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“İşçi sınıfının
kurtuluşu
kendi eseri
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Kazanılmış haklarımızı
savunmak için
GENEL GREV-GENEL DİRENİŞ!

Sermaye sınıfı, AKP hükümeti eliyle bizlerin
kırıntı düzeyindeki haklarına göz dikmeye ve
saldırılarını pervasızca sürdürmeye devam ediyor.
Bugün SSGSS saldırısı gündemde. Yarın ise kıdem
tazminatının gaspı ve Sendikalar Yasası’nın
değiştirilmesi gündeme gelecek. SSGSS Yasa Tasarısı
meclisten geçtiği takdirde sigorta hakkımız elimizden
alınacak. Emekli maaşları azalacak. Hastanelerde
“katkı payı” adı altında ek paralar alınacak. Sağlık
paralı hale getirilerek sermayeye yeni rant alanları
açılacak. Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı ile
kıdem tazminatı hakkımız gaspedilecek. Sendikalar
Yasası’ndaki değişikliklerle sendikal örgütlenme
tümüyle imkânsız hale getirilecek.

Sermaye iktidarı, bu saldırıları kolayca hayata
geçirebilmek için bizleri yapay gündemlerle bölmeye
çalışıyor. Kardeş Kürt halkının haklı ve meşru
taleplerini yok sayıyor. İnkar ve imha politikalarıyla
Kürt halkının sesini kısmaya çalışıyor. Halklar
arasına düşmanlık tohumları ekerek toplumu
şovenizmle zehirlemek istiyor. Bir taraftan
saldırılarını aralıksız sürdürürken diğer taraftan
tepkimizi baskı ve zor aygıtlarını kullanarak ezmek
istiyor. Sağlığa yatırım yapamayacakların, bunun için
“kaynak” ayıramayacaklarını söylüyorlar. Ama öte
taraftan mazlum bir halkın üzerine “akıllı” ve pahalı
bombalar yağdırmakla övünüyorlar. Bu arada
iğneden ipliğe zam yapmayı da ihmal etmiyorlar.
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Sermaye hükümeti, bu saldırılarını çeşitli
manevralar ve oyalamalar eşliğinde gerçekleştiriyor.
SSGSS Yasa Tasarısı’nı 2008’in başında mecliste
görüşerek yasalaştırmayı planlıyorlardı. Ancak bu
yıkım yasasına karşı oluşan tepkiden kaygı
duydukları için yasanın mecliste görüşülmesini Şubat
ayının sonuna ertelemek zorunda kaldılar. Sermaye
hükümeti yalnızca oyalama taktiğine başvurmuyor.
Aynı zamanda tehdit, baskı, yalan, demagoji, bölparçala-yönet vb. yöntemleri de kullanarak zaman
kazanmaya çalışıyor. Böyle bir yol ve yötem
izleyerek hedeflediklerine ulaşacaklarını
düşünüyorlar. Zira patronlar sınıfı örgütlü bir sınıf.
Polisten orduya, medyadan hükümete, meclisten
yargıya kadar devletin tüm kurum ve kuruluşları,
patronları sınıfının çıkarlarını korumak için vardırlar
ve onlara hizmet ediyorlar.
Bizler de sermaye iktidarının saldırılarına, baskı
ve sömürüsüne karşı tarihimizden ve
deneyimlerimizden öğrenmek, kendi sınıf
çıkarlarımız doğrultusunda birbirimize kenetlenmek
ve birleşik bir mücadele hattı izlemek zorundayız.
Zira bu kadar kapsamlı ve yıkıcı bir saldırıya karşı
bir dakika kaybedecek zamanımız yok. Yapılması
gereken örgütlü bir mücadele yoluyla güçlerimizi
birleştirmek ve buna uygun bir mücadele programı
oluşturmaktır. Fabrikalarda, işyerlerinde, sanayi
havzalarında, emekçi semtlerinde, kahvelerde ve
sokakta, kısaca yaşamın tüm alanlarında sermayenin
saldırılarını püskürtünceye kadar örgütlü gücümüzü
harekete geçirerek haklarımız, geleceğimiz ve
onurumuz için kavgayı yükseltmektir.
Son dönemde biz işçi ve emekçilere umut veren
ve mücadele kararlılığı kazandıran THY,
TELEKOM, TEKEL ve Tuzla Tersane işçilerinin
mücadelesinden daha iyi öğrenebilmektir.
Bugün izlememiz gereken yol, Tuzla Tersane
işçilerinin asalak tersane patronlarına karşı
yürüttükleri dişe diş ve militan mücadele yoludur.
Bugün izlememiz gereken yol, TEKEL
işçilerinin özelleştirme saldırısına karışı yükselttiği
kararlı ve direngen tutumdur.
Ve bugün izlememiz gereken yol Ankara Sincan
Organize Sanayi’nde sendikal hakları ve gelecekleri
için coşku ve kararlılıkla direnen TEGA
Mühendislik işçilerinin yoludur.
Kuşanmamız gereken silah, Genel Grev-Genel
Direniş olmalıdır. Sermayenin topyekûn saldırısını
ancak topyekûn bir direnişle püskürtebiliriz.
İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!
Genel grev genel direniş!

