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Haklarımız ve geleceğimiz için,

Haydi Emek Forumu’na!
İşçi, emekçi arkadaş!
Büyük Haziran direnişiyle ayağa kalkanlar, ülkenin dört köşesinde özgür kürsüler kuruyorlar. Tartışıyor,
paylaşıyor, kararlar alıyor ve mücadele ediyorlar. “Artık yeter” diyerek ormanlarına, kentlerine, hayatlarına ve
geleceklerine sahip çıkıyorlar.
Bursa Emek Forumu’nu da işte bu aynı ruh ve inançla topluyoruz.
Emek Forumu’nda kürsü, bugüne kadar yok sayılan, horlanan ve emeği çalınanların olacak. Sömürü
cehennemi fabrikalardan, atölyelerden, işyerlerinden gelen, asgari ücretle açlık sınırında yaşamaya mahkum
edilen işçiler ve emekçiler, Emek Forumu’nda buluşacak. Kıdem tazminatı hakkının gaspedilmesi,
taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma gibi sorunlarını tartışacak, birlikte mücadelenin yollarını arayacak.
Emek Forumu sermaye düzeni altında ezilmeye dur demek için toplanıyor. Haksızlıklar karşısında elimizi,
kolumuzu bağlayan prangaları kırmak için toplanıyor.
Sen de Emek Forumu’nda yerini al. Gezi direnişinden aldığımız güçle, sözü daha güçlü söylemek, elini sınıf
kardeşlerine uzatmak, hakların ve geleceğin için bu mücadeleye omuz ver!

Yer: Baro Lokali / Heykel
Tarih: 29 Eylül Pazar
Saat: 16.00

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve
Araştırmacı Yazar Volkan Yaraşır’ın katılımıyla...

