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Soma'da kadınlar için acil 
ve özel önlemler alınmalı

"AKP'nin taşeron 
cumhuriyetine karşı 
demokratik cumhuriyet"

Taşeronda 
'müjde' balonu
 patladı!

15-16 Haziran Direnişi'nin ışığında

İş cinayetlerine 
direniyoruz!

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu:

UNUTMAYACAĞIZ!

MADIMAK KATLİAMINI
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CHP ve HDP heyetleri ayrı ayrı, Cumhurbaşkanlığı 
seçimi gündemiyle DİSK’i ziyaret etti...

1 Mayıs’ta işçiler, emekçiler ve emek 
dostları rengarenk bayrakları, 
türküleri ve halaylarıyla, ellerinde 

karanfilleri, ağızlarında eşitlik, özgürlük, 
barış ve kardeşlik talepleriyle tek vücut, 
tek yürek bayramlarını kutlamak istediler.
Onlar ise işçiye, emekçiye ve halka savaş 
açıp, adaletsizliği, hukuksuzluğu ve esareti 
dayattılar. Yolsuzluğa batmış, işçi düşmanı 
AKP iktidarı muhalif seslerin sokaklardaki 
varlığını ortadan kaldırmak için devletin 
tüm olanaklarını her zamanki gibi ölçüsüz-
ce kullanarak olanca gücüyle saldırdı.
Soma’da 301 işçi katledildiğinde sokakla-
ra çıkan insanların üzerine de aynı hırs ve 
öfkeyle gidildi, cinayetler işlendi.
Fakat o sokaklarda her defasında yeni-

den ilan edilmektedir ki “Hayır! Artık 
eskisi gibi yönetemeyeceksiniz!” 
Ülke taşeron cumhuriyetine döndü-
rülürken; acımasız sömürü ağları ve 
cehenneme çevrilen işyerlerinde yüzler-
cemiz katledilirken; emeğin ürettiği tüm 
değerler ayakkabı kutularında bir avuç 
azınlığa servis edilirken; işçi ve emekçi 
kitleleri sefalet ücretleri yüzünden borç 
batağında boğulmuşken; barınmadan 
ulaşıma eğitimden sağlığa her alanda 
piyasanın efendileri haklarımıza göz 
dikmişken; kentlerimiz yağmalanıyorken; 
örgütlenme hakkımız hukuk dışı yollarla 
gasp ediliyorken ve bu yolsuzluk/hırsızlık 
düzeni şiddet ile, zor ile, hile-hurda ile 
korunuyorken işçi sınıfı meydanları ve 
sokakları terk etmeyecektir.

AĞUSTOS ayında yapılacak Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri öncesinde HDP Millet-

vekilleri Hasip Kaplan, Levent Tüzel, Selma 
Irmak ile Şükran Doğan’dan oluşan heyet, 
Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin gö-
rüş alışverişinde bulunmak üzere 28 Mayıs’ta 
DİSK’i ziyaret etti. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bera-
berindeki heyetle birlikte, 2 Haziran’da DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, Ankara Bölge Tem-

silcimiz Remzi Çalışkan, Sosyal-İş Genel Baş-
kanı Metin Ebetürk, Emekli Sen Genel Başka-
nı Veli Beysülen ve DİSK üyesi sendikaların 
yöneticileri ve DİSK’lilerle buluştu. Toplantıda, 
yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Yapılan görüşmelerde seçim süreci değerlen-
dirilirken “Nasıl bir cumhurbaşkanı?” sorusu-
nun yanı sıra “Nasıl bir cumhuriyet?” sorusu-
nun önemi de vurgulandı.

GEZİ Direnişi’nden 1 Mayıs’a, yerel seçimlerden Soma katliamına 
Türkiye önemli bir dönemeçten geçti. Yolsuzluk operasyonlarıyla 
devam eden süreçte Başbakan’ın kişiliğinde somutlaşan AKP 

siyasetinin baskıcı/yasakçı yönelimi, merkezine insanı değil parayı ve sal-
tanatı koyan ideolojisiyle birlikte, Soma katliamı sonrasında iyice açığa 
çıktı. Kristal-İş Sendikası’nın, Şişecam’la TİS’te anlaşma sağlanamaması 
üzerine 5 bin 800 işçiyle çıktığı haklı grevin, Bakanlar Kurulu tarafından 
yasaklanması da aynı anlayışın bir ürünüdür.
Soma’da fiilen uygulanan sıkıyönetim, gösterilen tepkilere ana akım 
medyanın suskun kalması, yayın yasakları AKP politikalarının Türkiye’yi 
her alanda cehenneme çevireceğini göstermektedir. Ve vahşi kapitaliz-
min 21. yüzyıl tezahürünü, katledilen 301 insandan birinin dahi canına 
acımadan, cinayet ortağı sermayeyi canla başla savunan Başbakan’ın 
“fıtratında” görmek mümkündür.
AKP “yaşama hakkı”nı gözünü kırpmadan hiçe saymaktadır. Açıkça, 
“Bırakın ekonomik, demokratik, sosyal, siyasal, hukuksal haklarınızı, 
nasıl yaşayıp yaşamayacağınıza da biz karar veririz” denmektedir. 
Organize ettikleri “yeni düzen” sadece siyasi iktidarın kan emiciliğini 
değil, işçi sınıfının yakasına yapışarak onun her şeyini bir kene gibi emen 
işbirlikçi/icazetçi sendikacılığının da tüm ikiyüzlülüğünü sergilemektedir. 
Gerek içinde yaşadığımız baskı, şiddet ve sindirme koşullarının ve ge-
rekse yakın gelecekte karşılaşacağımız büyük tehlikenin farkında olarak, 
konfederasyonumuz DİSK’i çetin geçecek, uzun soluklu bir mücadele için 
hazırlamamız gerekir. Zira bu süreç aynı zamanda, işçi sınıfının ve halkların 
özlemi olan eşitlik, kardeşlik, dayanışma, özgürlük ve sosyal adaletin var 
olduğu bir toplumsal yapıyı gerçekleştirme olanağını da beraberinde ta-
şımakta ve Konfederasyonumuz DİSK’e tarihsel bir görev yüklemektedir. 
Bu görevlerden biri de, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde, 
işçi sınıfının ve emekçi halklarımızın esenliği için doğru tavrı almaktır.
Sürecin en başında, “Nasıl bir cumhurbaşkanı?” sorusunun, “Nasıl 
bir cumhuriyet?” sorusuyla bağlantılı olduğunun altını çizerek; 
eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, sosyal bir cumhuriyet özlemi 
etrafında yanıtlanması gerektiği düşüncemizi kamuoyuyla paylaşmış 
ve görüşme talep eden siyasi partilere bunları aktarmıştık. İşçilerin, 
emekçilerin, yoksulların siyasetten dışlanarak katılım kanallarının 
kapatılmasının, siyasetin demokratik zeminlerden uzaklaşmasının, 
sosyal katmanların ötekileştirilerek düşmanlaştırılmasının, AKP’nin 
tamamladığı neoliberal dönüşümün ve yeni sistemlerinin bir sonucu 
olduğunu; bu nedenle de, “fiili başkanlık sistemi”ne evrilen bu yeni 
rejimin ideolojik karakterinin sorgulanarak (topyekûn) tasfiye edilme-
si gerektiğini söylemiştik. 
Erdoğan’ın (ya da -ılımlı gözükse dahi- aynı mantaliteye sahip bir başka 
adayın) cumhurbaşkanı olması durumunda ülkede toplumsal muhalefe-
tin bastırılması/pasifize edilmesi için, baskıların daha da artırılarak, etnik, 
mezhepsel gerginliklerin tırmandırılacağı açıktır. Kim önerirse önersin, 
iktidar partisinin ideolojisine ve “yeni düzen” vizyonuna sahip adaylarla 
girilecek bir seçim, karanlığa atılan büyük bir adım olacaktır. 
Bu nedenle DİSK’liler, kendi tarihlerinden de aldıkları mirasla, taşeron-
laştırmaya, köleleştirmeye karşı eşitlikçi, 
özgürlükçü, demokratik ve sosyal bir cum-
huriyet özlemleri için seferber olacaklardır. 
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Soma ve Cumhurbaşkanlığı...

