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1- İçinden geçtiğimiz dönem
hem Sendikamız hem de Konfe-
derasyonumuz DİSK için ol-
dukça önemli çünkü; 26-27
Kasım 2011 günlerinde Genel-
İşʼin 15. Genel Kurulu toplandı;
10-11-12 Şubat 2012 günlerinde
ise DİSKʼin 14. Genel Kurulu
toplanacak.

Genel-İş Genel Kuruluʼna si-
yasi partiler, demokratik örgütler
ve kardeş sendikaların temsilci-
lerinin katılımı memnuniyet veri-
ciydi. Genel Kurul görüşmeleri ilk
gün tamamlandı ve ertesi gün
yapılan seçimler sonucu yeni
Genel Yönetim Kurulu olarak gö-
reve getirildik. Aynı zamanda
Genel Denetim Kurulu ve Genel
Disiplin Kurulu seçimleri de ya-
pıldı.

Yeni dönemde Genel Yöne-
tim Kurulunda görev almayan
Toplu Sözleşmeler Dairesi Baş-
kanı İsmail Özhamarat ile Araş-
tırma Daire Başkanı Osman
Kaplanʼa bugüne kadar verdikleri
mücadele ve emeklerinden ötürü
teşekkür etmeyi de borç biliriz.
Kendilerine bundan sonraki ya-
şamlarında sağlık ve başarı di-
leklerimizi tüm örgütümüz adına
iletiyoruz.

Genel Kurulʼun toplanarak
geçtiğimiz dönemin çalışmalarını
değerlendirmesi ve Sendikamı-
zın organlarına yeni yöneticiler
seçmesi bundan sonraki döne-
min çalışmaları açısından sa-
dece bir başlangıç olmuştur.
Başta Genel Yönetim Kurulu
olmak üzere yeni yönetim organ-
larımızın işi bu dönem geçmiş
dönemlerden daha zor olacaktır.

Sendikamız açısından önü-
müzdeki dönemin en önemli
gündemi belediye işçilerinin
toplu sözleşmelerle kazanılmış
haklarını geriletmemek; taşeron-
laştırma konusunda bugüne
kadar verdiğimiz mücadelenin
sağladığı birikimle daha örgütlü
olarak daha somut çalışmaları
planlamak ve planladıklarımızı
yaşama geçirmektir. Taşeronlaş-
tırma konusundaki mücadelenin
başarısızlığa uğraması şu an
için belki de işçi sınıfının en ör-
gütlü kesimi olan belediye işçile-
rinin sendikal haklar
mücadelesini çok olumsuz etki-
leyecektir. Bu durum genel sen-
dikal hareket üzerinde de son
derece olumsuz bir etki yarata-
caktır.

Bu nedenle bu çalışma döne-
minin en önemli sorunlarını ka-
zanılmış haklarımızı korumak ve
taşeronlaştırmaya karşı mücade-
leyi örgütlemek olarak özetlemek
mümkündür. Bu her iki hedef,
aynı zamanda, birbiriyle iç içe
geçmiş, birbirine bağlı hedefler
olarak kavranmalıdır.

2- Konfederasyonumuz
DİSKʼin Şubat ayında toplana-
cak Genel Kuruluʼnun da önü-
müzdeki dönemin sorunlarına ve
mücadelesine odaklanması ge-
rekmektedir. Burada tüm Sendi-
kalarımızın birlikte özümseyerek
alacakları kararlar, Türkiye sen-
dikal hareketinin kaderini doğru-
dan ilgilendirecek niteliktedir. Bu
kararlar ve düşünsel birlikteliği-
miz veya “özdeki ve sözdeki bir-
liğimiz”, bağımsız, demokratik
sınıf ve kitle sendikacılığının
önümüzdeki dönemdeki gidişini
ve bir ölçüde kaderini belirleye-
cektir. Bu dönemi aslında şöyle
de özetleyebiliriz: DİSK sağlıklı
gelişirse sendika hareketi de
sağlıklı gelişme olanağı bulacak-
tır.

DİSKʼin önümüzdeki dönem
en önemli mücadelesi kamuda
taşeron şirketlerde çalıştırılanlar
başta olmak üzere güvencesiz
olarak istihdam edilen işçilerin
sendikal haklarının tanınmasına
odaklanmalıdır. Bu çerçevede
önümüze gelecek yeni esnek ça-
lışma türlerine karşı işçi sınıfını
aydınlatmak, uyarmak; esnek is-
tihdamın emek gücü sömürüsün-
deki işlevini ortaya koyacak
kampanyalar düzenlemek ve işçi
sınıfı içinde sendikal örgütlenme
bilincini geliştirecek çalışmalara,
kampanyalara önderlik etmek
DİSKʼin gelecek dönem çalışma
hedefleri içinde mutlaka yer al-
malıdır.

Önümüzdeki dönem Türkiye
işçi sınıfının sendikal haklar mü-
cadelesi birincil önemde olacak-
tır; bu dönemi örgütlü, birleşik ve
dayanışma ekseninde bir müca-
deleye oturtmak temel önceliği-
miz olmalıdır.

Sendika hareketi Hükümetle
olan ilişkilerini Hükümetin sınıf-
sal tercihlerini dikkate alarak de-
ğerlendirmeli ve bu bağlamda
sınıfsal önceliklerini açık, anlaşı-
lır ve gerçekçi olarak ortaya koy-
malıdır.

Şurası bir gerçektir: Türkiye
kapitalizmi, özellikle de AKP ikti-
darları döneminde emek gücü
sömürüsünü zirveye çıkarma

olanaklarına kavuşturulmuştur.
Bağımsız sınıf ve kitle sendikacı-
ğının 20. yüzyılın başlarından
beri örülen ve 1967ʼde DİSKʼin
kuruluşu ile ete kemiğe büründü-
rüldüğü tarihsel ilkeleri İktidar
destekli sendikacılık ve iktidarın
doğrudan müdahalesi ile Türkiye
işçi sınıfının hafızalarından silin-
meye çalışılmaktadır. Bu çaba-
nın hedefi emek gücünün
sınırsız sömürüsünün önündeki
en büyük engeli, yani bağımsız,
demokratik sınıf ve kitle sendika-
cılığı düşüncesini ve bu düşün-
ceyi ete kemiğe büründüren
sendikal örgütleri ortadan kaldır-
maktır.

Kapitalist sınıfın AKPʼnin sağ-
ladığı iktidar olanakları ile işçi sı-
nıfını örgütsüzleştirmesi kamu
hizmetlerinin tümüyle hafızalar-
dan silinmesi, toplumun yardım-
larla uysallaştırılıp yönetilmesi
ve kamu hizmetleri alanının tü-
müyle sermaye sınıfının yöneti-
mine terk edilmesi anlamına
gelecektir. Bu anlamda iktidarın
kat ettiği mesafe artık tehlike
kavramı ile ifade edilmenin öte-
sindedir.

Kamu hizmetlerine karşı yü-
rütülen saldırı ile aynı zamanda
hak arayan yurttaş bilinci de kör-
leştirilmektedir.

Bugün artık kamu hizmetleri
piyasa hizmetleridir. Başta bele-
diye, sağlık ve eğitim hizmetleri
olmak üzere emekçi kesimlere
refah katkısı olan önemli kamu
hizmetleri ticaretin konusu ve pi-
yasanın yönetimindedir.

Bu durumda taşeronlaştır-
maya, esnek ve güvencesiz is-
tihdam biçimlerine karşı
mücadeleye kamu hizmetlerini
savunmayı da eklemek duru-
mundayız. “Nitelikli kamu hizmeti
nitelikli kamu personeli” ilkesi te-
melinde güçlü bir kamu sektörü
mücadelesi de DİSKʼin omuzla-
rındadır.

3- Bu dönemde işçi sınıfının
en önemli mücadele gündemleri
arasında kıdem tazminatı fonu-
nun kurulması, özel istihdam bü-
roları aracılığıyla kiralık işçi
uygulamasının başlatılması, böl-
gesel asgari ücret girişimi ola-
caktır. Bu konular öteden beri
sermaye sınıfının talepleri olarak
dile getirilmiş ve her seferinde
tepkiler nedeniyle ertelenmiş ko-
nulardır. Bu dönemde gündeme
gelmesi kuvvetle muhtemeldir.
Ekonominin son derece kırılgan
olduğu bir dönemde ortaya çıka-

bilecek ağır bir ekonomik kriz
sermaye sınıfının beklemeye
alınmış bu türden önerilerinin
gündeme getirilerek uygulamaya
sokulmasına neden olabilecektir.
Herhangi bir kriz döneminde
gerek sermaye kesiminin ge-
rekse Hükümetin “uzlaşma, krize
karşı elele” vb sloganlarla gün-
deme getireceği önerilere bu
dönem kesinlikle hayır denmeli
işçi sınıfı adına ekonomik, de-
mokratik ve sendikal talepler
açıklıkla ortaya konmalıdır. 2008
krizinden sonra DİSK tarafından
Kasım 2008ʼde ilan edilen “krizin
faturasını emekçiler ödemeye-
cek” kampanyasının tecrübele-
rinden de yararlanarak yeni kriz
dalgalarına karşı net bir sendikal
strateji ortaya konulmalıdır.

4- Geçtiğimiz dönemin en
önemli gelişmelerinden birisi de
Haziran 2011 -3 Kasım 2011 ta-
rihleri arasında çıkarılan Kanun
Hükmünde Kararnameler (KHK)
olmuştur. Ülkemiz bu dönemde
KHKʼlerle yönetilmiştir.

TBMM, bu dönemde Kanun
Hükmünde Kararnamelerle zin-
cirlenmiştir. Kanun Hükmünde
Kararnameler, demokrasiyi pa-
ramparça eden mükemmel bir
tuzaktır. KHKʼlar, kanun yapma
sürecinin başından sonuna tü-
müyle kapalı kapılar ardına giz-
lenmesi demektir. KHKʼlar
konuşmayın, tartışmayın, sorgu-
lamayın demektir. Oysa, biliyo-
ruz ki hiçbir parlamento, bu
kadar sessiz, gürültüsüz, patırtı-
sız bir kanun çıkaramaz.

Bakanlar Kurulunun oluşu-
mundan, sağlık hizmetinin ve-
rilme biçimine varana dek,
tepeden tırnağa Devlet örgütlen-
mesi bu KHKʼlerle değiştirilmiştir.
Siyasal iktidar, mutlak çoğunluğa
sahip olduğu parlamentoda bile
bu değişikliklerin tartışılmasın-
dan ürkmüştür. Parlamentodaki
cılız aykırı seslere tahammül
gösteremeyen bir yönetim, de-
mokratik kitle örgütlerine ve
özellikle sendikalara yani de-
mokrasiye de tahammül göstere-
mez.

Yeni bir döneme merhaba
derken yeni yılın işçi sınıfı müca-
delesine somut kazanımlar getir-
mesi dileklerimizle yolumuz açık
olsun…
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Beşiktaş Belediyesi'ne
bağlı BELTAŞ A.Ş. şirke-
tinde çalışan ve 31 Aralık
2011 tarihi itibariyle iş akit-
leri feshedilen Sendikamı-
zın üyesi 105 işçinin 5
günlük direnişi kazanımla
sonuçlandı.

Sendikamızın önderli-
ğinde 30 Aralık 2011 tari-
hinde Beşiktaş Belediyesi
önünde başlayan direniş 5
gün sürdü.

- DİSK Yönetim Kurulu ve
Genel Başkanımız Erol
Ekici yeni yılı üyelerimiz ile
birlikte direnişte karşıladı.

31 Aralık gecesini bele-
diye önünde kurdukları ça-
dırda geçiren üyelerimize
DİSK Yönetim Kurulu, Genel
Başkanımız Erol Ekici ve İs-
tanbulʼdaki Şubelerimiz ile
çeşitli sendikalardan temsil-
ciler de eşlik etti.

Genel Başkanımız Erol
Ekici burada bir konuşma
yaparak, Belediye Başkanı
İsmail Ünal'ın işçilerle ilgili
kendilerini arayarak "İşin çö-
zülmesini talep ettiğini" söy-
ledi. Yanıt olarak, "tek
çözümün 105 işçinin işe geri
alınması olduğunu" ilettikle-
rini belirten Ekici, belediyede
10 yıla yakın zamandır çalı-
şan işçilerin "yeni ihaleyi
BELTAŞ'ın alamadığı" öne
sürülerek çıkarıldığını, fakat
asıl nedenin işçilerin örgütlü-
lüğünü kırmak olduğunu vur-
guladı.

Konuşmaların ardından
üyelerimiz ateş yakıp türkü-
ler söyleyerek ve halaylar
çekerek 2012'yi yağmur al-
tında karşıladılar.

DİRENİŞ 4 OCAKʼTA KA-
ZANIMLA SONUÇLANDI...

Beşiktaş Belediyesi ile
yapılan görüşmeler sonu-
cunda BELTAŞ A.Ş. işçileri
işlerine geri döndü.

Konuyla ilgili Genel Yöne-
tim Kurulumuz 4 Ocak  2012
tarihinde bir basın açıkla-
ması yaparak;

“Beşiktaş Belediyesiʼne
bağlı BELTAŞ A.Ş.ʼden 31
Aralık 2011 günü itibariyle
sendikalı oldukları gerekçesi
ile işten çıkarılan Sendika-
mız üyesi 105 işçi arkadaşı-
mız işlerine geri dönme
mücadelesi verdi.

31 Aralık 2011 tarihinde
Beşiktaş Belediyesi önünde
başlayan çadırlı direniş, yıl-
başında Genel Başkanımız
Erol Ekici ve Genel Yönetim
Kurulu Üyelerimizin katılımı
ile güçlendi, direnişteki üye-
lerimize moral oldu.

2012 yılının ilk kazanımı,
Sendikamızın ve üyelerimi-
zin kararlı duruşu ile 5 gün
sonra başarı ile sonuçlandı.

BELTAŞ A.Ş. işçileri ör-
gütlerinden aldıkları güç ile
direne direne kazandı.

Ülkemizde artık kamu
sektöründe taşeronlaştırma-
nın ve geçici istihdam şekil-
lerinin tek çıkış yolu olarak

görüldüğü bir süreçte BEL-
TAŞ A.Ş.ʼde çalışan üyeleri-
mizin sendikalı olmak için
verdikleri mücadelenin, taşe-
ronlaştırmaya karşı önemli
bir kazanım olduğunu düşü-
nüyoruz.

Biz, DİSK/Genel-İş Sendi-
kası olarak şunu çok iyi bili-
yoruz ki; taşeronlarda

örgütlenmenin ve mücadele-
nin, Türkiye işçi sınıfının ge-
leceği açısından yaşamsal
bir önemi var.

Biz, dün söz verdik,
bugün ise sözümüzün arka-
sındayız ve taşeronlaştır-
maya karşı bedeli ne olursa
olsun mücadeleye devam
edeceğiz.

Bu kazanımın önümüz-
deki süreçte örgütümüze güç
katacağına olan inancımızla
BELTAŞ  A.Ş. işçilerinin ya-
nında olan emekten ve
emekçiden yana tüm kurum-
lara, sendikalara, meslek
odalarına, üyelerimize ve

emekçilere sonsuz teşekkür-
lerimizi sunuyoruz” dendi.

