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TAM BA@IMSIZ,
DEMOKRATBK, ÖZGÜR,

ECBTLBKÇB VE SÖMÜRÜSÜZ
BBR DÜNYA BÇBN

BCÇBLER, EMEKÇBLER

1 MAYIS
ALANLARINDAYDI!



1- İşçi sınıfının
“uluslararası birlik,
dayanışma ve mücadele
günü” olan 1 Mayısʼı bu yıl
coşkuyla ve ülkenin her
yerinde kitlesel katılımla
kutladık.

1 Mayıs 2012 AKP iktida-
rının gerici, baskıcı, adalet-
siz, hukuksuz siyasetine
karşı yüz binlerce örgütlü
insanın alanlara akışına
sahne oldu; tepkiler ortaya
konuldu ve bir bakıma da
önümüzdeki dönem
Türkiyeʼsine ilişkin güçlü
sinyalleri ortaya çıkardı.

Türkiye işçi sınıfı, sendi-
kal örgütleriyle, başta İstan-
bul, Ankara ve İzmir olmak
üzere kutlamanın gerçekleş-
tiği tüm illerde yaşamsal ta-
lepleriyle alanları doldurdu.
Kıdem tazminatı hakkını
fiilen ortadan kaldıracak
kıdem tazminatı fonunun
kurulmasına, iktidarın işçi
sınıfına bakışına açıklık
getiren Ulusal İstihdam
Stratejisine, iktidar kaynaklı
sendikal hak ihlallerine ve
taşeronluğun yaygınlaşma-
sına karşı mücadele kararlı-
lığı işçi sınıfını alanlarda bir
araya getiren başlıca
gündem konularıydı.

1 Mayıs 2012, sendikal
anlayışları netleştiren, böy-
lece bir bakıma önümüzdeki
dönemin sendikal mücade-
lesini de berraklaştıran bir
işlev gördü. Görüldü ki
günümüz sendika hareke-
tinde, ikisi ana akım, birisi
dönemsel akım olmak üzere
3 akım, 1 Mayısʼta takındık-
ları tavırla, belirginleşmiş
oldu. Birinci ana akım gele-
neksel olarak Devlet yörün-
gesinde işleyen ve işçi sınıfı
hareketini apolitikleştirme,
siyasetten uzaklaştırma işl-
evi gören Türk-İş çizgisidir.
İkinci ana akım DİSK
tarafından temsil olunan ve
işçi sınıfı mücadelesini
siyasi, ekonomik ve toplum-
sal bağlamında ele alan

sınıf ve kitle sendikacılığı
çizgisidir.

Ara ya da dönemsel
akım olarak ise Hak-İş
çizgisi kendisine biçilen gör-
evi yerine getirmiş ve işçi sı-
nıfı kazanımlarını tamamen
ortadan kaldırma planına
ortak olarak, bu planın ha-
zırlayıcısı olan iktidara kendi
kutlama alanını açmıştır.

Ana akım olarak Türk-İş
çizgisi ile ara dönem çizgisi
Hak-İşʼi, gördükleri işlev açı-
sından benzemekle birlikte,
aynı çizginin unsurları ola-
rak değerlendirmiyoruz.
Bunun başlıca iki nedeni
bulunmaktadır: Birincisi, 1
Mayıs 2012 ana akım olarak
Türk-İşʼi kendi içinde ayrış-
tırmıştır. Sendikal Güçbirliği,
geleneksel Türk-İş çizgisinin
dışına çıkarak sınıf ve kitle
sendikacılığı çizgisinin tem-
silcisi DİSK ile ortak hareket
etmiş; bir bakıma Türk-İş
yönetimini kuşatan egemen
çizgiye ilişkin yüksek sesli
bir meydan okuma gerçek-
leştirmiştir. Bu durum Türk-
İşʼin, önümüzdeki süreçte
değişime gebe olduğunu
göstermekte ve aynı
zamanda Türk-İş ile Hak-
İşʼin aynı olmadığını göster-
mektedir. İkincisi, ana akım
olarak Türk-İş çizgisi Devleti
yöneten siyasi iktidarın yö-
rüngesinde sendikal faaliyet
yürütmeyi şiar edinmiştir.
Hak-İş çizgisinin rengi ise
değişmez olarak kalmakta
ve sadece siyasal İslam çiz-
gisinde şekillenen siyasi ikti-
darılar döneminde ve
onların siyasi gücüyle sendi-
kal güç haline dönüşebil-
mektedir. Türk-İş ve Hak-İş
çizgisinin dönemsel olarak
benzeştiren olgu da budur.

Sendikal harekette, 1
Mayıs nedeniyle ortaya
çıkan ayrışma, olumsuz bir
durum olarak değerlendiril-
memeli aksine önümüzdeki
dönemin sınıf mücadele-
sinde umut verici bir

gelişme olarak değerlendiril-
melidir.

Türkiye işçi sınıfının sen-
dikal gücünün yanı sıra 1
Mayıs alanları, ülkemizde
çok çeşitli demokratik-top-
lumsal muhalefet örgütleri-
nin, hareketlerinin ve
girişimlerinin varlığına
sahne olmuştur. Öğrenci ör-
gütleri, kentsel dönüşüm adı
altında yürütülen kentsel ta-
lanın mağdurları, kent
emekçileri, kadın hareket-
leri, sanatı yobazlıktan kur-
tarmak için mücadele
başlatan sanatçılar, yaşam
alanlarına sahip çıkan köy-
lüler, sosyalist örgütler,
barış ve demokrasi isteyen
Kürt halkının temsilcileri,
kültürlerini özgürce geliştir-
mek isteyen çeşitli halk ke-
simleri, demokratik kitle
örgütleri, meslek örgütleri ve
daha onlarca örgüt bünye-
sinde örgütlenmiş yüzbin-
lerce emekçi yurttaşımız
coşku, bilinç ve kararlılıkla
alanlarda bir araya gelmiştir.

1 Mayısʼta ortaya çıkan
toplumsal muhalefet, ülke-
mizin demokratik geleceği
konusunda güçlü bir mesaj
olmuş, bugüne kadar susan
milyonlarca insana bir mü-
cadele coşkusu ve umut
vermiştir.

2- Önümüzdeki dönemin
Türkiye işçi sınıfı açısından
en önemli gündemi Hükü-
metʼin tam anlamıyla saldırı
olarak nitelendirilmesi gere-
ken Ulusal İstihdam Strate-
jisi (UİS) önerisidir.
Genel-İş Emek Gazetesinin
bir önceki sayısında da de-
ğindiğimiz UİS güncelliğini
korumakta ve işçi sınıfına
saldırı belgesi olarak halen
karşımızda durmaktadır.

Türkiye ekonomisinin ge-
leceğine ilişkin belirsizlikle-
rin arttığı bir dönemdeyiz.
Bu belirsizlikler dönemi
emek-sermaye ilişkilerinin
yeniden ve emekgücü aley-
hine düzenlenmesi için hem
iktidara hem de sermaye
kesimine olanaklar sunmak-
tadır.

UİS belgesi incelendi-
ğinde görülmektedir ki önü-
müzdeki dönemde emek
gücünün değerinin Türkiye
sermayesinin uluslar arası
piyasada rakibi olan Çin,
Hindistan vb ülkeler seviye-
sine geriletilmesi temel poli-
tika olarak belirlenmek
istenmektedir. Emek gücü-
nün değerinin düşürülme-
sinde esnek istihdam
biçimlerinin genişletilme-
sine, özel istihdam bürola-
rına işçi kiralama yetkisinin
verilmesine ve bölgesel as-
gari ücret uygulamasına
büyük önem verildiği görül-
mektedir.

Artık Devletin temel
istihdam biçimi olan ve
Devlet politikası olarak
geliştirilen taşeron uygula-
maları da emek gücünün
değerinin düşürülmesinde
bir politika aracı olarak dü-
şünülmektedir.

Bu durumda artık bizleri
bekleyen keskinleşen sınıf-
sal çelişkiye nasıl müdahale
edeceğimiz, mücadeleyi
nasıl ve hangi yöntemleri
öne çıkararak sürdüreceği-
mizdir.

3- Sendikalar, işçilerin
kendileri için sınıf olma is-
tencinin sonucu olarak or-
taya çıkmış mücadele
örgütleridir. İşçi sınıfı tarihi
bize bunu binlerce zengin
örnekle göstermektedir. 22
Nisan 1962 tarihinde kuru-
lan Genel-İş de bu tarihin
izlerini taşıyarak bugüne
kadar varlığını sürdürmüş-
tür.

Sendikamızın bundan
sonraki zorlu süreçte
üzerine düşen görev, kendi
mücadele tarihinden aldığı
güçle işçi sınıfının zengin
mücadele tarihini de özüm-
seyerek mücadeleyi yeni
koşullarda sürdürmek ola-
caktır.
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EMEK’TEN...