Gündem
OSİM-DER’den
coşkulu referandum
çalışması!

İşçi ve emekçiler için yıkım anlamına gelen
SSGSS yasa tasarısına karşı OSİM-DER olarak
“Sağlıkta yıkıma, mezarda emekliliğe geçit
yok!” şiarıyla bir kampanya örgütlüyoruz.
Bölgemizdeki işçi ve emekçileri
bilinçlendirmek ve yasaya karşı mücadele
bayrağını yükseltmek için yoğun pratik faaliyet
içindeyiz.
Sanayi havzasında kampanya şiarımız yer
aldığı afişleri yaygın bir şekilde kullandık.
Sökülen her afişin ardından ısrarla aynı
noktaları afişlerimizle donattık. Çıkardığımız
bildirileri ise merkezi noktalarda ve sanayi
havzasında dağıtıyoruz.
Referandum hazırlıklarının tamamlanması
ile birlikte ise 10 günlük bir referandum
çalışması başlattık. İMES kapılarında,
Dudullu’da, Doğanevler’de, Sultabeyli’de
açtığımız referandum masalarında binlerce
emekçi ile birebir sohbetler gerçekleştirdik,
SSGSS karşıtı mücadeleye güç vermeye
çağırdık. Çalışmalarımız yoğun bir tempo ile
devam ediyor.
OSİM-DER’den işçiler

Gündem
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Dudullu’da SSGSS
karşıtı işçi toplantısı
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek
Platformu’nun Ümraniye yerelinde çalışmasını
yürüten BDSP, OSİM-DER, Alınteri ve EMEP, 9
Şubat günü bir panel gerçekleştirdi. OSB-İMES
İşçileri Derneği’nde gerçekleşen panele İstanbul
Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu üyesi
Aysun Erbahçeli katıldı.
Platform adına OSİM-DER Başkanı yaptığı
açılış konuşmasında, HSGG Platformu’nu ve
yaptığı çalışmaları anlattı. Kısa açılış
konuşmasının ardından Dr. Aysun Erbahçeli’nin
SSGSS Yasa Tasarısı sunumuna geçildi.
Erbahçeli, SSGSS Yasa Tasarısı’nın genel
kapsamı, amacı ve açığa çıkaracağı sonuçlar
üzerinden barkovizyon eşliğinde canlı bir sunum
gerçekleştirdi. Sunum panele katılan işçiler
tarafından yoğun bir ilgi ile izlendi.
Sunumun ardından soru-cevap ve forum
bölümüne geçildi. Bu bölümde 10’nun üzerinde
işçi söz alarak hem yasa tasarısı hakkında
öğrenmek istediği daha ayrıntılı bilgileri sordu,
hem de konu hakkındaki kendi düşüncelerini
ifade etti.
Yapılan konuşmalarda ağırlıklı olarak yasa
tasarısının işçi ve emekçilerin yaşamına olumsuz
etkilerine değinilerek tasarıya karşı yapılması
gerekenler tartışıldı. Birçok işçi tasarı hakkında
daha öncesinde çok bir fikri olmadığını, bundan
sonra ise burada anlatılanları kendi çevrelerine
aktaracaklarını ifade ettiler. SSGSS Yasa
Tasarısı’nın sağlıkta dönüşüm projesi
çerçevesinde emperyalist politikaların bir
uzantısı olduğu ifade edilirken sorunun da özü
itibari ile bir sistem sorunu olduğu vurgulandı.
Dr. Erbahçeli de, bu tartışmalar sırasında
koruyucu hekimlik ve ücretsiz sağlık alanında
ilk uygulamanın SSCB’de gerçekleştiğini,
bugünde ise sadece Küba, Venezuella gibi

