetkilileri tarafından 88 belediye başkanı görevden 
alınmış, yerlerine merkezi idare tarafından kamu görevlileri atanmıştı.

KAYYUM ATANAN BELEDİYELERDE İLK İCRAAT İŞÇİ 
ÇIKARMAK OLDU

Kayyum atanan belediyelerde, belediye şirketlerinde ve belediyelerde-
ki taşeron şirketlerde çalışan binlerce işçinin iş akti askıya alındı ya da 
feshedildi. Atanan kayyumlar, işçilerin sendikal örgütlülüğünü de hedef 
aldı, sendika değiştirmeye yönelik baskılar arttı. Belediyelere bağlı kadın 
dayanışma merkezleri ve sığınma evlerinin faaliyetleri durduruldu ya da 
kapatıldı. Bu merkezlerde çalışan kadın işçiler işten çıkarıldı.

Kayyum atanan belediyelerin birçoğu DİSK Genel-İş Sendikası’nın örgüt-
lü olduğu belediyelerdi. Belediyelerden KHK ile ihraç edilen işçi ve me-
1 Uluslararası Af Örgütü, Gelecek Karanlık- Türkiye’de İhraç Edilen Kamu Çalışanlarına Yönelik Sonu 
Gelmeyen Baskılar Raporu, https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/GelecekKaranlikTRAm-
nesty(1).pdf Erişim Tarihi:06.07.2017

KAYYUM ELİYLE İŞÇİ KIYIMI!
“Millete değil, devletin kendisine karşı 
ilan edildiği” iddia edilen Olağanüstü 
Hal, işçiler açısından başka bir süreci 
beraberinde getirdi. OHAL uygulamaları 
ile 85 belediyeye kayyum atandı; 
binlerce işçi işten çıkarıldı.
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murların sayısı 2 bin 189’dur. Bunların 448’i 
işçi, 1741’i memurdur ve ihraç edilen işçilerin 
191’i Genel İş Sendikası üyesidir. Belediyeler-
den ihraç edilen 25 işçi ise görevine iade edil-
miştir. KHK dışında iş sözleşmesi feshedilen 
ve askıya alınan işçilerin sayısı da oldukça 
yüksektir. Atanan kayyum tarafından 1.202 
Genel İş üyesi işsiz bırakılmıştır.2

Diyarbakır, Van, Mardin başta olmak üzere 
Batman, Ağrı, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Mer-
sin, Hakkari, Erzurum, Bitlis belediyelerinde 
kayyumlar tarafından işçiler hukuksuzca iş-
ten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler yerine ise 
hızlıca yeni işçiler alındı. Örneğin; Tunceli’de 
işten çıkarılan 51 işçi yerine aynı gün 51 iş-
çiye işbaşı yaptırıldı. Bu durum belediye ça-
lışanlarına yönelik hukuksuz durumun açık 
göstergesi oldu.

KHK LİSTELERİ NASIL 
BELİRLENİYOR?

KHK listelerinde Genel-İş üyesi olan, daha 
önce işten çıkarılmış, vefat etmiş, emekli iş-
çilerin isimleri de yer aldı. Mardin’in Nusaybin 
ilçe belediyesinde 73 kişi ihraç edildi. İhraç 
edilenler arasında daha önce İçişleri Bakanlığı 
tarafından görevden uzaklaştırılan Nusaybin 
Belediye Başkanı Sara Kaya, yaklaşık bir ay 
önce yaşamını yitiren Genel-İş üyesi Mehmet 
Kargı ve emekli olan işçiler de yer aldı. Bat-
man Belediyesi’nde de Şükrü Acar ve Selim İş 
isimli 2 emekli Genel-İş üyesi işçinin de iş akdi 
2 DİSK Genel İş Emek Araştırma Raporu, OHAL’de Kamu İstihdamı 
ve Genel İşler Kolu Haziran,2017.

feshedildi. İş akitleri, sendika ücretli yönetici-
likleri nedeniyle askıda olan Diyarbakır’da iki, 
Van’da bir Genel-İş yöneticisinin iş akitleri bir 
kez daha askıya alındı. Genel-İş Sendikası Şır-
nak Şubesinin 3 yöneticisi de işten çıkarıldı. 
Bu yaşanan örnekler KHK ve kayyumlar ara-
cılığı ile açığa alma ya da işten çıkarma ka-
rarlarının nasıl alındığına, KHK listelerinin nasıl 
belirlendiğine dair hukuksuzluğu, keyfiliği ve 
özensizliği gözler önüne serdi.

KAYYUM ATAMALARINA VE İŞTEN 
ÇIKARMALARA KARŞI ÇOK SAYIDA 
ZİYARET DÜZENLENDİ

Batman’da basın açıklaması ile başlayan zi-
yaretler, belediye eş başkanlarıyla görüşme-
ler, demokratik kitle örgütleri ile dayanışma 
ziyaretleri ve Genel İş üyeleriyle yapılan top-
lantılarla devam etti. Yapılan üye toplantı-
larında sorunlar dinlendi ve çözüm önerileri 
konuşuldu.

Eylül ayında DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 
Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Ge-
nel İş Yönetim Kurulu Batman, Diyarbakır ve 
Cizre’de ziyaretlerde bulundu, üye toplantı-
ları gerçekleştirdi. Diyarbakır Büyükşehir Be-
lediye Eş Başkanları Gülten Kışanak ve Fırat 
Anlı’yı ziyaret etti. 30 Eylül 2016 tarihinde 
Mardin Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden 
Kani Beko, Eş Başkan Ahmet Türk ve berabe-
rindekilerle görüştü.

7 Aralık 2016, 14 Şubat ve 17 Şubat 2017 ta-
rihlerinde Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalış-
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kan Diyarbakır’da iş akitleri askıya 
alınan üyelerle bir araya geldi.

2 Mart 2017 tarihinde DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, DİSK Yönetim 
Kurulu Üyesi Cafer Gonca ve Genel 
İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın 
bulunduğu heyet kayyum atanan 
Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Mardin, 
Batman, Şırnak, Mersin, Tunceli ve 
Hakkari’de belediyelerde ve taşe-
ron şirketlerde ihraç edilen ve iş 
akdi askıya alınan Genel-İş üyele-
rinin durumu ile ilgili olarak İçişleri 
Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile 
görüştü.

Mart ayı içerisinde bölgeye çok 
sayıda ziyarette bulunan Genel İş 
Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve 
Genel İş Yönetim Kurulu Üyeleri 
Diyarbakır, Batman, Mersin, Şırnak, 
Mardin, Van ve Tunceli’de iş akit-
leri askıya alınan ve işten çıkarılan 
Genel İş üyeleriyle buluşmalar ger-
çekleştirildi. 

22 Mart 2017 tarihinde Mersin Ak-
deniz Belediyesi taşeron şirket-
lerinde çalışan Genel-İş Sendikası 
üyesi 100 işçinin iş akitlerinin hu-
kuksuz bir şekilde feshedilmesine 
karşı basın açıklaması yapıldı.

31 Mart’ta yüzlerce Genel İş üye-
sinin iş aktinin askıya alınması ve 
feshedilmesi üzerine yapılan basın 
açıklamasından sonra Diyarbakır 
Valiliği ile görüşme gerçekleşti-
rildi. Şırnak Valisi, Şırnak ve Silopi 
‘de Belediye Başkan Vekilleri ile 

yapılan görüşmelerde de işçilerin 

işlerine geri dönmesi talep edildi.

28 Nisan 2017 tarihinde DİSK Yö-

netim Kurulu üyesi ve Genel İş Ge-

nel Sekreteri Cafer Konca Tunceli 

Valisi ve Belediye Başkanı V. Os-

man Kaymak ile iş akdi feshedilen, 

askıya alınan Genel İş üyeleriyle 

görüştü.

GENEL-İŞ SENDİKASI’NIN 
İŞTEN ÇIKARMALARA 
KARŞI TALEPLERİ

 • OHAL kaldırılmalı, her türlü bas-

kıcı otoriter politikalar son bulma-

lıdır.

• Belediyelere kayyum atanma 

uygulamasına son verilerek ata-

nan kayyumlar yerine halkın seç-

miş olduğu belediye başkanları ve 

belediye meclis üyeleri görevleri-

ne iade edilmelidir.

• KHK’lar ile gerçekleştirilen an-

tidemokratik bütün uygulamalar 

terk edilerek KHK’lar ile hukuksuz 

ve haksız bir şekilde işten atılanlar 

ve görevden uzaklaştırılanların gö-

revleri iade edilmelidir.

• Belediyelerde çalışan işçilere ve 

Genel İş üyelerine yönelik, işten 

çıkarma başta olmak üzere, baskı, 

tehdit, mobbing gibi uygulamalara 

asla yeltenilmemelidir.

KAYYUM ATANAN BİRÇOK 
BELEDİYEDE KÜLTÜR SANAT 
MERKEZLERİ KAPATILDI

Belediyelere atanan kayyumlar tarafından kentin 
siyasal ve toplumsal yapısına müdahale etmek 
için kültür sanat merkezleri ve müzeler kapatıldı, 
insan hakları anıtları kaldırıldı.

Van Edremit Belediyesi ‘Kadın’ ve ‘Barış’ park-
larının isimlerini değiştirdi. Van Erciş Belediyesi 
Ronahi Kültür ve Sanat Merkezi kapatıldı. Diyar-
bakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 
31 tiyatro oyuncusu işten çıkarıldı ve tiyatro fiilen 
kapatılmış oldu. Batman Şehir Tiyatrosu bünye-
sinde çalışan 8 sanatçı işten çıkarıldı ve tiyatro 
fiilen kapatılmış oldu. Hakkari’deki Feqiyê Teyran 
Kültür Sanat Merkezi kapatıldı. Kayyum atanan 
birçok kentte çok dilli tabelalar kaldırıldı.

KAYYUMLAR, KADIN DAYANIŞMA 
MERKEZLERİNE VE KREŞLERE KİLİT 
VURDU

Kayyum atanan belediyelerde toplumsal cinsiyet 
eşitliğini amaçlayan tüm çalışmalar durduruldu. 
Kreş ve gündüz bakım evleri, kadın ve çocuk da-
yanışma merkezleri gibi kadın ve çocuk haklarını 
korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyet göste-
ren 43 kurum kapatıldı. 

Mersin Akdeniz Belediyesi İştar Kadın Merkezi, 
Diyarbakır Kulp Belediyesi Zozan Eren Kadın Da-
nışmanlık Merkezi, Mardin Mazıdağı Belediyesi 
Rewşen Kadın Merkezi, Mardin Dargeçit Belediye-
si Çiçek Kadın Merkezi, Diyarbakır Lice Belediyesi 
Nujiyan Kadın Danışmanlık Merkezi, Ağrı Doğu-
beyazıt Belediyesi Sema Yüce Kadın Dayanışma 
Merkezi ile çamaşır evi ve çocuk kreşi gibi birçok 
merkez kapatıldı. Van Erciş Belediyesi tarafından 
kadınların iş gücüne katılımını sağmak amacıyla 
Eylül 2015’te açılan ve yerel kültürü yaşatmak 
adına bez bebek üretimi yapılan Bûka Baranê 
Kadın Atölyesi de kapatılan merkezler arasında.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları 
Daire Başkanı görevden alındı; yerine erkek me-
mur getirildi. Yine aynı şekilde Van Büyükşehir 
Belediyesi Kadın Politikalar Müdürlüğü’nün başı-
na bir erkek getirildi.

Kayyumun atandığı Van Büyükşehir Belediyesi, 
kadınların her Perşembe günü belediyeye ait 
toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanması kara-
rını iptal etti.
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Yürüyüşe DİSK Genel Başkanı Kani Beko, geçmiş dönem genel başkan-
larımızdan Rıdvan Budak ve Süleyman Çelebi, DİSK Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı, DİSK’e üye sendi-
kalarımızın genel başkanları, merkez ve şube yöneticileri ile çok sayıda 
DİSK üyesi işçi katıldı.

Kızılcahamam Bulak Köyü Mevkii’nden başlayan yürüyüş boyunca “kı-
demi değil, taşeronu kaldır”, “hak hukuk adalet işçilerle gelecek”, “işçiler 
burada, adalet yolunda”, “iş, ekmek, adalet” gibi sloganlar atıldı.

Coşkunun hakim olduğu DİSK korteji, yürüyüşe işçilerin damgasını vur-
du. Coşkuyla atılan sloganlar, Adalet Yürüyüşü’nün talepleri arasına girdi.

Yürüyüş güzergahında, Çamlıdere mevkiinde gerçekleştirilen CHP grup 
toplantısını DİSK yöneticileri de takip etti.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 
tutuklanması üzerine başlatılan Adalet 
Yürüyüşü’nün 6. gününde DİSK de yürüyüş 
kortejindeki yerini aldı. “Adalet halkın 
ekmeğidir, işçilerin geleceğidir” diyen DİSK, 
işçilerin talebini Adalet Yürüyüşü’ne taşıdı.
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Enis Berberoğlu’nun 
tutuklanmasının ardından 
başlatılan Adalet Yürüyüşü 
ile ilgili DİSK Yönetim 
Kurulu adına Genel Başkan 
Kani Beko’nun açıklaması 

16 Haziran 2017/074

CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT 
TIR’ları haberiyle ilgili davada hapis cezasına 
çarptırılarak tutuklanmasının ardından, An-
kara’dan İstanbul’a başlatılan Adalet Yürüyü-
şünü ve Türkiye’nin dört bir yanında başla-
yan adalet nöbetlerini selamlıyoruz.  

Saraylar büyüdükçe küçülen adalet, bu ülke-
nin geleceğini ve tüm yurttaşları tehdit eder 
hale gelmiştir. 

Adalet bir kişiye teslim edilemez, bir kişiye 
hizmet edemez; tek bir kişiye hizmet eden 
adalet, adalet olmaz. Adalet hepimiz için ge-
reklidir. 

İstediğimiz adalet sadece hukuk önünde 
eşitlik değildir, toplumsal eşitliktir. Unutul-
mamalıdır ki, özgürlüğün, barışın ve demok-
rasinin teminatı adalet, adaletin teminatı ise 
eşitliktir. 

Evet biz herkes için adalet istiyoruz!

•Halkın oylarıyla seçilen, milyonları temsil 
eden, hukuksuz biçimde hapishanelerde tu-
tulan tüm milletvekilleri, belediye başkanları, 
siyasetçiler için adalet istiyoruz. 

•Tutuklu milletvekillerine, yerlerine kayyum 
atanan Belediye Başkanlarına oy veren ve en 
son da 16 Nisan’da iradeleri çalınan milyonlar 
için adalet istiyoruz. 

•Haklarında hiçbir yargı kararı ve hatta so-
ruşturma olmadan işlerinden edilen, başvu-
racak mahkemeleri bile olmayan yüzbinlerce 
kamu emekçisi ve işçi için adalet istiyoruz. 

•Kapatılan TV’ler, radyolar, gazeteler, hapis-
hanelerdeki basın emekçileri için adalet isti-
yoruz. 

•Yok edilen akademi, karanlığa gömülen 
üniversiteler, kürsülerinden uzaklaştırılan bi-
lim insanlarımız için adalet istiyoruz.   

•Suruç’tan Ankara’ya, İstanbul’dan Kayse-
ri’ye, Sur’dan Reyhanlı’ya terör ve savaş kıs-
kacında yaşamını yitiren tüm yurttaşlar için 
adalet istiyoruz. 

•Başta siyaset ve bürokraside olmak üzere, 

malum cemaat yapılanmasını yıllardır bes-
leyenlerin, destekleyenlerin, “ne istediler de 
vermedik” diyenlerin ayrımsız-kayıtsız şartsız 
hesap vermesini talep ediyor, 15 Temmuz 
darbe girişiminde yitirdiğimiz yurttaşlarımız 
için adalet istiyoruz.  

•Kar hırsı uğruna, her yıl iş cinayetlerinde 
ölen 2000’e yakın işçi arkadaşımız için adalet 
istiyoruz.

•İşsizlik sigortası fonu patronlara ve seçim 
harcamalarına kullanılırken açlıkla boğuşan 7 
milyon işsiz için adalet istiyoruz. 

•Bu ülkede işçiler açlığa ve yoksulluğa mah-
kum edilirken, Anayasal hakları olan sendi-
kalaşma ve grev hakkı gasp edilen yüz bin-
lerce işçi için adalet istiyoruz.  

•Taşeron çalıştırma, kiralık işçilik yetmezmiş 
gibi, kıdem tazminatı fonuyla tamamen gü-
vencesizliğe mahkum edilmek istenen mil-
yonlarca işçi için adalet istiyoruz. 

•Güvencesiz çalıştırılmaya mahkum edilmek 
istenen, şiddetin ve eşitsizliğin hedefindeki 
kadınlar için adalet istiyoruz. 

•Sosyal devletin çöküşüyle ve 4+4+4 eğitim 
sistemiyle okuldan koparılan, çalışmaya ve 
evlenmeye zorlanan, ölümle ve istismarla 
adı anılan yurtlara mahkum edilen yoksul 
çocuklarımız için adalet istiyoruz. 

•Emeğiyle, doğasıyla, kentleriyle tüm ülkeyi 
sermaye talanına açanlara karşı sadece in-
sanlarımız için değil, ağaçtaki yaprak, daldaki 
zeytin, deredeki balık için de adalet istiyoruz. 

•Biz tek adamın fermanıyla değil, eşitlikçi, 
özgürlükçü, laik, demokratik, sosyal bir Ana-
yasa’nın güvencesi altında yaşamak ve çalış-
mak istiyoruz.

Enis Berberoğlu’nun tutuklanması ile başla-
yan bu adalet yürüyüşünün bütün tutuklu 
gazetecilere, sendikacılara, milletvekillerine 
ve siyasetçilere özgürlük ile sonuçlanmasını 
umut ediyoruz. 

Hepimiz İçin Adalet istiyor, Adalet için Hepi-
miz ayağa kalkıyoruz. 

HEPİMİZ İÇİN ADALET!
ADALET İÇİN HEPİMİZ!
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Genel bir kavram olarak “kamuoyu” toplumu ilgilendiren bir mesele 
hakkındaki genel yargıyı ya da ortak kanaati ifade eder. Sendikalar 
basın, radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçları ve elbette 
sosyal medya, bildiriler, broşürler, gösteriler, mitingler yoluyla, üyele-
rinin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi yönünde toplumda böyle bir 
genel yargı, bir ortak kanaat oluşturmaya çalışırlar. Kamuoyu yarat-
manın gerekliliği, dikkate alınması gereken önemli ve etkili bir faktör 
olarak toplu pazarlık sürecinde ve özellikle de grevlerde sıklıkla dile 
getirilir. Grev içinde birliği sağlamlaştırmak, fabrikalar arasındaki, sen-
dikalar arasındaki dayanışmayla büyütmek, giderek toplumun diğer 
kesimlerine doğru genişletmek başarıldığı ölçüde grevci işçilerin mo-
ralini, kendine güvenini, direncini yükseltmektedir. Bu, toplu pazarlık 
sürecinin ve grevin başarısına da olumlu yönde katkı verebilmektedir. 

Kamuoyu yaratılmasında, toplu pazarlık sürecini grev aşamasına taşı-
yan hedefler gibi toplu pazarlığın ve grevin ölçeği/kapsamı da stratejik 
önem taşıyan değişkenlerdir.

HEDEFLER VE GERÇEKÇİLİK İLKESİ

DİSK’in toplu pazarlık ilkeleri arasında sayılan “gerçekçilik” ilkesini bir-
birine bağlı iki noktada ele almak gerekir: Bunlardan biri grevin başarısı 
diğeri ise yaratabileceği kamuoyunun çapı ve etkisidir.

Toplu pazarlık sürecinde başarının ölçüsü, sendikanın toplu pazarlık 
masasına sürdüğü taleplerini ne ölçüde hayata geçirebildiğidir. Yani, 
toplu pazarlık sürecinde ortaya konulan işçi/sendika talepleriyle bağıt-
lanan toplu sözleşmeyle gerçekleştirilen haklar arasındaki fark ne kadar 
azsa, toplu pazarlık o ölçüde başarılı kabul edilir. Bu talepler elbette 
devresel şartlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan başarılı 

GREVLER ve KAMUOYU DESTEĞİ
Can Şafak*

Dergimizin bu bölümünde emek 
hareketinin güncel ve tarihsel konularına 
değinen araştırma ve değerlendirme 
yazılarına yer veriyoruz.  

* Birleşik Metal-İş Sendikası TİS Uzmanı

Toplu pazarlık 
sürecinde 

başarının ölçüsü, 
sendikanın 

toplu pazarlık 
masasına sürdüğü 

taleplerini ne 
ölçüde hayata 

geçirebildiğidir. 

Emek-İnceleme
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bir toplu sözleşmenin ilk adımı başarılı, dev-
resel şartları titizlikle dikkate alan, “gerçekçi” 
ya da sendika üyelerinin çok da hoşlanmadığı 
ifadesiyle “ayakları yere basan” bir toplu söz-
leşme taslağı ortaya koyabilmektir. Bu, top-
lu pazarlık sürecinde ve grevlerde kamuoyu 
yaratılabilmesinin de önemli bir ilk adımıdır. 
Grevin, “meşru” ve “haklı” talepler için yapıl-
dığı inancının/yargısının kamuoyunda hâkim 
olması, bu noktada önem kazanmaktadır.

İşçilerin toplu olarak fabrikaların etrafında 
yerleştikleri ve şehirlerde “işçi semtleri” var-
lığını sürdürdüğü dönemlerde kamuoyu des-
teğinden anlaşılan, bu semtlerde yaşayan 
ve aynı zamanda tüketici olmaları nedeniyle 
işçilerle ekonomik bağları olan esnafın des-
teğiydi. ‘60’arın sonlarında sözgelimi Haliç 
yöresindeki grevlerde ve Paşabahçe’de 1966, 
1971, 1980 grevlerinde, 1991 ve 2002  dire-
nişlerinde bu destek çok belirgindi. Fabrika-
ların organize sanayi bölgelerine taşındığı ve 
işçilerin dağınık olarak ikamet etmeye başla-
dıkları büyük şehirlerde “semt dayanışması” 
şeklindeki kamuoyu desteği –küçük yöre-
lerde hâlâ önemini korusa da- giderek daha 
belirsiz, tanımlanması daha güç bir hal alma-
ya başladı. Çok sıkı toplumsal ve ekonomik 
bağların olduğu bu işçi semtlerinde kamuoyu 
dayanışması, grevin hedeflerinin genel olarak 
meşru, haklı kısaca “gerçekçi” bulunmasıyla, 
genel kabul görmesiyle çok yakından ilgiliydi.

İZ BIRAKAN GREVLER

Ancak gerçekçilik ilkesinden, işçi talepleri-
ni “rasyonel” hâle getirmek, toplu sözleşme 
taslağının “ayaklarını yere bastırmak” adına 
tabandan gelen talepler üzerinde bir basınç 
yaratmak da anlaşılmamalıdır. Tabandan 
gelen talepler elbette gerçekçi kriterler çer-
çevesinde tartışılmalı, birlikte şekillendiril-
melidir. Ancak, sendikanın asıl görevi, kitleye 
yön vermektir. Emek tarihi içinde sendika 
hareketini ileriye taşıyan, iz bırakan grevler, 
her zaman şartları zorlayan, cesur hedeflere 
doğru yola çıkan grevler olmuştur. Bu grev-
ler, kendi sınırlarının çok ötesinde bir kitle 
desteğine kavuşmuşlardır. 