DDBBSSKK//GGEENNEELL--BBCC
GGEENNEELL  YYÖÖNNEETTBBMM  KKUURRUULLUU
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1 MAYIS BCÇB SINIFININ BBRLBK, DAYANICMA VE MÜCADELE GÜNÜ COCKU BLE KUTLANDI

TTAAKKSSBBMM''DDEE  CCOOCCKKUULLUU  
11  MMAAYYIISS......

1 Mayıs Taksim'de coşku ile kut-
landı...

Program saat 11.00ʼde sendika baş-
kanlarının Kazancı yokuşuna karanfil bı-
rakması ile başladı.

Kortejler yürüyüş hazırlıkları yaparken
meydandaki kürsüye AKPʼye direnen sa-
natçılar aldı. Mustafa Alabora mitingin
başlamasını bekleyen binlerce kişiye
Nazım Hikmet'in Taranta Babu şiirini
okudu. Oyuncu Mert Fırat da bir ko-
nuşma yaparak emekçilerin çalışma sa-
atlerinin uzunluğunu eleştirdi. Fırat'ın
ardından söz alan Altan Gördüm, "Tiyat-
roların özelleştirilmesi" fikrini eleştirerek
AKP iktidarına "Şirket değil ülke yöneti-
yorsunuz" diye seslendi. 

Saat 14.00'da ise tüm Türkiyeʼdeki 1
Mayıs alanlarıyla birlikte Taksim'de de
hep bir ağızdan ʻFaşizme karşı omuz
omuzaʼ sloganları yükseldi. Bir dakikalık
saygı duruşunun ardından 1977, 1989,
1996 1 Mayıslarında katledilenlerin isim-
leri okundu. Her bir isim okunduğunda
bütün meydan "Burada" diye yanıt verdi.

Tertip Komitesi adına DİSK Genel Se-
kreteri Adnan Serdaroğlu'nun yaptığı açı-
lış konuşmasının ardından ilk

konuşmayı DİSK Genel
Başkanı ve Genel Baş-
kanımız Erol Ekici yaptı.
Ekici konuşmasında:
"Yoldaşlar, dostlar '77,
'89, '96 yıllarında yitirdi-
ğimiz canların yakınları,
işçiler, emekçiler, kamu
çalışanları, işsizler,
bütün iş kollarından sınıf
kardeşlerim, devrimciler,
sosyalistler, dışlananlar,
ötekileştirilenler, mey-
danları kol kola dolduran
aydınlar, yüreği emekten
yana atanlar, emek
dostları, 1 Mayıs için bu-
rada bizi yalnız bırakma-
yanlar hoşgeldiniz” dedi.

'ÇETİN BİR KAVGA 
BİZİ BEKLİYOR'

Ekici konuşmasına, “Bugün 1 Mayıs
alanında olan milyonlar zalimin zulmüne
boyun eğmemiştir. Dün olduğu gibi De-
nizlerden, İbolardan, Mahirlerden, Pir
Sultanlardan aldığımız mücadele ile var
olduk, var olacağız. Halkız haklıyız. 

Emek dostlarına sesleniyorum, çetin
bir kavga sizi bekliyor. Onlardan ne de-
mokrasi ne de özgürlük dilenmeyeceğiz.
Onlar yıkacak biz yeniden yapacağız,
onlar engelleyecek biz yılmadan direne-

ceğiz. Tüm işçileri, emekçileri, kamu çalı-
şanlarını, gençleri, kadınları, devrimcileri,
sosyalistleri, demokratları, yoksulları bir-
likte mücadeleye davet ediyorum. Yaşa-
sın 1 mayıs, yaşasın halkların kardeşliği"
dedi.

Ekiciʼnin ardından KESK Genel Baş-
kanı Lami Özgen  TMMOB Genel Baş-
kanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez
Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu birer ko-
nuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dört örgütün
başkanı beraber "Kurtuluş yok tek başına
ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı
attı.

KONYA 1 MAYIS

İSTANBUL 1 MAYIS

ANKARA 1 MAYIS

İSTANBUL 1 MAYIS
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1 MAYIS BCÇB SINIFININ BBRLBK, DAYANICMA VE MÜCADELE GÜNÜ COCKU BLE KUTLANDI

DDBBYYAARRBBAAKKIIRR’’DDAA  
11  MMAAYYIISS......

Diyarbakır'da 1 Mayıs
için İstasyon Meydanı'nda
miting düzenlendi. Mitinge
Sendikamız Genel-İş yoğun
bir katılım sergiledi.

Miting alanında toplanan
kalabalığa seslenen Örgüt-
lenme Daire Başkanımız
Remzi Çalışkan mitinge katı-
lanların 1 Mayıs'ını kutladı.
Çalışkan sözlerine şöyle
devam etti: "Sendikalar,
emeğe yönelik saldıralara
karşı mücadelenin savunu-
cusu olduğu kadar, demok-
rasi mücadelesinin de
bekçisidir. Halklara ve halkla-
rın kardeşliğine yönelik yapı-
lan baskılar, gözaltı ve

tutuklamalar da bir demokrasi
sorunudur. Bugün yaşadığı-
mız sorunların ve yaratılan
gerginlik ortamının öncelikli
sorumlusu, bu topraklarda
yaşayan farklı etnik köken-
den halklar değil, onları kendi
siyasal ve ideolojik hedefle-
rine ulaşmak için bölmeye ve
ırkçı-gerici politikaları artır-
maya yönelik olarak çalışan
egemenlerdir. Bu oyunun bi-
lincine vararak, Ülkemizde,
bölge halklarının karşı kar-
şıya olduğu çatışma ve savaş
ortamının sona erdirilmesi
için, barış ve kardeşlik talebi
bu ülkede yaşayan her kesi-
min en temel talebi olmak zo-
rundadır ve bu talebi daha
yüksek ve kararlı bir şekilde
haykırmak zorundayız" dedi.

Çalışkan sözlerini, “Başta
Kemal Türkler, Mahmut
Seren ve demokrasi mücade-
lesinde toprağa düşenlere
selam olsun” diyerek, “Barış
içinde, insana ve doğaya say-

gılı, sınıfsız, sömürüsüz bir
dünya özlemiyle selamlıyo-
rum. Bimire Koletî, Bijî Aşiti!
(Kahrolsun kölelik, Yaşasın
Barış” diyerek sonlandırdı.

DİYARBAKIR

ANKARA’DA 1
MAYIS...

Ankara Sıhhiye Meyda-
nı'nda "Emek, Özgürlük,
Adalet, Barış" talepleriyle
bir araya gelen her halktan
ve her meslekten onbin-
lerce emekçi ve işçi hep bir
ağızdan "Faşizme karşı
omuz omuza" dedi.

KESK, DİSK, TMMOB,
TTB öncülüğünde Ankara
Tren Garı'nda sabah saatle-
rinde bir araya gelerek yürü-
yen onbinlerce kişi Sıhhiye
Meydanı'nda miting düzen-
ledi. 

Mitingde ilk konuşmayı 1
Mayıs Tertip Komitesi adına
KESK Şubeler Platformu
Sözcüsü Doğan Kaya yaptı.

Kaya'nın ardından konu-

şan DİSK Ankara Bölge Tem-
silcisi ve Genel Sekreterimiz
Kani Beko, İşçilerin 1 Mayıs
2012'yi egemenlerin saldır-
ganlıklarını yoğunlaştırdığı bir
dönemde karşıladığına dikkat
çekerek, eğitimde 4+4+4 dü-
zenlemesi ile eğitimde, sağ-
lıkta dönüşüm adı altında
sağlık alanında, sendikal
haklar ve mücadelede son
derece ağır bir tehdit ile karşı
karşıya olduklarını belirterek
bunun adının AKP olduğunu
belirtti.

Beko, "Biz DİSK olarak ül-
kenin sivil bir diktaya doğru
sürüklendiği bir süreçte, eme-
ğin halkların yok edilmesine,
yoksulluğa, eşitsizliğe, hak ve
özgürlüklerimizin gasp edil-
mesine, Ortadoğu'da yaşa-
nan kirli savaşa dur demek ve

savaşa karşı barış talebimizi
yükseltiyoruz" diyerek herke-
sin 1 Mayıs'ını kutladı ve ko-
nuşmasına son verdi. 

Beko'nun ardından Tertip
Komitesi'nden ATO Genel

Sekreteri Doktor Selçuk Ata-
lay konuştu. 

Konuşmaların ardından
Grup Kibele'nin şarkıları eşli-
ğinde halaylar çekildi. Ardın-
dan miting sona erdi.

