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İşçilerin sendika seçme
iradesi, sandıkta 
referandumla 
belirlensin!

Şimdi işçiler konuşacak!

Kıdem tazminatı                           
gasp edilemez!
Taşeron çalıştırma 
yasaklansın! Tüm 
işçilere kadro 
verilsin!
İş cinayetleri            
kader değildir, 
durdurulabilir!
Kölelik bürolarına   
hayır!
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13 yıldır her seçim bir öncekinden daha adaletsiz bir 
seçim olarak yaşandı. 7 Haziran 2015 seçimi ise 

12 Eylül darbe Anayasasının oylandığı 1982 referandu-
munun ardından görülen en adaletsiz seçim oldu. 
Tüm adaletsizliklere rağmen iktidar partisinin oyları bir 
önceki genel seçimlere göre 9 puan azaldı. Bu seçim 
sonuçları, işçilerin, işsizlerin, emeklilerin, köylülerin, 
gençlerin, kadınların ve bu topraklarda ötekileştirilmek 
istenen her kesimin rahatsızlıklarını göstermiş ve halkın 
%60’ı AKP politikalarına ve “başkanlık” dayatmasına 
“Hayır!” demiştir!
Tek adamın yönettiği şirket rejimi projesi bu seçimde 
iflas etmiştir. Emekten, barıştan, demokrasiden yana 
partiler toplam olarak mecliste daha güçlü temsil edil-
mektedir. Emek ve demokrasi güçlerine bu aşamadan 
sonra daha fazla sorumluluk ve görev düşmektedir.
2015 yılında şu ana kadar 2 Soma katliamından fazla işçi 
öldü. Eğer iş güvenliği önlemleri alınsaydı, eğer insan 
hayatı paradan daha önemli olsaydı bu arkadaşlarımız 
aramızda olacaktı. 
Bu ülkede taşeron cehennemi hızla büyüyor. Bu da 
yetmiyor. Özel İstihdam Büroları ile işçileri köle gibi alıp 
satmak istiyorlar. Kıdem tazminatını kaldırıp işçiyi işten 
atmayı daha ucuz hale getirmek istiyorlar. 
İçinde bulunduğumuz süreçte Konfederasyonumu-
zun görevi, AKP’nin seçimden sonraya ertelediği ve 
sermayenin ısrarla talep ettiği kıdem tazminatının gaspı 
ve kölece çalıştırmanın yaygınlaşması gibi işçi sınıfına 
yönelik saldırı programlarına karşı uyanık olmaktır. 
Bizim görevimiz 12 Eylül’ün koyduğu ve AKP’nin 
koruduğu sendikal barajları yıkmaktır; grev ve toplu 
sözleşme haklarımıza sahip çıkmak, onları geliştirmektir. 
Bizim görevimiz işçilerin hür iradeleriyle sendikalara 
üye oldukları, referandum ile sendikalarını seçtikleri bir 
sendikal düzen için mücadele etmektir. 
Gün icazetli sendikacılığa karşı DİSK’te birleşme günü-
dür!  Gün, 15-16 Haziran 1970’teki kararlılığı gösterme, 
“İnadına sendika, inadına DİSK” 
diye haykırma günüdür!
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Yaşamını çalanlara karşı 
onurunla #Direnİşçi!

Kani Beko

EMEĞİN
GÜNDEMİ

kanibeko@disk.org.tr @KaniBeko_DİSK

İSG eğitimlerimiz devam ediyor...

KONFEDERASYONUMUZUN 13 bölge-
de sürdürdüğü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

eğitimleri devam ediyor...

Temel hedefi, ülkemizde “İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği” sisteminin uygulanmasının yay-
gınlık kazandırmak ve geliştirilmesine katkıda 
bulunmak olan ve bu çerçevede kamusal bir 
işçi sağlığı ve iş güvenliği anlayışıyla uygula-
ma araçlarının etkin kullanılması hedefini gö-
zeten eğitim programımız 1 Şubat 2015 tari-
hinde başladı.

Konfederasyonumuza bağlı 13 bölge temsilci-
liği kapsamında başlayan eğitimlerimizin Gire-
sun, Konya, İstanbul Anadolu ve Avrupa yaka-
ları, Trakya, Çanakkale, İzmir, Kayseri, Ankara 
ve Bursa eğitimleri başarıyla tamamlandı.