Bu noktada, Maden-İş’in 1963 yılında örgüt-
lediği Kavel grevi, Petrol-İş’in 1985 yılında 
başlattığı Birleşik Alman İlaç Fabrikası grevi, 

hedefleri bakımından son derece öğreticidir. 
274 ve 285 sayılı sendika yasaların hazırlığı 
koşullarında örgütlenen ve Anayasa’da tanı-
nan toplu pazarlık ve grev hakkının yasayla 
uygulamaya konulması amacıyla bütünle-
şen Kavel grevi, toplumun demokratikleşme 
özlemlerine tercüman olmuş, bu nedenle 
toplumun bütün kesimlerinden büyük bir 
destek görmüştü. Kavel grevi, yerel başarı-
nın çok ötesinde sonuçlar yaratmış, sendika 
yasalarının çıkarılmasını ve toplu pazarlık 
dönemine geçilmesi sürecini hızlandırmış-
tır. Birleşik Alman grevi, iş güvencesi hede-
fini ekonomik taleplerin önüne koymasıyla 
emek tarihi içinde özgün bir yere sahiptir. 
Grev, o dönem sendika hareketinin bütünü 
içinde ortaya çıkan iş güvencesi talebiyle bü-
tünleşmiş ve çok güçlü bir sınıf dayanışması, 
kamuoyu desteği yaratmıştır. Grev sonunda 
işten çıkarmaların disiplin kurulu ve sendi-
kanın onayı şartına bağlanmasıyla önemli 
bir kazanım elde edilmiştir. Her iki grev de, 
dönemin genel şartlarını çok iyi değerlen-
diren, emekçi yığınların genel özlemleriyle 
bütünleşen “gerçekçi” ve “cesur” hedeflerin 
yakalanabilmesi durumunda, işçi taleplerinin 
nasıl siyasallaşacağını, küçük bir fabrikanın 
nasıl olağanüstü bir kamuoyu desteği yara-
tabileceğini ve tarihsel başarılara imza ata-
bileceğini göstermesi bakımından önemlidir. 

‘60’ların sonlarında, ‘70’lerin hemen başın-
da metal, lastik fabrikalarında birbiri ardınca 
sendika özgürlüğü için başlatılan işyeri işgal-
lerinin, direnişlerinin yarattığı kamuoyu des-
teğinin gerisinde de aynı meşruluğu; aynı aklı, 
kararlılığı ve cesareti görmek mümkündür.

KİTLE GREVLERİ

Toplu pazarlık sürecinde işçi hedeflerinin si-
yasallaşacağı asıl alan kitle grevleridir. Toplu 
pazarlık ve grevler ölçeği büyüdüğü oranda 
kamuoyu gündemine çıkabilmektedirler. Sü-
reç içindeki kritik gelişmeler kamuoyu önün-
de cereyan eder. Kitle grevleri işçi taleplerini 
siyasetin gündemine taşır, sınıfın genel talep-
lerinin sözcüsü olurlar. Kitle grevleri, doğala-
rı gereği siyasi bir öz de taşırlar. Bu nedenle 
toplu pazarlığın ölçeği/düzeyi de grevlerde 
kamuoyu yaratmak açısından üzerinde du-
rulması gereken bir başlıktır. 

Sendikanın asıl 
görevi, kitleye 
yön vermektir. 
Emek tarihi 
içinde sendika 
hareketini ileriye 
taşıyan, iz bırakan 
grevler, her 
zaman şartları 
zorlayan, cesur 
hedeflere doğru 
yola çıkan grevler 
olmuştur. Bu 
grevler, kendi 
sınırlarının çok 
ötesinde bir 
kitle desteğine 
kavuşmuşlardır. 
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Türkiye’de, 
‘70’lerin sonlarında 

birbiri ardına 
patlak veren 

kitle grevleri ise 
DİSK’in imzasını 
taşır. 1970, 15-16 

Haziran Direnişi ile 
arkasındaki kitle 

desteğini dosta 
düşmana gösteren 

DİSK, ‘70’lerin 
ortalarından 

başlayarak önemli 
siyasi çıkışlara da 
öncülük etmiştir.

Emek tarihi siyasi iktidarları sarsıcı, son dere-
ce etkili grevlere sahne oldu. Sözgelimi, 1926 
Mayısında İngiltere’deki madenci grevi hemen 
akla geliveren işçi eylemlerinden biri. Madenci 
grevi yayılmış, kömür madenlerindeki grevi 
desteklemek için bütün sanayi kollarında pat-
lak veren genel greve 5 milyon işçi katılmıştı, 
grev Baldwin Hükümetini de karşısına alarak 
siyasi bir hüviyet kazanmıştı. 1905’te Çarlık 
Rusyası’na karşı başlatılan kitle grevleri, siyasi 
hedeflere yönelmiş, ülkeyi sarsmıştı. 1979’da 
İran’da, 1980’de Polonya’da, kitle grevleri doğ-
rudan siyasal iktidarı hedef alan işçi hareket-
lerine dönüşmüştü. İngiltere’de Mart 1984’te 
başlayıp Mart 1985’e kadar süren ve muha-
fazakâr Margaret Thatcher hükümetini sarsan 
büyük madenci grevine 100 binden fazla işçi 
katılmıştı. Yakın zamanlarda Avrupa Birliği 
içinde örgütlenen genel grevler, sınıfın siyasi 
taleplerini dile getirmişlerdi.

Türkiye’de, ‘70’lerin sonlarında birbiri ardına 
patlak veren kitle grevleri ise DİSK’in imzasını 
taşır. 1970, 15-16 Haziran Direnişi ile arkasın-
daki kitle desteğini dosta düşmana gösteren 
DİSK, ‘70’lerin ortalarından başlayarak önemli 
siyasi çıkışlara da öncülük etmiştir. Demokra-
tik Hak ve Özgürlükler İçin Mücadele Miting-
leri, 1976 ve 1977 1 Mayısları...  Bu dönem-
de DİSK’in, genel işler işkolunda yaptığı grev 
ülke düzeyinde ses getirmiştir. Metal, tekstil 
ve cam işkollarında 1980 Eylülü’ne kadar yü-
rütülen grevler siyasi mesaj taşıyan büyük 
ve etkili işçi eylemleridir.

Kitle grevleri, sendika politikalarının sınan-
ması, tartışılması bakımından da sendika 
hareketine katkı sağlayan sendika okulları-
dır. Maden-İş’in 1977 yılında örgütlediği Bü-
yük Grev, o zamana kadar genel kabul gö-
ren “grup sözleşmesi” tezlerinin yeniden ve 
eylem içinde tartışılmasına zemin sağlamış, 
“toplu grev” ve birleştirilmiş toplu pazarlık 
yeni bir bakışla değerlendirilmiştir. 1978-
1980 yıllarında örgütlenen büyük ölçekli 
grevler içinde, toplu pazarlık içinde eylem 
birliği politikası şekillenmiş, hayata geçiril-
miştir. 12 Eylül’ün ardından, 1989 Bahar Ey-
lemleri, kamuda hemen bütün işkollarında 
birlikte başlatılan kavganın fitilini ateşlemiş, 
işçiler “Ölmeye geldik” sloganıyla kamu işve-
reni sıfatıyla masaya oturan devlete, 12 Eylül 
hukukuna karşı çıkmışlardır. 

Sınıfın “siyasi” tavrını ülke gündemine ta-

şımak, siyasi taleplerini savunmak, büyük 

ölçekli kitle grevleriyle mümkün olabilmek-

tedir. İşçilerin ortak taleplerinden yola çıkan 

ve böylece kitleselleşen, işçileri ortak bir 

eylem içine çeken toplu pazarlık süreci kitle 

grevleri içinde siyasallaşmaktadır. Ortak eko-

nomik hedefler kitle grevleri içinde, giderek 

ülke düzeyinde işçi hak ve özgürlüklerini ta-

lep eden siyasal hedeflerle örtüşmektedir. 

Böylece kitle grevleri siyasi bir duruş ortaya 

koyabilmenin ve geniş toplum kesimlerine 

ulaşan siyasi mesajlar verebilmenin de imkâ-

nını sağlamaktadırlar. Böylece, büyük ölçekli 

grevler, işçi sınıfının toplumun diğer kesim-

leriyle kaynaştığı ve sendikaların kamuoyu 

yaratabilmek için kullanabileceği etkili araç-

lardan biridir. 

...

Bugün Türkiye’de toplu pazarlık büyük ölçü-

de kendi içine kapalı ve ağırlıklı olarak da tek 

tek işyerleri düzeyinde ve esas olarak “ücret 

pazarlığı” biçiminde yürütülüyor. Bu sendi-

kaların toplu pazarlık ve grev süreçlerinde 

toplumun diğer kesimleriyle bağ kurabilme-

lerini zorlaştıran bir etken. İşçi ve sendika 

hareketinin kendi içindeki bölünmüşlük, sı-

nıfın diğer toplum kesimleriyle buluşmasının 

önündeki engellerden biri. Üstelik işçilerin 

çok büyük bir bölümü sendikaların dışında. 

Medyanın da işçi ve sendika haberlerine yer 

vermemesi, kamuoyu yaratmak açısından 

bir diğer önemli güçlük. Sosyal medya da bu 

alandaki boşluğu yeterince dolduramıyor ya 

da yerinde ve etkili kullanılamıyor. 

Var olan yaklaşımlar ve mücadele yöntem-

leri bu çözümsüzlüğü aşmaya yetmiyor. 

Beklenense, sendikaların en etkili mücadele 

araçlarından olan toplu pazarlık süreçleri-

ne emekçi sınıfların bütününün sorunlarını 

gözeten bir sınıf perspektifiyle yaklaşmala-

rı, toplu sözleşme taleplerini bu güncel işçi 

sorunlarını hedef alarak oluşturmaları, geç-

mişte kalan “birlikte eylem” deneyimini ha-

tırlamaları... kendilerini yenilemeleri. Çünkü 

hayat boşluk tanımıyor.
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Egemenler ve onu temsil eden devletler, ideolojik aygıtları (eğitim sis-
temi, hukuk, dini kurumlar vs) toplumu ikna etmekte yetersiz kaldığın-
da, toplumun gerçekleri öğrenme kanallarını kapatıp, baskı aygıtlarına 
(polis, ordu, mahkemeler vs) başvurur. Olağanüstü hal (OHAL), darbe 
girişimleri, terör olayları, savaş, ekonomik krizler ve kimi zaman da do-
ğal afetler gibi gerekçelerle devletin toplum üzerindeki baskısını meş-
rulaştırmak için kullanılır. OHAL, uluslararası hukukta da tanınmıştır. 
Örneğin insan haklarını uluslararası norm haline getirmeyi amaçlayan 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) dahi sözleşme hükümlerinin as-
kıya alınabileceği olağanüstü hal koşullarını tanımlanmıştır (AİHS mad-
de 15). Gerçi bu maddenin 2. fıkrasında meşru savaş fiilleri sonucunda 
meydana gelen ölüm hali dışında yaşam hakkının, işkence ve insanlık 
dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza yasağının,  kölelik ve zorla 
çalıştırma yasağı ile kanunsuz ceza olmaz ilkesinin hiçbir koşulda ihlal 
edilemeyeceği hükmü getirilmiştir. Ancak “Savaş veya ulusun varlığı-
nı tehdit eden başka bir genel tehlike halinde…” sözleşmede öngö-
rülen yükümlülüklere aykırı düzenlemelerin yapılabileceği belirtilerek 
OHAL’in önü açılmıştır. 

OHAL’le askıya alınan evrensel insan hakları, özgürlükler ve demokrasi, 
yüzyıllar boyunca büyük bedeller ödenmiş toplumsal mücadelelerin 
sonucunda elde edilmiştir. Demokrasi, insan haklarının elde edilmesi 
ve evrenselleşmesinde en önemli katkı, üretim sürecinde sermaye ile 
mücadele eden işçi sınıfına aittir. Kapitalizmde egemenliğin esas ola-
rak tesis edildiği yer üretim sürecidir ve burjuvazinin üretim sürecinde 
sağladığı egemenlik, devlet vasıtasıyla tüm toplumsal yaşamı kapsa-
maktadır. Dolayısıyla hegemonyanın sağlandığı üretim sürecinde de-
mokrasi sağlanmadan kapitalist toplumun hiçbir alanında demokrasi 
sağlanamaz. Halen evrensel düzeyde insan haklarının ve demokrasinin 
temelini oluşturan ilkelerin önemli bir bölümü 19. yüzyılda sınıf mü-
cadeleleriyle elde edilen kazanımlardır. Tarihsel süreç, evrensel nite-
likteki bu hakların ve demokrasinin ne ölçüde yaşam bulabileceğinin 
işçi sınıfı mücadelesinin yükselmesi ve gerilemesine bağlı olduğunu 
göstermektedir. 

Üretim sürecinde işçi sınıfının direnci kırılmadan toplumsal muhale-
fetin gücünü kırmanın mümkün olamayacağı bilindiğinden, gerekçesi 
her ne olursa olsun devletin toplumsal baskıyı arttırdığı dönemlerde ilk 
hedef işçi sınıfı olmuştur. Örneğin kapitalist düzen içinde oluşan oto-
riter rejimler (Nazizim, Mussolini Faşizmi ya da Türkiye’de 12 Mart ve 
12 Eylül darbeleri vb), işçi sınıfının gücünü kırarak, sermayenin üretim 
sürecinde emekçiler üzerindeki tahakkümünü daha da arttıracağı bir 
ortamı sağlamaya çalışmıştır. 

Erdoğan ve iktidar çevrelerinin “Allah’ın lütfu” olarak değerlendirdikleri 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ile hükümet, 
uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan insan hakları ve demokrasi-
yi içeren yükümlülüklerini, AİHS 15. maddeye de dayanılarak askıya 
almıştır. 23 Temmuz tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 667 sayılı 

OHAL KİM İÇİN, KİME KARŞI?
Özgür Müftüoğlu*

29 Nisan 2017 tarihli, 689 nolu KHK 
ile üniversitedeki görevinden ihraç 
edilen Özgür Müftüoğlu hocamız, OHAL 
döneminde askıya alınan işçi haklarını 
yazdı.

* Yard. Doç. Dr.
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OHAL kararı 
alınmasının 

hemen ertesi günü, 
karar daha Resmi 

Gazetede bile 
yayınlanmadan, 
21 Temmuz’dan 
itibaren Avcılar 
Belediyesinde, 

BEDAŞ’ta, Aksa 
Elektrik’te ve daha 

birçok işyerinde 
sürmekte olan 

direnişler OHAL 
gerekçesiyle 

engellenmeye 
çalışılmıştır. 

AKP Hükümeti 
ve işverenler 

tarafından zaten 
sürekli olarak ihlal 
edilmekte olan işçi 
hakları üzerindeki 

baskılar 
OHAL gerekçe 

gösterilerek daha 
da artmıştır.

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirle-
re İlişkin  KHK’nın amacı “…darbe teşebbüsü 
ve terörle mücadele çerçevesinde alınması 
zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve 
esasları belirlemek” olarak ifade edilmiştir. 
Oysa darbe girişiminin hemen ardından ge-
tirilen düzenlemelerin önemli bölümü devle-
tin ekonomik alandaki rolünün yeniden ya-
pılanması, kamu varlıklarının özelleştirilmesi 
ve kamuda esnek, güvencesiz çalışmanın 
yaygınlaştırılması ve sendikal hakların kısıt-
lanmasına ilişkindir. 

OHAL kararı alınmasının hemen ertesi günü, 
karar daha Resmi Gazetede bile yayınlanma-
dan, 21 Temmuz’dan itibaren Avcılar Beledi-
yesinde, BEDAŞ’ta, Aksa Elektrik’te ve daha 
birçok işyerinde sürmekte olan direnişler 
OHAL gerekçesiyle engellenmeye çalışılmış-
tır. AKP Hükümeti ve işverenler tarafından 
zaten sürekli olarak ihlal edilmekte olan işçi 
hakları üzerindeki baskılar OHAL gerekçe 
gösterilerek daha da artmıştır. Sadece darbe 
girişiminin sorumlusu olarak görülen Gülen 
Cemaati üyeleri değil, barışı ve demokrasiyi 
savunan ve bu nedenle AKP iktidarına mu-
halif olan on binlerce emekçi hiçbir hukuk 
kuralı tanınmayarak işten çıkartılmıştır. Mil-
yonlarca emekçi ise işten çıkartma tehdidi 
altında siyasi iktidarın dayatmalarına biat 
etmek zorunda bırakılmıştır. İşten çıkartılan-
ların çoğunluğu kamu emekçileridir. Bunun 
yanı sıra OHAL gerekçesiyle kapatılan işlet-
melerde, basın kuruluşlarında ve kayyum 
atanan birçok belediyede de aynı hukuksuz-
luk içinde emekçiler işten çıkartılmıştır. Kı-
sacası OHAL, sayısı yüzbinleri aşan emekçiyi 
işsiz bırakmış ve diğer emekçileri de işsizlik 
tehdidi ile en temel haklarını dahi arayamaz 
duruma getirmiştir. 

OHAL’le yaratılan bu baskı ortamından ya-
rarlanılarak, emekçilerden zorla BES (Bireysel 
Emeklilik Sigortası) kesintisi yapılmış, kiralık 
işçilik düzenlemesi uygulamaya konulmuş, 
kıdem tazminatı hakkının ortadan kaldırıl-
ması yeniden gündeme getirilmiş, yani çalış-
ma standartları ve sosyal haklar daha da ge-
rilemiştir. Böylece 15 Temmuz’dan bu yana 
güvencesizlik ve işsizlik artmış, emekçilerin 
satın alma gücü azalmış ve 10 aylık OHAL dö-
neminde bin beşyüzden fazla emekçi iş cina-
yetlerinde yaşamını yitirmiştir.

Örgütlenme, toplu sözleşme ve grev konu-
sunda AKP iktidarı boyunca, 12 Eylül darbe 
anayasası ve yasalarının işçilere tanıdığı hak-
ları dahi tanımamış; sendikaları güdümüne 
alarak işlevsizleştirmeye çalışmıştır. Bu saye-
de de 14 yıldır emek karşıtı politikaları karşı-
sında önemli bir muhalefetle karşılaşmadan 
uygulayabilmiştir. 15 Temmuz sonrasında 
tüm baskılara, hak ihlallerine karşın sürdürül-
mekte olan grev ve direnişler OHAL gerekçe 
gösterilerek engellenmeye çalışılmıştır. Diğer 
taraftan Gülen Cemaati üyelerinin kurduğu 
iddia edilen sendikalar kapatılmıştır. KESK, 
DİSK ve bağlı sendikalar üzerindeki baskılar 
artmıştır. Uluslararası sözleşmeler, Anayasa 
ve yasalar hiçe sayılarak KESK’in çağrısıyla 
gerçekleşen 29 Aralık grevine katıldığı gerek-
çesiyle binlerce KESK üyesi hakkında soruş-
turma açılmış, bu soruşturmalar sonucunda 
kamu emekçilerine açığa almak dahil olmak 
üzere çeşitli cezalar verilmiştir. Olağanüstü 
hal süresi içinde olan 2017 yılında Asil Çelik 
grevi, EMİS Grup Metal grevi, Akbank Grevi, 
Şişecam grevi ve son olarak da Mefar Gre-
vi ertelenmiştir. Ayrıca OHAL gerekçesiyle 
emekçilerin sorunlarını gündemleştiren Ha-
yatın Sesi, Özgür Radyo, İMC TV gibi yayın 
kuruluşları kapatılmıştır. Böylece demokra-
sinin zaten sağlıklı olarak işlemediği çalışma 
yaşamında emekçilerin söz hakkı tamamen 
ortadan kaldırılmıştır.

OHAL, sadece emekçiler üzerindeki baskıları 
arttırmakla kalmamış, emekçilerin elini kolu-
nu bağlayan bu baskı ortamının da verdiği 
rahatlıkla sermayeye şimdiye kadar görül-
medik teşvikler sağlamıştır. Darbe girişiminin 
hemen ardından 1 Ağustos’ta AKP tarafından 
Meclis’e getirilen ve 19 Ağustos’ta da yasa-
laşan varlık fonu kurulmasına ilişkin kanun 
bunun en çarpıcı örneğidir. Bu kanunla top-
luma ait olan kamu kaynakları (genel bütçe, 
yeraltı ve yerüstü kaynakları vs) Bakanlar Ku-
rulu’nun inisiyatifi ve tercihleri doğrultusun-
da sermayeye aktarılmasının yolu açılmıştır. 
AKP’nin OHAL aracılığıyla yarattığı baskı or-
tamı sayesinde “emekçiden alıp sermayeye 
verme” politikası 2017 bütçesine de yansı-
mıştır. Çeşitli istisnalarla sermayeden alınan 
vergilerin olabildiğince azaltıldığı bütçede 
devlet kasası emekçilerden alınacak dolaylı 
vergilerle (ÖTV, KDV) doldurulup, daha sonra 
teşvikler vs yollarla sermayeye aktarılmak-
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tadır. Sermayeyi doyurmakta bütçenin ye-
tişmediği yerde ise imdada zorunlu BES ve 
İşsizlik Sigortası Fonu girmektedir. AKP’nin 
kıdem tazminatını fona devretmek istemesi-
nin ardında da yine sermayeye aktaracak bu 
kaynağı büyütme amacı bulunmaktadır. 

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında “dar-
be teşebbüsüne karşı tedbir” amacıyla çı-
kartılan ve üçüncü kez uzatılan OHAL’inin 
kapitalizmin tarihindeki devletin baskı ay-
gıtlarını meşrulaştırma örneklerinden hiçbir 
farkı yoktur. Darbe girişimini bertaraf etme 
bahanesiyle insan haklarının ve hukukun en 
temel ilkeleri yok sayılarak, işçi sınıfının üze-
rindeki baskılar arttırılarak eli kolu bağlanmış 
ve böylece sermaye birikiminin sürdürülebil-
me koşullarını yaratacak düzenlemeler peşi 
sıra çıkartılmıştır. 

Darbe girişimi bahanesiyle çıkartılan OHAL’in 
gerçek amacı anlamak için Cumhurbaşka-
nı’nın 18 Mayıs’ta TÜSİAD Yüksek İstişare 
Komitesi’nde ve 3 Haziran’da MÜSİAD Genel 
Kurulu’nda yaptığı konuşmalardaki şu söz-
lerini anımsamak yeterlidir: Cumhurbaşkanı, 
TÜSİAD toplantısında, OHAL’in kaldırılmasını 
isteyen TÜSİAD başkanına “Acaba OHAL şu 
ana kadar bizim sanayicilerimizin, iş adamla-
rımızın neyini engelledi? Eğer olağanüstü hâl 
bizim iş adamlarımızın, sanayicilerimizin şu 
andaki işlevini engelliyorsa oturur onu konu-
şuruz, ama böyle bir şey söz konusu değil.” 
Sözleriyle yanıt verirken; MÜSİAD toplantısın-
da grev yasaklarını da savunarak, “… birileri 
hâlâ, ‘Efendim, olağanüstü hâl var’ diye sızla-

nıyor. Onların kimler olduğunu biliyorsunuz. 
Ben de diyorum ki, olağanüstü hâl girişimci-
lerimizin, yatırımcılarımızın önünü mü kesi-
yor, yoksa önünü mü açıyor? Eski olağanüstü 
hâlleri hatırlayın, fabrikaya girmezdin patron 
olarak, o günleri biz unutmadık. O olağanüs-
tü hâllerin olduğu dönemlerde patron fabri-
kasına giremiyordu. Biz geldik, fabrikalarını-
zın kapısını açtık” diyor.  

Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’nin iki büyük 
patron örgütünde yaptığı konuşma, OHAL’in 
işçi sınıfına karşı sermayenin çıkarlarını ko-
rumanın bir aracı olarak kullanıldığını açıkça 
ortaya koymaktadır. Sermaye ve onun dev-
leti, tarihsel rolünü yerine getirmiştir. Ama 
asıl yanıtı aranması gereken, her şey böy-
lesine açıkken emekçiler neden buna karşı 
bütünlüklü bir mücadele geliştirememekte-
dir? Başka bir ifadeyle sermaye sınıfı ve onun 
adına devlet idaresini elinde bulunduran AKP 
rolünü gerektiği gibi yerine getirirken, toplu-
mun çok önemli kesimini oluşturan emekçi-
ler neden tarihsel rollerinin gereğini yerine 
getirememektedir? 

Bu sorunun yanıtını her şeyden önce toplu-
mun çok geniş bir kesimini oluşturan emek-
çilerin sınıfsal çıkarlarının bilincinde olmama-
sı ve yeterince örgütlü olmamasında aramak 
gerekir.  Sınıf bilincini oluşumunda sendika-
ların sorumluluğu ve bu sorumluluğu yerine 
getirme konusundaki yetersizlikler de üzeri-
ne düşünülmesi ve üzerinde tartışılması ge-
reken konuların başında gelir.  