ANKARA

VAN’DA 1 MAYIS...
Vanʼda, ʻ1 Mayıs İşçi Sı-

nıfının Birlik, Mücadele ve
Dayanışma Günüʼ coşkulu
geçti.

Sabah saatlerinden 
itibaren Faki Teyran Par-
kıʼnda toplanan DİSK, KESK,
TMMOB ve Sendikamız
Genel-İş'in üyeleri İtfaiye
Meydanıʼna doğru yürüdüler.
Grupların alanda yerlerini al-
masıyla Türkçe ve Kürtçe ça-
lınan müzikler eşliğinde
halaylar çekildi.

Alanda Sendikamız adına
konuşma yapan Eğitim Daire
Başkanımız Hüseyin Yaman,

"Bugün bu alanda 1 Mayıs
Birlik, Mücadele ve Daya-
nışma Gününü hep birlikte
kutlamak için farklı renkleri-
mizle biraradayız. Bugün mil-
yonlarca yürek ülkemizin dört
bir yanında, “özgürlük, de-
mokrasi, eşitlik ve barış” için
1 Mayıs alanlarında" dedi.

Yaman konuşmasına, "Biz
DİSK olarak, ülkenin bir sivil
diktaya doğru sürüklendiği bir
süreçte, emekçinin haklarının
yok edilmesine, yoksulluğa,
eşitsizliğe, hak ve özgürlükle-
rimizin gasp edilmesine, Or-
tadoğuʼda yaşanan kirli
savaşa dur demek ve savaşa
karşı barış taleplerimizi hay-

kırıyoruz ve haykırmaya
devam edeceğiz” dedi.

Diğer kurum temsilcilerinin

konuşmalarının ardından
Ferhat Tunç konseri ile 1
Mayıs sona erdi.

VAN
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SİİRT-MARDİN ŞUBEMİZE BAĞLI CİZRE TEMSİLCİLİĞİN-
DEKİ 1 MAYIS KUTLAMALARI

GAZİANTEP 1 MAYIS

BANDIRMA 1 MAYIS BURSA ŞUBEMİZ 1 MAYISʼI TAKSİMʼDE KUTLADI

HATAY 1 MAYIS İZMİR 1 MAYIS

İSTANBUL KONUT İŞÇİLERİ ŞUBESİ SİNOP 1 MAYIS

TÜM CUBELERBMBZ 1 MAYIS’I ALANLARDA KUTLADI...
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TÜM CUBELERBMBZ 1 MAYIS’I ALANLARDA KUTLADI... TÜM CUBELERBMBZ 1 MAYIS’I ALANLARDA KUTLADI...

TRAKYA ŞUBEMİZ 1 MAYISʼI TAKSİMʼDE KUTLADI MERSİN 1 MAYIS

AĞRI 1 MAYIS SAMSUN 1 MAYIS

ADANA 1 MAYIS MUĞLA 1 MAYIS

BALIKESİR 1 MAYIS ANTALYA 1 MAYIS
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DBSK/GENEL-BC SENDBKASI:
BELEDBYE BCÇBLERBNBN SESB OLMAK BÇBN…
SENDBKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER BÇBN…    

SÖMÜRÜYE DUR DEMEK BÇBN,
GERÇEK ECBTLBK VE BARIC BÇBN,

ADALET BÇBN,
BACKA BBR DÜNYAYI KURMAK BÇBN…

50 YILDIR MÜCADELE EDBYOR…

Belediye  işçilerinin bir araya gelerek 22 Nisan 1962 ta-
rihinde temellerini attığı ve Türkiye işçi sınıfının mücadele 
tarihine adını altın harflerle yazdıran Genel-İş Sendikası, 
kuruluşunun 50. yılını kutluyor...

Abdullah Baştürkʼün önderliğinde Mustafa Sığan, Cemil
Uludağ, Cemil Altan, Mustafa Büyükçeşme ve Bekir Büyükcan
ile başlayan yürüyüş, baskılara ve engellere rağmen 50 yıldır
sürüyor...

Hiç kuşkusuz Genel-İş tarihini yazanlar, yurdumuzun dört
bir yanında çalışan ve onlarca belediyeden süzülüp gelen
onurlu ve mücadeleci BELEDİYE İŞÇİLERİDİR.

Kurucu Genel Başkanımız Abdullah Baştürk bu mücadeleyi
anlatırken;

“…işçi sınıfının bir bireyi olmakla övünüyorum. Yarını doku-
yan ellerin akıl ve yüreğine, kardeşliğine güvenim sonsuzdur.
Taştan ve demirden zindanlar, gördüğümüz haksızlıklar ve iş-
kenceler, tüm çektiklerimiz ne ilktir ne de son. İyiyi, güzeli,
mutluluğu arayanlar ile sömürü ve baskının yandaşları arasın-
daki kavga sürecektir. Ancak inanıyorum ki, bir gün mutlaka;
ama mutlaka çocuklarımız geleceklerine umutla bakabilecek-
lerdir, gülecektir tüm çalışanların yüzleri, bağıra bağıra özgür-
lük, kardeşlik ve barış türküleri söylenecektir, Türkiyeʼmde ve
dünyanın dört yanında.”

Onların tek yürek ve tek yumruk olarak 50 yıldır binbir güç-
lükle, yoksullukla ve çeşitli baskılara karşı mücadele ede ede

kazandıkları başarılar,
Sendikamızın kararlı-
lığı ile   geçmişten ge-
leceğe bir köprü
oluşturmuştur.

Sendikamız, kuru-
luşundan bu yana,
üyelerinin ve tüm çalı-
şanların çıkarlarını
kararlılıkla savunmuş,
onların hak arama mücadelesine önderlik ederek sınıf ve kitle
sendikacılığı anlayışının temsilcisi olmuştur.

Türkiyeʼde ilklerin sendikası olma özelliğini gururla taşıyan
DİSK/Genel-İş, bir çok hak ve özgürlüğün kazanılmasında ön-
cülük yapmıştır. Çorum Belediyesi işçileri, Manisa Belediyesi
işçileri Ankaraʼya sessiz yürüyüş gerçekleştirmiş,  yalın ayak-
ların sesi olmuştur.

50 yıllık mücadele tarihinde, bir yandan sermayenin yoğun
saldırılarına, öte yandan askeri darbenin yasak ve baskılarla
dolu uygulamalarına karşı direnme gücünü oluşturmuştur.

Yiğit işçi önderleri Abdullah Baştürk, Ertan Andaç, İsmail
Hakkı Önal, Mahmut Seren ve daha yüzlerce yoldaşımızın
bize bıraktıkları maddi ve manevi değerleri koruyarak, bu
onurlu yürüyüşün neferleri olacağız.

ÖZGÜR, BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK BİR DÜNYA KU-
RULANA KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ...

SÖZ VERİYORUZ!
50. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZ  KUTLU OLSUN!

GENEL-İŞ, onurlu bir geçmiş, aydınlık bir gelecektir.
GENEL-İŞ, örgütlü gücümüz, hak arama bilincimizdir.
GENEL-İŞ, ekmek kavgamızın sözcüsü, belediye işçisinin gü-
vencesidir.
GENEL-İŞ, demokrasi bekçisi, kavgamızın sözcüsüdür.
GENEL-İŞ, savaşa karşı barış, sömürüye karşı duruşun sim-
gesidir.

GENEL-İŞ, BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELEDİR.
YAŞASIN DİSK!

YAŞASIN GENEL-İŞ!

DBSK/GENEL-BC; “ONURLU BBR GEÇMBC, AYDINLIK BBR GELECEK” 
50. YILIMIZI KUTLUYORUZ...

KKOOCCAAEELLBB  CCUUBBEEMMBBZZDDEE  KKUURRUULLUUCC  YYIILLDDÖÖNNÜÜMMÜÜ  EETTKKBBNNLLBB@@BB  DDÜÜZZEENNLLEENNDDBB......

Sendikamızın kuruluşunun
50. yılını kutlamak için Kocaeli
Şubemiz etkinlik düzenledi.

Sendikamızın Kocaeli Şube-
si'nde çalışan eski yönetim, de-
netim ve disiplin kurulu üyeleri
davet edilerek, Sendikamıza
verdikleri emeklerden dolayı te-
şekkür plaketleri verildi. 

Etkinliğe ayrıca Kocaeli Şu-
bemizin örgütlü olduğu İzmit Be-
lediyesi, Dilovası Belediyesi ve
Yuvam Akarca İşyerlerinden de
üyelerimiz ve temsilcilerimiz ka-
tıldı.

Etkinlik sonunda pasta kesi-
lerek, 50. yılımız kutlandı.

