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İşçi sınıfı AKP için 
'makul şüpheli' olmaya 

devam edecek!

Çözüm var, dinleyen yok!

'Asgari ücret 1800 net' 
sloganımız dört bir 
tarafta yankılandı!

Söz hakkımız da yok 
yaşam şansımız da!

2015'te kazanılacak 
büyük bir dünya var!

Küresel sendikalardan 
Şengal ve Kobanê’ye 

destek!
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#Direnİşçi 'Diyar'ı!

Baştürk ve Kuas daima bizimleler!

DİSK KESK, TMMOB veTTB, Ulusal 
İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nde 

kabul edilen “2014-2018 Politika Bel-
gesi ve Eylem Planı” ile TBMM günde-
minde bulunan “İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” üzeri-
ne bir basın toplantısı düzenledi. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki 
olumsuz tabloyu değiştirmek üzere ha-
zırlanan taleplerinin dikkate alınmaması 
üzerine 22 Aralık’taki Konsey toplantısı-
nı terk eden dört örgüt ortak bir açıkla-
mayla bu talepleri yeniden kamuoyu ile 

paylaştı. Ortak açıklamada iş cinayetleri-
nin ve meslek hastalıklarının hükümetin 
dayattığı eylem planı ve yasal düzenle-
melerle önlenemeyeceğinin altı çizildi. 
Soma’da da 2821 madencinin işine son ve-
rilmesinin ardından DİSK Başkanlar Kurulu 
10 Aralık’ta Soma’da toplandı. Öğretmene-
vi’ndeki toplantı öncesi yapılan açıklamada 
DİSK’in madenlerdeki sorunlara dair çözüm 
önerileri bir basın toplantısı ile duyuruldu: 
“Çözüm madenleri TKİ’nin işletmesi-
dir. Çözüm taşeron, hizmet alımı ve 
rödovansın kaldırılmasıdır. Çözüm işten 
atılan arkadaşlarımız da dahil tüm ma-
den işçilerinin TKİ işçisi olmasıdır.”

DİYARBAKIR’da düzenlenen mitingde 
binlerce işçi taşeron köleliğine ve iş cina-

yetlerine karşı yürüdü.

DİSK, KESK ve TMMOB tarafından Diyarbakır’da 
29 Kasım’da düzenlenen mitinge bölge illerin-
den gelen binlerce işçi katıldı. DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko mitingde yaptığı konuşmada 
iş kazalarında ölümlerin, cinayet olduğuna 
değinerek “Ağıtlarımızın dili farklı olsa da 
acımız ortaktır. İşçilerin göz renkleri farklı 
olsa da gözyaşları aynıdır” dedi. 

Antidemokratik tutumunu yasalarla pekiştiren AKP’nin hazırla-
dığı “İç Güvenlik Reformu Paketi” Meclis’te.

Bu tasarı özellikle hükümet karşıtı demokratik gösterilere ilişkin 
yeni düzenleme ve yasaklar içeriyor. Temel insan hakları keyfi 
sınırlandırmalara tabii tutularak, polise “önleme gözaltısı” adı 
altında 24-48 saat gözaltı yetkisi veriliyor. “Potansiyel suçlu” ola-
rak görülenler, “makul şüphe”yle evleri basılarak, hiçbir gerekçe 
göstermeksizin gözaltına alınabilecekler. 
Ekonomik, sosyal ve siyasal alanların emekçilere kapatılıp 
egemenlere açıldığı, kötü yaşam koşullarına sahip milyonlarca 
emekçinin yaşam haklarıyla birlikte en temel demokratik hakla-
rının ortadan kaldırıldığı AKP’nin yeni rejiminde, bu yeni yasal 
düzenlemelerle birlikte her işçinin, her yurttaşın makul şüpheli 
sayılacağı aşikârdır.
Yani bu tasarı yasalaşırsa, Türkiye’de adı konulmamış bir sıkıyö-
netim ilan edilecek, her sokak açık cezaevine dönüştürülecek, 
demokrasi ve insan haklarının varlığından söz etmek tamamen 
imkânsız hale gelecek ve polis devletinin kuruluşu ilan edilecektir!
Türkiye’deki milyonlarca işçi, emekçi tehdit altındadır. Yasal 
hakları olan her sözleşme, her hak grevi, her basın açıklaması, her 
toplumsal-demokratik direnme hakkı suç sayılıp engellenecektir. 
Örneğin, sendikalaşma haklarını kullandıkları için işten atılan ve 
direnen binlerce işçinin direnişleri bizzat polis gücüyle kırılacaktır. 
Her direnişçi de artık makul şüphelidir! 
AKP iktidarı, toplumu derin çatışmalara sürüklemeye, ateşle 
oynamaya devam etmekte, kamu düzeni adı altında, kamu 
düzenini bizzat kendisi dinamitlemektedir.

