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DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)

BÜLTEN  | AĞUSTOS 2021 | SAYI 8

KASABAMIZDA DOSTLARIMIZLA GÜNÜMÜZÜ VE GELECEĞİ KONUŞTUK!

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ(DKDER), Turgutlu(Kasaba), Derbent’te  dostlarımız ile buluşarak, ülke-
miz gündemine ilişkin görüşlerin alındığı, tartışıldığı verimli bir form gerçekleştirdik. Aynı zamanda soframı-
zın paylaşma güzelliğini yaşadık.

Kalabalık bir dost grubunun buluştuğu Turgutlu Derbent’te, orman yangılarından sel felaketine göç ve göç-
menler sorunundan demokratik kitle örgütlerinin günümüzde yapması gerekenlere kadar çeşitli  konular üze-
rinde katılımcı dostlar tarafından konuşmalar yapılarak görüşler dile getirildi.

Dostluk ve Kültür Derneği’nin kuruluşundan günümüze kadar çalışmaları, anlayışı ve mücadelesi hakkında 
bilgiler verildi ve dostlarımızın soruları yanıtlandı. Ayrıca, DKDER’in önümüzdeki süreçte yapması gerekenler 
konusunda dostların önerileri alındı. 

Daha kapsamlı buluşmaların yapılması için katılımcı dostlarımız tarafından getirilen öneri yine tüm katılımcı-
lar tarafından desteklenmesi buluşmanın en güzel yanlarından biri oldu.

Duyarlılık göstererek, bir gününü ayırıp gelen tüm dostlarımıza, ülkemiz gündemine ilişkin düşünceleri ve 
önerileriyle buluşmamıza(formumuza) güç katan konuşmacı dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

(15 Ağustos  2021 )
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TURGUTLU’DA DOST BULUŞMASI

Manisa/Turgutlu’da,  her yıl olduğu gibi, öncü sosyalistlerden Nurettin Gürateş’i,  bir çok yerden gelen ve Kasabalı 
dostlarla birlikte andık.

Biraraya geldiğimiz dostlarımızla ülke gündemine ve dernek çalışmalarına  ilişkin  görüş-alışverişleri gerçekleştirdik. 
Derneğimiz hakkında dostlarımızı bilgilendirip, önerilerini aldık.
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TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİSİ KONFERANSINDA YAPILAN KONUŞMA

İnsanca ve Onurlu Yaşam Platformunda birlikte yer aldığımız Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) iki gün süren1 
Konferansı yapıldı.
DKDER üyesi bir grup kadın erkek yoldaşlarımızda katılarak destek verdi. DKDER adına bir yoldaşımız tarafından 
konuşma yapıldı.

Değerli yoldaşlar, dostlar, 

Kapitalist sistemin  ve onun bir devlet biçimi olarak faşiz-
min siyasal, ideolojik ve askeri baskı ve şiddetinin hüküm 
sürdüğü günümüz koşullarında, sosyalizm ısrarıyla,  sos-
yalizmin sorunlarını tartışmak,  işçi sınıfı ve işçi sınıfı  par-
tisinin özelliklerini,  görevleri, çeşitli deneyimler ışığında 
konuşmak hem devrimciler için bir ihtiyaç hem de çok 
değerlidir. 

Bu nedenle Toplumsal özgürlük Partisinin bu konferansı-
nı çok önemsiyoruz. Bu adımlar çoğaltılmalıdır.

Emperyalizm, kapitalizm, faşizm ve tüm gerici iktidarların  
sömürü ve talan uğruna dünyayı ve ülkemizi sürüklediği 
bataklıkların faturasını, tüm  halklar birlikte ödemektedir. 
Sömürü, baskı, zülüm, işkence, ölüm, ırkçılık,  cinsiyetçi-
lik, işsizlik, açlık, sefalet, doğanın katledilmesi, yaraltı ve 
yerüstü kaynaklarının talan edilmesi tüm ülkelerde, ülke-
mizde ve Kürdistan’da kol gezmektedir.

İnsanlık tarihinin kanıtladığı gibi, kapitalizmin insanlığa 
verebileceği bir şey yoktur. İşçi ve emekçilere düşman,  ka-
rekteri baskı ve şiddete dayanan, çürümüş bir sistemdir.

İnsanlığın, işçi ve emekçilerin, ezilen halkların gerçek kur-
tuluşunun bir devrimde ve sosyalizmde olduğu gerçeği  
tek seçenek olarak halkların önünde durmaktadır.

Bunun yolu ise işçi ve emekçilerin, halkların dayanışma-
sından ve ortak mücadelesinden,  geçmektedir.

Faşizme, oligarşiye, gerici ideolojiye karşı her alanda, il-
keleri belirlenmiş, sürekliliği sağlanmış  birleşik devrimci 
cephenin oluşturulması gerçeği tüm dost güçlerin önünde 
durmaktadır.

Belirtelim ki,  Toplumsal Özgürlük Partisi,  işçi ve emek-
çilerin kurtuluş mücadelesinde, sosyalizm yolunda büyük 
emekler vermektedir. Bu mücadeleyi daha da büyütmesini 
umut ediyor, büyüteceğine de inanıyoruz.

Devrim ve sosyalizm perspektifi ile devrimci ve sosyalist 
güçler yürürken, ideolojik, demokratik sendikal mücade-
lede birlikteliklerimizi çoğaltmak ve her alana yaymanın 
gerekliliğine inanıyoruz.

 

Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER) olarak,  yaklaşık 1 
yıldır, içinde Toplumsal Özgürlük Partisi’nin de yer aldığı 
platformlarda birlikte mücadele yürüttük. Gururla ifade 
edelim ki, Toplumsal özgürlük Partisi’nin ortak mücadele 
ve faşizme karşı güçlerin birlikte hareket etmesi yönündeki 
pratiği ve çabasını takdir etmemek mümkün değildir.

