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YASAMAK İCİN
#DİRENİSCİ!

Onlar fildişi kulelerinde sefa sürsün diye
işçi cinayetleri artarak devam ediyor!

2013'te (en az) 1.235 işçi
2014'te, 9 ayda (en az) 1.414 işçi

iş  cinayetlerinde
yaşamını kaybetti...

Her savaş kadınlara karşı açılır!

DİSK Soma'yı unutturmuyor!
Orta vadeli program güvencesizlik 

ve yoksulluk programıdır!
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Karaburun'da işçi sınıfı hayaleti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nde 
Genel-İş üyesi 1170 işçiyi taşerona 
geçme ve işsiz kalma tehlikesiyle 

karşı karşıya bırakan ihale krizinin 
ardından harekete geçen DİSK “Taşe-
rona karşı #Direnİşçi” sloganıyla bir 
miting düzenledi. 
22 Eylül’de “Taşerona hayır” diyen 
binlerce işçinin isyanı İzmir sokakları-
na taşarken, Basmane Meydanı’ndan 
Gündoğdu Meydanı’na kitlesel bir 
yürüyüş gerçekleştirildi.
İş cinayetlerinde ölen işçiler için gökyü-
züne yüzlerce siyah balonun bırakıldığı 

mitingde konuşan DİSK Genel Başka-
nı Kani Beko “Taşeron demek ölüm 
demektir, iş cinayeti demektir. 2014 
yılının başından bu yana bin 300 işçi 
yaşamını yitirdi. Taşeron sistemi işçi 
sınıfına karşı açılmış bir savaştır” dedi. 
Dev Maden Sen üyesi Somalı maden 
işçilerinin DİSK çarkını taşıdığı ve binler-
ce Genel-İş üyesi belediye işçinin siyah 
tişörtleriyle katıldığı mitingde DİSK 
Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK’e bağlı 
sendikaların Genel Başkanları ve yöne-
ticileri de hazır bulundu. Miting Hilmi 
Yarayıcı konseri ile son buldu.  

KARABURUN’da 3-7 Eylül 2014 tarihlerin-
de toplanan ve yüzlerce sosyal bilimciyi 

bir araya getiren Karaburun Bilim Kongresi’ne, 
Konfederasyonumuz da DİSK-AR’ın düzenle-
diği “21. yüzyılda İşçi Sınıfı ve Sendikalar” 
başlıklı oturum ile katıldı. DİSK Genel Sekreteri 

Arzu Çerkezoğlu’nun çerçeve sunuşu ile baş-
layan oturumda DİSK-AR Müdürü Dr. Serkan 
Öngel, Birleşik Metal İş TİS Uzmanı İrfan Kay-
gısız, DİSK Uluslararası İlişkiler Daire Müdürü 
Kıvanç Eliaçık ve Marmara Üniversitesi’nden 
Dr. Kurtar Tanyılmaz birer sunuş yaptılar. 

Ülkeyi yönetenler bir süredir hep farklılıklarımızdan bah-
sediyor. Mezhebimize, dilimize, yaşam tarzımıza göre 
“makbul” ve “makbul olmayan” yurttaşlar tanımlıyorlar. 

Sadece ülke içinde değil dış siyasette de bu mezhepçi-ayrımcı 
anlayış ile “makbul” olan grupları askeri, ekonomik, siyasi olarak 
destekleyip diğer herkesi düşman ilan ediyorlar. Bu siyaset tarzı 
ülke içinde iç savaşa kadar varabilecek toplumsal gerilimlerin 
birikmesine neden oluyor.  
Peki neden bir siyasi iktidar böylesine riskli bir gerilim siyasetiyle 
yönettiği ülkeyi göz göre göre uçuruma sürükler? Neden ülke 
nüfusunun önemli bir bölümünü “ötekileştirir” ve diğer kesim-
lerini ötekilere karşı kışkırtarak, durdurulması çok güç olabilecek 
bir yangına körükle gider?  
İşçi sınıfı mücadele tarihi bize göstermiştir ki asıl amaçları ben-
zerliklerimizi gizlemektir. Aynı sınıfın aynı kaderi paylaşan üyeleri 
olduğumuzu unutarak birbirimize düşmemiz, sınıf çıkarlarını bir 
kenara bırakarak iktidardakilerin “makbul” bulmadığı sınıf kar-
deşlerimizi düşman bellememizdir istedikleri. 
Oysa ne kadar çok benziyoruz birbirimize. Belki inançlarımız fark-
lı ama maden ocakları, tersaneler, fabrikalar, atölyeler, şantiyeler 
hepimize mezar oluyor. O zaman anlıyoruz ki kaderimiz iş gü-
venliği önlemlerinden kısarak gökdelen diken maden patronuyla 
değil sınıf kardeşlerimizle ortak. 
Belki dillerimiz farklı ama taşeron köleliğine karşı mücadele eder-
ken, grev/direniş çadırlarında anlıyoruz ki hangi dilde söylenirse 
söylensin türkülerimiz, omuz omuza halaya durursak kazanıyoruz. 
Belki bizi mavi yakalı/beyaz yakalı, kadrolu/taşeron gibi sıfatlarla 
ayırıyorlar ama güvencesizlik hepimizin başında bela! İstisnasız 
tüm iş kollarında emeğiyle geçinen kim biliyor ki üç gün sonra ne 
olacağımızı?  İşte bu nedenle son dönemde her yürüyüşümüzü, 
her toplantımızı, her konuşmamızı “Yaşasın işçilerin birliği, halk-
ların kardeşliği” sloganıyla bitirmemiz.  
Hep tekrar ettiğimiz gibi biz işçi sınıfıyız. Biz acıya pasaport 
sormayız. Biz acıları mezhebe göre, ırka göre ayırmayız Anaların 
ağıtları hangi dilde yakılırsa yakılsın bizim ağıtımızdır. Biz o acıları 
kucaklayarak birleşmeyi, bütünleşmeyi hedeflemeliyiz. 
Bugün bölgemiz mezhepçi, etnik, ırkçı çatışmalarla karşı karşıya 
iken işçi sınıfının mücadelesi, birleştirici bir kanal olarak önem 
kazanmakta. Taşeron köleliğine son vermek için, iş cinayetlerini 
durdurmak için, yoksulluk ve güvencesizlik düzenine dur demek 
için birliğimizi, mücadelemizi, dayanışmamızı büyüterek kazana-
cağımız artık sadece haklarımız değil eşitliğin, özgürlüğün, barı-
şın hüküm süreceği, geleceğe umutla bakabildiğimiz bir ülkedir! 
İşçilerin göz renkleri farklı olsa da 
gözyaşları aynıdır...