Etkinliğe katılan ve plaket
verilen eski yöneticilerimiz:
Ahmet Özder, İlhami Yoldadur-
maz, Kenan Emil, Talat Tanta,
Nevzat Dal, Bektaş Ayaeş,
Yakup Ören, Öztürk  Şamdan,
Mehmet Toker, Recep Şeker-
soy, Mehmet Kitapçıoğlu, Ömer
Çakar, Erdoğan Alçınkaya,
Mustafa Taşçı, Nazmi Türk,
Davut Uzun, Sebahattin Avcı,
Yusuf Biçer, Enver Oyardı ve
Mustafa Altıntaş.
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Araştırma Enstitüsüʼnün (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Ku-
rumu Çocuk İşçiliği İstatistikleri 1994, 1999, 2007 ve
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 2000-2004 ve 2004-
2008 eğilim araştırması sonuçlarını kullanarak yaptığı he-
saplamaya göre, ev içi çalışan çocuk sayısındaki devasa
artış çocuk emeğinin azalmadığını aksine ev içine çekile-
rek artışını sürdürdüğünü ortaya koydu. Diğer yandan en
kötü şartlarda çalışan çocukların, toplam çocuk istihda-
mındaki payı arttı. Çocuk istihdamındaki düşüş bir önceki
döneme göre hız kesti.   

ÇOCUK BCÇBLB@B BLE “MÜCADELE” SÜRÜYOR
Çocuk işçiliği, insani gelişim açısından ciddi bir sorun

olarak görünürken, istatistikler çalışan çocukların önemli
oranda eğitim hakkının da gasp edildiğini ortaya koyuyor.
Dünyaʼda her 5 çocuktan biri çalışmak zorunda bırakılır-
ken, bu çocuklar sağlıklı bir çevreden ve temel özgürlük-
lerden de mahrum kalıyor, fiziksel, sosyal, kültürel,
duygusal ve eğitsel gelişime zarar veren koşullarda çalış-
tırılıyor. Çocuk işçiler ücretsiz işçi ya da ucuz işgücü ola-
rak en çok sömürülen kesimi oluşturmaya devam ediyor. 

15-17 YAC BÇBN ÇOCUK BCÇBLB@B ARTTI
Dünya genelinde 2008 yılı itibari ile 5-17 yaş arasın-

daki çocuk sayısı 1 milyar 586 milyon iken çalışan çocuk
sayısı (5-17 yaş) 306 milyon düzeyinde. Söz konusu sayı
2004 yılına göre sadece 17 milyon daha az. Ancak bu
azalma tüm gruplar için geçerli değil. Örneğin 5-14 yaş
grubu için çocuk istihdamı 2004-2008 yılları arasında 196
milyondan 176 milyona gerilerken, aynı zaman diliminde
15-17 yaş çocuklar için istihdam 2 milyon artarak 127 mil-
yondan, 129 milyona çıktı. Erkek çocuklarda bu oran kız
çocuklarına göre 4,5 puan fazla olarak gerçekleşti. Buna
göre 15-17 yaşındaki her 100 erkek çocuktan 16ʼsı istih-
damda sayıldı. Toplamda ise 5-17 yaş arasındaki her 5
çocuktan biri ise istihdamda görünüyor.       

Çocuk emeğinin en kötü biçimleri için ise istihdam
2008 yılı için 115 milyon olarak gerçekleşti. Erkek çocuk-
larının 74 milyonu, kız çocuklarının ise 41 milyonu bu tip
çalışma biçimlerine muhatap kaldı. Bu tip çalışma biçim-
lerinde de 15-17 yaş için artış gerçekleşti. Söz konusu
yaş grubu için en kötü çalışma koşullarında çalışan çocuk
sayısı 4 yılda 52 milyondan 62 milyona çıktı. 

Dünya geneli için çocukların istihdama katılımında bir
azalma söz konusu iken Alt Sahra Afrikaʼda çocuk işçili-
ğinde artış gözlemleniyor.  

ÇOCUK BCÇBLB@B SAYISINDA DÜCÜC YAVACLADI
1999-2006 yılları arasında istihdam edilen çocuk sa-

yısı 2 milyon 270 binden, 958 bin düzeyine düştü. Diğer
yandan Türkiye istihdamdaki çocuk işçiliği ile mücadelede
ivmesini kaybediyor. 1994-1999 yılları arasında istihdam-
dan çekilen çocuk işçi sayısı yıllık ortalamada 128 bin
iken,  1999-2006 yılları arasında yıllık ortalama 74 bin
olarak gerçekleşti. 

ÇOCUK EME@B EV BÇBNE KAYIYOR
Türkiye açısından bir başka çarpıcı veri ise ev işle-

rinde çalışan çocukların sayısındaki olağanüstü artış. İs-
tihdam içinde değerlendirilmeyen ev işlerinde çalışan
çocukların sayısı 1999 yılında 4 milyon 447 bin iken,
2006 yılında bu sayı 7 milyona ulaştı. Böylelikle 5-17 yaş
arası toplam çalışan çocukların (istihdama katılan ve ev
içinde çalışan) oranı yüzde 49 oldu. 

SANAYBDE ÇALICAN ÇOCUKLARIN ORANI ARTIYOR
Çocuk emeği ev içine kayarken, çalışma yaşamındaki

çocuk istihdamı tarımdaki çözülmeye bağlı olarak sanayi
ve ticaret alanlarına yöneliyor. Çocuk istihdamında sana-
yiinin payı 1994ʼde yüzde 16 iken bu oran 2006 yılında
yüzde 28ʼe yükseldi. 6-14 yaş grubu için bu oran yüzde
16. Ticaretin payı ise yüzde 8ʼden yüzde 22ʼye çıktı. Ta-
rımdaki istihdam oranı ise yüzde 67ʼden yüzde 41ʼe geri-
ledi. İstihdamın sanayi gibi ağır ve ticaret gibi informel
ilişkilerin yaygın olduğu iki alana kayması en kötü biçim-
lerdeki çocuk işçiliğinin artığına dair bir işaret olarak görü-
lebilir. 

BARDA@I DOLU GÖRMEKTEN VAZGEÇMELBYBZ
Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik ortaya konulan

çabalara rağmen yeterli bir sonuç alınamamasının arka-
sında, emek piyasasının esnekleşmesi ve kuralsızlaşma-
nın yaygınlaşması gelmektedir. 

Çocuk işçiliği ile mücadele dünya çapında benimse-
nen bir konu haline gelmiş durumdadır. Bu konuda atılan
adımları dikkatle takip etmekteyiz. Bize ısrarla bardağı
dolu yanından göstermeye çalışıyorlar, oysa bardağın ya-
rısı boş ve bunu görmeksizin diğer yarısını doldurmak
mümkün değildir. Diğer yandan çalışan çocuklarımızın
sayısı (ev içi çalışma dahil edildiğinde) artmaktadır. Ev
içinde ve informal sektörde en kötü biçimlerde çalışan ço-
cukların sayısı artmaktadır. Hükümet, çocuk işçiliği ile
mücadelede samimi ise önce emek alanındaki temel hak
ve özgürlüklerin önünü açmalı, özgürlükleri kısıtlamaktan
vazgeçmeli, uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine
getirmelidir. Çocukların emek sömürüsünden kurtulmala-
rının yegane yolu buradan geçiyor. Çünkü özgürlük
yoksa, karanlık tüm gerçekliği örter ve gelecek kuşak-
larda bundan nasibini alır. Çocukların kurtuluşu, aileleri-
nin kurtuluşundan ayrı ve bağımsız değildir.

Geçtiğimiz günlerde yasalaşan 4+4+4 yasası ile zo-
runlu ilköğretim yaşı 6-13 yaş aralığına çekilmiş durumda.
Bu durumda ortaokulun bitiş yaşı çocuk işçilik yaşını fiilen
13ʼe düşürecek. Bunun olumsuz sonuçları yakın dö-
nemde görülecektir.

DÜNYA’DA HER BEC ÇOCUKTAN BBRB ÇALICIYOR...

TOPLAM ÇALICAN ÇOCUK SAYISI 306 MBLYON...

TÜRKBYE’DE HER BKB ÇOCUKTAN BBRB EVDE YA DA

BCTE ÇALICIYOR...
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MÜSLÜM KIRMIZI

İzmir 5 Nolu Şubemizin örgütlü ol-
duğu Konak Belediyesi Merbel Şirke-
tiʼnde çalışan üyemiz Müslüm Kırmızı
24 Nisan 2012 tarihinde vefat etmiştir.

Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı
diliyoruz.

VEFAT

DİSK/Genel-İş büyüyor...
Örgütlülüğümüz güçleniyor...

