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ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ RIZA KUAS’IN 39. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE  

GENEL BAŞKANIMIZ ALAADDİN SARI’NIN BASIN AÇIKLAMASI 
 
                          Tarih: 27.10.2020  
Sevgili Arkadaşlar, 
 
 Bugün burada 39 yıl önce kaybettiğimiz sendikamızın Onursal Genel Başkanı Rıza 
Kuas’ı anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Rıza Kuas yalnızca sendikamız Lastik-İş’in 
değil aynı zamanda konfederasyonumuz DİSK’in de kurucusu olan bir işçi önderiydi. 
Aramızdan ayrıldığı 1981 yılından bugüne kadar kendisini büyük bir saygı ve şükranla yad 
ediyoruz. Çünkü Rıza Kuas yaşamını adadığı emekçilerin ve Lastik-İş’in efsanevi 
önderiydi. 
 
 Rıza KUAS’ın sendikal mücadelede yer aldığı 1960’lı yıllarda Türkiye’de ekonomi 
değişmeye başlamış, sanayileşme artmış, dolayısıyla işçilerin hak, özgürlük ve 
sendikalaşma talepleri de yükselmiştir. Bu dönemin hemen ardından Türkiye’nin 1971 ve 
80 yıllarında iki askeri müdahale yaşamış olması rastlantı değildir. Türkiye’de darbelerin 
gölgesinde; 1971 müdahalesiyle sendikal özgürlükler sınırlanmış, 1980 askeri darbesi ise 
bizi bugün de devam eden bunalım ve açmazların içine sokmuştur.  

 
Çünkü Türkiye’de 1980 darbesinden sonra ekonomik gelişme ucuz işgücü ile 

sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede işçilerin hak kayıpları 1980 yılında kıdem 
tazminatına tavan konulmasıyla başlamıştır. Arkasından temel özgürlükleri ve sosyal 
hakları gerileten düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında 4857 sayılı Yeni İş 
Yasası’nın çıkarılması, 2008 yılında yürürlüğe giren yeni Sosyal Güvenlik Yasası, 2012 
yılında yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası aynı sürecin 
uzantılarıdır. Son olarak özel istihdam büroları eliyle kiralık işçiliğin yasallaştırılması 
emekçilerin son kalan hak kırıntılarının da acımasızca ellerinden alınmaya çalışıldığını 
açıkça ortaya koymaktadır. Kıdem tazminatını fona devretme ya da miktarını düşürme 
eğilimleri de çalışanların temel haklarını geriletmeye yönelik düzenlemelerdir. Ayrıca son 
günlerde konuşulan ve geçici işçiliği yaygınlaştırarak 25 yaş altı işçilerin emeklilik 
haklarını geriletecek düzenlemelerinde kabul edilmesi mümkün değildir. 

 
 
 
 



 2 

Sevgili kardeşlerim, 
 
2020 yılının Mart ayından başlayarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

covid-19 salgınına bağlı önemli sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. İşverenlerin bunalımı 
fırsata çevirme anlayışıyla işçilerin haklarını ortadan kaldırma arayışları bugünde devam 
etmektedir. Bu ortamda asıl yapılması gereken çalışanların güvencelerini 
sağlamlaştırmaktır. Sendikamız Lastik-İş bu anlayışla ve Rıza Kuas’ın açtığı yoldan 
yürüyerek, salgınla birlikte iki temel politika belirlemiştir.  

 
İlk olarak hiçbir şekilde işçilerin işten çıkarılmasını kabul etmediğini örgütlü 

olduğu tüm işyerlerine bildirerek iş güvencesinin tavizsiz uygulanmasını sağlamıştır. 
Buna bağlı olarak elbette gelir güvencesi de üzerinde durulan temel konulardan biri 
olmuştur. İkinci temel politika ise işverenlere tanınan ücretsiz izin hakkının kabul 
edilmemesidir. Bugüne dek Lastik-İş üyeleri ücretsiz izin uygulamasının olumsuz 
sonuçlarından da korunmuş bulunmaktadır. Ancak önümüzdeki dönemde riskler 
artmakta ve ortak mücadelenin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.  
 