(Yerel Süreli Yayın) SAYI: 176 • KASIM 2014
DİSK Adına Sahibi: ARZU ÇERKEZOĞLU 

Sorumlu Yazıişleri Müdürü: FAHRETTİN ERDOĞAN
Yönetim Yeri: Nakiye Elgün Sokak No: 91 Şişli/İSTANBUL 

Tel: (0212) 291 00 05 - 06 Faks: (0212) 234 20 75 
Web: www.disk.org.tr l E-posta: disk@disk.org.tr 

www.facebook.com/diskinsesi l Twitter: @diskinsesi
Baskı: Sezer Matbaa 2. Matbaacılar Sitesi 4NA30 Topkapı-İstanbul

Gözyaşlarımızın rengi aynıdır!

Kani Beko

EMEĞİN
GÜNDEMİ

kanibeko@disk.org.tr

Taşerona karşı binlerce #Direnİşçi
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12 EYLÜL 
AFFEDİLMEYECEK!

12EYLÜL askeri 
darbesinin 34. 

yıldönümü nedeniyle 
DİSK örgütlü olduğu 
tüm bölgelerde 12 
Eylül’ü simgeleyen 
bina ya da kurumların 
önünde kitlesel 
eylemler düzenledi. 
İstanbul’da Davutpaşa 
Kışlası, Ankara’da da 
Ulucanlar Cezaevi önünde 
düzenlenen eylemlerde 
“12 Eylül AKP ile 
sürüyor! Susmayacağız, 
unutmayacağız, 
affetmeyeceğiz!” denildi.

SENDİKAL HAKLAR 
AYM'DE...

6356 sayılı 
Sendikalar ve 

Toplu İş Sözleşmelerinin 
bazı hükümlerinin iptal 
başvurusu kapsamında 
Anayasa Mahkemesi'nin 
çağrısı üzerine DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko 
Yüksek Mahkeme'ye 
DİSK’in görüşlerini aktardı. 
Kani Beko mahkemede 
Türkiye’nin imzaladığı ve 
uymakla yükümlü olduğu 
Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün 87 ve 98 
sayılı Sözleşmeleri başta 
olmak üzere, uluslararası 
sözleşmeler ile uluslararası 
norm ve standartların 
uygulanması gerektiğini 
ifade etti.

SOMA katliamının ardından Soma’yı 
unutturmamaya söz veren DİSK, 

madencilerin taleplerinin karşılanması ve 
sorumlulardan hesap sorulması için müca-
deleye devam ediyor.  
13 Temmuz’da Soma’da DİSK/Dev Maden 
Sen’in düzenlediği forumda, taleplerini dile 
getirmek üzere Ankara’ya gitme kararı alan 
işçiler Başkent’te yalnız kalmadı. Otobüsler-
le Soma’dan Ankara’ya gelen DİSK’li maden 
işçileri, DİSK üyesi diğer işçilerle kol kola 
TBMM’ye yürüdü. Meclis’te grubu bulunan 
partile ve TBMM Başkanı’yla yapılan toplan-
tılarda maden işçilerinin talepleri aktarıldı. 
Madencilerin talepleri 9 Temmuz’da da 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Dev 

Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Gör-
gün tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız ile Bakanlık’ta yapılan 
görüşmede dosya olarak sunulmuştu. 
22 Ağustos’ta da Dev Maden-Sen Soma 
Temsilciliği’nin düzenlediği “Madenciye 
verilen sözler tutulsun, Soma’nın yaraları 
sarılsın” yürüyüşüne DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko’nun yanı sıra DİSK eski Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Süleyman 
Çelebi, Manisa Milletvekili Özgür Özel 
ve oyuncu Tarık Akan da katıldı. Soma 
Hükümet Meydanı’ndaki basın açıklama-
sının ardından işçiler ve işçi aileleri, Tarık 
Akan’ın oynadığı ‘Maden’ filmini Soma 13 
Eylül Parkı’nda hep birlikte izledi. 