kapitalizme direnen ülkelerde uygulandığını
vurguladı.
Yasa tasarısına karşı yapılması gerekenler
planında tüm işçiler tasarının kapsamını kendi
çevrelerine anlatmak ve platform çalışmalarını
kendi fabrikalarına taşımak konusundaki
niyetlerini ifade ettiler. Gerçekleştirilecek
merkezi eylem ve etkinliklere katılımın yanısıra
yerelde de bir dizi eylem ve etkinlik
örgütlenmesinin gerekliliğini vurguladılar. Yasa
tasarısına karşı mücadelenin fabrikalardaki
çalışma koşullarına karşı mücadele ile birleşmesi
gerektiğini ifade ederek komiteleşmeye ve
birlikte mücadeleye vurgu yaptılar.
Forum bölümünden sonra verilen kısa bir
aranın ardından panel bölgedeki fabrikalarda
çalışan 2 işçinin gerçekleştirdikleri müzik
dinletileri ile sona erdi.
Panele 60’ı aşkın işçi katıldı.

4 OSB-İMES İŞÇİ BÜLTENİ
ŞUBAT 2008

İşçilerden

Sermaye devleti bizi
gözden çıkarmış...

24 yaşında genç bir işçiyim. Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşıyım. Şöyle başlayım...
Her vatandaşın beklentileri olur. Çünkü
devletler, hükümetler vatandaşlarının yaşam
koşullarını iyileştirmek için vardırlar, ben böyle
düşünüyorum. Ancak ülkemizde buna tanık
olmadım. Uzun ve zorlu mücadeleler sonucu
kazanılmış bir takım haklarımız vardı. Bu haklar
bugün artık kırıntı düzeyinde. Sermaye sınıfına
hizmet eden hükümetler, bugün, bu kırıntı
düzeyindeki haklarımıza da göz dikmiş
durumdalar. Ben bunu geleceğimiz için,
gençliğimiz için en önemli sorun olarak
görüyorum.
Hükümetler gerçekleri gizliyorlar. İşçiler ve
emekçilerin bu gerçekleri görmemesi için sahte
gündemler yaratarak dikkatimizi başka yönlere
çekiyorlar. Böylece saldırılarını kolay yoldan
hayata geçiriyorlar. AKP hükümeti de özellikle
işçi sınıfının haklarına yönelik birçok saldırıyı
uygulamaya soktu. Son olarak karşımıza SSGSS
Yasa Tasarısı ile çıktılar. Bu saldırı yasalaşırsa
sağlık, emeklilik, sigorta ve iş güvencesi
hakkımız gaspedilecek. Böylece geleceğimiz
karartılmış olacak.
Sınıf bilinçli işçiler olarak, bu saldırının
bizlere neler kaybettireceğini çok iyi bildiğimiz
için bu yasa tasarısının meclisten geçmemesi
için harekete geçmeliyiz. Buna engel olmalıyız.
Sağlık hizmeti tamamen ücretsiz olmalıdır.
Oysa sermaye hükümeti sağlık alanını tamamen
paralı hale getirerek sermayeye yeni rant alanları
açıyor. Hastaneleri ticarethaneye çevirerek biz
işçi ve emekçileri sağlık hakkından da yoksun
bırakıyor. “Paran kadar sağlık” devrini
başlatarak bizi ölüme terkediyorlar. Zaten çok az
bir hakkımız kaldı. Devletin ücretsiz vermek
zorunda olduğu sağlık hizmetini de kaybedersek

geriye hiçbir şey kalmayacak. Devlet her kamu
hizmetini giderek paralı hale getiriyor. İşçi ve
emekçinin her şeyinden kesiyor. En çok vergiyi
işçiden kesiyor. Ancak en az hizmeti de işçi ve
emeçilere veriyor.
Sağlık haktır, parasız olmalıdır. Parası
olmayan ölmek zorunda değildir. Eğer paramız
yok diye devlet bizi tedavi etmeyecekse ya da
hastaneleri kâr amaçlı işletmelere çevirerek
“paran kadar sağlık” diyecekse, bu devlet bizi
gözden çıkarmış demektir.
İşçi ve emekçiler olarak bu yasanın
kesinlikle meclisten geçmemesini istiyoruz. Eğer
meclisten geçerse yasa geri çekilene kadar
mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Yasayı bu
şekliyle kabul etmiyoruz. Yasanın değiştirilip
biraz daha yumuşatılıp tekrar önümüze
sunulmasını da istemiyoruz. Kesinlikle yasayı
istemiyoruz. Bu yasa genel sağlıksızlık
sigortasıdır.
Alemdağ’dan bir işçi

İşçilerden

Topkapı’da yaşanan
kaza değil,
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göz göre göre gerçekleşen
bir işçi katliamıdır!