Cumhurbaşka-
nı’nın Türkiye’nin 
iki büyük patron 
örgütünde yap-
tığı konuşma, 
OHAL’in işçi 
sınıfına karşı 
sermayenin 
çıkarlarını koru-
manın bir aracı 
olarak kullanıldı-
ğını açıkça ortaya 
koymaktadır. 
Sermaye ve onun 
devleti, tarihsel 
rolünü yerine ge-
tirmiştir. Ama asıl 
yanıtı aranması 
gereken, her şey 
böylesine açıkken 
emekçiler neden 
buna karşı bütün-
lüklü bir mücadele 
geliştirememek-
tedir?

“AKADEMİ SUSTURULAMAZ! GERİ DÖNECEĞİZ” 
689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Özgür 
Müftüoğlu için Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde 
düzenlenen basın açıklamasına DİSK’liler de destek verdi.

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı, DİSK’e üye Gıda-İş 
Sendikası Genel Başkanı Seyit Arslan, Sine-Sen Genel Başkanı 
Zafer Ayden, DİSK üyesi sendikaların merkez ve şube yöneti-
cileri ile çok sayıda DİSK’linin katıldığı açıklama, 10 Mayıs 2017 
Çarşamba günü, saat 12.30’da, Marmara Üniversitesi Göztepe 
Kampüsü giriş kapısında düzenlendi.

Burada yapılan açıklamada Özgür Müftüoğlu, sözlerine “bir du-
varın arka tarafındaydık, diğer tarafına geçtik.” diyerek başladı. 
Barış akademisyenlerinin, yapmış oldukları her şeyi toplum için 
yaptığını söyleyen Müftüoğlu, “Aksi olsaydı böyle bir metne imza 
atmazlardı. Bilim yapacaksanız egemenlere karşı durmanız gere-
kiyor. Egemenlere karşı direnmekten korkuyorsanız akademis-
yen olamazsınız. Eğer oluyorsanız gereğini yapacaksınız” dedi.
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Sonuç anlamında değerlendirme, görüş ve eleştirilerimi, sürecin her 
aşamasında, Bakanlık ve konfederasyonların yazı ve açıklamaları ile 
Uluslararası Sürekli Adalet Divanı kararına ve Türkiye’ye yönelik itiraz-
larda Komisyonca verilen kararlara ilişkin bölümlerde yaptım. Yine de, 
özet olmak üzere topluca sıralamakta yarar görüyorum.

ILO’nun üye devlet olarak muhatabı olan Hükümetten ve ÇSG Bakanlı-
ğı’ndan başlayayım: 

Bakanlık, 2017 sürecini çok geç ve “kerhen” başlattı. Başlattığında, 
ILO’ya delegasyonu bildirmek için verilen sürenin dolmasına yalnız-
ca beş gün kalmıştı! Aynı tutumu, uzlaşma toplantısından sonra da 
sürdürdü. Dokuz gün suskun kaldı! Toplantı sonrasında aldığı kararı 
konfederasyonlara bildirmedi, kamuoyuna da duyurmadı. Ama ILO’ya 
bildirimde bulundu. Ben de bunu, 23 Mayıs 2017 günü, ILO’nun site-
sinden öğrenebildim! “Dönüşümlü temsil” konusunda aldığı tek yan-
lı karara gelince; 24 Mayıs günü Memur-Sen ile yaşanan görüşme ve 
yazışmaların ardından, sonunda delegenin Türk-İş’ten belirlenmesine 
ilişkin “haksız” ve “fiilî” olarak nitelenen kararın protesto edilmesin-
den vazgeçilmesiyle noktalanan gelişmeler konusunda, Bakanlık do-
kuz gün boyunca ne kamuoyuna, ne de konfederasyonlara bilgi verdi! 
Dönüşümlü temsil konusunda, ILO’ya da yazıp yazmadığı ise “meçhul!” 
Dilerim ki yazmamıştır! Düzenlediği uzlaşma toplantısında, “Türk-İş” 
için uzlaşma / mutabakat sağlandı. Gelecek yıllara ilişkin dönüşümlü 
temsil sorununu ise, yalnızca Hak-İş dile getirdi ve öneride bulundu. 
Buna karşın Bakanlık, 24 Mayıs’ta konfederasyonlara bildirdiği kararın 
alt yapısını oluşturmaya yönelik bir yorum yaparak, bu seçeneği “bir 
kısım” konfederasyonların önerdiği biçiminde değerlendirdi. Bu tutu-
mun temel nedeni, bu yıl durumun “kritik” ve itirazlara gebe olduğunu, 
sendikal kesim gibi kendisinin de biliyor olmasıydı kuşkusuz.

Memur-Sen’e gelince; kamuoyuna yönelik ilk açıklamalarını Nisan 
ayının üçüncü haftasının başlarında yaptı. Israrlı biçimde, bir yandan 
“teamül” ve bir yandan da “uluslararası hukuk” diyerek sayısal ölçütü 
savundu. Çalışan / işçi delegesinin 67 bin fazla üye sayısıyla konfede-
rasyona geçtiğini ileri sürdü. Uzlaşma toplantısına, Kamu-Sen’in belirt-
tiğine göre, aynı adı taşıyan otelin İstanbul’un yanı sıra Ankara’da bu-
lunmasının yarattığı karışıklık nedeniyle katılmadı. 2017 delegesinin bu 
toplantı sonrasında Türk-İş’ten belirlenmesine, “basın açıklaması” yo-
luyla protesto kararı aldı. Ama, Bakanlığın –Memur-Sen’in kendi önerisi 
üzerine aldığını belirttiği– dönüşümlü temsil kararı ve 2018’de sıranın 
kendisine gelmesi nedeniyle, protesto kararını geri aldı. Dönüşümlü 
temsil kararının, “idarî ve hukukî bağlayıcılığı” olduğunu ileri sürdü. 

İlginçtir ki Türk-İş, Memur-Sen’in Nisan’da başlayan açıklamalarına kar-
şı herhangi bir tepki vermedi. İlk ve son tepkisini, Bakanın 10 Mayıs 
2017 tarihli yazısı üzerine, ertesi gün gösterdi; başkaca bir basın açık-

ILO’DA ÇALIŞAN / İŞÇİ DELEGESİ
MEMUR-SEN’DEN OLAMAZ(DI)*

Prof. Dr. Mesut Gülmez**

Bu yıl ILO’nun 106. Konferansında 
Türkiye’den işçi kesiminin temsili ile 
ilgili Bakanlığın almış olduğu Memur-
Sen’in temsiliyet kararı üzerine, konunun 
Türkiye’deki önde gelen uzmanlarından 
olan Prof. Dr. Mesut Gülmez hocamız, 
konuyu ayrıntılı biçimde ele alan bir 
makale kaleme aldı. 

* Yer kısıtımızdan dolayı yalnızca “Sonuç” bölümüne yer 
verebildiğimiz bu yazının tam metnine şu adresten ulaşabilirsiniz:

https://disk.org.tr/2017/06/iloda-calisanisci-delegesi-memur-
senden-olamazdi/

** Emekli öğretim üyesi.

Bakanlığın, 
tutanakta 

yalnızca bir 
konfederasyonun 

önerisini göz 
önüne alarak, 

gelecek yıllarda 
geçerli olmak 

üzere karar 
alması / aldığı 

karar, geçersizdir, 
“yok”tur! 

Memur-Sen’in 
ileri sürdüğü 

gibi “bağlayıcı” 
değildir.

Emek-İnceleme
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laması yapmadı. Kararı, doğru bir yaklaşımla 
eleştirmesine karşın, sanıyorum geçmiş yıl-
larda örneği olmadığından (!), Bakanlık’tan 
uzlaşma toplantısı düzenlemesini istemedi. 
Cenevre’ye gitmeyeceğini açıklamakla yetin-
di.  

Diğer konfederasyonlar da, Memur-Sen’in Ni-
san ayındaki ilk açıklamalarından sonra sus-
kun kaldılar. DİSK, ancak üç hafta kadar son-
ra 9 Mayıs 2017’de, basındaki tartışmalardan 
söz ederek, Bakanlığa yazıyla başvurdu ve 
itiraz edeceğini açıkladı. Ertesi gün Bakanlık, 
10 Mayıs 2017 günlü yazısıyla, almaya hazır-
landığı kararını açıklamak ve konfederasyon-
lara resmen duyurmak zorunda kaldı. Bu yazı 
üzerine diğer konfederasyonlar, Türk-İş, Ka-
mu-Sen ve KESK basın açıklamaları yaparak 
tepkilerini ortaya koydular. Hak-İş ise, sus-
mayı sürdürdü. Bakanın bu yazısından önce 
de, sonra da!

Konfederasyonlar, delegasyonun ayrılmaz 
parçası olan ve çalışan / işçi delegesi gibi “an-
laşma” yoluyla belirlenmesi gereken teknik 
danışmanlar ve dağılımı konusunda herhan-
gi bir görüş açıklamadı. Tutanaktan anlaşıl-
dığına göre, bu sorun uzlaşma toplantısında 
da ele alınmadı. Dolayısıyla da, Bakanın 10 
Mayıs 2017 günlü yazısında tek yanlı kararla 
(Türk-İş, Memur-Sen, T. Kamu-Sen ve Hak-İş’e 
2’şer ve KESK ile DİSK’e 1’er teknik danışman 
olmak üzere) belirlediği dağılım listesi örtük 
olarak onaylandı!

2017 ILO Genel Konferans delegasyonunun 
belirlenmesi süreci, eldeki resmî yazılar ve 
konfederasyonlarca yapılan basın açıklama 
ve duyuruları çerçevesinde böyle başladı ve 
sonlandı! Delegenin ve teknik danışmanların 
Konferans’ta neler yaptıklarının incelenmesi 
ise, ayrı ve önemli bir konu kuşkusuz!..

Ama, bitirmeden, 2018 Genel Konferans dö-
nemi için, çalışan / işçi kesiminde örgütlü 
2017 sürecinde adı geçenler dışındaki tüm 
konfederasyonlara ve bağımsız sendikalara 
yönelik olmak üzere, şimdiden birkaç uyarı-
da bulunup bazı öneriler sunacağım.

İlk olarak, ILO Genel Müdürü, delegasyon 
belirleme sürecini her yılın Ocak ayının son 
haftasında üye devletlere gönderdiği “rutin” 
bir yazıyla başlatır. Konfederasyonların, Ba-

kanlıktan gelecek yazıyı beklemeden, süreci 

başlatmak ve özellikle uzlaşma toplantısının 

uygun zamanda yapılmasını sağlamak için 

girişimde bulunması gerekir. Bu konfederas-

yonlar, üç işçi ve üç memur konfederasyo-

nundan ibaret değildir. ILO Anayasası’nın “en 

çok temsil edici” örgütler tanımı, altı konfe-

derasyonla sınırlı değildir. Bunların dışındaki 

konfederasyonlar ile sendikaların da sürece 

katılmak için girişimde bulunması gerekir.

İkinci olarak, ülke delegasyonu, her Konfe-

rans dönemi için yeniden belirlenir. Bu amaç-

la da, hükümetdışı delegeler için Anayasa’nın 

buyruğu olan “anlaşma”nın sağlanması için 

her yıl yeniden uzlaşma toplantısı düzen-

lenmelidir. Önsel karar alınamaz. Kararı, Ba-

kanlık değil, konfederasyonlar uzlaşarak alır 

ve Bakanlığa bildirir. Bakanlık da bu karara 

uyarak delegasyonu belirler. Uymazsa, itiraz 

yolu açılır.

Bakanlığın, tutanakta yalnızca bir konfe-

derasyonun önerisini göz önüne alarak, 

gelecek yıllarda geçerli olmak üzere karar 

alması / aldığı karar, geçersizdir, “yok”tur! 

Memur-Sen’in ileri sürdüğü gibi “bağlayıcı” 

değildir.

Çalışan / işçi kanadı bu sorunu şimdiye kadar 

olduğundan daha ciddi biçimde gündemleri-

ne almalıdır. Özellikle, Genel Konferans gün-

deminde yazılı konular için belirlenen teknik 

danışmanlar, hazırlık olarak üçlü tartışmalara 

gitmelidir. 

Ve de, 100. Yıldönümüne iki yıl kalmış Ulus-

lararası Çalışma Örgütü için, sendikalar bir 

şeyler yapmayı düşünmelidir! 

Son iki cümlem ise, 2017 sürecinin bilinme-

yen belgeleriyle ilgili bir çağrıdır: Gerek Ba-

kanlık ve gerekse konfederasyonlar, özellikle 

de Memur-Sen, aralarında ve ILO ile yaptıkları 

yazışmaların tam metinlerini, tüm emekçile-

ri ilgilendirdiğinden, zamanında kamuoyuna 

açıklamalıdır. Üçlü kurumsal yapının Hükü-

met ve sendikal kanatları, sürecin tüm aşa-

malarında saydamlık ve açıklık ilkelerine 

uygun davranmalı, uzlaşılan sonuç ve alınan 

kararlar konusunda kamuoyuna bilgi verme-

lidir. 

Gerek Bakanlık 
ve gerekse 
konfederasyonlar, 
özellikle de 
Memur-Sen, 
aralarında ve 
ILO ile yaptıkları 
yazışmaların 
tam metinlerini, 
tüm emekçileri 
ilgilendirdiğinden, 
zamanında 
kamuoyuna 
açıklamalıdır. 
Üçlü kurumsal 
yapının Hükümet 
ve sendikal 
kanatları, sürecin 
tüm aşamalarında 
saydamlık 
ve açıklık 
ilkelerine uygun 
davranmalı, 
uzlaşılan sonuç 
ve alınan kararlar 
konusunda 
kamuoyuna bilgi 
vermelidir.
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İşsizlik verileri son yıllarda Türkiye’de işsizliğin tekrar tırmanışa geç-
tiğini gösteriyor. Gerek yıllık bazda gerekse aylık bazda işsizlik ora-
nında ve işsiz sayısında düzenli artış söz konusu. 2010 sonrasının en 
yüksek işsizlik oranı 2016 yılında gerçekleşti. Yıllık dar tanımlı işsizlik 
oranı 2016’da yüzde 10,9 iken, aylık bazda işsizlik Şubat 2017 itibariyle 
yüzde 12,6’ya yükseldi. İşsizlik oranlarına paralel olarak işsiz sayısın-
daki artış da sürüyor. İşsiz sayıları tekrar kriz günlerindeki düzeyin-
de seyrediyor (Tablo 1). Aylık bazda işsiz sayısı ise 3,9 milyonu aşmış 
durumda. Yaşanan artış kriz günlerine dönüşü işaret etmektedir. Öte 
yandan dar tanımlı (resmi) işsizlik oranları işsizliğin gerçek boyutlarıyla 
ortaya konmasını zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede DİSK-AR geniş ta-
nımlı işsizlik oranlarını da hesaplamaktadır. Şubat 2017 itibariyle geniş 
tanımlı işsizlik oranı 20,9 olarak gerçekleşirken geniş tanımlı işsiz sayısı 
ise 7 milyona ulaştı.

Tablo 1.Yıllara göre işsizlik oranları ve sayıları

Yıl İşsizlik oranı (Yüzde) İşsiz Sayısı (Bin)

2008 11 2,611

2009 14 3,471

2010 11,9 3,046

2011 9,8 2,615

2012 9,2 2,518

2013 9,7 2,747

2014 9,9 2,583

2015 10,3 3,057

2016 10,9 3,331

 Kaynak: TÜİK

İŞSİZLİK TIRMANIYOR,
TEŞVİKLER İŞE YARAMIYOR!

Büyük kampanyalarla duyurulan İstihdam 
Seferberliği “işe” yaramadı! Büyük 
teşviklere rağmen işsizlik düşmedi, aksine 
yeniden kriz günlerine döndü. İşsizlerin 
çok zor koşullar altında erişebildiği  
İşsizlik Fonu ile patronlara peşkeş çekildi.

Araştırma
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Öte yandan ortalama işsizlik oranı işsizliğin gerçek boyutlarını yansıtmaktan uzaktır. İşsizlik 
kentsel alanlarda, gençlerde ve kadınlarda, özellikle de kentli kadınlarda, sayısal ve oransal 
olarak çok daha yüksek seyretmektedir.

2014 ve 2016 yıllarında kadın işsizliği türlerinde ve genç işsizliğinde yüksek artışlar yaşandı. 
Açıklanan oranlar gençlerin işgücü piyasasındaki durumlarının olumsuz bir seyir izlediğine 
işaret etmektedir. Nitekim son 1 yılda genç işsiz (15-24 yaş) sayısı 877 binden 1 milyon 127 
bine, kadın işsiz sayısı ise 1 milyon 165 binden 1 milyon 438 bine yükselmiştir. Kırda tarımın 
çözülmesiyle birlikte kente yönelen kadınlar işgücüne katılımı oranlarını arttırmıştır. Kent-
lerde yoğunlaşan kadın nüfusa yönelik yeterli istihdam alanlarının yaratılamaması, ortaya 
çıkan kadın işgücünün kentlerde karşılanmaması tarım dışı kadın işsizliğinin yükseltmekte-
dir. 2014 yılında 16,5 olan kentsel kadın işsizliği 1,6 puan artarak 2016 yılında 18,1 olmuştur. 
Üniversiteli mezunu işsizlerin sayısı ise son 1 yılda 136 bin kişi artmıştır. Üniversite sayısının 
ve mezun olan öğrenci sayısının artmasıyla birlikte yükseköğrenim işsizliği artış göstermek-
tedir. Dolayısıyla eğitimli işsiz kategorisinde de artış görülmektedir.

Bu artışın da büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Şubat 2017 TÜİK verilerine göre 
yüksek öğrenimli işsizlerin 532 bini kadın, 390 bini erkektir. Kadınlar daha az istihdam edilip, 
daha çok işsiz kalmaktadırlar (Grafik.1).

Grafik 1. Genç ve Kadın İşsizliği (Yüzde) (2014-2016)

Kaynak: TÜİK

YAPAY İSTİHDAM

2008 krizini takiben çeşitli istihdam teşvikleri gündeme geldi.  Bu teşviklerin bir bölümü 
halen devam etmektedir. Ancak son zamanlarda yeniden hızla artmaya başlayan işsizlik 
karşısında hükümet yeni teşvikleri gündeme getirdi. Hükümet, iddialı bir biçimde 2017 yılını 
‘istihdam seferberliği’ yılı ilan etmiştir. 2017 yılında başlatılan ‘milli istihdam seferberliği’ ile 
hükümet işverenlere, yeni işe alımlar karşılığında (artı istihdam) prim indirimleri, teşvikler 
ve vergi muafiyetleri sağlamaktadır. Bu teşvik paketinde yer alan ‘artı istihdam desteği’ ile 
1 Şubat-31 Aralık 2017 tarihleri arasında her bir artı istihdam için işverenlerin vergi ve si-
gorta primlerinin tümü (773 TL) karşılanmakta ve böylece işverenler net ücret dışında hiçbir 
ödemede bulunmamaktadır. Artı istihdam teşviki 2017 yılında “milli istihdam seferberliği” 
adı altında yeni bir teşvik türüdür. Bu teşvik dışında kadın ve gençlerin istihdamına yönelik 
teşvik, işbaşı eğitim teşviki, yüzde 5’lik sigorta işveren payı prim teşviki, engelli sigorta prim 

İşsizlik oranı 
işsizliğin gerçek 
boyutlarını 
yansıtmaktan 
uzaktır. İşsizlik 
kentsel alanlarda, 
gençlerde ve 
kadınlarda, 
özellikle de kentli 
kadınlarda, 
sayısal ve 
oransal olarak 
çok daha yüksek 
seyretmektedir. 
Son 1 yılda genç 
işsiz (15-24 
yaş) sayısı 877 
binden 1 milyon 
127 bine, kadın 
işsiz sayısı ise 1 
milyon 165 binden 
1 milyon 438 bine 
yükselmiştir. 
Üniversiteli 
mezunu işsizlerin 
sayısı ise son 1 
yılda 136 bin kişi 
artmıştır.
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teşviki gibi çeşitli teşvikler uygulanmakta-
dır. İstihdamı arttırma iddiası ile başlatılan 
teşvikler, ‘işverene teşvik, işsize mesleki eği-
tim” yaklaşımı ile geçici istihdam sağlamak-
tadır. İşsizliğe çözüm olarak sunulan teşvik 
paketleri gerçekte işsizliği ötelemektedir. 
Teşvik paketleri ile sağlanan istihdam kalıcı 
istihdam değildir. Örneğin teşvik kapsamında 
işsize kurs süresi kadar istihdam sağlanmak-
tadır. Düzenlenen programlarda, eğitim, yol, 
yemek gibi zorunlu ihtiyaçların giderilmesi 
için harcamalar yapılmakta, eğitim süresinde 
iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yatırıl-
maktadır. Dolayısıyla istihdam süresinin kurs 
süresi kadar olması garantili istihdam anla-
mına gelmemekte, belirli bir dönem işsizliği 
azaltıcı rol oynamaktadır. 2016 yılında istih-
dam seferberliği altında, reel sektörde artı 
istihdam yaratılmadan 684 bin 158 kişi aktif 
işgücü programlarından yararlanarak geçici 
olarak istihdam içerisinde gözükmekte ve 
işsiz sayılmamaktadır (Tablo-2). Bu istihdamı 
yapay istihdam olarak adlandırmak müm-
kündür.

Tablo 2. Aktif işgücü programlarından 
yararlananların sayısı 

Program türü 
(Ocak-Aralık 

2016)
Erkek Kadın Toplam

İş başı eğitim 
programı

160.783 136.142 296.925

Mesleki eğitim 
kursu

50.030 100.363 150.393

Girişimcilik eği-
tim programı

35.885 28.060 63.945

Toplum yara-
rına çalışma 

programı
91.895 81.000 172.895

Genel toplam 338.593 345.565 684.158

Öte yandan istihdam teşviklerinin kaynağı-
nın neredeyse tümünü İşsizlik Sigortası Fonu 
karşılamaktadır. İşsizlik Sigortası Kanunun 
amacı, işsizlerin işsiz kaldığı dönemde işsizli-
ğin çok yönlü etkilerini ortadan kaldırmaktır, 
işverenlere yönelik teşvik ve kamu yatırım-
ları işsizlik sigortasının amacı olamaz. Ancak 
ülkemizde işsizlik sigortasının temel gideri 
işveren teşvikleri, aktif işgücü piyasası ön-
lemleri ve kamu yatırımlarının finansmanı 
olmuştur.  2002-2016 yılları arasında işsiz-
lik sigortası fonun gelirleri 151 milyar TL’dir. 
Fonda büyük miktarda biriken para olması-

nın nedeni fondan yararlanma koşullarının 
ağır ve ödemelerin çok düşük olması, diğer 
bir ifadeyle fonun işsize karşı cimri olması-
dır. 2002-2016 dönemleri arasında işsizlere 
fondan ödenen para toplam 14 milyardır. Bu 
tutar fonun gelirlerinin yüzde 9,7’si anlamına 
gelmektedir. (Tablo. 3).

Teşvik ödemelerine (aktif işgücü programları) 
ve kamu yatırımlarına ayrılan pay ise 31 mil-
yar TL’dir. Bu miktar fon gelirlerinin yaklaşık 
yüzde 21’ine karşılık gelmektedir (Tablo 3). 