Şube başkanları ve yöneticilerine, temsilci-
lere ve ileri kadrolara verilen eğitimlerde, 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) bilincinin 
yükseltilmesi, İSG uygulamalarının yaygın-
lık kazandırılması ve hepsinden önemlisi 
güvencesizlik ve taşeronluk temelli bir biri-
kim rejiminde bu konunun temel bir örgüt-
lenme ve mücadele alanı olarak görülmesi 
amaçlanıyor.

Çoğunlukla ciddi sorunların ve iş cinayetleri-
nin yaşandığı maden, inşaat, metal, gemi ya-
pım, tekstil, sağlık, enerji ve genel hizmetlere 
odaklanmış bu eğitim programı, sendikal ala-
nın potansiyellerinin açığa çıkarılması ve bir 
toplumsal denetim mekanizması işlevi göre-
bilecek etkin müdahale araçları yaratılması 
amacını da güdüyor.

Sermaye birikim rejiminin karakteriyle doğ-
rudan bağlantılı olarak, önümüzdeki dönem 

İSG alanını doğrudan ilgilendiren ücret, istih-
dam ve çalışma koşullarında artarak sürecek 
saldırılar düşünüldüğünde, ideolojik ve politik 
donanım, bilginin derinleştirilmesi ve yaygın-
laştırılması oldukça önem kazanıyor.

Bu program kapsamında, kıdem tazminatı, 
Özel İstihdam Büroları, asgari ücret ve es-
nekliğin bütün biçimlerine dair tartışmalar 
da yürütüyoruz. Eğitim programı kapsamında 
bölgelerde örgütlenme potansiyellerinin ve 
mücadele araçlarının açığa çıkması da hedef-
leniyor. 

İSMAİL HAKKI ÖNALKEMAL TÜRKLER KENAN BUDAK ÖZCAN KESKEÇ MAHMUT SEREN

SAYGIYLA ANIYORUZ!..

24 TEMMUZ 200222 TEMMUZ 1980 25 TEMMUZ 1981 19 TEMMUZ 2007 28 TEMMUZ 2007
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CUMHURİYET'LE 
DAYANIŞMA 
SURİYE’ye giden MİT 
TIR’larında ilaçların altlarına 
yerleştirilmiş silahlarla ilgili 
haber nedeniyle iktidarın 
tehditleriyle karşı karşıya 
kalan Cumhuriyet Gazetesi 
ile dayanışma amacıyla DİSK 
heyeti 3 Haziran Çarşamba 
günü gazeteyi ziyaret etti. 
Cumhuriyet Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Erinç 
tarafından karşılanan DİSK 
heyeti adına DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
Cumhuriyet gazetesi ve 
Can Dündar ile dayanışma 
duygularını iletti.

DENİZ'LERİ 
UNUTMADIK! 

DENİZ Gezmiş, Yusuf 
Aslan ve Hüseyin İnan 
idam edilişlerinin 43. 
yıl dönümünde Ankara 
Karşıyaka Mezarlığında 
toplanan bulunan 
mezarlarının başında anıldı. 
DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko’nun da hazır bulunduğu 
6 Mayıs’taki anma 
etkinliğinde ortak açıklamayı 
DİSK Ankara Bölge Temsilcisi 
Remzi Çalışkan yaptı.

İŞSİZLİK 
GİRDABI... 
DİSK-AR, TÜİK tarafından 
açıklanan İşgücü Anketi 
Şubat 2015 dönem 
sonuçlarını değerlendirdi. 
Geniş tanımlı işsizlik yüzde 
18,4’e yükselirken, gençlerde 
bu oranın yüzde 30’a 
yükseldiği, her üç kadın 
işsizden birinin üniversite 
mezunu olduğu tespit edildi. 
Yeni işsizlerin yüzde 40’ı da 
geçici bir işte çalıştığı ve iş 
bittiği için işsiz. 

KOLAY DEĞİL GENÇ YAŞTA ÖLMEK... UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN!..