Toplumsal Özgürlük Partisi’nin konferansının tüm halkla-
rın devrim, özgürlük ve sosyalizm mücadelesine bir nefes 
olmasını umut ediyor, hem konferansı düzenleyen, katkı 
sunacak olan ve tüm katılımcıları  dostlukça, devrimci 
duygularımızla selamlıyoruz.

DKDER olarak, Toplumsal Özgürlük Partili yoldaşlarla fa-
şizme karşı mücadelede omuz omuza olmaktan mutluluk 
duyacağız!

21 Ağustos 2021
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DKDER’DEN SYKP KONGRESİNE MESAJ…  YAŞASIN DEVRİMCİ DAYANIŞMA!

Ankara'da SYKP 4.Genel Kurulu ve Konferansında derneğimizi (DKDER) temsil edip dayanışma mesajımızı ilettik.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ’nin mesajı:
Değerli yoldaşlar, dostlar
Emperyalizm, kapitalizm, faşizm ve tüm gerici iktidarlar, kendi varlıklarını sürdürebilmek için dünyanın ve ülkemi-
zin yer altı ve yerüstü tüm doğal kaynaklarını yok etmekte ya da kullanılamaz hale getirmektedir. Özellikle ülkemizde 
baskı ve şiddetini had safhaya çıkarmış olan gerici -faşist -İslamcı iktidar, Kürt ve Türk çeşitli milliyetlerden aydın ve 
emekçi halka acımasızca saldırmaktadır. Bu ırkçı, gerici ve cinsiyetçi baskılara karşı sosyalizm yolunda, emek ve özgür-
lük mücadelesinde yan yana, omuz omuza devrimci bir direniş cephesi yaratmak ve sürdürmek kaçılmaz tarihsel bir 
görevdir.
İnsanlığın, işçi ve emekçilerin, tüm halkların gerçek kurtuluşunun sosyalizmde olduğunun bilinciyle, Sosyalist Yeniden 
Kuruluş Partisinin 4. Olağan kongresini selamlıyoruz. Tüm katılımcı dostlara selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.
Yaşasın Devrimci Dayanışma!
Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Yaşasın Devrim Ve Sosyalizm Mücadelemiz!
DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ(DKDER)
(07.08.2021)

BTS DEMİRYOLLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ 
VE SÜRGÜNLERE KARŞI DİRENİYOR!

 Birleşik Taşımacılık Sendikası(BTS) , demiryollarının 
özelleştirilmesine ve demiryolları emekçilerinin sürgü-
ne gönderilmesine karşı 34 haftadır İzmir Alsancak Gar 
önünde oturma eylemi ve basın açıklaması yaparak eylem-
ler gerçekleştiriyor. BTS, her hafta tüm halkı ve demokra-
tik kitle örgütlerini demiryollarının özelleştirilmesine karşı 
duyarlı olmaya ve mücadele etmeye çağırıyor. 

DKDER olarak  bugüne kadar gerek bizzat katılarak ge-
rekse destek açıklamalarımızla hep yanlarında olduk ve 
emekçi dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz!
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DİDAR ŞENSOY’U MEZARI BAŞINDA ANDIK!

İnsan Hakları Derneği kurucularından Didar Şensoy’u, İHD İstanbul Şubesi’nin organizasyonu ile  Feriköy’de mezarı 
başında birlikte andık.

Mezarı başında, İHD’nin kuruluşunda birlikte yer aldığı ve İHD Onursal Genel başkanı Akın Birdal, İHD Eş Genel 
başkanı  Eren Keskin, İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri ve DKDER adına Türker Demirci tarafından konuş-
ma yapıldı. Konuşmada, Didar Şensoy’un yaşamı ve mücadelesi anlatıldı. Ayrıca Anmayai Didar Şensoy’un  kardeşi 
Hasan Şensoy ve Hülya Şensoy’un gönderdiği mesaj, DKDER üyesi Fevzi Göktan tarafından dostlara okundu. 

İnsan hakları savunucusu, İnsan Hakları Derneği kurucularından, DKDER onur üyesi Didar Şensoy, 01 Eylül Dünya 
Barış Günü’nde, 1987 yılında, cezaevlerindeki saldırılara karşı devrimci tutsakların direnişlerine destek ve taleplerinin 
kabul edilmesi için başlattıkları Ankara yürüyüşü sırasında, polisin işkence ve dayakları sonucu  01 Eylül 1987 yılında 
TBMM önünde yaşamını yitirmişti.

(01Eylül 2021)
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NURETTİN GÜRATEŞ ANILDI!

Nurettin Gürateş, Turgutlu’nun Nurettin hocası, halk tarafından çok sevilen bir devrimci. 
28 Temmuz’da  Manisa/Turgutlu’da, Sosyalist öncülerden Nurettin Gürateş, ölümünün 43 yılında, Dostluk ve Kültür 
Derneği(DKDER) organizasyonu ile mezarı başında anıldı. Anmaya, DKDER üyeleri ile dostları ve aile fertleri katıldı.
Anmada, yoldaşları ve dostları Nurettin hocanın yaşam öyküsünü, mücadelesini anlatarak, ona olan sevgi ve saygılarını 
vurguladılar.
Nurettin Gürateş, 28 Temmuz 1978 yılında Adana’da işkence’de katledilmişti.

(28 Temmuz 2021)
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ADANA’DA 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ BULUŞMASI

Adana Emek ve Demokrasi Güçleri,  Uğur Mumcu meydanında buluşarak, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle açık-
lamalarda bulundu.  Dostluk ve Kültür Derneği de  mitinge katılarak destek verdi.

