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Kölelik yasaları geri çekilmezse 
Kasım'da sokaklar ısınacak!

'Fon Lobisi'ni açıklıyoruz!

AKP’nin Kadın İstihdamı 
Paketi kime müjde?

KIDEM TAZMİNATI OYUNU
SOKAKTA BOZULACAK!
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Avrupa Komisyonu “İlerleme Raporu”na göre Türkiye'de sendikal 
haklar başta olmak üzere demokratik hak ve özgürlükler ihlal ediliyor...

Hak ihlalleri devam ediyor...

SON bir ay içerisinde DİSK üyesi sendi-
kaların kazanımları Türkiye’de işçi sınıfı 

mücadelesine umut verdi. Sosyal-İş Sendi-
kası üyesi olan Leroy Merlin işçilerinin gre-
vi zaferle sonuçlandı. 3 Ekim’de başlayan 
ve Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi (AVM) 
ve yapı market grevi olan Leroy Merlin 
grevinin 16’ncı gününde işveren işçilerin 
taleplerinin önemli bir bölümünü kabul etti 
ve toplu sözleşme imzalandı. Bu direniş, 
Türkiye’de sayıları hızla artan AVM’lerde in-
sanlık dışı koşullarda çalıştırılan on binlerce 
işçi için bir işaret fişeği oldu. 

Enerji-Sen üyesi Fırat Elektrik Dağıtım 
işçileri de 36 günlük direnişlerinin sonun-
da zafer kazandı. İşçiler maaşlara yüzde 
24’lere varan zammın yanı sıra diğer 
taleplerini de patronlara kabul ettirdi. 
Yıllardır fazla mesai ücretleri ödenmeden 
çalışan işçiler bundan sonra fazla mesai-
lerini alacak. 

Ayrıca yemek yardımı ödenecek ve 
çalışma koşulları iyileştirilecek. Enerji-Sen 
üyesi işçiler yürüttükleri fiili mücadele ve 
tüm Dersim halkının desteğiyle önemli 
bir kazanım elde etmiş oldular. 

AVRUPA Komisyonu “İlerleme Raporu’na 
göre Türkiye’de yasalar ve uygulama-

lar nedeniyle sendika kurma, sendikaya üye 
olma, toplu sözleşme ve grev hakkı gibi temel 
işçi hakları ihlal edilmekte. DİSK ve KESK üye-
lerine yönelik baskılar raporda örnekleriyle 

yer almakta. AB üyelik sürecinde “Sosyal Po-
litika ve İstihdam” konulu 19. Fasıl’ın açılma-
sı için sendika yasalarının ILO sözleşmelerine 
uygun biçimde değiştirilmesi gerekiyor. An-
cak raporda yer alan bilgilere göre bu müm-
kün görünmüyor. 

Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu’nun 
5.’si “Sendikal Hak ve Özgürlükler” ana 

temasıyla 31 Ekim - 1 Kasım 2013 tarihlerinde 
Bursa’da gerçekleşti. Uludağ Üniversitesi Çalış-
ma Ekonomisi bölümü ile birlikte düzenlenen 
sempozyuma yoğun ilgi vardı.

“Uluslararası sendikal haklar”, “Türkiye’de 
sendikal hak ihlalleri”, “Göçmen işçiler” ve 
“Sendika içi demokrasi” gibi konuların tar-
tışıldığı sempozyumda ITUC ve ETUC temsil-

cilerinin yanı sıra DİSK Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu ve DİSK Bursa Bölge Temsilcisi 
Ayhan Ekinci birer sunum yaptılar.

İşte sendika, işte DİSK!..
Sosyal-İş ve Enerji-Sen’li işçiler direnerek kazandı...AKP, demokrasi konusunda olmasa da, binlerce insanın 

hergün kullandığı geniş kamusal mekanlara egemen olma 
konusunda öyle ileri adımlar atmış ki, başka bir sese, başka 

bir renge, başka bir “çizgiye” yer bırakmıyor. 

Parasıyla, medya gücüyle, yasama ve yargı gücüyle yapamadığını 
copuyla, kalkanıyla, biber gazıyla, plastik mermisiyle, TOMA’sıyla, 
polis gücüyle yapıyor. Kentin en işlek meydan ve bulvarlarını ne 
muhaliflerine ne de alternatiflerine asla terk etmeme konusunda 
reklam teknolojisi ve toplum mühendisliği dersini aldığı her halin-
den belli.

Ustalık evresinde kendi ustalarını “kısmen” kızdıran hınzır bir öğ-
renci edasıyla “Hayaldi gerçek oldu” sloganları eşliğinde şovmenlik 
yaparak ilerleyen AKP’nin, neoliberal politikaları ve oy avcılığı 
temelindeki muhafazakar ritüellere dayalı politikaları toplumsal 
yaşamın tüm alanlarını kuşatmış durumda. Ve şu sıralar dikensiz gül 
bahçesinde “köle işçi” hayalleri de yeniden alevlenmiş gözüküyor.

Patronların zenginliğine zenginlik katmak için hayatını çarçur eden 
emekçinin “zor günlerinde” cebinde kalacak üç kuruş paraya da 
göz dikilmesi günlük siyasetin çok ötesinde, uluslararası emperyalist 
örgütlerin temel politikalarını oluşturmaktadır. Esasında AKP’nin tüm 
siyasi çabaları da bu “temel politika” üzerinde şekillenmektedir.