SOMA’da 301 maden işçisinin yaşamını 
yitirmesiyle sonuçlanan katliama ilişkin 

davanın duruşmalarına 15 Haziran’da 
Akhisar’da devam edilecek. 
Katliam kamuya ait bir maden ocağında 
gerçekleşmesine rağmen hiçbir kamu 
görevlisinin yargılanmadığı davanın ilk 
duruşmaları 14 Nisan’da başladı. 301 
madencinin büyük bölümünün üye olduğu 
Türk-İş’ten hiç kimse duruşmaları takip 
etmezken, çok sayıda emek-meslek örgü-
tü temsilcisi, milletvekili ile beraber DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK ve Dev 
Maden-Sen sendikamızın avukatları duruş-
ma salonunda yer aldı. 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB Genel Başkan-
ları ve yöneticileri katliamın yıldönümü 13 
Mayıs’ta da Soma’daydı. 
Madenci Anıtı’na karanfiller bırakarak bir 
açıklama yapan heyet, gün boyu Soma 
Madenci Şehitliği’nde, Eynez Ocağı’nda, 
Soma merkezde ve çevre ilçelerde ger-
çekleştirilen anma törenlerinde yer aldı. 
16 Mayıs’ta ise yine DİSK-KESK-TMMOB-
TTB’nin düzenlediği ve yaklaşık 10 bin 
işçinin-emekçinin katıldığı büyük Soma 
mitingi vardı. Soma tarihinin bu en büyük 
mitinginde işçi sınıfının ancak birlik olursa 
yenilmeyeceği mesajı güçlü bir şekilde 
verildi. 

Şehit Madenci 
Aileleri yürüyüşe; 
“ADALET 
İSTİYORUZ HESAP 
SORACAĞIZ” yazılı 
pankartla katıldı. 
Yol boyunca 
AKP iktidarını 
protesto eden 
sloganlar atılırken, 
evlerinden, 
arabalarından, 
dükkanlarından 
çıkan insanlar 
da alkışlarıyla  
sloganlara katıldı. 
Miting alanında 
301 siyah balon 
gökyüzüne bırakıldı.
Mitingte dört 
örgütün genel 
başkanlarının yanı 
sıra, katliamda 
oğlunu yitiren 
Elmas anne de bir 
konuşma yaptı. 
Miting madenci 
çocuklarından 
oluşan Madenci Evi 
Çocuk Korosu’nun 
ezgileriyle sona erdi. 

MİTİNGTEN 
NOTLAR...

16 Mayıs 2015SOMA

Yüreğimiz Soma’da, 
öfkemiz sokakta! 

Seçim kaybedince "istifa", 
işçi kaybedince "itibar"!..

CUMHURBAŞKANI Tayyip 
Erdoğan ve Başbakan 

Ahmet Davutoğlu, genel 
seçimler sonrasında, seçimi 
kaybeden siyasi parti lider-
lerinin istifa etmesi gerek-
tiğini dile getirdi. Cumhur-
başkanı seçim kaybedenin 
koltuğu kaybetmesi gerek-
tiğini ifade ederken, 15 bin 
işçinin çalışırken yaşamını 
yitirdiği AKP iktidarı boyun-
ca tek bir hükümet üyesi, 
bürokrat, kamu görevlisi 
istifa etmedi, soruşturmaya 

bile uğramadı. Soma katli-
amının ardından savcının 
soruşturma izni istediği bü-
rokratlar hakkında bile so-
ruşturma izni verilmedi. 

AKP iktidarından önce 
2002 yılında 872 işçi haya-
tını kaybederken, 2009’da 
1171, 2014’te 1600 işçi öldü. 
2015’in ilk beş ayında ölen 
işçi sayısı ise yaklaşık 600. 
Bu yılın ilk 5 ayında Türkiye 
iki Soma katliamı yaşarken, 
hükümetten kimse koltuğu 
bırakmaktan bahsetmiyor. 

13 MAYIS’ta Soma katli-
amının birinci yılında 

Türkiye’nin dört bir yanında 
alanlara çıkanlar Soma’nın 
sesine ses kattı, acısını pay-
laştı. DİSK-KESK-TMMOB-TTB 
çağrısıyla gerçekleşen anma-
larda iş cinayetlerinin geldiği 
boyuta dikkat çekildi, iktida-
rın sorumluluğu hatırlatıldı. 

Katliamın birinci yılında 
öfkeyi büyüten ise hükü-
metin emek ve meslek ör-
gütlerinin hiçbir önerisini 
dinlemeyerek, işçi sağlığı 

ve iş güvenliği tedbirle-
rinin alınmasına yönelik 
duyarsızlığı oldu. DİSK-
KESK-TMMOB-TTB, katlia-
ma varan iş cinayetlerinin 
önlenmesi için taşeron ça-
lıştırmanın ve rödovansın 
yasaklanmasını, işçi sağ-
lığı ve iş güvenliği alanın-
da bağımsız bir denetim 
kurumu oluşturulmasını, 
sendikal hakların tanınma-
sını talep ediyor ancak hü-
kümet bu önerileri hayata 
geçirmemek için direniyor. 

Soma Davası tüm işçi sınıfının davası
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TALEPLERİMİZİ 

HATIRLATIYORUZ!

