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Medeni Durum AylEk Asgari 
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Evli eşi çalışmayan 79,79 Evli eşi çalışan 1 çocuklu 76,46

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 89,76 Evli eşi çalışan 2 çocuklu 86,43
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 99,73 Evli eşi çalışan 3 çocuklu 93,08
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2012 YElE Asgari Geçim Hndirimi TutarlarE: 

2012 YElE AylEk HJsizlik ÖdeneGi MiktarlarE:

01.01.2012-30.06.2012 Arası 352,26 TL  01.01.2012-30.06.2012 Arası 704,52 TL

01.07.2012-31.12.2012 Arası 373,72 TL 01.07.2012-31.12.2012 Arası 747,43 TL

Asgari Ücretle Çalışan İşçinin Alacağı
Aylık  İşsizlik Ödeneği  (Damga Vergisi
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En Fazla Ödenecek Aylık İşsizlik
Ödeneği (Damga Vergisi  Kesilmiş
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01.01.2012-30.06.2012 01.07.2012-31.12.2012
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Çocuk YardEmE (0-6 yaJ grubu) 34,42

Çocuk YardEmE (6 yaJEndan büyükler) 17,21

Aile ve Çocuk YardEmE (657’ye göre) 01.01.2012’den Geçerli:

2012 AYLIK TÜFE % YILLIK TÜFE % AYLIK ÜFE % YILLIK ÜFE %

NNHHSSAANN 1,52 11,14 0,08 7,65

MMAAYYIISS - 0,21 8,28 0,53 8,06

HHAAZZHHRRAANN 0,90 8,87 -1,49 6,44

TTEEMMMMUUZZ - 0,23 9,07 -0,31 6,13

AAFFUUSSTTOOSS 0,56 8,88 0,26 4,56

EEYYLLÜÜLL 1,03 9,19 1,03 4,03

Enflasyon Çizelgesi:

Asgari Geçim Hndirimi TutarlarE Hariç Asgari Ücret



HIÇH SINIFI BARIIÇI POLHTHKA TALEP EDER!

1- Ülkemiz, 2003 yılında Irakʼın işgali ile ABD tarafından
uygulamaya sokulan Büyük Ortadoğu Projesi ile birlikte
bugün Orta Doğu Bölgesinde her an savaşmaya aday bir
ülke konumuna getirilmiştir. 

ABD gücüyle iktidar koltuğunu sağlamlaştırmayı temel bir
politika olarak benimseyen AKP, 1 Mart 2003ʼde Irakʼın işgali
konusunda ABD ile bir tezkere krizi yaşamakla birlikte bu ka-
zayı hızla telafi etmiş ve ABD ile her alanda sergilenen
büyük uyum sayesinde bugüne kadar süren seçeneksiz bir
iktidar dönemi yaşamıştır.

ABDʼnin Türk iç politikasında AKP iktidarı lehine olan tavrı
wikileaks belgelerine yansıyarak açığa çıkmıştır.

Önce Büyük Orta Doğu sonra Genişletilmiş Orta Doğu
Projesi kapsamında sağlanan büyük uyum, doğal olarak,
karşılıklı çıkarlara dayanmıştır. AKP (Türkiye ile değil) ile
ABDʼnin karşılıklı çıkarlarına dayalı büyük uyumun sorumlu-
luklarını bugüne kadar işinin ehli olarak bihakkın yerine geti-
ren AKP iktidarının bu politikaları başta ülkemiz olmak üzere
tüm Orta Doğu halklarını büyük insani ve maddi bedeller
ödeme tehlikesi ile yüz yüze getirmiştir; bundan sonra öde-
necekler bugüne kadar ödenenlerin yanında önemsiz bile
kalabilir…

Arap Baharı denilen süreç Arap Kışına dönmüştür. Lib-
yaʼyı NATO müdahalesi ile kabileler devletine çeviren süreç
bugün Suriyeʼnin kapısına dayanmıştır.

AKP iktidarı sayesinde ülkemiz, halklarımız arasında tarih-
sel akrabalıklar bulunan komşumuz Suriyeʼye karşı yürütülen
emperyalist kışkırtmanın merkez üssü haline getirilmiştir.

Sözde “özgür” Suriye Ordusu adı altında tüm uğursuz eli
kanlı çetelere, katillere ev sahipliği yapan, lojistik ve silah
desteği sağlayan bir ülkeye dönüştürüldük.

Dünya mazlumlarının gözünde uğursuz emperyalist politi-
kaların taşeronu olarak görünmeye başladık.

Anti emperyalist ulusal kurtuluş savaşı ile 20 yüzyılın maz-
lumlar Dünyasına fener olan Türkiye, bugün emperyalist dev-
letlerin maşası olarak mazlumlara hançer sallamaya başladı.

Bu durum karşısında bugüne kadar mücadele çizgisini işçi
sınıfının enternasyonalist mücadele çizgisinden ayrılmadan
yürüten Türkiye işçi sınıfının gerçek mücadele örgütleri ola-
rak emperyalizm işbirlikçisi politikaların derhal sona erdiril-
mesini Hükümetʼten talep ediyoruz.

Çünkü işçi sınıfının on yıllardır değişmeyen politikası
savaş değil barış olmuştur.

Birinci Paylaşım Savaşında tüm ülkelerin gerçek işçi sınıfı
örgütleri savaşın değil barışın yanında olmuştur.

İkinci Paylaşım Savaşında tüm Avrupaʼda gerçek işçi sınıfı
örgütleri faşizme ve nazizme karşı barış mücadelesi vermiş-
lerdir. 

İşçi sınıfı düşüncesinden yola çıkan ülkemiz aydınları NA-
TOʼya girmeye, Koreʼye asker göndermeye karşı çıkarak her
daim barışın yanında olmuşlardır.

Dünyaʼnın hiçbir ülkesinde de gerçek işçi sınıfı örgütleri
emperyalist devletlerin ve kapitalist sınıfın arkasında saf tuta-
rak başka halklarla savaşma çığırtkanlığına kapılmamıştır. 

Kimse ve hiçbir güç Türkiye işçi sınıfını emperyalist payla-
şım ve savaş politikalarının ardında saf tutmaya zorlayamaz;

DİSK/Genel-İş Sendikası olarak tüm gerçek işçi sınıfı ör-
gütleriyle bu zorbalığın karşısında barışın yanında olmaya
devam edeceğiz.

HIÇH SINIFI HALKLARIN BHRLHFHNH SAVUNUR!

2- Ülkemiz uzun yıllardır binlerce kardeşimizin yaşamına
neden olan Kürt Sorunu içinde bocalamaktadır.

Kürt Sorunuʼnun uluslar arası boyutu her zaman olmakla
birlikte özellikle 2003 yılında ABDʼnin Irakʼı işgaliyle başlayan
dönemde bu boyut ön plana çıkmaya başlamıştır. Şimdilerde
ise emperyalist devletlerin Suriyeʼyi parçalama politikaları ne-
deniyle uluslararası boyut daha da önem kazanmıştır.

Kürt Sorunuʼnun uluslararası niteliği Kürtlerin başta Tür-
kiye olmak üzere Irak, İran ve Suriyeʼde değişik toplumsal
koşullarda ve değişik statülerde yaşıyor olmalarından kay-
naklanmaktadır.

Bu nedenle Orta Doğuʼda bir bütün olarak Kürt sorunu da
söz konusu edilmektedir. Bu soruna çözüm olarak Kürtlerin
siyasi birlik içinde anayasal yurttaşlıktan eşit yurttaşlık statü-
süne ya da federasyon olarak yaşamalarından ayrı devlet
olarak yaşamalarına kadar bir dizi önerinin gündeme getiril-
diği bilinmektedir.

Bu sürecin barış içinde evriminin önündeki en önemli
engel bugün için ABDʼnin ve diğer emperyalist devletlerin po-
litikalarının ön plana geçmiş olmasıdır. Ülkemizin de içinde
bulunduğu bu bölgede ne yazık ki, mazlum halkların değil
emperyalist devletlerin egemenlik ve paylaşım politikaları be-
lirleyici olmaktadır.

Kürt sorununun eşitlikçi ve demokratik talepler temelinde
barış içinde çözümü konusunda en fazla olanağın bulunduğu
ülke yine de Türkiyeʼdir. Çünkü sorunun çözümü konusunda
Türkiye, hak ve özgürlük bilinci, anayasal gelenekleri açısın-
dan bölgedeki diğer ülkelerden daha sağlıklı bir temele sa-
hiptir.

Bugüne kadar Türkiye işçi sınıfı örgütleri olarak bu soru-
nun çözümü konusunda hep Kürt halkının demokratik talep-
leri temelinde barışı ön plana çıkardık; çatışma ortamının
durması, terör ve şiddetin bir yöntem olarak tümüyle gün-
demden kalkması ve terk edilmesi gerektiğini söyledik.

DİSK ve Genel-İş Sendikasının sorunla ilgili tüm belgele-
rinde barış isteği hep ön planda olmuştur.

Öte yandan Dünya işçi sınıfı mücadelelerinde, mücadele
ilkelerinde savaşa karşı barışın savunulması kadar işçi sınıfı-
nın enternasyonalist birliği ve emekçi halkların birliğinin sa-
vunulması da çok önemli bir yer tutmaktadır.

Ülkemizde Kürt Sorunuʼnun yarattığı toplumsal ortam sağ-
lıklı değildir. Buna ilave olarak bölgemizde emperyalizmin
savaş davulları çaldırdığı koşullarda barış ile birlikte işçi sını-
fının enternasyonalist dayanışması ve birliği temelinde halk-
ların birliğini savunmak yaşamsal bir önem kazanmıştır. 

Emperyalizmin savaş, parçalama ve paylaşma politikala-
rına karşı ülkemizden başlayarak halkların barış, diyalog ve
birlik politikalarını savunmak; emperyalist devletleri, müda-
hale araçlarını ortadan kaldırarak ülkemizden ve bölgemiz-
den uzaklaştırmak artık halklar açısından ölüm kalım
meselesidir. 

DİSK/Genel-İş olarak emperyalizme karşı halkların birliğini
sağlayamazsak savaş ve paylaşım politikalarına boyun
eğmek zorunda kalacağımızın farkındayız. Bu mücadeleyi
ülkemizin tüm gerçek işçi sınıfı örgütleri, siyasi partileri, de-
mokratik örgütleri ile ve demokratik muhalefeti ile birlikte ver-
meye kararlıyız.

EEMMEEKK’’TTEENN......

DDHHSSKK//GGEENNEELL--HHII
GGEENNEELL  YYÖÖNNEETTHHMM  KKUURRUULLUU
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ÇÇaallıışşmmaa  BBaakkaannllıığğıı
ÖÖnnüünnddee  OOttuurrmmaa  EEyy--
lleemmii  YYaappııllddıı......

Konfederasyonumuz DİSK,
yasaksız, barajsız sendika ya-
sası için yürüttüğü mücadele
çerçevesinde Ankara'da DİSK
ve bağlı sendikalar, 2 Ekim 2012
tarihinde Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı önünde oturma
eylemi yaptı. Eyleme KESK yö-
neticileri de destek verirken,
DİSK ve bağlı sendikalar, eş za-
manlı olarak yurt genelindeki
Çalışma Bölge Müdürlüklerinde
de eylem gerçekleştirdiler.

TRT önünde toplanan DİSK'li-
ler, kortej oluşturarak, bayrak ve
flamalarıyla Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'na doğru yü-
rüyüşe geçti. Bakanlık önüne
gelindiğinde DİSK ve Sendika-
mızın Genel Başkanı Erol Ekici
bir konuşma yaptı. 

Ekici konuşmasında gün-
demde olan Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı'na
değinerek, hazırlanan yasanın
sendikal hak ve özgürlüklere
yeni kısıtlamalar getirdiğini ifade
ederek, uluslararası anlaşmalar
ve ILO sözleşmelerine de uygun
olmadığını söyledi. Ekici, “Bu

nasıl bir duyarsızlık, nasıl bir piş-
kinliktir ki verilen sözler tutulmaz
ve 12 Eylül yasalarını yeniden
kutsayan yasa taslakları hazırla-
nır?” diye sordu.

Tasarı DİSK'e yönelik
bir tehdittir...

Yasa Tasarısının mücadele
deneyimi ve geleneği ile güven-
cesiz çalışma koşullarına, işçi sı-
nıfının kazanılmış haklarına
kararlı bir şekilde sahip çıkan
DİSK'e yönelik bir tehdit niteliği
taşıdığını söyleyen Ekici,
“DİSK'in yetkisiz kalacağından,
kapanacağından bahsedildi.
DİSK kimsenin icazeti ile kurul-
madı. Tüm yasaklara, barajlara
rağmen mücadele ediyor. DİSK
kapanacak diyenler, işçi sınıfının
örgütlenme tarihinden habersiz-
lerdir. Sendikal mücadele tarihi,
yasalarla değil, yasaklara karşı
mücadele ile inşa edilmiştir.
Sendikaların yetkisi örgütlü gü-
cüdür. DİSK kapanmaz. DİSK,
yeniden faaliyete geçtiği 1992
yılında olduğu gibi işçi sınıfının
bağrında mücadele eden işçi-
lerle yeniden ve yeniden doğar”
şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Ba-
kanlık önünde oturma eylemi
gerçekleştirildi.

İzmir’de DİSK
Bölge Temsilciliği
ve Sendikamızın
İzmir Şubeleri 12
Ekim 2012 tari-
hinde Toplu İş
İlişkileri Yasa Ta-
sarısı’na karşı
kitlesel eylem
düzenledi.