Kani Beko

EMEĞİN
GÜNDEMİ

kanibeko@disk.org.tr

İSMAİL HAKKI ÖNALKEMAL TÜRKLER KENAN BUDAK ÖZCAN KESKEÇ MAHMUT SEREN

SAYGIYLA ANIYORUZ!..
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Umudu görüyor, direnişi büyütüyoruz!
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MADENCİ ANITI 
AÇILDI...

Taşeron işçilerin açtığı davalarda 
mahkeme kararlarını uygulamayan 
hükümetin müjdesi de fos çıktı!..

DİSK’in mücadelesinde de 
müzakeresinde de esas talebi 
taşeron sisteminin son bulmasıdır!..

YILLARDIR “taşeron iş-
çilerine müjde” diye 

sunulan yasa tasarısı, torba 
yasa kapsamında günde-
me geldi. Ancak torbadan 
ne “güvenceli iş” ne kaza-
nılmış davaların emrettiği 
gibi “kadro” çıktı. 

Yasa tasarısının ilk halinin 
taşeron çalıştırmayı yay-
gınlaştıracak ve kuralsız-
laştıracak düzenlemeler 
içermesi üzerine, DİSK, 
Türk-İş ve Hak-İş başkan-
ları 5 Haziran 2014 tari-
hinde Başbakan Erdoğan 
ile görüşerek, yasa tasarı-
sındaki 5 madde üzerine 
çekincelerini ilettiler. Bu 
görüşmenin ardından DİSK, 

Türk-İş ve Hak-İş, Hükümet 
ve Bakanlıkların yönetici 
ve temsilcilerinin katılımı 
ile Meclis’te söz konusu 5 
madde ile ilgili bir toplantı 
gerçekleştirildi.  

Toplantının ardından ta-
şeronlaştırmanın daha da 
yaygınlaşması ve kuralsız-
laştırılması, taşeron işçileri-
nin kamunun işçisi olması-
nın tek olanağını da ortadan 
kaldıracak düzenlemeler 
kısmen geri çekildi.

DİSK ve DİSK’e üye sendika-
ların yöneticileri TBMM’deki 
komisyon toplantılarına ka-
tılarak süreci takip etmeye 
devam etti. 

DİSK taşeronlaş-
tırmanın tü-

müyle yasaklanmasını ve 
hem kamuda hem özel 
sektörde taşeron işçileri-
nin asıl işverenin işçisi sa-
yılmasını savunmaktadır. 
Meclisteki tasarı DİSK’in 
temel talebini karşılamak-
tan uzaktır. Taşeronlaş-
tırma gerçeği orta yerde 
durmaktadır. Taşeronlaş-
tırmanın yasaya da aykırı 
biçimde ne kadar yaygın-
laştığı ortadadır. Uygulan-
mayan muvazaa kararları 
hala mevcuttur, taşeron iş-
çilerinin sendika üyelikleri 
geçerli sayılmamaktadır. 
Soma’da yaşanan maden 
faciası ve bu facianın ne ilk 

olduğu ne de son olacağı 
gerçeği önümüzde dur-
maktadır.

Bütün bu gerçeklerden ha-
reketle, DİSK, taşeronlaş-
tırmanın tümüyle yasak-
lanması için mücadelesini 
sürdürmeye, müzakereyi 
mücadele ile birlikte yü-
rütmeye, işyerlerinde ve 
alanlarda mücadele etme-
ye devam edecektir.

SOMA maden katliamı 
sonrası Çankaya 

Belediyesi tarafından 
yenilenen “Madenci 
Anıtı” ve ”Madenci 
Meydanı” DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun da 
katıldığı bir törenle açıldı. 
19 Haziran’daki törende 
bir konuşma yapan Kani 
Beko, iş cinayetlerindeki 
ölümlerle taşeron 
sisteminin bağlantısına 
dikkat çekti.

İŞSİZLİKTE HESAP 
OYUNU!

TÜRKİYE Devrimci 
İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu 
Araştırma Enstitüsü 
(DİSK-AR), TÜİK tarafından 
açıklanan Hanehalkı 
İşgücü Anketi Mart 
2014 dönem sonuçlarını 
değerlendirdi. DİSK-AR’ın 
değerlendirmesinde 
TÜİK’in yeni bir hesaplama 
tekniği kullanarak 
işsizliği %10’un altında 
gösterdiğine dikkat çekildi.

DİSK Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu, geçmiş çalışmaların 

değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme 
ilişkin programının oluşturulması için 30 
Mayıs’ta Ören Abdullah Baştürk Eğitim ve 
Dinlenme Tesisleri’nde toplandı. 
Toplantı sonuç bildirisinde, önümüzdeki 
süreçte verilmesi gereken çetin mücadele-
lere dikkat çekildi ve işçilerin söz, karar ve 
katılım hakkına dayalı bir sendikal çizginin 
öneminin altı çizildi. Bildiride özellikle örgüt-
lenme konusunda şu görüşlere yer verildi: 
“Örgütlenme, toplu sözleşme ve grev 
hakkını gasp eden barajların ve sınıf 
ve kitle sendikacılığını tasfiye etmeyi 

amaçlayan tüm yasakların kaldırılması 
için mücadele temel bir meseledir. 
İşçilerin DİSK’e karşı ilgisi ve örgütlen-
me taleplerinin arttığını tespit eden 
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu bu talep-
lere yanıt verilebilmesi için şu önerileri 
getirdi: “Sendikaların desteğiyle DİSK 
bünyesinde çeşitli havzalarda ortak 
örgütlenme çalışmalarının yürütülmesi, 
dayanışmanın, bilgi ve birikim paylaşı-
mının artırılması, örgütlenme çalışmaları 
için bir fon oluşturulması.”
Bildirinin diğer konularla ilgili tam metni-
ne kurumsal internet sitemizden (www.
disk.org.tr) ulaşılabilir. 