7 Haziran 
seçimlerinin 

ardından halk 
AKP’nin 13 yıllık 

tek başına 
iktidarına son 
verdi. “Kıdem 

tazminatını 
kaldıracağım”, 

“asgari ücretin 
artışına hayır”, 

“taşeronda 
durmak yok 

yola devam”, 
“özel istihdam 

bürolarıyla 
kölece 

çalıştırma düzeni 
getireceğim” 
diyen iktidar 

kaybetti. 

İşçilerin 
taleplerini 

dinlemeyenlerin 
gideceği bir kez 

daha görüldü. 

Şimdi 
taleplerimizi 

hatırlatma 
zamanı!

İŞÇİNİN ÖRGÜTLENME 
İRADESİNE 
ÖZGÜRLÜK!

TÜRKİYE’de işçi sınıfı 
35 yıldır 12 Eylül aske-
ri darbesinin ve onun 

ürünü olan yasaların baskısı 
altında. Bu sistemde devlet 
işçi ve işveren arasındaki iliş-
kiye sanki kendisi de bir ak-
törmüş gibi dahil oluyor. 

Bunu da özellikle sendikal 
harekete çeki düzen vermek 
adına yapıyor. İşveren yan-
lısı sendikacılık adı verilen 
sarı sendikacılığın Türkiye’de 
baskın bir hale gelmesinde 
de sendikalaşma oranlarının 
baskı altına alınmasında da 
temel etken devletin müda-
halesidir. 

Sendikal barajlar adı veri-
len sistem, işyerinde işçinin 
sendika seçme ve sendikal 
haklarını kullanma önünde 
bir engel olarak yükseliyor. 
Metal işkolundaki eylemler-
de de açığa çıktığı gibi, işçi 
sınıfı, kendi öz örgütü olma-
sı gereken sendikaları kendi 
karşısında, işverenin yanında 
bir güç olarak görüyor. 

Çünkü sendikalar yetkiyi iş-
çiden değil devletten alıyor. 
İşçi sınıfının devletten ve ser-
mayeden bağımsız hareke-
tini temsil eden DİSK ve üye 
sendikalar bu süreçte boğul-
mak isteniyor. Yasal kısıtla-

malar nedeniyle Türkiye’de 
600-700 bin işçi toplu sözleş-
me hakkını kullanabiliyor. 

Bu durumda greve yasal ola-
rak çıkabilecek kesim son 
derece sınırlı. Onlar greve 
kalkışsa bu sefer grev yasak-
laması, ertelemesi geliyor. 
Binbir güçlükle elde edilen 
yasal grev hakkının keyfi bir 
biçime nasıl gasp edildiği me-
tal grevlerinde de görüldü. 

Sendika seçme özgürlüğü 
baskı altında. Devlet sendi-
kalara yetkilisin ya da yetkili 
değilsin diyerek işçi üzerinde 
basınç yaratıyor. İşçinin hangi 
sendikaya üye olacağına bile, 
sendikaya üye olup olmadı-
ğına bile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı karar ve-
riyor. Binlerce taşeron işçisi 
mahkeme kararına rağmen 
bakanlık tarafından sendikalı 
kabul edilmedi.

UYARIYORUZ! Yapılacak çok 
açık ve nettir. İşçi sendikasını 
kendi özgür iradesi ile belirle-
meli. Hangi sendikanın işçiler 
adına toplusözleşme yapaca-
ğı bakanlık koridorlarında de-
ğil, fabrikalarda, işyerlerinde 
REFERANDUM ile belirlenmeli. 
Sendikal barajlar kaldırılmalı. 
Özgür bir toplu pazarlık sis-
temi getirilmeli. Grev hakkı 
herkes için tanınmalı ve grev 
yasakları kaldırılmalıdır. Yeni 
meclisin temel sorumlulukla-
rından biri bu olmalı. 

KIDEM TAZMİNATI 
GASP EDİLEMEZ!

KIDEM tazminatımız yıl-
lardır gasp edilmek iste-

niyor. Bunun için fon sistemi 
adı altında tazminatlarımızın 
sermaye tarafından yağma-
lanacağı yeni bir sistem geti-
rilmeye çalışılıyor. 

Gerekçe herkesin tazminat-
tan faydalanmaması olarak 
sunuluyor. Halbuki 1 gün çalı-
şanın bile tazminattan fayda-
lanması için mevcut yasada 
bir kelimelik değişiklik yeterli. 
Yine kıdem tazminatını keyfi 
bir biçimde ödememenin faiz 
dışında ayrı bir yaptırımı yok. 

