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Basına ve kamuoyuna, 
 

TÜRK-İŞ/BASIN-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI 
 

13 Kasım 2016 tarihinde Ankara'da toplanan Başkanlar Kurulumuz sendika ve ülke 
gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  

Başkanlar Kurulumuz, çalışma hayatına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde; 
-  Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayan bir uygulama 
olan zorunlu bireysel emeklilik uygulamasının yürürlüğe girmeden önce geri 
çekilmesi ve sosyal güvenlik ve sağlık sisteminde kamu hizmeti karakterine geri 
dönülmesi;  

 - Kıdem tazminatı hakkının sendikaların kırmızı çizgisi olduğu ve kıdem tazminatı 
fonu kurulması yönündeki girişimlerin ciddiyetle takip edildiğine değinerek, 
geçmişteki fon uygulamaları da dikkate alındığında bu fonun büyük yanlış olacağı ve 
sonuna kadar karşısında durulması; 
- Kölelik düzeni anlamına gelen ve kiralık işçilik olarak tanımladığımız sistemin, tüm 
dünyada çalışanlar için büyük hak kayıplarına ve çalışma hayatında onarılamaz 
yaralara yol açtığı ve bu nedenle geçici iş ilişkisi adı altında yapılan yasal 
değişikliklerin çok geç olmadan iptal edilmesi  

gerektiğine olan inancıyla tüm siyasi aktörlere çağrıda bulunmayı bir görev bilir. 
Başkanlar Kurulumuz, basın özgürlüğü alanında yaşanan olumsuz gelişmeler 

üzerinde durarak; son olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan baskılar, gazeteci, yazar ve 
çizerlerin tutuklanmaları ile artık doruğa çıkan ve basın-yayın organlarına yöneltilen bu 
baskılara bir son verilmesi ve tutuklu gazetecilerin tutuksuz yargılanmaları gerektiğini ve 
Basın-İş Sendikası'nın basın özgürlüğünden yana tavrını devam ettireceğini önemle 
vurgular. 

Başkanlar Kurulumuz, TBMM'yi, Anayasal düzenimizi, hukuk düzenimizi ve yasama 
organlarımızı tasfiye etmeye dönük tüm uygulamalar ve bu ülkenin seçilmişlerini baskı 
altında tutmaya dönük tüm girişimleri şiddetle protesto etmektedir. 15 Temmuz kara bir 
lekedir; ancak bu ülke, yasama, yürütme ve yargıda biran önce olağanüstü durumdan, 
OHAL düzeninden çıkılmasına, şiddetle ihtiyaç duymaktadır.  

Başkanlar Kurulumuz, ülkemiz demokrasisinin gelişmesi ve ayakta kalması için, 
sosyal hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve adalet, laiklik, seçilmişlere saygı, eğitim, basın 
özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve bilim ve sanatın olmazsa olmaz olduğunun bir kez daha 
altını çizerek, ülkemizdeki şiddet, kin ve nefret ortamından uzaklaşılması konusunda 
TBMM'de yer alan tüm siyasileri ve sivil toplumu aktif rol oynamaya çağırmaktadır. 

Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. 
 

SAYGILARIMIZLA, 

Türk-İş/ Basın-İş Sendikası 
Başkanlar Kurulu 


