SOSYAL-İŞ SENDİKASI 14. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

1) DÜNYA GÜNDEMİNE İLİŞKİN KARAR
Sendikamızın 7-8 Ocak 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurulu’nda alınan
“Dünya Gündemine İlişkin Karar” şu şekilde başlıyordu:
“Dünya, siyasal, ekonomik, toplumsal ve ekolojik anlamda bir buhran döneminden geçiyor.
Kapitalist-emperyalist yenidünya düzeni, yerküremizi felakete sürüklüyor. Bu yenidünya
düzeni, dünya nüfusunun büyük kısmına, savaş, işgal, çatışma, yoksulluk, açlık, işsizlik ve
ağır sömürüden başka bir şey sunmuyor. Kapitalizmin krizleri, istisna olmaktan çıkıp rutin bir
hal alıyor. Krizin derinliğini anlamak için ekonomik, finansal, toplumsal ve iklimsel
boyutlarını bir bütünlük içinde değerlendirmek gerekiyor. Bugün içinden geçmekte
olduğumuz kriz, bir medeniyet krizidir. Kriz sonrasında söz konusu olan ise toplumsal
uzlaşma değil, sermayenin cepheden saldırısıdır. Yeni neoliberal saldırı dalgası, doğrudan işçi
sınıfının ekonomik çıkarlarını ve toplumsal gücünü hedef almaktadır. Bankalara, dış borçlara
aktarılan kaynaklar işçi sınıfının cebinden çalınmaktadır.”
Sendikamızın 14. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdiğimiz 9-10 Ocak 2016 tarihinde,
yukarıda alıntıladığımız Dünya’daki iktisadi ve politik duruma ilişkin tahlil geçerliliğini
korumaktadır. 2012 yılından bu yana küresel ölçekte sermaye sınıfının emekçi sınıflara
yönelik saldırıları daha da artmış; Ortadoğu coğrafyası başta olmak üzere dünyanın çeşitli
bölgelerinde savaş, şiddet ve işgaller daha da derinleşmiştir. Soğuk Savaş döneminde başta
ABD olmak üzere emperyalist güçler tarafından desteklenen ve büyütülen “yeşil kuşak” artık
tümüyle kontrol dışına çıkmıştır. Bu sürecin en somut örneği sadece Suriye, Irak ve
Türkiye’yi değil dünyanın dört bir yanını kana bulayan IŞİD’dir…
Kapitalizm yalnızca insanlığa ağır bir sömürü düzeni dayatmakla kalmamakta, çatışma, işgal
ve savaşları da tırmandırmaktadır. Kapitalizmin derinleştirdiği gelir adaletsizliği ve paylaşım
krizi, bedelini tüm insanlığın ödediği kanlı süreçlere kapı aralamaktadır. Silah tekelleri en son
teknoloji silahlarını mazlum halklar üzerinde denemekte; savaş endüstrisi karını artırmak için
dünyanın dört bir yanında daha çok çatışma ve savaşları kışkırtmakta, hatta planlamaktadır.
İşgal, savaş, çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle Suriye başta olmak üzere, birçok ülkeden
milyonlarca insan ülkelerini terk etmek zorunda kalmakta, daha iyi bir yaşam umudu ile yola
çıkan insanlar bu yolda hayatlarını kaybetmektedir. Ölü çocuk bedenlerinin Ege kıyılarına
vurduğu bir süreçte; batılı ülkeler, son dönemin en büyük insani krizine kalıcı bir çözüm
getirmek yerine, Türkiye’ye adeta “sus payı” vererek milyonlarca Suriyeli mültecinin
Türkiye’de kalmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Dünya ekonomisini kontrol eden ultra-zengin kapitalist sınıf servetini büyütürken, milyarların
payına açlık ve yoksulluk düşmektedir.
En üst yüzde 1’lik gelire sahip ultra-zenginler, 1980-2010 arasında gelirlerini ABD, Kanada
ve Avustralya’da yüzde 60-70; İtalya’da yüzde 40; İskandinav ülkelerinde ise en az yüzde 50
oranında artırmıştır. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.318 adet en güçlü ulusötesi şirket,
iştirakleri ve ortaklıkları ile birlikte imalat sanayii sektöründeki küresel gelirin yüzde 60’ını
etmektedir. Finans sektöründe de benzer bir tablo görünmektedir. 2010 yılında sadece altı