BURSA İŞÇİ BÜLTENİ -

2

Suriye’ye emperyalist
müdahaleye hayır!
rtadoğu halkları haftalardır savaş tehdidi altındaydı. Saldırı şimdilik ertelendi. Fakat savaşın kara
bulutları bölge üzerinde dolaşmaya devam ediyor. Dünya jandarmalığına soyunan ABD şu an için
saldırıyı göze alamadı fakat “savaş seçeneğini masada bulundurmaya devam edeceğiz” dedi.
Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle başta ABD olmak üzere emperyalist güçler, Suriye’ye
emperyalist müdahalenin zeminini oluşturmaya çalıştılar. ABD, Suriye halkını Esad yönetiminin zulmünden
kurtaracağı yalanlarıyla bir hava bombardımanı için destek toplamaya çalıştı. Fakat kendi halkı bile bu yalanlara
kanmadı. Bizler biliyoruz ki, emperyalist çıkar savaşları hiçbir zaman halklara demokrasi ve barış getirmemiştir.
Tam tersi yıkımlar, ölümler ve kan getirmiştir. Yaklaşık 2,5 yıldır emperyalist güçlerin ve AKP’nin verdiği destekle
süren bu savaşta binlerce masum Suriyeli katledilmiştir. Suriye’nin yarısı harap olmuştur.
Tayyip Erdoğan ise ölen masum Suriye halkının arkasından ‘timsah gözyaşları’ dökerken, diğer taraftan da
savaşın ateşini harlamaya devam etmektedir. Göz yaşı dökenler Suriye’de ölüm saçan çetelere silah takviyesi
yapmakta ve lojistik destek vermektedir. Sormak lazım bu çetelere daha fazla kan dökmeleri için mi gönderiliyor
bu silahlar?
Öyle ki, savaşı candan isteyen ABD uşağı Tayyip Erdoğan’ı, efendilerinin ‘saldırı kısmi olacak’ açıklamaları da
tatmin etmedi. Erdoğan “ ABD savaş uçaklarının en az 78 gün boyunca Suriye’yi bombalamalı. Taş üstünde taş
bırakılmamalı. O zaman Esad yönetimi yıkılır” dedi.
Bizler biliyoruz ki, emperyalist güçler ‘demokrasi ve barış getireceğiz’ söylemlerini dillerine doladıkları zaman
mutlaka bir halk katlediliyor. Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da ve daha bir çok ülkede gördük biz bu sahneleri. Şimdi
de Suriye halkı için aynı senaryo yazılmaktadır. Aynı zamanda unutmamalıdır ki, bu savaşların faturaları biz işçi ve
emekçilere kesilmektedir. Kirli çıkarlar için yürütülen bu emperyalist savaşa dur demek için sokaklara inmeye,
savaş çığırtkanlığı yapan gerici-faşist rejimin karşısına dikilmeye çağırıyoruz.
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Kıdem tazminatıma dokunma!
ıllardır patronların sırtında yük olarak
görülen kıdem tazminatını fiilen kuşa
çevirmeyi (Kıdem tazminatı miktarını
en az yarı yarıya azaltmayı) amaçlayan
çalışmalar sürüyor.
Yeni düzenlemeyle hükümet sadece fon
sistemi getirmekle kalmıyor, işsizlik sigortası
primini de binde 5’e indirmek istiyor. Mevcut
haliyle bile sadece onda biri işsizlere harcanan
işsizlik sigortası fonu bu uygulama ile daha da
işlevsiz hale getirilecek.
Basına yansıdığı kadarıyla kıdem tazminatı
fonu, bireysel emeklilik sistemine benzer bir
şekilde yapılandırılacak. Bireysel kıdem
hesapları üzerinden oluşturulacak fon üzerinden
çeşitli ﬁrmalar “işletme” faaliyeti gösterecek. Bu yönüyle fon sistemi, tıpkı bireysel emeklilik fonları gibi
işleyecek ve fon kaynakları, tıpkı bireysel emeklilikte olduğu gibi, yatırım amacıyla kullanılabilecek.
Kıdem tazminatı fon sistemi de, tıpkı işsizlik sigortası fonunda olduğu gibi hükümetin elinin altında
istediği zaman kullanabileceği “hazır kaynak” olacak.
Patronlar zaten fona para yatırmakta olduğu için, toplu para ödeme yükünden kurtulacaklar. İstedikleri
zaman işçi çıkartma yoluna gidebilecek, çıkarttığı işçinin yerine ek maliyet olmadan daha düşük ücretle
çalışmaya razı yeni işçiler alabilecekler.
Kıdem tazminatı fonu kurulmasındaki asıl amaç, patronların yaklaşan kriz ortamında işçileri, en az
maliyetle bireysel ya da toplu olarak daha kolay işten çıkarmasının önünün açmaktır.
İlk bakışta hükümetin “Herkes kıdem tazminatı alsın” diye böyle bir uygulamaya gittiği iddia edilse de, asıl
hedefin patronlar için son engellerin kaldırılması olduğu çok açık. Yoksa işçilerin yaşadığı mağduriyet
kimsenin umurunda değil.
Kıdem tazminatı fonu ile kıdem tazminatının “iş güvencesi” niteliği tamamen ortadan kaldırılmış olacak.
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Bosch Rexroth’ta “huzur”
operasyonları!