Değerli Arkadaşlarım, 
 
 Sendikamız Lastik-İş, bugün olduğu gibi tarihi boyunca Rıza KUAS’ın önderliğinde 
oluşturduğu mücadele geleneğini sürdürmüştür. Bu gelenek, 71 yıllık mücadele 
tarihimizde, bir yandan sermayenin saldırılarına, öte yandan askeri darbelerin yasak ve 
baskılarına karşı direnme gücünü oluşturmuştur. Bize bırakılan mirası gelecek kuşaklara 
daha güçlü aktarabilmek için toplumsal çıkarları temel alan bir yönetim anlayışı ile 
örgütsel yapımızı güçlendirerek, üye sayımızı hızla arttırarak ve maddi olanaklarımızı 
genişleterek mücadelemize devam ediyoruz. 
 
Sevgili Kardeşlerim, 
 

Hepinizin bildiği gibi özellikle son dönemde ülke olarak çok zorlu bir süreçten 
geçmekteyiz. Gerek iç gerek dış sorunlar son dönemde ekonomik krizle de birleşerek 
tarihte az rastlanır bir şekilde büyük boyutlara ulaşmıştır.  
 

Askeri darbelerin ve anti-demokratik uygulamaların işçi sınıfına ve tüm halkımıza 
baskı ve zulümden başka getireceği bir sonuç yoktur. Bugün de salgın ortamında 
yaşanan siyasi belirsizlik ve ekonomik sorunlar temel hak ve özgürlüklerimizi engellemek 
isteyenlerin ekmeğine yağ sürmektedir.  
 

Elbette işçiler olarak bizim ülkemizin güvenliğini ve sınırlarını tehdit edenlerle 
ortak noktamız olamaz. ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki üssü veya dayanağı 
olanlarla da bir araya gelmemiz düşünülemez. Ancak ulusal güvenlik gerekçe gösterilerek 
temel hak ve özgürlüklerimizin sınırlandırılmasını da kabul etmiyoruz. Sendikalaşma 
hakkımızı, toplu sözleşme hakkımızı, grev hakkımızı büyük mücadeleler sonucu elde 
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ettik. Hangi nedenle olursa olsun temel haklarımızın savunulması mücadelesini 
yükseltmeliyiz.  
 

Benzer şekilde bugün ekonomik krizin tüm faturasını çalışanların üzerine 
yıkabilmek için politikalar oluşturulmaktadır. Buna karşılık krizden çıkışın tek yolu işçiler 
için bir sosyal programın uygulanmasıdır. Siyasal iktidarı sermayenin talepleri yerine, 
çalışanların taleplerini dikkate alarak krizden çıkış yolları aramaya çağırıyoruz. Ancak biz 
biliyoruz ki bu sonucu elde etmenin yolu da kararlı bir şekilde sürdüreceğimiz sendikal 
mücadelemizden geçmektedir. Bizler işçi sınıfı olarak, anti demokratik uygulamalara ve 
baskılara rağmen kardeşliğimizi, iç barışımızı ve demokratik hak ve özgürlüklerimizi var 
gücümüzle savunmaya devam edeceğiz.  
 
Sevgili Kardeşlerim, 
 

2020 yılı Sendikamız Lastik-İş’in kuruluşunun 71. Yıldönümü. Bizler Lastik-İş 
topluluğu olarak sendikamızın daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınmasını sağlamakta 
kararlıyız. Bu nedenle 71. Yılında çeşitli etkinlikler hazırladık. Üyelerimizin çocukları için 
düzenlediğimiz resim yarışması, üyelerimiz arasında düzenlediğimiz şiir yarışması 
geçmişten geleceğe uzanan köprüyü sürdürebilmek için geleneksel hale getirdiğimiz 
etkinliklerdir.  
 
 Bu çerçevede, sendikamız Lastik-İş, demokratik ve barış içinde bir Türkiye 
mücadelesinde en aktif şekilde yerini almaktadır. Özgürlük, demokrasi, sosyal devlet, 
toplumsal refah ve barış bir arada talep edilerek gerçekleştirilmelidir. Ancak bunu 
başarabilirsek Rıza KUAS’a layık olabiliriz.  Bu duygu ve düşüncelerle sendikamızın 
Onursal Genel Başkanı Rıza KUAS’ı bir kez daha rahmetle anıyor, sizleri saygıyla 
selamlıyorum. 