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu:

ÇOCUK İŞÇİ 
SAYISI ARTIYOR!

DİSK-AR’ın hazırladığı 
Türkiye’de Çocuk 

İşçiliği Raporu’nda 
dünyada çocuk işçiliği 
azalırken, Türkiye’deki 
artış olduğu tespit edildi. 
Ülkemizde 900 bine 
yakın çocuk işçi olduğunu 
saptayan rapora göre 
eğitimde 4+4+4 sistemine 
geçilmesi, bu artışın 
sürmesine neden olacak.  

SALDIRI DİSK'E 
YAPILMIŞTIR!

SOMA için 
İzmir’de yapılan bir 
yürüyüşte Genel 
Başkanımız Kani 
Beko’ya yönelik 
saldırı, Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu 
bildirisinde şiddetle 
kınandı: 
“Kurulumuz 
bu saldırıyı, 
İzmir Emniyet 
Müdürlüğü’nün, 
siyasi iktidardan 
onay almadan 
yapılması mümkün 
olmayan ve 
özünde doğrudan 
DİSK’i hedef 
alan organize ve 
bilinçli bir saldırısı 
olarak gördüğünü 
ilan etmekte 
ve şiddetle 
kınamaktadır.”

“Taşeron Cumhuriyeti'ne karşı Demokratik Cumhuriyet”

“MÜJDE” BALONU PATLADI!.. TAŞERON YASAKLANSIN!..
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SOMA İÇİN 
#DİRENİŞÇİ 

AKP iktidara geldiğinde 387 bin olan taşeron işçi sayısı bugün iki milyonu 
aştı. 2014 yılının ilk 5 ayında en az 810 işçi iş cinayetlerinde öldürüldü!..

SOMA’da 13 
Mayıs Salı günü 

yaşanan katliamın 
haber alınmasının 
ardından DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko ve 
konfederasyonumuza 
üye sendikaların 
yöneticilerinden oluşan 
bir heyet aynı gün 
akşam saatlerinde 
İzmir’den Soma’ya 
yola çıktı. İlk günden 
Soma’yı, Somalı 
madencileri yalnız 
bırakmayan DİSK 14 
Mayıs Çarşamba günü 
ülkenin dört bir yanında 
ve işyerlerinde yaygın ve 
kitlesel eylem çağrıları 
yaptı. 
15 Mayıs 2014 
Perşembe günü için ise 
KESK, TMMOB ve TTB 
ile birlikte saat 09’da 
tüm Türkiye’de tüm 
işyerlerinde iş bırakma, 
işyerlerinde saygı 
duruşunda bulunularak 
illerde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Müdürlükleri 
önüne yürüme kararı 
alındı.
14 ve 15 Mayıs’taki 
birçok eylemde ve 
yürüyüşte polis saldırıları 
yaşandı. DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko da 
dahil olmak üzere çok 
sayıda işçi yas tutmak 
ve sorumlulardan 
hesap sormak için 
gerçekleştirilen 
eylemlerde yaralandı.   
25 Mayıs’ta ise 
DİSK İstanbul Bölge 
Temsilciliği, Türk-İş 
İstanbul Şubeleri, 
KESK İstanbul Şubeler 
Platformu, İstanbul 
Diş Hekimleri Odası, 
TMMOB İstanbul İKK 
ve İstanbul Tabip Odası 
öncülüğünde işçi 
ölümlerine ve 
taşeron köleliğine 
karşı Kadıköy’de 
"Soma Kaza 
Değil Cinayet! 
Taşeron Ölüm 
Demektir 
Yasaklansın" 
mitingi 
düzenlendi.

DİSK G e n i ş l e t i l -
miş Başkanlar 

Kurulu’nun kararı doğrultu-
sunda 15-16 Haziran dire-
nişinin 44’üncü yılında DİSK 
Soma’daydı. DİSK Yönetim 
Kurulu üyeleri, konfederas-
yon üyesi sendikaların genel 
başkanları, yöneticileri ve 
DİSK’li işçiler 16 Haziran’da 
Soma’da buluştu. 

Sabah saatlerinden itibaren 
Dev Maden-Sen sendikamı-
zın Soma temsilciliği önünde 
buluşan DİSK’liler öğlen saat-
lerinde “15-16 Haziran dire-
nişinin ışığında taşerona ve 
iş cinayetlerine direniyo-

ruz!” pankartının ar-
kasında Madenci 

Heykeli’ne yü-
rüdü. Somalı 

maden işçilerinin ön saflar-
da yer aldığı yürüyüşe KESK 
üyeleri de destek verdi. Yü-
rüyüş boyunca Soma halkı 
dükkânlarının önünde ve bal-
konlarından alkışlarla DİSK’e 
destek verdi. 

Ölen işçilerin anısına saygı du-
ruşunda bulunulmasının ar-
dından heykele karanfil bıra-
kıldı ve Hükümet Meydanı’na 
doğru yüründü. Yürüyüş bo-
yunca ‘İnadına sendika, ina-
dına DİSK’, ‘Susma haykır, 
Soma katliamdır’, ‘Soma iş-
çisi yalnız değildir’, ‘Taşeron 
çalışma yasaklansın’ slogan-
ları atıldı. 

Hükümet Meydanı’nda bir 
konuşma yapan DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, Soma’daki 
katliamın arkasında taşeron-
laştırma ve özelleştirme poli-
tikalarının yattığını vurguladı. 
Beko konuşmasında AKP 
iktidara geldiğinde 387 bin 
olan taşeron işçi sayısının bu-

gün 2 milyonu aştığını belirtti.  

2014 yılının ilk 5 ayında en 
az 810 işçinin iş cinayetlerin-
de öldürüldüğünü söyleyen 
Beko, gerekli tedbirlerin alın-
ması halinde bu ölümlerin 
yaşanmayacağını, bu neden-

le de işçi ölümlerine “kader”, 
“kaza” denemeyeceğini vur-
guladı. 

İş cinayetlerinin cezasız kaldı-
ğına dikkat çeken Beko, “Her 
yıl binin üzerinde işçinin öl-
düğü bir ülkede hapishane-
lerde kaç patron vardır? Ge-
rekli denetimleri yapmayan 
kaç kamu görevlisi hesap 
vermiştir?” diye sordu. 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko 
15-16 Haziran’ın işçi sınıfının 
ayağa kalkıp “Artık yeter!” 
dediği gün olduğunu hatır-
lattı ve işçileri 15-16 Haziran 
ruhuyla DİSK’e sahip çıkmaya 
şu sözlerle çağırdı: “DİSK’e 
sahip çıkmak, ekmeğine 
sahip çıkmaktır, geleceği-
ne sahip çıkmaktır, onuru-
na sahip çıkmaktır. Çünkü 

DİSK, iktidardan ve serma-
yeden icazet beklemeyen 
bir işçi örgütüdür.”