DİSK Soma'yı unutturmuyor!
SOMA Kömürleri 
A.Ş. tarafından 
işletilen linyit 
ocaklarında 
eksiklerin 
giderilmemesi 
nedeniyle üretim 
izni verilmemesinin 
ardından sarı 
sendika işverenlerle 
beraber ocakların 
mevcut haliyle 
açılması için 
harekete geçti. 
Bunun üzerine DİSK/
Dev-Maden Sen 
Soma temsilciliği 12 
Ekim’de Hükümet 
Meydanı’nda kitlesel 
bir basın açıklaması 
yaparak madenlerin 
kamu eliyle 
işletilmesini istedi. 

MADENLERİ 
TKİ İŞLETSİN!

ANKARA

SOMA

Bulundukları işkollarında engelleri 
aşan Dev İletişim-İş ve Güvenlik-Sen 
sendikaları DİSK'te örgütleniyor...

DEVRİMCİ İletişim ve 
Çağrı Merkezi Çalışan-

ları Sendikası (Dev İletişim-
İş) ile Özel Güvenlik İşçileri 
Sendikası’nın (Güvenlik Sen) 
DİSK’e üyelik başvuruları 
kabul edildi. 

Bu sendikaların DİSK’e katı-
lımlarının ardından üye sen-

dika sayısı ise 21’e yükseldi.

Güvenlik-Sen ve Dev İleti-
şim İş sendikalarının DİSK’e 
üye olmasıyla beraber artık 
konfederasyonumuzun “Ta-
rım ve Ormancılık, Avcılık ve 
Balıkçılık” işkolu hariç, diğer 
bütün işkollarında sendika-
mız bulunuyor. 

İki sendika daha DİSK'li oldu

1 MAYIS 2014 çağrısıy-
la ilgili olarak 1 Mayıs 

bileşenlerinden DİSK Ge-
nel Başkanı Kani Beko, 
KESK Genel Başkanı Lami 
Özgen ve DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerke-
zoğlu 2911 sayılı kanuna 
aykırı olarak “Halkı suç 
işlemeye teşvik” suçla-
masıyla Çağlayan’daki İs-
tanbul Adliyesi’nde ifade 
verdiler. 

Suçlamaları kabul etmeyen 
DİSK ve KESK yöneticileri, 1 
Mayıs’ın yasa, Anayasa ve 
uluslararası sözleşmeler ile 
AHİM kararlarından doğan 
hak olduğunu; asıl, bu kut-
lamaları engelleyen AKP 
iktidarının ve kamu görev-
lilerinin suç işlediğini ifade 
ettiler.

1 MAYIS 2008 
KUTLAMALARINA 
TAKİPSİZLİK VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığı ise, 1 Mayıs için 
çağrıda bulunmanın, sen-
dika yöneticilerinin yasal 
hakları olduğu, AHİM’in 
2008 1 Mayıs olayları ile il-
gili verdiği 2008/38676 nolu 
27 Ekim 2012 tarihli kara-
rında hak ihlallerinin tespit 
edildiği, sendika yönetici-
lerinin temsil ettikleri kitle 
örgütlerinin hak ve özgür-
lüklerini sağlamak için ya-
salar çerçevesinde hareket 
ettikleri ve diğer bayramlar 
gibi 1 Mayıs’ın da bayram 
olduğunu ve kutlanması 
için izin gerekmediği gerek-
çeleriyle 6 yıl sonra takip-
sizlik kararı verdi. 

DİSK ve KESK1 Mayıs 
2014 kutlamalarıyla ilgili 
savcılığa ifade verdi...
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İNŞAAT İŞÇİLERİ 
KATLEDİLDİ!

İş cinayetlerinin ortamını hazırlayan ise taşeron sistemidir, işçilerin 
güvencesiz, sendikasız çalıştırılmasıdır. Taşeron demek iş cinayeti demektir, 
taşeron demek ölüm demektir... Yaşamak için direneceğiz!..

TÜRKİYE’de iş 
cinayetlerinde en 

çok işçinin öldüğü 
sektör olan inşaat 
işkolunda 6 Eylül’de bir 
katliam daha yaşandı. 
İstanbul’da Torun 
Center Mecidiyeköy 
şantiyesinde asansörün 
yere çakılması üzerine 
10 işçinin yaşamını 
yitirdiği olayın haberini 
alan DİSK’liler o gece 
şantiyenin önüne koştu. 
DİSK Genel Sekreteri 
Arzu Çerkezoğlu polisin 
engelleme çabalarına 
rağmen şantiyeye 
girerek işçilerin toplama 
kampı koşullarında 
yaşadığı yerleri ve 
cinayetin gerçekleştiği 
sahayı inceledi. 
7 Eylül’de DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB 
öncülüğünde toplumsal 
muhalefet örgütleri 
Cevahir AVM önünde 
buluşarak cinayet yeri 
Torun Center’a yürüdü. 
Burada kurumlar adına 
DİSK Genel Sekreteri 
Çerkezoğlu’nun yaptığı 
açıklamanın ardından 
yürüyüşe geçen kitleye 
polis Mecidiyeköy köprü 
altında saldırdı. 
Katliamın ardından 
şirketin işçileri işten 
çıkarması ve alacaklarını 
ödememesi üzerine 
DİSK üyesi Dev Yapı-İş 
sendikası öncülüğünde 
şantiyenin önünde 
bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi. İşçilerin 
de katıldığı eylemde 
şantiyenin önündeki yol 
trafiğe kapatıldı.  
10 Eylül’de de DİSK 
Enerji-Sen üyeleri Torun 
İnşaat’taki iş cinayetinde 
yaşamını yitiren 10 
işçi ve çalışırken can 
güvenliği istediği için 
işten atılan enerji işçileri 
için SGK Beyoğlu Sosyal 
Güvenlik Merkezi'ni 
işgal etti. 15 işçi 
gözaltına alındı.