Emperyalizmin her anlamda bölgesel taşeronluğunu üstlenen 
AKP’nin demokratik bir Türkiye inşa etmesi hiç mi hiç olanaklı değil-
dir. Hatta aksine, ülkemizde demokratikleşmenin önündeki en büyük 
engellerden biri, siyasi iktidarların öteden beri emperyalizmle sür-
dürdüğü bağımlılık ilişkileridir. Bu bağımlılıktan dolayıdır ki militarist, 
baskıcı ve otoriter bir siyasi yapı olarak kalmaya mahkumdur AKP. 

Dolayısıyla gerçek bir demokratikleşme ancak bu ilişkilere son 
vermekle, emekçi sınıfların aşağıdan yukarıya toplumsal, siyasi 
mücadelesi sonucunda mümkün olacaktır.

İşçi ve emekçi yoksul halkın zor günleri için kazandıkları son “rızk-
ları” olan kıdem tazminatı haklarını da ellerinden almaya yeltenen, 
heveslenen, bunun için bütün zor güçlerini devreye sokan riyakar 
iktidar karşısında bugün susan, ses çıkarmayan, alet olan, kişisel 
hesaplarıyla bir halkın köleliğine hizmet edenler tarihte hiçte iyi 
olarak anılmayacaktır.

Bırakın tarihe ya da kendi sınıfına ve halkına karşı sorumluluğunu, 
insan olarak kalmak isteyenlerin bugün temel görevi, bir sınıfın 
başka bir sınıf üzerinde tahakkümünü tesis etmeye yönelik olarak 
iktidarın patronlarla kolkola vererek attıkları adımlara var gücüyle 
karşı koymaktır.

24 Ekim’de Ankara ve İstanbul’da yaptığımız eylemlerle “Köleliğe 
Karşı #Direnİşçi” kampanyası başlatan konfederasyonumuz DİSK 
Kasım’da sokaklara çıkıyor. Sendikalı sendikasız tüm işçileri, emekçi-
leri, kadınları, emek dostlarını, güvencesizliğe 
sürüklenen gençlerimizi bu süreçte omuz 
omuza mücadele etmeye çağırıyoruz.

(Yerel Süreli Yayın) SAYI: 172 • KASIM 2013
DİSK Adına Sahibi: ARZU ÇERKEZOĞLU 

Sorumlu Yazıişleri Müdürü: FAHRETTİN ERDOĞAN
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"Köle işçi" hayalleriniz 
gerçek olmayacak!

Kani Beko

EMEĞİN
GÜNDEMİ

kanibeko@disk.org.tr

Sendikalar ve üniversite sosyal haklar için buluştu
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FİDANLAR 
YAŞIYOR!..

OKTAY EKİNCİ’Yİ 
YİTİRDİK...

SOSYAL 
MEDYADA DİSK

Kampanya kasım 
ayı boyunca 
sürecek...

4 yıl aradan sonra çıkan DİSK-AR dergisi 
için tanıtım gecesi düzenlendi...

İşçi sınıfı hareketinin unutulmaz 
önderlerinden Rıza Kuas anıldı...

Rıza Kuas yol gösteriyor!

KIDEM tazminatları-
mız iş güvencemiz-

dir, yok edilemez!” diyen 
Türkiye Devrimci İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu 
(DİSK), “Köleliğe Karşı 
#Direnİşçi” kampan-
yası başlattı. Kasım ayı 
boyunca ülkenin dört bir 
yanında sokakları ısıtacak 
kampanyanın başlangıcı, 
24 Ekim Perşembe günü 
İstanbul ve Ankara’da 
yapılan eylemlerle duyu-
ruldu.

Ankara’da Arı Stüdyosu 
önünde toplanan DİSK 
üyeleri Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na, 

İstanbul’da da DİSK 
Genel Merkezi önünde 
buluşan DİSK üyeleri Me-
cidiyeköy Metro durağına 
yürüdü.

Yürüyüşler boyunca 
dağıtılan bildiriler halk-
tan yoğun ilgi görürken 
eylemlerde şu slogan-
lar atıldı: “Ölmek var, 
dönmek yok, tazminatı 
vermek yok”, “Köleliğe 
karşı Diren İşçi, Kıdem 
tazminatının gaspına 
karşı Diren İşçi, Çocuk-
ların İçin Diren İşçi, İş 
Güvencesi İçin Diren 
İşçi”, “Tazminat haktır, 
gasp edilemez”, “Fona 

devir yağma demektir”, 
“Direne direne kazana-
cağız”, “Zafer direnen 
emekçinin olacak”, “AKP 
elini tazminattan çek”, 
“Bu daha başlangıç, mü-
cadeleye devam!”

Ankara’da DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, 
İstanbul’da ise DİSK 
Genel Sekreteri Dr. Arzu 
Çerkezoğlu tarafından 
okunan basın açıkla-
masında “Haklarımızı 
sonuna kadar, ne paha-
sına olursa olsun savu-
nacağız. Bugün başladık, 
kazanana kadar sürdüre-
ceğiz” denildi. 

DİSK-AR dergisinin 
tanıtım gecesi, 5 Ekim 

Cumartesi günü Mimarlar 
Odası’nda yapıldı.

