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DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)
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DKDER 1.OLAGAN KONGRESİ YAPILDI

Dostlar,
Dostluk ve Kültür Derneği(DKDER), 13 Mart 2021 
tarihinde dernek merkezinde 1.olagan kongresini ger-
çekleştirdi.
Pandemi koşullarının kısıtlamaları ve verimsiz orta-
mında yapılan Kongremizde, 03 Haziran 2020 tarihin-
den bugüne yapılan çalışmalar ele alınırken, pandemi 
koşullarına rağmen mücadele alanında yürütülen mü-
cadeleden örnekler sunuldu. Aynı zamanda eksiklerin 
ve yetersizliklerin eleştirisi ve özeleştirisinin de yapıl-
dığı kongre, demokratik bir tarzda, verimli ve coşkulu 
gerçekleşti.
Kolektif yönetim anlayışına uygun olarak çeşitli kurul-

larda, otuz üç üyenin (Yurtdışı Temsilciliği dahil) yü-
rütmek üzere seçildiği kongrede, önümüzdeki dönem 
mücadele ve örgütlenme perspektifi de belirlendi.
Kongremizin düzenlenmesinde emeği geçen, bizzat 
katılan veya zoom üzerinden takip eden, mesajları ile 
destek veren üyelerimize ve dostlarımıza teşekkür edi-
yoruz.
Daha etkin mücadele ve örgütlenme için daha çok ça-
lışacak, daha çok üreteceğiz!
Saygılarımızla!
Dostluk ve Kültür Derneği
Yönetim Kolektifi
(13 MART 2021)



2

Demokratik alanda toplumsal muhalefetin kazanım-
lar sağlayabilmesinin en önemli yanı izlenen ideolojik 
politik ekonomik demokratik hattın doğruluğu iken 
buna can veren de bu hattın tutarlılıkla kararlı bir 
şekilde yaşama geçirilmesi sokaklarda meydanlarda 
yankılanmasıdır.

DKDER savunduğu anlayışın demokratik alanda her 
bölgede örgütlenerek yerleşmesini ve geneli kapsayan 
kapsamlı demokratik mücadelenin startını 3 Haziran 
2020 de kuruluşuyla verdi.

Yaşadığımız coğrafyada irili ufaklı birçok DKÖ ve 
STK’ ların olmasına rağmen yeni bir DKÖ gerekli 
miydi?  Eğer kendisini DKÖ olarak tanımlayan ancak 
gerçek anlamda muhalif olmayı bırakın, üyesi olunan 
platformlarda bile gerekli önemle hareket etmekten 
aciz bir tablonun giderek toplumda gericiliğe doğru 
kaymalara hizmet eder hale gelmesi artmış ve hız-
la eriyorsa buna dur demek gerekir. Ve dur demenin 
başka bir seçeneği de kalmamışsa o zaman yeni bir ör-
gütlenme zorunlu hale gelir.

Dernek binalarının lokal gibi kullanıldığı, örgütlenme 
ve sokağa çıkmanın şu yada bu gerekçeyle önlendiği, 
sokağa, en ücra köşelere kadar hakim kılınan 'korku 
imparatorluğu'nun artarak, demokratların ve hatta 
devrimcilerin beyinlerini  de etkilemesi mücadele-
yi baltalamakta, durdurup yok etmeye çalışmakta-

dır. Pandemi koşullarının yarattığı özgün durum da 
kendine uygun mücadele biçim yöntem ve araçlarını 
yaratmıştır. Mücadele etmek isteyen her birey yada 
örgütlü yapı bulunduğu yerden kanal açarak mücade-
lesini sürdürmektedir. Kendilerini 'mücadele ediyor' 
gibi gösterme çabasında olanlar da arada sırada bir 
şekilde çay sohbetlerinde bir araya gelerek, bu sohbet-
lerde,  demokratik mücadelenin yükseltilmesi sorun-
larından çok geçmişi anıp, hafızalarını yenileme ken-
dilerine oradan kahramanlıklar çıkarmanın ardından 
karalama çamur atma yoluyla da kendilerini tatmin 
etmektedirler. Ve ne yazık ki bu gerçek giderek erime-
yi hızlandırmaktan başka işe yaramamıştır.

İşte bu gidişata bir dur demek mücadeleyi sırtlayıp gö-
türebilmek için DKDER kuruldu.

DKDER, mücadelenin temeline birleşerek büyümeyi 
büyüyerek zafere ulaşmayı koydu.

Gittiği her yerde örgütlenmeyi zorunlu gördü.  Bıra-
kılan mirası yiyip tüketen 'hayırsız mirasçı' değil, var 
olanı büyüten gerçek savunucu olmayı ilke kabul etti. 

DKDER demokratik mücadeleyi yükseltme ve zaferle 
taçlandırma hedefl i mücadele etmektedir. Geniş yel-
pazeli, çok yönlü bu mücadelenin önündeki her türlü 
engelin farkındadır. Engelleri aşarak ilerlemek her en-
gelden güçlenerek çıkmak şiarımızdir.

KONGRE KONUŞMALARI - 1
NEDEN DKDER?!
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KONGRE KONUŞMALARINDAN - II
ELEŞTİRİ ÖZELEŞTİRİ BİZİ GÜÇLENDİRECEKTİR!