İŞ cinayetlerinde Avrupa 
birincisi Türkiye dünya 

birinciliğine koşarken Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik hemen her 
fırsatta 2012’de çıkarılan İş 
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ya-
sası ile övünmeye devam 
ediyor.  

2012 öncesi aylık ölüm sa-
yıları 80-90 arasındayken, 
2012 sonrası 100-120 arasın-
da gerçekleşmesi ise Bakanı 
yalanlıyor. Peki neden yasa 
başarısız oldu?

YAŞAMAK İÇİN 
KAMUSAL DENETİM! 

Öncelikle 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği yasası sosyal ta-
rafların mutabakatını sağla-
madan çıkarıldı. Yasa kamu-
sal bir İSG alanı yaratmaktan 
çok uzak olduğu gibi, işve-
renlerin ve piyasa aktörleri-
nin beklentilerine uygun bir 
içerikte hazırlandı.

Yasanın en olumsuz yanı ise 
işyeri hekimliği ve iş güven-

liği hizmetlerinin piyasaya 
devredilmiş olması. 

Taşeronlaşma ve güvence-
siz çalışma ilişkileri devlet 
ve sermaye ilişkisiyle temel 
birikim politikası olurken pi-
yasa temelli İSG hizmet alımı 
yasanın temelini oluşturdu. 

Bu alanda hizmet satabilmek 
için ise sermayedarları mut-
suz etmemek gerekiyor. Ser-
maye açısından iş sağlığı ve 
güvenliğinin ekonomi-politi-
ği, rekabet ve birikime engel 
olmamasıdır. Bu nedenle de 
İSG alanında verilen hizmet-
lerde, mümkün olduğunca 
işletmeye maliyet çıkarma-
ma kaygısı öne çıkıyor. 

Yasanın çıktığı 2012 Ha-
ziran’ından bugüne gerek 
torba yasalarda ve gerek-
se yönetmeliklerde yapılan 
değişikliklerle hizmet alan-
larının kapsamı ve sürele-
riyle sürekli oynanan yasa 
daha da yetersiz  hale ge-
tirildi. Denetimler ve yaptı-
rımlar da caydırıcı olmaktan 
çok uzak.

YAŞAMAK İÇİN 
TAŞERONA SON!

İş cinayetlerinin ortamını 
hazırlayan ise taşeron siste-
midir, işçilerin güvencesiz, 
sendikasız çalıştırılmasıdır. 
Taşeron demek iş cinaye-
ti demektir, taşeron demek 
ölüm demektir. 2014 yılı-
nın başından bugüne kadar 
1300’ün üzerinde işçi karde-
şimiz öldü. Bu işçilerin önemli 
bir bölümü taşeron işçilerdir. 

AKP iktidara geldiğinde ta-
şeron işçi sayısı 387 bin iken 
bugün 2 milyonu aşkın ra-
kamlardan bahsedilmekte-
dir. Bu o kadar kuralsız bir 
çalıştırma biçimidir ki taşeron 
işçi sayısını, Türkiye’yi yöne-
tenler bile bilmemektedir. Bu 
kadar kuralsızlık içerisinde iş 
kazaları da hızla artmaktadır.  

YAŞAMAK İÇİN 
SENDİKAL HAKLAR!

İşçinin en büyük güvencesi 
örgütlü olmasıdır, sendikalı 
olmasıdır. Daha da önemlisi 

Yaşamak için #Direnİşçi!

sendikasını seçebilmesidir. 
Eğer bir işyerinde sendika 
yoksa, eğer bir işyerindeki 
sendika, patron ile ortak ça-
lışıyorsa orada iş cinayeti bit-
mez. 

Sendikal hak ve özgürlüklerin 
olmadığı yerde, güvencesiz 
çalışma da işçi sağlığı iş gü-
venliği sorunları da ortadan 
kalkmaz. 12 Eylül darbesin-
den AKP hükümetine miras 
kalan işkolu ve işyeri/işletme 
barajı, Bakanlıkça yetkilendir-
me sistemi, yetki itirazları ve 
uzun mahkeme süreçleriyle 
Türkiye’de sendikal haklar 
ağır bir biçimde sınırlandır-
makta. Bu nedenle işçilerin 
en fazla %5’i bu haklardan 
faydalanabilmekte ve bu du-
rum iş cinayetlerinin önünü 
açmakta. 

DİSK’in bu cinayetlere son 
vermek için önerileri yıllardır 
dile getirilmektedir: 

l Sendikalar, meslek odaları, 
birlikleri ve üniversiteler ile 
oluşturulacak özerk-demok-
ratik bir yapı, işçi sağlığı ve 
iş güvenliği alanında yetkili 
kılınmalıdır.

l Taşeron düzenine son ve-
rilmelidir.

l Başta barajlar olmak üze-
re sendikal örgütlenmenin 
önündeki engeller kaldırılma-
lıdır. 
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GÖÇMEN İŞÇİYE 

KÖLELİK

HÜKÜMET Suriyeli 
sığınmacıların 

istihdamına yönelik bir 
düzenleme hazırladığını, 

İş-Kur’da halihazırda 
açık olan ve işgücü 

temininde güçlük çekilen 
işveren başvuruları 
için sığınmacıların 

değerlendirilebileceğini 
duyurdu. 