Aynı gün BELTAŞ A.Ş. işçi-
lerinin bağlı olduğu İstan-
bul Avrupa Yakası Bölge
Başkanlığı ve İstanbul 1
Nolu Şubemizde bir basın
açıklaması yaptı.

BELTAŞ A.Ş. işçilerinin
katılımı ile yapılan basın
açıklamasında, İstanbul Av-
rupa Yakası Bölge Başkanı
Mehmet Karagöz bir ko-
nuşma yaptı, ardından da İs-
tanbul 1 Nolu Şube Başkanı
Hikmet Aygün basın açıkla-
ması yaparak, “BELTAŞ A.Ş.
İşçileri, örgütlerinden aldık-
ları güç ile mücadeleyi ka-
zandı” dedi.

Açıklamadan sonra büyük
bir mutluluk yaşayan üyeleri-
miz "Yasasın Sınıf Mücade-
lemiz", "Yasasın DİSK/Genel
İş", "İşçiyiz, haklıyız, kazana-
cağız" sloganları attı.

BBEELLTTAAQQ  AA..QQ..  PPQQÇÇPPLLEERRPP  MMÜÜCCAADDEELLEEYYPP  KKAAZZAANNDDII......
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15. OLANAN GENEL KURULUMUZU TOPLADIK...

Sendikamızın 15. Ola-
ğan Genel Kurulu 26-27
Kasım 2011 tarihinde DSİ
Toplantı Salonuʼnda ya-
pıldı.

Genel Kurulumuzun açı-
lışına DİSKʼe bağlı sendika-

ların genel başkanları ve
yöneticilerinin yanı sıra si-
yasi partilerden temsilciler,
milletvekilleri, sendikacılar,
emek örgütlerinden çok sa-
yıda konuk katıldı.      

26 Kasım 2011 tarihinde
saat 10.00ʼda başlayan
Genel Kurulumuz, Sendika-
mızın tarihinden kısa kesit-
lerin ve 2008-2011 faaliyet
dönemini kapsayan Belge-
selin sunumu ile başladı.
Ardından Genel Sekreteri-
miz Kani  Beko açılış yaptı.

Açılışın ardından Genel
Kurul Başkanlık Kurulu
oluşturuldu. Verilen önerge-
nin kabulü ile Genel Kurul
Başkanlık Kurulu Başkanlı-
ğı'na DİSK Genel Sekreteri
Tayfun Görgün, yardımcılık-
larına DİSK Yönetim kurulu

üyesi İsmail Yurtseven ve
Gıda İş sendikası Genel
Başkanı Celal Ovat, yaz-
manlıklarına Genel-İş Gazi-
antep Bölge Başkanı Nihat
Necati Bencan ve Genel-İş
Ankara 2 Nolu Şube üyesi

Olcay Baytek oybirliği ile
seçildi. 

Ardından Genel Başka-
nımız Erol Ekici tarafından
açış konuşması yapıldı.
Erol Ekici, konuşmasına
Van depreminde canını yiti-
renleri anarak başladı. Van
halkının güç durumlarına
bir an önce çare bulunması
gerektiğini ifade etti. 24 Ka-
sımda taşeronlaştırmayla
mücadele ettiği için tutukla-
nan İzmir 3 Nolu Şube Baş-
kanı Cafer Koncaʼnın
serbest kalması için her
türlü girişimin yapılacağını
sendika olarak onun her
zaman yanında olacağını
belirtti. 24 Ocak kararlarıyla
başlayan süreci anlatarak
ülkemizin içinde bulunduğu
sosyal ve siyasal sorunlar,

Dünya Bankası gibi
küresel sermaye kuru-
luşlarının dayattığı es-
nekleşme, özel
istihdam büroları gibi
uygulamaları eleştirdi.
Kıdem tazminatının
kaldırılmasına karşı
her türlü karşı duruşun
alınacağını ifade etti.
Torba yasa olarak ad-
landırılan tarihin en
büyük sürgününü dü-
zenleyen 6111 sayılı

yasa ile ilgili her türlü müca-
delenin verildiğini anlattı.
Uygulanan politikaların iş-
sizlik ve yoksulluğu sürekli
artırdığını söyledi. Hüküme-
tin sadaka kültürünün yer-

leşmesini sağlamaya yöne-
lik politikalarını eleştirdi. İkti-
darın her şeyi kendi
anlayışına uygun biçimlen-
dirme amacını güttüğünü,
son referandumdan geriye
sadece yargıya ilişkin dü-
zenlemeler ve yargıyı ele
geçirme sonucu kalmıştır,
dedi. İktidarın taşeronlaş-
tırma anlayışını eleştirdi.
Kürt sorunun Türk ve Kürt
halkının sınıfsal temelde
ortak mücadelesi ve iradesi

ile çözüleceğini anlattı. Sen-
dika ve Toplu Sözleşme ya-
saları ve Anayasa
çalışmalarından umudu ol-
madığını ifade etti. Bu
Genel Kurulun herkes için

15. Olağan Genel Kurulumuzda;
AKP ʻnin sermaye yanlısı politikala-
rına karşı “birlik, mücadele ve daya-
nışmanın yükseltilmesi” vurgusu öne
çıktı...
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bir ışık olmasını diledi ve
başarılı bir Genel Kurul te-
mennisinde bulundu.

Genel Başkanımızın ko-
nuşmasının sonlanmasının
ardından Genel kurula katı-
lan konuklar tanıtıldı. Genel
Kurula gelen telgraf ve me-
sajlar okundu.

Ardından da DİSK Genel
Sekreteri Tayfun Görgün ko-
nuşma yaparak, iktidarın
politikalarını eleştirdi, tutuk-
lanan İzmir 3 Nolu Şube
Başkanı Cafer Konca ve
diğer sendika yöneticilerinin
yanında olduklarını ve her
türlü mücadeleyi verecekle-
rini belirtti. İktidarın tüm
kurum kuruluşları ele ge-
çirme çalışması içinde ol-
duğu, Anayasa
referandumu sırasında ay-
dınların bir kesiminin de
bunu anlayamadığını ifade
etti. Sıranın şimdi kıdem
tazminatında olduğunu be-
lirtti. Genel kurul çalışmala-
rında başarılar diledi.

Konuklardan sırasıyla;
CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Ankara milletvekili Gök-
han Günaydın, CHP Genel
Başkan Yardımcısı Perihan
Sarı, BDP Bingöl Milletvekili
İdris Baluken, KESK Genel
Başkanı Lami Özgen, Kıbrıs
Devrimci Genel-İş Genel
Başkanı Hasan Felek, DSP
Genel Başkan Yardımcısı
Tuncer Ertürk, Pir Sultan
Abdal Derneği Genel Baş-
kanı Hasan Yağız, Devrimci
Turizm İşçileri Sendikası
Genel Başkanı Mustafa

Yahyaoğlu,  İstanbul İl
Genel Meclisi üyesi eski
şube başkanlarından Ali
Demir söz alarak genel ku-
rula başarılar dilediler.

Konukların konuşmaları-
nın ardından komisyonların
seçimine geçildi. Verilen
önergeler ile Tüzük Değişik-
liği Komisyonuna İzmir 1
Nolu Şube Başkanı Fikret
Ocak, Muğla Şube Başkanı
Ahmet Kansız ve Tunceli
Şube başkanı Hasan Çiçek;
Hesap İnceleme Komisyo-
nuna Kocaeli Şube Başkanı
Vedat Küçük, İstanbul 2
Noʼlu Şube Başkanı Mevsim
Gürlevük, Ankara 1 Noʼlu
Şube Başkanı Çetin Çalış-
kan; Tahmini Bütçe Komis-
yonuna İstanbul Anadolu
Yakası 2 Noʼlu Şube Baş-
kanı Nevzat Karataş, An-
kara 2 Noʼlu Şube Başkanı
Turan Kütükbaş, Artvin
Şube Başkanı Selim Bilgin;

Kararlar Komisyonuna İzmir
4 Noʼlu Şube Başkanı Şü-
kret Sevgener,  Siirt Mardin
Şube Başkanı Mahmut Ti-
murtaş, Çanakkale Şube
Başkanı Erdinç Uslan oybir-
liği ile seçildiler.

Daha sonra raporlar üze-
rine görüşmelere geçildi. Sı-
rasıyla delegelerden
Mehmet Güleryüz, Naci
Çetin, Kemal Aslan, Ayhan
Tural, Çetin Çalışkan, Hanifi
Altıntaş, Gülderen Çebi, Di-
yarbakır Şube başkanı
Mehmet Salih Doğrul, Barış
Kaya, Mahmut Timurtaş,
Recep Kum, Hüseyin Göze,
Erdinç Uslan söz aldılar.
Konuşmalarında ülkenin
ekonomik, sosyal ve siyasal
sorunları ile sendikanın
içinde bulunduğu sorunları
dile getirdiler; çözüm öneri-
lerinde bulundular, birlik ve
beraberlik içinde sürekli mü-
cadele içinde olunması ge-

reğini vurguladılar.
Genel Yönetim Kurulu

üyesi Osman Kaplanʼın di-
vana verdiği veda mesajı
divan yazmanı Nihat Necati
Bencan tarafından okundu.
TİS Daire Başkanı İsmail
Özhamaratʼa söz verildi
veda konuşması yaptı, bazı
eleştirileri dile getirdi.

Genel Başkan adaylarına
söz verildi. Adaylardan Ali
Hıdır Aktaş eleştirilerde bu-
lundu yapacaklarını anlattı.
Adaylardan Talip Altunʼun
salonda olmadığı, defalarca
yapılan anonsa rağmen ko-
nuşmaya gelmediği gö-
rüldü. Erol Ekiciʼye söz
verildi. Genel Başkanımız
Erol Ekici eleştirileri yanıt-
ladı, yararlı bir genel kurul
yapıldığını ifade etti, diğer
adaylara başarılar diledi.

İkinci gün ise seçimlere
geçildi. Seçim sonucunda
Genel Başkanlığa Erol
Ekici, Genel Yönetim Kurulu
Üyeliklerine; Kani Beko,
Remzi Çalışkan, Fahrettin
Tecimer, Hüseyin Yaman,
Cafer Konca ve Aladdin Öz-
türk, Genel Denetim Kurulu
Üyeliğine; Mustafa Tamer,
Sadık Demir, Fikret Ocak,
Genel Disiplin Kurulu üyelik-
lerine de Handan Coşkun,
Vedat Küçük, Şükret Sevge-
ner, Ersin Erincik ve Abuzer
Duman seçildi. 

Delegelerin coşkulu al-
kışları ile YAŞASIN DİSK,
YAŞASIN GENEL-İŞ slo-
ganlarıyla 15. Genel Kurulu-
muz sona erdi.
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GENEL YÖNETPM KURULUMUZ GÖREV DANILIMI YAPTI

Özgeçmişi:
1953 Kırklareli'nin Yündalan Köyü'nde doğdu. İlkokulu bi-

tirdikten sonra 1968'de ailesiyle İstanbul'a geldi. 1978 yı-
lında İstanbul Belediyesi Fen İşlerinde işçi olarak çalışmaya
başladı. Daha sonra İstanbul Belediyesi'nin büyükşehir bele-
diyesi statüsüyle oluşan Eminönü Belediyesi'nde çalıştı.
1992 yılında Eminönü Belediyesi'nde çalışırken işyeri tem-
silcisi oldu. 1993 Yılında Genel-İş Sendikası İstanbul 7 No'lu
Şube Genel Kurulunda Şube Başkanlığına seçildi. Daha
sonra da İstanbul Bölge Başkanlığı görevini yürüttü. 1996 yı-
lında yapılan Genel Kurul'da Genel Yönetim Kurulu üyeli-
ğine seçildi ve Örgütlenme Daire Başkanlığı'na getirildi.
1997 Yılında Olağanüstü Genel Kurul'da seçilemeyen Ekici,
Eminönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ndeki görevine

döndü. 18.01.2004 tarihinde ya-
pılan 13. Olağan Genel Kuru-
lunda tekrar Genel Yönetim
Kurulu üyeliğine seçilerek Örgüt-
lenme Daire Başkanı oldu. 8-9
Ağustos 2006 Olağanüstü Genel
Kurul sonucunda Genel Yönetim
Kurulu Üyeliğine seçilerek, Ör-
gütlenme Daire Başkanlığı gör-
evine devam etti. 28 Temmuz
2007'de Genel Başkanımız
Mahmut Seren'in vefatı üzerine
05.09.2007 tarihinde Genel Yö-
netim Kurulu tarafından Genel Başkanlığa getirildi. 18-20
Ocak 2008 tarihinde yapılan 14. Olağan Genel Kurul sonu-
cunda Genel Başkan oldu. 26-27 Kasım 2011 tarihinde yapı-
lan 15. Olağan Genel Kurul sonucunda da yeniden Genel
Başkan oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır

EROL EKPCP
Genel BaRkan

Özgeçmişi:
1953 yılında Makedonya'da doğdu. Ortaokulu İzmir Kar-

şıyaka Şemikler'de bitirdi. 1972 yılında Karşıyaka Kültür Da-
yanışma Dernek Başkanlığı, 1975 yılında DİSK Tekstil
Sendikasında işyeri baş temsilciliği yaptı. 29 Mart 1977'de
Genel-İş Sendikasına üye oldu ve 1978 yılında Şube Disip-
lin Kurulu Başkanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi
sonrasında DİSK/Genel-İş Sendikası kapatıldıktan sonra
ESHOT Troleybüs Atölyesi'nde 7 yıl Belediye-İş Sendika-
sı'nda baş temsilcilik yaptı. 1995 yılında İzmir 4. Bölge Şube
Sekreterliğine, 1996 yılında Bölge Şube Başkanlığına ve
1999 yılında tekrar Bölge Şube Başkanlığına seçildi. 2001
yılında DİSK Ege Bölge Temsilciliğine, Kasım 2003 yılında
da yeniden Bölge Başkanlığına seçildi. 18.01.2004 tarihinde

yapılan 13. Olağan Genel Ku-
rulda Genel Yönetim Kurulu
üyeliğine seçilerek, Genel 
Sekreter oldu. 8-9 Ağustos 2006
Olağanüstü Genel Kurul sonu-
cunda Genel Yönetim Kurulu
Üyeliğine tekrar seçilerek, Genel
Sekreterlik görevine devam etti.
18-20 Ocak 2008 tarihinde yapı-
lan 14. Olağan Genel Kurul'da
da Genel Yönetim Kurulu Üyeli-
ğine seçilerek, yapılan görev da-
ğılımında Genel Sekreterlik
görevine getirildi. 2008 yılında DİSK Ankara Bölge Temsilci-
liği görevine getirildi. 26-27 Kasım 2011 tarihinde yapılan
15. Olağan Genel Kurul'da ise Yönetim Kurulu Üyeliğine
tekrar seçildi ve yapılan görev dağılımında Genel Sekreterlik
görevine getirildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

KANP BEKO
Genel Sekreter

Özgeçmişi:
1956 Yılında Ankara'nın Bala İlçesinde doğdu. İlkokul bi-

tirdikten sonra 1968 yılında Ankara'da işçi olarak çalışmaya
başladı. 1979 yılında Köy İşleri Bakanlığı'nda işçi olarak ça-
lıştı. 12 Eylül Askeri Darbesi sonrasında siyasi nedenlerden
dolayı işine son verildi. 1986 yılına kadar serbest çalıştıktan
sonra Yenimahalle Belediyesi'nde işe girdi. 1992 yılında
DİSK ve Genel-İş'in faaliyete geçmesi sırasında örgütlenme
çalışmalarına katıldı. 1993 Yılında Yenimahalle-Keçiören
Şube Sekreterliği görevine getirildi. 1999 yılında Şube Baş-
kanı oldu. 2002 yılında yedek üye olarak Genel Yönetim
Kurulu'na katıldı. 13. Genel Kurul'da Genel Yönetim Kurulu

üyeliğine seçilerek Araştırma
Daire Başkanlığı'na getirildi.
2003 yılında da Toplu Sözleş-
meler Daire Başkanlığı görevini
yaptı. 5-6 Ağustos 2006 tari-
hinde yapılan Olağanüstü Genel
Kuruldan sonra Mali İşler Daire
başkanlığı görevine getirildi. 18-
20 Ocak 2008 tarihinde yapılan
14. Olağan Genel Kurul sonu-
cunda Genel Yönetim Kurulu
Üyeliğine seçildi ve yapılan
görev dağılımında Mali İşler
Daire Başkanlığı görevine getirildi. 26-27 Kasım 2011 tari-
hinde yapılan 15. Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu
Üyeliğine tekrar seçildi ve yapılan görev dağılımında Mali
İşler Daire Başkanlığı görevine getirildi. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.