DİSK Genel Sekreteri Dr. 
Arzu Çerkezoğlu, KESK 
Genel Başkanı Lami Özgen, 
Hava-İş sendikası Genel 
Başkanı Atilay Ayçin, 
DİSK Eski Genel Sekreteri 
ve İzmir milletvekili Musa 
Çam, İstanbul milletvekili 
Levent Tüzel ve DİSK-AR 
Müdürü Serkan Öngel’in 

birer konuşma yaptığı 
etkinliğe demokratik kitle 
örgütü, sendika, meslek 
odası, siyasi parti temsil-
cileri, akademisyenler ve 
gazeteciler katıldı.

DİSK-AR dergisi “işçi sını-
fının örgütlenme çaba-
sına, sınıfın uluslararası 
dayanışmasına, sermaye-
den bağımsız bir politika 
izlemesine kuramsal ve 
olgusal bir cephanelik 
oluşturmayı” amaçlıyor. 

YAŞAMINI işçi sınıfı 
ve emekçilerin 

mücadelesine ada-
yan, DİSK’in kurucu-
larından ve Lastik-iş 
Sendikası’nın Onursal 
Genel Başkanı Rıza 
Kuas ölümünün 32’inci 
yılında anıldı. Kuas’ı an-
mak için 3O Ekim 2013 
Çarşamba günü Edirne-
kapı Hava Şehitliği’ndeki 
mezarı başında Lastik-İş 
Sendikası tarafından dü-

zenlenen törene işçiler, 
DİSK ve sendika yöneti-
cileri katıldı. 

1968 yılında Derby’de 
gerçekleştirilen ilk işyeri 
işgali, yetkili sendikanın 
belirlenmesi için refe-
randum ve işçiyi “hırsız” 
gibi gören zihniyetle 
mücadele amacıyla baş-
lattığı “Üstünü Aratma” 
kampanyası, Kuas’ın işçi 
sınıfına emanet ettiği 
mücadele gelenekleridir. 

ÇOCUKLARIMIZIN 
EMANETİNİ 
PATRONLARA 
SERMAYE 
ETMEYECEĞİZ!

“Kıdem tazminatında 
yeni sistem bundan 
sonra işe girecekler 
için geçerli olsun” 
şeklindeki beyanlara 
DİSK, 24 Ekim’de  
düzenlediği 
eylemlerde 
şu sözlerle 
tepki gösterdi: 
“Kazanılmış hak 
denilen şeyin 
bizden önceki 
kuşakların 
bedel ödeyerek 
kazandığı, bizim 
de çocuklarımıza 
devretmekle 
sorumlu olduğumuz 
haklar oluğunu 
bileceğiz. 
Çocuklarımız için 
sonuna kadar 
direneceğiz!”

GEZİ direnişinde yaşamını 
yitiren gençlerin adları 

Çankaya’daki parklara verildi. 
Parkların açılış törenine 
katılan DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko “Gezi Direnişi’nde 
canları pahasına mücadele 
ettiler. Biz de onlardan çok 
şey öğreniyoruz. Buradaki 
her bir fidan, onların asla 
ölmeyeceklerinin birer 
kanıtı olacaktır.” dedi. 

YAŞAMINI tarih, kültür 
ve doğa mücadelesine 

adayan Cumhuriyet gazetesi 
yazarı ve Mimarlar Odası eski 
Genel Başkanı Oktay Ekinci 
15 Ekim’de hayatını kaybet-
ti. Ekinci’nin ardından DİSK 
adına yapılan açıklamada, 
“İlkeli gazeteciliğin, yaşam 
alanlarının savunusunun, 
demokrasi mücadelesi-
nin unutulmaz sembolleri 
arasında yer alan değerli 
bir insanı uzun yolculuğuna 
uğurlamanın burukluğunu 
yaşıyoruz” denildi. 

DİSK’in sosyal medyadaki 
etkinliği hızla artıyor. 

DİSK, facebook sayfası ve 
twitter hesabı açılışlarından 
iki ay sonra Türkiye’de 
en çok takip edilen emek 
örgütü oldu. DİSK’in 
videolarını yayımladığı bir 
youtube kanalı, fotoğraflarını 
paylaştığı bir de flickr hesabı 
bulunuyor. 

Tazminatı vermek yok... Direneceğiz!
Köleliğe 
karşı 
#Direnİşçi

dostlar arasında
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ikinci aşama işgücü piyasası reformları-
nın uygulanması.” 

HEDEF YAĞMA VE KÖLELİK 

Dünya Bankası raporlarında kıdem taz-
minatının fona devredilmesinin iki amacı 
olacağı söyleniyor: Kaynak bulmak ve es-
neklik. “Yüksek Büyümenin Sürdürülebi-
lirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü - Türkiye 
Ülke Ekonomik Raporu” başlıklı Dünya 
Bankası belgesinde ise “Hükümetin ha-
lihazırda gündeminde olduğu üzere bir 
kıdem tazminatı fonunun oluşturulması 
da tasarrufların artmasına katkı sağla-
yabilir… Bu tarz bir sistem, hem işgücü 
piyasalarının esnekleştirilmesine katkı 
sağlayacak hem de yurtiçi tasarrufları 
geliştirecektir.” diyorlar.

Yani işçinin ücretimiyle tasarruf yapmayı 
ve kıdem tazminatını kaldırarak işçileri 
daha esnek, köle gibi çalıştırmayı plan-
ladıklarını açıkça söylüyorlar. Kıdem taz-
minatı olmadığında işçileri istedikleri gibi 
işten çıkarıp işe alacaklarını biliyorlar. 