BBAARRAAJJSSIIZZ,,  YYAASSAAKKSSIIZZ  SSEENNDDİİKKAALL  
HHAAKKLLAARRIINN  GGÜÜVVEENNCCEE
AALLTTIINNAA  AALLIINNDDIIĞĞII
BBİİRR  YYAASSAA  İİÇÇİİNN  
AALLAANNLLAARRDDAAYYDDIIKK......

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuummuuzz  DDİİSSKK  vvee  DDİİSSKK’’ee  bbaağğllıı  sseennddiikkaallaarr  TTBBMMMM  ggüünnddeemmiinnddee  oollaann  
““TToopplluu  İİşş  İİlliişşkkiilleerrii  YYaassaa  TTaassaarrııssıı””  nnaa  kkaarrşşıı  bbiirr  ddiizzii  eeyylleemm  bbaaşşllaattttıı......

TTBBMMMM  ÖÖnnüünnddee  BBaassıınn  
AAççııkkllaammaallaarrıı  YYaappııllddıı......

DİSK Yönetim Kurulu ve
DİSK'e bağlı sendikaların yö-
netici ve üyeleri ile birlikte 3
Ekim 2012 tarihinde TBMM
Dikmen Kapısı önünde Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Yasa Tasarısı'na karşı basın
açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını okuyan
DİSK ve Sendikamızın Genel
Başkanı Erol Ekici, sendikaların
aylardır, toplu sözleşme yetkileri
verilmeyerek, toplu sözleşme
hakkının gasp edildiğini söyledi.
Tasarının Meclis'e sunulduğu
şekliyle yasalaşması halinde ön-
ceki yasaların bir benzeri olaca-
ğını söyleyen Ekici, tasarıyı
kabul etmediklerini belirtti.

Ekici, tasarıya ilişkin, işkolu,
işletme ve işyeri barajlarını koru-
duğu, toplu sözleşme hakkını
tüm işçilerin kullanabileceği bir
hak olarak tanımlamadığı, yıl-

larca süren uyuşmazlıklara
çözüm getirmediği eleştirilerinde
bulundu.

Tasarıya göre işkolu barajının
yüzde 1, 2, 3 olarak uygulana-
cağını ifade eden Ekici, bu şe-
kilde 29 sendikanın toplu
sözleşmeden mahrum kalaca-
ğını söyledi.

Ekici, ''bu Yasaʼnın çıkmasına
onay verenler, destekleyenler ve
yasalaştıranlar, demokrasi ve
emek düşmanlığı yapanlar, tarih
karşısında bir gün mutlaka
hesap vereceklerdir! '' dedi.

Eyleme, milletvekilleri Süley-
man Çelebi, İzzet Çetin ve Musa
Çam da destek verdi.

16 Ekim ve 18 Ekim 2012 ta-
rihlerinde de Yasaya karşı
TBMM önünde basın açıklama-
ları yapıldı.

HZMHR

EMEK 124/4



Barajsız, yasaksız sendikal hakların
güvence altına alınması için 9 Ekim
2012 tarihinde DİSK ve bağlı sendikalar
ile Türk-İş bünyesindeki bazı sendikalar
tarafından oluşturulan Sendikal Güç
Birliği Platformu (SGBP) bileşeni sendi-
kalar, kitlesel bir eylem gerçekleştirerek
Meclis'e yürümek istediler. Polis enge-
liyle karşılaşılan eylemde işçiler, polisin
gazlı saldırısına da uğradı.

Eylem, DİSK ve bağlı sendikaların Sü-
leyman Sırrı Caddesi'ndeki DİSK Bölge
Temsilciliği'nde, SGBP bileşeni sendikala-
rın ise Türk-İş Genel Merkezi önünde bir
araya gelmesiyle başladı. Bu noktalardan
yürüyüşe geçen sendikalar, Sakarya Mey-
danı'da buluşarak yürüyüşlerini sloganlar
eşliğinde sürdürdü. Sırasıyla Selanik Cad-
desi, Yüksel Caddesi ve Karanfil Sokak gü-
zergahını izleyerek yürüyen işçilerin önü
Akay Kavşağı'na gelindiğinde polis tarafın-
dan kesildi.

OTURMA EYLEMİ YAPILDI...
Polisin tutumunu protesto etmek için

oturma eylemi yapan işçiler, sık sık slogan-
larını yükselterek tepkilerini gösterdiler. İş-
çiler sık sık “AKP yasanı al başına çal”,
“Emekçiye değil, çetelere barikat”, “Zafer
direnen emekçinin olacak” gibi sloganlar
attılar.

MİLLETVEKİLLERİ İŞÇİLERLEYDİ...
Oturma eylemi sırasında işçilere destek

olmak için CHP Milletvekilleri Süleyman
Çelebi, Musa Çam ve İzzet Çetin işçilerin
yanına geldiler. Burada polis amirleriyle de
uzun süre görüşerek barikatların kaldırıl-
masını isteyen milletvekilleri daha sonra iş-
çilerin yanına dönerek desteklerine devam
etti.

POLİSTEN EMEKÇİYE GAZ BOMBASI...
Milletvekillerinin görüşmelerden sonuç

alamaması üzerine direnişlerini sürdüren
işçiler, Meclis'e doğru yürüyüşe geçtiler. İş-
çiler, polis barikatını aşmaya çalışmaları
üzerine polis tarafından gaz bombalı saldı-
rıya uğradı. İşçilerin direnişini kıramayan
polis, saldırılarını 3 kez yineledi. Polisin
saldırıları sonucunda çok sayıda işçi yara-
lanırken, polis yaralı işçilerin ambulansla
hastaneye kaldırılmasına dahi engel ol-
maya çalıştı.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK...
Yaşanan saldırıların DİSK ve Genel

Başkanımız Erol Ekici, DİSK Genel Sekre-
teri Adnan Serdaroğlu ile Türk-İş'e bağlı
Tümtis Genel Başkanı ve Sendikal Güç
Birliği Platformu Dönem Sözcüsü Kenan
Öztürk yaptıkları konuşmalarla polis terö-
rünü kınadılar.

Genel Başkanımız Erol Ekici konuşma-
sında, “12 Eylül faşizminin 30 yıl önce koy-
duğu engeller halen devam ediyor.
Başından beri DİSK olarak söylediğimiz
gibi, Türkiye'de 12 Eylül hukukuyla oluştu-
rulan antidemokratik yasaları kesinlikle
kabul etmeyeceğiz. Son günlerde ortalıkta
dolaşan bir protokolden söz ediliyor. İşte
sözü edilen bu protokol kiminle yapıldı diye
sorduğumuzda gerçekler gün ışığına çıkı-
yor. Oluşturulduğu söylenen protokol
TOBB ile TİSK ile iktidarın arka bahçesi
Hak-İş ile yapılan ittifak, Türkiye işçi sınıfı-
nın asla kabul etmeyeceği bir ihanet belge-
sidir. Bu ihanet belgesini bu ihanetçilerin
kafasına çalana kadar her türlü meşru mü-
cadeleyi devam ettireceğiz” dedi.

Yasa Tasarısına Karşı İstanbul,
Gaziantep, Ağrı, Trakya ve
İzmir’de de yürüyüşler ve basın
açıklamaları düzenlendi.

HHAAKKKKIINNII  İİSSTTEEYYEENNEE  BBİİBBEERR  GGAAZZII!!

TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ YASASI KABUL EDİLDİ!
Konfederasyonumuzun tüm eylem

ve etkinliklerine rağmen “Toplu İş İliş-
kileri Yasa Tasarısı” 18 Ekim 2012 tari-
hinde AKP ve MHPʼli Milletvekillerinin
onayı ile yasalaştı...

Yeni Yasa ile;
- İşverenler 30ʼdan az işçi çalıştıran iş-

yerlerinde çalışan işçileri sendikaya üye
oldukları için rahatlıkla işten atabilecekler.

- Mevcut sigortalı işçilerin %57ʼsi toplu
sözleşme yapacak sendika bulamayacak.

- 7 sektör baraj altında kalacak. Sayı-
ları 6 milyon 298 bin kişiyi bulacak inşaat,
turizm, sağlık, taşımacılık,
ticaret/büro/eğitim, basın ve liman işçileri

için toplu sözleşme bir hayal olacak! 
- Yasaya göre işkolu barajı yüzde 1,

yüzde 2 ve yüzde 3 şeklinde uygulana-
cak. 

- Yasa uygulanmaya başlandığında %1
barajıyla 10 sendika, %2 barajıyla 13 sen-
dika, %3 barajıyla 6 sendika daha baraj
altında kalacak. Yani toplu sözleşme yet-
kisi olan mevcut sendikaların yarısından
fazlası, 6 milyon 298 bin kişiyi temsil eden
29 sendika toplu sözleşme yapamayacak.

- 8 sektörde tek sendika egemenliği ku-
rulacak ve 2 milyon 868 bin sigortalı işçi
(yani %26ʼsı) tek sendikaya üye olmak zo-
runda kalacaklar.

GAZHANTEP

AFRI

TRAKYA
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11  EEyyllüüll  DDüünnyyaa  BBaarrıışş  ggüünnüü  ttüümm
TTüürrkkiiyyee’’ddee  ggeerrççeekklleeşşttiirriilleenn  eeyy--
lleemmlleerrllee  kkuuttllaannddıı..  İİssttaannbbuull,,  
AAnnttaakkyyaa,,  DDiiyyaarrbbaakkıırr,,  TTrraabbzzoonn,,
EEsskkiişşeehhiirr,,  İİzzmmiirr,,  KKaarrss,,  DDeerrssiimm,,
VVaann  vvee  AAnnkkaarraa’’ddaa  ggeerrççeekklleeşşttiirrii--
lleenn  kkiittlleesseell  eeyylleemmlleerrddee  hhaallkkllaarr
““bbaarrıışş””  ddeeddii..  AAKKPP’’nniinn  ıırrkkççııllıığğıı  vvee
mmeezzhheeppççiilliiğğii  ttıırrmmaannddıırrddıığğıınnıınn
iiffaaddee  eeddiillddiiğğii  mmiittiinngglleerrddee  ““KKüürrtt
ssoorruunnuunnddaa  ççöözzüümm””,,  ““SSuurriiyyee’’yyee
eemmppeerryyaalliisstt  mmüüddaahhaalleeyyee  hhaayyıırr””
ddeenniillddii..

ANTAKYA’DA 1 EYLÜL:
Antakyaʼdaki 1 Eylül Barış Günüʼnde

mitingine katılan on bin kişi, “Suriyeʼye
emperyalist müdahaleye hayır” dedi.  

Suriyeʼye Emperyalist Müdahaleye
Hayır Platformunun çağrısıyla Eğitim-
Sen önünde bir araya gelen binlerce kişi

büyük bir coşkuyla yürüyüşe geçti. 
Eylemciler, Asi Nehri kenarındaki

Saray Caddesiʼni miting alanına dönüş-
türdü. Saray Caddesiʼndeki mitingdeki
basın açıklamasını Suriyeʼde Emperya-
list Müdahaleye Hayır Platformu” adına
Hatay Tabip Odası Başkanı Selim Mat-
kap okudu. 

Matkap, AKPʼnin Suriyeʼye yönelik
emperyalist müdahaleye taşeronluk yap-
tığını belirtti. Hatay kentinin el Kaide ve
benzer dinci örgütlerin yuvası haline geti-
rilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen
Matkap, ABD emperyalizmine ve onun
taşeronu AKP iktidarına karşı herkesi so-
kağa ve mücadele etmeye çağırdı.

Ortadoğu savaşlardan, 
işgallerden, çatışmalardan 

geçilmiyor!
Platform adına yapılan açıklamanın

ardından DİSK Genel Başkanı ve Genel
Başkanımız Erol Ekici bir konuşma yaptı. 

Ekici konuşmasında, "Bugün dünyada
silahlanma harcamaları, nükleer silah de-
nemeleri ve uluslararası askeri tehditler
alabildiğine devam ediyor. Afganis-

tanʼdan Irakʼa, Suriyeʼden Libya ve Filis-
tinʼe, Kafkaslarʼdan Ortadoğuʼya kadar
her yerde silahlar konuşuyor. Silahlar ko-
nuştukça kadınlar, gençler, çocuklar ve
yoksullar başta olmak üzere bütün insan-
lık ağır bir sarsıntı yaşıyor. İşsizlik, yok-
sulluk, açlık, acı ve gözyaşı artıyor...

Emperyalizmin hegemonya savaşının
parçası olarak gelişen bu saldırılar Irak,
Libya ve Afganistan'dan sonra bugün Su-
riye üzerinden devam etmekte, etnik ve
dini farklılıklar körüklenerek halklar birbi-
rine düşman edilmekte, ülkelerin ve halk-
ların tarihi, gelecekleri ve bir arada
yaşama umutları yok edilmektedir” dedi.

AKP, emperyalist müdahalenin 
taşeronluğunu yapıyor...

“Suriyeʼnin kaderinin Suriye halkları-
nın elinden alınmaya çalışıldığı bu sü-
reçte AKP ise, emperyalist müdahalenin
taşeronluğuna soyunup, içerde kendi
halkına kan kustururken, Suriye için de-
mokrasi nutukları çekmeye devam et-
mekte fakat Türk, Kürt, Arap halklarının
özgürlük alanının gittikçe daralmasına
neden olmaktadır.
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ABDʼnin savaş taşeronluğunu yap-
mak, halkımızı emperyalist çıkarlar için
hedef haline getirmek demektir. Orta-
doğu iç savaşlarla, etnik ve dini boğaz-
laşmalarla kaosa sürüklenirken, Türkiye
de bu kaosun parçası olarak Gazian-
tepʼte yaşanılanlar gibi büyük acılarla
yüz yüze kalacaktır.