FAHRETTPN TECPMER
Mali PRler Daire 

BaRkanM
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Özgeçmişi:
1949 yılında Tunceli İli, Nazimiye İlçesi, Geriş Köyü'nde

doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra 1964 yılında çalışmaya baş-
ladı. 1971 yılında askerlik görevini tamamladı. Askerlik son-
rası 1978 yılına kadar çeşitli işlerde çalıştı. 1978 yılında Bursa
Belediyesi Otobüs İşletmesi'nde şoför olarak çalıştı. 1980 yılı-
nın Mart ayında yapılan Bursa Şube Olağanüstü Genel Kuru-
lu'nda Şube Başkanı oldu. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi
sonrası sendikal faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındı ve yar-
gılandı. Sendikal faaliyetlerin yasaklanması nedeniyle Bursa
Belediyesi otobüs işletmesindeki şoförlük görevine dönmek
için yaptığı yazılı başvuru talebi reddedildi. 1992 yılına kadar
birçok özel firmada şoför olarak çalıştı. 1991 yılında DİSK ve
bağlı sendikaların sendika faaliyetlere tekrar dönmesiyle bir-
likte 1992 yılında Genel-İş kurucu Bursa Şube Başkanlığına
ve 13. Bölge Şube kurucu üyeliğine atandı. 1993 yılında top-
lanan Şube Olağan Genel Kurulu'nda Şube Başkanlığına ve
aynı yıl toplanan Bölge Şube Genel Kurulu'nda Yönetim Ku-
rulu Üyeliğine tekrar seçildi. Yapılan görev dağılımında da

Bölge Şube Mali Sekreterliği gör-
evine getirildi. 1995-1999 yılları
arasında Bölge Şube Sekreterliği
yaptı. 1994-1996 yıllarında yapı-
lan Genel Merkez Genel Kurulla-
rı'nda Genel Denetim Kurulu
üyeliğine seçildi. 1999 ve 2007
yıllarında Balıkesir Bölge Şube
Başkanlığı yaptı. 2000-2007 yıl-
ları arasında DİSK Marmara
Bölge Temsilciliği görevini yürüttü.
2006 yılı Ağustos ayında yapılan
Genel Merkez Olağanüstü Genel
Kurulu'nda Genel Denetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Görev da-
ğılımında Genel Denetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.
18-20 Ocak 2008 tarihinde yapılan 14. Olağan Genel Kurul
sonucunda Genel Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi ve yapılan
görev dağılımında Eğitim Daire Başkanlığı görevine getirildi.
26-27 Kasım 2011 tarihinde yapılan 15. Olağan Genel Ku-
rul'da Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar seçildi ve yapılan görev
dağılımında Eğitim Daire Başkanlığı görevine getirildi. Evli ve
iki çocuk babasıdır.

Özgeçmişi:
1964 Yılında Şanlıurfa İli Bozova ilçesinde doğdu. İlk ve

Orta öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. 1983 yılında Ata-
türk Üniversitesi Matematik Bölümündeki öğrenimini yarıda
bırakarak Şanlıurfa Belediyesi'nde işçi olarak çalışmaya
başladı. 1998 yılında Genel-İş Sendikası Şanlıurfa Şube
Başkanlığı görevine getirildi. İki dönem Şube Başkanlığı
yaptıktan sonra 2003 Yılında Diyarbakır Bölge Şube Baş-
kanlığı'na, 13. Genel Kurulumuzda ve 5-6 Ağustos 2006 tari-
hinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda Genel Yönetim
Kurulu üyeliğine seçilerek, Eğitim Daire Başkanlığı görevi
yaptı. 28 Temmuz 2007'de Genel Başkanımız Mahmut Se-

ren'in vefatı üzerine 05.09.2007
tarihinde Genel Yönetim Kurulu
tarafından Örgütlenme Daire
Başkanlığı görevine getirildi.18-
20 Ocak 2008 tarihinde yapılan
14. Olağan Genel Kurul sonu-
cunda Genel Yönetim Kurulu
Üyeliğine seçildi ve yapılan
görev dağılımında Örgütlenme
Daire Başkanlığı görevine geti-
rildi. 26-27 Kasım 2011 tarihinde
yapılan 15. Olağan Genel Ku-
rul'da Genel Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar seçildi ve yapı-
lan görev dağılımında Örgütlenme Daire Başkanlığı
görevine getirildi. Evli ve dört çocuk babasıdır.

REMZP ÇALIQKAN
Örgütlenme Daire BaRkanM

Özgeçmişi:
1962 yılında Tekirdağ İli Malkara İlçesi Haliç Köyü'nde

doğdu. İlkokulu Haliç Köyü'nde okudu. Malkara İlçesi'nde
orta öğrenime devam ederken 3. sınıfta kendi isteği ile ay-
rıldı. Askerlik sonrası Edirne İli, Keşan İlçesi'ne yerleşti. Bu-
rada 4 Nolu Keşan Birlik Otobüs İşletmesinde sekiz yıl
işletmecilik yaptı. 1992 yılında Keşan Belediyesi İşletmeler
Müdürlüğü'nde işçi olarak işe başladı. 1994 yılında Keşan
Belediyesi'nde işyeri temsilcisi oldu. 1995 yılında 2007 yılı

Nisan ayına kadar Trakya Şube
Sekreterliği görevine yürüttü.
27.04.2007 tarihinde yapılan
Trakya Şube Olağan Genel Ku-
rulu'nda ise Şube Başkanlığına
seçildi. 26-27 Kasım 2011 tari-
hinde yapılan 15. Olağan Genel
Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeli-
ğine seçildi ve yapılan görev da-
ğılımında Toplu Sözleşme Daire
Başkanlığı görevine getirildi. Evli
ve bir çocuk babasıdır.

ALADDPN ÖZTÜRK
Toplu SözleRme Daire BaRkanM

HÜSEYPN YAMAN
EOitim Daire BaRkanM

Özgeçmişi:
1965 yılında Muş İli, Varto İlçesine bağlı Çaylar Köyü'nde

doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çaylar Köyü'nde yaptı. Varto
Endüstri Meslek Lisesi'nde lise eğitimini alırken son sınıfta
bıraktı. 1985 yılında askere gitti. 1990 yılında İzmir'e yerleşti
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan İzulaş'ta işçi
olarak işe başladı. 1994 yılında işten çıkarıldı ve daha sonra
1996 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan İzel-
man'da işe başladı. 2000 yılında Sendikamızın İzelman'daki
örgütlenmesine katkı sundu. 2001 yılında İzelman'da işyeri

temsilcisi oldu. 2003 yılında ya-
pılan İzmir 3 Nolu Şube Olağan
Genel Kurulu'nda Şube Başkan-
lığına seçildi. 7.4.2007 tarihinde
yapılan Şube Olağan Genel Ku-
rulu'nda tekrar Şube Başkanlı-
ğı'na seçildi. 26-27 Kasım 2011
tarihinde yapılan 15. Olağan
Genel Kurul'da Genel Yönetim
Kurulu Üyeliğine seçildi ve yapı-
lan görev dağılımında Araştırma
Daire Başkanlığı görevine geti-
rildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

CAFER KONCA
AraRtMrma Daire BaRkanM
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FPKRET OCAK
Yazman

GENEL DENETPM VE DPSPPLPN KURULLARIMIZ
GÖREV DANILIMI YAPTI

GENEL DENETPM KURULU

SADIK DEMPR
BaRkan

MUSTAFA TAMER
Üye

GENEL DPSPPLPN KURULU

QÜKRET SEVGENER
Yazman

HANDAN COQKUN
BaRkan

VEDAT KÜÇÜK
Üye

ABUZER DUMAN
Üye

ERSPN ERPNCPK
Üye
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DİSK Genişletilmiş Başkanlar Ku-
rulu, DİSK Yönetim Kurulu ve DİSKʼe
bağlı sendikaların yönetim kurulu
üyelerinin katılımı ile 11-12 Ocak 2012
tarihlerinde Bolu Koru Motelʼde top-
landı. 

İki gün süren toplantının sonunda
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
sonuç bildirgesi yayınlandı.

Bildirgede; 
- Kapitalizmin, “küreselleşme” adıyla

bütün dünya halklarına ve emekçilere
dayattığı “Yeni Dünya Düzeni”, ardı ar-
dına yaşanan ekonomik krizle birlikte
sorgulanmaya başlandı. Kapitalizmin
önemli merkezleri ABD ve Avrupa Birliği
ülkelerini dalga dalga etkileyen kriz, ka-
pitalizmin neoliberal ekonomik politikala-
rının sorgulanmasına yol açarken, aynı
zamanda da “yeniden yapılanma” tartış-
malarını da beraberinde getirmektedir.
Krizin derinden etkilediği kimi AB ülkele-
rinde, hükümetler birer birer çekilip, ye-
rini teknokrat hükümetlere bırakırken,
krizin faturasını ödemek istemeyen
emekçilerin yaygın grevleri, halkın kapi-
talizm karşıtı eylemleri kendini göster-
mektedir.

- Dünyada yaşanan ekonomik krizin
sonuçları, ülkemiz ekonomisini de,
emekçilerin ekonomik ve sosyal hayatını
da bütün yoğunluğuyla etkilemektedir.

- Küresel kapitalizmin temellerinin
atılmaya başlandığı 1980ʼli yıllarda, ül-
kemizin mevcut siyasal, sosyal ve eko-
nomik düzeninin temelleri de 24 Ocak
Kararlarıʼyla atılmış, 12 Eylül 1980 as-
keri darbesinden sonra yeniden şekillen-
dirilmişti. Askeri cuntanın hazırladığı
1982 Anayasasıʼyla, uygulamaya konu-
lan ucuz işgücüne dayalı büyüme mode-

linin yasal alt
yapısı hazır-
landı.

- Aynı
şekilde, ha-
zırlanan yeni
yasalarla
çerçevesi çi-
zilmiş olan
“endüstri iliş-
kileri sistemi”

de, DİSKʼin temsil ettiği sendikal anlayı-
şın önünün kesilmesi amacına yönelik
olarak kurumsallaştırılmıştır.

- 2002 yılında iktidar olan AKP hükü-
meti ise, başlayan özelleştirmeleri ta-
mamlayarak, ucuz işgücü yaratmanın en
önemli ayaklarından esnek, güvencesiz
çalışma modellerini yaratan İş Kanu-
nuʼnu çıkartarak, emekçilerin sosyal gü-
venlik ve sağlık haklarını ortadan
kaldıran “Sosyal Güvenlik ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu”nu ve devlet
eliyle güvencesizliği yaratan “Torba
Yasa”yı çıkartarak küresel kapitalizmin
neo-liberal politikalarını uygulama şam-
piyonluğuna soyunmuştur.

- Ülkemizi ucuz emek cenneti haline
getirerek küresel kapitalizmin hizmetine
sunmak isteyen AKP iktidarı, bir yandan
uyguladığı antidemokratik siyasal politi-
kalarla, ülkenin muhaliflerine yönelik
adeta “savaşa dönüşmüş” operasyonlar,
yaygın gözaltılar, uzun süren tutuklama-
lar, yasaklama ve baskı süreçleriyle ül-
keyi bir korku imparatorluğuna
çevirirken, sendikaların ve emekçilerin
tepkisi ve direnci nedeniyle uygulamaya
sokamadığı, “Kıdem Tazminatıʼnın kaldı-
rılması, bölgesel asgari ücret, Özel İstih-
dam Bürolarıʼnın mesleki faaliyet olarak
ödünç iş ilişkisi kurması (işçi kiralama)”
vb. düzenlemeleri çıkartmaya çalışmak-
tadır.

- AKP iktidarı bunları gerçekleştirir-
ken, işverenlerin taleplerini dikkate ala-
rak emekçilere,12 Eylül ürünü, yasakçı
ve tekelci sendikal anlayışı dayatarak,
sendikal hakların özünü ortadan kaldıra-
rak, sendikalara deli gömleği giydiren
2821ve 2822 sayılı yasaları değiştirip,

ILO ve taraf olduğumuz uluslararası
sözleşme standartlarına uygun grevli,
toplu sözleşmeli sendikal hakları getir-
mekte ayak diretmektedir.

- Siyasal iktidarın, ucuz işgücüne da-
yalı büyüme modelinin devamını sağla-
mak için oluşturulmuş orta vadeli
ekonomik planına ve yoğun emek sömü-
rüsüne  yol açan kayıt dışı çalışma, ta-
şeron çalıştırma, esnek çalışma
biçimlerinin yaygınlaştırılması gibi emek
karşıtı politikalarına uyumlu bu politika-
lar ve kapitalizmin krizinin emekçilere çı-
kartılması bizleri şaşırtmamaktadır.

- Dünyada ve ülkemizde yaşanan bu
süreçte, aynı zamanda DİSKʼin 45. Ku-
ruluş Yıldönümüʼnün de kutlanacağı 14.
Genel Kuruluʼndan, önümüzdeki dört yıl-
lık zorlu süreci, DİSKʼin kuruluş felsefe-
sine, geleneklerine, sınıf mücadelesi
ilkelerine uygun olarak taşıyacak bir ya-
pılanmayla tem yumruk, tek yürek çıka-
rak, Türkiye işçi sınıfının umudu ve sesi
olma kararlılığını ve iradesini taşıdığını
ifade eden DİSK Genişletilmiş Başkanlar
Kurulu, bu değerlendirme ve tespitlerin
ışığında;

1- AKP iktidarının, ülkeyi korku impa-
ratorluğuna dönüştüren antidemokratik,
yasakçı, baskıcı politikalarına ve uygula-
malarına karşı;

2- AKP iktidarının, Kıdem Tazmina-
tıʼnın kaldırılması, bölgesel asgari ücret,
Özel İstihdam Bürolarıʼnın mesleki faali-
yet olarak ödünç iş ilişkisi kurması (işçi
kiralama), kayıt dışı çalışma, taşeron ça-
lıştırma, esnek çalışma biçimlerinin yay-
gınlaştırılması vb. yoğun emek
sömürüsüne yol açan emek karşıtı politi-
kalara karşı;

3- 12 Eylül ürünü 2821ve 2822 sayılı
yasaların değiştirip, ILO ve taraf olduğu-
muz uluslararası sözleşme standartla-
rına uygun grevli, toplu sözleşmeli
sendikal hakları getirilmesi için; serma-
yenin bugünkü saldırılarını karşılayacak
şekilde sınıf mücadelesinin donatılma-
sını, yaygınlaştırılıp genişletilerek yük-
seltilmesini karar altına almıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

DDPPSSKK  GGEENNPPQQLLEETTPPLLMMPPQQ  BBAAQQKKAANNLLAARR  KKUURRUULLUU  YYAAPPIILLDDII::
“14. Genel Kurul’a tek yumruk, tek yürek giden DPSK, 
sMnMf mücadelesini her alanda yükseltmeye kararlMdMr!”
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Abdullah Baştürk'ü Anma ve 9. Yıl İşçi Edebiyatı Yarışması 
Ödül Töreni Yapıldı...