Basına yansıyan kimi 
taslaklarda düşük 

sigorta primi uygulaması 
yer aldı. DİSK, daha 

düşük sigorta primiyle 
veya başka bir yolla 

daha ucuz işgücü ordusu 
yaratmaya kalkmayı 
“ayrımcılık” olarak 

nitelendiriyor. 
Bu insanların 

mağduriyetlerinin 
suiistimal edilirken 

ücretlerin genel olarak 
baskı altına alınması işçi 

sınıfı için kabul edilemez 
bir durum. Daha düşük 

haklar ve ücret ile 
çalışacak yeni bir işçi 

katmanı oluşturulması 
aynı zamanda toplumsal 
gerilimleri de artırabilir 

ve ülkemizin içinde 
bulunduğu koşullarda bu 
çok tehlikeli bir gelişme 

olabilir. 
DİSK doğduğu ülkeye, 

etnik kökenine, inancına 
bakılmaksızın tüm 

işçilerin iş güvenceli, 
sendikalı işlerde, 

insanca yaşayabileceği 
bir ücretle ve sosyal 

haklarla çalışma hakkını 
savunmaya ve bir ülkede 
bir işçinin hakkının gasp 

edilmesi tüm işçilerin 
hakkının gasp edilmesi 

anlamına geldiğini 
hatırlatmaya devam 

edecek. 

HÜKÜMET için yol haritası 
anlamına gelen Orta Va-

deli Program açıklandı. 2015-
2017 yıllarını kapsayan prog-
ram, patronlara teşvik, işçilere 
yoksulluk vaat ediyor.  

Programın temel amaçları ara-
sında emekçilere yer yok. Re-
fahın paylaşılması, gelir dağılı-
mının düzeltilmesi, ücretlerin 
ekonomik büyümeden pay 

alması, insan onuruna yaraşır 
nitelikli işler yaratarak işsizlik-
le mücadele gibi hususlara yer 
yok.  Ekonomik büyüme adına 
sömürünün yoğunlaştırılması 
amacı açıkça ortaya konuluyor. 
İşçileri daha da yoksullaştıra-
cak, güvencesizleştirecek poli-
tikalar programın merkezinde.

Varsa yoksa rekabet. İşçiler 
açısından rekabet dibe doğru 
bir yarıştır. 

ÖZEL KÖLELİK 
BÜROLARI 
YAYGINLAŞACAK

Programda yer alan özel is-
tihdam bürolarına geçici iş 
ilişkisi kurma hakkı tanınması 
ve yaygınlaştırılması ile bera-
ber geçici-güvencesiz çalışma 
daha da kurumsallaşacak. İş-
çiler çalışma iradelerini bu bü-
rolara teslim edecek. Sabit bir 
gelirle, düzenli bir işte çalışma 
olanağı ve işyerini seçme öz-
gürlüğü ortadan kalkacak. İş-
gücü piyasalarında “dayılık” 
denen sistem bu ad altında 
yaygınlaşacak. 

TAŞERONA DEVAM 

Hükümetin hazırladığı progra-
ma göre göre taşeron sistemi 
yapılandırılırken de “rekabet 
gücü” göz önüne alınacak. 
İşçilerin ucuza çalıştırılma-
sıyla sağlanan rekabet gücü 
göz önüne alındığında tüm 
haklar çiğnenmeye devam 
edecek. Biliyoruz ki burada 
amaç taşeron çalıştırmayı asli 
bir istihdam biçimi haline ge-
tirmektir. 

GÖZLER KIDEM 
TAZMİNATINDA

Kıdem tazminatının fona dev-
ri ile gasp edilmesini amaç-
layan düzenleme de raftan 
indirilecek. Mevcutta tek bir 
cümle değişikliği kıdem taz-
minatından herkesin faydala-
nabilmesi için yeterli. Ancak 

Orta vadeli program güvencesizlik ve 
yoksulluk programıdır!

“TAŞERON işçiye 
müjde” sloganıyla 

duyurulan torba yasa-
dan, rant çevreleri ve 
bürokrasinin talep ettiği 
yasal düzenlemeler ge-
çerken taşeron işçilerin 
talepleri karşılanmadı. 
Yasayla ilgili olarak 16 
Eylül’de DİSK Genel 
Merkezi’nde düzenlenen 
basın toplantısında konu-
şan DİSK Genel Başka-
nı Kani Beko “Torba 
yasada taşeron işçiler 
ile ilgili düzenlemeler, 

hiçbir yeni hak getir-
memektedir” dedi ve 
işçilerin talebinin “taşe-
rondan kurtulmak” yani 
“güvenceli iş” olduğunu 
hatırlattı.
Torba Yasa ile sendika-
ların işkolu barajı yüzde 
1’de sabitlenmesinin 
sendikal hakların kul-
lanılmasının önünde 
en büyük engeli teşkil 
ettiğini söyleyen Beko, 
bu durumun uluslararası 
sözleşmelere aykırı oldu-
ğunu da hatırlattı. 