Dostluk ve Kültür Derneği’nin 1’inci olağan kongre-
sine katılan yoldaşlarımızı, dostlarımızı en devrimci 
duygularımızla selamlıyoruz. Kuruluşumuz kutlu ol-
sun.
Değerlendirmemizi üç başlık altında sıralayacağız.
1.Yaptıklarımız;
2020 Haziran ayında, mücadelemizi demokratik ze-
minde kalıcı hale getirmek, sokaklara ve alanlara açıl-
mayı ve bu anlayış ile bütün dostlarımızla bütünleş-
mek adına  ortaya attığımız  birlik şiarımızı  hayata 
geçirmek için yeni bir süreç başlattık. Kısa sürede bizi 
haklı bulan dostlarımızla bütünleşebildik. 5 ay gibi 
kısa bir sürede İstanbul, Ege, Çukurova, Ankara, Kars 
ve Avrupa’ da üye ve taraft ar kitlesine ulaştık. Daha 
önceki dernekteki eş başkanlık değil,yeni bir örgütlen-
me biçimi olan Kolektif Yönetim anlayışıyla kuruluşu-
muzu resmileştirdik. Günlük olarak 'Gündem' başlıklı 
haber akışı sağlıyoruz. 
Pandemi koşullarının engellemesine ve zorluğuna 
rağmen Kamuoyuna hitap eden birçok demokratik et-
kinliğe katılım sağladık. Eski kuruluş adresimiz olan 
Maltepe’deki dernek lokalinin ihtiyaca cevap verme-
mesi üzerine daha geniş bir yer olan şimdiki adresi-
mize kısa sürede taşındık. Değerlerimize sahip çık-
mak adına mezarları bilinmeyen birçok yoldaşımızın 
mezarını bulduk ve ailelerine ulaştık. Kendi iç kamu-
oyumuzla da paylaştık. Ege Bölgesinde 'Günümüzde 
Demokratik Mücadeledeki Tutumumuz' üzerine bir 
değerlendirme toplantısı (Geniş katılımlı Ege buluş-
ması)gerçekleştirdik.
Bülten çıkardık. Zoom üzerinden aylık sunum ve top-
lantılar gerçekleştirdik. Demokratik kamuoyunda bir-
çok kurumla dost olduk. DKDER ismini benimsettik.
2.Yapamadıklarımız; 
Halen daha bir çok dostumuza ulaşamamış durum-
dayız. Epey bir taraft ara hitap etmemize rağmen ne 
hazindir ki belli bir yaş akranları etrafında birleştik, 
bir türlü gençleşemiyoruz. Katıldığımız ortak etkin-

liklerde ve destek verdiğimiz aktivitelerde bizi temsil 
eden pankart, fl ama gibi kurumsal kimliğimizin sim-
gesi olan malzemelerden maalesef yoksun kalıyoruz.  
Politik kimliğimiz ile daha net ve görünür olarak ka-
muoyunun karşısına çıkmalıyız. Güncel ve politik ko-
nuları tartışmakta yetersiz kalıyoruz. Teorik ve politik 
konularda tartışmalar ve araştırmalarda, bu yöndeki 
çalışmalara ağırlık vermede yeterli değiliz. Eksikliği-
mizin farkındayız. 
 3.Önerilerimiz; 
Demokratik mücadele varlığımızı sürdürmek için ön-
celikle yapmamız gerekenler var. Bu vesileyle ideolojik 
alanda başlıklar tespit edip tartışarak perspektif üret-
meliyiz. -Kadın örgütlülüğünü güçlendirmeliyiz ve ge-
rekir ise bu konuda bir Çalıştay yapmalıyız. 
-Kadınların gençlikle iletişimi daha etkili olduğundan 
kadın arkadaşların bu konuda özel çaba sarfetmeleri 
gerekir.
-Bültenimizi görselden yazılı hale getirmenin zemini-
ni oluşturmalıyız. 
-Taraft arlarımızı üye yapma konusunda özel çaba sar-
fetmeliyiz. 
- Pankart, fl ama, yelek ve şapka gibi malzemeleri biran 
önce üretip diğer bölgelere göndermeliyiz.
-Örgütlü olduğumuz Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde 
şube açarak biran önce federasyonlaşma yolunda çaba 
sarfetmeliyiz.
 -Demokratik alanda, eylem birliği içinde olduğumuz 
dost kurumlar ile iletişimimizi sıkılaştırmak ve ortak 
aktivite konusunda planlama yapmalıyız.
-Daha önce yaptığımız gibi ‘Toplu piknik’ etkinliği dü-
zenlemeli ve bunu diğer bölgelerde de yapmalıyız.
-Kültür gezileri ve konserler düzenlemeliyiz. Bu et-
kinlik öneriler pandemi koşullarına göre değerlendi-
rilmelidir. Her ne suretle olursa olsun dernek günlük 
olarak açık kalmalıdır. Bunun koşullarını yaratmalıyız.

Herkesi saygıyla selamlıyorum.
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KONGRE KONUŞMALARINDAN - III
DİNAMİK BİR VİZYONLA BU KONGREDEN ÇIKACAĞIZ!

Sevgili yoldaşlarım, dostlarım sizleri ve kongremizi 
saygıyla selamlıyorum.

Bu kongrenin gerekliliğinin bilince çıkarılmasında, 
hazırlanılmasında ve de burada biraraya gelinmesinde 
özveriyle emek veren tüm arkadaşlara selam olsun. 
   
Bu kongre; geleneğimizin demokratik mücadele ala-
nında da olsa ihtiyaç duyduğu hatta tabir uygunsa yıl-
lardır hasretini çektiği bir kongredir.    

Herşeyden önce kongreler bir partinin, bir derneğin 
veya herhangi bir toplumsal çalışma örgütünün emar 
sonuçlarıdır. Ve ben inanıyorum ki bu değerlendirme-
lerimiz sonrasında eksik ve yanlışlarımızdan olabildi-
ğince dersler çıkararak daha dinamik bir vizyonla bu 
kongreden çıkacağız.  
  
Yoldaşlar, dostlar bugüne kadarki mücadele alanların-
daki emek ve verimlilikleri tabi ki coşku ve saygıyla 
karşılıyorum.

Ama demem o ki, hedefin yolu uzun ve bu yolda daha 
çok işimiz var. Yani gün, yaptıklarımızın rehavetine ka-
pılıp tadını çıkarma günü değil, yapacaklarımıza kafa 
yorma emek verme günüdür. Gün işçinin-emekçinin 

haklarının fütursuzce gasp edildiği, gün işsizliğin hal-
kın bütün kesimlerini kırıp geçirdiği, gün çift çiliğin ve 
hayvancılığın bilerek ve isteyerek mahvedildiği gün-
dür.