01 Eylül 2021

ADANA’DA ÖNCÜ SOSYALİSTLERDEN ARİF YILMAZ’I ANDIK

Önder sosyalistlerden Arif Yılmaz 10 Ağustos 1979 yılında Adana'da katledilmişti. 

DKDER olarak,   Arif Yılmaz’ı Adana'da mezar bakımını yaparak, saygıyla andık!

(10 Ağustos 2021)
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AFET DEĞİL CİNAYET 

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen depremin yıldönümünde Beşik-
taş'ta bir araya gelerek "Rant, yağma, talan... Afet değil cinayet! Sorumlular hesap verecek!" yazılı pankart açtı.
DKDER Üyeleri de  eyleme katılarak  destek verdi.
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına yapılan açıklamada, “Ülkemiz bir felaketler ülkesine döndü. Son 10 
günde Manavgat, Muğla, Dersim… yanarken Van, Kastamonu, Sinop… sular altında kaldı. Yangınlar ve seller sadece 
orman alanlarından kıyıya uzanan devasa lüks otelleri, derelerin üzerine yapılan inşaatları, HES’lerin betonunu değil 
rant uğruna insan canının, doğanın, hayvanların nasıl yok sayıldığını da bir kez daha gösterdi. AKP’nin yirmi yılının 
özeti ‘doğa cinayetleri, kadın cinayetleri, işçi cinayetleri, ırkçılık, ayrımcılık…’ Bugün bunların hepsinin sonuçlarını 
aynı anda yaşıyoruz. Hiçbiri tesadüf değil, hiçbiri münferit değil. Ülkemiz dolaylı ya da doğrudan iktidar tarafından 
taammüden işlenmiş cinayetlerle dolu” denildi.

DERSİM’DE ORMAN YANGINLARINA PROTESTO

Dersim Hozat'ta başlayan ve yayılan yangına ancak 13 gün sonra havadan müdahale edilmesini Kadıköy'de protesto 
eden DEDEF, “Orman yangınları politiktir!” dedi.
Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF), Dersim’de 12 gündür devam eden orman yangınlarına dikkat çekmek için 
Kadıköy Rıhtım’da basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Halkevleri, Munzur Çevre Derneği, Bingöl Peri Vadisi Dernekle-
ri Platformu, Patika, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve  Dostluk ve Kültür Derneği de destek verdi.
(29 Ağustos 2021)
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Kadın Dayanışması Sınır Tanımaz!
Jin jiyan Azadi!

Kadıköy’de Afganistanlı Kadınlarla Dayanışma eylemi gerçekleştirildi. DKDER  olarak eyleme katılarak destek verdik.
(20 Ağustos 2021)

ESKİŞEHİR’DE 1 EYLÜL BULUŞMASI

Eskişehir 1 Eylül Dünya Barış Günü demokratik kitle örgütleri tarafından "ırkçılığa karşı kardeşlik , ayrımcılığa karşı 
eşitlik.savaşa karşı barış" şiarıyla kutladı. 
Demokratik kitle örgütleri dünya barış günü ile ilgili düşünce ve taleplerini dile getirdiler. Dünya Barış Günü’nün em-
peryalizme, faşizme , ırkçılığa , her türlü yasaklamalara karşı milyonlarca emekçinin ve direnen mücadelesinde anlam 
kazanacağı vurgulandı. 
DKDER’de katılarak destek verdi.
(01 Eylül 2021)
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DOSTUMUZ DUDU UYSAL’I KAYBETTİK!

Soma’dan sevgili yoldaşımız, dostumuz Dudu Uysal’ı bir süredir 
mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle kaybettik.
Üzgünüz!

Bir mücadele kadınını, bir güler yüzü daha kaybettik. Azmi azmi-
miz olsun. Güle güle Dudu Uysal.
Tüm yoldaşlarımızın, dostlarımızın ve Uysal ailesinin başı sağolsun.

Dostluk ve Kültür Derneği
(DKDER)

(10 Ağustos 2021)

DUDU UYSAL ABLAYI/YOLDAŞI TOPRAĞA VERDİK

Yakalandığı kanser hastalığından ötürü yaşamını yitiren 
Dudu Uysal ablamızı, yoldaşı  Soma ve köyünde yapılan 
cenaze töreniyle toprağa verdik. 
Törene, geçmişten günümüze Dudu Uysalın mücadele ar-
kadaşları, ailesi ve köylüler katıldı.
Cenaze töreninde yapılan konuşmalarda, “Ege'nin bir 
emekçi kadınını, anasını Dudu ablamızı, yoldaşımızı kay-
bettik. Emekçi bir köylü ailesinin çocuğu olarak dünyaya 
geldi. Yaşamı devrimcilerle, yoldaşlarla kesişti. Ve bir dev-
rimciyle geçen yıl kaybettiğimiz Ali İhsan yoldaşla hayat 
yoldaşı oldu. Devrimcilerin yoldaşı, kardeşi, yoldaşı oldu.
Emekçi bir kadın ve ana olarak yüreği hep devrimden yana 
attı. Devrimci çalışmaların bir parçası oldu. Gücü yettiğin-
ce katıldı ve destek oldu. Yeni ve daha iyi bir dünya, daha 
iyi bir gelecek için katkı sundu. Böylece elinden geldiğince, 
gücü yettiğince, farkında olduğu ölçüde kapitalist yaşamın 
köle kadını olmamaya çalıştı. Evini, ekmeğini, sevgisini 
devrimcilerle, özgürlük ve insanca yaşam için mücadele 
edenlerle paylaştı. Hep bir emekçi olarak yaşadı...
Her ölüm erken bir ölümdür diyor, şair... Ama bu gerçek-
ten erken bir ölüm oldu.
Onun emekçi ve devrimcilerle omuz omuza paylaşımcı 
yaşamı tüm emekçi kadınlar için örnek olacak.
Onu hep bu duygularla, sevgi ve özlemle hatırlayacağız, 
anacağız.”..
Aynı zamanda, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz yoldaşımız Ali 
İhsan Uysal’ın mezarını da ziyaret edilerek anıldı.
Özellikle organizasyonu gerçekleştiren ve büyük emekleri 
olan Ethem ve Kemal yoldaşlarımız ile ailesine teşekkür 
ederiz...