Kıdem tazminatının iflas ve 

benzeri durumlarda işveren-
den öncelikli olarak tahsil 
edilmek üzere garanti altına 
alınmasını sağlayan bir dü-
zenleme yok. Bunlar yapıla-
cağına kıdem hakkımız yok 
edilmek isteniyor. 

Çalıştığımız işyeri ile kıdeme 
bağlı kurduğumuz ilişki yok 
sayılmak, işten çıkartılmamız 
kolaylaştırılmak, aldığımız 
kıdem tazminatı tutarları ya-
rıdan fazla azaltılmak isteni-
yor. Kıdem tazminatı istifa 
dâhil her koşulda işçinin hak-
kıdır. Bu hakkı gasp etmeye 
kimse niyetlenmemeli tersi-
ne hakkın kullanımı herkesin 
yararlanacağı bir şekilde dü-
zenlenmelidir.

Şimdi işçiler konuşacak!
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KÖLELİK 
BÜROLARINA 
HAYIR!

AKP hükümetinin, 
orta vadeli 
programda özel 
istihdam bürolarının 
yaygınlaştırılacağı 
belirtiliyordu. 
Sistem işçilerin köle 
gibi kiralanmasına 
dayanıyor ve işçi 
simsarları da bu 
kiralamadan pay 
alıyor. İşverenlere 
istediği zaman 
çalıştırıp istediği 
zaman atacağı büyük 
bir işgücü ordusu 
yaratmayı amaçlayan 
bu sisteme özellikle 
kadın işçiler 
için geçilmesi 
planlanıyor. 
Hükümet bu 
düzenlemeyi “Ailenin 
ve dinamik nüfus 
yapısının korunması” 
adı altında 
gerçekleştirmeyi 
hedefliyor. Başlangıç 
olarak kadınların bu 
sistem üzerinden 
esnek, kısmi 
zamanlı, güvencesiz 
çalıştırılması 
planlanıyor. Bu tarz 
çalıştırma biçiminin 
adı vazgeçilmeli, 
kadınların istihdamı 
kamusal parasız 
kreşlerle, hak kaybı 
olmayan çocuk 
bakım izinleriyle 
desteklenmelidir.

TAŞERON ÇALIŞTIRMA 
YASAKLANSIN! 

KAMUDA yıllardır tümüy-
le hukuksuz bir biçimde 

çalıştırlan taşeron işçilerinin 
açtıkları davalarda kazandık-
ları kadro hakları uygulanmı-
yor. Bizzat ülkeyi yönetenler 
mahkeme kararlarını yok sa-
yıyor!

Mahkeme kararları bu hu-
kuksuz çalıştırma biçimine 
son veriyor ve tüm taşeron 
işçilerinin ilk işbaşı yaptıkları 
günden itibaren asıl işvere-
nin (yani kamunun) işçisi ol-

duğu gerçeğini belgeliyor. Bu 
mahkeme kararlarını ayrım 
yapmadan uygulaması ge-
rekenler, seçimler yaklaşınca 
vaatlerde bulundu. 

Her seçim döneminde yap-
tıkları gibi, işçi sınıfının en 
mağdur kesimlerinin umut-
larını seçim malzemesi yap-
tılar. Artık yeter! 

Taşeron işçilerin yalanlara 
karnı tok! Biz taşeron çalıştır-
manın yasaklanmasını, tüm 
taşeron işçilere ayrımsız, ka-
yıtsız, şartsız kadro ve güven-
celi çalışma hakkı istiyoruz!

İŞ CİNAYETLERİ 
KADER DEĞİLDİR, 
DURDURULABİLİR...

İŞ cinayetlerinin sebebi, iş-
verenlerin işçi sağlığı ve iş 

güvenliği önlemlerini alma-
mamaları, daha fazla kar ve 
daha fazla üretim için işçile-
rin hayatlarını tehlikeye at-
malarıdır. 

AKP iktidarı döneminde iş 
cinayetlerinin sayısının hızla 
artmasının sebepleri bellidir. 
Taşeron başta güvencesiz ça-
lıştırma biçimleri arttığı için 
işçiler hayatlarını kaybet-
mektedir. Bu nedenle çözüm 
taşeron, hizmet alımı ve rö-
dovansın yasaklanmasıdır. 

İşçiler örgütlü olup, ölümüne 
çalıştırılmaya karşı çıkama-
dıkları için cinayetler artmak-
tadır. 

Bu nedenle çözüm sendika-
laşmanın önündeki engelle-
rin kaldırılmasıdır.