OECD: “KIDEMİ KALDIR, 
ESNEKLİĞİ ARTIR”

OECD’nin Temmuz 2012 tarihli raporun-
da da hükümete aynı çağrı yapılıyor: 
“Kıdem tazminatı ödemeleri dünyada-
ki deneyimler doğrultusunda, sürekli 
iş sözleşmelerinin daha esnek olması 
için yeniden tasarlanmaldır. Geçici is-
tihdama ve özel istihdam bürolarının 
istihdamına sektörel kısıtlama olmak-
sızın izin verilmelidir. Asgari ücret 
kontrol altında tutulmalıdır.” 

Daha fazla söze gerek var mı? Çok ulus-
lu şirketlerin ve onların işbirlikçilerinin 
çıkarları için, emekçilerin haklarını gasp 
etmeye hazırlanıyorlar. İşçi sınıfı bu zo-
kayı yutmayacak!

HÜKÜMETİN kıdem tazminatı-
na dair planlarında, İMF, Ekono-
mik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(OECD) ve Dünya Bankası’ndan akıl aldığı 
ortaya çıktı. Patron örgütleri TOBB, TÜSİ-
AD ve TİSK de hükümetin bu işçi hakkını 
bir an önce ortadan kaldırmasını isteyen 
açıklamalar yapıyor. 

Yani Gezi Direnişi sırasında her fırsatta dış 
mihrak arayan hükümet, patronların ve 
uluslararası sermaye örgütlerinin tavsi-
yesi ile haklarımızı budamaya, çocukla-
rımızın geleceğini çalmaya hazırlanıyor. 

YIL 2006… BAKIN İMF NE 
DİYOR:

“Türkiye ekonomisinin modernleş-
tirilmesine devam ederek rekabet 
edebilirliğin geliştirilmesi için tabia-
tıyla daha yapılacak çok iş vardır… Kı-
dem tazminatı, sabit süreli sözleşme-
ler ve geçici istihdam gibi konularda 
daha fazla esneklik, istihdam yaratıl-
masının yanı sıra daha yüksek verim-
liliği teşvik edecek olup, hükümetin 
bu alanda yeni reformlar öngörmesi 
desteklenmelidir.” Hükümetin kıdem 
tazminatı ile ilgili yayınladığı temel  
metinlerindeki ibareler bu ifadelerin 

adeta bir kopyası.

YIL 2012… IMF’DEN AYNI 
NAKARAT!

Aralık 2012’de yayınlanan IMF Türkiye 
raporunda şu ifadeler yer almakta: 

“Geçici çalışma ve yarı zamanlı çalış-
manın yaygınlaştırılması, kıdem taz-
minatı ödeme sisteminin reformu ve 
yüksek asgari ücret büyümesinin ya-
vaşlatılması yoluyla emek piyasaları-
nın daha rekabetçi bir yapıya kavuş-
turulmasına ihtiyaç vardır.” 

Asgari ücretin enflasyon karşısında eri-
mesi, kıdem tazminatının fona devir yo-
luyla gaspı anlamına gelen “reformun” 
yapılması, işçilerin gelir ve iş güvence-
sinin yok edilmesi anlamına gelen geçici 
ve kısmi çalıştırmanın yaygınlaştırılması 
kimin ihtiyacıdır? Yanıt belli: Patronların! 

DÜNYA BANKASI ÇALIYOR, 
AKP OYNUYOR...

Hükümet sadece İMF’ye değil, Dünya 
Bankası’na da kıdem tazminatı fonu ile il-
gili söz vermiş. “Türkiye Cumhuriyeti’ne 
Yönelik Dünya Bankası Ülke İşbirliği 
Stratejisi (2012-2015)” başlıklı belgede 
bakın ne isteniyor: “(…) Kıdem tazminatı 
reformu ve istihdamda esnekliğin arttı-
rılması da dahil olmak üzere planlanan 

FON LOBİSİ'Nİ 
AÇIKLIYORUZ

İşte, kıdem tazminatının 
fona devir yoluyla gaspını 

isteyen küresel tefeci 
örgütler...

AVUSTURYA'DA 
NE OLDU?

İŞÇİ haklarının 
son derece 

gelişkin olduğu 
Avusturya’da fon 
modeline geçiş ile 
kıdem tazminatı 
gasp edildi. İşçinin 
iş güvencelerinden 
biri ortadan kalktı. 
Kıdem tazminatı 
miktarları üçte bire 
indi. Sigorta şirket-
leri işçinin kıdem 
tazminatını borsa-
da, fonda kullanma 
hakkına sahip oldu. 

Avusturya ile 
Türkiye arasında 
haklar açısından 
ciddi bir fark var. 
Fiili çalışma süresi 
Avusturya’da haf-
talık 44, Türkiye’de 
54 saat. Toplu-
sözleşme kapsamı 
Avusturya’da %80, 
Türkiye’de %5. Yıl-
lık ücretli izin hakkı 
Avusturya’da en az 
30, Türkiye’de 14 
işgünü. İş güven-
cesi Avusturya’da 
tüm işçiler için, 
Türkiye’de 30 
ve üzeri işyer-
leri için geçerli. 
Avusturya’da 
işsizlik maaşı almak 
için son iki yılda 
bir yıl, 25 yaş altı 
gençler için son 
bir yılda 26 hafta 
çalışmak yeterli. 
Türkiye’de Son 3 
yılda en az 600 gün 
prim ödemek, işten 
çıkartılmadan önce 
120 gün kesintisiz 
prim ödeyerek 
çalışmak gerekiyor. 
Türkiye’de yetersiz 
denetimler ne-
deni ile iş kanunu 
bile uygulanmı-
yor, Avusturya’da 
toplusözleşmelerle 
haklar yasaların çok 
daha üstünde.
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KENDİLERİ BİLE İNANMIYOR