İşçi sınıfının unutul-
maz önderi Abdullah
Baştürk anısına, Baş-
türk ailesi ve Sendika-
mızın birlikte bu yıl 9.
düzenlendiği Abdullah
Baştürk İşçi Edebiyatı
Ödül Töreni Günleri bu
yıl iki ayrı etkinlik ile
gerçekleştirildi.

İlk etkinlik 22 Aralık 2011
Perşembe günü "2011 Abdul-
lah Baştürk İşçi Edebiyatı
Ödüllerini Kazananlar Konu-
şuyor" başlığı ile Cumhuriyet
Gazetesi Kültür Merkezi'nde
panel düzenlendi.

Oturum başkanlığını
Remzi İnanç'ın yaptığı pa-
nelde; ödül kazanan İbrahim
Dizman ve Süreyya Köle ko-
nuşma yaptı.

Geceye Sendikamız adına
Genel Sekreterimiz Kani
Beko ve Eğitim Daire Baş-
kanı Hüseyin Yaman katıldı.

Abdullah BaRtürk
9. PRçi EdebiyatM
Ödülleri Sahiplerini
Buldu...

İkinci etkinlik ise 23 Aralık
2011 Cuma günü Çağdaş Sa-
natlar Merkezi'nde yapıldı.

Saat 16.00'da "Abdullah
Baştürk'ün Ölümünün 20. Yı-
lında İşçilerimizin Durumu"
başlığı ile düzenlenen panelin
açılışını Tuncer Uçarol, otu-
rum başkanlığını Genel 
Sekreterimiz Kani Beko yaptı.

Panelde illk konuşmayı
Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi'nde öğretim
üyesi olan Doç. Dr. Seyhan
Erdoğdu yaptı. Erdoğdu, Tür-
kiye'de işçi sınıfının duru-
munu ve önümüzdeki
dönemde çalışma ilişkilerini
etkileyecek gelişmelere de-
ğindi.

İkinci konuşmayı Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi'nde öğretim üyesi
olan Prof. Dr. Gürhan Fişek
yaptı. Fişek konuşmasında,
Türkiye'de işçi sağlığı ve gü-
venliği konusundaki karanlık
tabloya değinerek, acil ön-
lemler alınması gerektiğini
vurguladı.

Abdullah BaRtürk 9.
PRçi EdebiyatM 
Ödül Töreni

Saat 18.00'da Abdullah
Baştürk 9. İşçi Edebiyatı Ödül
Törenine geçildi. Sunuculu-
ğunu Hasan Uysal'ın yaptığı
gecede, açılış konuşmasını
Genel Başkanımız Erol Ekici
yaptı.

Genel Başkanımız Erol
Ekici konuşmasında; "Abdul-
lah Baştürk, DİSK ve Genel-
İşʼin unutulmaz önderidir.

Genel-İş Sendikasının kuru-
cusu olarak Sendikamızın ku-
ruluşundan yaşamını yitirdiği
güne kadar Genel Başkanı-
mız olarak görev yapmıştır.
Hem Genel-İş Genel Başkanı
hem de daha önemlisi DİSK
Genel Başkanı olarak 12
Eylül askeri faşist darbesi dö-
neminde ortaya koyduğu di-
renç ve savunma bugün
burada olabilmemizin belki de
başlıca nedenlerinden birisi-
dir. O direnç bugün bize çok
daha farklı koşullarda ilham
vermekte, mücadele coşkusu
aşılamaktadır.

Değerli Konuklar,
9 yılın ardından şunu ra-

hatlıkla söyleyebiliyoruz ki
artık edebiyat dünyamızda
işçi sınıfının sorunlarını ken-
disine dert edinen edebiyatçı-
larımızı bir araya getiren
Abdullah Baştürk İşçi Edebi-
yatı Yarışması gerçekliği var-
dır. 
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Edebiyat dünyasının bu
başarılı etkinliğinin arkasında
aynı zamanda özverili ve titiz
bir çalışmanın olduğunu söy-
lemek gerekir.

Toplumsal duyarlılıklarını
yapıtlarına yansıtan edebi-
yatçı dostlarımıza ve yarış-
maya katılan yapıtları büyük
bir titizlikle değerlendiren se-
çiciler kuruluna özverili çalış-
malarından ötürü teşekkür
ediyoruz.

Başta Sayın Ayten Baştürk
olmak üzere tüm Baştürk aile-
sine Abdullah Baştürk adını
yaşatmak adına gösterdikleri
çaba için DİSK/Genel-İş Sen-
dikası olarak içtenlikle teşek-
kür ediyoruz.

Öte yandan ayrı bir paran-
tez açarak şunu söylemek is-
terim ki Sayın Aytül Uçarol ve
Tuncer Uçarolʼın özverili ça-
lışmaları olmasaydı böyle bir
edebiyat etkinliği olmaya-
caktı. Sendikamızı ve edebi-
yat dünyasını Abdullah
Baştürk ismi altında bir araya
getirdikleri için kendilerine
şükran borçluyuz. Uçarol Aile-
sinin yarışmanın kurumsal bir
nitelik kazanması ve tanın-
ması için gösterdiği gayreti
büyük bir takdirle karşılıyoru”
dedi.

Ekici konuşmasında sen-
dikal ve siyasal gelişmeler ile
ilgili değerlendirme yaparak,
”Artık çok açıktır ki, karşı-
mızda toplumun hak arama
mücadelesi vermesinden son
derece rahatsız olan bir Hü-
kümet vardır. Bu nedenle ga-
zeteciler, öğrenciler,
emperyalist güçlere karşı mü-
cadele edenler kısacası top-
lumun duyarlı ve yurtsever
güçleri hedef tahtasındadır.

Bu nedenle mücadeleci
sendikacılar, sendikalar hedef
tahtasındadır. Bir işçi sınıfı ör-
gütü olarak kararlılıkla ve yo-
lumuzdan sapmadan bu
mücadeleyi yürüteceğiz. 

Türkiye işçi sınıfını örgüt-
lemek, tüm işçileri gelişmiş
haklarla donatmak bizim
temel sorumluluğumuzdur.
Bunun için tüm sendikaları ve
emek örgütlerini bir araya gel-
meye, işçi sınıfının ortak çı-
karları doğrultusunda birlikte
mücadele vermeye ve daya-
nışmaya çağırıyoruz.

Sözlerimi bitirirken Genel
Başkanlarımıza, başta Abdul-
lah Baştürk olmak üzere İs-
mail Hakkı Önal ve Mahmut
Serenʼe, Genel-İş Sendikası-
nın tüm yönetici ve üyeleri
adına en içten şükranlarımı
bir kez daha sunmak istiyo-
rum. Onlarla birlikte işçi sınıfı
mücadelesinde kaybettiğimiz
başta Kemal Türkler ve
Kemal Nebioğlu olmak üzere
tüm DİSKʼlileri de huzurları-
nızda sevgi ve saygıyla anı-
yorum" dedi.

- Genel Başkanımızın ar-
dından Abdullah Baştürk'ün
yeğeni Ahmet Soner amca-
sını anlattı.

- Ödül Seçici Kurulu adına
konuşmayı ise Vecihi Timu-
roğlu yaptı.

- "İşçi Filmleri" başlıklı ko-
nuşmayı yapmak üzere tekrar
Ahmet Soner kürsüye geldi. 

- Ardından da DİSK Genel 
Sekreteri Tayfun Görgün bir
konuşma yaptı.

Tayfun Görgün'ün konuş-
masının ardından ödül töre-
nine geçildi.

- "Yakası Kürklü Yeşil
Parka" adlı romanı ile ödüle
değer görülen Süreyya Kö-
le'nin ödülünü Ayten Baştürk
ve Genel Başkanımız Erol
Ekici verdi.

- "Grizu-İkinci Mükellefiyet"
adlı romanı Yazar Muzaffer
Oruçoğlu, Avusturyaʼda yaşa-
dığı için ödülünü İstanbulʼda
yaşayan yeğeni aldı. Muzaf-
fer Oruçoğlu gelememişti
ancak bir mektup gönder-
mişti. Şair Ahmet TELLİ, Mu-
zaffer ORUÇOĞLUʼnun
etkinliğe gönderdiği mektubu
okudu.

Muzaffer Oruçoğlu'nun
ödülünü yeğenine Ahmet Telli
ve Genel Sekreterimiz Kani
Beko verdi.

- "Süleyman Çelebi-
Emeğe Adanmış Yaşam" adlı
romanı ile ödüle değer görü-
len İbrahim Dizman'ın ödü-
lünü, ailesi adına yeğeni ve
Sendikamız adına Örgüt-
lenme Daire Başkanı Remzi
Çalışkanʼın elinden aldı.

Gece kokteyl ile son
buldu.

Not: Tören gecesi yapılan
konuşmaların tam metnini
Emek ve sanat ekimizde bu-
labilirsiniz.
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22 Kasım 2011 tarihinde
İzmirʼde Büyükşehir Beledi-
yesinde yürütülen bir so-
ruşturma nedeniyle
içlerinde Sendikamızın yö-
neticileri ve temsilcilerinin
de olmak üzere çok sayıda
belediye bürokratı gözal-
tına alındı ve daha sonra
tutuklandı.

Genel Yönetim Kurulu-
muz konuyla ilgili basın
açıklaması yaparak, “Tüm
demokrat kamuoyunu bu
operasyon konusunda du-
yarlı olmaya ve ortak tepki
vermeye çağırıyoruz” dedi.

Genel Yönetim Kurulumu-
zun yaptığı açıklamada; ”22
Kasımʼda İzmir Büyükşehir
Belediyesinde yürütülen bir
soruşturma nedeniyle içle-
rinde Sendikamızın 3 Noʼlu
Şube Başkanı, Şube yönetici-
lerimiz ve temsilcilerimiz de
olmak üzere aynı zamanda
çok sayıda belediye bürokratı
gözaltına alınmıştı. Dün gece
ise Sendikamızın 3 Noʼlu
Şube Başkanı ile birlikte 5
Şube yöneticimiz tutuklan-
mıştır.

''İhaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karış-
tırma, görevi kötüye kul-
lanma, zimmet, rüşvet,
belgede sahtecilik, güveni kö-
tüye kullanma'' suçlamalarıyla
gözaltına alınan yöneticileri-
miz, öyle anlaşılıyor ki benzer
suçlamalarla da tutuklanmış
bulunmaktadırlar.

Gelinen nokta ve yaşanan
olaylar AKPʼnin kurduğu yeni
devlet düzenini çok net olarak
gözler önüne sermektedir. Bu
tabloda bulanık, karanlık ya
da anlaşılamayacak hiçbir
nokta bulunmamaktadır.

AKPʼni yeni devlet düze-
ninde AKP siyasetine ve poli-
tikalarına muhalefet
edilemeyeceği zaten bilin-
mektedir. AKPʼye, Hükümete
muhalefet etmenin yıllarca id-
dianamesiz tutuklu kalmayı
ve düzmece belgelerle suç-

lanmayı göze almak anla-
mına geldiğini en cahil
yurttaşımız bile bilmektedir.

Muhalif siyaset yürüt-
mek ve muhalif partiden
belediye olmak AKPʼnin ve
böylece de doğrudan Hü-
kümetin hedefi olmak anla-
mına gelmektedir. Hele bir
de bu konularda başarılı
iseniz artık affedilmez bir
suçlusunuzdur ve her türlü
düzmece suçlamaya hedef
durumdasınızdır.

Ancak AKPʼnin devlet dü-
zeninin ikinci bir boyutu da
vardır: bu da ekonomi politi-
kalarında ortaya çıkmaktadır.
Şayet AKP siyasetinin en
önemli boyutu olan ama ba-
şarıyla da gizlenen emek sö-
mürüsü politikalarına
karşıysanız, emek sömürü-
süne dur diyenlerin safınday-
sanız AKPʼnin başlıca hedefi
durumundasınız demektir.
Hele bir de muhalif bir bele-
diye sıfatıyla AKPʼnin kur-
duğu PİYASA FAŞİZMİNE
karşı politikalar geliştiriyorsa-
nız, örneğin taşeron uygula-
malarına son vermişseniz,
kamu hizmetlerinde hizmet
satın almaya son vermişse-
niz, her belediye hizmetini
kendi personeliniz ve beledi-
yeye ait şirketler eliyle yürüt-
meye başlamışsanız AKPʼnin
hedefi durumundasınız de-
mektir.

İzmir Büyükşehir Belediye-
sinde öteden beri yürütülen
aynı düzmece suçlamalarla
ve kurgulandığı her halinden
belli suçlamalarla yürütülen
operasyonlar hem alternatif
bir belediyecilik anlayışını
hem de başarılı bir muhalif
belediyeyi sindirmenin, göz-
den düşürmenin aracına dö-
nüşmüştür.

Bu operasyonlar hukuk
devleti ve hukuk devletinin en
önemli güvencesi olan yargı
bağımsızlığı ayaklar altına
alınarak yürütülen operas-
yonlardır. Tüm ilerici ve de-

mokrat kamuoyu bu operas-
yonu böyle değerlendirmekte-
dir.

Sendikamız öteden beri
kamu hizmetlerinin kamu
kurum ve kuruluşları eliyle
yapılmasını talep etmekte,
bu şekilde yapılacak hizmet-
lerin orta ve uzun vadede en
ucuza mal edileceği, kamu
hizmet kalitesinin daha nite-
likli olacağı, devletin vergi ve
sigorta kayıp ve kaçaklarının
en az nitelikte olacağını dü-
şünmektedir.

Tutuklanan Sendikamız
yöneticilerinin bu çerçeve dı-
şında bir eylem, işlem ve
davranış içerisinde olmadık-
larını biliyoruz. Sendikamızın
tüm yöneticilerinin herhangi
bir kamu kurumunun ihale-
siyle ilgileri sadece kamu
kaynaklarının doğru kullanımı
ve çalışanların hak ve menfa-
atleridir. Sendika yöneticileri-
mizin, üyelerimizin hak ve
menfaatlerini korumaktan
öteye yasalara aykırı hiçbir
eylem ve işlemin içinde olma-
dığının çok kısa bir zamanda
ortaya çıkacağına inancımız
tamdır.

AKPʼnin yeni devlet düze-
nine karşı tüm gücümüzle
mücadele edeceğiz. Şube yö-
neticilerimizi düzmece suçla-
malarla tutuklayan devlet ve
adalet anlayışına karşı müca-
dele etmekten hiçbir güç bizi
alıkoyamayacaktır. 