Sosyal/siyasal sorunları güvenlik sorunu olarak algılayan AKP, 
devlet şiddetini artıracak bu olağanüstü durum yasasıyla bir 
adım daha atarak, kurmak istediği “yeni rejimin güvenliğini” de 
oluşturmaktadır. 
Şimdi sormak gerekiyor, “Bu büyük korkunuz neden?” diye...
Nedeni, almaya çalıştıkları “önlemlere” bakılırsa kendilerince de 
malum. Kadını, öğrencisi, genci, emeklisi, işsizi, emekçisi, işçisi, 
tabibi, mimarı, mühendisi, öğretmeniyle tüm bir halka karşı adeta 
bir “yaşatmama” savaşı açan bir hükümet, dünyanın neresinde 
olursa olsun, korkuyla davranır. AKP’nin gittikçe saldırganlaşma-
sının nedeni de bu iyi bildikleri korkunun esiri olmalarındandır. 
Ama, halkımız güzel söylemiş: “Korkunun ecele faydası yok!”... 

Devletin tüm gücü ve olanaklarıyla halkımıza ve işçi sınıfına saldı-
rılarını sürdürenler şunu unutmasın ki, tarihin çöp tenekesi, kendi 
halkına savaş açan iktidar ve hükümetlerle doludur. 
İktidar hayatı hedef aldığında, hayat 
iktidara direniş olur!
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İşçi sınıfı AKP için 'makul şüpheli' 
olmaya devam edecek!

Kani Beko

EMEĞİN
GÜNDEMİ

kanibeko@disk.org.tr

Çözüm var, dinleyen yok!İŞ CİNAYETLERİ 
ÖNLENEBİLİR

DİSK’i var edenler unutulmadı. Eski Genel 
Başkanlarımızdan Abdullah Baştürk, 20 

Aralık’ta ölümünün 23. yılında Zincirlikuyu’da 
mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Genel 
İş sendikamız 25 Aralık’ta Ankara’da Abdullah 

Baştürk anısına panel ve konser düzenledi. DİSK 
kurucusu ve Lastik-İş Sendikası Onursal Genel 
Başkanı Rıza Kuas anması da ölümünün 33. yıl-
dönümünde Edirnekapı Hava Şehitliği’ndeki me-
zarı başında 30 Ekim’de gerçekleştirildi.
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TAŞERONDA 
SENDİKA ŞART!

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun da 
katıldığı “Taşeron işçi 
Buluşması” başlıklı toplantı 
26 Aralık 2014 Cuma günü 
gerçekleştirildi. Toplantıda 
konuşan DİSK Yönetim 
Kurulu üyesi Alaaddin 
Sarı, DİSK’in taşerona karşı 
mücadele deneyimlerinden 
örnekler verdi ve 
taşeron işçilerin mutlaka 
sendikalarda örgütlenmesi 
gerektiğinin altını çizdi.

ÇGSB'YE 
ZİYARET

GÜNDEM SOMA 
VE BEDAŞ...

DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, Nakliyat-İş 
Genel Başkanı Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu, 
Sosyal-İş Genel Başkanı 
Metin Ebetürk, Tümka-
İş Genel Başkanı İlhan 
Özel ile birlikte Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’i ziyaret etti. 
4 Aralık Perşembe günü 
gerçekleşen ziyarette 6356 
sayılı Sendikalar Kanunu'nun 
yarattığı sorunlar ele alındı.

DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko, Enerji Ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ı makamında 
ziyaret ederek Soma’da 
işten çıkarılan 2800 işçi ve 
BEDAŞ’ta işçi sağlığı ve iş 
güvenliği talepleri nedeniyle 
işten çıkarılan işçiler ile ilgili 
görüştü. 3 Aralık Çarşamba 
günü gerçekleştirilen 
görüşmede DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
Enerji-Sen Genel Başkanı Ali 
Duman ve Enerji-Sen üyesi 
BEDAŞ işçileri de yer aldı.

TÜRKİYE Devrimci İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri 

Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) 
2015 bütçesine karşı “Savaş, yoksulluk, 
talan bütçesine karşı halkçı bütçe, de-
mokratik Türkiye!” sloganıyla Ankara’da 
düzenlediği miting coşkuyla geçti.
13 Aralık sabahının erken saatlerinde 
Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen DİSK ve 
KESK üyeleri Ankara Gar’ı önünde toplan-
dı. Ankara Garı’nın önünde toplanan grup 
“Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye!” 
pankartı açarak mitingin yapılacağı Sıhhi-
ye Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.
Pankart, döviz ve sloganlarda “Kaç-

aksaray’a değil, emekçiye bütçe”, 
“Saraylar değil ekmeğimiz büyüsün”, 
“Hırsızlar yargılansın, barajlar yıkılsın”, 
“Asgari ücret 1800 net!” şeklinde talep-
ler dile getirildi.
Mitingde KESK Eş Genel Başkanı Lami 
Özgen ve DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko birer konuşma yaptı. Kürsüye 
#Direnİşçi DİSK’li işçilerle beraber çıkan 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko yaptığı 
konuşmada, işçi ücretlerinden, işçi sağlı-
ğı ve iş güvenliği önlemlerinden tasarruf 
yapılan Türkiye’de “itibardan tasarruf 
olmaz” denilerek sarayların büyütüldü-
ğünü vurguladı. 

DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, ülkenin 
dört bir yanında 
işine, ekmeğine, 
geleceğine sahip 
çıktığı ve sendikalı 
olduğu için işten 
çıkartılan Direnİşçi'leri 
selamladı:
Selam olsun Genel-
İş üyesi Mersin 
Büyükşehir Belediyesi 
İşçilerine,
Selam olsun Birleşik 
Metal-İş üyesi ICF ve 
M&T Metal işçilerine,
Selam olsun Nakliyat-
İş üyesi ZET-Farma 
işçilerine,
Selam olsun Gıda-İş 
üyesi Ülker işçilerine,
Selam olsun 
Enerji-Sen üyesi 
BEDAŞ ve UEDAŞ 
direnişçilerine,
Ve selam 
olsun Maltepe 
Hastanesi’nde 
direnen Devrimci 
Sağlık-İş üyesi işçilere!

SELAM OLSUN 
İŞÇİ SINIFINA!

BMİ üyesi işçiler MESS dayatmalarına 
karşı gövde gösterisi yaptı!

DİSK üyesi sendikaların taşeron 
köleliğine karşı mücadelesi sürüyor!

MESS MESS şaşırma!Taşeron köleliğini bitireceğiz!

KOCAELİ’de kurulu Pi-
relli işyerinde taşeron 

işçisi olarak çalışan 500 iş-
çinin işine 29 Aralık sabahı 
son verildi. 

İşten çıkarılan işçiler arasın-
da Pirelli taşeronlarında 18-
20 yıldır çalışanlar da bulu-
nuyordu. Lastik-İş Sendikası 
Genel Başkanı Abdullah 
Karacan, DİSK Yönetim Ku-
rulu Üyesi Alaaddin Sarı ve 
Muharrem Özen‘le birlikte 
Lastik-İş yöneticileri hemen 
fabrikaya gitti. Fabrika yet-

kilileriyle görüşen Karacan, 
Pirelli yöneticilerine “Saat 
16.00’ya kadar işten çıka-
rılan taşeron işçiler geri 
alınmazsa üretimi durdu-
ruruz” dedi. 