(11 Ağustos 2021)
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ALİ İHSAN UYSAL İÇİN DOSTLARI SOMA’DA BULUŞTU!

Manisa/ Soma’da sosyalist mücadelenin öncü isimlerinden, maden emekçisi, direnişçisi, gerek 12 Eylül öncesi, gerek 12 
Eylül sonrası  cezaevlerinde bir çok kez tutuklu kalan, devrimci düşüncüleri  yaşamının sonuna kadar taşıyan Ali İhsan 
Uysal, Soma’da  21 Şubat 2021’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Ailesi ve mücadele arkadaşları tarafından Soma’daki evinde Ali İhsan Uysal’ın anısına bir anma ve dostça buluşma ger-
çekleştirdi. Bir çok ilden dostları ve geçmişte birlikte mücadele etmiş yoldaşları bir araya geldi.

Ali İhsan Uysal’ın birleştirici ve herkese kucak açan yüreği bu kez yoldaşlarını ve dostlarını Soma’da buluşturdu.
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DKDER’DE  GÜNDOĞDU’DAYDI…

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Emperyalist-kapitalist kuşatmaya, sömürü ve talana, 
ekolojik yıkıma, ırkçılık ve faşizme karşı miting yaptı.
DKDER üyeleri de katılarak destek verdi.

01 Eylül 2021

FAŞİZME, IRKÇILIĞA, SÖMÜRÜ VE TALANA HAYIR!

İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri, Kadıköy İskelede 
kitlesel katılımlı basın açıklaması yaptı. Açıklamada em-
peryalist kapitalist haydutluk, sömürü, talan, ırkçılık kına-
nırken açıklamada 05 Eylul'de Bakırköy'de yapılacak olan 
mitingin yasaklanması da protesto edildi.
DKDER olarak katılarak destek verdik.

01 Eylül 2021
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SURUÇ KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ!

Suruç Aileleri İnisiyatifi, her ayın 20’sinde Suruç Katliamı’na ilişkin düzenledikleri Adalet Nöbeti’nin 73’üncüsü Kadı-
köy Halitağa Caddesi'nde gerçekleştirildi. Her ay gerçekleştirilen Adalet Nöbetine katılmaya çalışan DKDER üyeleri, bu 
nöbette de yerini aldı.  Adalet Nöbetine katılmaya  ve Suruç katliamının peşini bırakmayan Suruç Aileleri İnisiyatifinin 
yanına olmaya devam edeceğiz

(20 Ağustos 2021)

TURÇEP’TEN ÇAĞRI...

Dostluk ve Kültür Derneği’nin de bileşenleri arasında yer 
aldığı ve bölgenin duyarlı ve mücadeleci Platformu olan  
Turgutlu Çevre Platformu (Turçep), Turgutlu'da, Orman 
yangınları ile ilgili iktidara yüklenerek, bu yıkımı durdu-
run çağrısında bulundu.   

Turçep Platformunun bileşenlerinden olan DKDER üye-
leri de açıklamada yerini alarak destek verdi.

(5 Ağustos 2021)
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DKDER: KAMU EMEKÇİLERİ YİNE SEFALETE MAHKUM EDİLDİ

Hükümet ve Memur-Sen kamu emekçilerine sefalet zam-
mını reva gördü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı memur ve memur 
emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal hakları-
nın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri-
nin sonucunu açıkladı.

Buna göre, hükümet, memur ve memur emeklisinin ma-
aşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 
2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflas-
yon farklarından oluşan zam yaptı.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 600 lira seyyanen zam, 
2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti.Hükü-
met, 2022 için yüzde 5 artı yüzde 6, 2023 içinse yüzde 6+6 
ve enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu.

5,5 milyon kamu emekçisini ve emeklisi aileleri de düşün-
düğünüzde 20 milyonluk geniş bir kitlenin geleceğini doğ-
rudan ilgilendiren “toplu sözleşme” görüşmeleri bugün 
taraflar arasında varılan mutabakatla sona ermiştir.

Günlerdir  kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin 
ürünü mutabakatın adı “ölümü gösterip sıtmaya razı et-
mektir.

Kısacası 5,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisi bir “ol-
dubitti” durumu ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu durum 
bile tek başına 5,5 milyon kamu emekçisine ve emekliye 
verilen değeri ortaya koymaktadır. Bugün açıklanan mu-
tabakat ise kamu emekçilerine, emeklilere verilen değeri 
gösteren bir belgedir.

Varılan mutabakata göre;

Hükümetin 12 Ağustos’ta yaptığı ilk teklifin 2022 yılı için 
sadece 1 puan, 2022 için ise 2 puan, yani toplamda 3 puan 
artırıldığı mutabakat büyük kazanım,  bir başarı gibi su-
nulmaktadır. 

Oysa bir toplu sözleşmenin başarılı ya da iyi bir toplu söz-
leşme olarak gösterilmesinin kriterleri açıktır. Bir toplu 
sözleşmede başarının temel kriteri ne talep ettiğiniz,  ne 
aldığınız arasındaki makasın ağzı ile ölçülür.5,5 milyon 
kamu emekçisinin ve emeklinin en az bir yılı çalınmıştır. 

Buna rağmen sanki büyük bir lütufmuş gibi,  altışar aylık 
dönemlerde enflasyon farkının oluşması durumunda söz 
konusu farkın maaşlara yansıtılacağı ifade edilmiştir.