Yöneticilerimiz suçsuzdur
derhal serbest bırakılmalıdır”
dendi. 

30 KasMm 2011 Tarihinde
Pzmir’de “Tutuklu SendikacMlar
Serbest BMrakMlsMn” YürüyüRü
YapMldM...

İzmir'deki Şubelerimiz, tu-
tuklanan yönetici ve üyeleri-
miz için yürüdüler...

Yürüyüşe DİSK Genel 
Sekreteri Tayfun Görgün,
Genel Başkanımız Erol Ekici
ve Genel Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, Birleşik-Metal İş
Genel Başkanı Adnan Serda-
roğlu, CHP İzmir milletvekili
Mustafa Moroğlu, DİSK Ege
Bölge Temsilcisi Ali Çeltek, İz-
mirʼde bulunan Şubelerimizin
Yönetim Kurulu Üyeleri, Tüm
Bel-Sen Sendikası Yöneticileri
ve üyelerimizin katılımı yakla-
şık 5 bin kişi buldu. 

Yürüyüş korteji boyunca
“Tutuklu sendikacılar serbest
bırakılsın”, “Baskılar bizi yıldı-
ramaz” sloganları atılarak Bü-
yükşehir Belediyesi önüne
gelindi. 

Burada konuşma yapan 
Genel Başkanımız Erol Ekici,
taşeronlaştırmaya son veren
ve taşeron işçileri ezilmekten
kurtaran, güvenli iş olanağı
sağlayan Aziz Kocaoğlu ve
bürokratlarına destek vermek,
5 sendikacının serbest bırakıl-
masını istemek için İzmirʼde
olduklarını söyledi. Sendika
yöneticilerinin taşeronlaşmaya
karşı çıkarak sendikal hak ve
özgürlükleri savundukları için
tutuklandıkların belirten Ekici,
"Bu suçsa biz hergün bin defa
suç işlemeye hazırız" dedi.
Genel Başkanımız Erol Ekici,
sendikacılar serbest bırakı-
lana kadar mücadeleye
devam edeceklerini belirtti.

““TTAAQQEERROONNAA  HHAAYYIIRR””  DDPPYYEENN  SSEENNDDPPKKAA  
YYÖÖNNEETTPPCCPPLLEERRPPMMPPZZ  TTUUTTUUKKLLAANNDDII!!
BBUU  HHAAKKSSIIZZ  TTUUTTUUKKLLAAMMAALLAARRII  KKIINNIIYYOORRUUZZ!!!!!!



EMEK 120/EMEK 120/13

Cezaevinde Bulunan İzmir 3 Nolu Şube Mali Sekreterimiz
Memiş Sarıʼndan Mektup Geldi:

İzmir'deki şubelerimiz, İzmir Belediyesi'ne
yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutukla-
nan yönetici ve üyelerimizin serbest bırakıl-
ması için 16 Aralık 2011 tarihinde yürüyüş
düzenledi.

Sendika binası önünde bir araya gelen üyele-
rimiz, "Zam, zulüm, işkence işte AKP" pankartı
eşliğinde sık sık "Baskılar bizi yıldıramaz", "Gün gelecek dev-
ran dönecek AKP hesap verecek" sloganları atarak AKP il bi-
nasına yürüdü ve siyah çelenk bıraktı.

Burada açıklama yapan Genel Sekreterimiz Kani Beko,
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda, "İhaleye
fesat karıştırma, edimin fesat karıştırma, görevi kötüye kul-

lanma, zimmet, rüşvet, belgede sahtecilik güveni kötüye kul-
lanma" suçlamalarıyla tutuklanan arkadaşların serbest bırakıl-
masını istedi. Beko konuşmasına, son dönemlerde artan
tutuklama ve gözaltı operasyonların AKP'nin kurduğu yeni
devlet düzenini çok net olarak gözler önüne serdiğini belirtti.

Yürüyüşe KESK İzmir Şubeler Platformu ve TMMOB da
destek verdi.

16 AralMk 2011 Tarihinde 
Pzmir’de Eylem Düzenlendi 

Tüm Bölge ve Şubelerimiz Tarafından
Tutuklu Bulunan Yöneticilerimize 

Yılbaşında Kart Gönderildi...
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SENDİKAMIZDAN HABERLER...

Ankara  Şubemizin ör-
gütlü olduğu Çayırhan Be-
lediyesi ile Sendikamız
arasında toplu iş sözleş-
mesi imzalandı.

Çayırhan Belediyesinde
yapılan imza törenine Bele-
diye Başkanı Ömer Bayrak,
Belediye Meclis Üyesi Ahmet
Köklü, Mali Hizmetler Mü-
dürü Ruhiye Çetinkaya, Yazı
İşleri Müdürü Yadigar Açık-
göz, Ankara 1 Nolu Şube
Başkanı Çetin Çalışkan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, İş-
yeri Temsilcisi Ahmet Günser
ve işçiler katıldı.

Sözleşme töreninde ko-
nuşma yapan Belediye Baş-
kanı Ömer Bayrak yapılan
sözleşmenin iyi bir sözleşme
olduğunu belirterek, “işçinin
maaşını ödeyemediğim gün
istifa ederim” dedi.

Ardından konuşma yapan

Ankara 1 Nolu Şube Başkanı
Çetin Çalışkan ise, sözleş-
menin tüm üyelerimize ha-
yırlı olmasını dileyerek,
emeğe değer veren, özgür,
kardeşçe ve daha demokra-
tik bir ülke temennisinde bu-
lundu.

Sözleşmenin imzalanma-
sının ardından Belediye Baş-
kanı, sendika yöneticilerimiz
ve üyelerimizin katılımı ile
yemek düzenlendi.

15.01.2012 tarihi itibaryle
geçerli olacak sözleşme ile;

- Günlük yevmiyelerine
alınan taban zammıyla bera-
ber ilk sene için % 19,2,
ikinci sene için ise % 8 ora-
nında zam yapıldı.

- Sosyal haklardan; bay-
ram yardımı, okul, kıfayet,
izin ve yakacak yardımlarına
ise % 100 oranında zam ya-
pıldı.

ÇayMrhan Belediyesi’nde Mutlu Son...

Tokat İline bağlı Ulutepe
Belediyesi ile Sendikamız
arasında sözleşme 22 Ara-
lık 2011 tarihinde imza-
landı.

İmza törenine Ulutepe Be-
lediye Başkanı Bekir Atılgan,
Samsun Şube Başkanı Fah-

rettin Çankaya, Şube Sekre-
teri Derya Kızılkaya, İşyeri
Temsilcisi Rıza Bakşi ve üye-
lerimiz katıldı.

İmzalanan sözleşme ile;
yevmiyeler 36 TLʼden 46
TLʼye yükseltildi.

Ulutepe Belediyesi’nde SözleRme Sevinci

DİSK Genel Sekreteri Tay-
fun Görgün'ün imzası ile giden
mektupta; 

"Sevgili Kardeşim,
Bildiğiniz gibi 27 Kasım

2011 tarihinden bu yana
DİSK/Genel-İş sendikası üyesi
6 işçi İzmirʼde tutuklu bulun-
maktadır. Tutuklular arasında
bulunan Cafer Konca, genel
hizmetler işkolunda faaliyet yü-
rüten ve PSI üyesi olan Genel-
İş Sendikamızın Yönetim
Kurulu üyesi ve İzmir 3. Nolu
Şubeʼnin başkanıdır.

Konca ve şubesi geçtiğimiz
yıllarda taşeronlaştırma ve
kamu hizmetlerinin ticarileştiril-
mesi başta olmak üzere hükü-
metin politikalarını eleştiren
çok sayıda etkinlik düzenlemiş-
tir. 

Hükümet sistemli bir şekilde
gerek uygulamalar gerekse
yasal düzenlemeler yoluyla,
belediyecilik hizmetlerini piya-
saya açmaktadır. Belediye hiz-
metlerinin hizmet satın alma
yoluyla yapılmasına yol açan
yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Belediyecilik hizmetlerinin
taşeronlaştırılması belediye iş-
çilerinin daha kötü koşullarda
ve daha düşük ücretlerle çalış-
ması anlamına geldiği gibi yurt-
taşların ücretsiz ve nitelikli
kamu hizmetine erişimini de
engellemektedir.

Hizmetleri taşeron firmalara
devretmek yerine kendi firma-
ları üzerinden yürüten ve bu fir-
malarda sendikalarla toplu
sözleşme imzalayan İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi hükümetin
baskılarına maruz kalmıştır.

Sendikamızın, hizmet alımı
ihalesine giren firmalarla yap-
tığı görüşmelerde söz konusu
işlerde çalışan işçilerin sendi-
kalı olduğunu, belli bir toplu
sözleşme düzeni bulunduğunu
ve işçilerin insanca yaşamaya
yetecek ücretlerle çalışmak is-
tediğini belirten ifadeleri savcı-
lık tarafından ihaleye fesat
karıştırma olarak yorumlanmış-
tır.

Bir sendikanın en temel 
görevi üyelerinin haklarını sa-
vunmaktır. Arkadaşlarımız bu
görevlerini yerine getirdikleri
için tutuklanmıştır. DİSKʼin üc-
retsiz ve nitelikli kamu hizmet-
leri için ve temel işçi haklarının
korunması adına mücadelesi
devam edecektir. Ayrıca tutuklu
arkadaşlarımızın adil yargı-
lanma hakları gasp edilmekte-
dir.

Tutuklamalardan kısa bir
süre sonra PSI ve EPSUʼnun
Başbakanʼa göndermiş olduğu
mektuplara rağmen durumda
bir gelişme yaşanmamıştır.

Sizi gelişmelerden haber et-
meye devam edeceğiz" dendi.

TTuuttuukklluu  bbuulluunnaann  yyöönneettiiccii  vvee  üüyyeelleerriimmiizz  iillee  
iillggiillii  DDPPSSKK,,  EETTUUCC  vvee  IITTUUCC''aa  mmeekkttuupp  ggöönnddeerrddii......
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SENDİKAMIZDAN HABERLER...

Trakya Şubemizin ör-
gütlü olduğu Kırklareli Be-
lediyesi ile Sendikamız
arasında 2012-2013  döne-
mini kapsayan sözleşme 30
Aralık 2011 tarihinde imza-
landı.

Sözleşme törenine, Kırkla-
reli Belediye Başkanı Av.
Cavit Çağlayan, Kırklareli Mil-
letvekili Turgut Dibek, Toplu

Sözleşme Daire Başkanı Ala-
addin Öztürk, Trakya Şube
Başkanı Salim Şen, Trakya
Şube Yönetimi, Trakya Şube
Denetim Kurulu ve Trakya
Şube Disiplin Kurulu Üyeleri,
İşyeri Temsilcileri ve üyeleri-
miz katıldı.

İmzalanan sözleşme ile
ücretlere % 15 oranında zam
yapıldı.

KMrklareli Belediyesi'nde Davul ve Zurna ile 
SözleRme Sevinci YaRandM...

2011 yılında açılan İzmir
2 Nolu Şubemizin 1. Olağan
Genel Kurulu 24 Aralık 2011
tarihinde yapıldı.

Şube Genel Kuruluna,
Genel Yönetim Kurulumuz
adına Genel Sekreterimiz
Kani Beko ve Eğitim Daire
Başkanımız Hüseyin Yaman,
delegeler ve işçiler katıldı.

190 delegenin oy kullan-
dığı seçimde Şube Başkanlı-
ğına Taner Şanlı seçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri:
1- Barış Aras

2- Kemal Köroğlu
3- Bülent Karaduman
4- Barış Aydın
5- Feysel Erol
6- İmam Rıza Güzel
7- Cafer Alp
8- Ercan Gül
Denetim Kurulu Üyeleri:
1- Kadri Kavut
2- Değer Kartal
3- Gülendam Basmacı
Disiplin Kurulu Üyeleri:
1- Hüseyin Arman
2- Ali Asker Yorulmaz
3- Bayram Kesgin

Pzmir 2 Nolu Qubemizin 1. OlaOan Genel Kurulu YapMldM

KESKʼin 21 Aralık 2011
Çarşamba Günü, “Grevli
Toplu Sözleşme, Güvenceli
İstihdam, İnsanca Yaşayacak
Temel Ücret, Baskı-Ceza ve
Sürgünlerin Durdurulması, Ek

Ödemelerin Emekliliğe Yansı-
tılması” talepleri ile düzenle-
diği bir günlük greve Antalya
Şubemiz ve üyelerimiz des-
tek verdi.

Antalya Qubemiz, 21 AralMk Grevine Destek Verdi

Kayapınar Bele-
diyesi ile Sendika-
mız arasındaki toplu
iş görüşmesi anlaş-
mayla sonuçlandı.

86 işçisi kapsayan
iki yıl geçerli olacak
toplu sözleşme bele-
diye hizmet binasında
yapılan törenle imza-
landı. Sözleşme törenine Ka-
yapınar Belediye Başkan
Vekili Mahmut Dağ, Başkan
Yardımcısı Servet Yılmaz, Di-
yarbakır Şube Başkanı M.
Salih Doğrul ve işçiler katıldı.

İmza töreni öncesi ko-
nuşma yapan Diyarbakır Şube
Başkanı M. Salih Doğrul, be-
lediye yetkilileriyle yaptıkları
görüşmelerde işçilerin hakla-
rını savunan bir pozisyonda
olmalarından dolayı teşekkür
etti. Doğrul, “ Görüşmeleri-
mizde koşullar gözünün de
bulundurulduğunda işçiler için
en iyi iliştirmeler yapılmıştır.
Bu anlamda bu sözleşmede
anlaşmaya varılmasında
emeği geçen herkese teşek-
kür ederiz“ dedi.

Kayapınar Belediye Baş-
kan Vekili Mahmut Dağ ise “

Yapılan anlaşmayla işçilerin
emek hakkı gasp edilmemiştir.
Bu anlamda bizim için en
önemli olan işçilerin emekleri-
nin karşılığını almasıdır. Bu
anlaşmayla özellikle sosyal
haklarda çok iyi imkânlar sağ-
lanmıştır “ dedi.

Kayapınarʼla yapılan söz-
leşmede bir önceki sözleş-
mede olduğu gibi ʻNewrozʼda
idari tatil olması kararlaştırıldı.
Böylece her yıl 21 Mart tari-
hinde belediye çalışanları
mesai yapmayacak. Sosyal
sorumluluk kapsamında eşine
şiddet uygulayan personelin
maaşının yarısı başvuru duru-
munda eşine verilecek.

Ayrıca taban ücret, sosyal
haklarla beraber 70 TL'ye yük-
seltildi. 

KayapMnar Belediyesi'nde Toplu PR SözleRmesi 
PmzalandM
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Ülkemizde  ücretli ça-
lışanların % 60ʼı asgari
ücretle çalıştığı ve  2012
yılının ilk altı ayı için as-
gari ücrete sadece 42
TLʼlik bir ücret zammını
“yeterli” bulan Hükü-
met, emekli milletvekil-
lerine ve mevcut
milletvekillerine “ihti-
yaç” gerekçesi ile %
100ʼe yakın zam yapmak
istemektedir. Bu haksız
zammı protesto etmek
ve asgari ücretle çalışan
işçilere insanca yaşaya-
bileceği bir ücret için
Sendikamız 28 Aralık
2011 tarihinde TBMM
Dikmen Kapısı önünde
basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına Genel
Başkanımız Erol Ekici, Genel
Sekreterimiz Kani Beko, Mali
İşler Daire Başkanımız Fah-
rettin Tecimer, Eğitim Daire
Başkanımız Hüseyin Yaman,
Örgütlenme Daire Başkanı-
mız Remzi Çalışkan, Sosyal-
İş Genel Başkanı Metin
Ebetürk ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, DİSK'e bağlı sendika-
ların yönetici ve temsilcileri,
Ankara 1, 2 ve Konut İşçileri
Şubelerimiz yöneticileri ve
üyelerimiz katıldı.