Otuz yılı aşkın bir süredir onbinlerce
insanımızın ölümüne neden olan Kürt
sorununun çözümünde, Kürt halkının de-
mokratik taleplerini görmezden gelenle-
rin, Suriye halkına demokrasi götürme
iddiası büyük bir yalan ve kandırmacadır.
Halkımız tedirgin!.. Sığınmacı oldukları
iddiasıyla kim oldukları meçhul gürûhlar
silahlandırılıp eğitimden geçirilmektedir.
Bunu incelemek isteyen vekiller, AKP gü-
vencesiyle oluşturulan bu kamplara so-
kulmazken, buralarda eğitilen silahlı
kişiler sokaklarda halkımıza terör estir-
mekte, insanların hayatını riske atmakta-
dırlar” diyen Ekici, 
“İşçi sınıfı hiçbir zaman ve hiçbir toprakta
emperyalist savaşlarda yer almamış, ak-
sine emperyalistlerin savaş ve sömürü
oyunlarını boşa çıkartan bir başka
“savaş” içinde yer almışlardır. Ve işçi sı-
nıfımız bugün burada  kardeşi kardeşe
düşman etmeye çalışanların hesaplarını
Hatay halkının, Türkü, Kürdü, Arabı, Al-
evisi, Sünnisi, Nusayrisiyle el ele verip
boşa çıkartacağına inanmaktadır.

Bu nedenle bugün, “içeride ve dışa-
rıda savaş!” çığlıkları atanlara karşı yük-
sek sesle ve cesaretle “YAŞASIN

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!” diye hay-
kırma zamanıdır.

Özlemimiz, kimliği, kültürü, dili, dini,
mezhebi, görüşü ne olursa olsun, üze-
rinde eşit haklara sahip yurttaşlar olarak
yaşayacağımız, bağımsız, demokratik ve
özgürce yaşayacağımız bir Türkiye özle-
midir” dedi.

Ardından KESK Genel Sekreteri İs-
mail Hakkı Tombul, İstanbul Milletvekili
Levent Tüzel, TTB Başkanı Özdemir
Aktan, Halkevleri Genel Başkan Yardım-
cısı Samut Karabulut, ESP Genel Baş-
kanı Figen Yüksekdağ birer konuşma
yaptı. 

Antakya halkının büyük destek verdiği
eylem, “Suriye halkı yalnız değildir”,
“Katil ABD, işbirlikçi AKP” sloganlarıyla
son buldu. 

ANKARA’DA 1 EYLÜL:
1 Eylül Dünya Barış Günü Ankaraʼda

emek ve demokrasi güçleri tarafından
gerçekleştirilen barış mitingiyle kutlandı. 

ʻİçeride dışarıda savaşa hayırʼ sloganı
ile başlayan mitingde Suriyeʼdeki emper-
yalist müdahalelere ʻdurʼ denildi. 

Toros Sokakʼta buluşan binlerce kişi,
ʻİçeride dışarıda savaşa hayırʼ pankartını
ve 4+4+4ʼe karşı çıktıkları için tutuklanan
KESKʼlilerin fotoğraflarının bulunduğu 

dövizlerini taşıyarak Kolej Meydanıʼna
yürüdü. Yürüyüşe DİSK, KESK, TMMOB,
TTB, Halkevleri, HDK ve siyasi partilerin
yanı sıra demokratik kitle örgütleri katıldı. 

Yürüyüşün ardından Kolej Meyda-
nıʼnda gelindiğinde ortak basın açıklama-
sını, Ankara Tabip Odası Sekreteri
Selçuk Atalay okudu. Atalay, emperyaliz-
min hegemonya savaşının bir parçası
olarak gelişen saldırıların Irak, Libya ve
Afganistanʼdan sonra bugün de Suriye
üzerinden devam ettiğini belirtti. Otuz yılı
aşkın süredir devam eden Kürt sorununa
da değinen Atalay, “Yıllardır devam eden
baskı bugün AKPʼnin sivil otoritesi eşli-
ğinde Kürt halkının özgürlük alanının git-
tikçe daralmasına neden olmaktadır.
Bugün Kürtlere karşı dayatılan baskı ve
sindirme politikaları ile barışın önüne ku-
rulan engeller, halkların arasındaki barış
ve kardeşliğe kurulmuş barikatlardır”
dedi. 

Miting konuşmaların ardından sahne
alan Bandista grubunun şarkıları eşli-
ğinde sona erdi. 

1 Eylül; İstanbul ve 
İzmir’deki Şubelerimizin 
düzenlediği eylem ve basın
açıklamaları ile kutlandı.

�ZM�R

�STANBUL
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DİSK’in, 12 Eylül’ün 32. yılında
“12 Eylül vesayetini yaratan ku-
rumların, AKP eliyle şimdi de top-
lumu nasıl yeni bir otoriter rejime
sürüklenmesini” teşhir etmek için
yaptığı bir dizi eylemden sonun-
cusu Ankara’da, 12 Eylül 1980 as-
keri darbesinde el konulan ve şu
anda Sosyal Güvenlik Kurumu Reh-
berlik ve Teftiş Başkanlığı olarak
kullanılan Sendikamızın eski Genel
Merkez binası önünde yapıldı.

Çankaya Simon Bolivar Caddesiʼnden
“12 Eylül AKP ile sürüyor! YÖK, RTÜK,
HSYK, ÖYM ve sendikal yasaklar kaldı-
rılsın!'' pankartıyla başlayan yürüyüş,
ʻFaşizme karşı omuz omuzaʼ , ʻKaranlığa
teslim olmayacağızʼ , ʻKurtuluş yok , tek
başına , ya hep beraber ya hiçbirimizʼ
sloganları eşliğinde 12 Eylül cuntacıları-
nın gaspettiği ve bir dönem Anayasa
Mahkemesiʼnin kullandığı, Sosyal Gü-
venlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Baş-
kanlığı binası önüne kadar sürdü.
DİSKʼlilerin önü binaya gelmeden Çevik
Kuvvet ekipleri tarafından durduruldu.
Bunun üzerine DİSK, basın açıklamasını
Anayasa Parkı'nda gerçekleştirdi.

DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin ve
DİSK'e bağlı Sendikaların katıldığı ey-
lemde konuşan DİSK Ankara Bölge Tem-
silcisi ve Genel Sekreter Kani Beko, 12
Eylül darbesinin açtığı yaralar kapanın-
caya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini
söyledi. Beko, darbenin ardından el ko-
nulan sendikaya ait eski Anayasa Mah-
kemesi binasını geri istediklerini belirtti.

12 Eylül Askeri Darbesi ile emek-
çilerin kazanılmış tüm hakları elle-
rinden alındı...

Yapılan basın açıklamasında DİSK
Genel Başkanı ve Genel Başkanımız
Erol Ekici ise, 12 Eylül askeri darbesinin,
Türkiye'yi siyasal, sosyal, hukuksal ve bi-
limsel alanlarda büyük tahribata uğrattı-
ğını, hukuk, adalet, bilim, emek ve
çalışma hayatının yok edildiğini kaydetti.
GENEL MERKEZ BİNAMIZI

GERİ İSTİYORUZ!
Ekici, darbeyle el konulup Anayasa

Mahkemesi'ne verilen ve şu anda SKG
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı olarak kul-
lanılan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendika-
sı'na ait binanın geri verilmesini de talep
etti. Ekici sözlerini "Bugün yaşadığımız
sorunların kaynağında 12 Eylül darbesi
vardır. Halkımızın 12 Eylül'de içine itildiği

kapatılma, susturulma ve baskılanmanın
bugün derinleşerek sürmekte olduğunu
kanıtlarından biri de, şuan da önünde ol-
duğumuz, 12 Eylülcülerin el koyarak
Anayasa Mahkemesi'ne verdiği Genel-İş
Sendikamıza ait bu binamızın AKP tara-
fından iade edilmemesidir.

Sözün özü, ideolojisi, kurumları, tem-
silcileri tasfiye edilmeden 12 Eylül düze-
niyle hesaplaşmak bir hayalden öteye
geçemez.

Bu yüzden, darbeyle gerçek bir he-
saplaşma için üzerimize
düşen görev gerici, piyasacı,
emek düşmanı AKPʼnin dev-
raldığı bu düzeni ortadan
kaldırmaktan başka yol yok-
tur. Halkımıza reva görülen
bu zulüm düzeninin dişlile-
rinde bir 30 yıl daha ezilme-
mek için mücadeleyi her
alanda büyütmekten başka
yolumuz yoktur. 12 Eylülʼde
katledilen arkadaşlarımıza,
yoldaşlarımıza, emekçi halkı-
mıza borcumuz budur" diye
bitirdi.

GGaazziiaanntteepp  1122  EEyyllüüll’’üünn
3322..  yyııllddöönnüümmüünnddee  aannmmaa
pprrooggrraammıı  ddüüzzeennlleennddii......

Konfederasyonumuz
DİSK ve Sendikamız Genel-
İş, Gaziantep'te 12 Eylülʼün
32.yıldönümünde anma
programı düzenlendi.

DİSK Bölge Temsilciliği
Toplantı Salonunda saat
12.30ʼda düzenlenen anma
programı, siyasi parti temsil-
cileri, sivil toplum örgütleri,
sendikalar ile birlikte saygı

duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardın-
danda basın açıklaması yapıldı ve 12
Eylülʼü yaşayan devrimcilerin anılarını
anlattığı toplantı ile son buldu.

Adana’da basın açıklaması dü-
zenlendi...

12 Eylülʼün 32.yıldönümünü etkinlikleri
kapsamında Adana'da basın açıklaması
düzenlendi. Basın açıklamasını DİSK
Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Arslan
yaptı.

1122  EEyyllüüll  AAKKPP  iillee  SSüürrüüyyoorr!!
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ZZAALLİİMMİİNN  ZZUULLMMÜÜNNEE
KKAARRŞŞII  DDİİRREENNİİYYOORRUUZZ!!

Hükümetin uygulamaya çalış-
tığı "Ulusal İstihdam Stratejisi Bel-
gesi" ve Meclis'ten geçirmeye
çalıştığı "Toplu İş İlişkileri Ka-
nunu", güvencesizliğin, taşeron-
laşmanın, esnek üretimin
yaygınlaştırılmasını, kıdem tazmi-
natının ortadan kaldırılmasını ve
sendikal hakların daha da törpü-
lenmesini beraberinde getiriyor.

Konfederasyonumuz DİSK, bu
gelişmelere sessiz kalmayaca-
ğını, baskılara teslim olmayaca-
ğını, meşru direnme hakkımızı
kullanacağını ilan etti.

Bu nedenle de “ZALİMİN ZUL-
MÜNE DİRENECEĞİZ!” sloga-
nıyla başlatılan kampanya
çerçevesinde düzenlenen eylem-
ler devam etmektedir.

Kampanya çerçevesinde, 28
Eylül 2012 tarihinde DİSK Bölge
Temsilciliklerinin bulunduğu il-
lerde ve Ankara'da protesto ey-
lemi gerçekleştirildi.

Ankara'daki eyleme, DİSK Yö-
netim Kurulu ve Başkanlar Kurulu
üyelerinin yanısıra Konfederasyo-
numuza üye sendikaların temsil-
cileri ve üyeleri katıldı.

TRT Arı Stüdyoları önünde bu-
luşan DİSK üyeleri, burada oluş-
turdukları kortejle Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne
kadar yürüyüş yaptı.

BBaakkaannllııkk  öönnüünnddee  oottuurrmmaa          
eeyylleemmii  yyaappııllddıı..

Yürüyüşün sonunda DİSK ve
Sendikamızın Genel Başkanı Erol
Ekici tarafından bir basın açıkla-
ması okundu. 

Ekici açıklamasında, “Türki-
ye'deki toplu sözleşme düzeni ve
sendikal özgürlükler alanını dü-
zenleyen 'Toplu İş İlişkileri Yasa
Tasarısı' yeniden gündemde. Ve
işçi sınıfı bir kez daha Çalışma
Bakanlığıʼnın önünde yine derdini
anlatmaya çalışıyor.

Demokrasilerin ABCʼsi sayılan,

çalışma ha-
yatının kri-
terlerinden
sayılan,
Sağır Sul-

tanʼın bile duyduğu çok basit
temel hakları gözeten talepleri-
mizi AKP iktidarı bir türlü duymu-
yor. Hadi duymuyorlar da, peki
gözleri de mi görmüyor işçilerin
yaşadıkları sorunları?..” dedi. 

TTaarriihhiinn  eenn  bbüüyyüükk  ssaallddıırrııssıı::  
UULLUUSSAALL  İİSSTTİİHHDDAAMM  SSTTRRAATTEEJJİİSSİİ

Ekici, “Gündemlerine aldıkları
Toplu İş İlişkileri Yasasıʼyla sınıf
ve kitle sendikacılığını, mücade-
leci sendikacılığı tasfiye edip,
arka bahçeleri olan yandaş ve gü-
dümlü sendikacılığı palazlandıra-
rak, işçi sınıfı açısından bir kölelik
belgesi olan “Ulusal İstihdam
Stratejisi Belgesi”ni sorunsuzca
ve kolaylıkla uygulamaya koyabi-
leceklerdir.