Tablo 3. İşsizlik sigortası fonu gelir ve gi-

derleri (2002-2016) 

Gelir-Gider Kalemi
Miktar (Bin 

TL)
Gelire 
Oran

Toplam Gelir 150.971.788 100,0%

İşsizlik Ödeneği (İÖ) (1) 14.354.447 9,5%

Kısa Çalışma Ödeneği 
(KÇÖ) (2)

212.369 0,1%

Ücret Garanti Fonu (3) 141.219 0,1%

Yarım Çalışma Ödeneği 
(YÇÖ) (4)

3.087 0,0%

İşsizlik, Kısa Çalışma, Ücret 
Garanti ve Yarım Çalışma 
(Toplam Pasif İşgücü Prog-

ramları) (1+2+3+4)

14.711.122 9,7%

Aktif İşgücü Programları 
(GSS dahil) (5)

12.493.003 8,3%

İşbaşı Eğitim Programları 
(GSS dahil) (6)

1.556.518 1,0%

GSS Ödemeleri (İÖ, KÇÖ) 
+YÇÖ SGK (7)

3.173.192 2,1%

İstihdam Teşvikleri (4447 
Madde 50, Geçici 7, 8, 9, 

10) (8)
2.962.630 2,0%

Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) Sınav ve Belge Öde-

meleri (9)
36.048 0,0%

Güneydoğu Anadolu Proje-
si (GAP) (10)

11.511.523 7,6%

Soma-Ermenek Ödemeleri 
(11)

80.317 0,1%

Teşvik Ödemeleri (Aktif 
İşgücü Programları) +GAP 

(5++6+7+8+9+10+11)
31.813.231 21,1%

Personel Maaşları ve Ku-
rum Giderleri (12)

1.113.569 0,7%

Diğer giderler (denetim, 
yazılım vb.) (13)

131.452 0,1%

Toplam Gider 47.769.374 31,6%

Toplam Fon Varlığı 103.202.414 68,4%

Kaynak: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2016 
Yılı Faaliyet Raporu 

İstihdam 
teşviklerinin 

kaynağının 
neredeyse 

tümünü İşsizlik 
Sigortası Fonu 

karşılamaktadır. 
İşsizlik Sigortası 
Kanunun amacı, 

işsizlerin işsiz 
kaldığı dönemde 

işsizliğin çok yönlü 
etkilerini ortadan 

kaldırmaktır, 
işverenlere yönelik 

teşvik ve kamu 
yatırımları işsizlik 

sigortasının amacı 
olamaz. Ancak 

ülkemizde işsizlik 
sigortasının temel 

gideri işveren 
teşvikleri, aktif 
işgücü piyasası 

önlemleri ve kamu 
yatırımlarının 

finansmanı 
olmuştur.  2002-

2016 yılları 
arasında işsizlik 

sigortası fonun 
gelirleri 151 milyar 

TL’dir.
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Aktif işgücü programlarının işsizliği önlemek-
ten çok ötelemektedir. Bu kapsamda yaratı-
lan işleri geçici nitelikte olduğu, kalıcı istih-
dam sağlamadığı görülmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu 15 Mayıs 2017 tarihinde yaptı-
ğı açıklamada: ‘‘Ocakta başlattığımız çalışma 
hayatında milli seferberlikte yılsonu itibariy-
le hedeflediğimiz 1,5 milyon istihdamda 1 
milyon rakamını geçtik. Bunu 4 ayda geçtik. 
Artık bu anlamda hedeflediğimiz noktaları 
yakalamada topyekûn bir sorunumuz yok.’’  
demiştir. Ancak istihdam teşviklerinin istih-
dama yansımasını ölçebileceğimiz resmi is-
tatistikler açıklanmamıştır. İŞKUR’un 14 Mart 
2017 tarihinde açıklaması gereken istatis-
tiklerle haber bülteni yayınlanmamıştır. Öte 
yandan kısa bir süre SGK’nın resmi web site-
sinde yer alan SGK 2017 Ocak ve Şubat ayları 
verileri, web sitesinde yayınlandıktan kısa bir 
süre sonra erişime kapatılmıştır. 

Tüm bu kısıtlar çerçevesinde bakılabilecek 
istatistik bülteni TÜİK’in 2017 Şubat ayı ve-
rileridir. TÜİK’in 2017 Şubat ayı itibariyle iş-
sizlik oranlarında artış sürmektedir. Son 1 yıl 
içerisinde 500 bin yeni istihdam yaratılabilir-
ken, işsiz sayısı 676 bin artmıştır. TÜİK’e göre 
Aralık 2016’da 26 milyon 669 bin olan top-
lam istihdam, Şubat 2017’de 287 bin artarak 
26 milyon 956 bine yükselmiştir. Ancak bu 
istihdam artışı SGK verileri tarafından des-
teklenmediği gibi büyük bölümünü tarımsal 
istihdam artışı ve sosyal hizmetlerdeki artış 
oluşturmaktadır. Sanayi istihdamında ise ge-
rileme yaşanmaktadır. 

Tarımda 121 bin kişilik bir artış yaşanırken, 
imalat sanayiinde 29 bin, madencilikte 11 bin 
ve inşaat sektöründe 42 bin kişilik bir azalma 
yaşanmıştır. İstihdam seferberliğinin özellikle 
sanayiinde artışa yol açmadığı görülüyor. Hiz-
met sektöründe en yüksek istihdam artışı ise 
93 bin kişi ile insan sağlığı ve sosyal hizmetler 
alanında gerçekleşmiştir. Bu alanda yaşanan 
istihdam artışı büyük ölçüde evde engelli ba-
kım hizmeti ve toplum yararına çalışmaya 
dayanmaktadır. Bu yönde bir istihdam artışı 
uzun vadede istihdam arttırıcı ve işsizliği azal-
tıcı etkisi olacağını söylemek zordur.

SGK verilerine göre, Aralık 2016’da toplam si-
gortalı sayısı 21 milyon 132 kişi iken, Şubat 

2017’de 257 bin azalarak 20 milyon 874 bine 
gerilemiştir. Sigortalı istihdamda en büyük 
düşüş ücret karşılığı çalışanlarda yaşanmıştır. 
Aralık 2016’da 15 milyon 355 bin olan ücretli 
sigortalı sayısı Şubat 2017’de 15 milyon 118 
bine gerilemiştir. 4-B Kapsamında çalışanlar 
(kendi hesabına çalışanlar, bağımsız çalışan-
lar) 4.2 bin azalırken, 4-C kapsamında (devlet 
memuru) olarak çalışanlar da ise 16.4 bin ki-
şilik bir azalma yaşanmıştır (Tablo.4).

Tablo 4.Sigortalı istihdam verileri

Sigortalı İstih-
dam

Aralık 
2016

Şubat 
2017

Değişim

4-A Sigortalıla-
rı (Ücretliler)

15.355 15.118 -236.7

4-B Sigortalıları 
(Kendi Hesabı-
na Çalışanlar)

 2.794  2.790 -4.2 

4-C Sigortalıları 
(Memurlar)

 2.983  2.966 -16.4 

Toplam Sigor-
talı İstihdam

21.132 20.874 -257.4

Kaynak: SGK Aralık 2016, Şubat 2017 Sigortalı 
İstatistikleri

2017 Şubat SGK ve işsizlik-istihdam verilerine 
bakıldığında ve sigortalı istihdamda yaşanan 
257 binlik azalma, yoğun istihdam teşvik-
lerinin henüz istihdamda olumlu bir sonuç 
yaratmadığını göstermektedir. Gerek TÜİK 
verileri ve gerekse SGK verileri istihdam se-
ferberliği kapsamında gerçek bir istihdam 
artışını teyit etmemektedir.

SGK verilerine 
göre, Aralık 
2016’da toplam 
sigortalı sayısı 
21 milyon 132 
kişi iken, Şubat 
2017’de 257 bin 
azalarak 20 
milyon 874 bine 
gerilemiştir. 
Sigortalı 
istihdamda en 
büyük düşüş 
ücret karşılığı 
çalışanlarda 
yaşanmıştır. 
Aralık 2016’da 
15 milyon 355 
bin olan ücretli 
sigortalı sayısı 
Şubat 2017’de 15 
milyon 118 bine 
gerilemiştir.
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• SANAYİDE İSTİHDAMSIZ BÜYÜME YAŞANIYOR

• 2014-2017 ARASINDA SANAYİ İSTİHDAMI 20 BİN KİŞİ AZALIRKEN, SA-
NAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 12,6 ORANINDA ARTTI.

• SON BİR YILDA MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMLARINDA YÜZDE 10’LUK 
BİR DARALMA YAŞANIRKEN, ÜRETİM YÜZDE 2,6 ORANINDA ARTTI

• YENİ İSTİHDAM YOK, YENİ TEKNOLOJİK YATIRIM YOK, AŞIRI ÇALIŞTIR-
MA VAR!

• SANAYİ ÜRETİMİ İŞÇİLER DAHA YOĞUN VE AŞIRI ÇALIŞTIRILARAK AR-
TIRILIYOR

TÜİK tarafından 15 Haziran 2017 tarihinde açıklanan Mart 2017 dönemi 
Hane Halkı İşgücü İstatistikleri ile 8 Haziran 2017 tarihinde açıklanan 
Sanayi Üretim Endeksi verileri karşılaştırıldığında sanayide istihdam 
azalmasına rağmen büyüme yaşandığı ortaya çıktı. 

TÜİK Hane Halkı İşgücü verilerine göre Mart 2014 tarihinde 5 milyon 
365 bin olan sanayi istihdamı, Mart 2015’te 5 milyon 307 bin, Mart 
2016’da 5 Milyon 295 bin ve Mart 2017’de ise 5 milyon 345 bin ola-
rak gerçekleşti. Böylece bu dönem içinde istihdamda artış yaşanması 
bir yana, 70 bine varan düşüşler yaşandı. 2014-2017 arasında dönem 
toplamında ise sanayi istihdamında net 20 bin kişilik azalma yaşandı. 
İstihdamdaki değişim 2014 yılı 100 kabul edilirse yıllar itibariyle 2015’te 
yüzde 1,1, 2016’da yüzde 1,3 ve 2017’de yüzde 0,4’lük bir azalma anla-
mına geliyor (Grafik 1). 

Sanayi istihdamında yaşanan bu azalmaya rağmen büyüme oranların-
daki artış ise son derece çarpıcıdır. 2014 yılında 100 olan sanayi üre-
tim endeksi son dört yılda düzenli biçimde artış gösterdi. Sanayi üretimi 
2014 yılına göre 2015 yılında yüzde 4,9, 2016 yılında yüzde 9,8 ve 2017 

SANAYİDE "İSTİHDAMSIZ" BÜYÜME
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü 
(DİSK-AR), Haziran ayında yayınlanan 
istihdam ve sanayi büyüme verilerini 
değerlenirdi.

TÜİK tarafından 
15 Haziran 2017 

tarihinde açıklanan 
Mart 2017 dönemi 

Hane Halkı İşgücü 
İstatistikleri ile 
8 Haziran 2017 

tarihinde açıklanan 
Sanayi Üretim 

Endeksi verileri 
karşılaştırıldığında 
sanayide istihdam 

azalmasına rağmen 
büyüme yaşandığı 

ortaya çıktı. 

Kaynak: TÜİK 
Hane Halkı İşgücü 

Anketleri, TÜİK 
Sanayi Üretim 

Endeksi

Açıklama: TÜİK 
orijinal serisinde 

2010:100 olan 
sanayi üretim 
endeksi, DİSK-
AR tarafından 

2014:100 şekline 
dönüştürülmüştür.

Grafik 1: Sanayide Büyüme ve İstihdam İlişkisi (Mart 2014-2017)
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yılında ise yüzde 12,6 artış gösterdi. Böylece sanayi istihdamı düşerken sanayide son dört yılda 

yaşanan üretim artışı yüzde 13’e yaklaşmış oldu.

İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ YAŞANIRKEN ÜRETİM ARTIŞININ SEBEBİ NEDİR? 

Bunun iki sebebi olabilir makine-teçhizat (teknoloji) yatırımlarındaki artış veya mevcut istih-

damın daha yoğun ve aşırı kullanımı. İstihdam artışı yaşanmaksızın üretimde meydana gelen 

artışın nedenini irdelediğimizde bu artışın makine-teçhizat yatırımından (teknolojik yenilen-

meden) kaynaklanmadığı anlaşılıyor. 

Tablo 1: Sanayi Üretim, Makine Yatırım ve İstihdam Endeksleri

Kaynak: TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketleri, TÜİK Sanayi Üretim Endeksi, Dönemsel Gayri Safi Milli Hasıla 2017 
1. Çeyrek Sonuçları. Açıklama: Endeksler DİSK-AR tarafından 2016: 100 bazlı hale getirilmiştir

TÜİK’in Dönemsel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 1. Çeyrek sonuçlarına göre 2016-2017 döneminde 

makine-teçhizat yatırımlarında yüzde 10 oranında daralma yaşandı. 2016 ilk çeyreğinde 100 

olan makine-teçhizat yatırımları endeksi 2017’nin ilk çeyreğinde 89,9’a geriledi (Tablo 1). Bu 

veriler net bir biçimde üretim artışının işçilerin üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor.

İstihdam artışı bir yana, işçi sayısı azalmasına rağmen üretim artmaktadır. Bu “mucizevi” 

büyümenin arkasında yatan gerçek işçilerin daha yoğun ve aşırı çalıştırılmasıdır. Makine-teç-

hizat yatırımları ve istihdam gerilerken üretimin artması ancak bir şekilde mümkün olabilir: 

İşçilerin daha yoğun ve aşırı çalıştırılması. Bu yoğun ve aşırı çalıştırmanın, iş kazalarını, iş ci-

nayetlerini ve meslek hastalıklarını artırdığı bilinmektedir. Türkiye sanayisi istihdama faydası 

olmayan, işçinin daha yoğun çalıştırılması ve sömürülmesine dayanan bir büyüme süreci 

yaşamaktadır.

İstihdam seferberliği iddiaları ve teşviklerine rağmen sanayide son dört yılda istihdam artışı 

değil, istihdam daralması yaşanmaktadır. Ancak istihdamda yaşanan bu durgunluk ve daral-

manın sanayi üretiminde düşüşe yol açmadığı tersine sanayi üretiminin arttığı görülmektedir. 

İstihdam artışı 
bir yana, işçi 
sayısı azalmasına 
rağmen üretim 
artmaktadır. 
Bu “mucizevi” 
büyümenin 
arkasında 
yatan gerçek 
işçilerin daha 
yoğun ve aşırı 
çalıştırılmasıdır. 
Makine-teçhizat 
yatırımları 
ve istihdam 
gerilerken 
üretimin artması 
ancak bir şekilde 
mümkün olabilir: 
İşçilerin daha 
yoğun ve aşırı 
çalıştırılması. Bu 
yoğun ve aşırı 
çalıştırmanın, 
iş kazalarını, iş 
cinayetlerini 
ve meslek 
hastalıklarını 
artırdığı 
bilinmektedir.

ÜRETİMDE YAŞANAN ARTIŞIN İSTİHDAMA DA YANSIMASI İÇİN: 

• ÇALIŞMA SAATLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ, 

• AŞIRI ÇALIŞTIRILMA UYGULAMALARINA SON VERİLMESİ, 

• İŞÇİLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA 
UYGUN HALE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR.
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Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair 7033 sayılı Kanun 
1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yasa ile esas olarak sermayeye yeni ko-
laylıklar sağlandığı ve yasanın pek çok 
hükmünün sermayeyi koruduğu net. 
7033 sayılı Kanun ile 1924 tarihli ve 394 
sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun da yü-
rürlükten kaldırıldı. 394 sayılı Kanun’un 
kaldırılması kamuoyunda hafta tatili 
hakkının ortadan kaldırıldığı ya da hafta 
tatilinin cuma gününe alındığı gibi hata-
lı değerlendirmelere yol açtı. Bu hatalı 
değerlendirmelerin işçilerde hafta tatili 
hakkı konusunda tereddütler yarattığı 
anlaşılıyor. Bu durum hafta tatili hakkı 
kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu ne-
denle konunun açıklığa kavuşturulması 
ve doğru bilgilenme önem taşıyor.

•Ücretli hafta tatili hakkını ortadan kal-
dırmaya dönük sermaye özlemleri ve 
hafta tatilinin cuma olmasına dönük si-
yasal hedeflerin olduğu kamuoyunca bi-
liniyor. Ancak 7033 sayılı yasa ile ne haf-
ta tatili hakkı ortadan kalktı ne de hafta 
tatili günü cuma olarak değişti.

•Hafta tatili hakkı başta Anayasa olmak 
üzere bir dizi kanunla düzenlenmiş ve 

güvence altına alınmış bir haktır. Yü-
rürlükten kaldırılan 394 sayılı Hafta Ta-
tili Hakkında Kanun ile hafta tatili hakkı 
değil, sanayi işletmelerinin, her yıl hafta 
tatillerinde çalışabilmek için belediyeler-
den izin alma ve harç yatırma zorunlulu-
ğu ortadan kaldırıldı.

•1924 yılında çıkarılan 394 sayılı Kanun 
zaman içinde değişikliğe uğradı, pek çok 
maddesi yürürlükten kaldırıldı ve uygu-
lama alanı daraldı. 394 sayılı Kanun ile 
on bin veya on binden fazla nüfusu olan 
yerlerde haftada bir gün tatil verilmesi 
zorunluluğu getirilmiş ve haftada 6 gün-
den fazla süreyle çalışma yasaklanmıştı. 
Yasaya göre hafta tatili 24 saatten az ol-
mamak üzere ve cuma günleri uygula-
nacaktı. 394 sayılı yasada hafta tatilinde 
ücret ödenmesine ilişkin bir düzenleme 
yoktu.

•Hafta tatili hakkı daha sonra farklı ka-
nunlarda daha geniş bir biçimde düzen-
lendi. 1935 yılında kabul edilen 2739 
sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanun ile hafta tatili 35 saate 
çıkarıldı ve tatil günü de cuma günün-
den pazar gününe kaydırıldı. Ancak bu 
kanunda da hafta tatilinin ücretli olma-
sına yönelik bir düzenleme yoktu. İşçi-
lere hafta tatili ve genel tatillerde ücret 
ödenmesi 1951 yılında kabul edilen İşçi-
lere Hafta Tatili ve Genel Tatil Günlerin-
de Ücret Ödenmesi Hakkında Kanun ile 
mümkün oldu. Başlangıçta hafta tatili 
ücreti yarım ücret iken daha sonra tama 
yükseltildi.

•Dinlenme ve hafta tatili hakkı 1961 
Anayasası’nın 44. maddesi ile anayasal 
güvence altına alındı. Ücretli hafta, bay-
ram tatili ve ücretli yıllık izin haklarına 
anayasada yer verildi. 1982 Anayasa-
sı’nın 50. maddesine göre de “Dinlen-
mek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta 
ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hak-
ları ve şartları kanunla düzenlenir.”

•1981 yılında kabul edilen 2429 sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında 
Kanun’un 3. maddesi hafta tatilinin pa-
zar günü olduğunu hükme bağlamakta-

dır. Borçlar Kanunu’nun 421. maddesine 
göre işveren, isçiye her hafta, kural ola-
rak pazar günü veya durum ve koşullar 
buna imkân vermezse, bir tam çalışma 
günü tatil vermekle yükümlüdür. Dola-
yısıyla kural olarak hafta tatilinin pazar 
günü olduğuna şüphe yoktur. 4857 sa-
yılı İş Kanunu’nun 46. maddesi ise ücretli 
hafta tatili hakkını garanti altına almak-
tadır. Öte yandan İş Kanunu’na göre işçi-
lere hafta tatilinde fazla çalıştırılma yap-
tırılması işçinin onayına tabidir.

•Dolayısıyla Anayasa, Ulusal Bayram ve 
Genel Tatiller Hakkında Kanun, İş Kanunu 
ve Borçlar Kanunu’nun hafta tatiline iliş-
kin hükümleri yürürlüktedir. Bu kanunlar 
yürürlükte olduğu sürece hafta tatilinin 
pazar günü olduğu hususu ve hafta tati-
linin ücretli olduğu hususu tartışma gö-
türmez bir durumdur. 

•394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’nun kaldı-
rılması ile hafta tatili değil, sanayicilerin 
hafta tatilinde çalışmak için belediye-
lerden her yıl izin alma ve harç yatırma 
yükümlülükleri ortadan kaldırıyor. Böy-
lece işverenlerin hafta tatilinde çalışma 
yaptırması nispeten kolaylaşmış olacak 
ve pazar günleri çalışan işçiler ise hafta 
tatilini diğer günlerde kullanmak zorun-
da kalacak. Belediyeden izin koşulunun 
kaldırılması, işverenlerin maliyetini azal-
tır, kamu gelirlerinde eksilmeye yol açar 
ve esnekliği artırıcı sonuçlar yaratır. Bu 
nedenle işverenlerin belediyelerden izin 
alma zorunluluğunun kaldırılmasını doğ-
ru bulmuyoruz.

•Ücretli hafta tatili anayasal haktır, hafta 
tatili günü kural olarak pazar günüdür!  
Ücretli hafta tatili hakkı işçi sınıfının en 
önemli kazanımlarından biridir. Hafta ta-
tili hakkının korunması ve kullanımı için 
doğru bilgilenme önemlidir. Gerçeği yan-
sıtmayan “hafta tatili kaldırıldı” şeklinde 
iddialar işçilerde hafta tatili bilincini zayıf-
latabilir ve işverenlerin hafta tatili hakkı-
nı ihlal etme eğilimini güçlendirir. Bu tür 
hatalı değerlendirmelerden kaçınmak ve 
hafta tatilini temel bir işçi hakkı olarak 
savunmak ve kullanmak önemlidir.

HAFTA TATİLİ KALKTI MI?
Hafta Tatili Hakkında Kanun’un 
yürürlükten kaldırılması 
kamuoyunda hafta tatili hakkının 
ortadan kaldırıldığı ya da hafta 
tatilinin cuma gününe alındığı 
gibi hatalı değerlendirmelere yol 
açtı. Bu hatalı değerlendirmelerin 
işçilerde hafta tatili hakkı 
konusunda tereddütler yarattığı 
anlaşılıyor. Bu durum hafta 
tatili hakkı kullanımını olumsuz 
etkileyebilir. Bu nedenle konunun 
açıklığa kavuşturulması ve doğru 
bilgilenme önem taşıyor.
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Konfederasyonumuzun TTB, TMMOB, ve KESK ile birlikte ülkemizdeki 
gerilimi azaltmak ve emeğin haklarının kazanılmasına, demokrasinin 
işlemesine ve barışa dönük umutsuzluk havasını dağıtarak moral ver-
mek amacıyla 10 Ekim 2015’ te yapmaya karar verdiği Emek, Barış ve 
Demokrasi mitingi, ne yazık ki iki intihar bombacısı aracılığı ile gerçek-
leştirilen Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan en büyük katliama 
sahne olmuştur. Barışı ve demokrasiyi savunan yüz arkadaşımız ha-
yatını kaybetmiş, yüzlercesi fiziken, onbinlercesi ruhen yaralanmıştır. 
Ülkemiz için ayrı bir dönemi açan bu katliam, soruşturma aşamasında 
pek çok hukuk skandalına sahne oldu. Katliama yol veren karanlık eller, 
katliamdan sonra katilleri korudu; kimilerinin “kaçmasına” izin verilirken 
kimileri düzenlenen operasyonlarda şaibeli biçimde “ölü ele geçirildi”.

“Katliamı Unutturmayacağız, Hesap Soracağız” diyerek, DİSK adına Hu-
kuk Dairesi olarak davayı takip edip, hukuksal mücadeleyi sürdürü-
yoruz. Katliamın gerçekleştiği ilk gün Ankara Cumhuriyet Savcılığına 
başvurarak katliamın gerçekleştirilmesinde kamu görevlilerinin ağır 
sorumlulukları bulunduğunu, diğer siyasi katliamlar gibi bu katliamın 
da karartılacağı endişesi taşıdığımızı, bu nedenle soruşturmanın ulus-
lararası insan hakları standartlarına göre yürütülmesini, mağdur taraf 
olarak soruşturmada aktif biçimde yer aldığımız bir soruşturma kurulu 
oluşturulmasını, olayda sorumluluğu açık olan Ankara Emniyeti TEM 
bürosunun soruşturmadan çekilerek bizzat savcılık tarafından yürütül-
mesini talep ettik. 

10 Ekim Katliamı Davası:

KATİLLERİ TANIYORUZ!
10 Ekim Katliamı’nın ardından açılan 
davalarda hukuk skandalları yaşanmaya 
devam ediyor. Katliamı bilinçli olarak 
engellemeyenler, katilleri gizlemek için 
ellerinden geleni yapıyor.

Hukuk
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Dosyada 
gelen kamera 

görüntülerinden 
anlaşıldığı üzere 

katliamcılar, 
olay sonrası beş 

gün boyunca 
ellerini kollarını 

sallayarak, 
plakalarını dahi 

gizleme gereği 
duymadan 

Gaziantep ve 
Urfa’da dolaşmış; 

katliamın kilit 
isimleri, polisçe 

bilinmesi 
muhtemel 

ikametlerinde, 
depolarda, eylem 

hazırlığı yapılan 
Alyaz sitesindeki 

hücre evinde 
kalmaya devam 

etmişlerdir.

Ancak soruşturma gizli yürütüldü; soruştur-
ma devam ederken katliamcıların bir kıs-
mının şaibeli biçimde operasyonlarda öldü-
rüldüğünü basından öğrendik. Soruşturma 
sonlandırılıp dava açılınca, kuşkularımızda ne 
kadar haklı olduğumuzu gördük. 