Saat 12.00'de yapılan
basın açıklamasını Genel
Başkanımız Erol Ekici yaptı.

Erol Ekici konuşmasında;
"Emekli milletvekillerinin

maaşları konusunda bir dü-
zenleme ihtiyacından yola çı-
kılarak ortaya atılan ve sonra
da milletvekili maaşlarını da
kapsayan bir zamma ve kıyak
emekliliğe dönüşen kanun
hakkında görüşlerimizi açıkla-
madan önce bazı gerçekleri
ortaya koymak ve bazı ra-
kamları kamuoyu ile paylaş-
mak istiyoruz.

Öncelikle emekli maaşla-

rına yapılacak zam oranı, as-
gari ücrete yapılacak zam
oranı ve kamu çalışanlarına
yapılacak zam oranı konu-
sundaki gerçekleri ortaya ko-
yalım:

Birinci gerçek; Hükümet
planına göre kamu çalışanları
maaşlarına 2012 yılında ilk
altı ay yüzde 3 ikinci altı ay
yüzde 3 zam yapılacaktır
ancak tüketici enflasyonu
şimdiden yüzde 10 düzeyinde
seyretmektedir.

İkinci gerçek; Asgari ücret
tespit komisyonu toplantıla-
rında Hükümet asgari ücrete
kamu çalışanları ile aynı
oranda zam teklifi yapmakta-
dır. Buna göre asgari ücret 19
TL artışla 659 TLʼden 678
TLʼye yükselmiş olacaktır. Bu
yeterli midir?

Üçüncü gerçek emeklilere
yapılacak zam oranı ile ilgili
olarak Hükümetin 18 Ekim
2011 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan 2012 Progra-
mında ortaya konulmuştur:
Buna göre; …Devredilen SSK
ve Devredilen Bağ-Kur emekli
aylıklarının önceki altı aylık
enflasyon tahminine göre
Ocak ve Temmuz aylarında
sırasıyla yüzde 4,22 ve yüzde
2,78 oranında artırılması ön-
görülmüştür.

Bu gerçeklerden yola çıka-
rak bazı rakamları da ortaya
koyalım:

Şu anda 17 milyon yurtta-
şımız aktif çalışma yaşamı
içindedir; yaklaşık 9.7 milyon
yurttaşımız da emekli aylığı
almaktadır.

Aktif çalışanlar içinde sa-
yıca en fazla olanlar 5510 sa-
yılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanu-
nuna göre 4/a olarak tanımla-
nan hizmet sözleşmesiyle
yani bir ücret karşılığı çalışan-
lardır ki bunların toplam sa-
yısı 11.2 milyondur. Ücret
karşılığı çalışırken emekli
olan ve şimdi emekli aylığı

alanların sayısı da yaklaşık
5.6 milyondur.

Tüm çalışanlar adına ama
özellikle temsilcisi olduğumuz
ücretli çalışanlar ile işçi ve
memur emeklileri adına şu
konuları TBMMʼnin ve
TBMMʼnin saygın milletvekil-
lerinin gündemine getiriyoruz.

1- Şu anda işçi ve memur
olarak çalışanların ücretleri
sizce geçinmek için yeterli
midir? Değilse bu konuda ne
yapmayı düşünüyorsunuz?

2- Şu anda emekli işçi ve
memurların maaşları insanca
yaşam için yeterli midir? De-
ğilse bu konuda ne yapmayı
düşünüyorsunuz? Emekli mil-
letvekillerinin ücretleri arasın-
daki eşitsizliği giderme adına
bir intibak yasası çıkardınız.
Seçim öncesi dönemde işçi-
memur emeklilerine verdiğiniz
intibak yasası sözünü unuttu-
nuz mu? Unutmadıysanız
bunu ne zaman gündeme ge-
tireceksiniz? Bu yasayı
2013ʼe neden ertelediniz?

3- Şu anda ücretle çalı-
şanların en az yüzde 60ʼı as-
gari ücretle çalışmaktadır.
Asgari ücreti yeterli buluyor
musunuz? Bulmuyorsanız ne
yapacaksınız? Ailesi yok sayı-
larak ücreti tek bir işçinin bi-
reysel ihtiyacına göre
belirleyen asgari ücret hesap-
lama yönteminin değiştiril-
mesi için ne yapacaksınız?
Bu yetmezmiş gibi asgari üc-
reti daha da düşürecek bölge-
sel asgari ücret önerilerine
destek verecek misiniz?

4- Kamu hizmetlerinde en
az 2 milyon işçinin taşeron
şirketlerde asgari ücretle ça-
lıştırıldığı; bu işçilerin başta
sosyal güvenlik olmak üzere
sendikal haklarının sürekli
ihlal edildiği bilinmektedir. Bu
konuda ne yapmayı düşünü-
yorsunuz?

5- En önemli toplumsal so-
runlarımızdan birisi işsizliktir.
Şu anda en az 2.5 milyon
yurttaşımız herhangi bir gelire
sahip olmadan iş aramakta-
dır. İşsizleri desteklemek için
işsizlik sigortası kapsamını
genişletmeyi ve işsizlik yar-
dımı düzenlemesini getirmeyi
düşünüyor musunuz?

Ortaya koyduğumuz ger-
çeklerin ardından bu soruları
TBMMʼnin ve TBMMʼde temsil
edilen siyasi partilerin yöneti-
cilerinin ve milletvekillerinin
gündemine getiriyoruz.

Türkiye Büyük Millet Mecli-
siʼnin görevinin öncelikle tem-
sil ettiği halkın ortak
çıkarlarını ve refahını ilgilen-
diren konular olduğunu;
kanun yapma yetkisinin de
öncelikle halk yararına kulla-
nılmasını talep ediyoruz.

Toplumsal görev yürüten-
lerin ve toplumu yönetenlerin
kendi bireysel çıkarlarından
önce toplumun çıkarlarını dü-
şünmeleri ve savunmaları ge-
rekmektedir. Bireysel
çıkarlara öncelik verenlerin
milletvekili olma haklarının ol-
madığını; milleti temsil ede-
meyeceklerini düşünüyoruz"
dedi.

EEmmeekkllii  MMiilllleettvveekkiilllleerriinnee  YYaappMMllaann  ZZaamm  iillee  PPllggiillii
TTBBMMMM  ÖÖnnüünnddee  BBaassMMnn  AAççMMkkllaammaassMM  YYaappMMllddMM......
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İlkeleri ve düşünceleriyle sendika
hareketine rehberlik eden; işçi sınıfı
mücadelesinin unutulmaz ismi DİSK
Eski Genel Başkanı ve Genel Başka-
nımız Abdullah Baştürk, ölümünün
20. yılında Zincirlikuyu Mezarlı-
ğı'ndaki kabri başında düzenlenen tö-
renle anıldı.

Açılış konuşmasını yapan DİSK
Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yurtse-
ven, anmaya katılanları demokrasi ve
sınıf mücadelesinde şehit düşenlerin
anısına bir dakikalık saygı duruşuna
davet etti. Saygı duruşundan sonra, Ab-
dullah Baştürkʼün anısının ve mücadele
geleneğinin işçi sınıfının bugünkü müca-
delesinde sürdüğünü, AKPʼnin emek

düşmanı politika-
ları karşısında
DİSKʼin ve Genel-
İş Sendikasıʼnın
daha da büyütül-
mesi gerektiğini söyleyen Yurtseven
sözü Genel Başkanımız Erol Ekiciʼye bı-
raktı.

Genel Başkanımız Erol Ekici, “12 Ey-
lülʼcülere ʻSiz ancak benim ceketimi
asarsınızʼ diyen işçi sınıfının unutulmaz
önderi Genel Başkanımız Abdullah Baş-
türkʼü saygı ve sevgiyle anıyoruz. 12
Eylül faşizmine karşı verdikleri müca-
dele bugün nasıl mücadele etmemiz ge-
rektiğini de göstermektedir. Onlar
üzerlerine düşenleri yaptılar, biz de onla-
rın yolundan sendikal mücadeleyi yük-
selterek sürdüreceğiz” dedi.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün
ise yaptığı konuşmada, DİSK önderleri-
nin mücadeleleri ve anılarının bugün
DİSKʼe ışık tutmaya devam ettiğini söy-
ledi. Görgün sözlerini şöyle sürdürdü:
“AKPʼnin Torba Yasa, KHK ve emek
düşmanı politikalarına karşı tek seçene-
ğimiz mücadele, mücadele ve mücadele
etmektir. Bugün sağlık emekçilerinin
grevine omuz vermek üzere buradan

Beyazıtʼa gideceğiz” dedi.
Anma törenine katılanlar, konuşmala-

rın ardından ellerindeki karanfilleri Ab-
dullah Baştürk'ün mezarına bıraktı.
Törene Abdullah Baştürk'ün eşi Ayten
Baştürk, DİSK Genel Sekreteri Tayfun
Görgün, DİSK Genel Başkan Yardımcısı
İsmail Yurtseven, Yönetim Kurulu üyeleri
Muzaffer Subaşı, Ali Rıza Küçükosma-
noğlu ve Celal Ovat, Genel Başkanımız
Erol Ekici ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel
Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, Tekstil İşçileri Sendikası
Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Lastik-İş Sendikası
Yönetim Kurulu Üyeleri ve sendikalara
bağlı çok sayıda işçi katıldı.

DİSK eski Genel Başkanı ve CHP İs-
tanbul Milletvekili Süleyman Çelebi de
anmaya katıldı.

Ayrıca anmaya, KESK eski Genel
Başkanı Sami Evren, CHP İstanbul İl
Başkanı, Şişli Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı da katıldılar.

KAYBETTPNPMPZ GENEL BAQKANLARIMIZ ABDULLAH BAQTÜRK’Ü 
SEVGP, SAYGI VE ÖZLEMLE ANDIK...

Erzurum İline
bağlı Karayazı
Belediyesi ile
Sendikamız ara-
sında sözleşme
imzalandı.

İmza törenine
Karayazı Belediye
Başkanı Seyfettin
Kırık, Ağrı Şube
Başkanı Ersin
Erincik ve Şube
Yöneticileri ile işçi-
ler katıldı.

Bir yıllık imzalanan söz-
leşme ile ücretlere % 14 ora-
nında zam yapıldı.

Sendikamızın sekretarya
bölümünde 15 yıl hizmet
veren ve emekli olan arkada-
şımız Hülya Sapmazʼı ani bir
kalp krizi sonucu kaybettik...

Hülya Sapmaz 1965 Hacı-
bektaş doğumluydu.

Ailesine ve tüm sevenlerine
başsağlığı diliyoruz.

Rahat uyu sevgili 
arkadaşımız...

SendikamMzMn EmektarlarMndan 
ArkadaRMmMz Hülya Sapmaz’M Kaybettik...

KarayazM Belediyesi’nde SözleRme Sevinci
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Ağrı İline bağlı Doğube-
yazıt Belediyesi ile Sendika-
mız arasında sözleşme
imzalandı.

İmza törenine Doğubeyazıt
Belediye Başkanı Dr. Canan
Korkmaz, Ağrı Şube Başkanı

Ersin Erincik ve Şube Yöneti-
cileri ile işçiler katıldı. 

İki yıllık imzalanan söz-
leşme ile; birinci yıl için taban
ücrete % 14, ikinci yıl için ise
% 10 oranında zam yapıldı.

Kocaeli Şubemizin ör-
gütlü olduğu İzmit Beledi-
yesi ve Dilovası Belediyesi
işçilerinin katılımı ile 
kahvaltı düzenlendi. 

Tanyıldız Düğün Salo-
nuʼnda düzenlenen kahvaltıya
İzmit Belediye Başkanı Dr.
Nevzat Doğan, Dilovası Bele-
diye Başkanı Cemil Yaman,
Kocaeli Şube Başkanı Vedat
Küçük ve Kocaeli Şube Yöne-
tim Kurulu Üyeleri de katıldı. 

Kahvaltıda konuşma
yapan Kocaeli Şube Başkanı
Vedat Küçük, işçiler ve bele-

diye başkanlarıyla bir arada
olmaktan duyduğu mutluluğu
ifade ederek; “Büyüklerimiz,
güne iyi bir kahvaltı ile başla-
manın o günü verimli kılaca-
ğını söylerlerdi. Biz de bu
tavsiyeyi bütün yıla yaymak
ve 2012ʼyi verimli geçirmek
için sizleri bir kahvaltıda bir
araya getirmek istedik” şek-
linde konuştu.  

Ardından Dilovası Bele-
diye Başkanı Cemil Yaman ve
İzmit Belediye Başkanı Dr.
Nevzat Doğan da birer ko-
nuşma yaptı. 

Kocaeli Qubemizin Örgütlü OlduOu PRyerlerinde
Üyelerimizin KatMlMmM ile KahvaltM Düzenlendi

Siirt-Mardin Şubemizin
örgütlü olduğu Silopi Bele-
diyesi ile Sendikamız ara-
sında toplu iş sözleşmesi
imzalandı.

Silopi Belediyesinde yapı-
lan imza törenine Belediye
Başkan Vekili Hüsnü Yıldırım
Siirt-Mardin Şube Başkanı
Mahmut Timurtaş , İşyeri
Temsilcisi Mikdat Sakar ve iş-
çiler katıldı.

Yapılan sözleşmeye göre;
aylık ücretleri 1700 TL ye

kadar olanlara 200 TL net,
1700 TL üzerinde olanlara ise
50 TL net seyyanen ücret
zammı yapıldı.

Ayrıca Ramazan Bayramı
ve Kurban Bayramı için 100
TL, 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü, Newroz, 1
Mayıs İşçi Bayramı ve 1 Eylül
Dünya Barış günleri için de
75 TL ikramiye verilmesi ve
bu günlerin idari tatil sayıl-
ması kararlaştırıldı.

Silopi Belediyesi’nde Mutlu Son...

DoOubeyazMt Belediyesi’nde SözleRme PmzalandM

Muş İline bağlı Bulanık
Belediyesi ile Sendikamız
arasında sözleşme imza-
landı.

İmza törenine Bulanık Be-
lediye Başkanı Ziya Akkaya,
Ağrı Şube Başkanı Ersin

Erincik ve Şube Yöneticileri
ile işçiler katıldı. 

İki yıllık imzalanan söz-
leşme ile; birinci yıl için taban
ücrete % 14, ikinci yıl için ise
% 10 oranında zam yapıldı.

BulanMk Belediyesi’nde SözleRme Sevinci
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SENDİKAMIZDAN HABERLER...

Artvin Şubemizin örgütlü
olduğu Damar Belediyesi
ve Trabzon-Tonya- İsken-
derli Belediyesi ile Sendika-
mız arasında sürdürülen
toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri anlaşma ile sonuç-
landı.