AKP iktidarı kıdem tazminatı ile ilgili 
söylediklerine kendisi bile inanmıyor, 
işçilerin bu oyunlara gelmeyeceğini bi-
liyor. Bu nedenle gerçek niyetini gizle-
meye çalışıyor. Örneğin kıdem tazminatı 
61’inci hükümet programında işçinin bir 
hakkı olarak değil “işletmeler üzerinde 
ödeme baskısı oluşturan” bir “sorun” 
olarak tanımlanmıştı. Ancak bu ifade 
Başbakan’ın TBMM’de yaptığı sunuşta 
yer almadı ve ilgili kısım atlandı. İlginç 
olan söz konusu ifadenin AKP’nin resmi 
internet sitesinde yer alan “61. Hükü-
met Programı’nın Tam Metni” başlıklı 
belgede de atlanmış olması. Başbakanlı-
ğın resmi internet sitesinde ise ilgili bö-
lüm bulunmaktadır. Kısacası AKP hükü-
meti, mümkün olduğunca az işçinin bu 
gerçeği bilmesini istemektedir. 

AMAÇLARINI BİLİYORUZ, 
KÖLELİĞE DİRENECEĞİZ!..

Hükümet işçiler açısından açıkça hak gas-
pı anlamına gelen, iş 
güvencesini tümden 
ortadan kaldıracak 
olan fonu, “sosyal 
taraflarla istişare” 
görüntüsü içinde 
hayata geçirmek is-
tiyor. Ancak DİSK’in 
kararlı tutumu, hü-
kümetin bu oyunu-
nu da bozdu. DİSK, kıdem tazminatının 
gasp edilmek istendiğini teşhir edip iş-
çileri hakları için sokağa çağırınca hü-
kümet konuyu açıkça tartışmak-
tan çekindi. Şimdi kapalı kapılar 
ardında kimi yandaş sendikaları 
“ikna” ederek bu yasayı geçir-
mek istiyorlar. Ancak sokak 
bu oyunu bozacak! 

KIDEM tazminatı sistemi neden 
değişmeli?” diye sorulduğunda 
AKP iktidarının sözcüleri hep bir 

ağızdan “İşçilerin önemli bir bölümü bu 
tazminatı alamıyor” diyorlar. Sanki işçiyi 
düşünüyormuş gibi konuşuyorlar. Oysa 
hükümetin çeşitli belgelerinde kıdem 
tazminatı sistemini neden değiştirmek 
istediklerini açıkça ifade ediyorlar. 

AMAÇ MALİYETİ DÜŞÜRMEK 

AKP hükümetinin hazırladığı ve IMF, 
Dünya Bankası gibi kurumların da re-
ferans verdiği Ulusal İstihdam Strateji 
Belgesi’nde ise şu sözlere yer verilmekte:

“Kıdem tazminatının yüksekliği, işlet-
meler açısından önemli bir maliyet 
kaleminin ortaya çıkmasına neden ol-
maktadır.”

AMAÇ DAHA FAZLA SÖMÜRÜ 

Hükümet aynı belgede kayıtdışı istihda-
mın ve girdi-çıktı yaptırılmasının nedeni-
ni de denetim eksikliği değil “kıdem taz-
minatı” olarak açıklamakta, kendisini ve 
patronların hukuksuzluklarını aklamaya 
çalışmakta. Bu belgede kıdem tazminatı-
nın verimlilik kaybına neden olduğu söy-
lenmektedir. Yani hükümetin meselesi, 

işçilerin sömürüsünü artırıp patronların 
daha fazla kazanacağı bir sistemi oturt-
maktır. Bunun çaresi olarak yine işçilerin 
haklarının gasp edilmesine yol açacak 
fon uygulaması önerilmektedir. 

AMAÇ KÖLELİK DÜZENİ 

Hükümetin bu yaklaşımının birebir 
sermayenin yaklaşımı olduğunu söyle-
meye gerek bile yok. “TİSK, TOBB ve 
TÜSİAD’ın Esneklik Konusundaki Or-
tak Görüş ve Önerileri” başlıklı Haziran 
2009 tarihli belgede şunlar söyleniyor: 
“İşçi alma ve çıkarma maliyetlerinin 
(…) fazlalığı da işverenleri zora sok-
makta, esnek çalışma şekillerinin uy-
gulanmasını engellemektedir. Bu iti-
barla en kısa sürede kıdem tazminatı 
konusunun gündeme getirilerek, işlet-
meler üzerindeki yükün hafifletilmesi 
gerekmektedir.”

Esnek çalışmanın ne demek olduğunu 
ise en iyi işçi biliyor. Taşeron çalıştırma, 
yarı zamanlı çalıştırma, özel istihdam 
büroları aracılığı ile çalıştırma esnek 
çalıştırma biçimleridir. İşçinin istenildi-
ği gibi kullanılıp istenildiği zaman kapı 
önüne konabilmesine “esnek çalışma” 
denmektedir. 