AKP’nin çıkarttığı 6331 sayılı 
yasayla işçi sağlığı ve iş gü-
venliği denetimleri özelleşti-
rildiği için, denetimi yapanlar 
işverene bağımlı olduğu için 
cinayetler artmaktadır. 

Çözüm 6331 sayılı yasanın 
çöpe atılması ve sendikalar, 
meslek odaları ve üniversite-
lerden oluşacak bir kurulun 
bu alanı düzenleyip denetim-
leri gerçekleştirmesidir.

Şimdi işçiler konuşacak!
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ULUSLARARASI Sendi-
kalar Konfederasyonu 
ITUC “Küresel Haklar 

Endeksi” isimli araştırmasıy-
la dünya ülkelerini işçi hak-
larına gösterdikleri saygıya 
göre derecelendirdi. Rapora 
göre Körfez ülkelerindeki 
‘kafala’ sistemi, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika ülkelerini işçiler 
için en kötü yerler haline ge-
tiriyor. Avrupa’da ise kemer 

sıkma politikaları işçi hakla-
rında düşüşe yol açıyor.

İşçiler için en kötü 10 ülke: 
Belarus, Çin, Kolombiya, Mısır, 
Guatemala, Pakistan, Katar, 
Suudi Arabistan, Swaziland 
ve Birleşik Arap Emirlikleri. 
İşçi haklarında gözle görülür 
azalma görünen ülkeler ise: 
Burundi, Dominik Cumhuri-
yeti, Hong Kong, İran, Gür-

cistan, Rusya, Birleşik Krallık 
ve İspanya. Türkiye’deki sen-
dikal hak ihlalleri ve sendi-
kaların barışçıl gösterilerine 
yönelik polis müdahalesi de 
raporda yerini aldı.

Kolombiya ve Guatemala’da-
ki işçiler daha iyi çalışma ko-
şulları için müzakere etmeye 
çalışırken katledildiler. Katar 
ve Suudi Arabistan’da ise 

104. ILO Konferan-
sı 1-13 Haziran 

2015 tarihlerinde Cenevre’de 
gerçekleştirildi. Türkiye, işçi 
sağlığı ve güvenliği sözleş-
mesinden dolayı konferans-
ta incelenen tek ülke oldu ve 
bir kez daha ILO sözleşmeleri 
ihlal eden ülkeler listesinde 
yer aldı.

Uluslararası Standartların Uy-

gulanması Komitesi (Aplikas-
yon Komitesi) uluslararası işçi 
ve işveren gruplarının ortak 
önerisiyle Türkiye’yi uyardı. 
Sonuç metninde şu ifadeler 
yer aldı: 

“Hükümeti, İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Yasası’nı işçi-
lerin yakın ve ciddi tehlike 
durumunda işten kaçınma 
hakkını da içerecek biçim-

de, 155 Sayılı Sözleşme’nin 
kapsamına uygun olarak 
yeniden düzenlemeye; Ulu-
sal Eylem Planı’nda yer 
alan ve işyeri güvenliğini 
arttırmayı hedefleyen ted-
birlerin etkisini arttırmaya; 
sağlık ve güvenlik alanında, 
meslek hastalıkları dahil ol-
mak üzere, kayıt ve gözlem 
sistemlerini geliştirmeye; 
alt işverenler (taşeron) da-

hil olmak üzere iş denetim-
lerinin sayıca arttırılması, 
yasalara ve yönetmeliklere 
aykırı durumlarda caydırıcı 
yaptırımların uygulanma-
sını garanti altına almaya; 
sözleşmeyle ilgili raporunu 
yılsonuna kadar Uzman-
lar Komitesi’ne teslime ve 
ILO’nun teknik yardımından 
yararlanmaya çağırıyoruz.”

GENÇ İŞÇİ 
EĞİTİMİ

AVRUPA Sendikalar 
Konfederasyonu (ETUC) 
tarafından düzenlenen, 
Türkiye’den DİSK, Türk-
İş ve Hak-İş üyesi genç 
işçilerin katıldığı eğitim 

seminerleri başladı. 
Farklı ülkelerden 
gençlerin bilgi ve 

deneyim alışverişi 
yapmasını amaçlayan 

eğitim kapsamında 
ilk toplantılar Nisan 
ve Mayıs aylarında 

Ankara ve Berlin’de 
gerçekleşti.

KREŞLERDE 
GREV VAR!