Bu belge, Kıdem Tazminatıʼnı
yok edecek, Özel İstihdam Büro-
larıʼyla işçileri kiralık hale getire-
cek, asgari ücreti daha da
düşürecek ve güvencesiz çalış-
mayı yaygınlaştıracak gelişmeleri
“istihdam politikası” adıyla meşru-
laştıracaktır.

Ulusal İstihdam Stratejisi Bel-
gesi taslağı emeğin kazanılmış
haklarına yönelik, yüzyılın en
önemli saldırılarından biridir. Ser-
maye kesimlerinin bu alandaki
beklentilerinin neredeyse tamamı
bu belgede kendisine yer bulmak-
tadır. Amaçlanan şey, kayıt dışı
sektörlerdeki kuralsızlığın, sömü-
rünün ve güvencesizliğin, yasal
çerçeveye kavuşturularak ça-
lışma yaşamının bütününe yayıl-
masıdır.

İşte “Taşeron Cumhuriyeti”nde
anlatılan “İleri Demokrasi” masalı-
nın gelip çarptığı ve yaldızlarının
döküldüğü yer tam da burasıdır!..”
dedi.

Basın açıklamasının ardından
bir saat süre ile Bakanlık önünde
oturma eylemi yapıldı.

İzmir’de Zalimin Zulmüne Karşı Onbinler
Biraraya Geldi
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Hükümet, il özel idarelerini, belde belediyeleri ve köyleri
kapatmak için düğmeye bastı. 8 Ekim 2012 tarihinde
TBMMʼye sevk edilen  “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile 1591 belde beledi-
yesi ile 16.082 köyün tüzel kişiliğine son vermektedir. 29
ilde il özel idareleri de kaldırılmaktadır.

Konuyla ilgili Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Araştırma
Derneği (YAYED) bir rapor hazırladı. 

- Tasarı ile ikili yönetim sistemi oluşmuştur: Bütün-
şehir modeli ve il sistemi.

Tasarı, 29 il için devletin toprak üzerindeki örgütlenmesini
kökten değiştirmektedir. Bu değişiklik sadece idari bir değişiklik
değildir. Anayasaʼda “idarenin bütünlüğü ilkesi” çerçevesinde
düzenlenmiş bulunan merkezi yönetim-yerel yönetimler ilişkisi
iki farklı şekilde fiilen yeniden tanımlanmaktadır: Bütünşehir-
merkez ilişkisi ve il sistemine dayanan yerel-merkez ilişkisi.
Türkiyeʼnin iktisadi, toplumsal, siyasi ve idari yapısı radikal bir
dönüşüme gebedir. Tasarı dönüşümün dışa vurumudur.

- Yerel yönetimler ve demokrasi sözcükleri buhar
olmuştur.

Yerel demokrasi Türkiyeʼde geliştirilmesi gereken bir alandır.
Yerel temsil sisteminin demokratikleştirilmesi, halkın yönetime
katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesine ihtiyaç
bulunmaktadır. Kanunlar sadece sermayenin ihtiyaçlarına
değil, toplumsal ihtiyaçlara da yanıt vermelidir. Aksi takdirde
devletten söz edilemez.

Bugün Türkiyeʼde halkın ihtiyacı daha fazla otorite değildir,
daha fazla iktidarın tek elde yoğunlaşması hiç değildir. Aksine
halkın ihtiyacı olan daha fazla demokrasidir, halk demokrasisi-
dir. Bu tasarı, Türkiyeʼde demokrasi rüyasını, hayalini kabusa
çevirmektedir. Köylülerin ve belde halkının kendini yönetme
hakkı, hak düzeyinde bile elinden almaktadır. Tasarı demokra-
tik olmadığı, gibi aynı zamanda yerel yönetimin varlığını orta-
dan kaldırmaktadır.

- Bütünşehir büyükşehir ve iller arasındaki eşitsiz-
likler artacak.

Türkiyeʼde halen 2 bütünşehir (İstanbul ve Kocaeli), 14 bü-
yükşehir, 65 il, 892 ilçe ve 1977 belde belediyesi olmak üzere
toplam 2950 belediye bulunmaktadır. Tasarıyla, büyükşehir be-
lediye sınırı il mülki sınırına genişletilmektedir. 2004 yılından
bu yana İstanbul ve Kocaeliʼde uygulanmakta olan bütünşehir
modeli, 27 ile yaygınlaştırılmaktadır.

Halk arasında “pergel” olarak tanımlanan 20 – 30 ve 50 km
lik yarıçaplar içinde varlığını sürdüren büyükşehirler yerine, ilin
tümünde görev ve yetki sahibi bütünşehirler ortaya çıkarmak-
tadır. Diğer iller idari yapının “ötekileri” mi olacaklardır?

- Köyler ve beldelerin tüzel kişiliği kaldırılmaktadır.
Büyükşehir olacaklarla birlikte 29 ilin sınırları içinde yer alan

köy ve beldelerin tüzel kişiliği iptal edilmekte; köyler mahalle
olarak, belde belediyeleri de mahalleleriyle birlikte bağlı bulun-
dukları ilçenin belediyesine katılmaktadır.

Tasarı, 1591 belde belediyesi ile 16.082 köyün tüzel kişili-
ğine son vermektedir. 29 ilde il özel idareleri de kaldırılmakta-

dır. Tasarı, kentsel yerleşme yönetimiyle kırsal yerleşme yöne-
timini birleştirmektedir. Tasarı yasalaştığında nüfusun % 75ʼi
(56 milyon kişi) 29 büyükşehir/bütünşehirde yaşıyor olacaktır.
Dolayısıyla bu uygulamanın yaratacağı olası sonuçlar toplum-
sal aktörler de dikkate alınarak gerçekçi bir biçimde irdelenme-
lidir.

Söz konusu yerel yönetim birimlerinin tüzel kişiliklerinin kal-
dırılmasının yanı sıra malları da tasfiye edilmektedir. Bu durum
mülkiyet hakkına da aykırıdır. Hem kişilikleri hem de malları
yok edilmektedir.

- Tasarı antidemokratik bir merkezileşme tasarısıdır.
Tasarı, yereli yok sayan - merkezileşmeyi yoğunlaştıran bir

modeldir. Yerel yönetimlere nefes alacak alan bırakmayan bir yö-
netim sistemi inşa edilmektedir. Tasarının gerekçesinde "etkin, et-
kili, vatandaş odaklı, katılımcı, saydam ve olabildiğince yerel bir
yönetim anlayışı" vurgusu yapılmaktadır. Oysa il özel idaresi, be-
lediye, köy ülkemizdeki üç yerel yönetim türüdür ve tasarı, 29 il
özel idaresini, 1591 belde belediyesini, 16.082 köyü kaldırmakta-
dır. Bir başka ifadeyle il özel idarelerinin yüzde 36ʼsı, belediyele-
rin yüzde 53ʼü, köylerin yüzde 47ʼsi yerel halka sorulmadan
ortadan kaldırılıyor.  Bu sistem, gerek bütünşehir sınırları içinde
gerek Türkiye genelinde “güçlü başkan” – “tek adam” sistemini;
merkezi ve yerel düzeyde seçimle gelen kralları ve prensleri geti-
recektir. Ölçeğin genişlemesi, demokrasinin gelişmesine değil,
kontrol ve kâr adına “otoritenin yoğunlaşması”na yol açacaktır.
Kurulması öngörülen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi bu
sürecin engeli değildir.

- İl yerel yönetimi kalkmaktadır. Yerine merkezi yö-
netim birimi olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Merkezi kurulmaktadır.

Tasarı, 29 bütünşehirde 2005 yılında kabul edilen 5302 sayılı İl
Özel İdaresi Kanunu ile görev ve yetki bakımından güçlendirilen il
özel idarelerinin tüzel kişiliğini kaldırmaktadır. İl genel meclisi ta-
rihe gömülmektedir. Belediye sınırlarının il mülki sınırları olarak
belirlenmesiyle, il özel idareleri tarafından yürütülen hizmetler tü-
müyle büyükşehir belediyeleri tarafından gerçekleştirilecektir. Bü-
yükşehir belediyelerinin bu hizmetleri yerine getiremeyecekleri
açıktır. Bu nedenle tasarı, 29 ilde valiye bağlı olarak kamu tüzel
kişiliğine sahip, özel bütçeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Mer-
kezi kurarak il özel idaresinin halkla bağını kuran bölümünü orta-
dan kaldırmaktadır.

Tasarının 4. maddesi ile valiye bağlı olarak kurulan kamu tüzel
kişiliğini haiz “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezleri” Anaya-
saʼnın belirlediği yönetim yapısına aykırıdır. Bu merkezler yerel
yönetim birimi mi yoksa merkezi idarenin birimi mi belli değildir.
Merkezi idarenin nasıl teşkilatlanacağı Anayasada ve 3046 sayılı
Kanunda düzenlenmiştir. Üstelik Tasarıya göre “Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Merkezleri” Bakanlar Kurulu Kararı ile de kurulabi-
lecektir. Kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile kurulamaz. Kanunla kurulabilir.

Anayasa, merkezi idare ile mahalli idareyi ayırmış ve Türki-
yeʼnin idaresini bu ayrıma göre düzenlemiştir. Öncelikle Anaya-
saya göre mahalli idareler, il, belediye ve köy halkının mahalli
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve seçmenler tarafından
seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Merkezi idare ise tüm
ülke düzeyinde kamu hizmetlerini yerine getirmek üzere teşkilat-
lanmıştır.

BBEELLEEDDİİYYEENNEE,,
KKÖÖYYÜÜNNEE

SSAAHHİİPP  ÇÇIIKK!!
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Merkezi idarenin birimlerinde görevli idareciler seçimle
değil, atama yoluyla belirlenirler. Bu nedenle seçimle belirlen-
miş ve mahalli ihtiyaçları karşılamak üzere teşkilatlanmış bir
mahalli idare biriminin görevlerini, merkezi idare birimi yerine
getiremez. Üstelik hangi merkezi idare biriminin yerine getire-
ceği de açık ve net değildir. Tasarı yönetimde kaos tasarısıdır.

- Eşitsizlik derinleşir.
Bütünşehir modeli, büyükşehir belediyeleri için kendi sınırı

içerisinde geniş yetkilerle donatılmış, diğer illerle bağını kopar-
mış bir yapıya yol açmaktadır. Her büyükşehir belediyesi adeta
“bir yurt” haline gelmektedir. Bu tasarı, bütünşehir içinde hiz-
mete erişim bakımından eşitsizlikleri derinleştirecektir. Türkiye
genelinde de bölgelerarası gelişmişlik farkı artacaktır. Tasarı,
devletin kamu hizmetlerini ülke geneline dengeli bir biçimde
dağıtma olanağını ortadan kaldırmaktadır.

- Belde belediyeleri önemlidir.
Bütünşehir modeli, belediye yönetimini tarihe gömmektedir.

Belde belediyeleri ve köyler, halka en yakın yerel yönetim bi-
rimleridir. Beldelerde ve köylerde yaşayan halka sormadan bu
yönetim birimlerinin tüzel kişiliklerini kaldırmak, demokratik
devlet ilkesine aykırıdır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı, hizmetin halka en yakın yönetim birimlerince verilmesi il-
kesi üzerine yükselmektedir. Türkiyeʼnin, bu Şartʼa imza atan
ilk devletlerden biri olduğu unutulmamalıdır. Belde belediyeleri,
halkın yönetime ulaşması ve hizmet ölçeği bakımından vazge-
çilmemesi gereken yönetimlerdir. Belde düzeyinde yerel halkın
yönetim yetkisini ortadan kaldırmak yerine, bu yönetim birimle-
rini idari ve mali açıdan güçlendirme yolu tercih edilmelidir.
Yerleşim yeri sınırları içinde yaşayanların ortak sorunlarının
nasıl çözüleceğine, o sınırlar içinde yaşayanlar karar vermeli-
dir.

- Kırsal alan yönetimi belediyelere devredilerek,
kırsal alanın planlanmasında köy muhtarı,  ihtiyar he-
yeti, kaymakam ve vali devre dışına çıkarılmaktadır.

Tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi ile köyün özel mülkiyetinde
bulunan söz konusu taşınmazlar ile birlikte köye ait her türlü
taşınır mal, hak, alacak ve borçları 5393 sayılı Belediye Kanu-
nunun 11 nci maddesi gereğince katıldıkları belediyeye intikal
eder. Şehrin gelişme alanı içinde kalan köylerin tüzel kişiliğinin
kaldırılarak idaresinin büyükşehir belediyelerine bırakılması,
büyükşehir belediyelerine bu köyler üzerinde istediği gibi plan-
lama yapma ve uygulama yetkisi sağlar. Aynı zamanda köy
muhtarı ve ihtiyar meclisi, kaymakam ve vali engeli aşılmış
olur.

- Köylü yaşam alanı üzerindeki haklarını kaybet-
mektedir.