Talebimiz net: 
Taşerondan kurtulmak!

düşen birikim oranları ne-
deniyle işçinin kıdem tazmi-
natı özel emeklilik fonlarını 
besleyecek bir gıda olarak 
düşünülmekte. Kıdem tazmi-
natının fondan ödenmesi du-
rumunda patronlar için işten 
işçi çıkarmak çok kolay ola-
cak. Alınan tazminat da kuşa 
dönecek, işyerindeki kıdem 
önemsizleşecek.

BAŞTAN AŞAĞI EMEK 
DÜŞMANI

Hergün ülkemizde 4-5 işçi 
ölürken, hükümetin Orta Va-
deli Programı’nda bu konu 
tek cümle ile geçiştirilmiş. Bu 
da yetmemiş, özelleştirme-
lerin süreceği, vergi yükü-
nün işçinin üstünde kalmaya 
devam edeceği ilan edilmiş. 
Programdan anlaşılan bir 
başka konu da enflasyon 
hedefini tutturma gerekçesi 
ile asgari ücretin baskı altı-
na alınacağı ve özellikle de 
gıdada alım gücümüzün dü-
şeceği. 

Bu güvencesizlik ve yoksul-
luk programına karşı müca-
dele edeceğiz!
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“Kara kuyular derindir 
/ Burada kalır ma-

denciler / Ücreti bir aferin-
dir / Zehir solur madenciler” 
diyor Âşık Mahzuni Şerif. 
Madencilerin acıları ve müca-
deleleri plaklardan mp3’lere, 
kuşaklardır çalınır, söylenir. 
Maden işçileri 70’li yıllardan 
bu yana şarkılara konu olu-
yor. Âşık Mahzuni Şerif’ten 
Cem Karaca’ya, Selda 
Bağcan’dan Grup Yorum’a, 
Ali Asker’den dengbejlere 
madencilerin şarkılarını hep 
beraber söyleyelim.

1977’de yayımlanan Cem Ka-
raca-Dervişan albümü “Yok-
sulluk Kader Olamaz”da yer 
alan Lütfü Gültekin şarkısı 
“Maden Ocağının Dibinde” en 
akılda kalıcı örneklerden; “Ma-
den ocağının dibinde / Hava 
yok ışık yok / Besin yok ka-
rın yok / Oğlun bile yok / Bir 
sen varsın direnen…” Genç 
kuşaklar aynı şarkıyı Hayko 
Cepkin’in sesinden dinliyor.

Maden işçilerinin eylemlerini 
Selda Bağcan anlatır: “Umut-
suz bir sonbahar günüydü 
/ Çocukları uyurken çık-
tılar / Ereğli sokaklarına / 

Üzülmez’e gidiyorlardı / Kır 
düşmüştü kemikten şakak-
larına / Yürüdüler el ele…”

Grup Yorum’un unutulmaz ez-
gilerinden biri olan “Madenci-
ye Ağıt” 7 Şubat 1990’da Yeni 
Çeltek’teki grizu patlamasında 
ölen 68 işçiyi hatırlatır. Başka 
bir yorum ezgisi madencile-
rin ve işçi sınıfının umutlarını 
haykırır: “Yeraltında ezilenler 
/ Yeryüzüne seslenirler / Ma-
denler bizim derler / Gerekir-
se ölüm derler / Günü geldi 
grev derler dost / Artık kay-
bedecek bir şey yok…” 

Esin Afşar’ın “Benim sev-
diğim yârim Zonguldak’ta 
Madenci”yi ve işçi türküle-
ri içinde özel bir yeri olan 
Gülbahar’ın seslendirdi “Ma-
dencinin Karısı”nı unutma-
yalım… 

Kozlu’dan Sorgun’a, Küre’den 
M u s t a f a k e m a l p a ş a ’ y a , 
Zonguldak’tan Soma’ya tür-
küler ”kömürün ateşine kib-
rit olanları” anlatır. Kömür 
karası değil aydınlık besteler 
için madencilerin mücadelesi 
sürüyor… 

İŞÇİLER 
HÜKÜMETTE

İSVEÇ’te yeni kurulan 
hükümetin üyeleri 

dikkat çekiyor. Metal 
İşçileri Sendikası 

(IFMetal) eski Genel 
Başkanı Stefan Löfven 

başbakan olurken, 
Kamu Hizmetleri 

Enternasyonali 
(PSI) Genel Başkan 
Yardımcısı Annika 
Strandhäll Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı 
görevine getirildi. 

FİLİSTİN İÇİN 
KÜRESEL EYLEM

GAZZE’de İsrail 
saldırısının devam 

ettiği günlerde ITUC 
“Küresel Eylem Günü” 

düzenleyerek bütün 
sendikaları Filistin için 
dayanışmaya çağırdı. 

Aralarında Türkiye’nin 
de olduğu çok sayıda 
ülkede “acil ateşkes, 

kalıcı ve adil bir 
barış” ve “ablukanın 

kaldırılması” talebiyle 
etkinlikler düzenlendi.

ŞEMSİYE 
DEVRİMİ

HONG-KONG'ta 
öğrencilerin 

"demokratik seçim 
sistemi" talebiyle 

başlattığı eylemler bir 
toplumsal harekete 

dönüştü. Hong-
Kong Sendikalar 
Konfederasyonu 
devam eden işçi 

sorunlarına dikkat 
çekmek ve polis 

şiddetini kınamak için 
grevler düzenleyerek 

harekete destek verdi.