İstanbul’un göbeğinde bir katliam yaşandı. “Katliam”
diyoruz çünkü, 23 kişinin öldüğü, yüzden fazla da yaralının
olduğu bu felaket, göz göre göre gerçekleşmiş, felaketi
doğuracak tüm şartlar bilinçli bir şekilde oluşturulmuştur.
Yüzlerce atölyenin iç içe olduğu bir ortamda, kumaştan
plastiğe kadar yanıcı ürünlerle birlikte maytap ve havai fişek
üretilmesi, bu büyük felakete davetiye çıkarmaktır. Bu, planlı,
örgütlü bir katliam demektir.
Elbette tek suçlu, gözünü kâr hırsı bürümüş, elde
edeceği paralar için insan hayatını hiçe saymış olan
patronlar değildir. Bu alenen gerçekleştirilmiş olan
katliamda patronların suç ortakları, gerekli denetimleri
yapmayan, daha doğrusu göz yuman başta belediye
yönetimleri olmak üzere emniyet ve valiliktir. Suçlu,
patronlara sınırsız ve kuralsızca sömürme ve semirme hakkı
tanıyan, onları bu yolda teşvik eden, önünü açan hükümet
ve devletin diğer organlarıdır. Suçlu, çarkları işçi canı ve
kanı üzerinde dönen, tek yasası kâr olan kapitalist sömürü
düzenidir.
Katliamın yaşandığı işyeri istisna da değildir. Bu
işyerinin kurulu olduğu Topkapı’da daha böyle katliamlara
davet eden, her türlü denetimden yoksun, işçilerin hayatını
hiçe sayan koşullarda çalışan nice işyeri vardır. Bu işyerlerinde
on binlerce işçi, çok ağır şartlarda sigortasız ve düşük
ücretlerle çalıştırılmakta, her gün kayda girmeden birçok işçi iş
cinayetlerine kurban edilmektedir.
Elbette bu koşullar sadece Topkapı’yla da sınırlı değildir. Daha iki sene öncesinde Ümraniye’de
DES Sanayi Sitesi’nde bir havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamada da 6 işçi kardeşimizi
kaybetmiştik. Bugün ülkenin her köşesinde tezgahlar işçi kanıyla dönmekte, sayısız işyeri toplu
katliamların sessizce hazırlandığı mekanlar haline getirilmektedir.
Dolayısıyla Davutpaşa’da yaşanan katliam ne ilktir, ne de son olacaktır. Kapitalist sömürü düzeni
ayakta kaldıkça, bu düzenin gözü dönmüş patronları ve onların suç ortağı idarecileri işçileri beşer, onar,
yirmişer mezarlara koymaya devam edeceklerdir.
Bugün bizlerin yapması gereken dökülen her damla işçi kanının, alınan her canın hesabını
sormaktır, “Artık yeter!” diyerek ayağa kalkmaktır
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İşçilerden