Antalya iline bağlı Akçay Belediyesi işçileri, Kırşehir iline
bağlı Ömerhacılı Belediyesi işçileri, Afyonkarahisar iline
bağlı Karamık Belediyesi işçileri, Nevşehir iline bağlı
Hacıbektaş- Toki 1. Etap Atatürk Konutlarıʼnda çalışan
işçiler, Sinop iline bağlı Sinop Sahil Belediyeler Birliğiʼnde
çalışan işçiler, Balıkesir iline bağlı Sındırgı Belediyesi işçi-
leri, Hatay iline bağlı Sutaşı Belediyesi işçileri, Gaziantep
iline bağlı Elif Belediyesi işçileri, İzmir Aliağa Jeotermal
Hiz. İnş. Tem. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. işçileri  ilk defa
sendikalı olurken,

Belediye-İş Sendikasıʼnın örgütlü olduğu Balıkesir iline
bağlı Balya Belediyesi işçileri, Tokat iline bağlı Güzelbeyli
ve Evrenköy Belediyelerinde çalışan işçiler, Mardin iline
bağlı Kızıltepe ve MazıdağıBelediyelerinde çalışan işçiler,
Edirne iline bağlı Havsa Belediyesi işçileri ile Hizmet-İş
Sendikasıʼnın örgütlü olduğu Burdur iline bağlı Bağsaray
Belediyesi işçileri Sendikamız Genel-İşʼi tercih ettiler.

ÖRGÜTLENME ÇALICMALARIMIZ
DEVAM EDBYOR...

OKTAY AKKAŞ

İzmir 2 Nolu Şubemizin örgütlü ol-
duğu İzenerji Şirketiʼnde çalışan üye-
miz Oktay Akkaş 28 Şubat 2012
tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı
diliyoruz.

ÖMER ZEYBEK

İzmir 2 Nolu Şubemizin örgütlü ol-
duğu İzenerji Şirketiʼnde çalışan üye-
miz Ömer Zeybek 7 Mayıs 2012
tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı
diliyoruz.

Kamu emekçileri, toplu görüşme süre-
cinde hükümetin sefalet zammı ve sosyal
haklarda ilerleme sağlamayan önerisine
karşı 23 Mayıs 2012 tarihinde yaşamı durdu-
rarak karşılık verdi. Okullarda, hastanelerde,
vergi dairelerinde, garlarda "Bu iş yerinde
grev vardır pankartı" asıldı, meydanlarda bu-
luşuldu.

Kamu emekçilerinin toplu görüşmelerde
hükümetin önerdiği sefalet zammına ve kı-
sıtlı sosyal haklar önerisine karşı çıkmak
üzere örgütlediği grev, 23 Mayıs gece yarısı
00.00'da demiryollarında başladı. Kamu
emekçilerinin örgütlü olduğu iki sendika
KESK ve Türkiye Kamu Sen tüm Türkiye'de,
Memur Sen'e bağlı sendikalar ise çeşitli yerellerde greve
katıldı. 

Konfederasyonumuz DİSK, memur konfederasyonlarının
23 Mayıs grevini desteklediğini açıkladı. DİSK Genel Baş-
kanı ve Genel Başkanımız Erol Ekici, özgür bir toplu pazar-
lık sisteminin olmadığı, 12 Eylül yasalarıyla grev hakkının
kullanılamaz hale getirildiğini belirterek, “Yaptıkları düzen-
leme ile yandaş sendikacılık hükümet işbirliği ile kamu
emekçilerinin özgür iradesini hiçe saymak çabasına girdi-
ler” dedi. 

Ekici, “Grev hakkının ne zaman nasıl ortaya çıktığı belli-
dir. Ben böyle bir hakkın ortaya çıktığını düşünmüyorum'
diyen Başbakanʼa işçi sınıfının mücadele tarihine bakma-

sını öneririz çünkü grev hakkı, gücünü yasalardan değil,
işçi sınıfının mücadele mirasından almaktadır. Grev hakkı,
iktidarın, sermayenin karşısında yegane gücü birliği olan
emekçilerin gereksinim duyduklarında, hak almak için baş-
vurdukları en etkili silahtır. Bu hakkın kullanımını hükümet
değil, emekçilerin kendi özgür iradesi belirler. Haksızlık
varsa, grev haktır. DİSK olarak kamu emekçilerinin 23
Mayıs grevini selamlıyoruz” dedi.
23 Mayıs Günü DİSK, Kamu Emekçilerinin Yanındaydı...

DİSK ve DİSKʼe bağlı sendikalar 23 Mayıs 2012 tari-
hinde tüm şubelerimiz kamu emekçilerinin destek verdi.

KAMU EMEKÇBLERB 23 MAYIS’TA
GREVDEYDB...
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ger-
çekleştirilen operasyonların ardından açılan ve
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğ-
lu'nun bir numaralı sanık olarak yargılandığı ve
içerisinde Sendika yönetici ve temsilcilerinin ol-
duğu 130 sanıklı davanın duruşması 3 Nisan-13
Nisan 2012 tarihleri arasında görüldü. 

Dava Temmuz ayına ertelenirken, Sendikamı-
zın yönetici ve temsilcileri serbest bırakılmadı.

DAVANIN İLK GÜNÜNDE SENDİKAMIZ 
“İZMİRʼDE ADALET İSTİYORUZ” SLOGANI İLE 

ADLİYE ÖNÜNDEYDİ...

Davanın görüşüldüğü 3 Nisan 2012 tarihinde Sendika-
mız Genel-İşʼe bağlı 10 bin üyemizin katılımı ile yürüyüş
düzenlendi.

Sabah saat 8.00'de Smyrna Meydanıʼnda buluşan Genel-
İş'liler, sloganlar eşliğinde yürüdüler.  Yürüyüşe Genel Yöne-
tim Kurulu Üyelerimizin yanı sıra çok sayıda CHP Milletvekili
ve siyasi partiler katıldı. Davanın görüşüleceği saatte ise
İzmir tek yürek olup İzmir Adliyesi önündeydi.

İzmir Adliyesi önünde Genel Sekreterimiz Kani Beko ko-
nuşma yaptı. Kani Beko konuşmasında, "Memiş Sarı, Yakup
Yıldırım ve Necip Binici arkadaşlarımız 25 Ocak 2012 tarihi
itibariyle serbest bırakıldı. Genel Yönetim Kurulu üyemiz
Cafer Konca ile 3 Noʼlu Şube Denetim Kurulu Başkanımız
Cafer Altʼın tutuklulukları halen sürüyor. 

Bugün buradayız çünkü; bu haksız ve hukuksuz dava
kapsamında tutuklu ya da tutuksuz olarak yargılanan yoldaş-
larımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza destek olmak, onla-
rın suçsuz olduklarını haykırmak, adaletin tecelli etmesine
katkıda bulunmak ve hukukun galip gelmesini sağlamak isti-
yoruz” dedi.

DAVA SÜRERKEN ADLİYE ÖNÜNDEKİ 
NÖBETİMİZ DEVAM ETTİ..

11 gün ard arda gerçekleşen celselerin ardından savunma-
larını dinleyen 8.Ağır Ceza Mahkemesi, Özel Yetkili Savcı'nın
tutukluluk hallerinin devamını istediği 20 sanıktan sadece
Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Bey ile Grand Plaza eski
Genel Müdürü Muharrem Derbentoğlu'nun tahliyesine karar
verdi. Mahkeme heyetinin akşam 20.00 sıralarında açıkladığı
karar, içlerinde Sendikamızın Araştırma Daire Başkanı Cafer
Konca, İzmir 3 Noʼlu Şube Denetim Kurulu Başkanımız Cafer
Altʼın içlerinde bulunduğu tutuklu 18 sanık ve yakınlarında
büyük hayal kırıklığı yaşadı. Tutuklu yakınları gözyaşlarını tu-
tamazken salonda kısa süreli arbede ve gerginlik meydana
geldi.

Sanıklara destek vermek için Adliye önüne sabah erken sa-
atlerden itibaren çıkarma yapan Sendikamız Genel-İş, CHP'li-
ler ile bazı meslek odaları temsilcileri karara tepki gösterdi.

DİSK Genel Başkanı ve Genel Başkanımız Erol Ekici ad-
liye önünde açıklama yaparak: "İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun belediyede taşeronlaşmayı bitir-
mek amacıyla yola çıktığını kaydederek, "Sendikalar olarak ta-
şeronlaşmayla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

“BZMBR’DE ADALET BÇBN” 
ONBBNLER ADLBYE 
ÖNÜNDEYDB...
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Çanakkale Şubemiz ile
Kepez Belediyesi arasında
toplu iş sözleşmesi imza-
landı.

Kepez Belediyesiʼnde dü-
zenlenen imza törenine Bele-
diye Başkanı Ömer Faruk
Mutan, Toplu Sözleşmeler Dai-
resi Başkanımız Aladdin Öz-
türk, Çanakkale Şube Başkanı
Erdinç Uslan, sendika üyeleri
ve belediye çalışanları katıldı.