Görüşmelerin ardından emek-
lilik hakkını kazanmış 
olanlar dışında tüm işçile-
rin işbaşı yapması sağlan-
dı. Lastik-İş sendikamızın 
verdiği mücadele ile daha 
önce de Brissa’da taşerona 
son verilmişti.

TOPLU sözleşme süre-
cinde MESS’in dayat-

malarına direnen Birleşik 
Metal İş üyesi metal işçileri 
21 Aralık’ta Gebze’de bu-
luştu. 

“İnsanca Çalışma, İnsan-
ca Ücret” mitingine DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko 
ve yönetim kurulu üyeleri, 
DİSK üyesi sendikaların ge-
nel başkan ve yöneticileri 
katıldı. Dev Sağlık İş, Gıda-İş 
ve Nakliyat-İş üyesi işçiler 
direnişlerin coşkusunu me-

tal işçilerinin coşkulu ka-
rarlılığıyla birleştirdi. DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko ve 
Birleşik Metal İş sendikamı-
zın Genel Başkanı Adnan 
Serdaroğlu birer konuşma 
yaptı. 

Kani Beko konuşmasın-
da DİSK’li metal işçilerinin 
mücadele tarihinden ör-
nekler vererek “Bu şanlı 
tarihin hakkını veren me-
tal işçilerine selam olsun” 
dedi. 

Ankara'da #Direnİşçi kürsüsü!



4
HANİ BİZİM 
MİLLİ GELİRİMİZ?

2015 asgari 
ücreti 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
tarafından açıklandı ve 
yılın ilk 6 ayında net 949 
lira, ikinci 6 ayı için net 
bin lira olarak ilan edildi. 
Şurası açıktır ki aylık 58 
TL, günlük 1,93 TL’lik 
asgari ücret zammı 
Türkiye işçi sınıfının 
ve toplumun geniş 
kesimlerinin gözünde 
gayrimeşrudur. DİSK-
AR’ın verilerine göre bu 
zamla günlük 63 gram 
dana eti, 101 gram 
peynir, 31 gram bebek 
maması, 289 gram 
pirinç alınabilmektedir. 
Milyonlarca asgari 
ücretlinin insan 
olmaktan kaynaklı 
temel ihtiyaçlarını 
gidermekten çok 
uzakta olan bu 
asgari ücret, en 
hafif ifadeyle, 
işçi sınıfı ile 
alay etmek 
anlamına 
gelmektedir. 
2015 seçim 
yılıdır ve bu 
zammı gururla 
açıklayan 
iktidarın 
vekilleri Haziran 
ayına kadar 
hepimize başarı 
öyküleri anlatacak, 
ekonominin 
büyüdüğünden ve 
milli gelir artışından 
dem vuracaktır. İktidar, 
seçim sürecinde milli 
gelirden, ekonomik 
büyümeden her 
bahsettiğinde bu sefalet 
ücretini hatırlatmak 
boynumuzun borcudur.  
Dört kişilik hane başına 
milli gelirden düşen 
pay aylık en az 7 
bin 600 lira oldu 
diye atılacak 
nutuklar 
karşısında 
asgari 
ücretlinin 
ve işçi 
sınıfının sorusu 
bellidir: 
Hani benim milli 
gelirim? 

İnsanca yaşam için #Direnİşçi!
DİYARBAKIR

KADIKÖY

G.ANTEP

LÜLEBURGAZ EDİRNE

KIRKLARELİ ANKARA

KONYA

G.ANTEP

KAYSERİ

İSTANBUL
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DİRENİŞE 

DEVAM!

“İTİBAR” adına sarayları 
büyütenlere ve o 

sarayların sofralarında 
yer tutanlara inat DİSK 

itibarını #Direnİşçi 
çadırlarında büyütmeye, 
işyerlerinde, sokaklarda, 

meydanlarda verdiği 
mücadeleyle “Saraylar 

değil ekmeğimiz 
büyüsün!” demeye 

devam edecektir!