Bu tasarı, köylünün kendi yaşam alanı üzerindeki tüm yöne-
tim haklarını kaybetmesi anlamına gelmektedir. Köy tabelası-
nın sökülerek mahalle haline getirilmesi köyün yaşamını
iyileştirmeyecek aksine kötüleştirecektir. Gerek 6292 olarak bi-
linen 2/B Kanunu gerek diğer kanunlarla yapılan değişikliklerle
hazine arazilerinin ve 2/B alanlarının belediyelere proje alanı
veya kentsel dönüşüm adı altında devri ile bu arazilerin şehir-
leşmeye açılması sonucu oluşan rantın tamamı belediyelere
aktarılmaktadır. Köy topraklarının proje alanı veya kentsel dö-
nüşüm bölgesi olarak belirlenmesi durumunda, tarım ve hay-
vancılıkla geçinen dar gelirli köylüler arazileri kıymetlendiği
halde bu ranttan herhangi bir pay alamayacaklardır. Üstelik
yandaş değillerse başka yer gösterilerek veya kamulaştırma
yoluyla köylerinden sürülebileceklerdir.

- Köylü yoksullaşacaktır.
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan, suyu bedava kullanan,

vergi muafiyetine sahip köyler; belediye sınırlarına alınmakla
bu hak ve muafiyetleri kaybettiklerinden köylü için hayat daha
pahalı hale gelecektir. Kanunlarla getirilen sınırlandırmalar ne-
deniyle, bu alanlarda hayvancılık yapılması da mümkün olma-
yacaktır. Köyde yaşayan insanların iktisadi faaliyeti
kısıtlanacaktır.

- Köylerin kaldırılması ile bu alanlarda yabancılara
toprak satışının önü açılmıştır.

2003 yılında 4916 Sayılı Kanun (Köy Kanunu 87. Maddesi)
değişikliği ile yabancı gerçek kişilerin köy arazilerinde taşın-
maz edinmeleri yasağı kaldırılmış; ancak bu değişiklik Ana-
yasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir (AYM 2005/14 Esas).
Tasarı ile bütünşehirlerde bu kararın geçerliliği ortadan kalk-
maktadır.

- Orman köylerinin kentsel ranta açılması kolayla-
şacaktır.

Büyükşehirlerin gelişim alanlarında, özellikle İstanbul ve Ko-
caeli sınırları içinde kalan orman köyleri, bakir ve merkeze
yakın olmaları nedeniyle İstanbul sosyetesi için cazip yerleşim
yerleridir. Bu nedenle orman köyleri belediyeler için gözde
proje alanlarıdır. Orman köylüsü buralarda yaşamaya devem
etmek isteyeceği ve köy tüzel kişiliklerinin Köy Kanunuʼndan
kaynaklanan yetkileri bu projelerin uygulanmasında engel teş-
kil edebileceğinden orman köylerinin kaldırılmaları öngörül-
mektedir. Orman köyü ve orman köylüsü bu alanlardan
taşınarak, daha üst gelir grupları için  orman içinde yeni, lüks
yerleşim alanları tesis edilebilecektir.

- Borçlanma tetiklenmektedir.
Büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları artacağı

için giderleri de artacaktır. Bu düzenleme borçlanmayı tetikle-
yen bir sürecin başlangıcı olacaktır. Büyükşehir belediyesi mo-
deli ile borçlanma limiti arttırılmaktadır. Ancak bu limit artışı
mevcut büyükşehirlere yeterli gelmemiştir.

- Özelleştirme politikası sürmektedir.
Borçların ödenmesinde yaşanılan sorunlar, hızla yeni özel-

leştirmelerin yolunu açacaktır. Tasarı il düzeyinde orman,
mera, kıyı gibi tüm kamu varlıklarını belediyelere devretmekte-
dir. Bu kez de kamu kaynakları büyükşehir borçlanması üzerin-
den talana uğrayacaktır. Tasarı, söz konusu illerdeki tüm kamu
mallarının tasfiyesi anlamına gelmektedir. Bu illerde mülkiyet
yapısı da hızla dönüşecektir.

- Tasarı kamusal kaynakların elde çıkarılmasına
zemin hazırlamaktadır.

Tasarı, iktisadi bakımdan irdelendiğinde rantın denetlenmesi
ve bölüşümü sürecinde küçük yönetsel birimleri ortadan kal-
dırma ve yasal engelleri ayıklama projesi olduğu görülmekte-
dir. Tasarı, devletin toprak üzerinde, hem yerel hem küresel
sermaye odaklarının taleplerine yanıt verecek şekilde, daha
kolay kontrol edilebilir bir ölçekte örgütlenmekte olduğunun
göstergesidir. Yatırım alanı arayan sermayenin iktisadi ve siya-
sal egemenliği, bu egemenliğe uygun toplumsal ve yönetsel
yapıların kurulmasıyla gerçekleşmektedir. Tasarı, kamu hizmeti
götürme amaçlı değildir. Kamusal kaynakların satılması ve
ranta açılmasına endekslenmiştir.

TASARI BU HALİYLE GERİ ÇEKİLMELİDİR. BÜYÜKŞEHİR 
MODELİ DAHA DEMOKRATİK BİR İŞLEYİŞE KAVUŞTURULMALI-
DIR, BÜTÜNŞEHİR DEĞİL, DEMOKRATİK BÜYÜKŞEHİR MODELİ 
GETİRİLMELİDİR.

İİll  ÖÖzzeell  İİddaarreelleerriinniinn  %%  3366’’ssıı,,  BBeelleeddiiyyeelleerriinn  %%  5533’’üü,,  
KKööyylleerriinn  %%  4477’’ssii  YYeerreell  HHaallkkaa  SSoorruullmmaaddaann  YYOOKK  EEDDİİLLİİYYOORR!!
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Ankara 1 Nolu Şubemizin
örgütlü olduğu Çankaya
Belediyesi Şirketi olan İmar
A.Ş. ile Sendikamız ara-
sında toplu iş sözleşmesi
imzalandı.

Çankaya Belediyesi Ula-
şım Hizmetleri Müdürlüğü'ne
Bağlı Bakım Onarım Atölyele-
rinde gerçekleştirilen Toplu İş
Sözleşmesi imza törenine
Çankaya Belediye Başkanı
Bülent Tanık, DİSK ve Sendi-
kamızın Genel Başkanı Erol
Ekici, Genel Sekreter Kani
Beko, Eğitim Daire Başkanı
Hüseyin Yaman, Toplu Söz-
leşme Daire Başkanı Alaad-
din Öztürk, Araştırma Daire

Başkanı Cafer
Konca, Ankara 1
Nolu Şube Başkanı
Çetin Çalışkan, Çan-
kaya Belediye Baş-
kan Yardımcıları
Funda Erkal Öztürk,
Buğra Gökçe, Savaş
Yorgancı, İmar A.Ş.
Genel Müdürü Vedat
Özbilen ile çok sa-
yıda çalışan katıldı. 

Törende konuşma
yapan DİSK ve Sen-
dikamızın Genel Başkanı Erol
Ekici, İmar A.Ş.ʼde örgütlen-
dikten sonra ilk sözleşmenin
imzalanmasının sevincini ya-
şadıklarını belirterek, sözleş-
menin hayırlı olmasını diledi.

420 işçiyi kapsayan söz-
leşme ile:

- 192 işçinin taban ücretle-
rine ortalama 11,00 TL zam
yapılacak.

- Ücretlere birinci yıl % 12,
ikinci yıl için de % 12 ora-

nında zam yapılacak.
- Ayrıca günlük 13,00 TL

yemek parası, günlük 4 tam
bilet otobüs ücreti ve sosyal
yardımlara % 50 oranında
zam yapılacak. 

SENDİKAMIZDAN HABERLER...

İMAR A.Ş.’DE İLK SÖZLEŞME 
İMZALANDI

Ağrı, Bulanık ve Malazgirt Belediyele-
rinde İş Yavaşlatma Eylemi Yapıldı...

Ağrı Şubemizin ör-
gütlü Ağrı, Bulanık ve
Malazgirt Belediyele-
rinde bir süredir öden-
meyen fazla mesailer ile
toplu iş sözleşmesinin
uygulanmasında çıkan
sıkıntılar nedeniyle iş ya-
vaşlatma eylemi yapıldı.

Belediye binaları
önünde yapılan basın
açıklamasına Ağrı Şube
Başkanı Ersin Erincik ve yö-
netim kurulu üyeleri ve işçiler
katıldı.

Basın açıklamalarında ko-
nuşma yapan Erincik, işve-
renlerin yaptığı haksız
tutumundan vazgeçmesini,

çalışanların mesailerinin za-
manında yatırılmasını ve ya-
pılan sözleşmelere
uyulmasını talep etti. Aksi
taktirde eylemlerin süreceğini
ve gerekirse greve kadar iler-
leyebileceklerinin mesajını
verdi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
DAVASI’NIN ÜÇÜNCÜ 
DURUŞMASI YAPILDI

İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi'ne yönelik gerçekleştiri-
len operasyonların ardından
haklarında dava açılan, ara-
larında Başkan CHP'li Aziz
Kocaoğlu'nun da bulunduğu
130 sanıklı davanın 8'inci
Ağır Ceza Mahkemesi'nde
üçüncü duruşması11 Ekim
2012 tarihinde yapıldı.

Dava 24 Ocak 2013’e er-
telendi...

130 sanığın ʻçete üyesiʼ,
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Aziz Kocaoğluʼnun da
ʻçete lideriʼ iddiasıyla ve 397
yıl hapis istemiyle yargılan-
dığı Büyükşehir davası 24
Ocak 2013 tarihine erte-
lendi.
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İSA ACAR

Beykoz Belediyesiʼnde çalışan 3
Şubat 1961 Çorum Kargı doğumlu
üyemiz İsa ACAR geçirdiği kalp
krizi sonucunda 18 Eylül 2012 tari-
hinde vefat etmiştir.

Ailesine ve tüm sevenlerine baş
sağlığı diliyoruz...

VEFAT

İSMAİL ÖZBİÇER’İ KAYBETTİK... Fatih Belediyesi’nde Sözleşme İmzalandı

İstanbul 1 Nolu Şubemi-
zin örgütlü olduğu Fatih
Belediyesi'nde çalışan 115
üyemizin iki yıllık dönemi
kapsayan sözleşme görüş-
meleri anlaşma ile sonuç-
landı.

31 Ağustos 2012 tari-
hinde imzalanan sözleş-
meye; Sendikamız adına
İstanbul 1 Nolu Şube Baş-
kanı Hikmet Aygün, Şube
Sekreteri Aysun Güner Da-
vulcu, Şube Saymanı Şen-
türk Şilt, Şube Yönetim
Kurulu üyesi İshak Yıldırım,
işyeri temsilcisi Barbaros
Hayrettin, Fatih Belediyesi
adına İnsan Kaynakları Mü-
dürü Dilek Güneş, Avukat
Nuran Özdiler, Mali Hizmet-
ler Müdürü Hasan Demircan
katıldı.

Sözleşme töreninde ko-
nuşma yapan İstanbul 1
Nolu Şube Başkanı Hikmet
Aygün, "amacımız üyelerimi-
zin ekonomik, sosyal ve de-
mokratik taleplerini çalışma

hayatını bozmadan, insanca
yaşayabileceği koşulları ya-
ratmak, kazanılan hakları-
mızı günün gelişen koşulları
karşısında iyileştirmek ve
toplu iş sözleşmesini masa
başında imzalamaktır. Toplu
iş sözleşmemizin başta Sen-
dikamız Genel-İş'e, üyeleri-
mize ve Fatih Belediyesi'ne
hayırlı olmasını diler; emeği
geçenlere teşekkür ederiz"
dedi.

Sözleşmeye göre;
- İlk yıl için ücret zammı

% 10, ikinci yıl için ise TEFE
ve TÜFE ortalaması kadar
zam yapılacağı kararlaştı-
rıldı.

- Sosyal haklarda ise bi-
rinci yıl için % 14, ikinci yıl
için % 19 oranında artış ya-
pıldı.

- Günlük yevmiyelere en
düşük % 14, en yüksek %
19 oranında zam uygulan-
mıştır.

- Her kıdem yılı için 0,20
TL kıdem zammı yapıldı.

1966ʼda  Uşak Şube Başkan-
lığı  ile  aktif  sendikal mücade-
leye başlayan; 1967ʼde toplanan
Genel-İş 3. Genel Kuruluʼnda
Yönetim Kurulu üyeliğine;
1972ʼde 5. Genel Kurul ile İcra
Kurulu üyesi olarak Mali Sekre-
terliğe; 12 Eylül 1980 darbesi
sonrasında 1992ʼde toplanan 9.
Genel Kurulʼda, Genel Yönetim
Kurulu üyesi olarak Mali İşler
Daire Başkanlığına 
seçilen;

Değerli sendikacı ağabeyimiz, dostumuz, arkadaşı-
mız, yoldaşımız İSMAİL ÖZBİÇERʼi 
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını paylaşıyoruz, 
hepimizin başı sağolsun.

SENDİKAMIZDAN HABERLER...

ÜYELERİMİZDEN SPORDA BÜYÜK BA-

Yenimahalle Beledi-
yesi'nde temsilcimiz
olan ve aynı zamanda
tekvando antrenör Ay-
doğan Reçber'in öğ-
rencileri Mücait Altun
ve Hakan Reçber Sam-
sun'da gerçekleşen
2012 Yıldızlar Türkiye
Şampiyonası'ndan bi-
rinci olarak döndü.

37 kiloda birinci olan Altun
ve 41 kiloda birinci olan Reç-
ber, ödüllerini DİSK ve Sendi-
kamızın Genel Başkanı Erol
Ekici ve Yenimahalle Bele-
diye Başkanı Fethi Yaşar'ın
elinden aldı. Yenimahalle Be-
lediyesi'nde gerçekleşen tö-
rende Mali İşler Daire

Başkanı Fahrettin Tecimer,
Ankara 2 Nolu Şube Başkanı
Turan Kütükbaş ve antrenör
Aydoğan Reçber de hazır bu-
lundu.