Kani Beko’nun konuşmasının 
ardından DİSK ve DİSK üye-
si sendikaların yöneticileri 
Soma Kaymakamı Bahattin 
Atçı ile bir görüşme gerçek-
leştirdiler. 

Görüşme bittikten sonra 
DİSK’liler otobüslerle So-
ma’daki madenci şehitliğini 
ziyaret ettiler. Burada işçi ai-
leleri ile görüşen ve başsağlı-
ğı dileklerini ileten DİSK’liler, 
Soma’nın unutturulmaması, 
sorumlulardan hesap sorul-
ması, maden işçilerinin ta-
leplerinin karşılanması için 
sonuna kadar mücadele ede-
ceklerine söz vererek mezar-
lıktan ayrıldılar. 

Taşerona ve iş cinayetlerine direniyoruz!
15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ'NİN IŞIĞINDA

İSTANBUL/TAKSİM

İZMİR

İSTANBUL/KADIKÖY

SOMA
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TALEPLERİN 

TAKİPÇİSİYİZ!

Ölüyoruz, çünkü denetimi yapanlar şirketleri gözetiyor, hükümet şirketleri 
koruyor. Ölüyoruz, çünkü Türkiye’de emeğin hiçbir önemi yok. Ölüyoruz, 
çünkü önlenebilir iş cinayetleri “kader” denilerek kabullendirilmeye çalışılıyor...

SOMA’da yaşanan kat-
liamın sonrasında acıyı, 

baskıyla, göstermelik dü-
zenlemelerle “bastırma” 

derdindeler. Madende 16 
kere denetim yapıldığını 

söyleyen, buna karşın 
sorumluluğunu reddeden 
Çalışma Bakanı koltuğun-
da oturmaya devam edi-
yor. “Bu işin doğasında 

ölüm var” diyen, ihmalleri 
aklamaya çalışan Başba-

kan, koltuğunda oturma-
ya devam ediyor. Soma 

patronu Alp Gürkan hâlâ 
serbest ve holdingi en 

büyük şirketler sırasında 
basamakları tırmanmakta.

Başbakan, “Denetimler 
yapılana kadar kimse 

madenlere inmeye 
zorlanmayacak, işten 

çıkartılmayacak, maaş-
lar eksiksiz ödenecek. 

Şartlar düzelene kadar 
gerekirse 7-8 ay dev-

let maaşları ödeyecek, 
maaşlar en az 2000 TL 

olacak, 6 maaş ikramiye 
verilecek. Yeraltında 

çalışma süresi günlük 6, 
haftalık 36 saati geçme-
yecek, emeklilik yaşı dü-

şürülecek, 1400 - 1500 
TL arasında ölüm aylığı 

bağlanacak, taşeron sis-
temi kaldırılacak” dedi. 

İlk yasa taslağında 
madencilerin haftalık 

çalışma süresi 36 saate 
indirilmişken bundan vaz 

geçilip, haftalık çalışma 
süresi korunarak, sadece 

yer altında çalışma 36 
saate indirildi. Taşeron 

sistemi yasaklanmak bir 
yana yaygınlaştırılmak 

isteniyor. Madene inme 
baskısı hâlâ sürmekte-

dir. Kamulaştırma talebi 
görmezden gelindi. 
Tüm sorumlular hâlâ 

yargı önüne çıkartılmadı, 
sorumlu bakanlar istifa 

etmedi. Yani pek çok 
vaat unutuldu. 

İşçilerin talebi taşe-
ronun son bulması, 
kamulaştırma, tüm 

sorumluların yargılan-
ması, ocakların bağımsız 
kurullarla denetlenmesi 

ve yaşam odalarının 
zorunlu olmasıdır. Biz bu 

taleplerin takipçisiyiz.

İŞ kazaları büyük oran-
da önlenebilir kazalar. 

Buna karşın ağır çalışma ko-
şulları, yeterli denetimlerin 
olmaması, taşeron sistemi, 
yoğun çalışma süreleri, ni-
telikli ve kullanışlı güvenlik 
ekipmanlarının bulunmama-
sı, kısaca patronların bizim 
için yaşamsal olan güvenli-
ğimizi maliyet unsuru ola-
rak görmesi riskleri artırıyor. 
Sakat kalmak ya da ölmek, 
evimize ekmek götürmek 
için gittiğimiz işyerlerinde 
bedenimizin üzerinden yapı-
lan kâr hesaplarının bir sonu-
cu. Siyasal iktidar ise “önce 
işletme yaşamalı” şiarı ile bu 
hesaplara göz yumuyor. İşçi 
sağlığı ve güvenliğini piyasa-
nın yani kâr hırsının deneti-
mine terk ediliyor. Ölümler, iş 
kazaları, mesleğe bağlı has-
talıklar görmezden geliniyor. 
Zenginliğin göstergesi olarak 
görülen gökdelenler ölüleri-
mizin üzerinde yükseliyor. 

Türkiye’de her saat 80 iş 
kazası oluyor. Yılda 706 bin 
işçi iş kazası gerçeği ile yüz-
leşiyor. Her on iş kazasından 
yalnızca bir tanesi Sosyal Gü-
venlik Kurumu (SGK) kayıtla-
rına yansıyor. 

Resmi verilere göre 2002-
2005 yıllarında ortalama ka-
yıtlı iş cinayeti sayısı 898 iken 
2006-2012 yıllarında bu sayı 
3’te bir oranında artarak bin 
223’e ulaştı. Her üç kayıtlı iş 
cinayetine bir yenisi eklen-
miş durumda. 2014 yılında 

bu verilerde ciddi bir artışın 
yaşanacağı açık. Gerçek ra-
kamlar ise bunların çok üze-
rinde.

AKP hükümetleri döneminde 
resmi rakamlarla 11 bin 282 
kişi iş cinayetlerine kurban 
gitti ancak kayıtdışı oranları 
dikkate alındığında ölenlerin 
sayısı on binlerle anılıyor!