İktidar, seçim sürecinde milli 
gelirden, ekonomik büyümeden 
her bahsettiğinde, bu sefalet 
ücretini yine ülkenin dört bir 
tarafında hatırlatmak 
boynumuzun borcudur!

EMİNÖNÜ

KARTAL

BURSA

KIRKLARELİ

İZMİR

KARTAL AKSARAY

ADANA

MECİDİYEKÖY

LÜLEBURGAZ

ANKARAANKARA

İZMİR

SAMSUN

TEKİRDAĞ
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KÜRESEL Sendika Fede-
rasyonları (GUF) heyeti 
Şengal ve Kobanê’den 

gelen mültecilere destek 
amacıyla 14-16 Aralık 2014 
tarihlerinde Diyarbakır ve 
Urfa’yı kapsayan bir daya-
nışma ziyareti gerçekleştirdi. 
Uluslararası Sendikalar Konfe-
derasyonu (ITUC), Uluslararası 
Nakliyat İşçileri Federasyonu 
(ITF) Avrupa Nakliyat İşçileri 
Federasyonu (ETF) ve İngilte-
re Nakliyat İşçileri Sendikası 
(RMT) temsilcilerinin bulundu-
ğu heyete DİSK Genel Başkanı 

Kani Beko, KESK Eş-başkanları 
Şaziye Köse, Lami Özgen ve 
DİSK Genel Başkan Yardımcısı 
Celal Ovat eşlik etti.

Heyet Diyarbakır Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı, Demok-
ratik Toplum Kongresi, DİSK 
Diyarbakır Bölge Temsilciliği 
ve bölge belediyelerinin yanı 
sıra Fidanlık, Viranşehir, Suruç 
Nejat Ağırnaslı kamplarını zi-
yaret etti. Görüşmelerde “Böl-
geye gönderilen uluslararası 
desteğin ihtiyaç sahiplerine 
ulaşmadığı ve ayrımcılık ya-
pıldığı” vurgulandı.

Daha sonra Kobane sınırı gi-
den heyet Meşher köyünde 
barış nöbetine katıldı. 

Burada yapılan konuşmalar-
da ITUC temsilcisi Chidi King, 
özellikle kadınlar ve çocuk-
ların eğitim ve sağlık gibi ih-
tiyaçlarına vurgu yaparken 
“Buraya hayırseverlik için 
değil sınıf dayanışması için 
geldik. Mültecilerin koşulla-
rının iyileştirilmesi ve evle-
rine dönmeleri için hareke-
te geçeceğiz” etti. 

ETF Genel Sekreteri Eduardo 

Chagas ise “Kobane’ye yö-
nelik saldırı binalara sokak-
lara değil orada yaşayan in-
sanların fikirlerine yönelik 
bir saldırıdır. Emperyalizmin 
halklara, sermayenin işçile-
re saldırısıdır. Dolayısıyla 
bu saldırı sınıf savaşının bir 
parçasıdır” dedi.

Heyet mültecilere destek 
bir için bir bağış kampanya-
sı başlatma ve dünya gene-
linde işçileri, sendikaları ve 
hükümetleri bilgilendirmek 
üzere çeşitli etkinlikler dü-
zenleme kararı aldı.

G 20 Liderler Zirvesi 15-19 
Kasım 2014 tarihlerinde 

Avustralya’da protestoların 
gölgesinde toplandı. Sendi-
kalar, Aborjinler ve çevre ör-
gütleri aynı tarihlerde “Başka 
bir dünya mümkün!” slo-
ganıyla “Halkların Zirvesi” 
başlığıyla alternatif bir zirve 
düzenlediler. DİSK, Halkların 
Zirvesi’ne ve G 20 ülkelerin-
den sendikaların katıldığı La-
bour 20 (L 20) etkinliklerine 
katıldı.

ITUC Genel Sekreteri Sha-
ran Burrow Zirve’de yap-
tığı konuşmasında, “Düşük 
ücretler ve güvencesiz iş-
ler ekonomideki durgun-
luğu tetikliyor, toplumsal 
huzursuzluklara yol açı-
yor ve kurumlara olan gü-
veni yok ediyor. Küresel 
ekonomik sorunlara karşı 
çare kemer sıkma değil 
ücret artışı olmalıdır. Kü-
resel ekonomik sorunlara 
karşı çözüm istihdam ya-

ratacak doğa dostu yatı-
rımlardır” dedi.