Kamu emekçilerine sefalet ücreti öngörülmesinin yanı 
sıra;

-Öte yandan refah payı talebi yine görmezden gelinmiş-
tir. Bunun yerine hakli hazırda sadece sendika üyesi kamu 
emekçilerinin yararlandığı yıllık 135 TL tutarındaki toplu 
sözleşme ikramiyesi yıllık 235 TL artırılmıştır.

-Söz konusu artıştan sendika üyesi olmayan toplamda 
en az 1 milyon 800 bin kamu emekçisi ve 2 milyon kamu 
emekçisi emeklisi yararlanamayacaktır.

-Dolayısıyla toplu sözleşme ikramiyesinde artışla refah 
payı talebi ile kıyaslanması veya “refah payı vermiyoruz 
ama toplu sözleşme ikramiyesini artırdık” denmesinin bir 
karşılığı yoktur.
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-Yıllardır kadro bekleyen, bugün sayıları beş yüz bini aşan 
sözleşmeli personel  konusu ise “3+1 sistemi üzerinde çalı-
şacağız” gibi net olmayan vaatlerle geçiştirilmiştir.

-3600 ek gösterge ve sözleşmeli personel konularında yine 
suya yazılmıştır.

-Kamu emekçilerinin yıllardır yaşadığı gelir vergisi adalet-
sizliğine son verilmesi yine yok.

-Emekli olunduğunda maaşların yarı yarıya düşmesine 
yol açan ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması başlığı yine 
yok.

-Farklı adlar altında güvencesiz istihdam edilenlerin kad-
rolu-güvenceli istihdama geçirilmesi yine yok.

-Sözleşmede, “4/C’li 4/B’liler” olarak bilinen kamu emek-
çilerinin ek ödeme, emeklilik gibi temel sorunlarının çö-
zümü yine yok. 

-Sayıları yüz bini aşan Yardımcı Hizmetler Sınıfının yaşa-
dığı mağduriyetlerin giderilmesi yine yok.

-Torpilin, kayırmanın kapsını sonuna kadar açan mülakat 
sitemine son verilmesi yine yok.

-OHAL KHK’leri ile sorgusuz-sualsiz işinden ekmeğinden 
edilen kamu emekçilerinin görevine iadesi yine yok.

-Kadın kamu emekçilerine yönelik ayrımcılığın önüne ge-
çilmesi için kadın taleplerinin kadın emekçiler tarafından 
görüşülmesi ve mutabakat metninde ayrı bir başlık altında 
yer alması yine yok.

-Kamu kurumlarında ücretsiz kreşler açılması, söz konusu 
kreşler açılıncaya kadar kreş yardımı verilmesi yine yok.

-Kadın emekçilerin taleplerine ilişkin hiçbir adım yoktur.

Durum ortada olmasına rağmen “çalışanlarımızı enflas-
yona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz nutukları atılmaktadır 
. Ülkemizde  çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan gerçek 
enflasyon  müthiş yüksektir.İğneden ipliğe her şeye zam 
yağmurunun devam etmektedir.

DKDER olarak,  20 milyonluk devasa bir kitleye sefalet, 
yoksulluk, güvencesizlik dayatan bu mutabakatı kabul et-
miyoruz!

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER )
23 Ağustos 2021

DKDER: KAMU EMEKÇİLERİ 
YİNE SEFALETE MAHKUM EDİLDİ NAİM YEDİGÖL İÇİN ÜZGÜNÜZ

Yoldaşımız, derneğimizin dostu Naim Yediğöl, kanser 
hastalığı nedeniyle, Fransa'da yaşamını yitirdi.
Üzgünüz!
Yedigöl ailesi ve tüm dostlarımızin acısını paylaşıyoruz.
Yedigöl'ün cenazesi önümüzdeki günlerde, Erzincan Yay-
lalar köyünde toprağa verilecek.
DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)
(4 Eylül 2021)
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KESK’İN ANKARA YÜRÜYÜŞÜ 
VE TALEPLERİNİN YANINDAYDIK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açık-
lanan teklife göre; kamu emekçilerinin ve emeklile-
rinin maaşlarında 2022 yılı için altışar aylık dilimler 
halinde yüzde 5 + yüzde 6, 2023 yılı için ise yüzde 6 
+ yüzde 6 artış önerilmiştir. Büyük bir lütufmuş gibi, 
altışar aylık dönemlerde enflasyon farkının oluşması 
durumunda söz konusu farkın maaşlara yansıtılacağı-
nı ifade edildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun 
(KESK), Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde 
hükümetin açıkladığı teklife karşı “İnsanca bir yaşam, 
demokratik, grevli toplu sözleşme için mücadeleyi bir-
likte büyütüyoruz” şiarıyla iki koldan, Edirne ve Bat-
man’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

KESK tarafından yapılan açıklamada dile getirilen ta-
lepler ise şöyle:
 
TALEPLER
Bozkurt, KESK olarak yaptıkları tekliflerini şöyle sı-
raladı: 
Buradan hareketle bu dönem teklifimizde eşi çalışma-
yan, iki çocuklu en düşük maaşı alan kamu emekçisi-
nin eline geçen tutarın eş, çocuk, kira, yakacak, ulaş-
tırma, yemek, ikramiye gibi kalemlerle Haziran itibari 
ile 9 bin 332 TL olan 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 
üzerine çıkarılmasını temel aldık.

•Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük maaşı alan kamu 
emekçisinin eline geçen tutarın söz konusu yardımlar 
ve ikramiye ile birlikte 2022 Ocak itibari ile 10 bin 400 
TL'ye çıkarılmasını teklif ettik. Buna göre tüm kamu 
emekçilerinin maaşlarının yardım, ikramiye kalemle-
rinin dışında yüzde 43,5 artırılmasını talep ettik.