ALMANYA genelinde 
çocuk yuvalarında 

çalışan Ver.Di 
Sendikası’na üye 

işçiler yaklaşık 240 
bin kurumda greve 

çıktı. Ücretlerin 
yükseltilmesini ve 

çalışma koşullarının 
iyileştirilmesini 

talebiyle 4 haftadır 
devam eden eyleme 

kamuoyu desteği 
büyüyor. 

ÖĞRETMENLER
AYAKTA

MEKSİKA’da eğitim 
reformunu ve 

yolsuzlukları protesto 
eden Eğitim Emekçileri 

Sendikası CNTE halkı 
seçimleri boykot 

etmeye çağırdı. Ülke 
genelinde düzenlenen 
protesto gösterilerinin 

yanı sıra sendika 
üyeleri bazı kamu 
binalarını ve Santa 

Cruz uluslararası 
havalimanını işgal etti.

İşçiler için en kötü ülkeler…

ILO hükümeti uyardı: İş cinayetlerini durdurun!

göçmen işçiler modern kö-
lelik koşullarında hukuksuz-
ca çalıştırılıyor. 141 ülkenin 
73’ünde işçiler daha iyi ça-
lışma koşulları talep ettikleri 
için işten çıkarma, ceza, maaş 
kesintileri ile karşılaşırken, 84 
ülkede işverenler yasa dışı 
stratejilerle sendikaları gör-
mezden geliyor.

l 141 ülkede işçilere yöne-
lik gözaltına ve tutuklamalar 
35’ten 44’e yükseldi.

l Ülkelerin yaklaşık %60’ında 
işçiler temel haklarından ya-
rarlanamıyor.

l 11 ülkede sendikacılar öl-
dürüldü. Bu cinayetlerin 22’si 
Kolombiya’da gerçekleşti.

l Ülkelerin % 70’inde işçilerin 
grev hakkı yok.

l Ülkelerin üçte ikisi işçilerin top-
lu pazarlık haklarını tanımıyor.

l Ülkelerin yarısından fazla-
sında işçiler hukuksal hakla-
rından faydalanamıyor.

İşçi haklarının en gelişmiş 
olduğu ülkeler ise Uruguay, 
Finlandiya, Hollanda, Norveç 
ve Avusturya…
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DİSK Ankara Kadın 
K o m i s y o n u 

genel seçim öncesi kadın 
milletvekili adayları ile bu-
luştu, kadın işçilerin talep-
lerini vekil adayı kadınlara 
iletti, onların taahhütlerini 
dinledi. DİSK Ankara Kadın 
Komisyonu 21 Mayıs 2015 
Perşembe günü Emekli-Sen 
Genel Merkezi’nde bir forum 
düzenledi. Foruma HDP’den 
kadın milletvekili adayları 

Gülsen Ülker, Songül Abdil 
Erol, Nursel Öztürk CHP’den 
kadın milletvekili adayları 
Şenal Saruhan ve Gamze 
Taşçıer katıldı. AKP ve MHP’li 
kadın vekil adayları ise fo-
rum davetini kabul etmeye-
rek etkinlikte yer almadı.

Forumda, yaşadıkları sıkıntı 
ve sorunları anlatan kadın 
işçiler, milletvekili adaylarına 
seçildikleri zaman kadınlar 

için ne tür çalışmalar yapa-
caklarını, taşeron işçisi kadın-
ların haklarını nasıl koruya-
cağı ve ev emekçisi kadınlara 
ilişkin nasıl bir politika izlene-
ceği yönünde sorular yönelt-
ti. Yürütülen tartışmalarda 
vekil adayları, seçimlerden 
sonra parlamentoda kadın-
ların sorunlarının çözümü 
konusunda birlikte çalışacak-
ları, işbirliği yapacakları me-
sajını verdiler.

KURALSIZ, güvencesiz 
çalışmaya, ayrımcılığa, 
kadına yönelik şiddet 

ve cinayetlere karşı yaşasın 
kadın dayanışması, yaşa-
sın örgütlü mücadelemiz” 
sloganıyla bir araya gelerek 
örgütlenen DİSK İzmir Kadın 
Komisyonu’nun gerçekleştirdi-
ği “Kadın Konferansı” birçok 
kurumdan kadınların ve sen-
dika üyesi işçi kadınların katılı-
mıyla İzmir’de gerçekleşti.