İŞE BAĞLI SAĞLIK 
SORUNLARI

İşe bağlı sağlık problemi ya-
şayanların sayısı ise bir yıl-
da 895 bin kişiye ulaşıyor. 
Bu problemlerin yüzde 99’u 
kayıtdışı. Çalışanların yüzde 
80’i fiziksel sağlığını, yüzde 
9’u ruhsal sağlığını olumsuz 
etkileyecek etmenlerle bir-
likte çalışıyor. Yüzde 19 kaza 
riski ile çalışırken, yüzde 14 
kimyasal madde, toz duman 
veya zararlı gazlara muhatap 
kalıyor. Yüze 15 ise zor duruş 
şekline veya harekete maruz 
kalıyoruz. Her yüz çalışandan 
7’si zaman baskısı ve aşırı 
çalışma yükünün basıncı al-
tında ruhsal sorunlar yaşıyor. 
2012-2013 dönemi arasında 
iş kazası sonucunda 3 gün 
ve üzeri iş yerinden uzak 
kalacak şekilde yaralanan-
ların sayısı 299 bin, işe bağlı 
meslek hastalığı sonucun-
da aynı sürelerle işten uzak 
kalanların sayısı 162 bin kişi. 
Geçirmiş olduğu kaza/sağlık 
sorunu nedeniyle yeniden 
işe başlayabileceğini düşün-

meyenlerin sayısı sadece bir 
yıl içinde, iş kazası geçiren-
ler için 9 bin, işe bağlı sağlık 
sorunu yaşayanlarda 117 bin 
kişi. Buna karşın bugüne ka-
dar kalıcı iş görmezlik sorunu 
yaşayanlar arasında SGK’dan 
gelire sahip olanların sayısı 
sadece 62 bin.

EN ÇOK KAZA 
MADENLERDE

Madenciler en çok iş kazası ya-
şayan ve en çok sağlık sorunu 
yaşayanlardır. Her 10 maden 
işçisinden biri yıl içinde iş ka-
zasına muhatap kalırken, her 
20 işçiden biri işe bağlı sağlık 
sorunu ile karşılaşıyor.

Özel firmalara devredilen 
ocaklar ve taşeron firmalar iş 
cinayetlerinde dikkat çekiyor. 
Taş kömürü üretiminde özel 
işletmelerin faaliyete geçme-
si 2000 yılı sonrasına, üretim 
artışı ise 2005 yılı sonrasına 
denk düşüyor. Milyon ton 
üretim başına düşen ölüm 
sayısının özel işletmelerde 
ve taşeron firmalarda ciddi 
oranda daha fazla olduğu gö-
rülüyor. 

2008 yılı verisi alındığında 
Türkiye’de 1 milyon ton taş 
kömürü üretimi başına dü-
şen ölüm sayısı Çin’den 6 kat, 
ABD’den ise 361 kat daha 
fazla. Bu durum özellikle de-
netimsizlik ve denetimden 
kaçmanın bir aracı olarak 
kullanılan taşeron düzeninin 
eseri olarak yorumlanmalı.

Resmi kayıtlara göre son 10 
yılda madenlerde yaşanan 
iş kazalarında her yıl ortala-
ma 43 kişi hayatını kaybetti. 
Sektörde iş kazası oranı 2002-
2012 döneminde 2,5 kat artış 
gösterdi. İş kazalarında ma-
dencilik sektörün payı 2009-
2012 yılları arasında 2002-
2008 yıllarına göre %8’den 
%13’e yükseldi. 

Türkiye’de ölümlü iş cina-
yetlerinin oranı AB ülkeleri 
ile karşılaştırıldığında ölüm-
lü iş kazalarında 7 kat fazla. 
Madenlerde ölümlü iş kaza-
sı sıklığı oranında ise verisi 
olan ülkeler arasında Türkiye 
birinci sırada.

Ölüyoruz, çünkü denetimi 
yapanlar şirketleri gözetiyor, 
hükümet daha fazla gökdelen 
için şirketleri koruyor. Ölüyo-
ruz, çünkü siyasal iktidar kat-
liamlara göz yumuyor. Ölüyo-
ruz, çünkü Türkiye’de emeğin 
hiçbir önemi yok. Ölüyoruz, 
çünkü önlenebilir iş cinayetle-
ri “kader” denilerek kabullen-
dirilmeye çalışılıyor. Ölüyoruz, 
çünkü örgütlü değiliz. Sendika 
diye karşımıza işverenin tem-
silcileri dikiliyor.

Neden öl(dürül)üyoruz?

ANKARA
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İÇİN BULUŞTU

DÜNYA Sendikalar 
Federasyonu (DSF) 

ve DİSK/Nakliyat-İş 
Sendikası İstanbul’da 

“Madenlerde İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği” 

konulu uluslararası bir 
konferans düzenledi. 

5 kıtadan sendika 
temsilcilerinin 

katıldığı konferansta 
taşeronlaşmaya ve iş 
kazalarına karşı ortak 

mücadele kararı alındı.

KUPA 
EYLEMLERİ

BREZİLYA’da 
düzenlenen Dünya 

Kupası futbol 
heyecanının yanı sıra 
kitlesel eylemlere de 
sahne oldu. Brezilyalı 
toplumsal hareketler 

ve sendikalar, kupa 
çerçevesindeki lüks 

harcamalar yerine 
yoksulluk ve barınma 
problemlerine yatırım 
yapılması gerektiğini 

vurgulayarak sokaklara 
çıktılar ve grevler 

düzenlediler. 

ŞİLİ'DEN 
SOMA'YA

ŞİLİ'de 2010'daki maden 
kazasından sağ kurtulan 

madenciler, Soma’da 
hayatını kaybeden 

madencilerin ailelerini 
ve arkadaşlarını 

ziyaret etmek için 
Türkiye’deydi. Luis 
Urzula ve Rodrigo 

Reveco, İstanbul ve 
Ankara’daki temasların 

ardından Soma ve 
Kınık’ta madenci 

aileleriyle görüştü, 
DİSK/Dev Maden-Sen 

üyeleriyle buluştu.

28 Mayıs, 12 Haziran 2014 
tarihlerinde Cenevre’de 

gerçekleşen 103. ILO Konfe-
ransı dünya genelinden işçi, 
işveren ve hükümet temsilci-
lerini bir araya getirdi. 

Konferans bu yıl “Zorla Çalış-
tırma”, “Kayıtdışı İstihdam” 
ve “Göçmen İşçiler” gibi ko-
nulara yoğunlaştı. “Uluslara-
rası Standartların Uygulan-
ması Komitesi”nde özellikle 

“grev hakkı” üzerine tartış-
malar yaşandı. 

Konferans kapsamında dü-
zenlenen pek çok toplantı 
Somalı madenciler anısına 
yapılan saygı duruşuyla baş-
ladı. Konferans kapsamında 
yayımlanan ILO Küresel Sos-
yal Koruma raporuna göre 
dünya nüfusunun yüzde 70`i 
sosyal korumadan yeterince 
faydalanamıyor. Maaşlarda, 

sağlık sisteminde ve sosyal 
güvenlikte yapılan kesintiler 
ve devlet desteklerinin kal-
dırılması, çalışanların yoksul-
luğa sürüklenmesine neden 
oluyor.

Uluslararası Sendikalar Kon-
federasyonu (ITUC) konfe-
ransta düzenlediği bir etkin-
likle “Küresel Sendikal Hak 
İhlalleri Raporu”nu açıkladı. 
Rapora göre Türkiye, Kolom-

biya, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Katar ve Suudi Arabistan gibi 
ülkelerle birlikte işçi hakları-
nı en fazla ihlal eden ülkeler 
arasında yer alıyor.