Üniversitelerin ve öğrencilerin en sıradan demokratik 
haklarının tırpanlandığı kadınların yaşam taleplerinin 
bile hiçe  sayılarak sokak ortalarında şiddet ve tacize 
uğrayıp katledildiği, gün halkın ve halkların kardeşli-
ğinden bahsedilmesinin suç sayıldığı ülkenin ve hatta 
dünyanın bir avuç uluslararası tekeller ve onların yerli 
işbirlikçilerince hoyratça kullanıldığı, yani hayvanla-
rın yaşam alanlarının yok edilerek soykırımlara varan 
yok edildiği, doğanın soyundurulduğu yani bitki ör-
tüsünün değiştirilmesi boyutunda ağaç katliamlarının 
yapıldığı tüm bunlara karşı yapılan hak arama müca-
delelerinin kanla bastırılmak istenildiği gün işte bu 
halkların yaşadığı gündür.    

Çabamız ve hedefimiz bu sorumluluk perspektifiyle 
kongremizi ve sonraki çalışmalarımızı daha ileriye ta-
şımaktır.

Yaşasın Mücadelemiz, 
Yaşasın Halkların Kardeşliği, 
Yaşasın Sosyalizm.
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Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER),  Demokratik mü-
cadele alanında, emek, özgürlük mücadelesine katkıda 
bulunmak amacıyla 3 Haziran 2020 tarihinde kuruluşunu 
gerçekleştirdi.

Başkanlık sistemi ile değil, Yönetim kolektifi koordinasyo-
nu ile çalışmalarına başlayan DKDER,  pandemi koşulla-
rına rağmen, kuruluşundan itibaren,  genel programı doğ-
rultusunda esasta sokakta olmak gerektiği anlayışı ile hep 
mücadele alanlarında olmaya çalıştı.

Gerek işçi  sınıfının eylemlerinde gerekse çevre örgütle-
rinin mücadelelerinde yerini aldı. Demokratik mücadele 
platformunda, gençlerin, kadınların, emeklilerin, öğren-
cilerin, sağlıkçıların, baroların direnişlerinin yanında yer 
aldı.  İnsan hakları mücadelesine, cezaevlerindeki tutsak-
ların sorunlarına karşı duyarlı oldu. Gözaltında kayıplar 
mücadelesinin öncüsü Cumartesi annelerinin hep yanın-
da oldu. Emek, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde ya-
şamını yitirenleri anmak, anlatmak ve gelecek kuşaklara 
aktarma adına yoğun bir çaba sürdürdü.

Demokratik kitle örgütleri ile dostluk iliklilerine özel bir 
önem verdi. Sosyal medya alanlarını mücadelenin bir des-
tek alanı olarak etkin  bir şekilde olarak kullanırken, dostla-
rına karşı hep saygılı oldu. Polemiklerden hep uzak durdu.

Kuruluşundan bugüne mücadelemiz, etkinliklerimiz 
ve çalışmalarımız!

•  Cumartesi Annelerinin direnişlerinin ve açıklama-
larının destekçiyi olmaya devam ettik!
•  Çevre ve ekolojik eylemler içinde yer aldık, destek 
verdik!
•  Değerlerimizi unutturmamak için açıklamalar yap-
tık!
•  Özgürlük, emek ve sosyalizm mücadelesinde yaşa-
mını yitiren değerlerimizi  anmaya ve anlatmaya de-
vam ettik!
•  Derneklere kayyum atama düzenlemesine karşı pro-
testo eylemlerinde yer aldık!
•  Dost ve kardeş kuruluşlara ziyaretler yaptık!
•  Dostça buluşmalarımız, dostlarımızla gündem soh-
betlerimiz devam etti!

•  Avukat ebru timtik'in yaşaması için mücadele ettik!
•  Gençliğin anti-faşist eylemlerine destek verdik!
•  Göçmen hakları için tçsp ile birlikte mücadele ettik!
•  Her fırsatta dernek buluşmalarımızı gerçekleştirdik!
•  İnsan hakları savunucu Didar Şensoy’u andık, an-
lattık!
•  İşçi sınıfı eylemlerinin yanında yer aldık!
•  İzmir buluşmasını gerçekleştirdik!
•  Pandemi koşulları nedeniyle zoom üzerinden eğitim 
çalışmalarımız devam etti!
•  Sosyal medya alanlarımızla etkin bir çalışma 
•  Kadınların özgürlük eylemlerinde yer aldık!
•  Mücadelemize katkı için çok sayıda videolar yayın-
ladık!
•  Bugüne kadar 5 adet bülten ve iki özel sayı yayınla-
dık!
•  10 ekim  Ankara katliamının Kadıköy’de protesto 
eylemine katıldık!
•  Baroların direnişine hem açıklamamızla hem ey-
lemlerine katılarak destek verdik!
•  Boğaziçi öğrencilerinin direnişlerinin yanında ol-
duk!
•  2 Temmuz Sivas Katliamını unutmadık! Protesto ey-
lemlerinde yer aldık!

DKDER ‘İN KURULUŞUNDAN BUYANA ETKİNLİKLERİ
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden ay-
rıldı. 

İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girmişti.
Kadına yönelik şiddete karşı mücadelede etkin bir uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi uzun süredir 
hükümetin hedefindeydi. Kadın örgütleri İstanbul Sözleşmesi’nin sahip çıkmak ve uygulanmasını sağlamak 
için birçok kentte eylemler düzenlemişti.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İstanbul Sözleşmesi psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, tecavüz, zorla evlendirme, kadın sünneti, kür-
taja zorlama, zorla kısırlaştırma, tecavüz ve taciz dahil cinsel şiddet olmak üzere kadına yönelik şiddetin tüm 
türlerine karşı önlemler alınmasını ve mücadele edilmesini içeriyor.
Her ne kadar kadına yönelik şiddetin son bulması ya da kadınların erkek egemenliğinden kurtulması anlamına 
gelmese de, İstanbul Sözleşmesi, uzun yıllardır kadınların ve kadınlara karşı şiddetin her türüne karşı çıkanların 
yürüttüğü mücadelelerin bir yansıması olarak, demokratik bir kazanım durumunda olan bir sözleşmedir.
Kadına yönelik devlet ve erkek şiddetine karşı önlemler alınmaması bir yana bir de sözleşmeden imzanın çekil-
mesi kadına yönelik saldırıların bir parçasıdır ve kabul edilemez.

Peki İstanbul Sözleşmesi ne kazanımlar getiriyor?