Törende Genel Başkanı-
mız Erol Ekici, antrenör ve
sporcuları başarılarından do-
layı kutladı.
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DİSK, KESK, TTB ve TMMOBʼun çağrısı
üzerine, “Gerici ve piyasacı 4+4+4 sistemine
karşı: Kamusal, bilimsel, laik, demokratik,
anadilde bir eğitim talep ediyor; ülkemize, ço-
cuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz”
diyenler, 15 Eylül 2012 tarihinde Ankaraʼda bu-
luştu.

Gerici-piyasacı 4+4+4 eğitim sistemine karşı
çıkan binlerce kişi Ankara'da bu yasanın durdurul-
ması gerektiğini haykırdı. Dört bir yandan An-
karaʼya gelenler Ankara Garı önünden kortejlerle
Sıhhiye Meydanıʼna yürüdü.

İki yürüyüş kolunun Opera mevkiinde buluşma-
sının ardından binlerce kişi Sıhhiye Meydanıʼna
doğru ilerlemeye başladı. Eylemde DİSK, KESK,
TTB ve TMMOB'un yanı sıra çok sayıda siyasi
parti ve  kitle örgütleri katıldı.

Alanı dolduran coşkulu kalabalık bu sistemi durdurmak için
direnecekleri mesajını verdi. Eylemde KESKʼli tutsakların ser-
best bırakılması istenirken Recep Tayyip Erdoğan ve Ömer
Dinçer sık sık yuhalandı.

Kürsüde ilk sözü alan Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıl-
dız oldu. Ünsal Yıldız, "Suriye'ye yönelik emperyalist politika-
larda ABD'nin emir eri gibi davranan AKP Türkiye'de ise

Kürtlere ve Alevilere yönelik şiddetten ve ayrımcılıktan yana bir
politika izliyor" dedi. AKPʼnin 4+4+4ʼü reddeden, demokratik
haklarını savunan KESKʼlilere yönelik tutuklama ve gözaltı sal-
dırılarını hatırlatan Yıldız, Milli Eğitim Bakanıʼnın 4+4+4 karşıtı
kampanya yürüten eğitim emekçisi ve velileri hedef gösterme-
sine de tepki gösterdi.

Yıldız'ın ardından söz alan KESK Genel Başkanı Lami
Özgen bir konuşma yaptı. Özgenʼin ardından sahneye Moğol-
lar çıkarak bir konser verdi.

DDHHSSKK//GGEENNEELL--HHII  BBÜÜYYÜÜYYOORR......
ÖÖRRGGÜÜTTLLÜÜLLÜÜFFÜÜMMÜÜZZ  GGÜÜÇÇLLEENNHHYYOORR......

- Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. ve Tic.
A.Ş., Mersin İli taşeron şirketleri, Tekirdağ Şal-
gamlı Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi Taşeron Şirketleri işçileri ilk defa
sendikalı olurken,

- Belediye-İş Sendikasıʼnın örgütlü olduğu
Hatay iline bağlı Harbiye Belediyesi işçileri
Sendikamız Genel-İşʼi tercih ettiler.

- Daha önce örgütlü olduğumuz işyerlerinden
de Sendikamıza katılımlar devam ediyor.
Ankara/Çankaya Belediyesi, Batman/Gen-
cooğulları Ltd. Şti., Çanakkale/Kentsel
Hizmetler A.Ş.,Gaziantep/Özbelde Tic. A.Ş.,
Hatay/Güzelburç Belediyesi, İstanbul/Kartal
Belediyesi, İstanbul Konut İşçileri,
İstanbul/Kent-Yol A.Ş., İzmir/Bağkent Ltd. Şti.,
İzmir/Kafesan Ltd. Şti., İzmir Zeytinova
Belediyesi, İzmir/Beta Ltd. Şti., İzmir/Bergama
Belediyesi, Kars Belediyesi, Manisa/Salihli
Belediyesi, Sinop Belediyesi, Cizre Belediyesi,
Van/Mavikent, Van Belediyesi, Yalova
Belediyesi işyerlerinden Sendikamıza katılım-
lar devam ediyor. 

SENDHKAMIZA 
YENH KATILAN ÜYELERHMHZE 

“HOIGELDHNHZ” DHYORUZ...

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB,
savaş politikalarına, zamlara, işsiz-
liğe ve yoksulluğa karşı çok sayıda
kentte sokağa çıktı.

Ankara: 
DİSK, KESK, TMMOB, TTBʼnin

ortak çağrısıyla bir araya gelen
emek ve demokrasi güçleri; “Zam-
lara, işsizliğe, yoksulluğa son”
demek için bir yürüyüş gerçekleş-
tirdi. 13.30ʼda Kolejʼde başlayan yü-
rüyüş, Sakarya Meydanıʼnda basın
açıklamasıyla devam etti. 

Burada basın açıklamayı yapan
KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı
Tombul, “AKP hükümeti halkı hızla
yoksullaştırırken aynı anda Suri-
yeʼye dönük emperyalist müdahale-
lerin taşeronluğunu üstlendi” dedi. 

Tombul, zaman, emperyalist mü-
dahalelere ve AKPʼnin içeride ve dı-
şarıda savaşçı politikalarına karşı
ülkede barış, bölgede barış çığlığını
yükseltmenin zamanıdır" diyerek
açıklamaya son verdi. dayatılan bu
uygulamalar, elektriğe, doğalgaza,
ulaşıma yapılan zamlarla birlikte
artık tahammül edilmesi mümkün
olmayan bir noktaya gelmiştir.

İstanbul:
İstanbulʼda ise “Zamlara, işsiz-

liğe, yoksulluğa, savaşa son” diye-
rek Taksim Meydanıʼnda bir araya
gelen emekçiler Galatasaray Mey-
danıʼna doğru bir yürüyüş gerçek-
leştirdi.

Galatasaray Meydanıʼnda yürü-
yüşün son bulmasının ardından ey-
lemin çağrıcı kurumları adına TTB
Merkez Konseyi üyesi Osman Öz-
türk bir açıklama yaptı. 

SAVAŞA, ÖLÜMLERE, AÇLIĞA, 
YOKSULLUĞA, İŞSİZLİK VE ZAMLARA
KARŞI 20 EKİM'DE ALANLARDAYDIK..

Ankara'da 
Dört Dörtlük Eylem...

EMEK 124/14



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NDE 
SÖZLEŞME SEVİNCİ YAŞANDI

İstanbul 2 Nolu Şube-
mizin örgütlü olduğu Kü-
çükçekmece Belediyesi
ile Sendikamız arasında
sözleşme imzalandı.

220 üyemizin bulun-
duğu Küçükçekmece Bele-
diyesi'nde 2 Ekim 2012
tarihinde imzalanan söz-
leşme törenine; DİSK ve
Sendikamızın Genel Baş-
kanı Erol Ekici, DİSK Ör-
gütlenme Daire Başkanı
İsmail Yurtseven, DİSK Av-
rupa Yakası Bölge Başkanı
Mehmet Karagöz, İstanbul
3. Nolu Şube Başkanı
Hakkı Karabulut Küçük-

çekmece Belediye Baş-
kanı Aziz Yeniay ile Baş-
kan Yardımcıları ve
üyelerimiz katıldı.

İmzalanan sözleşme ile;
- En düşük taban ücrete

% 12 zam yapılarak 95.20
TL'ye yükseltildi.

- İkinci yıl ücretlere
Tefe+Tüfe oranında zam
yapılacağı kararlaştırıldı.

- Ayrıca tüm sosyal pa-
ketlere de %12 oranında
zam yapıldı.

İşçiler, imza töreni son-
rasında protokol üyeleri ile
birlikte öğle yemeği yedi.

Cansel MalatyalE Ziyaret Edildi...

Genel Yönetim Kurulumuz
Cansel Malatyalı'yı Ziyaret
Etti...

İnşaat Mühendisleri Odası ta-
rafından işten atılan ve 230 gün-
dür direnen ve açlık grevine
başlayan Cansel Malatyalı'ya
destek vermek için Genel Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz ziyarette
bulundular. Ziyarete DİSK ve
Sendikamızın Genel Başkanı
Erol Ekici, Genel Sekreter Kani
Beko, Mali İşler Daire Başkanı
Fahrettin Tecimer, Eğitim Daire
Başkanı Hüseyin Yaman, Örgüt-
lenme Daire Başkanı Remzi Ça-
lışkan ve KESK MYK
üyelerinden Akman Şimşek ka-
tıldı.

Genel Başkanımız Erol Ekici
ve KESK MYK üyesi Akman Şim-
şek direniş çadırında birer ko-
nuşma yaptı.

Genel Başkanımız Erol Ekici
yaptığı konuşmada, "Bizim ülke-
mizde en zor şeyin mücadele

etmek olduğunu belirterek, Can-
sel Malatyalı'nın 225 gün direnişi
göze alıp 22 gündür de açlık gre-
vinde" olduğunu belirtti. Ekici, bu
direnişi görmezden duymazdan
gelmenin doğru olmadığını belir-
terek, “mücadelede farklı bir yere
koyduğumuz İMO'nun Cansel
Malatyalı'nın haklı talebini yerine
getirerek, bu sorunun bir an önce
çözülmesini talep ediyoruz” dedi.

Ekici, 225 gündür direniş gös-
teren Cansel Malatyalı'yı ziyaret
etmememin hiçbir haklı gerek-
çesi olmadığını belirterek, sözle-
rini Cansel Malatyalı'dan özür
dileyerek bitirdi.

Cansel Malatyalı İşine Geri
Döndü...

Cansel Malatyalı oturma eyle-
minin 243., açlık grevinin 36. gü-
nünde İMO Yönetim Kuruluʼnun
çağrısı ile işine geri döndü.

İzmir 2 Nolu Şubemiz Tarafından 
Dayanışma Gecesi Düzenledi...

İzmir 2 Nolu
Şubemizin örgütlü
olduğu işyerlerin-
den üyelerimizin
katılımı ile 16
Eylül 2012 Pazar
Günü saat
19.00'da daya-
nışma gecesi dü-
zenlendi.

Geceye DİSK
ve Sendikamızın
Genel Başkanı
Erol Ekici, Genel
Sekreter Kani Beko, Mali
İşler Daire Başkanı Fahret-
tin Tecimer, Eğitim Daire
Başkanı Hüseyin Yaman,
Toplu Sözleşmeler Daire
Başkanı Aladdin Öztürk,
Örgütlenme Daire Başkanı
Remzi Çalışkan, İzmir'deki
Şubelerimizin Başkan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri ile
yaklaşık 2500 üyemiz ka-
tıldı.

Gecede konuşma yapan
DİSK ve Sendikamızın
Genel Başkanı Erol Ekici,
AKP'nin emeğe yönelik sal-
dırılarına değinerek, kendi
içimizde birlik, mücadele ve
dayanışmayı örgütlü bir şe-
kilde yükseltilmesi gerekti-
ğine vurgu yaptı.

Gece konuşmaların ar-
dından sanatçıların sahne
alması ile geç saatlere
kadar sürdü.

16 Eylül 2012 Pazar Günü
DİSK ve Sendikamızın Genel
Başkanı Erol Ekici, Genel Sekre-
ter Kani Beko, Mali İşler Daire
Başkanı Fahrettin Tecimer, Eği-
tim Daire Başkanı Hüseyin
Yaman, Toplu Sözleşmeler Daire

Başkanı Aladdin Öztürk, Örgüt-
lenme Daire Başkanı Remzi Ça-
lışkan  İzenerji Genel Müdürü Ali
Sabuktay ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Per-
vin Şenel'i ziyaret ederek, geçmiş
olsun dileklerinde bulundular.

Genel Merkez Yöneticilerimiz İzmir'de 
Ziyaretlerde Bulundu
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DDİİYYAARRBBAAKKIIRR  vvee  AANNKKAARRAA’’DDAA  EEĞĞİİTTİİMM  SSEEMMİİNNEERRLLEERRİİ  DDÜÜZZEENNLLEENNDDİİ
Diyarbakır Şubeʼnin talebi

üzerine 3-5 Eylül 2012 tarihle-
rinde Diyarbakırʼda üyelerimize
eğitim semineri verildi.

Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği
seminerin birinci gününe Şube Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ve işyeri sendika
baştemsilci ve temsilcileri katıldı.

İkinci günkü seminere ise taşeron
firmalarda çalışan üyelerimiz katıldı.

Üçüncü günkü seminere ise mer-
kez belediyelerde çalışan üyelerimiz
katıldı.

BBiirriinnccii  ggüünnkküü  sseemmiinneerrddee;;
- Kurumsal işleyişimiz, kurul çalış-

ması ve kurul üyelerinin görev sorum-
lulukları, baştemsilci ve temsilcilerin
görev ve sorumlulukları, DİSK ve Genel-
İşʼin mücadele tarihi ve sendikal ilke ve
anlayışı,

- Taşeronlaştırma ve taşeron şirket-
lerde örgütlenme, işçi sınıfının güncel
sorunları bağlamında Ulusal İstihdam
Stratejisi ve stratejinin içeriğini oluşturan
kıdem tazminatının tasfiyesi, işçi kira-
lama, bölgesel asgari ücrete geçiş ve iş-
gücü piyasasının esnek yapıya
kavuşturulması için yapılması
planlanan çalışmalar anlatıldı.