banka, -Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve
Morgan Stanley- küresel finans sektörünün yüzde 60’ını kontrol etmektedir.
Çok uluslu şirketler ve sahipleri, servetlerine servet katarken, yoksulluk ve açlık milyarlarca
insanı vurmaktadır.
Credit Suisse tarafından yayınlanan rapora göre dünya zenginleşmekte ancak bu zenginliğin
paylaşımındaki eşitsizlik giderek büyümektedir. Dünya nüfusunun yüzde 10’u, dünyadaki
zenginliğin yüzde 87’sini elinde tutmakta iken dünya nüfusunun yüzde 90’ı küresel
zenginliğin sadece yüzde 13’üne sahiptir. Dünyadaki en zengin yüzde 1’i dünyadaki servetin
yüzde 48’ine sahipken, dünya nüfusunun yüzde 50’si küresel servetin yalnızca yüzde 1’ine
sahiptir.
Gıda Mühendisleri Odası’nın verdiği bilgiye göre, dünyada 1 milyar insan açlık sınırının
altında yaşam savaşı verirken 1,3 milyar kişi de obeziteye bağlı sağlık sorunları yaşamaktadır.
UNICEF’in raporlarına göre her gün 16 bin çocuk önlenebilir ya da tedavi edilebilir
hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmekte, yılda 3 milyon çocuk yetersiz beslendiği için
hayatını kaybetmektedir. 230 milyon çocuk silahlı çatışmaların yaşandığı yerlerde
yaşamaktadır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri küresel ölçekte sürmekte; kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık
devam etmekte; kadınlar daha düşük ücret ve haklarla çalıştırılmaktadır.
Küresel ölçekte çalışma koşulları daha da ağırlaşmakta, ücretler gerilemekte, sendikalaşma
düşmeye devam etmektedir. Her yıl 2 milyon civarında işçi meslek hastalıkları ve iş
kazaları/cinayetleri nedeniyle yaşamını kaybetmektedir.
Kapitalizm, tüm dünyayı ekolojik bir felakete doğru adım adım sürüklemektedir.
Küresel kapitalizm ve emperyalizmin dünyayı getirdiği hal budur. Savaş, çatışma, açlık,
yoksulluk, adaletsizlik, eşitsizlik…
Biz böyle bir dünya istemiyoruz…
Bu koşullar çerçevesinde Sosyal-İş Sendikası,
Dünya ölçeğinde her türlü sömürü ve tahakküme karşı, eşitlik, adalet, özgürlük ve barış
talepleri ile mücadele eden herkesin mücadelesini selamlayarak ve kapitalist-emperyalisterkek egemen dünya düzenini reddederek:
“tüm insanlığın doğa ile uyum içinde, birlikte ürettiği, birlikte paylaştığı ve kardeşçe yaşadığı,
sömürünün, savaşların ve yoksulluğun son bulduğu, cinsler arasında tam bir eşitliğin
yakalandığı bir Dünya”
için yürütülen mücadelede yer alır.