•Geçmişte yoksulluk sınırındaki artışı, maaşlarımız-
daki reel erimeyi görmeyen hatta KESK'in maaş artışı 
tekliflerini ‘abartılı' bulanlar bu dönem bizim maaş ar-
tışı teklifimize yakın artışlar teklif etmiştir.

•Bunun için ayrım yapmaksızın hepinizi insanca ya-
şamaya yetecek bir ücret, güvenceli istihdam- güvenli 
gelecek, demokratik-adil bir çalışma yaşamı, halktan 
yana bir kamu hizmeti, grev hakkımızın önündeki 
engellerin kaldırıldığı gerçek bir toplu pazarlık siste-
mi için tüm konfederasyonları, kamu emekçilerinin 
birlikte ortak mücadele etmeye, omuz omuza vermeye 
çağırıyoruz.”

Dostluk ve Kültür Derneği olarak, KESK tarafından 
başlatılan Ankara yürüyüşünü ve Toplu Sözleşme ta-
leplerinin yanındayız ve destekliyoruz.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER) 
18 Ağustos 2021

KESK’İN ANKARA YÜRÜYÜŞÜNE 
DESTEK!

KESK gerçekleştirilen TİS görüşmelerinin ardından talep-
lerinin hükümet tarafından dikkate alınmadığını belirte-
rek, 18 Ağustos iki koldan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

KESK'in Ankara yürüyüşü sürüyor. KESK, Cevahir AVM 
önünde Edirne'den İstanbul'a ulaşan üyelerini karşıladı. 
Arkadaşlarımız da katılarak destek verdi.

Yine Yürüyüşün Yalova güzergahında da DKDER üyeleri 
katılarak destek verdi.

(18 Ağustos 2021)
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KESK ANKARA YÜRÜYÜŞÜNE
 İZMİR’DEN DESTEK

KESK İzmir Şubeler Platformu toplu sözleşme görüşmele-
rinde hükümetin teklifine karşı basın açıklaması yaptı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İl Binası önünde bira-
raya gelen kamu emekçileri, "İnsanca bir yaşam istiyoruz", 
"Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Genel grev, genel direniş" 
sloganları attı.

DKDER üyeleri de katılarak destek verdi.

KAMU EMEKÇİLERİNE VERİLEN
 ‘ZAM’A PROTESTO

KESK İzmir Şubeler Platformu, İzmir, Konak'ta eski Sü-
merbank önünde açıklama yaptı. 

"İnsanca Yaşam İnsanca Bir Ücret, Grevli Demokratik TİS! 
Hükümet zammını al başına çal !" dedi.

DKDER üyeleri de  katılarak eylemlere destek verdi.

(27 Ağustos 2021)

İZMİR’DE HASTA TUTSAKLARIN
 SERBEST BIRAKILMASI 
EYLEMLERİNE DESTEK

İzmir İHD Hapishane Komisyonu,  her hafta cezaevlerin-
deki devrimci ağır hasta tutsakların serbest bırakılması 
için İzmir, Konak'ta çağrı yapmaktadır.

DKDER üyeleri de  her fırsatta bu eylemlere katılarak des-
tek vermektedir..
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KAMU EMEKÇİLERİNİN TİS TALEPLERİNİ DESTEKLEDİK!

DKDER  tarafından kamuoyuna yapılan açıklama:

Kamu emekçilerinin Toplu-İş sözleşmesi görüşmeleri 2 
Ağustos’ta başlayacak.
TİS görüşmeleri 88 ve bu yasayla kurulan TİS masası an-
tidemokratik olduğunu, tarafların belirlenmesinden, imza 
yetkisine kadar gerçek bir toplu pazarlıktan Ayrıca kadın-
ların taleplerini ve sorunlarını yok sayan cinsiyet körü bir 
düzenek olduğunu da bir gerçek. Öte yandan, kamu emek-
çileri TIS masasında kadın temsilinin olması ve kadın ta-
leplerinin ayrı başlık ve fasıllarda tartışılması için yıllardır 
büyük çaba sarf ediyor.
Her 2 yılda bir kurulan masalarda grevsiz, yetkisiz bir ma-
sada TİS’in imzalanıyor.
Ne yazık ki, siyasal iktidarın yanında saf tutan Memur-Sen, 
bu yıl bir kez daha masaya oturacak.
2 Ağustos’ta başlayacak TİS görüşmeleri öncesi talepleri-
ni sıraladı. KESK’li kadınlar, yaşamsal öneme sahip özgün 
ortak talepler etrafında tüm kadınları birlikte mücadeleye 
çağırdı.

Dostluk ve Kültür Derneği DKDER) olarak desteklediği-
miz bu talepler şöyle:
• Grevli, gerçek bir toplu sözleşme yasası yapılmalı, kadın-
ların görüşmelerde temsiliyeti sağlanmalıdır. TİS görüş-
melerinde kadın talepleri ayrı bir başlıkta ve gündemle ele 
alınmalı, mutabakat metninde de aynı şekilde tek başlık 
altında toplanmalıdır.
• ILO standartları ve kamu emekçisi kadınların fiziksel ve 
sosyal koşulları dikkate alınarak, çalışan hamile kadına 
doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 24 hafta olmak üze-
re en az 32 hafta ücretli doğum izni verilmelidir. Doğum 
sonrası ücretli-ücretsiz izin ile süt izni kullananlar sosyal 
ve özlük hak kaybı yaşamamalıdır.
• ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi imzalan-
malıdır. Kadınlara ve LGBTİ+lara uygulanan ayrımcılık, 
fiziksel cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet ve taciz, sözlü 
sataşma, ısrarlı takip ve dijital taciz son bulmalı, toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir çalışma yaşamı ve ortamı 
sağlanmalıdır.