Haklarımızı bilmeliyiz ve
birlikte davranabilmeliyiz!
Ben Dudullu OSB’de Otomotiv yan sanayinde çalışan bir
işçiyim. Çalıştığımız fabrikada işlerin durgun olmasından
kaynaklı 32 işçiyi bir hafta ücretli, bir hafta ücretsiz olmak
üzere izne çıkardılar. Bizler izindeyken ben dahil 10 işçiyi
işyerine çağırarak işimize son verdiler. Çıkış sebebini
sorduğumuzda bizlere Mayıs ayına kadar işlerin durgun
olduğunu söylediler. Ondan sonra bizlere çeşitli vaatlerde bulundular. Bizler için iş aradıklarını, işler
açıldığında ise bizleri yeniden işe alacaklarını söylediler. Önümüze kağıtlar koyarak hemen imzalamamızı
istediler. Aslında bizlerin o kağıtları imzaladığımız takdirde tazminatımızı almış sayılacağımızı çok iyi
biliyorlardı. Gülerek “İmzalayın, bakın şu kadar para alacaksınız!” diyorlardı. 5 kişi birden başımızda
bekleyerek kağıtları imzalamamız için baskı yaptılar. Birçoğumuz bu baskının da etkisiyle imzalamak
zorunda kaldık. Bizlere aynı gün tazminatlarımızın hesaplarımıza yatırılacağı söylendi. Ancak günler
geçmesine rağmen tazminatlarımız hesabımıza hala yatırılmadı.
Şimdi de mali durumlarının kötü olduğunu söylüyorlar. Böylece tazminatlarımızı gaspetmeye
çalışıyorlar. Aslında işten atılma nedenimiz işlerin durgun olması değildi. Bunu sonradan anladık. Zam
ayının gelmesi ile birlikte zam vermemek ve kıdem tazminatlarımıza el koymak için bu oyuna başvurdular.
Oysa haklarımızı gerçekten bilseydik ve birlikte davranabilseydik patronun bu ayak oyunlarını da boşa
düşürebilirdik.
İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!
OSB’den bir işçi

Yasan’da
direniş var!
Dudulu OSB’de kurulu bulunan Yasan Yassı
Metal’de işçiler geçtiğimiz hafta 3 aydır ücretlerini
alamadıkları için üretimi durdurmuşlardı. Ücretleri 4
Şubat günü vereceğine dair söz veren patronun bu
tarihte de ücretleri ödememesinin ardından Yasan
işçileri 7 Şubat günü fabrika kapısında direnişe
geçtiler. Fabrikayı boşaltmak isteyen patronun girişimlerine karşın fabrika kapısına gelen kamyonları
sloganlarla karşılayan Yasan işçileri direnişlerini sürdürüyorlar.
Son aylarda sürekli olarak işçilerin kötü gittiğinden dem vuran Yasan patronu, 3 aydır da işçilerin
ücretlerini ödemiyordu. Bu durum karşısında işçiler geçtiğimiz 4 Şubat günü üretimi durdurarak fabrika
kapısına çıkmışlardı. Patron ile sendika arasında yapılan görüşmelerde fiili direnişe geçilmeden üretimin
durdurulmasına karşılık patronda ücretleri bir hafta içinde ödeyeceğini taahhüt etmişti. Patronun bu
taahhütünü yerine getirmemesine ve fabrikayı boşaltmak için harekete geçmesi üzerine direnişe geçen
Yasan işçileri patronun sendikayı feshetme girişimlerine karşı direniyorlar.

İşçilerden
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En büyük güç örgütlü mücadeledir!
Sevgili işçi arkadaşlarım, sizlere yaşanmış bir
olayı anlatmaya çalışacağım. Ben, 2003 yılında
Dudulu OSB’de Ceren Aydınlatma’da işe başladım.
Orada yaklaşık 4 yıl 4 ay çalıştım. Fabrika satılma
durumuna geldiğinde çalışanlar kendi haklarını alma
uğraşına ve telaşına düştüler. Ama bu konuda çoğu
insan bilinçsiz neyin nasıl hesaplanacağını
bilmiyorlardı. Kendilerine yardımcı olunması için işçi
derneğimizi önerdim. Ve kabul ettiler. Beklenenin
üzerinde hesaplar çıktı karşılarına ve arkadaşlar
hallerinden memnundu. Hepsi bu konuda birlik
olacaklarını, haklarını işi boykot ederek alacaklarını
söylediler. Pazartesi olmuştu. Sabah işyerinin önünde
yaklaşık 20 kişi bekledik. Bu durumu gören patron
yanımıza ustabaşını göndererek “Çalışmak isteyen
çalışır, istemeyen çalışmaz!” çıkışıyla sindirme
politikası uyguladı. Bütün arkadaşlar çalışmak için
yanımdan ayrıldılar. Ve ben tek kaldım. Ama inanın
yine de moralimi bozmadım. İçimden kendime teselli
veriyordum. Artık tek başımaydım. Onurlu, dirençli
ve inançlı bir şekilde akşam çıkışa kadar bekledim.
Servise bindiğimde arkadaşlar bana “Neden
çalışmadın? Bir yevmiye bir yevmiyedir.” dediler.
Ben dönüp kendilerine “Önemli olan inanmak ve
onurlu davranmaktır. Eve gitmedim, bekledim soğuk
havada ama sizler için.” O esnada işçi
kardeşlerimizden biri “Helal olsun. Biz farklı
düşündük. Helal olsun.” dedi. Ve ertesi gün oldu. Yeni