Avustralya Sendikalar Konfe-
derasyonu ACTU Genel Baş-
kanı Ged Kearney, ev sahibi 
olarak “Kadınların çalışma 
hayatında karşılaştıkları 
zorlukları ve kamu hizmet-
lerinin önemini hatırlatır-
ken, dünya ekonomisinin 
geleceğinin şirketlere terk 
edilemeyeceğini, karar sü-
reçlerinin halka açılması 
gerektiğini” vurguladı.

Soma, Ermenek ve Torun-
Center faciaları L20 Zirve-
si kapsamında düzenlenen 
“Güvenli Ve Sağlıklı İşyerle-
ri Konferansı”nda tartışıldı. 
Türkiye’deki iş cinayetleri ve 
taşeronlaşma detaylarıyla 
gündeme geldi. 

Bir sonraki G20 Zirvesi 2015 
sonunda Antalya’da gerçek-
leşecek. Sendikalar ve küre-
selleşme karşıtları alternatif 
etkinlikler için Türkiye’ye ge-
lecekler.

İNSANCA 
ÜCRET İÇİN 

ENDONEZYA’da 
asgari ücret tespit 

komisyonunda 
yaşanan anlaşmazlığın 

ardından grev kararı 
alındı. Sendikaların 

açlık sınırının üzerinde 
rakamlar talep ettiği ve 

bölgesel asgari ücret 
sisteminin uygulandığı 

ülkede başkent 
Cakarta’da yaşanan 

uyuşmazlığın üzerine 
ülke genelinde greve 

gidilecek. 

NOEL BABA 
GREVDE

İNTERNET alışverişi 
alanında küresel bir 

şirket olan Amazon.com 
yılın en yoğun dönemi 

olan Noel günlerini grev 
ile geçirdi. Almanya 

Ver.Di Sendikası, şirketi 
sözleşme imzalamaya 
ikna etmek amacıyla 

ülke genelinde dağıtım 
noktalarında hizmeti 

durdurdu.

MADENCİLER 
İŞ BIRAKTI 

HİNDİSTAN’da 
madenlerin 

özelleştirilmesini 
protesto eden 500 

bin madenci 5 günlük 
grev ilan etti. Kömür 
üretiminin %75’inin 

kesintiye uğradığı, pek 
çok sektör ve büyük 
fabrikanın etkilendiği 

grevde 2 günün 
ardından hükümet 

sendikaların taleplerini 
kabul etti.

Küresel sendikalardan 
Şengal ve Kobanê’ye destek!

İşçilerin G 20’den 
beklentisi: 
Kemer sıkma değil 
ücret artışı!
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EVDE, İŞTE ÖLMEK 
İSTEMİYORUZ!

İSTANBUL’dan Ankara’dan 
ve Diyarbakır’dan yola 

çıkan DİSK’li kadınlar Suruç’a 
gidip barış ve özgürlük için 
direnen kadınları selamladı.

İki günlük programın ilk 
günü Suruç’taki iki büyük 
sığınma kampını ziyaret 
eden kadınlar, kamplarda 
yaşayan kadınların ve 
çocukların acil ihtiyaçlarını 
karşılamak için sembolik bir 
dayanışma gösterdiler.

Suruç Belediyesi Eşbaşkanı 
Zuhal Ekmez ile bir görüşme 
gerçekleştiren DİSK’li kadınlar 
geceyi sınırda bir köyde 
geçirdi. Ertesi gün sınırda 
gerçekleşen insan zinciri 
eyleminin ardından da bir 
basın açıklaması yaptılar. 