Konferansa katılan DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko 
Türkiye`nin ILO’nun 176 sa-
yılı “Madenlerde Güvenlik 
ve Sağlık Sözleşmesi”nin 
imzalaması için temaslar yü-
rüttü. 

160 ülkeden 1500 
delegenin ka-
tıldığı Ulusla-

rarası Sendikalar Konfede-
rasyonu (ITUC) 3. Kongresi 
18-23 Mayıs 2014 tarihlerin-
de Almanya’nın Berlin ken-
tinde gerçekleşti.

Açılışta madenciler için say-
gı duruşu düzenlenirken 
ITUC Genel Sekreteri Sharan 
Burrow kürsüye Soma’dan 
gelen bir madenci baretiy-
le çıktı. Bütün konuşmacılar 
Somalı madencileri, Bangla-

deş Rana Plaza felaketini ve 
Katar’da yaşanan iş cinayet-
lerini hatırlattılar.

Sharan Burrow ITUC’un ön-
celiklerini “Herkes için insan 
onuruna yakışır istihdam”, “eko-
nominin çevreye duyarlı hale 
getirilmesi” ve “şirketlerin aç 
gözlülüğün dizginlenmesi” ola-
rak açıkladı. İşsizliğe, düşük 
ücretlere ve eşitsizliğe karşı 
mücadele edeceklerini ilan 
etti. Burrow, Soma maden 
trajedisinde hayatını kaybe-
den işçilere ve ailelerine ta-

ziyelerini iletti ve Başbakan 
Erdoğan’ın davranışlarının 
küstahça olduğunu ifade etti. 
“Madenlerde İş Güvenliği konu-
lu ILO Sözleşmesi’ni imzalama-
mış bir ülkenin başbakanı olarak 
300 vatandaşınızın ölümünün 
ardından daha saygılı olmanız 
beklenirdi” dedi. Geçtiğimiz 
yıl 1 Mayıs’ta Türkiye’de ol-
duğunu hatırlatan Burrow, 
Erdoğan’ın kendisini biber 
gazı ve plastik mermiyle kar-
şıladığını söyledi.

ITUC Genel Başkan adayı Bre-

zilyalı sendikacı Joao Felicio 
Soma’nın bir kaza değil cina-
yet olduğunu vurguladı ve 
Kani Beko’ya yönelik polis 
saldırını kınadı. ITUC Kongre-
si Soma’da yaşanan maden 
faciasını değerlendirdi ve 
Soma’ya bir heyet gönderme 
kararı aldı. İlgili kongre ka-
rarında “Yaygın taşeron kulla-
nımı, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemlerinin yetersizliği, düşük 
ücretler ve gerekli denetimlerin 
yapılmaması” gibi konuların 
faciaya sebep olduğu vurgu-
landı.

ITUC, konferansta düzenlediği bir 
etkinlikle “Küresel Sendikal Hak İhlalleri 
Raporu”nu açıkladı...

BURROW'DAN ERDOĞAN'A: “Madenlerde İş Güvenliği 
konulu ILO Sözleşmesi’ni imzalamamış bir ülkenin 
başbakanı olarak 301 vatandaşınızın ölümünün ardından 
daha saygılı olmanız beklenirdi...”

ILO’nun gündemi 
kayıtdışı istihdam, zorla 
çalıştırma ve Soma...

ITUC: İşçi iktidarını inşa edelim!

ITUC Genel Sekreteri 
Sharan Burrow
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HEM MEYDAN, 
HEM FESTİVAL!

TCK'da yer alan kadınlara 
ve çocuklara karşı cinsel 

saldırı suçları bakımından 
değişiklik önerisi Meclis'ten 
geçti. Ancak kadın örgütleri, 
tasarının cinsel saldırı 
suçlarına karşı yaptırımların 
artıyor gibi görünmesine 
karşın bunun sözde 
kaldığına ve değişiklikle 
birçok suçun cezasının 
hafifletileceğine, birçok 
tecavüzcü ve istismarcının 
ise serbest bırakılacağına 
dikkat çekti. 242 kadın 
örgütünün ortak imza attığı 
metinde "Cinsel suçlara 
sözde ceza artırımı diye 
sunulan bu tasarı: Özde 
cezasızlıktır!" vurgusu 
yapıldı. Açıklamada AKP'nin, 
toplumu, kadınlara ve 
çocuklara karşı cinsel saldırı 
suçlarının soruşturulması, 
kovuşturulması ve 
cezalandırılması konusunda 
var olan durumdan çok daha 
sorunlu bir aşamaya taşımak 
istediği belirtildi.

9. Uluslararası İşçi Filmleri 
Festivali kapsamında, 

Kadın Emeği Platformu’nun 
Mayıs'ta gerçekleştirdiği 
film gösterimi etkinliğinde 
kadınlar, yasaklara karşı 
hem meydanlarda, hem 
de festivalde olduklarını 
söylediler. İzmir Mimarlar 
Odası’nda gerçekleştirilen 
özel gösterimde yapılan 
konuşmada, kadınların 
Türkiye’de herkesten 
çok ezildiği ve kısıtlandığı 
söylendi. Konuşma “Yaşasın 
kadın dayanışması!” 
sloganıyla son buldu. Sahne 
alan MelodiKA Kadın Müzik 
Kolektifi, kadınlar tarafından 
büyük beğeni topladı. 
Dinletiden sonra “Anne” ve 
“Külkedisi değiliz” isimli film 
gösterimleri yapıldı.

Soma İçin Kadın İnisiyatifi, 
Soma’da 301 madencinin yaşa-
mını yitirdiği katliamın ardından 

geride kalan kadınların durumuna dik-
kat çekti. İnisiyatif, her facia sonrası 
“yeniden yapılanma” döneminde ço-
ğunlukla ihmal edilen kadınların, çoğu 
zaman olayın kendisinden daha ağır 
zorluklara maruz kaldığına dikkat çe-
kerek, “Sistematik, cinsiyet eşitliğini esas 
alan, uzun vadeli psikolojik desteğe ve 
sosyal programlara ihtiyaç var” dedi.