Her iki belediyde çalışan

üyelerimizin sosyal haklarına
ve ücretlerine %11 oranında
zam yapıldı.

Artvin Şube Başkanı Selim
Bilgin, Damar Belediye Baş-
kanı Yaşar İnalʼa ve İskenderli
Belediye Başkanı Ahmet Ak-
taşʼa anlaşmadan dolayı te-
şekkür etti.  

Damar ve Pskenderli Belediyelerinde 
Toplu PR SözleRmesi PmzalandM

İzmir 4 Nolu Şubemizin
örgütlü olduğu Mordoğan
Belediyesi ile Sendikamız
arasında toplu iş sözleş-
mesi imzandı.

İmza töreninde Mordoğan
Belediye Başkanı Ahmet
Çakır, Genel Sekreterimiz
Kani Beko, İzmir 4 Nolu Şube
Başkanı Şükret Sevgener,
Şube Sekreteri Aydın Tekin,
yönetici, temsilciler  ve üyele-
rimiz katıldı.

Sözleşme ile;
- Ücretlere %17 ila 20 ara-

sında zam yapıldı.
- Sosyal yardımlarda ise

% 30ʼ a varan artışlar sağ-
landı. 

- Üyelerimizin üniversite
de okuyan çocuklarına karşı-
lıksız aylık net 125.00 TL ve-
rilmesi kararlaştırıldı.

- Ayrıca hizmet yılı ikrami-
yesi, 1 Mayıs ikramiyesi gibi
yeni haklar kazandırıldı.

MordoOan Belediyesi’nde SözleRme Sevinci

Kahramanmaraş'a bağlı
Barış Belediyesi'nde toplu
sözleşme görüşmeleri an-
laşma ile sonuçlandı.

Sözleşme törenine Barış
Belediye Başkanı Hüseyin
Doğan, Gaziantep 3 Nolu
Şube Başkanı Ali Güdücü ve
işçiler katıldı.

01.01.2012-31.12.2012
dönemini kapsayan toplu iş
sözleşmesi ile mevcut sos-
yal ve idari maddeler koru-
narak;

- Ücretlere seyyanen
150.00 TL artış,

- Sosyal yardımların ücret
zammı  oranında arttırılması
kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş'a bağlı
Nurhak Belediyesi'nde toplu
sözleşme görüşmeleri an-
laşma ile sonuçlandı.

Sözleşme törenine Nurhak
Belediye Başkanı Ahmet
Akkuş, Gaziantep 3 Nolu
Şube Başkanı Ali Güdücü ve
işçiler katıldı.

01.01.2012-31.12.2012 dö-

nemini kapsayan toplu iş söz-
leşmesi ile üyelerimizin mev-
cut sosyal yardımları
korunarak;

- Ücretlere ve tüm sosyal
yardımlara % 14 oranında
zam yapıldı.

- Evlenme yardımı ise
696.00 TLʼden 1000,00 TLʼye
çıkarıldı.

BarMR Belediyesi’nde 
SözleRme Sevinci YaRandM

Nurhak Belediyesi’nde AnlaRmaya VarMldM



24 Ocak 2012 tarihi iti-
bariyle Resmi Gazeteʼde
yayınlanan Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile işçilere öde-
necek olan ilave
tediyelerin ödenme tarih-
leri belli oldu.

Bakanlar Kurulu Kararına
göre;

- 4/7/1956 tarihli ve 6772
sayılı Kanun kapsamında
giren kurumlarda çalışan iş-
çilere 2012 yılında:

a) Kanunun 1 inci mad-
desine göre yapılacak ilave
tediyenin birinci yarısının
31/1/2012, diğer yarısının
29/6/2012 tarihinde,

b) Kanunun 2 nci madde-
sine göre maden işletmeleri-

nin münhasıran yer altı işle-
rinde çalışanlara yapılacak
ilave tediyenin tamamının
27/12/2012 tarihinde öden-
mesi; Maliye Bakanlığının
5/1/2012 tarihli ve 124 sayılı
yazılı üzerine, mezkur Ka-
nunun 4 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kuruluʼnca
16/1/2012 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

Plave Tediyenin Ödenme Tarihi Belli Oldu 

4 Aralık 2011 tarihinde Di-
yarbakırʼdaki sivil toplum ör-
gütleri ile birlikte “özel yetkili
mahkemelerin kapatılması,
son dönemlerde yapılan ope-
rasyonlar ile tutuklanan sivil
toplum kuruluşlarımın temsil-
cileri, belediye başkanları, si-

yasetçiler ve sendikacıların
bırakılması” için basın açıkla-
ması yapıldı.

Açıklamaya Diyarbakır
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
ile işçiler geniş katılım sağ-
ladı. 

SENDİKAMIZDAN HABERLER...

Son Dönemde YaRanan Tutuklamalara KarRM 
DiyarbakMr’da Eylem Düzenlendi

Adanaʼda kanundışı iha-
leye karşı çıktıkları için yar-
gılanan taşeron sağlık
emekçilerinin davası baş-
ladı. 17 Aralık 2011 tari-
hinde Adliye önünde
buluşan emekçiler “bu
dava tüm taşeron işçilerin
davasıdır, davanız davamız-
dır” diyerek emekçilere
sahip çıktı.

Adanaʼdaki Çukurova Üni-
versitesi Balcalı Tıp Fakültesi
Hastanesiʼnde 22 Ağustos
2011 tarihinde Rektörlük tara-
fından yapılmaya çalışılan ya-
sadışı ihaleye karşı çıkan
Devrimci Sağlık İşçileri Sendi-
kası (Dev Sağlık-İş) üyesi 27
emekçi çevik kuvvet polisi ta-
rafından darp edilerek gözal-
tına alınmıştı. Dev Sağlık-İş
üyeleri hakkında “ihaleye
fesat karıştırmak” suçlama-
sıyla 27 yıl hapis istemi ile
dava açılmıştı.

Adana 1. Ağır Ceza Mah-
kemesiʼnde görülen davada

27 sendika üyesi hakkında
her bir ihaleden 12ʼşer yıl
olmak üzere 2 ihaleden 24ʼer
yıl, polislere görevini yaptır-
mamaktan da 3ʼer yıl olmak
üzere toplam 27ʼşer yıl hapis
cezası isteniyor.

İşlerine ve geleceklerine
sahip çıktıkları için yargılanan
işçileri Dev Sağlık-İş üyeleri
ve birlikte Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası
(SES) ve Türk Tabipleri Birliği
(TTB) yöneticileri, Sendika-
mız adına Eğitim Daire Baş-
kanı Hüseyin Yaman ve
Adana 1 Nolu Şube Başkanı
İsmail Akgül ve Adana 2 Nolu
Şube Başkanı Kemal Aslan
ve şube yöneticileri sabah sa-
atlerinde Atatürk Parkıʼnda
toplanarak Adliyeye yürüdü. 

Adliye önünde ilk sözü
Dev Sağlık-İş Genel Başkanı
Arzu Çerkezoğlu aldı. Çerke-
zoğlu, Adanalı işçilerin dava-
sının tüm taşeron işçilerin
davası olduğunu belirtti. Tüm

engellemelere rağmen müca-
deleden vazgeçmeyeceklerini
ifade etti.

Çerkezoğluʼnun ardından
TTB Başkanı Dr. Eriş Bila-
loğlu konuştu. 

Sendikamız adına ko-
nuşma yapan Eğitim Daire
Başkanımız Hüseyin Yaman
ise, emeğe yönelik çok yönlü
ve sistemli bir saldırıyla karşı
karşıya bulunulduğu bir dö-
nemden geçtiğimizi ifade
ederek, "Balcalı Hastane-
si'nde çalışan emekçilerin ta-
şerona karşı gösterdikleri

mücadele aynı zamanda in-
sanca yaşama mücadelesi,
sağlık hakkı mücadelesi, gü-
venceli iş mücadelesi, sendi-
kal ve özgürlükler
mücadelesidir. Sonuna kadar
yanlarında olacağız" dedi.

Adliye önündeki açıklama-
ların ardından yargılanan 27
sağlık emekçisi alkışlar ve
sloganlar eşliğinde mahkeme
salonuna uğurlandı. Sağlık
emekçileri dava sona erene
kadar adliye önünde arkadaş-
larını bekledi. Dava 12 Mart
2012 tarihine ertelendi.

Adana Çukurova Balcalı Hastanesi'nde 
Çalışan Taşeron İşçilerin Davası Başladı...
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DPSK’E BANLI SENDPKALARIN GENEL KURULLARI YAPILDI

Birleşik Metal-İş Sendi-
kası 18. Merkez Genel Ku-
rulu, 16-18 Aralık 2011
tarihlerinde Kartal Titanic
Otel'de yapıldı.

Sunumlar, film gösterimi,
müzik dinletisi ve bir konfe-
ransla açılışı yapılan 
kongreye Genel Başkanımız
Erol Ekici ve DİSKʼe bağlı
sendikaların yöneticileri ka-
tıldı.

Kongrenin 3. günü tek liste
halinde yapılan seçimlerde:
Genel Başkanlığa Adnan Ser-
daroğlu seçilirken, Genel 
Sekreterliğe M. Selçuk Gök-
taş, Genel Mali Sekreterliğe
Erdoğan Özer, Genel Örgüt-
lenme Sekreterliğine Özkan
Atar ve Genel Eğitim Sekre-
terliğine Seyfettin Gülengül
seçildi.

BirleRik Metal-PR SendikasM 
18. Merkez Genel Kurulunu YaptM

Nakliyat-İş Sendikası 10.
Olağan Genel Kurulunu 7-8
Ocak 2012 tarihlerinde Me-
cidiyeköy Kültür Merke-
zinde yaptı. 

Kongrenin 2. günü tek liste
halinde yapılan seçimlerde:
Genel Başkanlığa Ali Rıza
Küçükosmanoğlu, Genel Se-
kreterliğe Hacı Altaş, Mali

Daire Başkanlığına Ramazan
Ballı, Örgütlenme Daire Baş-
kanlığına Erdal Kopal,
Eğitim Daire Başkanlığına
Abdullah Menek, Yönetim Ku-
rulu Üyeliklerine: Nuri Menek,
Hakan Arslan, Hacı Bayram
Kurban ve Ramazan Yaman
seçildi.

Nakliyat-PR SendikasM 10. OlaOan 
Genel Kurulunu YaptM

Sosyal-İş Sendikasıʼnın
13. Olağan Genel Kurulu, 7-
8 Ocak 2012 tarihinde An-
karaʼda Angora Otelʼde
gerçekleştirildi.

Genel Kurula DİSK Genel
Sekreteri Tayfun Görgün,
DİSK Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Yurtseven, Genel Baş-
kanımız Erol Ekici, Genel 
Sekreterimiz Kani Beko, Eği-
tim Daire Başkanı Hüseyin
Yaman ve DİSKʼe bağlı sen-

dikaların yöneticileri katıldı.
Genel Kurulʼun ikinci gü-

nünde  yapılan seçimde
Metin Ebetürk yeniden Genel
Başkanlığa, Celal Uyar ise
yeniden Genel Sekreterliğe
seçildi. Bir önceki dönemde
Genel Yönetim Kurulu üyesi
olan Engin Sezgin, Hüseyin
Kaşif ve Turgut Çivi Yönetim
Kurulu üyesi olarak seçildi. 

Sosyal-PR SendikasM 13. OlaOan 
Genel Kurulunu YaptM

Lastik-İş Sendikasının
26. Olağan Genel Kurulʼu,
18-19 Haziran 2011 tarihle-
rinde The Greenpark Pen-
dik Hotelʼde
gerçekleştirildi. 

Genel Kurula Genel Baş-
kanımız Erol Ekici ve Genel
Yönetim Kurulu Üyelerimizin
yanı sıra, DİSKʼin eski baş-
kanlarından CHP İstanbul
Milletvekili Süleyman ÇE-
LEBİ, EMCEF Politik Sekre-
teri Sylvain Lefebvre, ICEM
temsilcisi Kemal Özkan, DİSK

eski genel sekreteri CHP
İzmir Milletvekili Musa Çam
katıldı.

Genel Kurulʼda yapılan se-
çimler sonucunda ise Genel
Başkanlığa yeniden Abdullah
Karacan seçilirken, Alaaddin
Sarı Genel Sekreter, Nejdet
Ulusoy Eğitim, Basın-Yayın,
Hukuk ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanı, Muharrem Özen
Toplu İş Sözleşmesi ve Ör-
gütlenme Dairesi Başkanı,
İhsan Malkoç Mali İşler Dai-
resi Başkanı oldu.

Lastik-PR SendikasM 26. OlaOan 
Genel Kurulunu YaptM
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Ağustos ayından bu yana Mersin
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerin-
den İmar İnşaat A.Ş bünyesinde çalı-
şırken ihalenin sona ermesiyle işten
atılan üyelerimiz işlerine geri döndü-
ler. 

İmar İnşaat Şirketi tarafından yürütü-
len park ve bahçeler temizlik ihalesinin
süresinin bitmesinin ardından yapılan
itirazlar sonucu yeni ihale gecikince 177
işçi sözleşmelerinin sona ermesi nede-
niyle açıkta kalmıştı. 

Mersin Şubemizin ve üyelerimizin
kararlılığı ile başlayan direniş, Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Macit
Özcan ve CHP İl Başkanı Yılmaz
Şanlıʼnın yoğun çabaları sonrasında
hızlandırıldı ve ihaleyi alan SFM firması
işçilerin tamamına yeniden işbaşı yap-
tırdı. 

Üyelerimizin işe başlatılma haberin-
den sonra Mersin Şubemiz işçilerle bir-
likte teşekkür toplantısı yaptı.

Toplantıda tüm çalışanların işlerine

geri dönmesi konusunda
yaşadıkları mutluluğu dile
getiren Mersin Şube Baş-
kanı  Kemal Göksoy, çö-
zümde daha önce Mersin
Tabip Odası Başkanı
olan CHP Mersin Millet-
vekili Prof. Dr. Aytuğ
Atıcı, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Macit
Özcan, CHP İl başkanı
Yılmaz Şanlıʼnın olaya
olumlu yaklaşmalarının
büyük payı olduğunu dile
getirerek, “İşçi arkadaşla-
rımız AKP hükümetinin
çıkarmış olduğu taşeronlaşma yasaları-
nın sonucunda işsiz kaldılar. Çünkü
AKP hükümetinin çıkardığı yasalar
emekten yana değil tamamen sermaye-
den yanadır. Biz bu yasalar karşı en dik
duruşu muhalif partiler yapmalıydı. Bi-
zimde CHPʼye sitemimiz bu nedenleydi.
İşçilerin bu tür yasal nedenlerle işsiz

kalması doğal olarak eylemlere yol açtı.
Ama sonuçta çözüme yönelik bir adım
atmış olduğumuz için gayet mutluyuz.
Bu konuda Belediye Başkanımız Macit
Özcan da vermiş olduğu sözün arka-
sında durdu ve hiçbir zaman olumsuz
bir hava yaratmadı. Bu nedenle sürekli
ama ölçülü bir eylem tarzını benimse-
dik” diye konuştu.

PPMMAARR  AA..QQ..  PPQQÇÇPPLLEERRPP  PPQQLLEERRPPNNEE  GGEERRPP  DDÖÖNNDDÜÜ......