Açılış sunumunu DİSK Ka-
dın Komisyonu üyelerinden 
Sibel Parmaksız’ın yaptığı 
konferans DİSK İzmir Kadın 
Komisyonu Sözcüsü Hazal 

Beytaş’ın DİSK Kadın Ko-
misyonu çalışmaları, amaç 
ve hedefleri doğrultusunda 
yaptığı konuşma ile başladı. 
Beytaş, sendika üyesi kadın-
ların sendikalarda örgütlene-
bilmelerinin zorluklarından 
bahsetti. Kadın çalışmalarının 
DİSK tüzüğünde karşılık bula-
cağı günlerin çok uzak olma-
yacağını dile getiren Beytaş, 
“Kadınlar kurtuluşunuz yine 
sizin eseriniz olacaktır” dedi. 

DİSK Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu emekçilerin di-
renişlerini ve hak kayıplarını 
dile getirdiği konuşmasında, 
hakların kazanımları anlamın-

da kadınların büyük rolü ve 
emeği olduğunu vurguladı. 
Hak kayıpları, iş kazaları ve iş 
cinayetleri konusunda tüm ül-
keyi kaplayan büyük bir tablo 
çizerek işçi sınıfının vahşi kapi-
talizm ve faşizm karşısındaki 
durumunu ortaya koydu. 

Türkiye Kadın Dernekleri Fe-
derasyon Başkanı Canan Gül-
lü “Türkiye’de Kadın Şiddeti” 
başlığında yaptığı konuşma 
ile kadına yönelik şiddetin 
boyutlarını ortaya koyarak bu 
konuda Anadolu’da yapmış 
olduğu çalışmalardan söz etti. 

Kadın Emeği İstihdamı Girişi-
mi (KEİG) Platformu’ndan kon-

KADIN cinayetlerine 
isyanın simgesine 

dönüşen Özgecan Aslan’ın 
katillerinin yargılanmasına 
başladın. Özgecan’ı 
katleden üç katil zanlısının 
yargılandığı davanın ilk 
duruşması 12 Haziran’da 
Tarsus Adliyesi’nde görüldü. 
Tarsus Kadın Platformu 
başta olmak üzere, Adana, 
Mersin ve Türkiye’nin farklı 
kentlerinden kadınlar davayı 
izlemek üzere Tarsus Adliyesi 
önünde buluştu. Tüm gün 
süren ve fiilen bir kadın 
mitingine dönen bekleyiş 
boyunca kadınlar yaptıkları 
konuşmalarla kadına yönelik 
şiddetin durdurulması 
için taleplerini sıraladı. 
Özgecan’ın ölümünün 
ilk ve son olmadığı 
vurgulanarak, ölümlerin 
durdurulması için kadına 
yönelik şiddet davalarında 
indirim uygulamalarından 
vazgeçilmesi, hükümet 
eliyle hayata geçen kadın 
düşmanı uygulamalara son 
verilmesi, toplumsal hayatın 
her alanında kadın düşmanı 
söylem ve icraatlardan 
vazgeçilmesi talepleri dile 
getirildi. Duruşma 9 Eylül’e 
ertelendi.

Kadınlar 
Özgecan’ın yasını 
mücadeleyle 
tutuyor!

Ankara’da kadın adaylarla buluştuk

feransa katılan Meltem 
Arıoğlu Pultar, “Eğreti-
leşme ve Kadın Emeği” 
başlıklı bir sunum yaptı.

Siyaset Bilimi ve Uluslara-
rası İlişkiler dersleri veren 
Itır Bağdadi’nin “Ulus-
lararası Kadın Örgüt-
lenmeleri ve Siyasette 
Kadın” başlıklı konuş-
masının ardından söyleşi 
bölümüne geçildi. 

DİSK İzmir Kadın Komis-
yonu Yürütmesi’nde yer 
alan Reyhan Kaplan’ın 
yönlendiriciliğinde sürdü-
rülen soru-cevap bölümü 
salondaki katılımcıların 
soru ve görüşleri alınarak 
katılımcılarında konferans-
ta aktif olarak yer almala-
rını sağlandı. Bir işçi sendi-
kasının özellikle de DİSK’in 
emekçi kadınlara yönelik 
bu çalışmalarından mem-
nuniyetlerini dile getiren 
katılımcıların birçoğu bu 
etkinlik ile sendikalarda 
bu anlamdaki boşluğun 
doldurulmasının önemini 
vurguladılar.

İzmir'de 'Kadın Konferansı' yapıldı

Arzu 
Çerkezoğlu

Hazal Beytaş
Meltem 

Arıoğlu Pultar Itır Bağdadi Canan GüllüSibel Parmaksız



Fotolar: Şakir Sağlam, Erol Arslan - Bursa 15-16 Haziran 2015 eyleminden