Facianın etkilediği tüm bölgede saha ça-
lışması yapan Soma İçin Kadın İnisiyatifi, 
kadınlar ile kız çocuklarının durumunu 
ve çözüm önerilerini içeren bir rapor ha-
zırlanarak temel talepler sıralandı: 

l Başta İş Kanunu olmak üzere çalış-
ma yasaları işçi lehine yeniden düzen-
lenmeli, yasanın eksiksiz uygulanma-

sını sağlayacak mekanizmalar devreye 
sokulmalı ve sendikal örgütlenmenin 
önündeki engeller kaldırılmalı.

l Türkiye, ILO’nun “Madenlerde Gü-
venlik ve Sağlık Sözleşmesi”ni acilen 
imzalamalı.

l Madencilik sektörünün özelliklerin-
den kaynaklı olarak “Maden İş Kanu-
nu” çıkarılmalı.

l Madencilik mevzuatı bilim ve tek-
niğin gereklerine uygun olarak yeni 
baştan hazırlanmalı ve piyasalaştırılan 
işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı 
üniversitelerin, sendikaların ve meslek 
odalarının görüşleri alınarak yeniden 
düzenlenmeli.

l Devlet adına Soma felaketini araş-
tıran ekip içerisinde mutlaka bağımsız 
uzmanlar bulunmalı.

l Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
kadın örgütleriyle koordinasyon ha-
linde olmalı, kadınların facia sonrası 
yeni yaşamlarına uyumuna yönelik 
programların acilen oluşturulması ve 
yapılandırılması (Ev dışı hayata uyu-
mun sağlanması, psikolojik destek, 
hukuki destek, para yönetimi, ço-
cuklarla iletişim, toplumsal cinsiyet 
eşitliği vs.)

l Geride kalan kadınların maaşlarını, 
tazminatlarını, ayni ve nakdi yardım-
ları kendilerinin alabilmelerine ve uy-
gun görecekleri şekilde kullanmaları-
na olanak tanıyan bir mekanizmanın 
oluşturulması.

l Bölgede çok ciddi eksikliği görülen 
kreş ve okul öncesi eğitim hizmetine 
ilişkin yaygınlaştırma politikalarının 
acilen başlatılması.

SÖZDE CEZA 
ARTIRIMI!Soma’da kadınlar için acil ve özel 

önlemler alınmalı…

KESK’in, “Güvencesizleş-
tirme ve Kadın Emeği 

Çalıştayı” Ankara’da düzen-
lendi. Başta kadınlar olmak 
üzere tüm emekçilerin ma-
ruz kaldığı güvencesizliği ele 
alan kadın emekçiler, örgüt-
lenme ve birlikte mücadele-
nin en temel güvence oldu-
ğunu vurguladılar.

Eğitim-Sen’de başlayan ça-
lıştaya kadın tarım işçileri, 
DİSK, İmece Kadın Daya-
nışma Sendikası, KaosGL ve 
HDK temsilcileri ile akade-
misyenler de katıldı. 

AKP iktidarının 12 yıldır 
neoliberal politikalar ko-
nusunda gelmiş geçmiş en 
“başarılı” iktidar olduğu 
vurgulanan konuşmalar-
da, güvencesizleştirmenin 
hem yasal, hem de fiili 
olarak yaygınlaştığı ifade 
edildi. 

Kapitalist sistemin cinsi-
yet eşitsizliğini beslediğini 
ve her alanda kadın işçile-
ri ötekileştirdiğini belirten 
kadınlar, çalışanlar arasında 
oluşturulan erkek egemen 
hiyerarşinin de çalışma ba-

rışını ve ortak örgütlülüğü 
tehdit ettiğini söylediler. 

Çalıştayda, kadınların başta 
çalışma hayatı olmak üze-
re toplumsal yaşama katı-
lımının önünde en önemli 
engellerden birinin yaşlı ve 
çocuk bakımı olduğu be-
lirtilerek, AKP iktidarı dö-
neminde kapatılan kamu 
işyerlerine ait kreşlerin ye-
niden açılması gerektiği ifa-
de edildi. 

Ayrıca kadınlar, kamu ku-
rumlarında çalışan taşeron 

kadın işçilerin de bu kreşler-
den yararlanma olanaklarının 
sağlanmasını talep ettiler. 

DİSK Kadın Komisyonu 
üyeleri de, sendikalardaki 
karma örgütlülüğe rağmen 
yönetimde kadın sayısının 
az olduğuna dikkat çekti. 
Soma’daki kadınların du-
rumuna da dikkat çekilen 
çalıştayda, şehirde kadın-
lar için iş alanının olmadığı, 
emek mücadelesinin top-
lumsallaştırılmasında en 
büyük payın kadın işçilere 
ait olduğu vurgulandı.  

Kadın emekçiler güvencesizliğe karşı birleşecek!



KADER

ABDULLAH İNAL
ABDULLAH ÖZDEMİR
ABDULLAH SİVRİ
ABDULMUTTALİP AKAY
ADEM ABOKAN
ADEM ÇETİNER
ADEM VAROL
AHMET AKBULUT
AHMET AKDEMİR
AHMET ALİ ARSLAN
AHMET AVCU
AHMET BAL
AHMET ÇELİK
AHMET ERGÜN
AHMET EROL
AHMET GÜLCÜ
AHMET GÜVEN
AHMET KAYA
AHMET ŞEN
AHMET SOLUK
AHMET VARAL
AKİF DORUK
ALİ BİÇAK
ALİ ÇİFİTÇİ
ALİ GÜL
ALİ KAVAS
ALİ KİLİT
ALİ ŞAHİN
ALİ ŞENTÜRK
ALİ YANAR
ALİ YÜKSEL
ARİF DEMİR
AŞKIN KOYUN
AYDIN ÖZGÜN
AYHAN AVCI
BAYRAM ALİ DAĞLI
BAYRAM BAYINDIR
BAYRAM EROL
BAYRAM İNDİRİK
BAYRAM PARÇA
BEYTULLAH ÇAKIR
BİLAL AY
BİLAL BİLGİ 
BİLAL MALKOÇ
BURAK KARAYEL
CELAL SEVİNÇ
CEMAL KAYA
CEMAL YILDIZ
CEMİL TAŞDEMİR
CENGİZ ÇANTAL
CENGİZ KARGI
CENGİZ ŞİMŞEK
DAVUT AĞIZ
DAVUT ÇEÇEN
DAVUT DURAN
DAVUT KÖSE
DOĞAN YILDIRIM
DURSUN DEMİRCAN
EMİN ESEN
EMİN KURT
EMİN MAZI
EMRAH ÇAKIR
EMRULLAH ARMUT
ENGİN YILDIRIM
ERCAN CEZELİ
ERDAL DEMİREL
ERDOĞAN KÖSE
ERDOĞAN MERDİM
ERDOĞAN SEVBEN