DPSK/GENEL-PQ SENDPKASI
PRATPK BPLGPLER

(01.01.2012-30.06.2012 ) Süresi Pçin

SGK AYLIK ALT SINIR
29,55.-TLX30 GÜN = 886,50.-TL

SGK AYLIK ÜST SINIR
5.762,25-TL

ASKERLPK BORÇLANMASI
886,50.-TLX % 32 = 283,8.-TL 

283,8.-TL X 18 AY = 5.106,24.-TL

PSTENE BANLI SPGORTA PPRPMP
En DüRük  :     886,50.-TL X %32 =    283,68.-TL
En Yüksek:  5.762,25.-TL X %32 = 1.843,92.-TL

ASGARP ÜCRET NET
Brüt : 886,50.-TL   /  634.65-TL + (A.G.P)

KIDEM TAZ.TAVANI
2.805,04.-TL 

Antalya İline bağlı Akçay Belediyesi işçileri, Ak-
saray İline bağlı Bozkır Belediyesi işçileri, Kocaeli
İlinde bulunan Dilbel Ltd. Şti. işçileri, Afyonkarahisar
İline bağlı Karamık Belediyesi işçileri, Kırşehir İline
bağlı Ömerhacılı Belediyesi işçileri, Balıkesir İline
bağlı Sındırgı Belediyesi işçileri, Nevşehir İlinde bulu-
nan TOKİ 2. Etap Atatürk Konutlarıʼnda çalışan işçiler
ilk defa sendikalı olurken,

Belediye-İş Sendikasıʼnın örgütlü olduğu Balıkesir
İline bağlı Balya Belediyesi işçileri, Tokat İline bağlı
Evrenköy ve Güzelbeyli Belediyesi işçileri, Mardin
İline bağlı Kızıltepe Belediyesi işçileri Sendikamız
Genel-İşʼe geçti.

Hizmet-İş Sendikasıʼnın örgütlü olduğu Burdur İline
bağlı Bağsaray Belediyesi işçileri de Sendikamız
Genel-İşʼe geçti.

Daha önce örgülendiğimiz işyerlerinden de
Sendikamıza katılımlar devam ediyor. İzmir Bağ-Kent
Ltd. Şt., Çankaya İmar A.Ş., İzelman A.Ş. İzenerji
A.Ş., Kent Yol A.Ş., Yenikent Belediyesi ve Yenima-
halle Ye-Pa Ltd. Şti. işyerlerinden yeni katılımlar
sağladık.

Örgütlülüğümüze güç katacağına 
inandığımız yeni üyelerimize 

"Hoşgeldiniz" diyoruz.

ÖRGÜTLENME ÇALIQMALARIMIZ  
DEVAM EDPYOR...
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Merhaba    
Ben Reyhan Alkıvılcım. Pamukkale Üniversitesi Felsefe

bölümü 3.sınıf öğrencisiyim. Duyduğunuz, okuduğunuz
üzere son zamanlarda yüzlerce öğrenci gözaltına alınıp tu-
tuklandı. Baran Nayır, Ali Deniz..Şeyma..Ben de yüzlerce
öğrenci gibi tutuklandım. Hem de Hopa davasından tutukla-
nan öğrencilerin tahliye olduğu hafta.

Ben Denizli'de devlet yurdunda kalıyordum. Vize sınav-
larıma çalışmak için arkadaşlarımda kalmaya gitmiştim. Sı-
navlarıma bir haftadan daha az bir zaman vardı.Hepimiz
sınav stresiyle uyumaya çalışıyorduk. Sabahın altısında
eve polislar geldi. Kamerayla birden benim kaldığım odaya
girip hiç bir gerekçe belirtmeden ''arama'' yapmaya başladı-
lar. Beni gözaltına alma emrini daha önceden aldıkları bel-
liydi fakat bu bana tüm ev arandıktan ve beni götürmelerine
yakın söylendi! İkametgahım olan Ankara'ya götüreceklerdi.
Arkadaşlarımın evinde bilgisayarıma, telefonuma ve flash
belleklerime el kondu. Daha sonra öğrediğim kadarıyla da
Ankara'da ailemin yaşadığı eve de aynı saatlerde girilmiş.
Bilgisayara, film ve müzik cdlerine, okul için kaynak kitapla-
rıma ve romanlarıma bile el konulmuş, ailem huzursuz edil-
mişti. Misafir kaldığım öğrenci evindeki arkadaşlarım
huzursuz edildiği gibi.

Benim gibi Bolu'dan, Eskişehir'den Ankara'ya getirilen
3ʼü öğrenci 6 arkadaşım daha vardı. Bir hafta önce de Ko-
caeli'de öğrenci bir arkadaşımız daha tutuklandı.    

Salı günü sabah otobüsler ikametgahım olan Ankara'ya
getirildim. Gözaltı süresi uzadıkça uzadı. Cuma sabahı sav-
cılığa ifade vermek üzere 6 arkadaşımla götürüldük. Savcı
bana ''1 Mayıs'a katılmışsın,12 Eylül darbesiyle asılan Teğ-
men Ömer Yazgan'ın mezarını ziyaret etmişsin'' dedi. “Evet
1 Mayıs devletin resmi bayram ilan ettiği bir gündür. Darbe

sonucu idam edilen insanlarında mezarını ziyaret ettim, Ka-
tıldığım hiç bir miting, anma töreni yasadışı değildir” dedim
ve diğer arkadaşlarımla beraber mahkemenin verdiği ka-
rarla tutulandım. Ankara Sincan Kadın Kapalı Hapishane-
sine getirildim. Hopa davasından tutuklanan öğrencilerin
tahliye edildiği hafta bizler yasal olan miting ve anmlar ge-
rekçe gösterilerek örgüt üyeliğinden yargılanıyoruz. Hapis-
hanelerde tutuklu bulunan 500 öğrenciye bizlerde dahil
olduk.

Devletin kendinin bayram ilan ettiği 1 Mayıs İşçi Bayramı
yasa dışı mı oldu? 12 Eylül'de asılan insanların mezarlarını
ziyaret etmek yasa dışı mı? Başbakan Erdal Eren'in mektu-
bunu okudu, mecliste ve gözleri yaşlı şekilde okudu hem
de..Üstüne üstlük darbeyi darbeyi gerçekleştiren Kenan Ev-
ren'in yargılanacağını söyledi. Başbakan yapınca yasal,biz-
ler yapınca mı yasadışı oluyor? 1 Mayıs bayramdır ama
katılırsanız görürsünüz gününüzü demek mi oluyor tüm
bunlar?

Birlikte getirildiğim Gazi Üniversitesi 4, sınıf Felsefe bö-
lümü öğrencisi Meltem Tuna ile birlikte kalıyorum. Mel-
tem'de diğer arkadaşlarım gibi bu yıl mezun olacaktı. Ben
de seneye mezun olacaktım. Eğitim hayatımızdan mahrum
bırakıldık.Yaptıklarımız yasadışı gibi gösterilmeye çalışıldı.
Bizler gibi birçok öğrenci şuan eğitimlerine devam edemiyor
ve hapishanelerde tahliye olacağı günü bekliyor. Sizin ara-
cılığınızla sesizimi duyurmak istiyoruz. Sesimize ses olun.
Bizler bu ülkenin gençliğiyiz. Gençlik gelecek demektir.
Gençliği hapse atılmış bir ülke ne kadar gelişip ilerleyebilir?
Sizlerin bu anlamda desteğini bekliyoruz. 

Tüm tutuklu öğrenciler adına teşekkür ediyorum..
Reyhan Alkıvılcım

Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi-Ankara 

TUTSAK ÖNRENCPLER SERBEST BIRAKILMALI!
Sincan Kapalı Kadın Cezaevinde tutsak bulunan üniversite öğrencisi Reyhan Alkıvılcım ve 
Meltam Tuna Sendikamıza mektup göndererek, yaşadıkları haksız durumu anlattı.

Hrant Dink Davası: Devlet
kararını verdi...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönet-
meni Hrant Dink'in katledilmesine ilişkin
beş yıldır süren davanın 25. Duruşma-
sında karar çıktı. 17 Ocak 2012 tari-

hinde Beşiktaş Adliye-
sinde görülen karar du-
ruşmasında Hrant Dink
cinayetinde bir örgüt söz
konusu olmadığı gerek-
çesiyle sanıkların hepsi
silahlı örgüt üyeliğinden
beraat etti. Mahkeme,
Yasin Hayal'in tasarlan-
mış şekilde adam öldür-
meye azmettirmekten
ağırlaştırılmış müebbet
hapsine karar verdi.

Erhan Tuncel'e ise Hrant Dink dava-
sından ceza verilmezken McDonalds
bombalanmasını azmettirmekten 10 yıl
altı ay hapis cezası verildi. Böylece beş
yıl süren dava basit bir cinayet davası
gibi kapatılmış oldu.

Bu Dava Böyle Bitmez!
17 Ocakʼta mahkemenin aldığı ka-

rarı kınamak ve 19 Ocakʼta Hrant
Dinkʼin katledilişinin 5. yıldönümünde
anmak için onbinler Agos Gazetesiʼne
yürüdü.

19 Ocak 2012 tarihinde saat
13.00'te Taksim'de buluşan onbinler,
saat 13:30'da Hrant Dink'in öldürüldüğü
Agos Gazetesi önüne doğru, "Faşizme
inat kardeşimsin Hrant", "Hepimiz
Hrant'ız hepimiz Ermeni'yiz" sloganları
eşliğinde yürüdü. Hrant Dink'in eşi
Rakel Dink, oluşturulan kortejin en
önünde yer aldı. Yürüyüşe yaklaşık 50
bin kişi katıldı. 

Aynı gün Ankara ve İzmirʼde de
geniş katılımlı yürüyüşler düzenlendi.

FFAAQQPPZZMMEE  PPNNAATT,,  KKAARRDDEEQQPPMM  HHRRAANNTT!!
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DİSK, KESK, TTB VE TMMOBʼun yaklaşık bir
yıl önce, “2011 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kon-
gresi”, düzenleme kararı aldı. Hem merkezi hem
de yerel düzeyde, 8 bölgeden Kongre düzenleyi-
cisi örgütlerin yönetici ve kadrolarının işçi sağ-
lığı ve güvenliği alanına dair, “ortak dil
oluşturma, bilgi paylaşımı ve Kongre hazırlık sü-
reciyle sonrasına ilişkin görüş alışverişinde bu-
lunmak” amacıyla Eylül ayında “Örgüt Okulu”
toplantıları yapıldı.

Örgüt Okulu toplantılarının ardından devam
eden hazırlık çalışmalarının tamamlanmasıyla
birlikte kongre, 2 Aralık 2011 tarihinde Ankaraʼda
İnşaat Mühendisleri Odasıʼnda başladı.

Kongrenin ilk gününün açılışı Kongre Düzenleme
Komitesi Üyesi ve Sendikamızın uzmanlarından
Özgün Millioğulları Kayaʼnın katılımcıları program
hakkında bilgilendirmesiyle başladı ve daha sonra
Düzenleme Komitesi adına Dr. Sedat Abbasoğlu
kısa bir konuşma yaptı.

Ardından dört örgüt adına Kongre Başkanı olan
Onur Hamzaoğlu, sermayenin özellikle savaş sonra-
sında yaşanan göçten kaynaklı iş havzalarında etnik
kökene göre ayrım yaptığına dikkat çekerek, Kürt
halkının göç ettiği yerlerde yüzde 50 düşük ücretle
çalıştırıldığını belirtti.

Onur Hamzaoğluʼnda sonra kürsüye gelen DİSK
Genel Sekreteri Tayfun Görgün ise, Türkiye işçi ve
emekçilerinin tarihinin en şiddetli ve kapsamlı saldırılarıyla
karşı karşıya olduğunu belirterek, AKP hükümeti döneminde
uygulamaya konulan baskı politikalarına değindi. 

Daha sonra sırasıyla KESK Genel Başkanı Lami Özgen,
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve  TTB
Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu konuştu. 

Günün programı, “Taşeronlaşmanın İşçi Sağlığına Etkileri”
konu başlığıyla devam etti. “Taşeronlaşmanın Önüne Nasıl
Geçeriz?” sorusunun yanıtının arandığı paneli DİSK Genel
Başkan Vekili Tayfun Görgün yönetti. Bu bölümde hukukçu
Murat Özveri, akademisyen Kayıhan Pala, Maden Mühendis-
leri Odası Yönetim Kurulu Üyesi H. Can Doğan, Limter-İş
Genel Başkanı Kamber Saygılı ve Dev Sağlık-İş Genel Baş-
kanı Arzu Çerkezoğlu konuştu. Panelistlerin konuşmalarının
ardından; Ne yapmalı/nasıl yapmalı? sorusunun yanıtına izle-
yiciler konuşarak katkı sundu.

İlk günün ikinci oturumu “Güvencesizler-Geleceksizlik ve
Sağlık” paneli başladı. KESK Genel Başkanı Lami Özgenʼin
yönettiği panelde; akademisyen Aziz Çelik, Akademisyen Al-
paslan Türkkan, akademisyen Gökhan Atılgan ile Tuzla Tersa-
nesinden işçiler, Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi
Temsilcisi, Atık Kağıt İşçileri Derneği Temsilcisi, Ev Eksenli
Çalışanlar Sendikası Temsilcisi, Ostim İşçi Sağlığı Meclisi
Temsilcisi ve Ev işçileri Dayanışma Sendikası Temsilcileri ko-
nuştu.

Panellerin ardından Grup Çalışmaları başladı. Günün son
programı ise “Davutpaşaʼnın Külleri” filmi oldu.

Kongrenin ikinci günü, “İşçinin bilme hakkı ve sağlıklı
emek” paneli ile başladı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş
Bilaloğluʼnun yönettiği oturumda akademisyen Fuat Ercan, Dr.
Celal Emiroğlu, Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Bedri Tekin, akademisyen Özlem Özkan, Dr. Levent
Koşar, Fizik Mühendisi Haluk Orhun ve DİSK İSİG Dairesi Uz-
manı Tevfik Güneş söz aldı.

İkinci günün öğleden sonraki oturumu ise “Çalışma Yaşa-
mında Kadın”dı. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Berna Va-
tanʼın yönettiği oturumda, akademisyen Melda Yaman Öztürk,
akademisyen Gülay Toksöz, akademisyen Gamze Yücesan
Özdemir, akademisyen Meltem Çiçeklioğlu, akademisyen
Handan Çağlayan, SES Yönetim Kurulu Üyesi Bedriye Yor-
gun, DİSK üyesi Zeynep Ekin Aklar, Dev Sağlık-İş Sendikası
üyesi Güllü Hanoğlu, Tekel direnişinden Songül Aydın ve
KESK Genel Meclis Üyesi Meryem Çağ katıldı. Panel, Feryal
Öneyʼin “Kadın Ağzı Türküler” (Kardeş Türküler) dinletisiyle
son buldu.

Kongrenin son günü ise “Hegemonya ve Karşı Hegemonya
Mücadelesi; Gönüllülükten İtiraz Hakkına” oturumu ile başladı.
Oturum başkanlığı Onur Hamzaoğluʼnun yaptığı panelde; ga-
zeteci-yazar Aydın Çubukçu, akademisyen Mehmet Zencir ve
akademisyen Gaye Yılmaz konuşma yaptı.

Kongre plaket töreni ve kapanış konuşması ile son buldu.
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