AKP'NİN 
HAZIRLIĞI 

KÖLELİK REJİMİ

DİSK olarak, kıdem 
tazminatı fonu-

na yönelik somut 
itirazlarımız ve bu 
tazminatı tüm işçi-

lerin alabilmesi için 
önerilerimiz:

FONA NEDEN 
KARŞIYIZ? 

1) İşten atma kolay-
laşacak

2) Fon ile yeni bir 
yağma için kaynak 

yaratılacak

3) Kıdem tazminatı 
almak hayal olacak, 

10 yıl sonra veya 
emeklilikte mümkün 

olacak. 

4) “Kazanılmış hak-
lara dokunmuyoruz” 

denilerek çocukla-
rımızın hakları gasp 

edilecek.

5) Kıdem tazminatı 
miktarı azalacak.

NE İSTİYORUZ? 

1) Yasada tek kelime 
değişiklikle işçinin 

bir gün bile çalışması 
halinde kıdem tazmi-
natı alması mümkün.

2) Kıdem tazminatı üst 
sınırı kaldırılmalıdır.

3) Devlet kıdem taz-
minatının garantörü 

olmalı, ödemeyen 
patron yerine ödeyip 

sonra ondan almalı-
dır. 

4) Kıdem 
tazminatını 
ödemeyen 

patron-
lara sert 

yaptırımlar 
getirilme-

lidir. 

5) Sendi-
kalı olma-

nın önündeki 
engeller 

kaldırılmalıdır, 
çünkü örgüt-

lü işçinin 
tazminatı 

gasp edile-
mez. 

DİSK, kıdem tazminatı 'oyunlarını' teşhir edip 
işçileri sokağa çağırınca hükümet konuyu açıkça 
tartışmaktan çekindi. Şimdi kapalı kapılar ardında 
kimi yandaş sendikaları “ikna” ederek bu yasayı 
geçirmek istiyorlar. Ancak sokak bu oyunu bozacak! 

Kölelik yasaları geri çekilmezse 
Kasım'da sokaklar ısınacak!
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G.KORE'DE

AÇLIK GREVİ

KÜRESEL İŞÇİ 
ARAŞTIRMASI

PETROL 
GREVİ

ITUC’un araştırması-
na göre 2013 yılında 
dünya genelinde işçi 

ailelerinin yarısı işsizlik-
ten etkilendi. İstihdam 

krizinden özellikle genç 
kadınlar zarar gördü. 

Dünya nüfusunun yarı-
sından fazlası gelirinin 

giderinden daha düşük 
olduğunu söylüyor. 

Küresel düzeyde yurt-
taşlar hükümetler 

tarafından yalnız bıra-
kıldıklarını hissediyor. 
Çünkü hükümetler iş-

sizlerin ve işçilerin değil, 
şirketlerin çıkarlarına 

öncelik veriyor.

GÜNEY KORE’de Öğ-
retmenler Sendikası’na 

(KCTU/KTU) emekli ve 
işten çıkartılan üye-
lerinin üyeliğini iptal 

etmediği için kapatma 
davası açıldı. Sendi-
ka üyeleri kapatma 

davasının iptali ve tüm 
kamu çalışanları için 

grevli toplu sözleşmeli 
sendika talepleriyle 

başkent Seul’ün kent 
meydanında çadır 

kurarak açlık grevine 
başladı.

BREZİLYA’da petrol 
işçileri ücret artışı 

talebiyle ve uluslara-
rası şirketlerin ülkenin 

enerji politikasına 
yönelik tehdidini pro-

testo etmek için greve 
gitti. Grev nedeniyle 
ülke genelinde do-
ğalgaz ve akaryakıt 

üretiminde belirgin bir 
düşüş yaşandı. “Her 

yer Türkiye Her yer 
Direniş” sloganlarının 
da atıldığı protestolar 

sırasında işçiler ve gü-
venlik güçleri arasında 

çatışmalar yaşandı. 

KUZEY Afrika ve Orta-
doğu’da yaşanan halk 
ayaklanmaları ve ka-

pitalizmin bölgeye yönelik 
politikaları nedeniyle bağım-
sız Arap sendikaları arasında 
ortak bir platform kurulması 
uzun süredir tartışılıyordu. 11 
ülkeden 17 sendikanın katılı-
mıyla ITUC Arap Bölge Örgü-
tü 11 Ekim 2013’te kuruldu. 

ITUC Arap Bölge Örgütü ulus-
lararası dayanışmayı güçlen-
dirmenin yanı sıra Arap dün-
yasında özellikle kadınları, 
gençleri ve göçmen işçileri etki-

leyen sosyal adaletsizliğe karşı 
mücadele etmeyi hedefliyor. 

ITUC (Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu) Genel Sek-
reteri Sharan Burrow açıkla-
masında: “Arap dünyasında 
sendikalar, zorlu ve uzun 
soluklu bir mücadelenin ön 
saflarındalar. Mücadelede 
baskıcı ve yozlaşmış güç-
lere karşı demokratik ve 
ilerici güçler ortaya çıkıyor. 
ITUC, dünyanın bu bölümün-
de de demokratik, ilerici 
ve bağımsız sendikacılığın 
güçlenmesini var gücüyle 

ITUC Arap Bölge Örgütü kuruldu...

ORHAN Kemal, kelime-
nin tam anlamıyla, işçi 
sınıfının edebiyattaki 

temsilcisidir. Çünkü kendisi 
de işçi olan Kemal, eserlerin-
de işçilerin ekmek ve adalet 
kavgasını yazmıştır.