• Boşanan, boşanma aşamasında olan, fiziksel, cinsel, psi-
kolojik, ekonomik şiddet ve taciz, ısrarlı takibe uğrayan ka-
dın emekçilerin tayin ve yer değişikliği talepleri herhangi 
bir belge ibrazı istenmeksizin kabul edilmelidir.
• Çalışma yaşamında şiddet ve taciz aynı zamanda çalı-
şanların sağlığı sorunu olarak görülmeli ve İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulu’nun çalışmalarının bir parçası haline ge-
tirilmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet ve tacizin 
önlenmesine yönelik eğitimler ve farkındalık çalışmaları 
kadınların ve LGBTİ+ bireylerin ihtiyaç duyabileceği sağ-
lık ve/veya psikolojik destek kurul çalışmalarının parçası 
haline getirilmelidir.
• 8 Mart’ta tüm kamu çalışanı kadınların ücretli izinli sayıl-
ması için yasal düzenleme yapılmalıdır.
• Kamu kreşleri yeniden açılmalıdır. Kadın erkek fark et-
meksizin en az 50 çalışanın olduğu işyerlerinde, ücretsiz, 
nitelikli, anadilinde ve gerektiğinde 7/24 hizmet verecek, 
istihdam biçimine bakılmaksızın tüm çalışanların yararla-
nacağı kreşler açılmalıdır.
• İstanbul Sözleşmesi’nin feshi iptal edilmeli, sözleşmenin 
etkin bir biçimde uygulanması sağlanmalıdır.
• Kadınların çifte mesaisi göz önünde tutularak erken 
emeklilik ve yıpranma payı sosyal güvenlik sistemine dâhil 
edilmelidir.
• Nüfusu 50 bini geçen belediyelerde şiddete ve istismara 
uğrayan kadın ve çocuklar için sığınma evleri açılmalı, 
sığınma evlerinin uluslararası standartlara uygun hizmet 
verecek hale getirilmesi sağlanmalıdır. Bu hizmetlerden 
trans kadınların da yararlanması sağlanmalıdır.
• Kamuda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kal-
dırmak ve kadınların yönetim düzeylerinde yer almalarını 
sağlamak için cinsiyet eşitliği sağlayan mekanizmalar uy-
gulanmalıdır.
• Eğitim alanında müfredat toplumsal cinsiyet eşitliği esas 
alınarak düzenlenmeli, cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel 
yönelim ayrımcılığının ortadan kalkması için okul önce-
sinden itibaren tüm kademelerde Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği Eğitimi zorunlu ders olarak okutulmalıdır.
• HPV aşısı (rahim ağzı kanser aşısı) ücretsiz olmalıdır 
ve özellikle risk grubundaki kadın emekçiler başta olmak 
üzere 26 yaşından büyük olsalar dahi tüm kadınlar açısın-
dan aşıya ulaşımın önündeki engeller kaldırılmalıdır.
• Talepleri halinde kadınlara regl dönemlerinde ayda 2 gün 
ücretli izin hakkı tanınmalıdır.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)

(01 AĞUSTOS 2021)
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ORMANLARIN VE CANLILARIN YOK EDİLMESİNE KARŞI MÜCADELE EDELİM!

28 Temmuz itibarı ile Antalya Manavgat- Gündoğmuş, 
Muğla’nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer il-
çeleri, Adana, Denizli, Isparta illeri ve 30 Temmuz'da-
ki askeri operasyon sonrası Dersim'in Hozat-Ova-
cık- Çemişgezek ilçeleri arasında kalan bölgede çıkan 
orman yangınları, doğamızı acı bir yıkımla karşı kar-
şıya bırakmaktadır. Yaşanan orman yangınları nedeni 
ile onbinlerce kişi tahliye edilmiş ve ne yazık ki çok 
sayıda vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Yine binler-
ce canlı ölmüştür.

Sömürü, kar, para  ve servetine servet peşinde koşmak 
kapitalizmin ana karekteridir. Kapitalizm ile doğa sev-
gisi ve doğanın korunması yan yana durmaz. Çünkü 
kapitalizm insanın sömürü kadar doğanın sömürü ve 
talanına dayanır. Soluduğumuz temiz havadan içtiği-
miz suya, toprağa, taşa ve tüm canlılara saygımız ve 
sevgimiz var. Para, hırs ve aç gözlülük bizim yüreği-
mizi kışkırtmıyor. Kapitalistlerin cepleri dolsun diye 
katledilen, talan edilen doğa kapitalist zihniyetin aç-
gözlülüğünün sonucudur.

Kapitalist talanın çok yönlü ayakları vardır. Taşocakla-
rı, ormanların yapılara açılması, ağaçların, zeytinlikle-
rin yok edilmesi, tarihi eserlerin rant uğruna yıkılması 
ya da yıkımına göz yumulması, doldurulan denizler, 
havalimanları, köprü, otoyol diyerek talan edilen doğa, 
kesilen ormanlar canlıların önemsenmemesi ve niha-
yeti günümüzdeki büyük orman yangınları bunun so-
mut örneklerini oluşturmaktadır.

Kazdağları, İkizdere işkencedere vadisi gibi yüzlerce 
doğa harikası yerlere taşocakları yapılması, Milas il-
çesi İkizköy Mahallesi’nde Akbelen Ormanı’na yapıl-
mak istenen termik santral ve kömür ocağı açılmak 

istenmesi, Manisa/ Turgutlu‘ya bağlı İzzettin köyünde 
kurulmak istenen biyogaz projesi, Edirne‘nin Keşan 
ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasında-
ki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapılma-
sı planlanan Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı 
(FSRU),  Munzur gözelerinin tahrip edilmesi  gibi sis-
temin doğaya ve canlılara para, rant gözlüğü ile baktı-
ğının son dönem çok bilinen örnekleridir.