2) ÜLKE GÜNDEMİNE İLİŞKİN KARAR
Türkiye’nin son yıllarına damgasını vuran AKP iktidarı, Türkiye işçi sınıfını yoksulluk ve
sömürüye mahkûm ederken; hem ülke içinde hem uluslararası alanda uyguladığı savaş
politikaları ile ağır insani kayıplara yol açmaktadır. AKP’nin bu politikaları önce Suruç’ta 10
Ekim’de ise Ankara’da yüzlerce yurttaşımızın vahşice katledilmesine yol açmış; Genel
Kurulumuza yaklaştığımız günlerde sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği bölgelerde
yüzden fazla sivil yurttaşımız katledilmiştir.
Küresel kapitalizm ve emperyalist güçlerin çıkarları doğrultusunda yürütülen politikalar,
ülkemizi bir ucuz emek cenneti haline getirmeyi amaçlarken, ülkemize emperyalizmin
taşeronu ve kalkanı olma görevi biçilmektedir. Yıllardır devam eden çatışma ortamı ve
çözümsüzlükte ısrar, yalnızca daha fazla ölüm, acı ve gözyaşı getirmektedir. Farklı ulusal ve
kültürel kimlikler, göçmenler ve inanç grupları dışlanmaktadır. 12 Eylül darbesinin yarattığı
anti-demokratik, baskıcı ve yasakçı ortam, sivil eller aracılığıyla yeni biçimlerde
sürdürülürken, tüm bu olumsuz politikalara karşı çıkan halk kesimleri, basın emekçileri ve her
türlü toplumsal muhalefet susturulmaya çalışılmaktadır. Gazeteciler, görevlerinin gereğini
yaptıkları, yani haber yaptıkları için cezaevine konulmaktadır. Tüm ülkenin gözü önünde ve
bilgisi dâhilinde yolsuzluk yapılmaktadır.
12 Eylül mirası Anayasa dahi fiilen askıya alınmakta, Başkanlık hayalini yaşama geçiremeyen
Erdoğan’ın liderliğinde fiili bir başkanlık rejimine geçilmeye çalışılmakta; milyonlarca
insanın geleceği tek bir kişinin hırs ve ihtiraslarına terk edilmek istenmektedir.
Yalnızca temel hak ve özgürlüklerimiz değil, üzerinde yaşadığımız coğrafya bir bütün olarak,
sermayenin çıkarları doğrultusunda talan edilmektedir. Sularımıza, ormanlarımıza ve
insanların nükleersiz yaşama hakkına el konulmaktadır. “En az 3 çocuk doğurması” öğütlenen
kadınlara, erkek egemen toplum içindeki geleneksel roller dayatılmakta; mevcut eşitsiz durum
sürdürülmeye çalışılmaktadır.
Tüm bu olumsuz tablo karşısında, her türlü baskı, sömürü ve tahakküme karşı, yaşamın her
alanında, eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi ve kardeşliği savunan Sosyal-İş Sendikası:
Demokrasinin yok edilmesine karşı demokratik bir ülkenin inşa edilmesi, insan hak ve
özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi,
Yeni-liberal politikalara, her türlü özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarına son
verilerek, işçi sınıfı, emekçilerden ve ezilenlerden yana politikalar uygulanması,
Ülkemizin içinde bulunduğu her türlü emperyalist ittifak ve ilişkiye son verilmesi,
Kürt sorununun demokrasi ve eşitlik temelinde çözülerek, halkların bir arada eşit, özgür ve
kardeşçe yaşaması,
Tüm ulusal ve kültürel kimlikler ile inanç grupları üzerindeki baskıların son bulması,
Gerçekten demokratik, işçi sınıfı ve emekçilerin haklarını güvence altına alan bir Anayasa
hazırlanarak, her alanda gerçek bir demokratikleşmenin sağlanması; temel hak ve
özgürlüklerin gerçek anlamda güvence altına alınması,

Başta HES’ler, maden arama faaliyetleri, termik ve nükleer santraller olmak üzere üzerinde
yaşadığımız coğrafyanın talan edilmesine son verilmesi, doğanın ve ekolojik yaşamın
savunulması,
Ayrımcılıktan kaynaklı ötekileştirilenlere yönelik nefret suçlarına cezai yaptırım getirilmesi
Yaşamın her alanında tam bir toplumsal cinsiyet eşitliğinin yakalanması, son yıllarda artan
kadın cinayetlerinin durdurulması
için çaba gösterir ve bu alanlarda yürütülen toplumsal mücadelede yer alır.
Ülkemizde hükümet üyeleri ve kamu görevlileri, söylem ve uygulamalarıyla ağır bir din
istismarı yapmaktadırlar. Eğitimde ve toplumsal yaşamın her alanında yaygınlaştırılan laikliğe
aykırı düzenleme ve uygulamalar karşısında laiklik ilkesinin Anayasal ve yasal
güvencelerinin tahkim edilmesi acil bir ihtiyaçtır.