İİkkiinnccii  ggüünnkküü  sseemmiinneerrddee;;
- Taşeronlaştırma ve taşe-

ron şirketlerde örgütlenme,
kamu ihale hukuku ve taşeron
firmalar, taşeron işyerinde çalı-
şanların iş hukukundan doğan
DİSK ve Genel-İşʼin mücadele
tarihi ve sendikal ilke ve anla-
yışı, işçi sınıfının güncel so-
runları bağlamında Ulusal
İstihdam Stratejisi ve strateji-
nin içeriğini oluşturan kıdem
tazminatının tasfiyesi, işçi kira-
lama, bölgesel asgari ücrete
geçiş ve işgücü piyasasının esnek ya-
pıya kavuşturulması için yapılması plan-
lanan çalışmalar anlatıldı.

ÜÜççüünnccüü  ggüünnkküü  sseemmiinneerrddee;;
- DİSK ve Genel-İşʼin mücadele tarihi

ve sendikal ilke ve anlayışı,
- Taşeronlaştırma ve taşeron şirket-

lerde örgütlenme,
- İşçi sınıfının güncel sorunları bağla-

mında Ulusal İstihdam Stratejisi ve stra-
tejinin içeriğini oluşturan kıdem
tazminatının tasfiyesi, işçi kiralama, böl-
gesel asgari ücrete geçiş ve işgücü pi-
yasasının esnek yapıya kavuşturulması
için yapılması planlanan çalışmalar an-
latıldı.

Eğitim Daire Müdürümüz Faruk Öz-
demir'in sunum yaptığı eğitim seminer-
lerinin başlangıcında Diyarbakır Şube
Başkanı M. Salih Doğrul da kısa bir de-
ğerlendirme yaparak katılımcılara teşek-
kür etti ve "sistemli bir şekilde
ayrıştırılan emek alanı örgütsüz ve mü-
cadeleden uzak bir noktaya getirilmeye
çalışılmaktadır. Daha çok dayanışarak,
örgütlenerek, eğitime ağırlık vererek
mücadele edeceğiz." tespitini yaptı.

Diyarbakır Şubemizin başarıyla orga-
nize ettiği, üyelerimizin büyük bir ilgi
gösterdiği, eğitim seminerleri son de-
rece verimli geçti.

Şube Başkanı ve yöneticilerin baştan
sona hazır bulunduğu, üyelerimizin soru
ve katkılarıyla aktif bir biçimde katıldığı
seminerlere 300ʼe yakın işçi katıldı.

AAnnkkaarraa  11  NNoolluu  ŞŞuubbee’’ddee  eeğğii--
ttiimm  sseemmiinneerrii  vveerriillddii......

Çankaya Belediyesi Ulaşım Hiz-
metleri Müdürlüğü Bakım, Onarım bi-
rimi işçileri ve Çankaya İmar A.Ş.
işyeri temsilcilerine 8 Ekim 2012 tari-
hiden eğitim semineri verildi. 

Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız
Çetin Çalışkanʼın takdiminden sonra
Eğitim Daire Başkanımız Hüseyin Ya-
manʼın açılış konuşmasıyla başlayan
seminerde, 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu
üyeleri de hazır bulundu. Seminere
50ʼye yakın üyemiz katıldı. Ders sunum-
larını ise Eğitim Daire Müdürü Faruk
Özdemir yaptı. 

Eğitim Daire Müdürü seminerin sa-
bahki bölümünde; İşçi sınıfı, emek-ser-
maye, sendika ve sendikal örgütlülüğün
önemi, DİSK'in ve Genel-İşʼin mücadele
tarihi, sendikal anlayışı ve ilkeleri,

Seminerin öğleden sonraki bölü-
münde ise; çalışma yaşamının güncel
sorunları bağlamında, kıdem tazminatı,
özel istihdam büroları, bölgesel asgari
ücret,esneklik konularında sunum yaptı.

Üyelerin aktif şekilde katıldığı semi-
ner son derece verimli geçmiş ve yararlı
olduğu dile getirilmiştir.

Antalya Şubemiz tarafından “Emek Dünyası-
nın Güncel Sorunları” paneli 29 Eylül 2012 tari-
hinde Antalyaʼda Büyükşehir Kültür
Merkeziʼnde düzenlendi. 

Panele Antalyaʼda bulunan demokratik kitle ör-
gütleri, siyasi partilerin KESK,  DİSK ve diğer işçi
konfederasyonlarının şube yönetici ve üyeleri ile
işçiler katıldı.

Panelde Eğitim Daire Müdürümüz Faruk Özde-
mir de panelist olarak katıldı.

Eğitim düzenlendi...
4 Ekim 2012 tarihine kadar Antalya Şubemizin

örgütlü olduğu işyerlerinde seminer yapıldı. 
Antalya Şubemizin örgütlü olduğu işyerleri kap-

samında, 2 Ekim 2012 tarihinde ASAT işyerleri için
yapılan seminere 300 üyemiz, 3 Ekim 2012 tari-
hinde Akseki, Süleymaniye ve Güzelköy Belediyesi
işyerleri için yapılan seminere 35 üyemiz,
3 Ekim 2012 tarihinde Manavgat Belediyesi işyer-
leri için yapılan seminere 70 üyemiz ve 4 Ekim
2012 tarihinde ANET işyerleri için yapılan semi-
nere 35 üyemiz katıldı. 

Ders sunumlarını ise Eğitim Daire Müdürü
Faruk Özdemir yaptı. 

Eğitim Daire Müdürü seminerlerde; İşçi sınıfı,
emek-sermaye, sendika ve sendikal örgütlülüğün
önemi, DİSK'in ve Genel-İşʼin mücadele tarihi,
sendikal anlayışı ve ilkeleri, çalışma yaşamının
güncel sorunları bağlamında, kıdem tazminatı,
özel istihdam büroları, bölgesel asgari ücret, es-
neklik konularında sunum yapmıştır.

AANNTTAALLYYAA’’DDAA  ““EEMMEEKK  DDÜÜNNYYAASSIINNIINN  
GGÜÜNNCCEELL  SSOORRUUNNLLAARRII””  PPAANNEELLİİ  VVEE
EEĞĞİİTTİİMM  SSEEMMİİNNEERRİİ  DDÜÜZZEENNLLEENNDDİİ
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ÇALI SÜPÜRGESİ TİYATRO 
TOPLULUĞU 

SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ

Çankaya Belediyesiʼnde İmar A.Ş.ʼde çalışan kadın
üyelerimizin kurduğu Çalı Süpürgesi tiyatro topluluğu
Genel Başkanımız Erol Ekiciʼyi ziyaret etti.

Tevfik Çavdar’E Kaybettik...

Tarih ve iktisat üzerine çok
değerli çalışmalar yapan
önemli aydınlarımızdan Tevfik
Çavdar yaşamını yitirdi.

1931 yılında İzmirʻde dün-
yaya gelen Çavdar, İstanbul İk-
tisat Fakültesinden mezun
olmasının ardından uzun yıllar
Devlet İstatistik Enstitüsü ve
Devlet Planlamaʻda görev
yaptı.

TODAİE Sevk ve İdare Yük-
sek Okulu Kamu Yönetimi Uz-
manlık Programında, Ankara
İktisadi ve Ticari İlimler Akade-
misi İşletme Bölümü mastır
programında ve ODTÜ Şehircilik Bölümünde akademisyenlik
görevlerinde de bulunan Çavdar, Türkiyeʻnin yakın dönem
tarihi ve iktisat alanında birçok değerli çalış malara imza
atmış, sendikaların eğitimlerine aktif olarak katılarak işçi sını-
fına hocalık yapmıştır. Sendikamızın Genel-İş'in de eğitimle-
rine katkısı sunmuştur.

Merhum hocamıza Tanrıʼdan rahmet, ailesine ve sevenle-
rine başsağlığı dileriz.

Ağustos ayında Zonguldak merkeze bağlı Çatalağzı
Belde Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Alimʼin, imzalanan
toplu iş sözleşmesi ile ilgili Belediyeʼde çalışan ve işyeri
temsilcisi Hasan Cinoğlu'nu 3 adamıyla birlikte dövdürdü-
ğüne ilişkin asılsız  ve Sendikamızı da yaşanan olayın ta-
rafıymış gibi gösterilen haberler yayınlanmıştı.

Bunun üzerine Genel Yönetim Kurulu üyelerimizden
Genel Sekreter Kani Beko ve Eğitim Daire Başkanı Hüse-
yin Yaman Zonguldakʼa giderek burada basın açıklaması
düzenledi. Açıklamaya Zonguldak Şube Başkanı Enis Diza-
daroğlu ve üyelerimiz de katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Genel Sekreter Kani Beko,
“Sendikamız Genel-İşʼin bu kavga ile uzaktan yakından hiç-
bir alakası kesinlikle yoktur. Olayın yaşandığı tarihin üzerin-
den yaklaşık 3 ay geçtikten sonra basın yoluyla
kamuoyunun gündemine getirilmesi çok düşündürücüdür ve
iyi niyetten yoksundur. 

Sendikamız ile Çatalağzı Belediyemiz arasında sürdürü-
len toplu iş sözleşme görüşmeleri taraflar arasında anlaşma

ile sonuçlanmış, 9 Nisan 2012 tarihinde taraflar arasında
imza altına alınarak uygulamaya konuşmuştur. Bu gerçek-
lerden hareketle taraflar arasında yaşanan kavga toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklarla ilgisi
olmadığını, yaşanan bu kavganın temel nedeni bize göre
parti içi siyasi çelişmelerin ya da parti içi çıkar tartışmaların-
dan kaynaklandığına inanıyoruz. Bu nedenle sendikamızı
yaşanan bu kavganın tarafıymış gibi gösterilmesini kınıyo-
ruz. Ve bu kavganın asıl nedenlerini açıklamaya ve sendika-
mızın tüzel kişiliğini parti içi siyasi çekişmelere alet
etmemelerini istiyoruz” dedi.

Sendikamızın Uzaktan Yakından 
İlgisi Yoktur...

Kurthan FiJek'i Kaybettik...

Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesinin değerli öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Kurthan
FİŞEK hocamızı kaybetmenin
derin acısını yaşıyoruz.

Prof. Dr. Kurthan FİŞEK'in
naaşı 19 Eylül 2012 Çarşamba
günü 10.30ʼda Ankara Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Aziz Köklü Salonuʼnda yapıla-
cak törenin ardından Kocatepe
Camii kılınan öğle namazından
sonra Cebeci Asri Mezarlığıʼnda
toprağa verilmiştir.

Merhum hocamıza Tanrıʼdan rahmet, Ankara Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesinin değerli öğretim üyesi Prof. Dr. Gür-
han Fişek ve ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı
dileriz.
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DİSK Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR)
tarafından “Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu” ile getirilen ba-
rajlar ile ilgili bir değerlendirme
yaptı:

- 6 Milyon işçi için sendikaya üye
olsa bile toplu sözleşme hayal olacak.

- 7 işkolunda işçiler yetkili sendika
bulamayacak.

- % 10 olan baraj, % 3’e düşerkeni
istatistiksel oyunlarla gerçek baraj %
24’e yükselecek.

- Yasa çıkması ile 50 bin işçi toplu
sözleşme hakkını kaybederken, bu
sayı ilerki dönemlerde 277 bine yük-
selecek. 

- 51 yetkili sendikadan 29’unun
yetkisi düşecek.

DİSK Araştırma Enstitüsü SGK Aralık
2011 İstatistikleri ile Çalışma Bakanlığı İsta-
tistikleri Aralık 2011 verileri üzerinden hazır-
ladığı rapora göre, TBMMʼde kabul edilen
“toplu iş ilişkileri” yasasında yer alan % 3 ba-
rajı ile 6 milyon 298 bin işçi, yani tüm kayıtlı
işçilerin % 57ʼsi için Toplu İş Sözleşmesi
(TİS) hayal haline gelirken,  bu işçilerin bu-
lunduğu 7 işkolunda işçiler yetkili sendika
bulamayacak. 

Kayıtlı işçilerin % 26ʼsı ise tek sendika
tercihine mahkum olacak. Rapora göre mev-
cutta % 10 olan ve Yasaʼda % 3 olarak sunu-
lan baraj istatistik oyunları ile % 24ʼe
yükselecek. Mevcutta yetkili sendikalar bile
bu nedenle yetkisiz kalacak. 

Rapora göre bunun iki nedeni var;
1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

yerine aynı bakanlığa bağlı Sosyal Güvenlik
Kurumu istatistiklerinin esas alınmasından
ötürü 2 katına çıkan işçi sayısı,  

2) Sendika üye sayılarının sadece
dörtte birinin geçerli sayılacak olmasıdır.
Bunun yanında sektör birleşmeleri nedeni
ile kimi işkollarında baraj daha da yüksele-
cektir.

Sendikaya değil, işçiye baraj
2011 Temmuz ayı itibariyle Sosyal Güven-
lik Kurumuʼna kayıtlı, işçi statüsünde çalı-
şanların “Toplu İş İlişkileri” kanun
taslağında yer alan sektörlere (mevcut iş
kolları tüzüğü dikkate alınarak) DİSK-AR
tarafından dağıtılması sonucu bulunan iş
kollarındaki işçi sayıları ile ÇSGB Çalışma
Hayatı İstatistikleri, “31 Aralık 2011 Tarihi
İtibari ile Yürürlükte olan veya Hizmet ak-
dine Dönüşen Toplu İş Sözleşmelerinin İş-
kollarına Göre Dağılım Tabloları” dikkate
alınarak yapılan hesaplamaya göre, mev-
cut yasaya ve istatistiklere göre yetkili olan
kimi sendikalar, 5 yıl içinde üye sayısını 10

kattan fazla artırarak 90 bin üyeye ulaşmak
zorunda. 