ARAP Sendikalar Konfederasyo-
nu ATUC’un Kuruluş Kongresi 1-2 

Ekim 2014 tarihlerinde Ürdün’ün baş-
kenti Amman’da gerçekleşti. Kongre’ye 
gözlemci olarak katılan DİSK hazırladığı 
Arapça yayınlarla Gazze ve Şengal daya-
nışma kampanyalarını anlattı.

“Arap Baharı” olarak anılan toplumsal 
hareketler sırasında işçiler ve sendikalar 
önemli bir rol üstlendi. Yaşanan geliş-
meler mevcut sendikalar içinde demok-
ratikleşme süreçleri başlattı veya yeni 
bağımsız sendikalar kurulmasına neden 
oldu. Uluslararası Sendikalar Konfede-
rasyonu ITUC yaklaşık 3 yıldır bölgeye 
özel yeni bir uluslararası örgüt kurmak 
için hazırlıklar yapıyordu. ATUC hem 
uluslararası düzeyde Arap işçilerini tem-
sil edecek hem de bölgede barışın sağ-
lanması ve işçi haklarının gelişmesi için 
mücadele edecek.

Bölgedeki işçi hareketlerini uzun yıllardır 

yakından takip eden DİSK, Filistin, Tunus, 
Mısır, Suriye ve Irak başta olmak üzere 
Arap ülkelerindeki sendikalarla dayanış-
ma içinde. Türkiyeli firmalar her geçen 
gün bölgede daha fazla yatırım yapıyor. 
Bu sermaye hareketine karşı işçi hakla-
rını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan 
uluslararası bir dayanışma hareketi inşa 
etmeyi amaçlayan DİSK Arap sendikala-
rıyla birlikte çalışıyor. 

Ürdün’de temaslarda bulunan DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko “Şengal’de-
ki Ezidilerin, Kobani’deki Kürtlerin 
ve Musul’daki Türkmenlerin, sa-
vaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 
Arapların sorunlarını” Kongre gün-
demine taşıdı.

Tunus Sendikalar Konfederasyo-
nu UGTT’nin Genel Sekreteri Hasan 
Abbasi’nin Genel Başkanlığa seçildiği 
kongrede %30 kadın ve %10 gençlik ko-
tası uygulandı. 

Arap Sendikalar Konfederasyonu (ATUC) kuruldu

NOTALARLA İŞÇİ SINIFI

Kaynak: Murat Meriç, 
“Kara Kuyular Derindir”.

"Madenci Türküleri"

Tunus UGTT’nin Genel Sekreteri Hasan Abbasi Genel Başkan seçildi...

DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko
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KADINLAR 
BARIŞTAN YANA!

BİRLEŞİK Metal-
İş sendikamızın 

MT Reklam işyerinde 
süren ve ağırlıklı olarak 
kadın işçilerin yer aldığı 
direnişine sendikalardan 
kadınlar olarak bir ziyaret 
gerçekleştirdik

Düzce ve Gebze’de 
işletmeleri bulunan 
MT Reklam’da Birleşik 
Metal-İş sendikamız 
çatısı altında örgütlenen 
ve sendikal iradeleri 
işten atmalarla kırılmak 
istenen işçiler Haziran 
ayından beri direnişte. 
DİSK Kadın Komisyonu 
olarak Sendikal Güç Birliği 
Kadın Koordinasyonu’ndan 
kadınlarla direnişe bir ziyaret 
gerçekleştirdik. 1 Ekim’de 
işyerinin Gebze'de bulunan 
işletmesi önündeki direniş 
çadırında kadın direnişçilerle 
buluştuk.

ANKARA’da DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB'nin kadın 

temsilcileri, İŞİD'in Kobanê'ye 
saldırısını protesto amacıyla 
ülke genelinde gerçekleşen 
eylemlere dönük saldırılara 
karşı bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi. 14 Ekim günü, 
KESK Genel Merkezi'nde 
düzenlenen ortak açıklamada 
barış talebiyle gerçekleşen 
eylemlere yönelik saldırılara 
dikkat çekilerek bu şiddetin 
kabul edilemez olduğu ifade 
edildi. Açıklamada şu sözlere 
yer verildi:  “Toplumsal 
barışın kaderini ileri 
demokrasinin eril ellerine 
teslim etmek istemiyoruz. 
Bu nedenle,  KESK, DİSK, 
TMMOB ve TTB’li kadınlar 
olarak, her zaman barıştan 
yana taraf olacağımızı, 
kadının özgürlük ve eşitlik 
mücadelesi için alanlara 
çıkmaya devam edeceğimizi 
bir kez daha ifade etmek 
istiyoruz."

Kadınların barış ha-
reketi, 1. Dünya Sa-
vaşı sonrasında ve 

özellikle 2. Dünya Savaşı’nı 
izleyen yıllarda dünyanın 
birçok yerinde örgütlendi, 
mücadele etti. Barış, kadın 
hareketlerinin önemli te-
malarından biri oldu. Bunun 
sebebinin kadınların yu-
muşak başlılığı olmadığını 
görüyoruz. Uzağa gitmeye 
gerek yok; yanı başımızda, 
Kobanê’de kadınlar gerek 
gördüklerinde en az erkek-
ler kadar kararlı ve başarılı 
savaşabileceklerini göster-
di. Kadınların barış yanlısı 
olmasının sebebi savaşta 

ölenlerin acısını çeken an-
neler olmaları da değildir. 
Babaların da çocuklarını an-
neler kadar sevebildiklerini 
biliyoruz ama bütün savaş 
kararlarını onlar alıyor. 