İstanbul Sözleşmesi’nde, ev içi şiddet, aynı evde yaşıyor olsun ya da olmasın mevcut ya da eski eş ya da part-
nerler arasında yaşanan her türlü şiddet edimini içerecek şekilde anlaşılması gerektiği, dolayısıyla “aile” olmayı, 
evlilik birliği içinde bulunmayı ya da aynı evi paylaşıyor ya da paylaşmış bulunmayı gerektirmediği, sözleşme-
nin getirdiği yükümlülükler silahlı çatışma durumlarında bile geçerliliğini koruduğu, Taraf Devletlerin bunu 
garanti altına alması gerektiği maddeleri yer alıyor.

İstanbul Sözleşmesinde kadınlar ile ilgili diğer maddelerde ise şunlara yer veriliyor:
-Kadınların güçlendirilmesi yolu dahil, kadın ile erkek arasındaki temel eşitliği teşvik eder.
-Taraf devletlerin yetkililerine, görevlilerine, kurum ve kuruluşlarına kadına yönelik şiddetle mücadele yüküm-

İstanbul Sözleşmesinden çıkılması kadınlara yönelik bir saldırıdır, geri alınmalıdır!
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İstanbul Sözleşmesinden çıkılması 
kadınlara yönelik bir saldırıdır, 

geri alınmalıdır!

lülüklerine uygun davranmalarını sağlamaları, cinsi-
yete duyarlı politikalar geliştirmeleri, şiddeti önleme-
de ve mücadelede bütüncül politikaların uygulanması,
-Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet 
gösteren sivil toplum örgütleriyle etkin iş birliği tesisi, 
özel sektör ve medyanın kadına yönelik şiddetin ön-
lenmesi amacıyla politika hazırlamalarını teşvik etme-
yi,
-Şiddet eylemlerinin tekrarlanmasından korumak 
amacıyla gerekli hukuki ve diğer tedbirleri almayı, şid-
dete maruz kalanın şiddet gösterenden tazminat talep 
etmesini sağlamak üzere hukuki tedbirleri almayı şart 
koşuyor.

Sözleşmenin en önemli özelliklerinden biri de, bir 
denetim mekanizması getirmesiydi. Çünkü denetim 
mekanizması işin takibi açısından mühimdi. Taraf ül-
kelerin temsilcilerinden oluşan denetim komitesi yani 
‘GREVIO’ adı verilen birim, sözleşmenin etkili bir şe-
kilde uygulanmasını izleyecek, raporlar hazırlayacak, 
taraf devletin rızası ile soruşturma ve gerekirse onun 
toprağına ziyaret edecekti.

Dostluk ve Kültür Derneği olarak, erkek egemen dün-
yada kadınların cinsiyet baskısı ve şiddetine karşı de-
mokratik ve insani bir kazımı olan İstanbul Sözleşme-
si’nden imzanın çekilmesini kabul etmiyor, kınıyor, 
bunun iptal edilmesini  istiyoruz!

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN İPTALİNE HAYIR!
KADINA ŞİDDETE HAYIR!

24 Ocak kararlarının başarıya ulaşması ve ANAP hü-
kümetinin iş başına getirecek sürecin tamamlanması 
hikayesinin aslı budur.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ

(DKDER)

İstanbul Sözleşmesi için
 kadınlart sokaklardaydı

İstanbul Sözleşmesi'nde Türkiye'nin imzasının çekilmesi 
karşısında, başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde ve 
ilçelerde kadınlar sokaklara döküldü.
Dostluk ve Kültür Derneği(DKDER) üyesi kadınlarda İs-
tanbul sözleşmesinin iptalini protesto etmek ve sözleşme-
nin uygulanması için sokaklardaydı.
(21 MART 2021)
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16 Mart 1978’de İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
önünde faşistler tarafından devrimci gençliğe bombalı sal-
dırı düzenlendi ve yedi devrimci öğrenci Abdullah Şimşek, 
Baki Ekiz, Cemil Sönmez, Hamit Akıl, Hatice Özen, Mu-
rat Kurt, Turan Ören yaşamını yitirirken onlarca devrimci 
öğrenci ise yaralandı.

Yine 1988 yılı 16 Mart’ında ise Irak İran savaşında, Sad-
dam Hüseyin rejimi, Kürt halkının yaşadığı Halepçe ka-
sabasını kimyasal gazlarla bombalanmış, çoğunluğu kadın 
ve çocuk beş bin kişi yaşamını yitirdi.
TÜM KATLİAMLARI KINIYORUZ!
DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ (DKDER)
(16 Mart 2021)

16 Mart İstanbul Üniversitesi ve Halepçe 
Katliamını Kınıyoruz!

Galatasaray Meydanı'ndaki 700. Haft a buluşmamıza yapı-
lan polis saldırısında gözaltına alınan 46 gözaltında kayıp 
yakını, hak savunucusu ve destekçimize, barışçıl toplantı 
ve gösteri özgürlüğünü kullandığı için dava açıldı.
Cumartesi Anneleri ve İnsanları Zübeyde Tepe, İkbal 
Eren, Emine Ocak, Hanife Yıldız, Hanım Tosun, Hatice 
Toraman, Halime Aydoğan'ın aralarında bulunduğu çok 
sayıda kişinin yargılanacağı davanın ilk duruşması bugün 
(25 Mart'ta) Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde 
görüldü.
Duruşma öncesi İHD ve Cumartesi Anneleri tarafında ad-
liye önünde basın açıklaması yapıldı.
DKDER üyeleri de katılarak destek verdiler.

(25 KASIM 2021)

CUMARTESİ ANNELERİNE DESTEK
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DKDER NEWROZ İÇİN MEYDANLARDAYDI

DKDER’ de dostlarıyla bir çok ilde meydanlardaydı...

Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER) üyeleri ve dostları, Newroz kutlamalarında, İstanbul, İzmir, Ankara, Manisa/Tur-
gutlu, Eskişehir ve Adana'da katılarak destek oldular, güzelliklere ortak oldular.
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Hasan Hacıoğlu ve Devrimci Dostluk

Yaşamını yitiren  Hasan Hacıoğlu’nu anmak için dostları olarak Gazi Mezarlığındaki mezarı başındaydık. Ana dava ar-
kadaşları tarafından organize edilen anmaya katılımın çok olması, TakTak Hasan'ın anlatıldığı üzere gözü sosyalizmden 
başka bir şey görmemesinin sonucu farklı siyasi yapılardan oldukça dost biriktirmesindendi. 
DEV-SOL davasından yargılanan arkadaşlarının yanısira TİKB, MLSPB, TDY, Partizan davalarından ve cezaevlerinden 
dostları onunlaydı. Öyle ya mutlaka varılacaksa, böyle varılacaktı...
Dost, kardeş, yoldaş bir arada .Ölen ölür kalan sağlar bizimdir demeyip müsait olan dostları koşup gelmişti. Güzel sözler 
söylendi ve yakıştı da her övgü sözcüğü Hasan'a. 
Vefa güzeldir, anmak, anlatmak güzeldir! 
Saygıyla Hasan!
11 Şubat 2021



11

Üç emekli sendikasının oluşturduğu İstanbul Emekli Sendikaları Eylem Birliği Koordinasyonu, ilk eylemini Kadıköy'de, 
65 yaş üstü insanlara yönelik pandemi yasaklarının kaldırılması, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözülmesi için yaptı....
DKDER üyeleri de katılarak destek verdi.
(19 şubat 2021)

Emeklilere yapılan ayrımcılık ve sefaletete isyan

BİRLEŞİK MÜCADELE GÜÇLERİNE DESTEK

Kadıköy'de bazı sosyalist parti, gruplar, dernekler (Birleşik Mücadele Güçleri, )faşizme karşı birleşik mücadele adıyla 
ortak açıklama yapmak istedi...Kadıköy'ün tüm cadde ve sokaklarını ablukaya alan polis, müdahale etti ve çok sayıda 
gözaltı yaptılar...
DKDER üyeleri de katılarak eyleme destek verdi.
4 Şubat 2021



12

DKDER üyeleri, sosyalist önderlerden Ulaş Bardakçı'nın 49 ölüm yıldönümü nedeniyle mezarını ziyaret ede-
rek, Ulaş ve şubat ayında yaşamını yitiren  Bedrettin Şınnak, Serpil Polat ve tüm  sosyalistleri andılar.
(19 Şubat 2021)

DEĞERLERİMİZ YAŞIYOR, YAŞATACAĞIZ!

İZMİR’DE  KHK İÇİN EYLEM

KESK'in Ankara Yürüyüşüne destek olmak ve KHK' 
ları protesto etmek için İzmir, Kemeraltı'da protesto 
eylemi yapıldı. 
DKDER üyeleri de bir çok ilde olduğu gibi katılarak 
destek verdi.
(25 MART 20219)

BTS’NİN SÜRGÜNLERE KARŞI EYLEMİ

İzmir, Alsancak Gar önünde, KESK İzmir Şubeler Platfor-
mu ve BTS  sürgünlere, özelleştirmelere ve KHK'lara karşı 
protesto ve oturma eylemi yaptı.
DKDER üyeleri de katılarak destek verdi.
(29 Mart 2021)

İzmir’de KESK üyeleri 
maaş bodrolarını yaktı

KESK, Alsancak Garı önünde "Sefalet ücretini kabul et-
miyoruz ek zam istiyoruz" talebiyle eylem yaptı, emekçiler 
maaş bordrolarını yaktı.

DKDER üyeleri de katılarak eyleme destek verdi.
(15 Mart 20219)
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KESK’İN ANKARA YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK!

KESK, üyelerine yönelik anti-demokratik uygulamalara 
karşı İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş kararı aldı. KESK’li-
ler 24 Mart’ta İstanbul’dan yola çıkarak, Gebze, Kocaeli, 
Yalova, Bursa ve Eskişehir’in ardından Ankara’ya yürüdü.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 
üyelerine yönelik baskı, ihraç ve sürgünlere karşı İstan-
bul’dan Ankara’ya yürüyüş kararı aldı. KESK Merkez Yü-
rütme Kurulu (MYK) üyeleri ile bağlı iş kollarındaki MYK 
üyelerinin katıldığı yürüyüş, 24 Mart 10.00’da İstanbul Ce-
vahir İş Merkezi önünde kitlesel basın açıklaması yapılarak 
başladı.
Bir çok dernek ve Emekliler Dayanışma Sendikası Şişli 
temsilciliği tarafından  yürüyüş başlangıcına destek vere-
rek eylemciler uğurlandı. Yürüyüşçüler, ilk olarak Kadı-

köy’de mola vererek açıklamalarda bulundu.
KESK’in Ankara Yürüyüşü’nün ikinci mola durağı ve açık-
lama yaptığı yer Gebze oldu.
Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER) üyeleri de katılarak 
destek verdi.
Diğer bir mola yeri ve açıklamanın yapıldığı yer Yalova 
oldu. Yalova’da DKDER üyeleri katılarak destek verdi.
Üçüncü mola durağı ve açıklama Bursa oldu.
Bir diğer mola Eskişehir’de verildi. DKDER üyelerinin de 
katıldığı basın açıklaması yapıldı.
Yürüyüş Ankara Çalışma Bakanlığı önünde kitlesel basın 
açıklaması ile son buldu.
DKDER üyeleri de katılarak destek verdi.
(24 Mart 2021)

SALİHLİ’DE KÖYLÜLER KAZANACAK!

Salihli Hacıbektaşlı'da Sanko Ener-
ji Şirketi tarafından JES yapılmasına 
karşı direnen köylülerin haklarında 
açılan, DKDER’in de bileşeni oldu-
ğu Turgutlu Çevre Platformu'ndan 
(TURÇEP'ten) 2 arkadaşımızın da 
içinde bulunduğu 28 sanıklı davanın 
ikincisi Salihli Adliyesinde yapıldı. 
Mahkeme 15 Haziran'a ertelendi.