Yoğun baskı ve
işten atmalar...
osch Rexroth’ta son günlerde işçiler
n
üzerinde yoğun baskılar uygulanırke
çok sayıda işçinin de işten atıldığı
bildirildi.
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Şanmak Makina’da
işçi kıyımı
yi Bölgesi'nde
ursa Çalı Organiza Sana
'da 10 işçi
kurulu Şanmak Makina
en atıldı.
sendikalaştıkları için işt
ndüz vardiyasında
Alınan bilgilere göre gü
sendikalaşma çalışması
çalışan yaklaşık 10 işçi
atıldılar.
yürüttükeleri için işten
gelen Şanmak
İşçi kıyımıyla gündeme
da Bursa Büyükşehir
Makina, geçtiğimiz aylar
a yüksek parklanma"
Belediyesi ile "Dar aland
laşma yapmıştı.
sistemleri üzerine bir an
p Altepe'nin katıldığı
Belediye başkanı Rece
'ın başarıları
imza töreninde Şanmak
övülmüştü.
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Tekstil'de grev
9. günde sona erdi!
an
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30 fabrikada 12 bin işçinin
ya
ma
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göre, işçilerin en başta ge
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güne çıkarılması talebi ka
artış
, kıdemlere ilk yıl için 7 TL
yüzde 100 civarına çıkarıldı
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ci
inci altı ay için yüzde 5 ikin
sağlandı. Ücretlere ise bir
landı...
ay için ise yüzde 3 artış sağ
a
greve çıkmış, 9 gün boyunc
Bursa’da da İpekiş işçileri
larını
ırında mücadele kararlılık
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dile getirmişlerdi.
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çalışma, katı iş
Düşük ücret, sigortasız
e çocuk işçiliğin
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bazıları. Yine
çalışma koşullarından
z sedasız onlarca
ülkemizde her ay sessi
inde hayatını
çocuk işçi iş cinayetler
r yaşananları
kaybediyor ama iktida
denildi.
hasıraltı etmek istiyor"
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Grev kırıcılığına protesto
ÜMTİS 11 Temmuz 2013 tarihinde,
Gülen Nakliyat’ta toplu iş
sözleşmesinde anlaşma
sağlanamaması üzerine grev uygulamasına
başlamıştı.
2 aydır grevde olan Gülen Nakliyat
işçileri, 9 Eylül günü gerçekleştirdiği eylemle
grev kırıcılığı yapan şirketi protesto etti.
Can Nakliyat isimli yeni bir firma açarak
işlerini burası üzerinden sürdürmeye çalışan
şirketin yeni işyeri önünde basın açıklaması
yapıldı. Açıklamada grevci işçiler, TÜMTİS’in
örgütlü olduğu işyerlerinden işçiler ve şube
yöneticileri yer aldı. Açıklamayı yapan Bursa
Şube Başkanı Özdemir Arslan, bundan sonra
direnişin bir ayağının da burası olacağını
belirtti. Arslan, hukuki olarak gereken
başvuraları yaptıklarını söyledi.
Eylem mücadele kararlılığının
vurgulanması ile son buldu.

T

M dünyada işçi
ücretleri
sıralamasına
göre Türkiye 72 ülke
arasında 27. sırada:
Türkiye’de işçi ücretleri
düşük, çalışma süreleri
yüksek!
Birleşmiş Milletler’in
72 ülke için hazırladığı
‘2012’de kazanılan
ortalama işçi ücretleri’
tablosunda Almanya’daki
işçilerin ortalama aylık ücreti 2 bin 720 dolarken, Türkiye’de işçilerin ortalama ücretinin 1.731 dolar olduğu
belirtiliyor. Günlük ortalama ücret ise Almanya’da 91 dolarken Türkiye’de 58 dolar.
Oysa OECD verilerine göre Türkiye’deki işçiler Almanya’dakilerden yılda 500 saat fazla çalışıyor. Buna
rağmen tabloda Almanya on üçüncü sırada yer almışken, Türkiye 27. sırada kendine yer buluyor.Ocak 2013’te
Eurostat raporuna göre ise Türkiye’deki brüt asgari ücret Avrupa’da ilk 15’e bile giremiyor. İtalya, Almanya,
Danimarka, Avusturya ve Finlandiya verilerinin açıklanmadığı raporda, aylık brüt asgari ücret 1.801 Euro ile en
yüksek Lüksemburg’da. Bu rakam Belçika’da 1.472, Hollanda’da 1.456, Fransa’da 1.430, İngiltere’de 1.244,
İspanya’da 752 Euro. Krizdeki olan Yunanistan’da dahi brüt asgari ücret 683 Euro. Türkiye’deki brüt asgari ücret
ise Ocak 2013’te 411 Euro olarak tespit edilmişti.