Sendikalaşma oranlarının barajlar ve
yetki sorunları nedeniyle sürekli olarak azal-
dığı bir süreçte, mevcut yapıyı koruyan dü-
zenlemeler üye sayılarında ciddi bir artış
beklemek mümkün değildir. Yasa:

1) % 3 barajla ticaret, büro, eğitim, sağlık,
ulaştırma,  turizm, inşaat, basın, liman, ar-
diye ve depoculuk faaliyetlerinde çalışan iş-
çiler için toplusözleşme yetkisine sahip
sendika kalmayacaktır. Bu kayıtlı işçilerin %
57ʼsi yani 6 milyon 297 bin işçi için fiili toplu-
sözleşme yasağı demektir. 

2) % 3 barajla ağaç, kağıt, iletişim, sa-
vunma, elektirik, tekstil, petro-kimya, gemi
yapımı ve deniz ulaşımı sektörlerinde toplu-
sözleşmeli tek sendika dayatması gerçek
olacaktır. İşçilerin % 26ʼsı için sendika
seçme özgürlüğü hayal haline gelecektir.

3) % 1 barajla 10, % 2 barajla 13, % 3
Barajla 6 toplamda 29 sendika toplu söz-
leşme hakkını yitirecektir. Bu durum mev-
cutta yetkili sendikaların çoğunun yetkisiz
kalması demektir. Toplamda yetkili sendika
51ʼdir.

4) Yasanın uygulamaya girmesi ile birlikte
%1 barajı altında kalan sendikalara üye yak-
laşık 50 bin işçinin toplusözleşme hakkı
gasp edilecektir. % 2 baraj ile bu sayıya 145
bin işçi ilave olacak ve toplusözleşme hakkı
gasp edilen işçi sayısı 195 bine çıkacaktır. %
3 baraj durumunda toplusözleşme hakkı
gasp edilen işçi sayısı 82 bin artışla 277 bine
ulaşacaktır. 

5) Yasa ile sendikalı işçi sayısı 680 bin-
den 400 bine, oransal olarak % 3,6ʼya gerile-
yecektir. 

6) Hava-İş, Yol-İş, Selüloz İş, Demiryol-İş,
Koop-İş, Tez Koop İş gibi Türk-İşʼe bağlı pek
çok sendika da baraj altında kalacaktır.

7) Hükümetin uzun zamandır uğraştığı
Anadolu ajansında örgütlü Türkiye Gazeteci-
ler Sendikası ile havacılık iş kolunda örgütlü

Hava-İş de yetki problemi ile karşı karşıya-
dır.

8) Bakanlığın keyfi olarak vermediği yetki-
ler nedeniyle toplusözleşme süreçlerini bek-
leyen 500 bin işçi yasanın çıkması için bir
bahane haline getirilirken, yüz binlerce işçi-
nin toplusözleşme hakkı kalıcı bir biçimde
gasp edilmek istenmektedir.

Sonuç olarak, TBMM’ye sunulan toplu
iş ilişkileri yasa taslağı, % 3’lük işkolu
barajı ve grev yasakları ile Cumhuriyet
tarihinin işçilerin temel haklarına yönelik
en ciddi saldırıdır. 

1) Sendikal özgürlüklerin genişletilmesi
adına çıkartıldığı iddia edilen yasa, mevcut
% 10ʼluk barajı, % 3ʼe indirdiğini iddia etse
de istatistiksel oyunlarla 2 katından fazlasına
çıkart maktadır.

2) Grev yasaklarının alanı genişletilmek-
tedir.

3) Devletin çalışma hayatına müdahalesi
barajlar ve yetki prosedürleri ve işkollarının
tespitinde devlet kurumlarının inisiyatifi
devam ettirilmektedir.

4) İşçi sayıları konusunda kurumlar arası
tutarsızlık devam ederken, uluslararası söz-
leşmeler ayaklar altına alınarak devamında
ısrar edilen barajlar keyfi olacaktır.

5) Güvencesizlerin, taşeronların örgütlen-
mesi konusunda, kolaylaştırıcı ve koruyucu
hiç bir önlem yoktur.

6) Herkes için tanınması gereken sendi-
kal haklar kayıtlı işçilerle sınırlandırılmıştır.

7) İşyeri ve işletme barajları sürmektedir. 

DİSK; ILO sözleşmelerine, Avrupa Sosyal
Şartıʼna ve ülkemiz sendikal hareketinin ihti-
yaçlarına uymayan Kanun tasarısına karşı,
iktidarı, Anayasaʼnın 90. Maddesiʼne uygun
hareket etmeye, hükümet olarak yükümlü-
lüklerini yerine getirmeye ve Anayasa ile gü-
vence altına alınmış haklarımıza saygı
göstermeye ve 12 Eylül yasaklarına karşı
çıkmaya davet etmektedir. 

İŞÇİNİN ÖRGÜTLENEME İRADESİNE SİVİL DARBE!
6 MİLYON İŞÇİYE TOPLU SÖZLEŞME YASAĞI GELİYOR!
277 BİN İŞÇİNİN TOPLU SÖZLEŞME HAKKI GASP EDİLİYOR!
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DİSK Araştırma Ensti-
tüsü (DİSK-AR) TÜİK ta-
rafından açıklanan
Hanehalkı İşgücü An-
keti Temmuz 2012
dönem sonuçlarını de-
ğerlendirdi:

TTüürrkkiiyyee’’ddee  ççaallıışşmmaa  ççaa--
ğğıınnddaakkii  hheerr  iikkii  kkiişşiiddeenn  bbiirrii
ççaallıışşmmııyyoorr..

Mevsimsel etkiden arındırıl-
mış işsizlik geçtiğimiz aya
göre  % 0,2 artışla, % 9,1ʼe
yükseldi. İşsiz sayısı bir ön-
ceki aya göre 97 bin arttı.
Geçtiğimiz yılın aynı ayı ile
karşılaştırdığımızda ise iş gü-
cüne katılım oranındaki
düşüş, 216 bin işsizi sakladı. 

İİşşggüüccüünnee  kkaattııllıımm  oorraannıı
ddüüşşüükk!!

Türkiyeʼde çalışma çağın-
daki her iki kişiden biri çalış-
mıyor. İşgücüne katılım oranı
Temmuz 2012 dönemi için
%50,8 düzeyinde. İşsiz sayıl-
mayan umudu kesik işsizlerin
sayısı ve ev içi emeğin görün-
mez olmasının sonucunda
açığa çıkan bu durum Tür-
kiyeʼde işsizliği olduğundan
düşük gösteriyor. Geçen yıl
aynı dönem için işgücüne ka-
tılım oranı % 51,2 düzeyin-
deydi. İşgücüne katılım oranı
% 0,4 puan düşmeseydi, İşsiz
sayısı geçen yıldan 30 bin
fazla olacaktı. Bu kadar az bir
oran işsizlik verilerinde 216
bin kişi fark ettiriyor. 

AB ülkeleri için Eurostat
2011 yılı verilerine göre işgü-
cüne katılım oranı %68,6 dü-
zeyinde. Türkiyeʼde iş
isteyenlerin (işgücüne katılım)

oranı AB-27 ortalaması
kadar olsaydı işsiz sayısı
12 milyon 67 bin olacaktı.
Geçen ay bu sayı 11 milyon
933 bin düzeyindeydi.  Aynı
hesaplamaya göre işsizlik
oranı ise yüzde 32,1 düzeyine
çıkacaktı (geçtiğimiz ay bu
oran 31,8ʼdi). 

GGiizzllii  iişşssiizzlliikk  %%  1166..55!!
Umudu olmadığı için ya da

diğer nedenle son 3 aydır iş
arama kanallarını kullanma-
yan ve bu nedenle işsiz sayıl-
mayanlar dahil edildiğinde
işsizlik oranı %8,4 değil,
%14,21, işsiz sayısı da 2 mil-
yon 373 bin değil, 4 milyon
223 bin oluyor. Gizli işsiz ola-
rak görülen eksik istihdam da
ilave edildiğinde işsizlik oranı
%16,6 düzeyinde.

GGeennççlleerr  ççaallıışşaammııyyoorr!!
Gençler için ise durum

daha da kötü. Her iki gençten
biri kayıtdışı çalışırken,
umudu kesik işsizlerle birlikte
her 4 gençten biri işsiz. Resmi
olarak %16,3 olan işsizlik,
umudu olmadığı için ya da
diğer nedenle son 3 aydır iş
arama kanallarını kullanma-
yan ve bu nedenle işsiz sayıl-
mayan gençler dahil
edildiğinde % 25,75ʼe ulaşıyor
(geçtiğimi ay bu oran %
24,4ʼtü). 759 bin işsiz gence
karşı 594 bin çalışmaya hazır
ancak umutsuzluk başta
olmak üzere çeşitli nedenlerle
iş aramayan genç var. Geçti-
ğimiz aya göre işsiz genç sa-
yısı 47 bin artmış durumda.
Geçtiğimiz yıla göre ise istih-
damdan çekilen genç sayısı
214 bin. İşgücüne katılım
oranı düşmeseydi genç işsiz
sayısı 759 bin değil, 985 bin
olacaktı.

KKaaddıınnllaarr  iiççiinn  ççaallıışşmmaa
yyaaşşaammıınnaa  kkaattııllmmaakk  ssoonn
ddeerreeccee  zzoorr......

Kadınlar için çalışma yaşa-
mına katılmak son derece zor.
İşgücüne katılım oranı kadın-
lar için %30,3 düzeyinde. Ça-
lışma çağındaki her üç
kadından yaklaşık olarak sa-
dece biri çalışıyor. Lise ve
üzeri eğitime sahip kadınlar
erkeklere göre 2 kat daha
fazla işsizlik gerçeği ile yüzle-
şiyor. Erkeklerde işsizlik oranı
lise mezunları için % 8,4,
mesleki ve teknik lise için %
6,8, yükseköğretim için % 8
iken bu oran kadınlarda sırası
ile % 17,7, % 18,2, %15,5 se-
viyesinde. Lise ve üzeri eği-
time sahip olanlarda kadınlar
için işsizlik % 16, erkeklerde
%8. Üniversiteli kadınlarda
işsiz sayısı bir önceki aya
göre 55 bin arttı. İşsizlik oranı
% 12,9ʼdan 15,5ʼe fırladı.

KKaayyııttddıışşıı  aarrttııyyoorr......
Kayıtdışı oransal ola-

rak gerilese de hala kriz ön-
cesi değerlerin üzerinde. 2008
Temmuz dönemi ile karşılaştı-
rıldığında kayıtdışı istihdam
202 bin artmış durumda. Er-
kekler için aynı dönemde ka-
yıtdışı 348 bin azalırken
kadınlar için 550 bin artmış
görünüyor.

TTaarrıımm  sseekkttöörrüünnddee  iissttiihh--
ddaammaa  ddöönnüüşş  aarrttttıı......

Tarım sektörü kriz öncesine
göre 1 milyon 31 bin artmış
durumda. Buna göre toplam
istihdam artışının % 31ʼi tarım
kesiminde gerçekleşti. 

GGüüvveenncceessiizz  ççaallıışşmmaa
hhıızzllaa        yyaayyggıınnllaaşşııyyoorr......

Güvencesiz çalışma hızla
yaygınlaşıyor. 2009 yılı Tem-
muz dönemi ile karşılaştırıldı-
ğında geçici çalışanların
sayısı % 31 artarak, 1 milyon
687 binden, 2 milyon 193 bine
yükseldi. Geçici çalışmanın
yaygınlaştırılması hükümetin
istihdam stratejisi açısından
bir amaç olarak değerlendirili-
yor. Geçici işçiler için işsizlik
oranı 21,8.
Sonuç olarak işsizlik verileri-
nin mevsimsel olarak en
düşük olduğu yaz döneminde
işsizlik verilerinin yükselmesi,
bu yükselişe işgücüne katılım
oranında yaşanan düşüşün
eşlik etmesi, işsizlik konu-
sunda tehlike çanlarının artık
duymak istemeyenlerin bile
duyacağı şekilde çalmaya
başladığını göstermektedir.

Türkiyeʼde işsizlik sorunu
kriz koşullarında kadınların ve
gençlerin çalışma hayatında
karşılaştıkları engeller üzerin-
den ağır bir biçimde yaşandı.
İşsizlikte ekonomide yaşanan
yavaşlamanın eşlik ettiği yük-
selişin devamı muhtemeldir.
Bu süreçte Türkiyeʼyi küresel
sermayenin ucuz işgücü de-
posu olarak şekillendirmeye
çalışan ucuz istihdam strate-
jisi gibi temelde çalışma yaşa-
mının yapısını tahrip etmeye
odaklanan anlayışlardan uzak
durulmalıdır. İşsizlikle müca-
deleyi emeğin kazanılmış
haklarını ortadan kaldırmak
amacıyla kullanmaya çalışan
her türlü anlayışa karşı, işçi-
ler, işsizler, emekçiler alterna-
tifsiz değildir.

İİŞŞSSİİZZLLİİKK  
VVEERRİİLLEERRİİ  
GGEERRÇÇEEĞĞİİ  
YYAANNSSIITTMMIIYYOORR!!
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