Sistem ve sistemi yönetenler ormanları, nehirleri, do-
ğadaki canlıları ve bir bütün olarak doğayı korumak 
için gerekli tedbirleri almadığı gibi yukarıda örnekle-
rini verdiğimiz gibi tahrip edici çalışmalardan da geri 
durmamaktadır. Kısacası, doğa korumasız ve tehlike-
lere karşı önlemsizdir. Orman yangınları bunu gözler 
önüne sermektedir.

Doğada kapanmaz yaralar açılıyor. Birilerinin serma-
ye varlıkları uğruna yok oluyoruz, doğa talanına karşı 
mücadele etmek insani sorumluluğumuzdur. Çünkü 
can yanıyor, canımız yanıyor!

Sonuç olarak diyoruz ki,

Yakıyorlar daha çok kar etmek için yakıyorlar, çocuk-
larımızın geleceği yanıyor, çocuklarımızın geleceği ça-
lınıyor. İtibardan tasarruf olmaz deyip zevk-i sefa için-
de yaşayanlar ülkenin, dünyanın geleceğini yakıyorlar. 
Buna dur demeliyiz, birimiz değil hepimiz çocukla-
rımızın yarınına sahip çıkmak için buna hep beraber 
dur demeliyiz. Bu dünya bizim değil, biz bu dünyayı 
çocuklarımızdan ödünç aldık, onlara tertemiz yaşa-
nılacak bir dünya bırakmak için bu yağmaya, talana, 
yangınlara dur demeliyiz.
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İktidar yangınları şu çıkardı, bu çıkardı diyerek yan-
gınlardaki kendi vurdum duymazlığının, aymazlığı-
nın ve beceriksizliğinin üstünü örtmeye çalışmaktadır.

Ormanların, yaşam alanlarının ve canlıların yaşam-
larının yok olması karşısında daha etkin önlemler ve 
çalışmalar yürütülmelidir.

•Tüm  devletin olanakları, kaynakları yangının söndü-
rülmesine kullanılmalıdır.

•Havadan söndürme ve soğutma çalışmaları olmazsa 
olmaz noktaya gelmiştir. Uçak temini sağlanmalıdır.

•Yangınların gerçekten söndürülmesi için havadan 
müdahaleye ihtiyaç vardır. Toplumsal muhalefetin 
uçağı, helikopteri yoktur ancak emeği vardır. Yangının 
gerçekten söndürülmesi için ter akıtılmalıdır.

•İtfaiye işçileri DİSK ve KESK’te örgütlüdür.Sendika 
konfederasyonları varsa yıllık izinde olan itfaiye işçi-
lerini deneyimlerini söndürme çalışmalarına elleriyle, 
kovalarıyla emek harcayan halka akıtmak için organi-
ze etmelidir.

ORMANLARIN VE CANLILARIN YOK EDİLMESİNE KARŞI MÜCADELE EDELİM!

•İktidarın halkın dayanışmasını engellemek üzere bas-
kıyı arttırmaktan ve kitleleri ayrıştırmaya çalışmaktan 
başka seçeneği kalmamıştır. Bizler,  her yerde anlatma-
lıyız ki; dayanışma en insani ve en meşru şeydir. Bu 
yangın dayanışma ile sönebilecektir.

•Tüm demokratik kitle örgütleri, daha etkin söndür-
me çalışmalarının yapılması için çağrılar yapmalıdır.

•İktidar, evini, yaşam alanlarını ve her şeyini kaybe-
den halkın zararlarını karşılamak için hamaset değil 
somut yardım adımları atmalıdır. 

•Sermayedarların kar hırsı uğruna doğayı tahrip ede-
rek bu felaketlere neden olan bütün projeler derhal 
durdurulmalıdır. Maden arama ruhsatlar, HES proje-
leri iptal edilmelidir. Yaylaların uluslararası sermayeye 
açılmasına, Irmaklarımızın yataklarının değiştirilme-
sine izin verilmemelidir.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
        (DKDER)

(04.08.2021)
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MUZAFFER KAÇAR’I KAYBETTİK!

Avrupa'da Devrimci Kurtuluş saflarına katılan yoldaşımız 
1982 yılında Fransa'nın Colmar kentinde devrimci çalış-
maları başlattı.
Aktif olarak mücadelenin her yönüyle içinde oldu. Bütün 
ailesini ve olanaklarını seferber etti.
Orada kurulan Arc-en-Ciel (Gökkuşağı) isimli derneğin 
faaliyetlerinde canla başla çalıştı. Sendikal etkinliklerin 
içinde oldu. 
Bölgedeki çok sayıda göçmenin sorunlarıyla hem tercü-
man olarak hem de diğer ihtiyaçlarını gidermek için ya-
kından ilgilendi. 
Geçmişte  Fransız "Doğrudan Eylem"  grubuyla ilişkileri 
olduğu gerekçesiyle Belçika-Fransa tutuklandı. Belçika'da 
6 yıl cezaevinde yattı. Avrupa oturumu iptal edildi 10 yıl o 
şekilde yaşadı.
Yılmadı, çıktıktan sonra yeniden devrimci faaliyetlerine 
devam etti.
Oğluna Ernesto Che Guevara ismini verdi.
Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bugün Fransa'nın 
Colmar kentinde yitirdiğimiz yoldaşımızı daima saygıyla 
anacağız.
Yoldaşlarına, dostlarına ve Kaçar ailesine başsağlığı dileriz!

DOSTLUK  VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)
(8 Ağustos 2021)

DEĞERLERİMİZ YAŞIYOR, YAŞATACAĞIZ