DKDER üyeleri de katılarak destek 
verdi.
(12 Şubat 2021)
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İzmir’de HDP’nin kapatılması ve Gergerlioğlu protestosu

İzmir Emek ve Demokrasi Güçle-
ri, HDP'nin kapatılmak istenmesi 
ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 
vekilliğinin düşürülmesini Tür-
kan Saylan Kültür Merkezi önünde 
protesto etti.
"Haksızlığa ve hukuksuzluğa hayır, 
halkın iradesine saygı" pankartı-
nın açıldığı eylemde "Faşizme karşı 
omuz omuza" sloganı atıldı.
Eyleme DKDER üyeleri de katıla-
rak destek verdi.

TURGUTLU’DA 8 MART!

Turgutlu'da Emek ve Demokrasi Güçleri 8 Mart Emekçi 
Kadınlar Günü'nde sokaktaydı!
DKDER üyeleri de kadınların yanındaydı!

ZÜHAL MARACI’YI KAYBETTİK 

Adana'da  yoldaşlarımızdan ve dostumuz Zühal Maracı  
mücadele ettiği hastalığa  yenik düştü. 
Zühal dostumuz bugün Adana Yüreğir Alihocalı köyünde 
toprağa verildi. 
Maracı ailesinin ve dostlarımızın acısını paylaşıyoruz.
DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ (DKDER)
(17 ŞUBAT 2021)
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14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan sağlık emekçilerinin sorunları katlanarak artıyor!

İktidarın ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ adı altında, sağ-
lığın ticarileşmesi, performans sistemine bağlı ödeme, 
şiddet olaylarının tırmanması sorunları ile karşı karşıya 
bırakılan sağlık emekçileri,  bir yandan da halkın yaşam 
hakkı için ve kendi yaşamlarını feda etme pahasına koro-
navirüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor. Öyle ki, son 
bir yılda 140’i hekim 387 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi.
Tüm olumsuz koşullara, yasal güvencesizliğe ve ekono-
mik kayıplarına karşın, sağlık emekçileri yıllardır zorun-
lu hizmeti dahil her türlü sorunu göğüslerken, karşılığın-
da bir de odalar ve sendikaları baskı altında tutuluyor.
Tüm bunlara karşı sağlık emekçileri susmuyor ve sustu-
rulamıyor.
İŞTE HEKİMLERİN TALEPLERİ
Hekim maaşları yoksulluk sınırının altındadır ve ek zam 
zorunludur. 
Hakedişler ivedilikle en fazla 2 bin kayıtlı kişi baz alına-
rak hesaplanmalı ve kayıtlı kişi sayısı da belli bir planla-
ma dahilinde bu seviyelere çekilmelidir. 
Sağlıkta etkin ve uygulanabilir şiddet yasası bir an önce 
çıkartılmalıdır. 
Sağlık yöneticilerinin keyfekeder hukuksuz uygulama ve 
talepleri ile aile hekimliği çalışanlarına mobbing düze-
yindeki uygulama ve taleplerine son verilmelidir. 
Aile hekimliği birimlerinin kadro eksikliği atamalarla gi-
derilmeli ve 657 sayılı kanun kapsamında istihdam mo-
deline geçilmelidir. 

Hekimlerin rapor yükünden kurtarılması için yasal dü-
zenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. 
Aile Sağlığı Merkezleri kamu tarafından inşa edilmeli ve 
uygunsuz fiziki koşullarda sağlık sunumu yapılması son-
landırılmalıdır.
Dostluk ve Kültür Derneği olarak sağlık emekçilerinin 
mücadelesini ve taleplerini destekliyor, direnişlerinin ya-
nında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz!
Dostluk Ve Kültür Derneği
(DKDER)
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DEĞERLERİMİZ  YAŞIYOR!
YAŞADIKÇA YAŞATACAĞIZ!

DÜŞ YOLCULARI 

 Şubat'ın ölümsüzleşen dört  sosyalist  yolumuzu ay-
dınlatmaya devam ediyor.
Üç kuşak Ulaş, Bedreddin,Serpil, dört  kutup yıldızı.
 Ulaş yoldaş 1947'yılnda Hacıbektaş'ta yaşama merha-
ba dedi.25'yıllık yaşamında insanlığın daha
özgür, kardeşçe, barış içerisinde yaşayabilmesinin kav-
gasını verdi.

60'lı yılların devrimci mücadelesinde en ön safta yer 
aldı.Ulaş yoldaş diğer yoldaşları gibi TİP-FKF-ve 
DEV-GENÇ pratiğinden geçerek PC'nin kurucu kad-
rosu içerisinde yer aldı.Ulaş  kurucu ve önder
kadro olarak, bizlere yoldaşlığın paylaşmanın, daya-
nışmanın bir devrimcide en önemli erdemler olduğu 
inancını bırakmıştır. Bizler gerçek yoldaşlığı Mahir'le, 
Ulaş'ın mahkemedeki kucaklaşmasından öğrendik,sa-
dece biz değil 78'kuşağına da örnek oldu.Ulaş yoldaş 
PC'nin kuruluşundan itibaren mücadelenin her aşa-
masında en ön safta yer almıştır.1972'-19 şubatında 
ölümsüzleşti.Bayrağı kendisinden sonra gelen yoldaş-
larına bıraktı.

Ulaş yoldaş'ın bıraktığı bayrağı Bedreddin Şınnak  
devraldı.Bedreddin yoldaş'ta küçük bir ege
kasabası olan Turgutlu'da yaşama merhaba dedi.Tur-
gut'lu sadece bir kasaba ismi değil,aynı zamanda
sosyalist kadroların  yetiştiği bölge olmasından dolayı 
da çok önemlidir.Bedreddin yoldaş müca-
delenin sıcak ortamında genç yaşta sürece katıldı, 
Şınnak ailesinin devrimcilerle içiçe yaşayan bir aile 
olmasının da bunda büyük payı vardır. Bedreddin iş-
çidir,yaşamanı çalışarak sürdürmektedir,çevresin-
de çalışkan ,dürüst,mert biri olarak saygı duyulan bi-
ridir.İlk ideolojik, politik kimlik kazanması aynı za-
manda yoldaşı sosyalist önder Nurettin Gürateş’ten 
kaynaklanmıştır.

Nurettin Gürateş  sosyalist hareketin önder kadrosu 
olduğu gibi, kasabada da devrimci mücadelenin ön-
derlerinden ve örgütleyicisidir.Bedreddin’in de her 
konuda örnek aldığı kişidir.Kısa zamanda  sosyalist 
hareket saflarında öne çıkmıştır.