İmza töreninde konuşma
yapan Toplu Sözleşmeler Daire
Başkanımız Aladdin Öztürk,
Kepez Belediyesi ile işçiler açı-

sından iyi bir sözleşme imzala-
dıklarını söyledi. Öztürk, “Bun-
dan sonra süreçte de bu
sözleşmedeki koşulların yerine
getirilmesi önemli. Biz aldığı-
mız hakları çalışarak hayata
geçireceğiz. Görüşmelerde bizi
olumlu karşılayan Kepez Bele-
diye Başkanımıza teşekkür edi-
yoruz. Çok iyi bir sözleşme
olduğuna inanıyorum. Toplu
sözleşmenin başta Kepez Be-
lediyesiʼne ve sendikamıza ha-
yırlı olsun” dedi.

KEPEZ BELEDBYESB’NDE MUTLU SON 

ŞUBELERİMİZDEN HABERLER...

Siirt-Mardin Şubemiz ile
Şırnak Belediyesi arasında
toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri anlaşma ile sonuç-
landı.

İmza törenine Siirt-Mardin
Şube Başkanı Mahmut Timur-
taş, Şırnak Belediye Başkan-
vekili Faik Saltan, İşyeri
Temsilcileri Yasin Gök, Rama-
zan Bayat, Abulkerim Güngen
ve işçiler katıldı.

Yapılan anlaşmaya göre; iş-

çilerin almış oldukları günlük
taban ücretleri 47,47 TLʼden
52,00 TLʼye yükseltilmiş olup
ayrıca tüm ücret maddelerine
%14 oranında zam yapıldı. Ay-
rıca 1 Mayıs, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar günü, 1 Eylül
Dünya Barış günü ve 21 Mart
Newroz bayramı tatil ilan edil-
miş olup, bu günler için de 75
TL bayram ikramiyesi verilmesi
kararlaştırıldı.

CIRNAK BELEDBYESB’NDE 
TOPLU BC SÖZLECMESB BMZALANDI...

Ağrı Şubemizin örgütlü olduğu Doğubayazıt
Belediyesiʼnde işyeri temsilciliği seçimi yapıldı.
Yeni seçilen temsilcilerimize başarılar diliyoruz.

DoAubayaz?t Belediyesi’nde 
Temsilcilik Seçimi Yap?ld?.

TECRBTE SON!
Sincan Cezaevinde tutsak bulunan
Kadın Özgür Tutsaklar 1 Mayıs İşçi

Sınıfının Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günümüzü kutladı
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Mersin Şubemiz ile Akde-
niz Belediyesi arasında
toplu iş sözleşmesi 
imzalandı. 

Akdeniz Belediyesi konfe-
rans salonunda düzenlenen
imza törenine Akdeniz Bele-
diye Başkanı M. Fazıl Türk,
DİSK ve Sendikamızın Genel
Başkanı Erol Ekici, Örgüt-
lenme Dairesi Başkanımız
Remzi Çalışkan, Mersin Şube
Başkanı Kemal Göksoy, Di-
yarbakır Bölge Başkanı Ser-
dar Ekingen, Adana Bölge
Temsilcisi Kemal Aslan,
Adana 2 Noʼlu Şube Başkanı
İsmail Akgül, Hatay Şube
Başkanı Mehmet Güleryüz,
belediye meclis üyeleri, işçiler
ve çok sayıda gazeteci katıldı.
Sözleşme töreninde Belediye
Başkanı Fazıl Türk ve Sendi-
kamızın Genel Başkanı Erol
Ekici birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından
hazırlanan sözleşme imza-
landı.  

Genel Başkanımız Erol
Ekici, işçilerle olan dayanış-
masından ötürü Akdeniz Bele-
diye Başkanı M. Fazıl Türkʼe
ʻOnur Plaketiʼ verdi. İmza tö-
reni, Akdeniz Belediyesi fua-
yesinde konuklara verilen
kokteyl ile son buldu.

Sözleşme ile işçilere yeni
ekonomik, sosyal ve kültürel
haklar tanındı. Buna göre 1
Mayıs İşçi Bayramı kutlamala-
rına katılan işçilere 100 TL
ödeme yapılması karara bağ-
lanırken, yeni bebeği olan iş-
çiye 400 lira, evlenen işçiye 1
maaş, doğal afetten zarar gö-
rene de 8 bin liraya kadar
varan afet yardımı yapılması
kararlaştırıldı.

AKDENBZ BELEDBYESB’NDE SÖZLECME SEVBNCB

Siirt-Mardin Şubemiz ile
Baykan Belediyesi arasında
toplu iş sözleşmesi imza-
landı.

Sözleşme görüşmelerine
Siirt-Mardin Şube başkanı
Mahmut Timurtaş, Baykan
Belediye başkan M.Ali Erol,
İşyeri Temsilcisi Şerafettin
Bölek ve işçiler katıldı.

Yapılan anlaşmaya göre;
işçilerin almış oldukları gün-
lük taban ücretleri 46,00
TLʼden  52,80 TLʼye yüksel-
tildi. Ayrıca ücretlere birinci yıl
için %10, ikinci yıl içinde %10
oranında zam yapıldı. Bun-
lara ek olarak 1 Mayıs için
121,00 TL bayram ikramiyesi
verilmesi kararlaştırıldı.

BAYKAN BELEDBYESB’NDE SÖZLECME SEVBNCB

Siirt-Mardin Şubemiz ile
Kurtalan Belediyesi ara-
sında toplu iş sözleşmesi
imzalandı.

Kurtalan Belediyesinde
yapılan imza törenine Kurta-
lan Belediye Başkanı Necat
Yılmaz, Örgütlenme Daire
Başkanımız Remzi Çalışkan,
Siirt-Mardin Şube Başkanı
Mahmut Timurtaş, İşyeri Tem-
silcisi Yaşar Talan, Belediye
meclis üyeleri ve işçiler ka-
tıldı.

Toplu iş sözleşmesi kap-
samında, işçilerin maaşlarına
1.yıl için %10,  2.yıl için %12
oranında zam yapıldı.

Aile içi şiddet ile ilgili mad-
deler konulan sözleşmede;

eşine şiddet uygulayan per-
sonelinin maaşının yarısının
eşine verilmesi karar altına
alındı. Ayrıca 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü, 21
Mart Newroz Bayramı ve 1
Eylül Dünya Barış Günü de
idari tatil ilan edilerek, bugün-
lerde çalışanlara 100ʼer TL
bayram ikramiyesi verirmesi
kararlaştırıldı.

Sözleşme töreninde Ör-
gütlenme Daire Başkanımız
Remzi Çalışkan, Kurtalan Be-
lediye Başkanı Necat Yıl-
mazʼa hizmetlerinden dolayı
plaket verdi.

KURTALAN BELEDBYESB’NDE SÖZLECME SEVBNCB
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Ankara 2 Nolu Şubemiz
ile Yenimahalle Belediyesi
arasında toplu iş sözleşmesi
imzaladı.

Toplu iş sözleşmesi imza
törenine Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, Başkan
Yardımcısı Erhan Aras, DİSK
ve Sendikamızın Genel Baş-
kanı Erol Ekici, Genel Yönetim
Kurulu Üyelerimiz, Ankara 2
Nolu Şube Başkanı Turan Kü-
tükbaş ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ve üyelerimiz katıldı.

Törende konuşma yapan
Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
memurlardan sonra işçilerle
de ikinci sözleşmeyi imzala-
dıklarını vurgulayarak, “Önce
üreterek ve kaynaklarımızı
doğru kullanarak birikime
sahip olduk, şimdi hak ettiğiniz
ödemeleri yapmaktan memnu-
niyet duyuyoruz. Üretimde
payı olanın ve emekçinin pay
alması gerekir ki demokrasi,
hukuk, hak, adalet yerini bul-

sun” dedi.
Genel Başkanımız Erol

Ekici ise toplu iş sözleşmesi-
nin imzalanması ile işçilerin
aile yaşamı ve günlük ya-
şamda rahat bir nefes alaca-
ğını belirterek, “Bu
sözleşmelerin korunup kollan-
masını ve gelecek nesillere
iletilmesini diliyorum” dedi.

Sözleşmenin imzalanma-
sından sonra Genel Başkanı-
mız Erol Ekici, Belediye
Başkanı Fethi Yaşar'a plaket
sundu.

İmzalan sözleşme ile en
düşük yevmiye  54 TL'den 80
TL'ye, en yüksek yevmiye ise
65 TL'den 92 TL'ye çıkarıldı. 8
Mart idari tatil olarak kabul
edildi. Ayrıca 400 TL sosyal
paket ve 1100 metreküp do-
ğalgaz yardımı yapılması ka-
rara bağlandı.