25 KASIM Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Dayanışma ve 
Mücadele Günü kapsamında 
başta İstanbul ve Ankara 
olmak üzere farklı kentlerde 
gerçekleştirilen mitinglere 
katılan DİSK Kadın Komisyonu 
üyeleri kadına yönelik 
şiddetin günde 5 kadının 
hayatına mal olduğu bir 
dönemde savaşa, şiddete 
ve kadın katliamlarına karşı 
yapılan yürüyüşlerde yer aldı.

Kadınlar sadece evlerde, 
sokaklarda erkek 
şiddetine maruz kalarak 
değil işyerlerinde de iş 
cinayetlerine kurban gidiyor. 

Son olarak 31 Ekim’de 
Isparta Yalvaç’ta 17 tarım 
işçisi kadın ve çocuk iş 
cinayetinde hayatını yitirdi. 
Bu katliam sonrasında DİSK 
Kadın Komisyonu’nun da 
içinde bulunduğu Kadın 
Emeği Platformu İstanbul’da 
bir eylem yaptı. 8 Kasım’da 
İstanbul Çalışma ve İŞ-KUR 
İl Müdürlüğü önünde bir 
araya gelen kadınlar başta 
mevsimlik tarım işçisi kadınlar 
olmak üzere kadın işçilerin 
ölüm, güvencesizlik ve 
yoksulluk kıskacında olduğunu 
belirterek tüm kadınlar için 
insanca koşullarda yaşam,        
güvenceli iş istedi.

DİSK Kadın Komisyo-
nu’nun da bileşenleri 

arasında yer aldığı Kadın 
Emeği Platformu asgari 
ücreti kadınlar açısından 
değerlendiren bir çalışma-
ya imza attı. Platform tara-
fından hazırlanan “Asgari 
Ücret ve Kadın” raporu 
29 Aralık Pazartesi günü İs-
tanbul Makine Mühendis-
leri Odası’nda düzenlenen 
bir toplantı ile kamuoyuyla 
paylaşıldı.

Platformun hazırladığı ra-
porda açlık ve yoksulluk 
sınırının altında bir asgari 
ücretin kadınları kayıtdışı 
çalışmaya yönelttiği tespi-

ti öne çıktı. Sosyal 
Güvenlik 

S i s -

t e -
m i n i n 

tamamlayıcı prim 
uygulaması ile birlikte 
düşük asgari ücretin ka-
dınları daha yüksek asgari 
ücret almak veya mevcut 
sosyal güvencelerini kay-
betmemek için kayıtdışı 
çalışmaya ittiği belirtilen 
raporda yarı zamanlı çalı-
şan kadınlar başta olmak 
üzere esnek çalışan mil-
yonlarca kadın içinse as-

gari ücrete erişimin dahi 
mümkün olmadığı ifade 
edildi. Raporda sadece son 
bir yılda 112 bin kadının 
tam zamanlı istihdamdan 
çekildiği, çocuk bakımı ve 
yaşlı bakımı gibi “ev içi 
işler” nedeniyle kadınla-
rın esnek ve güvencesiz 
çalışmak zorunda kaldığı 
belirtilerek bu koşullarda 
çalışan kadınlar için asga-
ri ücretin bir taban ücret 
olmaktan çıkıp bir tavan 
ücrete dönüştüğü ifade 
edildi.  

BOŞANAN ASGARİ 
ÜCRETLİ KADINA 
NAFAKA YOK!

Yargıtay’ın 2013 Mart’ında 
aldığı bir kararla asgari üc-
ret sahibi kadınların 350 
TL’lik yoksulluk nafakası 

alamayacağı yönünde 
hükmü olduğunu be-

lirten kadınlar bu 
durumda yoksul-
luk sınırının altın-
da ücret aldığı 
halde yoksulluk 
nafakasından 
yararlanama-
yan kadın işçi-
lerin kayıtdışı 
çalışmak veya 
boşanmamak 
tercihi ile karşı 

karşıya kaldığı-
na dikkat çekti.

Raporda devlet 
kendi üzerine düşen 

sosyal hizmet görevini 
erkek egemenliğinden 

güç alarak hanedeki ka-
dınların omzuna yıktığı, 
evde engelli çocuğuna 
veya hanenin yaşlılarına 
bakan kadınlara devlet 
tarafından 461 TL maaş 
bağlandığı ifade edilerek 
doğrudan devletin kadın-
ları asgari ücretin altında 
çalıştırdığı söylendi.