Sade, mütevazi ve militan kişiliği ile gittiği her yerde 
sevilmiş, saygı duyulmuştur.Adana'da kendisine
ihtiyaç duyulduğunda tereddütsüz sorumluluğunu 
yerine getirmiştir.Yeni mücadele alanında da kısa za-
manda yoldaşları tarafından sahiplenilmiş,sevilmiştir. 
Bedreddin yoldaş tıpkı adaşı Şeyh Bedreddin gibi asi 
ruhludur, hiç bir otoriteye baş eğmez bir kişiliği var-

dır.O'nun bu özelliklerini en somut biçimde 12  Eylül 
işkencehanelerinde görürüz.

Adana'da gözaltında günlerce en ağır işkenceler kar-
şısında çelikten bir iradeye,göz altındaki diğer dev-
rimciler tanık olmuştur.Daha sonraki yıllarda dostla-
rımızın yayınladıkları Adressiz Sorgular isimli kitapta 
Bedreddin yoldaşın destansı direnişine yer verilmiştir.
Evet Bedrettin yoldaş,Ulaş yoldaştan aldığı bayrağı 
canı pahasına yere düşürmemiştir.
……..
“Yoldaşlar; Yargılanamaz şafakların kızıllığından bir 
parça kızılverin, dağların doruklarından savurun kül-
lerimi,yaylaların pınarından bir yudum su,sokaklar-
dan çocuk gülüşleri,cumartesi analarının sevgi dolu 
yüreği, grev çadırlarındaki işçi sınıfının dost sıcaklı-
ğından layık olduğum oranda verin." (Serpil Polat be-
denini ateşe vermeden önce yoldaşlarına yazdığı mek-
tuptan bir bölüm.)
Serpil yoldaş,90'ların sonlarında hareketimizin safları-
na katıldı, yaşamı işçi ve emekçilerin içinde devrimci 
mücadeleyi örgütlemekle geçti.Yoldaşlığı,paylaşımı,-
devrimci iradeyi  içselleştirmişti. Hareketin gelişmesi-
ni tutsak olduğu cezaevinde büyük bir coşkuyla takip 
ediyordu. Tutsak olduğu yıllarda faşist terör ülkenin  
her tarafında devrimci ve yurtseverlere yönelik saldı-
rılarını yoğunlaştırmıştı. Kürt halkı olmak üzere, dev-
rimci tutsaklar tarafından büyük öfkeyle karşılanmış-
tır. Serpil yoldaş'ta enternasyonalist bir devrimci, daha 
da önemlisi Mahir'in bir öğrencisi olarak bu komploya 
sessiz kalamayacağını duyurdu. Serpil yoldaş bulun-
duğu tutsaklık koşullarında özgürlük ateşini bedeniyle 
tutuşturdu.

Ulaş, Bedreddin, Serpil yoldaşlar daha özgür bir dün-
ya için, barış,kardeşlik,adil bir dünya için mücadele 
ettiler.

BİLİR AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Adana’da dostumuz Cemal Bilir'in annesi  Raziye anne 
bu sabah vefat etti. Cenazesi bugün öğle Adana Ala-
dağ,  Meydan Köyünde toprağa verilecek. Tüm Bilir 
ailesinin ve yakınlarına baş sağlığı diliyor, acısını pay-
laşıyoruz.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)
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TÇSP’den Ücretsiz izin ve Kod 29 kaldırılsın kampanyası

Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu (TÇSP), “Birle-
şelim mücadele edelim” şiarıyla Cevahir AVM önünde 
eylem yaptı.
Eyleme direnişteki SML Etiket ile Sinbo işçileri katıldı. 
Eylem boyunca “Kod 29 yasaklansın”, “İşten atmalar ya-
saklansın”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya 
hiç birimiz” sloganları atıldı.
YAŞAM HAKKIMIZ İHLAL EDİLİYOR
Basın açıklamasını okuyan Buse Bayram, koronavirüs 
pandemisi döneminde AKP-MHP iktidarının almadı-
ğı önlemler nedeniyle hala can kayıplarının yaşandığını 
söyledi. Bayram, “Bir yandan kapitalist çarkın dönmesi 
uğruna milyonlarca işçi ve emekçi hiçbir tedbir alınma-
dan çalıştırılmaya devam edilirken diğer taraftan gelişti-
rilen aşılardan da yoksun bırakılıyor. Piyasanın insafına 
terk edilen aşı uygulamaları ile ‘paran kadar sağlık’ anla-
yışı ile bir kez daha yaşam hakkımız ihlal ediliyor” diye 
belirtti.
KAPİTALİSTLER PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRDİ
Pandemiyi fırsat bilen kapitalistler ve onların temsilci-
liğini yapan AKP-MHP iktidarı salgının derinleştirdiği 
krizin faturasını işçi ve emekçilerin sırtına yıkmak iste-
diğini vurgulayan Bayram, “Toplumun ezici çoğunluğu 
sefalet ücretlerine mahkum. Üzerine bir de kısa çalışma 
ödeneği ve ücretsiz izin uygulamaları ile milyonlarca iş-
çiye asgari ücretin de altında bir ücretle yaşa yaşayabi-
lirsen deniyor! Elektriğe, suya, doğalgaza, temel tüketim 
maddelerine gelen zamlar elimizdeki kırıntı ücreti erit-
tikçe eritiyor. Kapitalistler kârlarına kâr katıyor, saray eş-
rafı semirdikçe semiriyor; emekçiler ise ‘geçinemiyoruz’ 
çığlığıyla canına kıyıyor” ifadelerini kullandı.
Bayram, hakları için Ankara’ya yürüyen metal ve ma-
den işçilerinin karşılaştığı engellemelerden, Ankara’da 
açıklama yapmak isteyen PTT işçilerinin karşılaştığı 
gözaltı saldırısına ve son olarak da en temel demokratik 