Türkiye'de fazla çalışıp az kazanılır!

B
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Uludağ’da ağaç katliamı!

“Mezarlığın üstünden geçiyor gibiydim...”
eleferik’te her hafta forumlar yaparak,
mahallenin sorunlarını ve ülke gündemini
tartışan Teleferik Dayanışması’ndan Nilüfer,
Uludağ’daki ağaç katliamını anlattı.
Uludağ’a yapılan yeni teleferik projesi bir ağaç
katliamına neden oldu. Uludağ milli parklar alanı. Milli
parklar sınırlarında bir çiçek koparmak dahi yasaktır.
Fakat bu proje için 6 metre genişliğinde tüneller
açıyorlar. Böylece teleferiği zirveye kadar götürmeyi
düşünüyorlar. Ağaç kesimleri başladığında Doğader ve
Bursa Barosu dava açtı fakat bu süreçte de ağaç kesimi
devam etti. Yürütmeyi durdurma kararı çıkana kadar
kesicekl alanın 3’te ikisi kesildi. Bu süreçte yapılan
eylemlere Teleferik Dayanışması olarak biz de katıldık.
Ağaçların kesimini önlemek için Uladağ’a gittik. Bizim
gideceğimiz duydukları için ağaç kesimini
durdurmuşlardı. Bu rezillik gazetelerde ve televizyonda
haber programların da çıktı. Ülke çapında yankı
uyandırdığı için, bunun basıncıyla yürütmeyi durdurma
kararı çıktı.
Yeni bir hat yapmak yerine daha önce kullanılan hat
kullanılabilirdi. Teleferik direklerini yükselterek sadece
ağaçları traşlayabilirlerdi. Onaylanan projenin aslı da
öyleydi. Böylece ağaç kesmeye gerek kalmazdı. Ağaç
kesimi korkunç! Mezarlığın üstünden geçiyormuş gibi
hissediyorsunuz kendinizi, ölmüş insanların üstünden
geçiyormuş gibi… Onlar 4 bin ağaç kestiklerini
söylüyorlar, raporları böyle. Ama asıl rakam 4 bin değil.
Bu rakam yaşlı ağaçlar baz alınarak ifade ediliyor.
Bunun haricinde genç ağaçlar, ﬁdanlar var. Bu sayı
katlanıyor. Şu anda durdu ama bir şekilde bunun
yolunu bulacaklardır.

T

Başbakan’ın Uludağ için yaptığı bir açıklama vardı.
“Burayı Davos yapacağız” diye. Zirvede Ağaoğlu’nun bir
inşaatı var. Çok büyük bir tesis yapılıyor orada. Bunlar
da yasal değil ama yapıyorlar, bir şekilde kılfına
uyduruyorlar.
Proje tamamen zengiler için yapılıyor. Bu
memlekette fakirler için yapılan bir proje mi var?
“Aman benim halkım dağa çıkamıyor, cüzi bir ücretle
teleferiğe binip çıksın, ben doğaya zarar vermeden
Uladağ’ın kullanımını halka açacağım” diyen bir devlet
var mı? Yok! Hem doğaya zarar veriyor hem de bizlerin
cebine. Çünkü orada yapılacak tesislerin parasını halka
yükleyecekler bunu biliyoruz. Ben senelerdir,
Teleferik’teyim iki kere çıkabildim Uludağ’a. Çünkü
pahalı. Zenginler ve turistler için yapılmış bir tesis. Bana
oksijen lazım, sen hem benim kullanmama izin
vermiyorsun hem de zenginler için ağacımı kesiyorsun.
Ben kullanamadığım bir şeyi niye isteyim. Yenilik hiçbir
zaman halk için yapılmıyor bu memlekette.