YENBMAHALLE BELEDBYESB’NDE 
TOPLU BC SÖZLECMESB BMZALANDI...

İzmit Belediye
Başkanı Dr. Nev-
zat Doğan, Ko-
caeli Şubemizi
ziyaret ederek,
üyelerimizin 1
Mayıs İşçi Sınıfı-
nın Birlik, Daya-
nışma ve
Mücadele Gü-
nünü kutladı.

Ziyarette Ko-
caeli Şube Başkanı Vedat Küçük ve şube yönetim ku-

rulu üyeleri hazır bulundu.

YOLKANAK BELEDBYESB’NDE ANLACMA

Van Şubemiz ile Esen-
dere Belediyesi arasında
toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri mutlu sonla tamam-
landı.

İmza törenine Esendere
Belediye Başkan vekili Tacet-
tin Sefalı, Belediye Encümen
ve Meclis Üyeleri , Sendika-
mız adına Van Şube Başkanı
Salih İpek, Van Şube TİS Se-
kreteri Sıddık Karagöz, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Ahmet Yay,
Maşallah Leventoğlu , Vahdet
Sarıtaş, Yüksekova Temsilcisi
Nazım Ceyhan ve üyelerimiz
katıldı.

Törende kısa bir  konuşma
yapan Van Şube Başkanı
Salih İpek, yeni sözleşmenin
hayırlı olmasını temenni etti.

Esendere Belediye Baş-
kanı Tacettin Sefalı ise işçilere
yeni sözleşmenin hayırlı olma-
sını dileyerek, “Esendere be-
lediyesinin düşük ekonomik
şartlarına rağmen işçilerimize
en iyi zammı yapmaya çalış-
tık" dedi.

Esendere Belediyesi işçile-
rine önceki sözleşmeden
doğan hakları aynen kabul
edilerek, ücretlere seyyanen
100 TL oranında zam yapıldı.

ESENDERE BELEDBYESB’NDE SÖZLECME SEVBNCB

BZMBT BELEDBYE BACKANI’NDAN ZBYARET

Samsun Şubemiz ile
Yolkanak Belediyesi ara-
sında 20 Şubat 2012 tari-
hinde toplu iş sözleşmesi
imzalandı.

İmza törenine Yolkanak
Belediye Başkanı Musa Ata-
soy, Samsun Şube Başkanı

Fahrettin Çankaya, Şube Se-
kreteri Derya Kızılkaya, İşyeri
Temsilcisi Alim Garipoğlu ka-
tıldı. 

İki yıllık imzalanan söz-
leşme ile ücretlere % 10 ora-
nında zam yapıldı.



Samsun Şubemiz
ile Evrenköy Beledi-
yesi  arasında 3
Mayıs 2012 tarihinde
sözleşme imzalandı.

İmza törenine Ev-
renköy Belediye Baş-
kanı Kadir Şengül,
Samsun Şube Başkanı
Fahrettin Çankaya,
Şube Sekreteri Derya
Kızılkaya, İşyeri Tem-
silcisi Yunis Yaman katıldı. 

İki yıllık imzalanan söz-
leşme ile günlük yevmiyeleri
53 TL oldu, zam oranı birinci
yıl için 657 sayılı Memurlar

Kanunuʼnda göre çalışan mer-
murlara uygulanan zam, ikinci
yıl ise bu oran + %2 oranında
zam yapılacağı belirlendi.
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Diyarbakır Şubemiz ile
Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi arasında toplu
iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeden önce ise
“Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi Sendika İşyeri
Temsilciliği” açıldı.

Açılışa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Osman
Baydemir, Başkanvekili Hafize
İpek, Örgütlenme Daire Başka-
nımız Remzi Çalışkan, Diyar-
bakır Şube Başkanı Salih
Doğrul, KESK Tüm Bel Sen
Diyarbakır Şube Başkanı Me-
deni Alpkaya, sendika işyeri
temsilcileri ve çalışanlar ka-
tıldı.

Açılış kurdelesi kesildikten
sonra “ilk yıl yüzde 8, ikinci yıl
yüzde 5 zam”, “kız çocuğunu
okutmayan çalışanın erkek ço-
cuğuna ödenen eğitim yardı-
mının kesilmesini”, "eşine
şiddet uygulayan çalışanın
aylık ücretinin yarısı mağdur
eşe verilmesi", “8 Mart Dünya
Kadınlar Günü, 21 Mart New-
roz ve 25 Kasım Kadına Yöne-
lik Şiddetle Mücadele Günü”nü
idari tatil sayan toplu iş sözleş-
mesi imzalandı.

İmza töreninde konuşma
yapan Örgütlenme Daire Baş-
kanımız Remzi Çalışkan,
taban ücret konusunda geliri
düşük olan çalışanlar konu-
sunda Büyükşehir Belediye-
siʼnin kendilerine yardımcı
olduğunu  ve birinci yıl yüzde
8, ikinci yıl yüzde 5 oranında
ücret artışı ile anlaşmaya var-
dıklarını söyledi. Baydemir ve
yöneticilere teşekkür eden Ça-
lışkan, 1 Mayısʼı hep beraber
kutlayacaklarını, öncesinde

Temsilcilik Odasıʼnın açılması
ve toplu iş sözleşmesiʼnin im-
zalanmasının sevincini yaşa-
dıklarını söyledi. 

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Osman Baydemir de hiç-
bir zaman işveren olmadığını
mesai arkadaşları ile birlikte
Diyarbakır halkının hizmetçileri
olduğunu belirterek, “Hukuku-
muz mesai arkadaşlığı huku-
kudur” dedi. Tüm mesai
arkadaşlarına emeklerinden
dolayı teşekkür eden Bayde-
mir, şöyle devam etti: “Hepimiz
bu kentin oksijenini teneffüs
ediyoruz. Maalesef bir realite-
miz var. Diyarbakırʼımızda sınıf
olarak işçi sınıfımız yok işsiz
sınıfımız var. Büyük bir yoksul-
luk, büyük bir yoksunluk var.
Neredeyse emekçi olmak bu
kentte bir şans haline dönüştü-
rülmüş durumdadır. Bu reali-
teyi her zaman göz önünde
bulundurmamız gerekiyor.”

Diyarbakırʼda bir ilk yaşan-
dığını ifade eden Baydemir,
işçi, memur, sözleşmeli ve hiz-
met alımı tüm çalışanların sen-
dikalarının aynı çatı altında
birlikte mücadele ettiğini belir-
terek, “Bu da Türkiyeʼde bir ilk-
tir. Hayırlı olsun, umut
ediyorum ki bu dalga özellikle
de Türkiyeʼnin batı yakasına
yayılır” şeklinde konuştu.

DBYARBAKIR’DA ÖRNEK SÖZLECME SBLBVRB BELEDBYESB’NDE SÖZLECME BMZALANDI

İstanbul 2 Nolu Şubemiz
ile Silivri Belediye arasında
199 üyemizi kapsayan, iki yıl
boyunca geçerli olacak toplu
iş sözleşmesi törenle imza-
ladı. 

Silivri Belediye Başkanı
Özcan Işıklar ve DİSK Genel
Başkanı ve Genel Başkanımız
Erol Ekiciʼnin ev sahipliği yap-
tığı, Silivri Belediyesi Kültür
Merkezi Yücel Erdem Tiyatro
Salonuʼnda gerçekleşen imza
törenine; CHP Silivri İlçe Baş-
kanı Mümin Tuğlu ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, CHP Silivri Bele-
diye Meclis Üyeleri, Silivri Bele-
diye Başkan Yardımcısı Elif
Bilici, Ayhan Otlatıcı ve Zafer
Ercan, DİSK Yönetim Kurulu
Üyesi İsmail Yurtseven, Sendi-
kamızın Toplu Sözleşmeler
Daire Başkanı Aladdin Öztürk,
İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı
Hakkı Karabulut ve Şube Se-
kreteri Gencay Fadır, İstanbul

Avrupa Yakası Bölge Başkanı
Mehmet Karagöz, İstanbul 1
Nolu Şube Başkanı Hikmet
Aygün, İstanbul 3 Nolu Şube
Başkanı Mevsim Gürlevük, iş
yeri temsilcilerimiz ve üyeleri-
miz katıldı.

Sözleşme töreninde İstanbul
2 Nolu Şube Başkanı Hakkı Ka-
rabulut, 
Silivri Belediye Başkanı Özcan
Işıklar, Genel Başkanımız Erol
Ekici birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardın-
dan Silivri Belediyesi ile Sendi-
kamız arasında toplu iş
sözleşmesi imza altına alındı.