haklarını kullanan Boğaziçi öğrencilerine karşı girişilen 
kara propaganda kampanyaları ve estirilen devlet terörü 
AKP-MHP iktidarının korkularının boyutunu gösterdi-
ğinin altını çizdi.
7244 NOLU YASA İPTAL EDİLSİN
Salgın sürecinde çıkarılan kısa çalışma ödeneği, ücretsiz 
izin, telafi çalışması vb. bir dizi saldırıyı içeren 7244 nolu 
yasanın işçi ve emekçileri tam anlamıyla köleye çevirdi-
ğini söyleyen Bayram, “Az işçiyle çok iş yaparak kârına 
kâr katmak isteyen patronlar kendilerine altın tepside 
sunulan bu hakkı tepe tepe kullanıyor” dedi.
KOD 29 KALDIRILSIN
Öte yandan ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği saldı-
rısını kod 29 ile tamamlandığını belirten Buse Bayram, 
“Sözde ‘işten çıkarmalar yasaklandı’ deniyor, fakat işçiler 
Kod 29 ile tazminatsız bir şekilde işten atılıyor, sicili kir-
letiliyor. Diğer taraftan bu sopayı sesini çıkaran, haksız-
lığa boyun eğmeyen işçilerin başında gezdirmekten de 
geri durmuyorlar. Hak gasplarına karşı örgütlenme yo-
lunu tutan, sendikal faaliyet yürüten işçiler ücretsiz izne 
çıkarılıyor, Kod 29 ile işten atılıyor” diye konuştu.
DİRENEN İŞÇİLER YOL GÖSTERİYOR
Bayram “İşçiler Türkiye’nin dört bir yanında ücretsiz 
izin saldırısına, Kod 29’la işten atmalara, sendika hak-
kının engellenmesine, hak gasplarına karşı direnişte. 
PTT’de, Migros Depo’da, Sinbo’da, SML Etiket’te, Baldur 
Süspansiyon’da, Ekmekçioğulları Metal’de, Bimeks’te, 
Uzel’de işçiler güvencesizliğe ve kölelik dayatmalarına 
karşı mücadele ediyor. Direnen işçilerin yolunda bizler 
de geleceğimize sahip çıkalım. Pandeminin ve krizin fa-
turasını ödemeyi reddedelim. Esnek ve güvencesiz çalış-
maya, kölece çalışma koşullarına, sefalet ücretlerine kar-
şı aşağıdaki taleplerimiz etrafında birleşelim, mücadele 
edelim” diye belirtti.
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GERGERLİOĞLU VE HDP’YE YÖNELİK 
SALDIRILARI KINIYORUZ

ÖLMEZ AİLESİNE BAĞSAĞLIĞI

Dostumuz Hasan Ölmez’in annesi Gülkız Ölmez, bugün 
yaşamını yitirdi. Üzgünüz.
Dostumuza, Ölmez ailesine ve sevenlerine başsağlığı dili-
yoruz.
DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)
(28 şubat 2021)

ŞAHBAZ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı, dostumuz  
ve mücadele arkadaşımız Mahinur ŞaHbaz’ın  babası bu-
gün yaşamını yitirdi. Cenazesi pazartesi günü Kahraman-
maraş/Andırın’ da toprağa verilecek.
Şahbaz ailesine ve tüm dostlarına başsağlığı dileklerimizi 
iletiyoruz.
DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)

Halkların Demokratik Partisi’ne yönelik gözaltılar, tu-
tuklamalar, kayyum ve TBMM’den uzaklaştırma gibi 
çok yönlü kuşatmanın bir devamı ve parçası olarak 
olarak Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği-
nin düşürülmesi ve HDP’nin kapatılması için harekete 
geçildi.

Sistemin kendi yasalarını bile bir tarafa atarak hare-
ket etmesi kimse tarafından şaşkınlıkla karşılanma-
maktadır. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekil-
liği düşürülmesi,bir insan hakları aktivisti olarak, 30 
yıldan beri cezaevlerindeki vahşi koşulları, cezaevleri 
ve emniyetteki insan hakkı ihlallerini, çıplak aramaya 
varan uygulamaları gündeme getirmesi girişimleriyle 
bağlantılı olduğu kadar HDP’ye yönlik çekilen operas-
yonların da bir parçasıdır.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu 
hakkında Yargıtay tarafından onaylanan 2 yıl 6 aylık 
cezası kararı dün TBMM Genel Kurulunda okundu.
Böylece Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşmüş oldu!
Bu tutumun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Nitekim 
başta Gergerlioğlu’nun her fırsatta haklarını savundu-
ğu emekçi halklar olmak üzere Demokratik Kitle Ör-
gütleri tarafından şiddetle reddedilmektedir.
Bizlerde kınıyoruz, protesto ediyoruz.
Öte yandan, bilindiği gibi, Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığı, zaten binlerce yöneticisi, belediye başkanı ve 
üyesi tutuklu bulunan HDP’nin kapatılması istemiyle 
açtığı davada hem HDP’nin kapatılmasını hem de 687 
HDP’li hakkında siyasi yasak istedi.

Bu, uluslararası sözleşmelerin, kendi sistemlerinin bir 
parçası olan yasaların ve anayasanın, sınırlı biçimde 
de olsa demokratik hak ve özgürlüklerin tamamen or-
tadan kaldırılması anlamına gelmektedir.Bunun esa-
sında ise, halkın iradesinin yok sayılması, baskı altına 
alınmasıdır.

HDP’nin kapatılmak istenmesi, siyasi çalışmaların ta-
mamen bertaraf edilmesi için yöneticilerinin de siya-
seten devre dışı bırakılmak istenmesi kabul edilemez.
Aynı şeklide, kabul edilemez bulduğumuz bu saldırı-
ları kınıyoruz.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)

(18 Mart 2021)

Şişli Etfal Dayanışması: Hastane
 yerinde yenilenerek hizmet vermeli!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), İs-
tanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul 
Diş Hekimleri Odası'nın oluşturduğu Şişli Etfal Daya-
nışması eylem ve açıklama yaptı.

Daha öncede 5 mart’ta Şişli Etfal Hastanesi’nin kapa-
tılmaması için eylem yapılmıştı. 

Her iki eyleme de Dostluk ve Kültür Derneği(DK-
DER) ve Avcılar Kültür Sanat Derneği de katılarak 
destek verdi.

(19 Mart 2021)