Asıl adı Mehmet Raşit Öğüt-
çü olan Orhan Kemal, 15 Ey-
lül 1914’te Adana’nın Ceyhan 
ilçesinde dünyaya geldi. Aile-
si siyasi nedenlerle 1931’de 
Suriye’ye gidince eğitimini 
yarım bıraktı ve matbaa iş-
çisi olarak çalışmaya başla-
dı. Türkiye’ye döndüğünde 
Adana’da çırçır fabrikalarında 
çalıştı. İşçilik yaptığı yıllardaki 
gözlemlerini daha sonra ro-
man satırlarına taşıdı.

Askerliği sırasında Maksim 
Gorki ve Nazım Hikmet kitap-
ları okuduğu için 5 yıl hapse 
mahkum edildi. O yıllarda şiir 
yazan Kemal’i roman yazmaya 
yönlendiren Bursa Cezaevi’nde 
tanıştığı Nazım Hikmet’tir.

Cezaevinden çıkınca Adana’ya 
döndü, hammallık yaptı. Ba-

caksız Orhan ve Orhan Kemal 
imzalarıyla öyküler yayımladı. 
Siyasi faaliyetleri ve yazıları 
nedeniyle çeşitli defalar tu-
tuklandı. Sayısız ödül kazandı. 
Eserleri farklı dillere çevrildi. 
Tiyatroya, sinemaya ve tele-
vizyona aktarıldı. 2 Haziran 
1970’te vefaat ettiğinde Bul-
garistan Yazarlar Birliği’nin 
davetlisi olarak Sofya’da te-
davi görmekteydi.

Her işçinin hayatı biraz ro-
mandır. Orhan Kemal, o ro-
manların en güzellerini yazdı. 
Ardından 265 öykü, 93 şiir, 
24 roman ve 5 piyes bıraktı. 
Anadolu’da farklı etnik kö-
kenlerden, farklı din ve mez-
heplerden işçiler Kemal’in 
romanlarında karşımıza çıkar-
lar. Anlatılması zor konuları 
okuması kolay bir uslupla ak-
taran Kemal işçilerin bireysel 
öykülerinin yanı sıra sendikal 
mücadeleleri de yazmıştır.

100. yaşgünü yaklaşırken 
Orhan Kemal ezilenleri ve 
emekçileri anlattığı eserleriy-
le yaşamaya devam ediyor.

İşçi edebiyatında emekçi bir usta:
ORHAN KEMAL

destekliyor” ifadelerine yer 
verdi. ITUC Arap Bölge Örgütü 
ilk toplantısını Afrika ve Asya-

Pasifik bölgesinden katılım-

larla 21 Kasım 2013 tarihinde 

İstanbul’da gerçekleştirecek.
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KADIN ERKEK 
EŞİTLİĞİ YOK

ERKEK ŞİDDETİ 
ÖLDÜRÜYOR!

BUNLARI BİLİYOR 
MUYDUNUZ?

BİANET’in yerel ve ulusal 
gazetelerden, haber 

sitelerinden ve ajanslardan 
derlediği haberlere göre; 
2013’ün ilk dokuz ayında: 

l 146 kadın öldürüldü, 
l 132 kadına tecavüz edildi, 
l 155 kadın yaralandı, 
l 117 kadın ise cinsel tacize 
uğradı. 

Kadınların yüzde 83’ü 
en yakınındaki erkekler 
tarafından öldürüldü. 

DÜNYA Ekonomik 
Forumu’nun hazırladığı 

2013 Cinsiyet Ayrımcılığı 
Raporu’na göre, Türkiye 
136 ülke arasında 120’nci 
sırada yer alıyor. Kadın erkek 
eşitliğinin en iyi sağlayan ülke 
ise İzlanda olarak raporda 
belirtildi. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun 
(DEF) yayımladığı 2013 
Cinsiyet Ayrımcılığı Raporu’na 
göre, son bir yıl içerisinde 
birçok ülkede kadın ile 
erkek arasındaki eşitsizlik 
durumunda az da olsa olumlu 
gelişmeler kaydedildi. 

Kadınların siyasal, ekonomik 
ve sosyal konumuna dair 
136 ülkeye ilişkin hazırlanan 
raporda, kadın-erkek 
eşitliği bakımından İzlanda, 
Finlandiya ve Norveç ilk üç 
sırada yer aldı.

DÜNYA Ekonomik 
Forumu’nun (DEF) 

yayımladığı 2013 Cinsiyet 
Ayrımcılığı Raporu’na göre 
2013 yılında; 

l Kadınlar arasında işsizlik 
oranı %11 (erkeklerde %9)

l Kadınlar arasında yarım 
gün çalışma oranı %24 
(erkeklerde %9)

l Tarım dışı istihdamda kadın 
işgücü oranı %23

l Banka hesabı olan 
kadınların oranı %33 
(erkeklerde %82)

l İşletmelerde liderlik 
konumuna yükselebilen 
kadın oranı %4

DİSK-AR açıkladı: Ça-
lışma çağındaki her 
üç kadından yak-

laşık olarak sadece biri 
ekonomik bir faaliyette 
çalışıyor...