Ağır ihmalleriyle(!) katliama yol açan dev-
let görevlileri, katliam sonrasında da tetikçi 
katliamcıların kaçmasını kolaylaştırmışlardı. 
İki canlı bombanın gerçekleştirdiği böylesine 
ağır bir katliam sonrası ilk yapılması gereken 
araç giriş çıkışlarına yol uygulaması yapmak, 
geniş çaplı arama yapmak, AŞTİ’yi kontrol al-
tına almak olmalıyken bunların hiç birisi ya-
pılmamış. Miting öncesi mahkemeden alınan 
arama ve yol uygulaması kararı, tam da canlı 
bombaların Ankara’ya girdiği saatte uygulan-
madığı için ellerini kollarını sallayarak miting 
alanına gelip bombayı bırakan katiller, aynı 
gün Ankara’dan bombaları getirdikleri araç-
larla, bu araçların plakalarını vs değiştirme-
den, kendi kimliklerini ve yüzlerini gizleme-
den, benzin istasyonlarında mola verip yakıt 
alarak yemek yiyerek, gezerek aynı yoldan 
geri dönmüşler. 

Dosyada gelen kamera görüntülerinden an-
laşıldığı üzere katliamcılar, olay sonrası beş 
gün boyunca ellerini kollarını sallayarak, pla-
kalarını dahi gizleme gereği duymadan Ga-
ziantep ve Urfa’da dolaşmış; katliamın kilit 
isimleri, polisçe bilinmesi muhtemel ikamet-
lerinde, depolarda, eylem hazırlığı yapılan Al-
yaz sitesindeki hücre evinde kalmaya devam 
etmişlerdir. En son 15.10.2015 tarihinde, saat 
23.59’da valizlerini alarak ayrıldıktan hemen 

sonra bu ev ve depolara baskınlar yapılmış, 
failler yerine onların geride bıraktığı bomba 
artığı malzemelere el konulmuştur.  Katiller 
yakalanmamış, bir bakıma delillerin ortadan 
kalkması sağlanmıştır. 

Soruşturma devam ederken görüştüğümüz 
savcılar, faillerin önde gelenlerinin Suriye’ye 
geçmiş olduklarını, zaten yakalansalar da 
kendilerini patlatacaklarını söylüyordu. Ga-
rip biçimde kilit sanıklar Yunus Durmaz, Ha-
lil İbrahim Durgun ve  Mehmet Kadir Cabael 
tam da savcıların dediği gibi kuşkulu ope-
rasayonlarda “ölü ele geçirildiler”. Aylarca 
yakalanmayan asli faillerin birer birer yok 
edilmelerinin hesabını sormak üzere her üç 
operasyona ilişkin dosyaları, olay yeri görün-
tü kayıtları ve özellikle operasyon saatinden 
bir saat öncesi ve sonrasına ait polis telsiz 
kayıt kayıtları, ısrarlı taleplerimize rağmen 
dosyaya halen girmemiştir. 

Soruşturmadaki usulsüzlükler sadece bu-
nunla sınırlı değildir; kamera görüntülerinde 
bombayı hazırladığı görünen bir çok kişinin 
kimliği hala ve ısrarla tespit edilmemiş; sanık-
ların telefon kayıtları eksik toplanmış, dahası, 
tüm dosyalarda sanıkların tape kayıtları ol-
duğu halde nedense bu dosyada hiçbir tape 
kaydına yer verilmemiştir. Oysa canlı bomba  
Yunus Emre Alagöz ve katliamı planlayan İl-
hamı Balı, Halil İbrahim Durgun, Edremit Türe, 
Yunus Durmaz, Yakup Şahin, Deniz Büyükçe-
lebi, ve Müslüm Bizet’in uzun bir süredir MİT 
ve Emniyet istihbaratın takibinde olduğu ida-
ri soruşturma dosyasında belgeleriyle ortaya 
çıkmıştır.
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Başından beri söylediğimiz gibi, siyasal ve 
sistematik bir katliamla karşı karşıya oldu-
ğumuz içindir ki katliamdan sonra savcılar 
nasıl olup da teknik takipteki kişilerin bu 
katliamı yaptıklarını araştırmamış, bunu or-
taya koyan Mülkiye Müfettişi raporunu dahi 
istememişlerdir. Şayet bu kayıtlar gelseydi, 
adım adım takip edilen katliamcıların, istih-
baratı açık biçimde tüm emniyet birimlerine 
iletilen bir katliamı nasıl olup da gerçekleş-
tirdiği ve bunun nasıl engellenmediği ortaya 
çıkacaktı.  Haklarında teknik takip olduğu ve 
Türkiye’de eylem planladıkları yargılandık-
ları diğer dosyalarda görülen İlhami Balı ve 
Yunus Durmaz’ın MİT ve Savcılık tarafından 
neden Suriye’deymiş gibi gösterildikleri sor-
gulanabilecekti. 

Ne yazık ki bugüne kadar devletin sorum-
luluğuna dair hukuksal süreçte bir ilerleme 
kaydedilemedi. Miting düzenleyicisi diğer 
örgütlerle birlikte konfederasyonumuz adı-
na, katliamda sorumluluğu olan tüm devlet 
görevlileri –Başbakanından MİT Müsteşarı ve 
Emniyet görevlilerine kadar– hakkında suç 
duyurusunda bulunduğumuz kişiler soruş-
turulmadı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış 
olduğumuz suç duyuruları işleme dahi konul-
madı. Bu kararlara karşı Danıştay’a itiraz ettik; 
Danıştay inceleme yetkisinin olmadığı gerek-
çesiyle usulden ret kararı verdi. Bu pervasızlı-
ğa karşı, savcılık ve Danıştay kararını Anayasa 
Mahkemesine taşıdık. Dosya şimdilik arşivde. 
Daha ne kadar bekletilir bilmiyoruz.  

Üstelik olayı inceleyen mülkiye müfettişi, 

emniyet ve istihbaratın “en azından ihmal” 

olarak nitelenebilecek fiilleriyle katliama 

neden olduklarını açıkça rapor etmişti. Bu 

rapor ortaya çıktıktan sonra, savcılar değil 

kendiliğinden harekete geçmek bir kez daha 

başvurmamıza rağmen, hiçbir kamu görev-

lisini soruşturmadılar. Müfettiş raporu, katli-

am dosyasını soruşturanların soruşturulması 

gerektiğini ortaya koymuştu. Buna rağmen 

savcılar, katliamda sorumluluğu bulunanları 

değil; katliamın etkili soruşturulmadığını dile 

getiren mağdurları ve yakınlarını soruştur-

maya başladı. Devletin sorumluluğuna dair 

söz eden onlarca On Ekim mağduru ve yakını 

hakkında soruşturma başlatıldı.

Şimdi, davanın görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza 

Mahkemesinde, davanın birkaç tetikçi katli-

amcıyla sınırlandırılamayacağı,  ülkenin siya-

sal yaşamını değiştiren, barışı ve demokrasiyi 

hedef alan bu siyasal katliamın siyasi failleri-

nin tespit edilerek yargılanması için hukuk-

sal mücadelemize devam ediyoruz. “Kokteyl 

terör” diyerek katliam sanıklarını gizleyenler, 

“oyumuz arttı” diye sevinenler, canlı bomba-

cıları üzerimize salanlar, kayıplarımızı anar-

ken tekme tokat saldırıp gaz sıkanlar ve 

bunlara emir verenler bir gün mutlaka yar-

gılanacaklar. 

Katliamı unutturmayacağız, hesap soracağız;  

zira katilimizi çok iyi tanıyoruz. 

Şimdi, davanın 
görüldüğü An-
kara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesinde, 
davanın birkaç te-
tikçi katliamcıyla 
sınırlandırılama-
yacağı,  ülkenin 
siyasal yaşamını 
değiştiren, barışı 
ve demokrasiyi 
hedef alan bu 
siyasal katliamın 
siyasi faillerinin 
tespit edilerek 
yargılanması için 
hukuksal müca-
delemize devam 
ediyoruz.
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ILO tarafından çalışma ortam ve koşullarının düzeltilmesi ve insan onuru-
na yakışır iş anlayışının belirleyici ilke olarak kabul edilmesi söz konusu 
olsa bile, yaşanan trajedilere bakıldığında bu hedeflere ulaşmanın nere-
deyse olanaksız olduğu görülmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan Dünyada İstihdam 
ve Sosyal Görünüm 2015 Raporuna göre tüm çalışanların yalnızca dörtte 
birinin istikrarlı bir istihdam ilişkisi içinde yer aldığı tahmin ediliyor.

2015 raporunda, halihazırda verileri mevcut olan ülkelerde (tüm dünya-
daki işgücünün yüzde 84’ünü kapsıyor) çalışanların dörtte üçünün geçici 
ya da kısa süreli sözleşmelerle, çoğu kez herhangi bir sözleşmenin bu-
lunmadığı kayıt dışı işlerde, kendi hesabına ya da ücretsiz aile işlerinde 
çalıştıkları belirtiliyor.

Dolayısıyla yapılan işlerde yoksulluk, düşük kazanç, tehlikeli çalışma ko-
şulları ve sağlık sigortası yokluğu gibi büyük riskler gündemdedir. Gö-
rüldüğü üzere, güvencesiz, esnek ve  kayıtdışılığın, iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamaları açısından ne denli olumsuz etkiler yarattığı ve sorunlara ya-
pısal bir özellik kazandırdığını belirtmek gerekiyor.

Bu yaklaşım içinde ekonomik büyüme tek başına insana yakışır iş olanak-
ları yaratmadığı ve mevcut işlerin niteliğini geliştirmediği gibi, onları daha 
da taşeron ve güvencesiz ilişkilerin içine çekmeye çalışarak yoksulluğun 
daha derin yaşanmasına neden olmaktadır. 

Bilinmesine rağmen, tekrar vurgulamak önemlidir: her yıl dünyada 250 ila 
270 milyon iş kazası yaşanmakta, yine 160 milyon civarında meslek has-
talığı vakası görülmekte ve yine bunlara bağlı olarak 2 milyon civarında 

“MİLLİ SEFERBERLİK” RUHUYLA 
ÇALIŞIRKEN ÖLÜYORUZ….
Bu ülkenin çalışma yaşamındaki en 
temel sorunlarından birisi, kamusal bir 
işçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminin 
yokluğudur. Piyasanın gereklerine uygun 
halde çıkarılmış mevzuat iş cinayetlerini 
engelleyememektedir.

 Çalışma 
Bakanlığı’nın 

başlattığı 
‘Hedef Sıfır’ Milli 

Seferberliği 
ölümlü kazaları 

kapatan 
makyajdan 

başka bir şey 
değildir. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
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insan hayatını kaybetmektedir. Ne acı-
dır ki, her yıl 22 bin civarında çocuk işçi 
yaşamını kaybetmekte ve bu olumsuz-
lukların iyileştirilmesi konusunda ciddi 
adımların atıldığını görememek derin 
bir kaygı yaratmaktadır.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 
ALANINDA ÜLKEMİZİN SİCİLİ 
ÇOK BOZUK DURUMDADIR

1987 yılından beri Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı, her yıl 4-10 Mayıs ta-
rihleri  arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Haftasını” kutlar.

ILO 28 Nisan’ı 2001 yılından beri “Dünya 
Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü” ola-
rak ilan etmiştir.

Türkiye, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı 
açısından en problemli iki alan olan ve 
kitlesel ölümlerin sıkça yaşandığı inşaat 
ve madencilik sektörlerinde ILO’nun 167 
sayılı  “İnşaat İşlerinde Sağlık ve Güven-
lik” sözleşmesi 29.11.2014 tarihinde, 176 
Sayılı “Madenlerde Sağlık ve Güvenlik 
Sözleşmesi”ni 12.12.2014 tarihinde niha-
yet kabul etmiştir.

Ülkemiz açısından duruma bakıldığın-
da, mevzuat ve kurumsal değişikliklere 
rağmen, ölümlü iş kazaları, kalıcı iş gö-
remezlikler, meslek hastalıkları tablosu 
daha da kötüleşmektedir.

2004-2012 dönemine bakıldığında, yani 
155 ve 161 Sayılı ILO sözleşmelerinin 
Mecliste kabul edilmesinden, 6331 sayılı 
yasanın çıkışına kadar, her yıl ortalama 
1316 çalışan yaşamını yitirmiştir.

2004-2014 yılları arası ise, yani 6331 sa-
yılı yasanın kabulünden 2 yıl sonra bu 
ortalama yıllık 1377 sayısına ulaşmıştır.

2016 yılında en az 1970 işçi yaşamını 
yitirmiş durumdadır. Yıllık ortalama iş 
cinayetlerinde 1500’ü bulmuş durum-
dadır.

İSİG İstanbul Meclisi verilerine göre 2017 
yılının ilk beş ayında ise en az 741 işçi 
yaşamını yitirdi.

Çalışma Bakanlığı’nın başlattığı ‘Hedef 
Sıfır’ Milli Seferberliği ölümlü kazaları ka-

patan makyajdan başka bir şey değildir. 
13 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında 
en az 166 işçi yaşamını kaybetti.

Yine İSİG Meclisi verilerine göre; 2014 
yılında 14 yaş ve altı 19; 15-17 yaş ara-
sında 35 çocuk; 2015 yılında 14 yaş ve 
altı 18; 15-17 yaş arasında 45 çocuk ve 
2016 yılında 14 yaş ve altında 18, 15-17 
yaş aralığında 38 çocuk olmak üzere 
toplamda yaklaşık 200 çocuğu iş cina-
yetlerinde kurban verdik.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği uygulamaları 
ve Meslek Hastalıkları tanısının normla-
ra uygun konulması ve tedavi süreçleri-
nin altyapısının oluşturulması konusun-
da Türkiye’nin sicilinin oldukça bozuk 
olduğu burada açıkça ifade etmek ge-
rekmektedir.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin 
kabul ettiği bütün Politika Belgeleri ve 
Eylem Planlarına bakıldığında başarısız-
lık açık bir şekilde görülür.

Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği 
sistemi çökmüş olduğunu nicedir söylü-
yoruz. Yapılan bütün düzenlemeler bu 
çökmüş sistem üzerine yapılmakta ve/
fakat ortaya çıkan sonuçlar giderek çok 
daha kötü olmaktadır.

Sonuç olarak; kamusal bir işçi sağlığı ve 
iş güvenliği alanı yaratmak için bütün-
lüklü bir sistem gerekmektedir. Ancak 
bu şekilde yukarda oluşturulmuş me-
kanizmaların işletme düzeyinde etkin 
olması sağlanabilir.

Sendikal örgütlenmenin önündeki bü-
tün engelleri ortadan kaldıracak güçlü 
bir mücadele temel önemdedir.

Taşeron ve güvencesiz üretim sistemi-
nin tamamen yasaklanması ve/veya 
ciddi denetim ve sınırlama getirilmesi 
için samimi, etkin bir mücadelenin top-
lumsal yaşamın her alanında verilmesi 
artık kaçınılmaz bir hal almıştır.

Sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili 
özerk-demokratik bir kurumsal yapının 
sendikalar, meslek oda ve birlikleri ve 
üniversiteler ile birlikte yaşama geçiril-
mesi olmazsa olmaz bir koşul olmuştur.

DİSK
1. DÖNEM ÖREN 
EĞİTİMLERİ 
9-11 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleş-
tirilen DİSK merkezi eğitimi, sendikalarımızın 
örgütlendiği yerlerde çalışan temsilcileri/sen-
dika baş temsilci, temsilci ve yöneticilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir/Ören Genel-İş Eğitim ve Dinlenme 
Tesislerinde gerçekleştirilen eğitime, üye sen-
dikalarımızdan toplam 95 temsilci katılmıştır. 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Eğitim ve 
İSİG Dairesi Başkanı Kanber Saygılı, Genel-İş 
Eğitim Dairesi Başkanı Mahmut Şengül; eğitim-
ciler DİSK Koordinatörü Hakan Koçak, DİSK Eği-
tim ve İSİG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş, DİSK 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç 
Eliaçık, Kocaeli Üniversitesinden Doç. Dr. Aziz 
Çelik, Genel-İş Eğitim Dairesi Müdürü Faruk Öz-
demir, DİSK Basın Yayın Dairesi Müdürü Umar 
Karatepe ve Uzman Can Kaya katılmışlardır.
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KADIN MÜCADELESİNİN İLKE VE DEĞERLERİYLE, 
EMEĞİN MÜCADELESİNDEN ALDIĞIMIZ GÜÇ VE CÜRETLE 
DÜNYAYI YENİDEN YARATACAĞIZ

159 yıl önce New York’ta bir tekstil fabrikasında yanarak hayatını kay-

beden işçi kadınların anısına her yıl 8 Mart’ta kadınlar, “yeryüzünün 

bütün enlem ve boylamlarında” erkek egemenliğine, şiddete, ayrımcı-

lığa, güvencesizliğe karşı yaşam hakkına, özgürlüğüne, emeğine sahip 

çıkmaya devam ediyor.

Bu yıl 8 Mart’ta bir ilk yaşandı. 2017 8 Mart’ını tüm dünya kadınları, 

emek hareketinin bir mücadele aracıyla, grev çağrısıyla örgütledi. Ka-

dınlar son bir yılda biriktirdikleri isyanla 8 Mart’taydı. Arjantin, Şili, Al-

manya, İtalya, Peru, Polonya, Salvador, Güney Kore, İsveç başta olmak 

üzere 50’den fazla ülkede 8 Mart Uluslararası Kadın Grevi olarak tarihe 

geçti. Kadınlar yalnızca kendi ülkelerinde yaşadıkları sorunlara karşı 

değil “yerkürenin her yerinde” şiddete, güvencesiz ve esnek çalışmaya, 

yoksullaştırmalara, eşitsizliklerin derinleşmesine, özgürlüklerin ortadan 

kaldırılmasına karşı yaşamı ve hakları için uluslararası grevdeydi.

Türkiye’de de kadınlar birçok kentte mitinglerle, eylemlerle, gece yü-

rüyüşleriyle 8 Mart’ta Uluslararası Kadın Grevi’ne ses verdi. Kadınlar, 

erkek egemenliğiyle, kadın düşmanlığıyla mücadeleyi, güvencesiz ça-

lışmaya ve ücret eşitsizliğine karşı verilen mücadeleyle birleştirdi. Eşit 

KADIN MÜCADELESİ
SINIR DA YASAK DA TANIMAZ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart’ta 
binlerce kadın sokaklardaydı. Pek çok 
kentte OHAL bahanesiyle yasaklanmasına 
ve çeşitli illerde gözaltıların yaşanmasına 
karşın kadınlar yasak dinlemedi, alanları 
doldurdu.

Bu yıl 8 
Mart’ta bir ilk 
yaşandı. 2017 

8 Mart’ını 
tüm dünya 

kadınları, 
emek 

hareketinin 
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Kadın
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emeğe, eşitsiz ücret verilmesine ve güven-
cesiz çalışmaya HAYIR diyen DİSK’li kadınlar 
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana başta olmak 
üzere birçok kentte kendi talepleriyle ey-
lemdeydi. Valiliklerin ve polisin tüm yasak-
lama girişimlerine, saldırılarına rağmen 8 
Mart eylemleri yaygın, kitleseldi.

8 MART BİRÇOK KENTTE OHAL 
GEREKÇESİYLE YASAKLANDI

8 Mart’tan birkaç gün önce İstanbul, İzmir 
ve Mersin’de yapılacak mitingler yasaklandı. 
Kadınların direnişi karşısında valilikler geri 
adım atmak zorunda kaldı, 8 Mart coşkuyla 
kutlandı.

Aydın, Siirt, Antalya ve İstanbul Ümraniye’de 
düzenlenecek etkinlikler OHAL gerekçe gös-
terilerek yasaklandı.

KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli, Urfa ve Diyarbakır’da kadınların 8 
Mart yürüyüşlerine polis müdahale etti. Ko-
caeli’ de yapılan yürüyüşe polis müdahalesi 

sonucu 35’i kadın, 39 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan kadınlar Uluslararası Ka-
dın Grevi çağrı metnini, gözaltı otobüsünde 
okuyarak tüm dünya kadınlarının grevini 
selamladı. Urfa’da 23, Diyarbakır’da 4 kadın 
gözaltına alındı.

Her yıl 8 Mart gecesi Ankara’nın Yüksel Cad-
desi’nde düzenlenen Feminist Gece Yürüyü-
şü’nün bitmesinin ardından polis müdahale 
etti, 4 kişi gözaltına alındı.

6 Mart’ta Ankara Üniversitesi Cebeci Kampü-
sü’nde 8 Mart öncesi stand açan 6 kadın öğ-
renci gözaltına alındı. Bilgi Üniversitesi Sant-
ralistanbul Kampüsü’nde kadınların 8 Mart 
etkinliğine tekbirli, bıçaklı saldırı düzenlendi. 
Çok sayıda kadın öğrenci yaralandı.

KADIN İŞÇİLER İŞTEN ÇIKARILDI

8 Mart’ta kadın eylemlerine yapılan müda-
halelerin yanı sıra 8 Mart günü Van Büyük-
şehir Belediyesi’nde 53 kadın işçi ve İstanbul 
Ataşehir Belediyesi’nde 3 kadın işçi işten çı-
karıldı.

KADINLAR 5 MART’TA BAKIRKÖY’DEYDİ

8 Mart Kadınlar Platformunun tarafından düzenlenen Kadın Mitingi, 5 Mart’ta 
İstanbul Valiliğinin tüm engelleme çabasına karşın kadınların geri ısrarıyla 
Bakırköy Özgürlük Meydanında gerçekleşti. Binlerce kadın şiddete, gericiliğe, 
savaşa, emek sömürüsüne karşı emeği, yaşamı ve özgürlüğü için rengarenk 
“Hayır”larıyla Bakırköy’deydi. DİSK’li kadınlar da kendi talepleriyle “İşsizli-
ğe, Güvencesizliğe, Ayrımcılığa, Kadın Cinayetlerine Hayır” pankartıyla alanda 
yerini aldı.

DAYANIŞMA ve ÖZGÜVEN: FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ

Kadınlar 15. Feminist Gece Yürüyüşü için İstanbul Beyoğlu’nda Fransız Kültür 
Merkezi önünde buluştu. İstiklal Caddesi’ni dolduran on binlerce kadın, dünya 
kadınlarının çağrısına ses verdi. Yaşamı ve hakları için direnen kadınlar bütün 
özgüveni, neşesi ve coşkusuyla son yılların en kitlesel buluşmasını gerçekleş-
tirdi. Kadınların yüzyıllardır biriktirdikleri Hayır’lar, taşınan dövizlerde dile 
geldi. 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü umudu tazeledi, dayanışmayı güçlen-
dirdi.
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Türkiye’de kadın istihdamı ve işgücüne katılım oranı Avrupa Birliği 
ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşük orandadır. Kırdan kente 
göç, ekonominin zayıf istihdam yaratma kapasitesi ve kadınların ça-
lışma yaşamına katılımına dair toplumsal cinsiyet temelli engeller ka-
dınların düşük istihdamının nedenleri olarak açıklanabilir. Kadın emeği 
ve istihdamı, hükümet programlarında daha çok kadın girişimciliği ve 
meslek edindirme kursları ile ele alınmış, kapsayıcı bir politika ve ulu-
sal istihdam stratejileri geliştirilmemiştir (Dedeoğlu, 2009). AKP iktidarı 
döneminde çalışma hayatında hem yasal hem de kurumsal anlamda 
büyük değişiklikler yaşandı. ‘Güvenceli esneklik’ adı altında güvencesiz 
çalışmanın hukuki alt yapısı oluşturuldu. ‘Esneklik’ adı altında yapılan 
tüm düzenlemeler genelde tüm çalışanları, özelde ise işgücü piyasası-
nın kırılgan katmanlarında yer alan kadınları daha fazla etkilemektedir. 
Kadın istihdamı sorunu çok boyutludur. Bu yüzden ‘geçici’ yöntemler 
ancak kadın işsizliğini yönetmekte; ancak kadın istihdamını arttırma-
maktadır.