3) ÇALIŞMA YAŞAMINA İLİŞKİN KARAR
Güvencesiz istihdam, uzun çalışma süreleri, ağır çalışma koşulları düşük ücretler, hak ihlalleri
iş cinayetleri ve sendikasızlaştırma, Türkiye’de çalışma yaşamının genel durumunu
özetlemektedir.
Özelleştirmeler ve taşeronlaştırma ile kamusal istihdam çökertilirken, milyonlarca işçi
taşerona mahkûm edilmektedir. Çalışma süreleri ise her geçen gün uzamakta, her iki işçiden
biri haftada 50 saatten daha fazla çalıştırılmaktadır. Ağır çalışma koşulları ve yoğun sömürüye
rağmen her iki işçiden biri açlık sınırının altında ücret almakta; işçilerin en temel hakları ihlal
edilmektedir. Soma ve Ermenek’te toplu katliamlar halini alan iş cinayetleri ve meslek
hastalıkları, Türkiye işçi sınıfını ölüm, sakatlık ve sağlıksızlığa sürüklemektedir. Gerçek
sendikalaşma oranı yüzde 5-6 bandına kadar gerilemiştir ve sendikal hak ihlalleri giderek
artmaktadır.
Bütün bu olumsuz tablo yetmezmiş gibi, emekçilerin sınırlı düzeydeki mevcut hakları da yok
edilmek istenmektedir. Ulusal İstihdam Stratejisi adı altında AKP hükümeti, kıdem tazminatı
hakkını yok etmeyi, kiralık işçi uygulaması ile Türkiye’yi ucuz işçi pazarına çevirmeyi,
taşeronlaştırmaya ilişkin yasal sınırlandırmaları kaldırarak Türkiye’yi bir taşeron cenneti
haline getirmeyi, belirli süreli iş sözleşmesi, kısmi süreli çalışma, iş paylaşımı, esnek zaman
modeli, uzaktan çalıma gibi güvencesiz istihdam biçimlerini yaygınlaştırmayı
amaçlamaktadır. Bölgesel asgari ücret ile asgari ücretin daha da düşürülmesi, İş Yasası’nda
işverenlerin talepleri doğrultusunda değişikliklerin yapılması, Kamu Personel Rejimi Reformu
ile kamu emekçilerinin iş güvencesinin yok edilmesi, genç ve kadın işçileri daha çok
sömürecek düzenlemelerin yaşama geçirilmesi, ücretlerin düşük seviyede tutulmaya devam
edilmesi ve sendikal hak ve özgürlüklerin üzerindeki baskıların sürdürülmesi gündemdedir.
Sosyal-İş Sendikası, işçi sınıfına yönelik bu ağır saldırılar karşısında,
Herkesin insanca çalışma koşullarına sahip, sigortalı ve güvenceli işlerde çalışması ve insanca
yaşanacak ücret elde etmesi,

Çalışma sürelerine ilişkin yasal sınırlara uyulması ve çalışma sürelerinin aşamalı olarak
düşürülmesi,
Sendikal hak ve özgürlüklere tam bir güvence sağlanarak, tüm işçi ve emekçilerin
örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkını özgürce kullanabilmesi,
“Sağlıklı emek” ilkesi etrafında işçi sağlığı ve güvenliği yönünden her türlü önlemin alınması,
sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması,
Kadın istihdamının önündeki tüm engellerin kaldırılması, çalışma yaşamının her alanında
toplumsal cinsiyet eşitliğinin yakalanması,
Engelliler, göçmenler, yaşlılar, etnik gruplar ve hâkim olandan farklı cinsel yönelimlere sahip
kişiler gibi toplumsal kesimlerin çalışma yaşamında karşılaştıkları ayrımcılık ve dışlanmaya
karşı pozitif önlemler yoluyla eşitliğin sağlanması,
Taşeronlaştırmanın ve taşeron çalışmanın tümüyle yasaklanması,
Kıdem tazminatı hakkının yok edilmesi, bölgesel asgari ücret, kiralık işçi, esnek istihdam
modelleri gibi işçi sınıfı ve emekçilerin mevcut haklarını yok edecek ve güvencesizliği
yaygınlaştıracak her türlü saldırının durdurulması,
için, DİSK örgütlülüğü bünyesinde, tüm emek ve meslek örgütleri ve örgütlü-örgütsüz tüm
emekçi kesimlerle birlikte mücadele eder.