ERGÜN AKKUŞ
ERGUN KOYAKKAYA
ERGÜN SİDAL
ERKAN ALTUNTAŞ
ERKAN DOĞDU
EROL IŞIK
EROL UYSAL
ERSAN ÇETİN
ERSİN KEÇELİ
EVREN SARI
FARUK KARAHAN
FATİH KÖSE
FEDAİ BOZDAĞ
FERHAT AVKAŞ
FERHAT CANBAZ
FERHAT İREN
FERHAT TOKGÖZ
FERİDUN ÇELİK
GAFUR ŞEN
GAZİ OSMAN SÜMER
GÖKHAN YILMAZ
GÖKNUR KOCAGEDİK
GÜNGÖR KAYRAK
HAKAN TAŞDEMİR
HAKAN UÇKUN
HAKKI DOĞAN SAL
HALİL ERGÖZ
HALİL İBRAHİM DOĞAN
HALİL İBRAHİM HAMURCI
HALİL KOCA
HALİL ŞEVİK
HARUN KESKİN
HASAN AKKAŞ
HAYRİ TÜRKER
HAYRULLAH BAYGÜL
HİMMET ANAÇLI
HÜSEYİN AVKAŞ
HÜSEYİN DALBUDAK
HÜSEYİN DEMİR
HÜSEYİN KİLİNÇ
HÜSEYİN KİLİNÇ
HÜSEYİN TOP
İBRAHİM BİÇER
İBRAHİM ÇELİK
İBRAHİM ÇIRAK
İBRAHİM DUMAN
İBRAHİM GEZER
İBRAHİM GÖKÇE
İBRAHİM KUTBEY
İBRAHİM SALGIN
İBRAHİM SUNGUR
İDRİS ARSLAN
İDRİS DURAN
İLKAY YILDIRIM
İLYAS ÖZKAN
İLYAS YILDIRIM
İSA ALDEMİR
İSA ÇALIŞ
İSA SADAN
İSA SEVBEN
İSMAİL ASLAN
İSMAİL ASLAN
İSMAİL CANBAL
İSMAİL ÇATA
İSMAİL COŞKUN
İSMAİL DEĞİRMEN
İSMAİL GEZER
İSMAİL GÜRPINAR
İSMAİL KALKAN

İSMAİL KUTLU 
İSMAİL ÖZTÜRK
İSMAİL ŞENGÜR
İSMAİL TULUM
İSMAİL YILDIRIM
İSMET YILMAZ 
KADER YILDIRIM
KADİR ÖZEL
KAMBER ÇAĞLAR
KAMİL ÇAL
KASIM SOFTA
KAZIM KARAÇOBAN
KEMAL ÇOBAN
KENAN AKDENİZ
KENAN AKSOY
KENAN AVCI
KORAY KARADAĞ
M. EMİN ÇARDAK
MAHMUT AKBULUT
MEHMET AKİF GÜNAYDIN
MEHMET ALİ ÖZCAN 
MEHMET ATEŞ
MEHMET AZMAN
MEHMET ÇELİK
MEHMET EFE
MEHMET ESER
MEHMET GÜLŞEN
MEHMET ŞENTÜRK
MEHMET YAVAŞ
MEHMET YETİM
MESUT MEMİŞ
MESUT ÖZKOÇ
METİN BURMALI
METİN USLU
MİTHAT ÖZDİRİK
MÜCAHİT YARDIMCI
MUHAMMED ARSLANCAN
MUHAMMED GİRĞİN
MUHAMMET ÇAĞAN
MUHARREM ÇİÇEKLİ
MUHARREM ŞEN
MUHSİN TAŞ
MURAT AVCI
MURAT GEZGİN
MURAT GÜMÜŞ
MURAT KANDEMİR
MUSA KARA
MUSA KARAÇOBAN
MUSTAFA ÇALI
MUSTAFA DAĞLI
MUSTAFA FENERLİ
MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KOCABAŞ
MUSTAFA KORKMAZ
MUSTAFA SEDAT TOPRAK
MUSTAFA TÜRKHAN
MUZAFFER EREN
NİHAT KAYRAK
NİYAZİ BAYRAM
NİYAZİ İZMİR
NİYAZİ KURBAN
NUMAN KANDEMİR
NURAN YANKIN
NURETTİN KARA
NURETTİN YILDIZ
NURULLAH KÖSE
OKAN MERDİM
ÖMER AFACAN
ÖMER ELİBOL

ÖMER ÖZCAN
ORHAN ÖKSÜZ
OSMAN FINDIK
OSMAN ÖZGÜN
OSMAN ŞAM
ÖZAY EREN
ÖZCAN BOZDAĞ
ÖZCAN ÖNCÜ
ÖZCAN SARI

ÖZGÜL ÇİFTÇİ
ÖZGÜR ÇEVİRGEN
ÖZGÜR ŞEN
RAMAZAN ALDEMİR
RAMAZAN ÇAKIR
RAMAZAN ÇATAR
RAMAZAN DOĞAN
RAMAZAN KÖKÇÜ
RAMAZAN MERCAN
RAMAZAN ŞAHİN
RAMAZAN SAVAŞAN
RAMAZAN SÖKMEN
RAMAZAN UÇKUN
RAMAZAN ÜNAL
RAMAZAN YAVAŞ
RECEP ALDEMİR
RECEP GÜMCUR
RECEP TERZİ
RECEP TÜRK
REMZİ ARTAR
RIDVAN KAZANCI
RIDVAN KOÇHAN 
RUHİ DAĞLI
SAADETTİN YILMAZ
ŞABAN İLÇİ
SADİ ALMAZ
SADIK AKDAĞ
SADIK ÇAKIR
SADRETTİN GÜNGÖR
SAFFET ŞAHİN
ŞAHİN AYDIN
SAİM ÖZCAN
SAİT KARACA
SAMİ YILDIRIM
ŞAVKI DEĞİRMEN
SEBAHATTİN AYDIN
SEFER HAZAR
SEFER YAYLA
SELAHETTİN KAYRAK
SELAMİ TİZEL
SEMAİ AKTAŞ
ŞENAY BAYGÜL
ŞERAFETTİN GİRGİN
ŞERİF GENÇ

ŞERİF GEZGİN
SERKAN BURAN
SERKAN GÜNEŞ
ŞEVKET SABAN
SEYİT ALİ ÇETİN
SEZAİ KİLİNÇ
SİNAN YILMAZ
ŞİNASİ TOKMAK

SUAT ESEN
SÜLEYMAN AKCAN
SÜLEYMAN ALDEMİR
SÜLEYMAN ÇATA
SÜLEYMAN KANDEMİR
SÜLEYMAN T. ULUSOY
TALİP ÖZTEN
TAYYİP ŞENLİK
TEBİP KASKA
TEZCAN ŞENTÜRK
TOLGA ÖZCAN
TUNCAY ŞAHİN
TUNCAY SİDAL
TUNCER ÜLHAN
TURGAY YAĞCI
TURGUT YILMAZ
UĞUR CANBEY
UĞUR ÇOLAK
VEYSEL ARKAN
YAHYA AYBAK
YILDIRIM GÜNEY
YILMAZ ÇİFİTÇİ
YILMAZ EROL
YÜKSEL AKCAN
YÜKSEL CANGÜL
YÜKSEL YAŞAR
YUNUS YILANCI
ZABİT ATAŞ
ZEKERİYA KUZU
ZEKİ COŞKUN
ZEKİ GEZER
ZEYNEL UZAR
ZÜHTÜ YILDIRIM