KADIN İŞSİZLİĞİ YÜKSELİŞTE

TÜİK tarafından yapılan Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarında kadın 
işsizliği ve kadın istihdamı sorununu oranlarla görmek mümkün. Stan-
dart işsizlik oranı işsizliğin bütün boyutlarıyla anlaşılması için yeterli 
olmamaktadır. Bu işsizlik oranı tarım ve tarım dışı, cinsiyet ve yaş far-
kı gözetilmeksizin ortalama işsizliği yansıtıyor. Oysa işsizlik kadınlarda 
daha yüksek seyrediyor.

Türkiye’de kadın işsizliği artmaya devam etmektedir. TÜİK’in açıkladığı 
dar tanımlı kadın işsizlik oranı geçen yılın Şubat ayına göre 1,6 puan ar-

KADINLAR İÇİN DAHA FAZLA İŞ,
GÜVENCELİ İSTİHDAM

Kadın istihdamının ülkemizde oldukça 
düşük olmasına rağmen bu konuda 
önlemler alındığını söylemek mümkün 
değildir. Özellikle son günlerde yeniden 
gündeme gelen “esneklik” tartışmalarının 
kadın istihdamını daha da düşüreceği 
açıktır.
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tarak 14,8’e yükselmiştir. Sadece son 2 yılda kadın işsiz sayısı 496 bin artmıştır. Yükseköğre-
tim işsizliği oranı yüzde 12.7 seviyesindedir. Yükseköğretim mezunu kadınlar için işsizlik ise 
yüzde 18.1’dir. Bu oran yükseköğretim mezunu erkeklerin işsizlik oranı olan yüzde 9’un iki 
katıdır. Bu kategoride yer alan kadınların işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 150 bin 
kişi artış göstererek 382 binden 532 bine yükselmiştir. Tarım dışı (kentsel) kadın işsizlik ora-
nı geçen yılın Şubat ayı istatistiklerine göre 2,6 puan yükselerek 18,9 olarak hesaplanmıştır. 
Özellikle tarım dışı kadın işsizliğinin yüksek oluşu, kırdan kente göç olgusuyla kentlerde 
ortaya çıkan kadın işgücünün karşılanamadığını işaret etmektedir (Grafik-1).

Grafik 1: İşsizlik Türlerine Göre Artış (Şubat-2017)

Kaynak: TÜİK

Ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) kadınların oranı yüzde 33’tür. Bu grupta yer alan 
erkeklerin oranı ise yüzde 14,9’dur. Kadınlar, erkeklere göre iki kattan daha fazla NEET ko-
numunda olmaktadır. Kadınların aile bakımında üstlendikleri geleneksel rol, eğitime devam 
etme olanaklarının kısıtlı olması, iş hayatında ve toplumsal hayatta karşılaştıkları ayrımcı 
tutumlar NEET oranını yükseltmektedir. Kadınların sınırlı alanlarda eğitim görmesi ile buna 
bağlı olarak belli mesleklerde yer alacak şekilde iş gücü piyasasında konumunun önceden 
belirlenmesi kadınların istihdam alanlarını daraltmaktadır.

İşsizlik daha çok tarım dışı sektörlerde ortaya çıkan bir sorundur. Gerek tarım dışı gerekse 
kentsel işsizlik oranları işsizliğin gerçek boyutlarını ortaya koymaktadır. Kentsel işsizliğin 
toplumsal cinsiyet boyutu daha vahimdir. Nitekim 2017 Şubat ayı Hane halkı işgücü veri-
leri nde kentsel kadın işsizliği oranı yüzde 18,9’dur. Tarım dışı genç kadın işsizliği ise yüzde 
30,7’dir. İstihdam edilenler içinde yer alan kadınlar ise çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. 
Kırda kadınlar tarımsal üretimde ücretsiz aile işçisi olarak çalışırken, kentlere yoğunlaşan 
düşük eğitimli kadın nüfus ise ekonomik sorumluluklar ile birlikte düşük vasıflı ve düşük 
ücretli işlerde yoğunlaşmaktadır. Kentlerde eğitimli dolayısıyla vasıflı olarak çalışan kadınlar 
ise çeşitli ayrımcılıklarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

KADIN İŞSİZLİĞİNE GEÇİCİ ÇÖZÜMLER DEĞİL, KADIN İSTİHDAMINA 
YÖNELİK KAMU POLİTİKASI OLUŞTURULMALIDIR

Kadın işsizlik oranları genellikle ortalama işsizlik oranlarından yaklaşık 2 kat daha fazla 
artmaktadır. Bu noktada yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği gündeme gelmektedir. 
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Fakat yapılan düzenlemeler çalışma yaşamında kadınların esnek biçimde istihdam edilmesi 

sonucunu yaratmaktadır. Kadınların evden çalışması, yarı zamanlı çalışması, ihtiyaç oldu-

ğunda çalışması gibi ‘geçici’ çalışma biçimleriyle, ‘geçici’ çözüm yöntemler üretilmektedir. Bu 

yöntemlerle kadın yoksulluğu ortadan kaldırılmamakta, ancak yönetilmeye çalışılmaktadır. 

Bu tip geçici, parçalı çözümler yerine kadın istihdamına yönelik ayrıca bir kamu politikası 

oluşturulmalıdır.

KADINLAR KURALSIZ VE KAYIT DIŞI İŞLERDE ÇALIŞMAKTADIR

Emek piyasalarının esnekleşmesiyle birlikte kuralsız ve kayıt dışı çalışma biçimleri yaygınlaş-

mıştır. Kadınlar yasal düzenlemelerin dışında kalan bu istihdam biçimlerinde yoğunlaşmıştır. 

Kadınların enformel çalışma biçimlerinde yoğunlaşması kadınların işgücüne katılımı üzerin-

de belirleyici olan toplumsal ve kültürel faktörlerden de kaynaklanmaktadır. Tüm dünyada 

egemen olan cinsiyete dayalı işbölümü kadınları çocuk, hasta, yaşlı bakımından ve ev işlerin-

den, erkekleri ise aileyi geçindirmek için gelir getirici işlerde çalışmakla sorumlu tutmaktadır 

(Toksöz 2007). Kadının esas görevinin ev işleri ve bakım hizmetleri olduğu düşüncesi, kadın 

işgücünün ikincil işgücü olarak görülmesine, kadın emeğinin görünmez ve değersiz olmasına 

neden olmaktadır.

Tablo 2: Kadınların işgücüne dahil olamama nedenleri

Yıl
İş bulma ümidi 

olmayanlar 
Mevsimlik 
çalışanlar

Ev işleriyle 
meşgul

Eğitim/öğre-
nim

Çalışamaz 
halde

2011 1267 64 11872 4219 3406

2012 1303 63 11992 4409 3459

2013 1441 50 11463 4465 3666

2014 1255 67 11589 2250 2512

2015 1144 68 11498 2275 2522

2016 1177 64 11098 2320 2685

Kaynak: TÜİK
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Kadınların işgücüne dahil olamama neden-
lerine bakıldığında ‘ev işleriyle meşgul’ ka-
tegorisi birinci sırada yer almaktadır (Tablo 
2). Kadınların üzerindeki bakım sorumlulu-
ğunun toplumsal olarak paylaşılmasını sağ-
layan uygulamaların yetersizliği nedeniyle 
kadınlar ya evde kalıp, günlük ev işleri ve 
bakım hizmetlerine emek harcamakta, ya 
da iş ve aile sorumluluklarını birlikte yürü-
tebilecekleri esnek çalışma biçimlerini seç-
mek zorunda kalmaktadır. Esnek çalışma 
biçimleri kadınlar için Türkiye gibi ülkeler-
de genellikle kısmi zamanlı ya da kayıt dışı, 
sosyal korumadan yoksun, düşük ücretli 
işler anlamına gelmektedir. Bu işlerde çalış-
mak zorunda bırakılan kadınlar, erkeklerden 
daha düşük ücret ve meslekte yükselme 
fırsatlarının sınırlılığı gibi ayrımcılık türlerine 
maruz kalmaktadır.

KADINLARIN ÜZERİNDEKİ 
BAKIM SORUMLULUĞU 
TOPLUMSALLAŞTIRILMALIDIR

Hükümet çocuk bakım hizmetlerinden kay-
naklı kadınların işgücüne katılamaması soru-
nunu göstermelik projeler üreterek çözmeye 
çalışıyor. Bu projelerden biri de kadın istihda-
mının desteklenmesi için sunulan “Büyükan-
ne Projesi ”dir. Referandumdan hemen önce, 
4 Ocak 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2016 yılı 
değerlendirme toplantısında evde torunları-
na bakan kadınlara bakım ücreti verileceğini 
açıkladı.  “Müjde büyükannelere: bebek pa-
rası” olarak kamuoyuna yansıyan bu proje 
kapsamında 6 bin 600 büyükanneye, mart 
ayından yıl sonuna kadar 425 TL maaş ve-
rileceği söylendi. Hükümet böylelikle devle-
tin sağlamakla yükümlü olduğu bir kamusal 
hizmet için yine kadın emeğini adres göster-
di. Projeye hükümet kaynak ayırmadığı için 
projenin masraflarının yarısı Hak İş, Türk İş 
ve TİSK’in içerisinde yer aldığı işçi ve işveren 
sendikaları ile oda ve borsalardan oluşan 9 
kurum tarafından; diğer yarısı ise işsizlik fo-
nundan karşılandı. Ne işçi sendikalarından 
ve işsizlik fonundan alınan kaynaklarla ne 
de çocuk bakım hizmeti aile içinde başka bir 
kadının emeğiyle ikame edilerek kadın işsiz-
liği sorunu çözülemez.

TALEPLERİMİZ

• Kadın işsizliğine geçici çözümler değil, 

kadın istihdamına yönelik kamu politi-

kası oluşturulmalıdır. Kadın istihdamını 

artırmak için güvenceli istihdam ola-

nakları yaratılmalıdır. 

• Kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsiz-

liği giderilmelidir.

• Kadınların işe alınmalarında ve yüksel-

melerinde cinsiyetçi politikalardan vaz-

geçilmelidir.

• Kamu kurumları ve yerel yönetimler 

tarafından kreş, gündüz bakım evi, has-

ta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler 

açılarak kadınların üzerindeki bakım so-

rumluluğu toplumsallaştırılmalıdır.

• İşyerlerinde yaşanan kadınlara yönelik 

şiddet ve taciz olaylarında kadının be-

yanı esas alınmalı, denetim ve ceza me-

kanizmaları işletilmelidir. 

• Sendikalar, kadınların yoğun olduğu iş-

kollarına ve istihdam biçimlerine yöne-

lik örgütlenme modelleri geliştirmelidir.

• Sendikalı kadın işçilerin özgün sorunları-

na yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğine 

duyarlı toplu sözleşmeler yapılmalıdır. 

• Ücretli ebeveyn izni, kadın ve erkek ay-

rımı yapılmadan tüm çalışanlar için bir 

hak olarak tanınmalıdır.
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olanakları 
yaratılmalıdır. 
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ETUC referandumun açıklanan sonucunu dikkate alırken, konuya ilişkin 

istişareler yürütmenin önündeki gergin atmosfer, anayasadaki değişik-

liklerin kapsamı, zayıf çoğunluk ve yasaya aykırı biçimde yüz binlerce 

mühürsüz oyun geçerli sayılması dâhil olmak üzere usulsüzlük iddia-

larını göz önünde bulundurarak konuya ilişkin endişelerini ifade etti.

ETUC, yabancı gözlemcilerce yapılmış olan önerileri de dikkate aldı. Av-

rupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGIT) temsilcileri 

ön raporlarında endişeleri teyit etme eğilimindeydi. Ocak ayında Avru-

pa Konseyi Parlamenterler Meclisi  “Olağanüstü hal gereği alınan çok 

sayıda önlem ve Türkiye’de temel özgürlükleri zayıflatan kısıtlamalar” 

nedeniyle sürecin ve yeni Anayasanın meşruiyetinden şüphe duyula-

bileceğini belirtmişti.

ETUC kamuoyu ile istişare ederek bu konuda harekete geçme kararı 

vermeden önce yabancı gözlemcilerin raporlarını ve bu konuda yürü-

tülecek olası bağımsız ve şeffaf incelemelerin sonuçlarını beklemek-

tedir.

Açıklanmış olan başa baş sonuç (%51,3 lehte, %48,6 aleyhte), yeni bir 

otoriter sürüklenmeye dair endişe yaratabilir.

17 Nisan Pazartesi günü olağanüstü hal bir kez daha 90 gün uzatıldı. 

Ancak başarısız darbe girişiminden dokuz ay sonra, bu türden kap-

samlı tedbirlerin sürdürülmesinin meşruiyeti yoktur. Türk yetkilileri-

nin kendilerinin de belirttiği gibi 15 Temmuz’dan bu yana, 125,485 kişi 

yargılanmadan ya da itiraz hakkı olmadan işinden atılmış ya da açığa 

alınmıştır, 13,260 vatandaş tutuklanmıştır: bugün itibariyle aralarında 

çok sayıda gazetecinin de bulunduğu 47,555 vatandaşın özgürlükleri 

elinden alınmış durumdadır.

14 Aralık tarihinde Yönetim Kurulunca oybirliği ile kabul edilen açık-

lamasında ETUC “OHAL kararnamelerinin gözden geçirilmesi, hukukun 

üstünlüğü ilkesine geri dönülmesi sendikal haklar da dahil olmak üzere 

temel normlar ve haklar ile Uluslararası ve Avrupa Şart ve Sözleşmele-

rine saygı gösterilmesinin vakti geldi” diye vurgulamıştı.

ETUC, Avrupa ve uluslararası insan hakları prensiplerine aykırı olması 

nedeniyle ölüm cezasına karşı resmi itirazını tekrarlamaktadır. Refe-

randum sonuçlarının da gösterdiği üzere Türkiye derinden kutuplaşmış 

ve bölünmüş durumdadır. Ülke içinde kendi vatandaşların iş güvencesi, 

işçi sağlığı ve güvenliği ve artan şiddet gibi sorunların çözüm bekledi-

ği, dünya genelinde ilişkilerde mutabakata dayalı politikalara ihtiyaç 

duyulduğu bir dönemde, idam cezası üzerine bir referandum yapmak 

provokasyon olacaktır.

ETUC:

"REFERANDUM SONUÇLARINDAN 
ENDİŞELİYİZ"
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) 
Yürütme Kurulu, Türkiye’de gerçekleşen 
referandumun sonuçlarını değerlendirdi.

“Referandum 
sonuçlarının da 

gösterdiği üzere 
Türkiye derinden 

kutuplaşmış 
ve bölünmüş 
durumdadır. 

Ülke içinde kendi 
vatandaşların iş 

güvencesi, işçi sağlığı 
ve güvenliği ve artan 
şiddet gibi sorunların 

çözüm beklediği, 
dünya genelinde 

ilişkilerde mutabakata 
dayalı politikalara 
ihtiyaç duyulduğu 

bir dönemde, idam 
cezası üzerine bir 

referandum yapmak 
provokasyon 

olacaktır.”
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İpek Yolu Sendikalar Semineri 18-19 Ni-
san 2017 tarihlerinde Çin Sendikalar Fe-
derasyonu’nun (ACFTU) ev sahipliğinde 
Pekin’de düzenlendi. 21 ülkeden sen-
dika temsilcilerinin, akademisyenlerin 
ve araştırmacıların katıldığı toplantıda 
Asya ülkelerindeki ekonomik durum, 
çalışma koşulları ve sendikaların du-
rumu tartışıldı. Seminere Türkiye’den 
DİSK katıldı.

Seminerde Bir Yol Bir Kuşak Girişimi, 
Birleşmiş Milletler 2030 Hedefleri, İnsan 
Onuruna Yakışır İş, Küresel Yatırımlar 
ve İşçi Hakları, Küresel Sanayinin Yenin-
de Yapılandırılması, Mesleki Eğitim, Gü-
vencesiz Çalışma, Göçmen İşçilerin Hak-
ları ve Sendikaların Küresel Yönetişime 
Katılımı başlıklı oturumlar düzenlendi. 
Küresel ekonomideki gelişmelerin ça-
lışma koşullarına etkileri değerlendirildi.

Rusya, Azerbaycan, Bangladeş, Bela-
rus, Endonezya, Filipinler, İran, Japonya, 
Kazakistan, Kamboçya, Laos, Lübnan, 
Malezya, Moğolistan, Nepal, Pakistan, 
Polonya, Senegal, Singapur, Suriye, 
Vietnam ve Türkiye’den sendikacıların 
katıldığı seminerde DİSK Uluslararası 
İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, 
Türkiye’deki istihdam koşulları ve sen-
dikal haklar üzerine bir sunum yaptı. 
Eliaçık bu sunumun yanı sıra Türki-
ye’deki Çin yatırımları ve Türkiye’de 
çalışan Çinli işçilerin durumu hakkında 
bilgi verdi.

Seminer katılımcıları ayrıca bazı işyerle-
rini ziyaret ederek, sendikaların ve par-
ti komitelerinin işyeri faaliyetleri hak-
kında bilgi aldı. Ziyaret edilen işyerleri 
arasında Türkiye için tren ve tramvay 
üreten CRRC fabrikası da bulunuyordu.

Seminer sonunda yayımlanan sonuç 
metninden bazı bölümler şu şekilde;

“Uzun süredir krizlerle boğuşan dünya 
ekonomisi ülkeler arasında eşitsiz kal-

kınmaya neden olduğu gibi zenginlerin 
daha zengin yoksullarınsa daha yoksul 
olmasına yol açmaktadır. Bu durum 
sadece işçilerin haklarını ve çıkarlarını 
değil aynı zamanda dünya barışını ve 
insanlığın gelişimini de olumsuz etki-
lemektedir. Dünya ekonomisinin mev-
cut kötü gidişine son verip kapsayıcı 
ve sürdürülebilir bir kalkınmayı inşa 
etmek uluslararası toplumun ortak so-
rumluluğudur”.

“Bir Kuşak Bir Yol Girişimi, bölge ülkeleri 
arasında işbirliği ve istişare imkânlarını 
geliştirerek Birleşmiş Milletler 2030 Kal-
kınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesi-
ne katkı sunabilir.”

“İpek Yolu Sendikalar Semineri’nde bir 
araya gelen sendikalar olarak bölgedeki 
hükümetlere ve şirketlere, sosyal ada-
leti geliştirmeden ekonomik kalkınma 
hedeflerine ulaşamayacaklarını hatırlat-
mak istiyoruz. Eşitsizlikleri azaltmadan 
ve işçi haklarını geliştirmeden insanlığın 
ortak geleceğini inşa edemeyiz.”

“Bölge hükümetlerini istihdam yaratan 
yatırımlar yapmaya davet ediyoruz. İş-
çiler, işverenler ve hükümetler arasında 
sağlıklı diyalog mekanizmaları kurul-
malı, sosyal güvenlik sistemleri gelişti-
rilmeli ve yoksulluğun azaltılması için 
önlemler alınmalıdır.”

“Özellikle genç, kadın ve göçmen işçi-
lerin güvencesiz çalışma koşullarının 
insan onuruna yakışır biçimde iyileşti-
rilmesi için adımlar atılmalıdır.

“Güvencesiz çalışma ve taşeronlaşma iş 
güvencesinin önünde yükselen bir teh-
dittir. Küresel tedarik zincirleri her türlü 
güvencesiz, zorunlu ve kölece çalışma 
biçimlerinden arındırılmalıdır. Küresel 
tedarik zincirlerinde ve diğer taşeron-
larda sendikal faaliyetlerin önündeki 
yasal ve fiili engeller ortadan kaldırıl-
malıdır.”

İPEK YOLU SENDİKALAR 
SEMİNERİ TAMAMLANDI

NORVEÇ SENDİKALAR 
KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ
Norveç Sendikalar Konfederasyonu’nun 
(LO) 34. Kongresi, 8-12 Mayıs 2017 tarih-
lerinde Oslo’da düzenlendi. Farklı ülkeler-
den 60 yabancı konuğun katıldığı kongre-
de DİSK’i Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu 
temsil etti. Metal işçisi Hans-Christian Gab-
rielsen Genel Başkanlığa seçildi. 

Kongre kararları arasında Türkiye ve Filis-
tin için uluslararası dayanışma faaliyetleri 
de yer aldı. LO Genel Başkanı Gerd Kristi-
ansen açılış konuşmasında; “Türkiye’deki 
siyasi gelişmeler kaygı verici. Kitlesel iş-
ten çıkartmalar ve tutuklamalar yoluyla 
demokratik haklar, ifade ve örgütlenme 
özgürlükleri saldırı altında. Sendikacılara 
ve işçilere yönelik baskılar artıyor. İsveç 
Sendikalar Konfederasyonu olarak Türk 
işçilerin yanında olacağız. Türkiye hükü-
metini uluslararası sözleşmelere uymaya 
çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

LO kongresinde bir araya gelen 300 dele-
ge 5 gün boyunca “Güvenceli ve güvenli 
iş”, “Emeklilerin hakları”, “İşsizlik sigorta-
sı”, “Doğa dostu sanayi”, “Göçmen işçilerin 
hakları”, “Norveçli şirketlerin yurtdışı faa-
liyetleri”, “Taşeronlaşma”, “AB ticaret ant-
laşmaları ve NATO etkinlikleri” ve “sen-
dika içi demokrasinin geliştirilmesi” gibi 
konularda tartışmalar yürüttü.

Kongrede “ kısa süreli sözleşmelerin ya-
saklanması: herkese kadrolu güvenceli 
istihdam sağlanması”, “iş kazalarını ön-
leyecek yatırımlar yapılması”, “çalışma 
sürelerinin kısaltılması” gibi talepler gün-
deme geldi.

ITUC’un araştırmalarına göre Norveç, iş-
çilerin çalışma ve yaşam koşullarının en 
iyi olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Ül-
kedeki yüksek sendikalaşma oranı, güçlü 
kamu sektörü ve ücretsiz kamu hizmet-
leri bu durumun temel sebepleri olarak 
kabul ediliyor. Norveçli işçilerin %52’si 
sendika üyesi, üç konfederasyondan biri 
olan LO 1 milyona yakın üyeyle toplam 
nüfusun 5’te 1’ini temsil ediyor. LO, hükü-
metle ve işveren örgütleriyle hem ulusal 
düzeyde hem de işkolları düzeyinde top-
lu görüşmeler yürütüyor. 
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Büyük çokuluslu şirketler ve bir avuç zengin küresel eko-
nominin kurallarını belirlediği için işçilerin nesillerdir kazan-
dığı ve her 1 Mayıs’ta kutladığı haklar sistemli bir şekilde 
saldırıya uğramaktadır. Zenginlerin isteklerine boyun eğen 
hükümetler, insani çalışma koşulları sağlamak ve yoksulluğu 
sona erdirmek konusundaki sorumluluklarını yerine getir-
meye yanaşmıyorlar.

Dünyanın 70 senedir gördüğü en büyük mülteci krizini yaşa-
dığımız bir dönemde milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı, da-
yanışma duygusuna zarar vermektedir. Bu nedenle göçmen 
işçiler eşit haklardan mahrum bırakılmaktadır.

On milyonlarca kadın ve erkek, modern köleliğin tuzağına 
düşmüştür. İşçiler, küresel tedarik zincirlerinde sendikal hak-
larından ve insani bir yaşam sürdürmelerini sağlayabilecek 
ücretlerden mahrum bırakılmakta, tehlikeli ve yıpratıcı ko-
şullarda kaçak işgücü olarak çalışmak zorunda kalmaktadır. 
Küresel işgücünün yüzde 40’ı enformel ekonominin kıska-
cında haklarından ve hayatta kalmaları için gerekeni elde 
etmekten uzak bir şekilde çalışmaktadır.

1 milyardan fazla insan şiddet ve güvensizlikten muzdarip, 
yüz binlerce kişi silahlı çatışmaların gölgesinde yaşamakta-
dır. Yeni savaş tehditleri yaklaşmaktadır. İnsan hakları olma-
dan barış olmaz. Barış insan haklarının, temel işçi haklarının 
ve refahın güvencesidir.

Mevcut ekonomik sistem artık çalışmamaktadır, yeni ku-
rallar birkaç kişi tarafından değil kitleler tarafından yeniden 
yazılmalıdır.