4) İŞKOLUMUZA VE SENDİKAL FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN KARAR
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile getirilen yeni baraj sistemi ile
Sendikamız işkolu barajının altında kalmış ve geçtiğimiz dört yıl boyunca temel olarak bu
sorunla başa çıkma stratejileri üretmeye çalışmıştır. Sendikamızın mevcut örgütlülüğünü
koruması ve geliştirmesi, 10 no’lu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunda istihdam
edilen milyonlarca işçi için bir örgütlenme ve mücadele mevzi olmayı sürdürmesi temel
hedefimizdir. Bu çerçevede Sosyal-İş Sendikası,
1) İşkolu barajı başta olmak üzere sendikal hakların önündeki tüm engellerin kaldırılması için
mücadele etmeyi; bir yandan Anayasa’nın 90’ıncı maddesi ve ILO Sözleşmelerine dayanarak
doğrudan toplu iş sözleşmeleri imzalayarak işkolu barajını fiilen işlevsizleştirmeyi bir yandan
da barajın aşılması için tüm gücüyle örgütlenme çalışmalarını sürdürmeyi,
2) Tüm örgütlü olduğumuz işyerlerinde toplu iş sözleşmesi ile elde edilmiş hakları korumayı
ve geliştirmeyi; toplu iş sözleşmesi süreçlerini katılımcı ve üye iradesini esas alan biçimde
işletmeyi sürdürmeyi, toplu iş sözleşmelerinin eksiksiz uygulanması için gerekli çalışmaları
yapmayı,
3) İşkolunun çeşitli, dağınık, parçalı ve küçük ölçekli yapısını göz önünde bulundurarak; özel
öğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, çağrı merkezleri, eczane, ilaç sektörü, meslek ve kitle
örgütleri başta olmak üzere işkolundaki farklı sektörlere yönelik özel örgütlenme stratejileri
geliştirmeyi ve bunları yaşama geçirmeyi,

4) Bu örgütlenme çalışmalarını yürütürken uzun vadede toplu iş sözleşmeli ve sendikalı
işyerleri yaratmayı hedeflerken; bu nihai hedefe uzanan süreçte işyerlerinde sınıf sendikacılığı
ilkesi ekseninde yeni, yaratıcı mücadele biçimleri ve hak arama/alma araçları oluşturmayı,
5) Üyelerinin sınıfsal ve sendikal bilincini geliştirmek için kapsamlı ve sistemli bir eğitim
programını uygulamaya koymaya devam etmeyi; bu çerçevede mevcut eğitim programını
daha da zenginleştirerek en geniş üye ve işçi kitlelerine ulaştırmayı,
6) Basın-yayın faaliyetlerinde, sendika gazetesi ve internet sitesi başta olmak üzere
sendikanın mevcut iletişim araçlarını geliştirmeyi ve üyelerinden bu noktada daha çok katkı
almayı, internet, eposta, sosyal ağlar gibi yeni iletişim araçlarından daha çok ve etkin biçimde
yararlanmayı,
7) Araştırma ve rapor faaliyetlerini, hizmetler sektörü ve işkolu üzerine yoğunlaştırarak,
işkolundaki işçilerin sorunları ve taleplerini ülke gündeminde tutmayı; işkolu özelinde ve
genel olarak çeşitli örgütlenme ve bilgilendirme materyalleri üretmeye devam etmeyi; bu
çerçevede akademi ile daha yakın ve sürekli ilişkiler kurmayı,
8) Kadın çalışmaları ve kadın işçi ve üyelere yönelik faaliyetleri sendikanın temel faaliyet
alanlarından ve görevlerinden biri haline getirmeyi bu çerçevede çalışmalar yürütmeyi, bir
yandan DİSK Kadın Komisyonu bünyesindeki çalışmaları sürdürürken bir yandan da Sendika
bünyesinde Kadın Komisyonları oluşturmayı,
9) Hem ülke genelinde hem işkolunda “emeğin sağlıklı olma hakkı” çerçevesinde iş
cinayetleri ve meslek hastalıklarına karşı mücadele etmeyi,
10) UNI Küresel Sendika üyeliğinin ardından hızla gelişen uluslararası ilişki ve çalışmalarını
daha da genişletmeyi ve yaygınlaştırmayı,

5- ULUSLARARASI SENDİKAL ÖRGÜTLÜLÜĞE İLİŞKİN KARAR
Sosyal-İş Sendikası, Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye olma kararı alır ve üyelik için
gerekli hukuksal süreçleri, başvuru ve yazışmaları yürütmek üzere Genel Yönetim Kurulu’nu
yetkilendirir.
Bütün bu çalışmaları yürütürken, DİSK örgütlülüğü içinde, emek ve meslek örgütleri,
örgütlü ve örgütsüz emekçi kesimlerle dayanışma ve işbirliğini geliştirmeyi ve birlikte
mücadele etmeyi önüne hedef olarak koyar ve bu hedefleri gerçekleştirmek için var
gücüyle çalışır.