DİSK-AR’ın değerlendirme-
sindeki bazı veriler şöyle:

l Yeni işsizlerin içinde ka-
dınların oranı yüzde 58’e 
ulaştı.

l Yüksekokul mezunu ka-
dınlarda işsizlik Haziran 2013 

dönemi için yüzde 14,1 ile 
yüksekokul mezunu erkek-
lerin yüzde 6,5’lik oranının 
iki katıdan fazladır.

l Bu kategoride yer alan ka-
dınların işsiz sayısı geçen yılın 
aynı dönemine göre 51 bin 
kişi artış göstererek 235 bin-
den 286 bine yükselmiştir.

l Haziran 2006 döneminde 
yüksekokul mezunu kadın 
işsiz sayısı 177 bin düzeyin-
deydi. 

l Günün belirli 
bir saatinde işe 
gidilen ve belirli 
bir saatinde işten 
dönülen,

l İşverenin ve 
işyerinin neresi 
olduğu bilinen,

l Sosyal 
güvenlik ağlarıyla 
sarmalanmış, 
tatili olan, sosyal 
hakları olan,

l Doğum izni, 
babalık ve 
ebeveyn izni ile 
istihdamla bağı 
güçlendirilen,

l İşyerinde kreş 
ve emzirme 
odaları bulunan, 

mahallelerde 
saatleri çalışan 
kadına göre 
düzenlenmiş 
ücretsiz bakım 
evleri olan,

l Kadının 
işe alımda ve 
terfi etmede 
ayrımcılığa 
uğramadığı, erkek 
işçilerle eşit ücret 
aldığı,

l İşyerinde taciz 
ve mobinge karşı 
önlemlerin alındığı

l İşverenin 
yönetme 
yetkisinin işçilerle 
paylaşıldığı 
sendikalı 
işyerlerinde 

ÇALIŞMA 
Bakanlığı’nın ha-

zırlığı içinde olduğu ve 
kasım ayının sonuna 
kadar meclisten çıkarıl-
ması planlanan kadın 
istihdam yasa tasarısına 
karşı kadınlar bir ara-
ya geldi. Eylem ve söz 
birliği oluşturmak üzere 
DİSK, KESK, TTB’nin 
çağrısıyla sendikalar, 
siyasi partiler, feministler, 
kadın örgütleri ve kitle 
örgütleri ile 8 Ekim Salı 
günü İstanbul’da DİSK 
Genel Merkezi’nde yapı-

lan toplantı sonrasında 
“Kadın Emeği Platformu” 
oluşturuldu.

Bayramın hemen önce-
sindeki ilk toplantıdan 
sonra 21 Ekim Pazartesi 
günü ikinci ve 29 Ekim 
Salı günü üçüncü top-
lantı yapıldı. 2 Kasım’da 
İstanbul’da bir forum 
düzenleme kararı alındı. 
Özellikle işyerlerinden, 
çeşitli çalışma biçimlerin-
de çalışan ve ev işlerinde 
ücretsiz çalışan kadınların 
geniş katılımının amaç-
landığı forumda hem 

kadın istihdamı yasa ta-
sarısı tartışılacak hem de 
tasarıya karşı bir eylem 
takvimi oluşturulacak. 

Kadın Emeği 
Platformu’nun hedefleri 
ve talepleri arasında 
öncelikle kadınlara 
sağlanacak olumlu gibi 
görünen bu paketin 
geri çektirilmesi yeralı-
yor. Bu nedenle, müjde 
haberleriyle kamuo-
yunda yaratılan olumlu 
tablonun dağıtılması ve 
söz konusu olanın emek 
piyasasının kadın ve işçi 

sınıfı aleyhine bir dü-
zenleme ile karşı karşıya 
kaldığını anlatmak. 

“Kadın istihdamı paketi 
diye sunulan ama kadın 
emeği sömürüsüne 
dayanan; kadını düzenli, 
güvenceli işler yerine, 
anneliğe ve ev kadın-
lığına hapseden; kısmi 
zamanlı düşük ücretli 
sermaye çalışanı yapan 
bu pakete esastan itira-
zımız var” diyen Kadın 
Emeği Platformu bu 
sürecin takipçisi olacakla-
rını duyurdu. 

AKP’nin Kadın İstihdamı Paketi kime müjde?
KADIN EMEĞİ PLATFORMU:

Yeni işsizlerin
       60’ı kadın

Esnek değil, güvenceli 
iş istiyoruz!

ÇALIŞMAK İSTİYORUZ!

SİLİFKE Devlet Hastanesi’nde temizlik işlerini 
yürüten taşeron firmada 11 yıldır işçi olarak 

çalışan Ayla Bilmez, haksız şekilde çıkarıldığı 
işine geri dönmek için hastane önünde kurduğu 
direniş çadırında taleplerini içeren pankartlarla 
30 Eylül’den bu yana direniyor.

BİR KADIN İŞÇİ DİRENİYOR!



24 EKİM'de İstanbul ve Ankara'da yapılan eylem ve 
açıklamalarla kampanya başlatıldı. Kasım ayı boyunca 
yapılacak eylemlerden bazılarının programı şöyle:

31 EKİM  
4 KASIM  
7 KASIM
9 KASIM     
11 KASIM  
11 KASIM  
14 KASIM  
15 KASIM
18 KASIM   
19 KASIM  

KARTAL/İstanbul
GEBZE
BURSA

KAYSERİ   
ÇERKEZKÖY

KONYA
MECİDİYEKÖY/İstanbul

KOCAELİ
ESKİŞEHİR 

İZMİR

taşeronlaştırmaya ve 
işçi simsarlığına hayır!

DİSK SOKAĞA ÇAĞIRIYOR!
Güvencesiz, kuralsız çalıştırmaya 