İşçiler, her yerde, tehditlere karşı sendikalar kurarak, insani 
çalışma koşulları için mücadele ederek, grev hakkının olma-
dığı yerlerde bile grev yaparak direniyorlar. Doğu Asya’daki 
fabrikalarda, Orta Amerika’daki çiftliklerde, Afrika’daki kasa-
ba ve şehirlerde, yani dünyanın her yerinde emekçi halklar, 
şirketlerin zorbalığına karşı çıkıyor; sendika, toplu sözleşme, 
sosyal güvenlik, güvenceli ve tehlikesiz koşullarda çalışma 
haklarını talep ediyorlar.

Zenginliğin yine en zenginlere, yani yüzde 1’e gitmesine se-
bep olan kemer sıkma politikalarının zehri en çok kadınları 
etkilemektedir. Kadın işçiler çalışma hayatında eşitliğin sağ-
lanması için “Biz de buradayız” diyorlar, kadın-erkek arasın-
daki ücret uçurumunun ortadan kaldırılmasını ve sendika 
yönetimlerinde hak ettikleri yerin verilmesini talep ediyorlar.

130 yıldır, bu gün, dayanışmanın kutlandığı ve sosyal adalet 
uğruna fedakârlık yapanların anıldığı bir gün olmuştur. 2017 
yılının 1 Mayısında da işçiler baskılar karşısındaki mücadele-
de güçlerini ve kararlılıklarını göstermek için bir araya gele-
rek sınırları aşan bir dayanışma sergileyecek ve daha iyi bir 
dünya kurma yolunda ilerleyecekler.

Yeni mücadele alanları ortaya çıkmaktadır: teknoloji çalış-
ma hayatını dönüştürmektedir, karbon salınımı iklime zarar 
vermektedir, popülizm ve aşırı sağın dogmaları kural haline 
gelmektedir.

Bütün hükümetleri, seçkinlerin tehditlerine karşı çıkmaya, iş-
çilerin yanında saf tutmaya davet ediyoruz. Baskı, yoksulluk 
ve sömürüye maruz kalan herkesle dayanışma içinde oldu-
ğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Herkes için refah, eşit-
lik ve onur sağlamak için sürdürdüğümüz mücadelemizden 
vazgeçmeyeceğimizi duyuruyoruz.

ŞİRKETLERİN AÇGÖZLÜLÜĞÜNE HAYIR,  
DÜNYANIN ÜCRET ARTIŞINA İHTİYACI VAR
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC,
1 Mayıs 2017 için bir mesaj yayınladı.
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“Eşitsizlik ve güvencesizlik üzerine kurulu küresel ekonomik 
model artık tarihe karışmalıdır.” Sharan Burrow

G20 ülkelerinden sendikaların bir araya geldiği L20 Zirvesi 
16-17 Mayıs 2017 tarihlerinde Alman Sendikalar Konfederas-
yonu’nun (DGB) ev sahipliğinde Berlin’de düzenlendi. Ulus-
lararası sendikal hareketin en önemli toplantılarından biri 
olarak kabul edilen toplantıya DİSK Genel Başkanı Kani Beko 
da katıldı.

Labour20 (Emek20) Zirvesi kapsamında; “Adil bir küreselleş-
me için işçi hakları ve demokrasi”, “Küresel tedarik zincirle-
rinde yatırımlar ve işçi hakları”, “Çalışma hayatının geleceğin-
de ILO ve OECD’in rolleri” ve “Kadınlar için nitelikli istihdam” 
gibi konu başlıklarında paneller düzenlendi.

“Adil bir küreselleşme için işçi hakları ve demokrasi” baş-
lıklı panelde konuşan ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, 
dünyanın farklı ülkelerindeki işçilerinin durumunu değer-
lendirirken Türkiye’de yaşanan gelişmeleri üzüntüyle takip 
ettiğini belirtti. Burrow “2013 yılında Taksim Meydanı’ndaki 
1 Mayıs gösterilerine katılmak üzere İstanbul’daydım. Biber 
gazı, plastik mermi ve polis panzerleriyle karşılaştım. Aradan 
geçen zaman içinde Türkiye’de üzücü gelişmeler yaşandı, 
barış müzakereleri askıya alındı ve ülke adım adım tek adam 
rejimine doğru ilerliyor. Binlerce işçi işten atıldı, sendikacılar 
ve gazeteciler ceza evlerine tıkıldı.” dedi.

Aynı panelde söz alan Kani Beko Türkiye’deki işçi haklarını 
değerlendiren bir konuşma yaptı. “Türkiye’de şirketler bü-
yüyor ama bu büyüme ücretlerimize yansımıyor. Çalışma 
koşullarımız iyileşmiyor. İşçiler olarak yarattığımız zenginlik-
ten hak ettiğimiz payı alamıyoruz.”diyen Beko “150 bin işçi 
ve kamu çalışanı kanun hükmünde kararnamelerle işten 
atıldı. Yüzlerce dernek kapatıldı,  TV kanalları ve gazeteler 

yasaklandı. Sendikacılar, milletvekilleri ve gazeteciler ceza-
evine atıldı. Seçilmiş belediye başkanları tutuklandı, yerle-
rine kayyum atandı. Kayyum atanan belediyelerde toplu 
sözleşmeler uygulanmıyor ve buralarda çalışan binlerce DİSK 
üyesi işten atıldı. Hukukun üstünlüğüne aykırı şekilde kanun 
hükmünde kararnamelerle tek kişi tarafından yönetilen bir 
ülke, gelişmiş bir ülke olarak kabul edilebilir mi?” sözleriyle 
yaşanan gelişmeleri eleştirdi.

Kani Beko ABD Sendikalar Federasyonu AFL-CIO Genel Başka-
nı Richard Trumka ile buluşarak Trump-Erdoğan görüşmesini 
ve Rusya Sendikalar Federasyonu (FNPR) Genel Başkanı Mi-
hail Shmakov ile Türkiye-Rusya-Suriye ilişkilerini değerlen-
dirdi. Beko ayrıca Alman Sendikalar Birliği (DGB) ve Güney 
Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU) ile görüşmeler yü-
rüttü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Sosyal Demokrat Ça-
lışma Bakanı Andrea Nahles L20 toplantısına konuk olarak 
katıldı ve sendikacıların sorularını cevapladı. Almanya Baş-
bakan’ı Merkel ile bu toplantı sonrası görüşen DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko,  Almanya‘da yaşayan Türkiyeli işçilerin 
özlük halkları ve yurttaşlık haklarıyla ilgili taleplerini iletti. 

Alman Sendikalar Konfederasyonu (DGB) Genel Başkanı Mer-
kel’i sahneye davet ederken şunları söyledi; “Sayın Şansöl-
ye’nin 2015 yılında G7 zirvesindeki sözleri hala hafızaları-
mızda. “İnsan onuruna yakışır istihdam ekonomik başarının 
temelidir ve kötü çalışma koşulları kabul edilemez” demişti. 
Bu sözlerin hayata geçmesini bekliyoruz. Sömürü ve insan-
lık dışı çalışma koşulları pek çok ülkede yaygın durumdadır. 
Şirketler sadece karlarını arttırmayı amaçlıyor. Oysa uluslara-
rası şirketler faaliyet yürüttükleri bütün ülkelerde insan hak-
larına ve sendika haklarına saygı göstermelidir. Bütün ticaret 
ilişkileri ve ticaret anlaşmaları uluslararası çalışma standart-
larına uygun hale getirilmelidir.”

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow Merkel’e ITUC’un küresel 
anketinin sonuçlarını hatırlattı ve “ITUC’un dünya genelinde 
yaptırdığı anket sonuçlarına göre dünya nüfusunun %85’i 
küresel ekonomi kurallarının yeniden belirlenmesini iste-
mektedir” dedi. Burrow konuşmasını şöyle sürdürdü: “G20 
hükümetleri küresel ekonomide hukukun üstünlüğünün 
uygulanması konusunda sorumluluk taşımaktadır. Bütün 
tedarik zincirleri uluslararası çalışma standartlarına saygı 
göstermelidir. İşçilerin insanca yaşamaya yetecek ücretler 
ve güvenceli işler için örgütlenme hakkı ve pazarlık hakkı-
nı kullanmaları engellenemez. G20 gerekli makro ekonomik 
düzenlemeleri yapmalıdır. Bugünün başarısız küresel ekono-
mi modeli eşitsizlik ve güvencesizlik üzerine kuruludur. Bu 
model artık tarihe karışmalıdır.”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko dünya sendika 
liderleriyle ve Angela Merkel ile görüştü.

L20 ZİRVESİ BERLİN’DE TOPLANDI
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ITUC ve ETUC öncülüğünde oluşturulan uluslararası sendikalar heye-
ti 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da temaslar gerçekleştirerek 15 
Temmuz, OHAL ve referandum gibi siyasal gelişmelerin işçi haklarına 
etkileri üzerine incelemelerde bulundu.

Heyet, siyasi partiler, Çalışma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, ILO, AB 
Delegasyonu, insan hakları kuruluşları ve gazeteci örgütlerini ziyaret 
etti. Uluslararası işçi hareketinin temsilcileri yaptıkları görüşmelerde; 
her türlü terörist saldırıyı ve demokrasiyi alaşağı etmeyi hedefleyen 
hukuk dışı girişimleri kınadıklarını hatırlattılar. Heyet, işçilerin yargılama 
olmaksızın ve belgelere dayanmayan biçimlerde kitlesel olarak işten 
çıkartılmasına ve tutuklanmasına dair kaygılarını dile getirdi. Özellikle 
KHK’ler yoluyla ihraç edilen kamu emekçilerinin ve kayyum atanan 
belediyelerde işten atılan işçilerin durumu gündeme geldi.

Heyet adına yapılan açıklamalarda ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini 
“başarısız darbe girişiminin ardından geçen 9 aylık süreye rağmen de-
vam eden OHAL uygulamalarının ve Kanun Hükmünde Kararnameler’in 
gerekli güvenlik önlemlerinin ötesine geçtiğini ve on binlerce işçinin 
ihraç edilmesinin ailelerinin geçim kaynakları yok ettiği için artık insani 
bir krize dönüştüğünü” söyledi. Visentini “OHAL uygulamalarının eko-
nomik yatırımları ve istihdamı olumsuz etkilediğini,  işçilerin ‘işçi sağlığı 
ve iş güvenliği’, ‘iş güvencesi’ ve ‘toplu sözleşme’ gibi taleplerinin ko-
nuşulmasını zorlaştırdığını” belirtti.

ITUC Genel Sekreter Vekili Jaap Wienen ise “Türkiye’nin ILO sözleşme-
leri başta olmak üzere imzaladığı uluslararası sözleşmelere, kendi ka-
nunlarına ve hukukun üstünlüğü ilkesine saygı göstermesi gerektiğini” 
ifade etti. “OHAL’in kaldırılmasını, kitlesel işten çıkartmaların durmasını, 
haklarında kesinleşmiş ceza bulunmayan işçilerin, sendikacıların, mil-
letvekillerinin, seçilmiş belediye başkanların ve gazetecilerin özgürlük-
lerini kavuşmalarını bekliyoruz. Hem Türkiye halkı hem de uluslararası 
kamuoyu Türkiye’nin her yerinde barış, demokrasi ve insan onuruna 
yakışır istihdam için üzerine düşen görevi yapmalıdır” dedi. 

Heyet TBMM’de AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve HDP Eş-Genel 
Başkanı Serpil Kemalbay ve Grup Eş-Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu ile 
görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu heyeti partisinin genel 
merkezinde ağırladı. Türkiye Barolar Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı’nı ziyaret eden uluslararası heyet sendika yasaları, ILO Söz-
leşmeleri, ihraçlar ve açığa alınmalar gibi konulardaki kaygılarını iletti. 

ITUC ve ETUC heyeti son olarak KHK’ler sonucunda ihraç edilen kamu 
çalışanlarıyla görüştü ve işten atılan işçi ve kamu emekçileriyle daya-
nışma fonu ve mahkeme süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Heyet, çalışmalarının ardından ITUC, ETUC, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve KESK 
adına ortak bir açıklama yayımlandı.

ULUSLARARASI SENDİKAL 
ÖRGÜTLERİN ANKARA ZİYARETİ
ITUC ve ETUC öncülüğünde oluşturulan 
uluslararası sendikalar heyeti 3-5 Mayıs 
2017 tarihlerinde Ankara’da temaslar 
gerçekleştirdi.
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Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu’nda Uruguay Cumhur-
başkanı Tabare Vazquez’in açılış konuşmasıyla başlayan kon-
feransa DİSK adına Genel Başkan Kani Beko ve Uluslararası 
İlişkiler Müdürü Kıvanç Eliaçık katılıyor.

Yıllık olarak düzenlenen konferansta ILO’nun idari gündem-
lerinin yanı sıra dünya genelinde çalışma koşulları ve iş ha-
yatının sorunları ele alınıyor. Bu yıla özel tartışma başlıkları 
arasında “emek göçü”, “savaş ve çatışma bölgelerinde çalışma 
koşulları”, “kadın işçilerin çalışma koşulları” gibi konular yer 
alıyor. “İşyerinde temel hakları korumak için stratejik hedef-
ler” başlıklı hazırlıkların yanı sıra 2008 yılında yayımlanan “Adil 
bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet” başlıklı ILO Bildirgesi’nin 
uygulama alanları inceleniyor. Ayrıca ilgili komiteler mülte-
cilere ve göçmenlere yönelik politikaların oluşturulmasında 
sendikaların ve işveren örgütlerinin etkisinin artırılması için 
görüşmeler yapıyor.

“12 Haziran Çocuk İşçilikle Mücadele Günü” kapsamında “Kriz 
ve Afet Dönemlerinde Çocukları Korumak” başlıklı özel bir et-
kinlik düzenlendi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko bu kapsamda 
bir açıklama yaparak hükümetleri “çocuk işçiliğini durdurma-
ya ve savaş bölgelerinde çocukları korumaya” çağırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Genel Başkanı Kud-
ret Önen, Genel Kurul’da birer konuşma yaptı. ILO Konferansı 
vesilesiyle Cenevre’deki Türkiye konsolosluğunda bir araya 
gelen Konfederasyon genel başkanları İstanbul’da yapılması 
planlanan ILO bölge toplantısı hakkında fikir alışverişinde bu-
lundular.

Bu yıl şeffaflık ilkesi çerçevesinde konferansa özel cep telefo-
nu ve bilgisayar uygulamaları hazırladı. Toplantılar internetten 
canlı yayınlanıyor ve bütün evraklar dijital olarak delegelerin 
erişimine sunuluyor.

“Uluslararası Standartların Uygulanması Komitesi’nin (Aplikas-
yon Komitesi) 10 Haziran 2017 tarihli oturumunda Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu ülkeler gündeme alındı. Türkiye 135 
Sayılı ILO Sözleşmesini (İşyerlerinde işçi temsilcilerinin korun-
ması ve onlara sağlanacak kolaylıklara ilişkin sözleşme) ihlal 
ettiği gerekçesiyle incelendi. Toplantıda OHAL döneminde ya-
şanan hak ihlalleri; KHK’larla ihraç edilen kamu emekçilerinin 
ve kayyum atanan belediyelerde işten çıkarılan işçilerin duru-
mu, adalete erişim hakkı ihlalleri, tutuklu sendikacılar ve grev 
yasakları gibi konuları gündeme geldi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko konferans kapsamında Çin (ACF-
TU), Rusya (FNPR), Brezilya (CUT), Almanya (DGB) , Fransa (CGT), 
Norveç (LO), Afganistan (UMKA), Japonya (RENGO), Güney Kore 
(KCTU) ve Filistin (PGFTU) ülkelerinden sendikaların heyetle-
riyle görüşmeler gerçekleştirdi. Beko ayrıca Birleşmiş Millet-
ler önünde düzenlenen “Brezilya işçi sınıfa” destek mitingine 
katıldı.

187 ülkeden işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin 
katıldığı 106. Uluslararası Çalışma Konferansı 
5-16 Haziran 2017 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre 
kentinde düzenlendi.

ILO KONFERANSI CENEVRE’DE TOPLANDI
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Sosyal Tarihçilikte Zengin Bir Tarihsel Anlatı, 
Derin Bir Kavramsal Çerçeve

Ücretli Çalışmanın Tarihçesi-Sosyal Sorunun Dönüşümü

Robert Castel, İletişim Yayınları

Çalışma sosyolojisi ve sosyal tarih gibi alanlarda önemli bir yeri olan 
sosyolog ve felsefeci Robert Castel’in “Ücretli Çalışmanın Tarihçesi Sos-
yal Sorunun Dönüşümü” adlı eseri yirmi iki yıl sonra nihayet Türkçe’de. 
Orijinali 1995 yılında yayımlanan bir çalışmanın ancak 2017’de çevrili-
yor olması (eser İngilizce’ye 2003’te çevrilmiş) Castel’inkine benzer bir 
çalışma ilişkileri mefhumunun Türkiye’de –özellikle de akademik çev-
relerde- yeni yeni yaygınlaşmasının bir göstergesi gibi.

Castel kitabında neo-liberal dönemi karakterize eden güvencesizliğin 
Fransa’daki tarihsel temellerini araştırıyor. Bir başka anlatımla, geçmiş-
ten günümüze güvencesizliğin ya da -Castel’in sözleriyle ifade edelim- 
“sosyal sorunun” izini sürüyor. Ancak hemen belirtilmesi gerekir ki, 
çalışmanın kapsamı değilse de ufku kesinlikle Fransa’yla sınırlı değil. 
Kitaptaki tartışmanın ana hatları kapitalizmin merkez ülkelerinin ne-
redeyse tamamı için aynı kavramsal çerçeveden yürütülebilir. Bizimki 
gibi çevre ülkeler söz konusu olduğunda ise, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
günümüze kadar olan dönemi Castel’in geliştirdiği yaklaşım ve kavram 
seti aracılığıyla değerlendirmenin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 

“Ücretli Çalışmanın Tarihçesi Sosyal Sorunun Dönüşümü” iki ana bö-
lümden oluşuyor. Birinci bölümde, geleneksel koruma sistemleri 
olarak ifade edilebileceğimiz ‘feodal himayecilik’ ve onun çöküşü ile 
sonrasında ortaya çıkan kitlesel korunmasızlık dönemi ele alınıyor. 
Castel’in “liberal modernite” dediği bu korunmasızlık dönemi, birey ile 
toplum arasındaki aidiyetlik ilişkinin çözülme noktasına geldiği, ilkel 
ya da yetersiz de olsa herhangi bir sosyal koruma önleminin gelişti-
rilmediği, oldukça da uzun süren bir döneme tekabül ediyor. Feodal 
toplumun vesayet, modern toplumun ise sözleşme mefhumlarına re-
feransla Castel bu bölüme “Vesayetten Sözleşmeye” adını vermiş. İkin-
ci bölümde ise sosyal koruma anlayışının -bu sefer- modernite çatısı 
altındaki geri dönüşü ve o geri dönüşün kapitalist toplumdaki evrimi 
konu ediliyor. Bahsi geçen geri dönüş, Castel’in sözleriyle, “…emekçiyi, 
soyut bir düzleme, kolektif anlaşmalara, çalışma hakkının ve sosyal 
güvencenin kamusal düzenlemelerine dahil eden bir bireysellikten 
çıkma süreci[ne]…”, özetle çalışmanın bir hak olarak kurumsallaş-
masına karşılık geliyor. Tam da bu nedenle ikinci bölümün başlığı da 
“Sözleşmeden Statüye”. Castel ücretliler toplumunun -yani emekçiyi 
işine ve işi aracılığıyla da topluma bağlayan, bunu bazen yasaların ve 
kuralların gücüne dayanarak bazen de ihtiyaçların ya da açlığın dayat-
masıyla yapan sosyalleşme mekanizmasının- çatırdamaya başlama-
sıyla birlikte sosyal sorunun yeniden ortaya çıktığı sonucuna varıyor 
ve çalışmasını da neo-liberal toplumdaki güvencesizlik mefhumunu 
tartışmak suretiyle tamamlıyor. 

Dr. Orkun Saip Durmaz*, Robert Castel'ın kitabını değerlendirdi:

ÜCRETLİ ÇALIŞMANIN TARİHÇESİ
Çalışma sosyolojisi ve sosyal tarih gibi 
alanlarda önemli bir yeri olan sosyolog 
ve felsefeci Robert Castel’in “Ücretli 
Çalışmanın Tarihçesi Sosyal Sorunun 
Dönüşümü” adlı eseri yirmi iki yıl sonra 
nihayet Türkçe’de.
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Kültür-Sanat

* Kocaeli Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü öğretim üyesi.



TÜRKiYE DEVRiMCi iŞÇi SENDiKALARI KONFEDERASYONU DİSK YAYIN ORGANI | 85

Kitabın öne çıkan iki özelliğinden özel-
likle bahsetmek gerekir. Eser bir sosyal 
tarih çalışması olmasına karşın, Castel’in 
araştırma sorunsalını siyasi tarihle sen-
tezleyerek işlemesi, günümüzde özellik-
le de emek tarihi alanında her geçen gün 
daha da popülerleşen detay tarihçiliğine 
önceden verilmiş bir yanıt gibi. Çalışmayı 
okurken bireylerin yaşam deneyimleri 
içinde boğulmuyor, aksine o deneyimleri 
Fransa tarihindeki temel kırılmaların/dö-
nüşümlerin içinde anlamlandırabiliyor-
sunuz. Öte yandan bu, gerçek insanların 
tarihsel anlatımın dışında bırakıldığı an-
lamına da gelmiyor. Bir diğer deyişle, so-
yutlama düzeyi en yüksek olan kısımlar 
da dahil olmak üzere, kitabın başından 
sonuna kadar hem gerçek insanların ha-
yatlarına, hem de o insanların yüzyıllar 
boyunca her daim anlamlı bütünlüklerin 
içinde eylediklerine şahitlik ediyorsunuz. 
Bu mühim çalışmanın öne çıkan diğer 
özelliği ise Castel’in hayranlık uyandırı-
cı soyutlama yeteneğinde saklı. Gerek 
sosyal tarih gerekse de çalışma sosyo-
lojisi alanlarında çok ender görülen bu 
kavramsallaştırma becerisinin Castel’in 
sadece bir sosyolog değil, aynı zamanda 
bir felsefeci de olmasından kaynaklandı-
ğını söylemek sanırım yanlış olmaz. ‘Sos-
yal sorun’, ‘sosyal mülkiyet’, ‘kitlesel ko-

rumasızlık’, ‘olumsuz bireycilik’, ‘kolektif 
statü’ ve ‘kolektif bireycilik’ gibi son de-
rece güçlü anlamlar yüklü kavramlar 
oluşturmak ve her bir kavramı iç tutarlı-
lığı yüksek bir kuramsal anlatının parça-
sı yapmak neresinden bakılırsa bakılsın 
etkileyici. Bu etkileyicilik bizlere kitabın 
Türkçe’sinden yansıtıldığı için de ese-
ri Türkçe’ye kazandıran Işık Ergüden’e 
teşekkür etmemiz gerekir. Kavramsal 
kategoriler oluştururken - proleterleri, 
işçileri ve ücretlileri sanayi toplumunda 
ortaya çıkan birbirinden farklı çalışan fi-
gürleri olarak tasavvur ederken yaptığı 
gibi- zaman zaman aşırıya kaçmış olsa 
da, bu aşırılık “Ücretli Çalışmanın Tarih-
çesi Sosyal Sorunun Dönüşümü”ndeki 
kuramsal derinlik için bir nazar boncuğu 
olabilir ancak.

Çalışma ilişkilerine bu kadar emek temel-
li yaklaşan bir araştırmacının Marksist 
olması beklenir; ama Castel bir Marksist 
değil. “Ücretli Çalışmanın Tarihçesi Sosyal 
Sorunun Dönüşümü”nün Durkheim’cı 
sosyolojiden ve Polanyi’nin sosyal iktisa-
dından esintiler barındırdığını söylemek 
mümkün. Bu bağlamda Castel’in kapita-
list toplumun aşılmasıyla değil, toplumla 
uyumsuz hale gelen kimi bireylerin top-
lumla yeniden uyumlu hale gelmesiyle, 
yani ‘devrimci dönüşüm’le değil ‘sosyal 

içerme’yle ilgilendiğini de belirtmek du-
rumundayız. Marksist olmamak elbette 
kendi başına bir eleştiri konusu teşkil 
etmez. Ancak sosyal içerme düşüncesi-
ne dayanan yaklaşımların, ‘tarihsel özne’ 
olarak işçi sınıfı mefhumunu çok geniş 
bir ‘sosyal dışlananlar’ kategorisi içinde 
eritip neredeyse tamamen silikleştir-
meleri eleştiri konusu olmalıdır. Özetle 
Marks’ın yaklaşık yüz elli yıl önce yedek 
işgücü ordusu ile lümpen proletarya ara-
sına koyduğu ayrımın arkasındayız. Bu 
ayrım günümüz çalışanlarının en kritik 
ortak paydası olan güvencesizlik teme-
linde dahi olsa bulanıklaştırılmamalıdır. 
Bu bulanıklık ‘prekarya’dan bahsetmek 
isteyenler için işlevsel olabilir ve fakat 
‘proletaryanın sorunlarını’ konuşacaksak 
–hem tarihsel hem de siyasal olarak- net 
devrimci özne tanımlarına ihtiyacımız 
var demektir. 