Özellikle 2. Dünya Savaşı 
sonrası savaşlar askeri güç-
ler ve sivil nüfus arasında 
cereyan ediyor. Sivil nü-
fus Filistin’den Kobanê’ye, 
Afganistan’dan Suriye’ye 
kadar her yerde, kadınlar, 
yaşlılar ve çocuklardan oluş-
maktadır. Bunları çoğunluğu 
kadınlar olduğu gibi tama-
mının sorumluluğu da onlar-
dadır. İstatistikler, dünyanın 
çatışma olan bölgelerinde 

yaşayan sivil bir kadının 
savaşta ölme riskinin ABD’li 
askere göre daha fazla ol-
duğunu ortaya koyuyor. Bu-
gün kadınlar birçok çatışma 
bölgesinde kendilerini, ya-
kınlarını ve çocuklarını koru-
mak için silahlanıyor. 

Öte yandan birçok savaşın 
hedeflerinden biri olan etnik 
temizlik birçok yerde kadın-
lara hamile bırakana kadar 
tecavüz etmek suretiyle ger-
çekleştiriliyor. Bir ulusa, bir 
dine hükmetmek amacıyla 
o ulusa ya da dine mensup 
kadınların bedenine cinsel 
saldırılar gerçekleştiriliyor. Ve 
yine bugünlerde çok yakını-

mızda yaşanan çatışmalarda, 
çok eski çağların savaşları-
na mahsus rezil bir gelenek 
de hortlatılıyor: “Düşmanın 
malı ve kadını helaldir!” Bir 
tarafta köle olarak satılmak, 
diğer tarafta kölelik koşul-
larında çalışmak. İkisinin de 
karşısında barış, eşitlik, öz-
gürlük.

Kadınlar dünyanın her ye-
rinde savaştan en fazla za-
rarı görüyor ve barışta da 
ancak işsizler ordusunun 
saflarına layık görülüyorsa, 
bir kere daha haykıralım:

Savaşa karşı barış!

Sömürüye karşı mücadele!

MT DİRENİŞÇİSİ 
KADINLAR

Her savaş kadınlara karşı açılır!

Göçmen kadın işçiler yalnız kalmasın...
Türkiye’de göçmen işçi-

lerin sayısı her geçen 
gün artarken çalışmak için 
geldikleri ülkelerde yaşa-
dıkları sorunlar da büyü-
yor. Ağır şartlar altında ve 
güvencesiz çalıştırılan göç-
men işçiler hem çalışma 
hayatında sömürüye maruz 
kalıyor hem de “yabancı” 
olarak yaftalanarak top-
lumsal dışlanma sorunları 
ile başa çıkmaya çalışıyor. 
Kadın göçmen işçiler içinse 
sorun şiddet, taciz ve teca-
vüz tehlikesi ile birlikte kat-
merleniyor. 

Uganda’lı Jesca Nanka-
birwa yaklaşık bir yıldır 
Türkiye'de yaşayan iki ço-

cuk annesi genç bir kadın-
dı.  Sultangazi'de bir tekstil 
fabrikasında aylık 900 liraya 
çalışarak memleketindeki 
iki çocuğunun masraflarını 
karşılıyordu. 6 Eylül günü 
kaybolan Nankabirwa’yı 
arkadaşları Yenibosna Adli 
Tıp Morgu’nda tecavüz edip 
öldürülmüş halde buldu. 

Olayla ilgili yakalanan bir 
kişi ifadesi alındıktan sonra 
delil yetersizliği gerekçesiy-
le serbest bırakıldı.

Kadın Cinayetlerine Karşı 
Acil Önlem Grubu ve Sınır 
Tanımayan Kadınlar Afrika-
lı kızkardeşlerinin ardından 
sessiz kalmadı. Göçmen ka-

dın işçilerin yoğun yaşadığı 
Kurtuluş Son Durak’ta 21 
Eylül Pazar günü bir eylem 
gerçekleştirerek Nankabir-
wa için bir uğurlama töreni 
yaptılar. Eylemde yapılan 
açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Biz Türkiyeli 
kadınlar, göçmen kadın-
ların yanındayız ve göç-
men kadınlara karşı işle-
nen suçları tüm kadınlara 
karşı işlenmiş sayıyoruz. 
Başta Jesca'nın davası ol-
mak üzere bundan sonra 
göçmen kadınların maruz 
kaldığı her türlü cinsel şid-
detin takipçisi olacağız ve 
bunu yapanları teşhir ede-
ceğiz” 

ÖLDÜRÜLEN GÖÇMEN KIZKARDEŞİMIZİ UĞURLADIK



Bizim için 
Filistin 

Şengal’dir, 
Şengal 

Gazze’dir, 
Gazze 

Kobanê’dir!

Bizim 
istediğimiz, 

halkların 
barış içinde, 

kardeşçe 
yaşadığı 
bir ülke 
ve bir 

Ortadoğu’dur!