Açıklamada asgari ücre-
tin belirlenmesi süresi de 
eleştirilerek komisyonda 
asgari ücretlilerin ve ka-
dınların temsil edilmesinin 
gerektiği belirtildi.

DİSK'Lİ KADINLAR 
SURUÇ'TAYDI

Söz hakkımız da yok yaşam şansımız da!
ASGARİ ÜCRETE DAİR SÖZÜMÜZÜ SÖYLEDİK!

Asgari ücrete ilişkin 
kadınların şu talepleri dile getirildi:

l Kadın erkek olmasına bakılmaksızın 50 işçi çalıştı-
ran kamu özel tüm işyerlerinde ücretsiz kreş ve bakımev-

leri açılmalıdır. Kreş şartını yerine getirmeyen işyerleri için 
denetimler sıklaştırılmalı, yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır. 

l Hizmetin kamusal olarak sunulmadığı ya da işveren tarafından sağ-
lanmadığı her durumda asgari ücret hesaplanırken kreş masrafı kalemi 

de hesaplama içine dahil edilmelidir.
l Yaşlı, hasta ve engelli bakımı, kamusal bir hizmet olarak sunulmalı ve 
sosyal refah uygulamaları bu yükü kadınların üzerinden alacak biçimde 
yeniden düzenlenmelidir.
l Tüm iş kazalarının, kayıtdışı olsun olmasın, bilgileri tutulmalı, bu bilgiler 
kamuoyu ile paylaşılmalı ve hukuki yaptırım uygulanmalıdır.

l Devlet tüm kadınlara bir an çalışma süresine ve prime bağlı olma-
yan işsizlik maaşı ve prim ödemesiz sağlık güvencesi sağlamalıdır.

l Kadınların çifte mesaisi gözönüne alınarak erken emeklilik ve 
yıpranma payı uygulamaları sosyal güvenlik sistemine dahil 

edilmelidir.
 l Bu kurulda asgari ücretli işçilerin temsili 

sağlanmalı ve birisi işçi olmak üzere en 
az üç kadın temsilci bulun-

malıdır.

Asgari Ücret Komisyonu'nunda 
asgari ücretliler ve kadınlar da  
temsil edilmelidir!..



2014 yılının son günlerini Türkiye’nin dört bir yanına 
yayılmış işçi eylemleriyle tamamladık. 

Bir yanda DİSK öncülüğünde düzenlenen asgari ücret 
mitingleri diğer yanda üye sendikalarımızın işyerlerinde 
ve meydanlarda sürdürdükleri direnişler devam ediyor. 

2014 yılında hemen hemen her gün iş cinayetlerine tanık 
olduk. Başta madenler, inşaatlar, enerji ve metal sektörü 
olmak üzere pek çok işkolunda arkadaşlarımız katledildi. 

Çok sayıda arkadaşımız yaralandı veya 
meslek hastalığına yakalandı.

Yıl boyunca Irak, Suriye ve Filistin’de silahlı çatışmalar 
devam etti. 

İnsani bir kriz boyutuna varan göçler yaşandı. 
Özellikle kadınlara yönelik insanlık suçları işlendi.

Her şeye rağmen 2015 yılına iradenin iyimserliğiyle 
başlıyoruz. Çünkü işçi sınıfının gücünün; iş cinayetlerini 
durdurmaya, ülkemizde ve Ortadoğu’da yıllarca süren 

savaşa karşı barışı sağlamaya, insanca bir yaşamı 
kurmaya yeteceğini biliyoruz. 

2015, AKP’nin yıkım politikalarına karşı emek cephesinin 
mücadele yılı da olacaktır! 

Herkese bu konuda görev düşmektedir. 
DİSK olarak görevimizin bilincindeyiz ve görev 

başındayız. Bunu başaracak ve 2015’i yükselen emek 
cephesinin güçlü sesiyle inşa edeceğiz!

2015 yılında kazanılacak büyük bir dünya var! 