199 işçiyi kapsayan ve
01.01.2012- 31.12.2013 tarihleri
arasında iki yıl boyunca geçerli
olacak toplu iş sözleşmesi kap-
samında, ücretlere yüzde 10
oranında artış yapılması ve
taban ücretin 59 TLʼye yükseltil-
mesi kararlaştırıldı.

EVRENKÖY BELEDBYESB’NDE MUTLU SON
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İstanbul 1 Nolu Şubemiz
ile Sarıyer Belediyesi ara-
sında 9 Mayıs 2012 tarihinde
toplu iş sözleşmesi imza-
landı.

İmza törenine Sarıyer Bele-
diye Başkanı Şükrü Genç ve
belediye meclis üyeleri, DİSK
ve Sendikamızın Genel Baş-
kanı Erol Ekici, CHP İstanbul
Milletvekili Süleyman Çelebi,
DİSK Yönetim Kurulu Üyesi İs-
mail Yurtseven, Toplu Sözleş-
meler Daire Başkanımız

Aladdin Öztürk, İstanbul 1
Nolu Şube Başkanı Hikmet
Aygün ve yönetim kurulu üye-
leri, İstanbul'daki şube başkan-
larımız ve bölge başkanlarımız
ile üyelerimiz katıldı.

İmzalanan sözleşme ile:
- En az yevmiye 77 TL'den
107 TL'ye yükseltildi.
- Birinci yıl için zam oranı % 17
oldu, ikinci yıl için ise % 12
oranında zam uygulanmasına
karar verildi.

SARIYER BELEDBYESB BLE ANLACMA SA@LANDI

İstanbul Anadolu Yakası
2 Nolu Şubemiz ile Adalar
Belediyesi arasında anlaş-
mayla sonuçlanan toplu iş
sözleşmesi 4 Mayıs 2012
Cuma günü Adalar Beledi-
yesi'nde düzenlenen bir tö-
renle imzalandı.

Törene Adalar Belediye
Başkanı Dr. Mustafa Farsa-
koğlu, İstanbul CHP Milletve-
kili Süleyman Çelebi, Toplu
Sözleşmeler Daire Başkanı-
mız Aladdin Öztürk ve CHP
Adalar İlçe Başkanı M. Dün-
dar Traş ve ilçe yöneticileri ile
üyelerimiz katıldılar. Törende
ayrıca İstanbul'daki Şube ve
Bölge Başkanlarımız ve Yö-
neticileri ile Maltepe, Beykoz
ve Sancaktepe Belediyesi işçi
temsilcileri de hazır bulundu-
lar.

İstanbul Anadolu Yakası 2
Nolu Şube Başkanı Nevzat
Karataş'ın açılış konuşma-

sıyla başlayan törende Toplu
Sözleşme Daire Başkanımız
Aladdin Öztürk, Sendikamız
ve üyelerimiz adına TİS gö-
rüşmelerini ve sözleşmeyi de-
ğerlendirdi. Daha sonra da
Belediye Başkanı Dr. Mustafa
Farsakoğluʼnun ardından
DİSK eski Genel Başkanı Sü-
leyman Çelebi de bir ko-
nuşma yaparak, taraflara
teşekkür etti.

İmzalanan sözleşme ile
günlük yevmiye, taban ücret,
kıdem ve diğer sosyal hak-
larda yapılan değişik oranlar-
daki artışlar ile ücret zammı
ortalama %25 oranında ger-
çekleşti. İş güvencesi, ça-
lışma koşulları ve diğer sosyal
güvencelere ilişkin haklar ko-
rundu.

Toplu iş sözleşmesiʼnin im-
zalanmasıyla devam eden
tören, çekilen halaylar ve veri-
len kokteyl ile sona erdi.

ADALAR BELEDBYESB’NDE MUTLU SON...

Samsun Şubemiz
ile Doğantepe Beledi-
yesi arasında 28
Şubat 2012 tarihinde
toplu iş sözleşmesi
imzalandı.

İmza törenine Do-
ğantepe Belediye Baş-
kanı Bülent Ecevit Küp,
Samsun Şube Başkanı
Fahrettin Çankaya,
Şube Sekreteri Derya Kızıl-
kaya, İşyeri Temsilcisi Rasim
Şahin katıldı. 

İki yıllık imzalanan söz-
leşme ile günlük yevmiyeleri
55 TL oldu, zam oranı ise %
10 oranında belirlendi. 

DO@ANTEPE BELEDBYESB’NDE MUTLU SON

Mersin Şubemiz ile Ata-
lar Belediyesi arasında
toplu iş sözleşmesi imza-
landı.

İmza törenine Atalar Bele-
diye Başkanı İsa Yıldız, Mer-
sin Şube Başkanı Kemal

Göksoy ve işçiler katıldı.
İmzalanan sözleşme ile

ücretlere % 25 oranında zam
yapıldı. Ayrıca, Her kıdem
yılı için işçilerin yevmiyele-
rine 7 Krş. Kıdem zammı uy-
gulanması kararlaştırıldı.

ATALAR BELEDBYESB’NDE MUTLU SON
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Ankara 1 Nolu Şubemizin örgütlü olduğu Çankaya Belediye-
si'nde bir süredir sistematik bir şekilde taşeronlaştırma süreci
başlatılmıştır. Şubemizin her türlü iyi niyetli çabalarına rağmen
Çankaya Belediyesi yönetimi geri adım atmamış ve Belediye-
nin temizlik işleri taşeronlaştırılmaya çalışılmıştır.  

Ankara 1 Nolu Şubemiz, Çankaya Belediyesiʼndeki taşeron-
laştırmayı durdurmak için bir dizi eylem başlattı. 

ÇÇIIPPLLAAKK  AAYYAAKKLLII  EEYYLLEEMM  YYAAPPIILLDDII......
İlk eylem 14 Mayıs 2012 tarihinde çıplak ayaklı eylem ile

başladı. Sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi Fen Hizmetleri
Binası önünde toplanan üyelerimiz “Direne direne kazanaca-
ğız” dedi. Burada basın açıklaması yapan Ankara 1 Nolu Şube
Başkanı Çetin Çalışkan, "Taşeronlaştırma girişimini sonlandı-
rana kadar eylemlerimiz devam edecektir" dedi.

Açıklamanın ardından çıplak ayaklarla yürüyüşe geçen üye-
lerimiz Kızılay'a kadar yürüdüler. Sakarya Caddesi'ne gelen
üyelerimiz, "Taşerona hayır', "Direne direne kazanacağız",
"Zafer direnen emekçinin olacak" şeklinde sloganlar attılar.

12.30'da Sakarya Caddesi'ne yapılan basın açıklamasında
Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Çetin Çalışkan basın açıklaması
yaparak, Çankaya Belediyesi'nin taşeronlaştırma sürecine karşı
yeniden bir müzakere süreci başlatılacağı haberini verdi.

SSÜÜRREESSBBZZ  AAÇÇLLIIKK  GGRREEVVBB  BBAACCLLAADDII......

Ancak Çankaya Belediyesiʼnin süreci yeniden müzakere
edelim isteği tarafımızca olumlu karşılanmasına karşı müza-
kere süreci anlaşma ile sonuçlanmadı.

Ankara 1 Nolu Şubemizden altı yöneticimiz Sakarya Cadde-
siʼne kurulan çadırda 23 Mayıs 2012 tarihinde süresiz açlık gre-
vine başladı.

Açlık grevinin 8. günü olan 31 Mayıs 2012 tarihinde ise taşe-
ronlaştırmaya karşı  Çankaya Belediye işçilerinin başlatmış ol-
duğu açlık grevi kazanımla sonuçlandı. 

Yaşasın örgütlü mücadelemiz, 
Yaşasın DİSK, Yaşasın Genel-İş!

TACERONLACTIRMAYA KARCI BACLATILAN SÜRESBZ AÇLIK GREVB 

KAZANIMLA SONUÇLANDI

ÜÜÇÇ  FFBBDDAANN  MMEEZZAARRLLAARRII  BBAACCIINNDDAA  AANNIILLDDII......

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnanʼın mezarları,
idam edilişlerinin 40. yılında yine insan akınına uğradı. Bin-
lerce Ankaralı üç fidanın anma etkinliğine katılırken, geçtiğimiz
yıl hayatını kaybeden devrimcilerin avukatı Halit Çelenk de
unutulmadı.

DİSK ve DİSKʼe bağlı sendikaların yoğun katılım sağladığı
anma törenine Sendikamız adına Genel Sekreterimiz Kani
Beko, Mali İşler Daire Başkanı Fahrettin Tecimer, Eğitim Daire
Başkanı Hüseyin Yaman ile Ankara 1 ve 2 Nolu Şubelerimiz
katıldı.
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