
SENİ ÜYE OLMAYA ÇAĞIRIYOR!

Çünkü DİSK/Genel-İş hak ve hukukunu 
korur; seni sorunlarınla-dertlerinle 
baş başa bırakmaz; derdine ortak,                  
yoluna yoldaş ve sana kardeş olur.

Çünkü DİSK/Genel-İş işçinin sendika 
seçme özgürlüğünü savunur ve bu 

özgürlüğü ihlal edenlerle mücadele eder.

Çünkü DİSK/Genel-İş senin insanca 
çalışıp insanca yaşayacağın bir          
işyeri için mücadele  eder.

Çünkü  DİSK/Genel-İş Türkiye  İşçi  
Sınıfının, memleketimizin aydınlık ve 
demokratik bir ülke olması ve emekçinin 
Türkiye’si olması için mücadele eder.

DİSK/Genel-İş 

NEDEN ÜYE 
OLMALISIN
BiR iŞÇi SINIFI SENDiKASIDIR
ÇÜNKÜ DİSK/GENEL-İŞ



Biliyoruz ki; en başta 
kişiliğine saygı 

gösterilmesini ve 
belediye yönetimi 

tarafından muhatap 
alınmayı istiyorsun. 

Biliyoruz ki; işçi sağlığı ve 
güvenliği sorunların var.

Biliyoruz ki; çalışma

Biliyoruz ki 
Sorunların var

koşulların ilkel ve berbat.

Biliyoruz ki; ülkenin nüfus 
olarak en büyük ve 
en yüksek bütçeli ilçe 
belediyesinde çalışıyor 
olmana rağmen en kötü 
toplu sözleşmeyle en düşük 
ücrete ve en kötü çalışma 
koşullarına mahkum 
edilmişsin...
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Nasıl Kurtulursun
Bu sorunlardan

İlk işin DİSK/Genel-İş'e üye  
olmak ve toplu sözleşme  
masasına DİSK/Genel-İş  

çatısı altında oturmak;

İkincisi, toplu sözleşme  
masasına senin tarafından 

seçilen işyeri sendika 
temsilcilerin ile oturmak 

yani temsilcilerini sen 
seçeceksin ve böylece 

Belediye Yönetimi  
tarafından  muhatap 

alınacaksın;

Üçüncüsü, toplu sözleşme  
masasında senin 
taleplerin, senin dertlerin 
ve senin sorunlarına 
çözüm aranacak;

Ve son olarak kimseden 
çekinmeyeceksin, 
korkmayacaksın, dik 
duracak ve kimsenin 
önünde eğilmeyeceksin. 
Çünkü sen artık  İşçi 
Sınıfının  bir bireyisin ve 
DİSK/Genel-İş üyesisin. GE
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Sendikaya nasıl
Sendikaya şayet e-devlet 
şifren yoksa herhangi bir 
PTT şubesinden alacağın 
şifre  ile e-devlet’e giriş 

yaparak üye olabilirsin. Cep 
telefonlarındaki e-devlet 

uygulamalarını kullanmadan 
türkiye.gov.tr adresinde 

“sendika üyelik” kelimesini 
aratıp “İşçi Sendikaları  

Üyelik  İşlemleri“ başlığını 
seçerek Genel-İş’e üye  

olacaksın.

Bir sorunla karşılaşman 
durumunda bize 
ulaşabilirsin:

Süreyya Doğan, İstanbul 
2 Nolu Şube Saymanı:                     
0530 9311012

Hülya  Soydam Çetin   
DİSK/Genel-İş  Örgütlenme  
Uzmanı: 0531 3742354

Oğuz Senem,               
DİSK/Genel-İş üyesi:                                            
0539 7240302

DİSK / Genel-İş
@DiSK_Genel_is

DİSK / Genel-İş
@DiSKGenelis  

DİSK / Genel-İş
Genel-İş

Üye olacaksın
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