Castel’in “Ücretli Çalışmanın Tarihçesi 
Sosyal Sorunun Dönüşümü” prekarya-
dan bahsetse de, proletaryanın sorun-
larını konuşmak isteyenlere de zengin 
bir tarihsel anlatı ve derin bir kavramsal 
çerçeve sunuyor.     

Bilim ve Gelecek Dergisi, Mayıs 2017 
Sayısından yazarın izniyle alıntılan-
mıştır

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Emekliliğin Finansallaşması: Sermayeyi BES’lemek
Serap Sarıtaş Onan - NotaBene Yayınları

Bu kitabın amacı 2017 itibariyle tüm 45 yaş altı özel ve kamu sektörü çalışanları için katılımın zorunlu hale getirildiği Bireysel Emek-
lilik Sistemi’nin detaylı bir incelemesini sunmaktır. Kitap BES’in tarihsel gelişimi, emeklilik fonlarının işleyiş mantığı, risk ve getiri 
düzeyleri, kesinti oranları, faizli/faizsiz seçeneklerinin anlamı, sistemden emekli olma ve devlet katkısına hak kazanma koşullarının 
yanı sıra BES’ten neden ve nasıl cayılabileceğini anlaşılır bir dille okuyucunun hizmetine sunmaktadır. Kitap bu yönüyle ve her bölüm-
de giriş ile sonuç kısımlarında yaptığı geniş özetlerle konunun teknik detaylarına boğulmak istemeyen okuyucuları gözetmektedir.

Zor Zamanlarda Emek - Türkiye’de Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları 
Der. Ahmet Makal ve Aziz Çelik - İmge Kitabevi

Emek evreninin tarihsel süreç içinde oluşarak yapısal bir karakter kazanan sorunları, 2000’li yıllarda dünyada ve Türkiye’de yaşanan 
gelişmelerle pekişip, iyice karmaşıklaşırken; buna emeğin mikro ve makro ölçeklerde güç kaybetmesine yol açan yeni ve ciddi sorun-
lar eklenmiştir. Zor Zamanlarda Emek’te tüm bu gelişmeler değişik boyutlarıyla, alanın yetkin isimleri tarafından kapsamlı biçimde 
incelenmektedir. Sınıfsal gelir bölüşümündeki eğilimler, sınıfsal yapının dönüşümü ve işçileşme süreci, çalışan yoksulluğu, göçmen 
işçiler meselesi, uygulamaya aktarılamayan sendikal haklar ile kullanılamayan grev hakkı, yaygınlaşan güvencesiz çalışma ve giderek 
iş cinayetlerine dönüşen işçi ölümleri; Zor Zamanlarda Emek’te derinlemesine ve titizlikle ele alınan konular arasındadır. 
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Türkiye'de Sendika-Siyaset İlişkisi:

SÜREYYA ALGÜL* İLE "DİSK" ÜZERİNE
Doktora tezinizden yararlanarak hazırladığınız “Türkiye’de Sendi-
ka-Siyaset İlişkisi / DİSK (1967-1975)” adlı kitapla bu yılki Halit Çe-
lenk ödülünü kazandınız. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Öncelikle söz konusu ödülü meslektaşım Fatih Yaşlı ile paylaştığımızı 
belirtmek isterim, kendisini de bu vesileyle tekrar kutlamış olayım.

Halit Çelenk gibi çok değerli bir hukuk ve mücadele insanının, anıt bir 
ismin adını taşıyan böylesine bir ödüle layık görülmek benim için el-
bette büyük bir onur ve büyük bir mutluluk. Umarım bundan sonraki 
yaşamım ve çalışmalarım bu büyük onurun yüklediği sorumluluğa uy-
gun düşer. “Denizler’in Avukatı”nın anısı önünde saygıyla eğiliyorum

Kitabınız DİSK’in kuruluş süreci ve gelişim dönemi hakkında önemli 
bilgiler, tartışmalar ve yeni bir bakış açısı içeriyor. DİSK’in kurulu-
şunun 50. yılında onu ortaya çıkartan tarihsel koşullar ve gelişme-
sini sağlayan dinamiklerle ilgili öne çıkan noktalar hakkında neler 
söylemek istersiniz?

DİSK, belki de her şeyden önce, Aziz Çelik’in deyimiyle “devlet vesaye-
tinde” bir sendikacılığın yapıldığı bir anlayışa karşı çıkan sendikacıların 
önce Türkiye İşçi Partisi’ni kurarak TİP içindeki sosyalistler ve daha son-
raki yıllarda da diğer sol/sosyalist siyasetlerle girdikleri ilişkiyle birlikte 
zamanla sendikal hareketin soldaki kurumlaşması olarak tanımlana-
bilir. Söz konusu dönemde Türk-İş’in de, bağlı sendikaların bütünün 
onayı olmasa da özellikle “Partilerüstü Sendikacılık” siyasetiyle bir çatı 
örgüt olarak devlet vesayetinde sendikacılık siyasetini sürdürdüğünü 
ve dolayısıyla temelde sağ bir siyasetle yol aldığını söyleyebiliriz. Ku-
ruluşundan üç buçuk yıl sonra hukuki düzenlemeyle kapatılmak isten-
mesine 15-16 Haziran gibi ülkenin yalnız sendikal değil, siyasal tarihin-
de de önemli yeri olan bir direnişle cevap vererek varlığını sürdürmeyi 
başaran DİSK’in, üye sayısının Türk-İş’e nazaran görece azlığına rağmen 
sosyal ve siyasal muhalefetiyle sendikal hareketin öncü aktörü oldu-
ğunu rahatlıkla ileri sürebiliriz. DİSK bu dönemde ülke siyasetindeki en 
önemli muhalif unsurlardan biridir.

Günümüz Türkiye’sinde emek tarihçiliği alanındaki durumu nasıl 
görüyorsunuz? Bu konuda sendikaların da yapabileceği katkılar var 
mı?

Alana bakan birçok insan gibi emek tarihçiliği alanında geçmiş yılla-
ra nazaran bir canlanma olduğunu düşünüyorum. Yapılan yayınlarda 
hem niteliksel ve hem de niceliksel bir gelişme olduğu rahatlıkla söyle-
nebilir. Bununla birlikte Türkiye’de emek tarihinin hala bakir ve çalışıl-
mamış bir çok mesele ve alanı barındırdığını söylemek de yanlış olmaz. 
Bu noktada sendikaların iki temel konuda katkısına ihtiyaç var; Önce-
likle sendikalar arşivlerine iyi bakmalı ve arşivcilik konusunda çok titiz 
davranmalılar diye düşünüyorum. Unutmayalım arşiv dediğimiz şey 
hafıza demek ve bir arşivin kaybı yalnızca bir sendikanın kendi kurum-
sal hafızasını kaybetmesi demek değil; ama aynı zamanda gelecek ku-

“Türkiye’de Sendika-Siyaset İlişkisi / DİSK 
(1967-1975)” adlı kitabıyla Halit Çelenk 
Ödülü kazanan Süreyya Algül sorularımızı 
yanıtladı.

“Kuruluşundan 
üç buçuk yıl 

sonra hukuki 
düzenlemeyle 

kapatılmak 
istenmesine 

15-16 Haziran 
gibi ülkenin 

yalnız sendikal 
değil, siyasal 
tarihinde de 

önemli yeri olan 
bir direnişle cevap 

vererek varlığını 
sürdürmeyi 

başaran DİSK’in, 
sosyal ve siyasal 

muhalefetiyle 
sendikal 

hareketin öncü 
aktörü olduğunu 

rahatlıkla ileri 
sürebiliriz.” 

Röportaj

*Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü öğretim üyesi iken 7 Şubat 2017 tarihli, 686 nolu 
KHK ile ihraç edildi.
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şaklara yani işçi sınıfının yeni üyelerine geç-
mişin deneyiminin hakkıyla aktarılamaması 
ve dolayısıyla bir bakıma sınıf hafızasının da 
kaybı demek. İkincisi, biliyorum bugünün zor 
koşullarında sendikalarımızın imkanları çok 
kısıtlı ama yine de sendikalarımız mümkün 
olduğunca emek tarihçilerini desteklemeye 
devam etmeliler. Kastım öncelikle maddi bir 
destek filan değil. Öncelikle emek tarihçile-
riyle sürekli bir ilişki halinde olmaktan söz 
ediyorum daha çok. Bu ilişkinin varlığının her 
şeyden önce alanın, akademinin seçkinci ola-
bilecek eğiliminden korunmasını sağlayaca-
ğını ve yayınların yalnızca ideolojik ve politik 
niteliğini değil akademik niteliğini de olumlu 
anlamda etkileyeceğini gözden kaçırmama-
lıyız. 

Yakın zamanda KHK ile üniversitedeki gö-
revinden uzaklaştırılmış akademisyenler-
den birisiniz. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?

Atıldığım gün sosyal medyada şu notu pay-
laşmıştım; “fazla söze hacet yok; dost düş-
man bilsin ki yoldaşlarımla birlikte doğru 
yerde, barışın yanında durabildiğim için onur 
duyuyorum”. O günden bu güne bu konuda 
duygu ve düşüncelerimde en küçük bir de-
ğişiklik olmadı. Bilakis her geçen gün daha 
güçlü biçimde ne iyi etmişim de yoldaşlarım-
la olabilmiş, o imzayı atabilmişim diye düşü-
nüyorum. Evet sıkıntı çekiyoruz ve çekeceğiz 
ama doğrunun yanında ve ezilenlerin tara-
fında olmanın onurunun yanında nedir ki? 
Böyle zamanlarda tercih ettiğiniz şey önem-
lidir, o imza, o itiraz herşeyden önce kendi 
kimliğimizi, kişiliğimizi, onurumuzu korumak 

demekti. Çoğu yoldaşlarım gibi ben de ken-
dimi ve bütün varlığımı yalnızca akademi 
aidiyetinden ibaret görmedim hiçbir zaman. 
Tabii ki elimizden geldiğince işimizi hakkıyla 
yapmaya çalışmaya devam edeceğiz. Ama 
şimdi öncelikle aslolan birarada durmaya, 
dayanışmaya devam edebilmek. 

Kitabınıza yazdığınız girişten rahmetli ba-
banızın bir Maden-İş temsilcisi olduğunu 
öğrendik. DİSKli bir işçinin çocuğu olma 
deneyimi hakkında birşeyler söylemek is-
ter misiniz?

“Bir fantom uçağı yerine yedi yüz aileye ev 
yapılsın”. Bu cümle daha doğrusu slogan Gö-
nen’deki Maden-İş tesislerinde tatil yapan 
işçi ailelerinden birinin çocuğu olarak hafı-
zama kazınmış bir slogan. Elbette böyle bir 
sloganın bir çocuğa öğretilmesinin pedagojik 
sakıncalarını tartışabiliriz. Ama şu hususu da 
atlamayalım; haksızlığa, ahlaksızlığa, kötü-
lüğe, savaşa vs. karşı olma refleksini göste-
rebilmek içsel dürtülerin ötesinde bir eğitim 
işidir ve eğitim de toplumsal ve politik bir 
meseledir. Bugünden baktığımda çocuklu-
ğumun Maden-İş’inin yalnızca işçi eğitimi 
yoluyla değil yarattığı sosyal ortamla olma-
ya çalıştığım insan olmamda önemli bir paya 
sahip olduğunu düşünüyorum. Kitabımı ken-
disine adadığım babam, işçi ve sendikacı Ha-
san Algül’ün hakkını ise ödeyemem. Yalnızca 
sosyalist bir işçi ve sendikacı olduğu için de 
değil gerçekten çok iyi bir baba olduğu için 
de... İyi ki babam olmuş, iyi ki oğlu olmuşum. 
Sizin vesilenizle kendisini saygı, sevgi ve rah-
metle anıyorum!

“Bir fantom uçağı 
yerine yedi yüz 
aileye ev yapılsın”. 
Bu cümle daha 
doğrusu slogan 
Gönen’deki 
Maden-İş 
tesislerinde 
tatil yapan işçi 
ailelerinden birinin 
çocuğu olarak 
hafızama kazınmış 
bir slogan.

HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLLERİ
Halit Çelenk anısına verilen Hukuk Ödülleri, Çelenk’in 6. ölüm yıldönümü olan 5 Mayıs 
Cuma günü Ankara’da Türkiye Barolar Birliğinde düzenlenen törenle verildi.

“Türkiye’de Sendika Siyaset İlişkisi – DİSK (1967-1975)” kitabı ile birinciliği paylaşan iki 
isimden biri olan Süreyya Algül’e ödülünü DİSK Genel Başkanı Kani Beko verdi.

Algül’e birincilik ödülü, doktora tezi olarak yazıldıktan sonra kitap halinde yayımlanan, 
Türkiye’de işçi sınıfı örgütlenmesinde ve mücadelesinde önemli ve tarihsel yeri olan 
DİSK’in 1967-1975 arası tarihine kapsamlı ışık tutması, kapsanan dönemdeki siyasi akım-
ların sendikal örgütlenmeyle bağlantılarını derinliğine ve ayrıntılı olarak incelemesi ve 
devam çalışmalarına kaynak olması nedeniyle verildi.
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LÖSEV’İ TANIMAK İÇİN KANSER OLMAYI BEKLEMEYİN!
LÖSEV  - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 1998’de Ankara’da 
ilk olarak lösemili çocukların tedavisi için kuruldu. Başlangıçta birkaç 
insanın üstün çabalarıyla 30 hasta çocuğa destek vermek amacıyla 
başlatılan çalışmalar, Türk Halkı ve kurumlarının destekleriyle bugün 
23 bin hastaya ve onların imkânları kısıtlı ailelerine ulaşıyor. Merkezi 
Ankara’da olan LÖSEV,  ülkemizdeki çocuk-yetişkin tüm kanser hasta-
larına hizmet vermektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Türkiye kanser hastalığının en çok olduğu 
ülkelerden. Sağlık Bakanlığı 2006 yılı verilerine göre ülkemizde her yıl 
5000 çocuk kansere yakalanıyor. Çocukluk çağı kanserlerinde %35 ile 
en sık görülen tür lösemidir. 2020’lerde, her yıl 3000’e yakın çocuğu-
muzun lösemi tanısı alacağı tahmin ediliyor. Yine Sağlık Bakanlığı’nca 
açıklanan 2015-2016 verilerine göre ülkemizde her yıl 200.000 kişiye 
yeni kanser teşhisi konuyor, yaklaşık 180.000 kişi hayatını kaybediyor. 
Lösemi ve diğer kanser türü hastalıklar tedavileri yıllarca süren, çok 
zor ve çok pahalı hastalıklar olması sebebiyle sadece hastayı değil tüm 
aileyi derinden sarsan bir hastalıktır. 

Lösemi “TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR HASTALIK” tır. Kemoterapi (ilaç tedavisi) 
ile vakaların yüzde 10’unda uygulanan kemik iliği (kök hücre) nakli te-
davinin esasıdır. Tedavide genel durumun düzeltilmesi ve böbreklerin, 
karaciğer ve kalbin kemoterapi ilaçlarının yan etkilerinden korunması 
çok önemlidir. Ayrıca hastaların bilgilendirilmesi, löseminin iyi bir te-
davi ve moral destekle atlatılabileceğinin anlatılması gerekir. LÖSEV’in 
kurduğu LÖSANTE Hastanesi’nde tedavi protokolleri eksiksiz uygula-
narak, hastanın moral ve motivasyonu yükseltilerek ve bireye özgü 
tedavilerle,  tedavideki başarı oranı %20’den % 92’ye çıkarıldı. Özellikle 
tedavinin hastanedeki ve ilk 1 yılında dengeli ve doğal BESLENME, en-
feksiyonlardan koruyacak HİJYENİK yaşam, PSİKOLOJİK DESTEKLE umut 
ve neşe içinde yaşama tutunmak da etkilidir.

LÖSEV, bu önemli çalışmaları, tamamen gönüllü kişiler ve hayırsever 
Türk halkının destekleriyle gerçekleştiriyor. LÖSEV’e gönüllü üye olarak, 
lösemili ve kanser hastası çocuklara destek vermek isteyecek herkese 
kapılarımız açık. LÖSEV gönüllüsü olmak çok kolay. Ofislerimize gelerek 
ya da internet sitemizden “Gönüllü üye formu” doldurmanız yeterli. 

DEĞERLİ OKUYUCU,

Tüm hastalarımıza destekler götürebilmek için bağışlarınızı, tüm ulusal 
bankaların, herhangi bir şubesinden LÖSEV diyerek, 3406’ya boş bir 
mesajla, internet bankacılığı ya da LÖSEV web sitesinden veya şubele-
rimize giderek, bağış makbuzu karşılığı bağışınızı yapabilirsiniz. 

Tüm Türkiye’de kapı kapı dolaşarak bağış toplayan dolandırıcılara dik-
kat ediniz. LÖSEV hiçbir zaman kapı kapı dolaşarak bağış toplamaz, 
herhangi bir ürün satışı yapmaz. LÖSEV, devletten maddi destek alma-
dan kamu yararına çalışan vakıf statüsündedir. Tek gelir kaynağı siz 
değerli halkımızın ve kurumlarımızın bağışlarınızdır.

Unutmayınız ki “ LÖSEV BİR TÜRK HALKI ESERİDİR”

19 yıl önce Ankara’da küçük bir çaba 
olarak başlayan LÖSEV, bugün 23 bin 
lösemi hastasının umudu oldu. Lösemi 
hastaları için herkesin yapabileceği bir 
şey var!

LÖSEV’in kurduğu 
LÖSANTE 

Hastanesi’nde 
tedavi protokolleri 

eksiksiz 
uygulanarak, 

hastanın moral 
ve motivasyonu 

yükseltilerek 
ve bireye özgü 

tedavilerle,  
tedavideki başarı 

oranı %20’den % 
92’ye çıkarıldı.

Web Sitesi: www.losev.org.tr 

E-mail: losev@losev.org.tr

Twitter – Facebook – Instagram: @losev1998



ENERJİ-SEN
Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası
Abide-i Hürriyet Cad. Nakiye Elgün Sok. No.91 Şişli/İSTANBUL
Tel: 0212 533 77 19 • enerjisen@gmail.com

GENEL-İŞ
Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası
Çankırı Cad. No: 28 Kat 5-6-7-8-9 Ulus/ANKARA
Tel: (0.312) 309 15 47 (6) – 309 02 37 • bilgi@genel-is.org.tr

GIDA-İŞ
Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası
Bağlarçeşme Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı Örnek İş Merke-
zi No: 133 Kat.3 D.57 Esenyurt/İSTANBUL
Tel: (0-212) 689 77 07 •info@gida-is.org

GÜVENLİK-SEN
Özel Güvenlik İşçileri Sendikası
847 Sok. Fatma Girgin İşhanı Kemeraltı/Konak-İZMİR
Tel: 0551 705 8476 • guvenliksen2013@gmail.com

LASTİK-İŞ
Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası
Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sok. No:1 Rıza Kuas 
Merkez Binası 34696 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 339 04 00 • lastik-is@lastik-is.org.tr

LİMTER-İŞ
Liman, Tersane Gemi Yapım-Onarım İşçileri Sendikası
Aydıntepe Mah. Demir Sokak 4/3 İçmeler-Tuzla/İSTANBUL
Tel ve Faks: (0216) 494 54 25 • limteris@gmail.com

NAKLİYAT-İŞ
Nakliye İşçileri Sendikası. Kemalpaşa Mah, Atatürk Bulvarı 
Emlak Kredi Bankası Blokları No:146 B Blok Kat:4 Daire: 16 
Eminönü/İSTANBUL Tel: (212) 514 26 71-72 • disknakliya-
tis1975@gmail.com

SİNE-SEN
Sinema Emekçileri Sendikası
Gazeteci Erol Dernek Sokak No:12 80060 Beyoğlu/İstanbul
Tel: (212) 249 58 31 • disk.sinesen@gmail.com

SOSYAL-İŞ
Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif 
ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası
Ziya Gökalp Caddesi, Gonca Apartmanı Kat: 6 36/16 – Kızılay/
Ankara Tel: (312) 430 17 73 • sosyal-is@sosyal-is.org.tr

TEKSTİL
Tekstil İşçileri Sendikası

Mehmet Akif Cad. Mehmet Çıbıkçı İş Merkezi No:2 D:18 Bah-
çelievler/İSTANBUL

Tel: (212) 637 29 00 • esgudum@disktekstil.org

TÜMKA-İŞ
Türkiye Tüm Kağıt Selüloz Sanayii İşçileri Sendikası
Bahçelievler Mah. Şehit Fethi Cad. Darbaz Apt. N.4 D.1 Pen-
dik/İSTANBUL
Tel: (216) 491 99 92 • tumkais@tumkais.org

BANK-SEN
Türkiye Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

Nakiye Elgün Sok No: 117 Şişli/İSTANBUL
Tel: (212) 232 10 00 Facebook: facebook.com/disk.banksen

BASIN-İŞ
Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası

Murat Paşa Mah, Turgut Özal Cad. 24/12 Aksaray/İSTANBUL
Tel: (212) 533 77 19- 533 84 22 • diskbasinis@gmail.com

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Birleşik Metal İşçileri Sendikası

Tünel Yolu Cad. No: 2, 34744 Bostancı/İSTANBUL
Tel: (216) 361 67 60 Faks: (216) 373 65 02

bilgi@birlesikmetal.org 

BTO-SEN
Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası

Ziraat Mahallesi, İrfan Baştuğ Caddesi Tangün İş Hanı Kat: 9 
No:2/50 Altındağ/ANKARA Tel : (0312) 312 11 88 

CAM KERAMİK-İŞ
Türkiye Porselen, Çimento, Cam, Tuğla ve Toprak Sanayi 
İşçileri Sendikası. Merkez Mah. Doğan Araslı Cad. No:133  

Örnek İş Merkezi Kat.3 D.58 Esenyurt/İSTANBUL
Tel: (212) 689 77 07 • camkeramikis@gmail.com

DEV İLETİŞİM-İŞ
Devrimci İletişim ve Çağrı Merkezi Çalışanları Sendikası

Adres: Abide-i Hürriyet Cad. Nakiye Elgün Sok. No:91 Kat: 2
Tel: 0212.232 10 00 • iletisim@deviletisimis.org.tr

DEV MADEN-SEN
Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası

Turgut Reis Mah. Sezenler Cad. No:2/9 Sıhhiye / ANKARA

Tel: (0312) 434 52 82 • devmadensen@gmail.com

DEV SAĞLIK-İŞ
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Murat Paşa Mah, Turgut Özal Cad. 24/12 Aksaray/İSTANBUL
Tel: (0212) 533 77 19 • devrimcisaglikis@gmail.com

DEV TURİZM-İŞ
Devrimci Turizm İşçileri Sendikası

Üçgen Mahallesi Anafartalar Cad. Saraçoğlu İş Merkezi 
78/93 Muratpaşa/ANTALYA

Tel: (242) 244 69 96 • devturizmis@gmail.com

DEVRİMCİ YAPI-İŞ
Devrimci Yapı İşçileri Sendikası

Dikilitaş Mahallesi Eren Sokak No: 4 Beşiktaş/İSTANBUL
GSM: (0-536) 372 04 50 ve (0-553) 659 19 17

devyapi@yandex.com

EMEKLİ-SEN
Tüm Emekliler Sendikası

Kızılay Mah. Sümer-1 Sokak Onikiler Apt. No: 8/5
Kızılay/ANKARA

Tel: 0312- 229 80 52 • merkez@tumemeklisen.com
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