İşçi arkadaş!
Ağır çalışma şartlarında kölece çalışıp üç kuruşluk ücrete talim mi
ediyorsun?
Onurun çiğnenip hakarete mi uğruyorsun? Hakkını aradığın için işten mi
atılıyorsun?
Hakların için hukuksal destek mi arıyorsun? Patron keyﬁyetine yeter
deyip sendikalı mı olmak istiyorusun?
Desteğe, dayanışmaya, bir yol gösterene mi ihtiyaç duyuyorsun?
Yalnız ve çaresiz değilsin!
İrtibat: Sönmez İş Sarayı Kat:3 No:220 Tel: 0553 409 16 18
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Haziran ruhu sokakta!
ir kere sokaklara çıktık.
Konuşmayı, “biz de varız demeyi”
öğrendik. Sokağın tadını aldık,
özgürlüğün tadını... Bizleri ne gaz
bombaları ne plastik mermileri ne de
copları durdurabildi. 6 canımızı verdik de
yine de yollara düştük. Üstelik daha
öfkeliyiz.
Haziran direnişinden önce ıslak,
karanlık bir bodruma kapatılmıştık. Fakat
sokaklara çıkarak özgürleştik. Ne
istiyorduk? Özgürlük! Yaşam tarzımıza
yapılan kaba müdahalelere karşı
ayaklandık. Gelecek istiyorduk. Güvenceli
çalışmak, yarınımızdan emin olmak...
Sömürü çarkları arasında iş cinayetlerine
kurban giden binlerce kardeşimizden biri
olmamak... Emeğimizin karşılığın
istiyorduk. Sendika ve grev hakkımızı...
Kıdem tazminatımıza el uzatanlardan
hesap sormak... Kentlerimizin,
ormanlarımızın, ülke zenginliklerinin
talanına karşı günlerce alanlardaydık.
AKP’nin savaş politikalarını reddettik.
Çünkü yeni Reyhanlı’lar yaşanmasını
istemiyorduk, Amerikan askeri olmak,
Suriye cephesine sürülmek istemiyorduk.
Faşizme karşı omuz omuza sokaklardaydık.
Tribünlere yasak getirmek istediler,
üniversitelere polis soktular, öğrencilerin
burslarını kestiler, direnişe katılan
öğretmenleri soruşturmak için haﬁyeliğe

B

soyundular, kimimizi eylemlere katıldığımız için işten attılar.
Haziran direnişinin ruhunu tekrar o ıslak ve karanlık bodruma sokabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Ama
biz artık yemyeşil çimenlerdeyiz, engin kırlardayız. Asla o bodruma geri dönemeyiz, çünkü bir kere özgürlüğün
tadını aldık. Başka bir dünyanın mümkün olabileceğini gördük.
Ve sonbaharın ilk yaprağı düştü. İlk ayaklanan ODTÜ oldu. Türkiye de ODTÜ ile ayaklandı. Ardından
Tuzluçayır’dan “devletin Alevisi” olmayacağız sesleri yükseldi. Ve Ahmet’i aramızdan aldıklarında sokaklar yangın
yeri oldu.
Şimdi AKP’nin eylül korkusunun ne kadar haklı olduğunun göstermenin tam zamanı. Aldıkları önlemleri boşa
çıkarmanın tam zamanı. Onların sömürü üzerine kurulu saltanatlarını tuzla buz etmenin, hayatımızı, doğamızı ve
geleceğimizi sömürücü asalakların ellerinden almanın tam zamanı. Fabrikalarımızdan, atölyelerimizden çıkarak
sesimizi sokaktakilerin sesiyle birleştirmenin tam zamanı.

hasan hüseyi korkmazgil

koparip ateşe atmak...

yeşil bir yaprak gibi yüreği

kolay değil öyle genç ölmek

elbet bir bildiği var bu çocukların
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