işveren bana “Fabrikaya gelme. Ben randevu alırım,
sen gelirsin.” dedi. Bende tamam dedim. Ama sabahın
erkeninden kalkıp servise bindim, tekrar fabrikaya
gittim. Ama işçi arkadaşlarımızın tavrı değişmişti.
Ortalık biraz sakinleşsin diye 550 YTL ücret alan bir
arkadaşımıza o akşam maaşının 650 YTL olduğunu
söylemişler. Diğerlerinin ücreti ise misafiri olduğu
için arkadaşlara söylenmemiş, “Yarın söyleriz”
demişler. O yüzden arkadaşlar boykot kararından
uzaklaşmışlardı. Artık kendim için mücadele vermem
gerektiğine karar verdim. İşyerinden sadece ben
çıktım. Ama gerisinin geleceğinden adım gibi
emindim. Öğle vakti olmuştu. Yeni işveren teker teker
işçi arkadaşlarımızı içeri alıp ücretlerini söylüyordu.
Kimine 30, kimine 40 YTL zam vermişlerdi.
Arkadaşlarım benim yanına geldiğinde ben tüm
tazminat haklarımı dernekte hesapladığımız gibi tam
olarak almıştım.
Geride kalan arkadaşlardan 8’i işten ayrıldı
umdukları tam tazminatları alamadan. Geride kalan
arkadaşlarda hallerinden umutsuz bir an önce işten
çıkma hesaplarındalar. Tabi önce tazminat haklarını
alabilirlerse.
Son söyleyeceğim, örgütlü hareket etselerdi işçi
arkadaşlar bugün tüm haklarını alacaklardı. En büyük
güç örgütlü mücadeledir.
Ceren Aydınlatma’dan bir işçi

Best Metal işçileri iş
durdurdu!
Ümraniye Sarıgazi’de bulunan Best Metal’de iki aydır alacaklarını alamayan
35 işçi iş durdurdu. Büyük şirketlere raf ve stand üreten işçiler, Kasım ayından
beri ücretlerini alamıyordu.
OSB-İMES İşçileri Derneği’ne başvuran işçiler İş Yasası’nın 34.
maddesinde yer alan “iş durdurma” hakkını kullanarak 6 Şubat günü iş
durdurdular. Best Metal patronunun toplantı yaparak “işine gelen çalışsın, işine
gelmeyen işten çıksın” diye tehdit ettiği işçiler eylemlerine kararlılıkla devam
ettiler. 8 Şubat Cuma günü patronun ücretleri Pazartesi günü ödeyeceğine dair
söz vermesi üzerine işbaşı yapan işçiler o gün de ücretlerin ödenmemesi üzerine
12 Şubat Salı günü bir kez daha iş durdurma eylemine geçtiler. İşçilerdeki kararlı
duruşu gören Best Metal patronunun ücretleri ödemesinin ardından işçiler tekrar
işbaşı yaptılar.
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İşçilerden

Türbanın örttükleri…

Tüm dünyada ekonomik kriz kapıda...
Ülkemizde işçi ve emekçi kitlelere yönelik azgın
yıkım saldırıları gündemde iken siyasal gündem
bir anda bambaşka bir konuya, türban
meselesine kaydı. Yıllardır hangisinin dinci
hangisinin laik olduğu belli olmayan sermaye
çevreleri bir anda bu mesele üzerinden fırtınalar
koparmaya, başörtüsünün bağlanma şeklini
tartışmaya başladılar.
Daha doğrusu medyada, yani bizlerin önünde
tartıştıkları işin bu kesimi idi. Oysa onlar,
yıllardır başka bir savaşın içindeler. Yıllardır
kurulu düzene hakim olan tekelci patronlar ile
AKP hükümeti sayesinde her geçen gün daha
fazla palazlanan “Anadolu Kaplanları”nın rant
savaşıydı bu yaşananlar. Hangisinin ekonomik
ve siyasal alanda söz sahibi olacağını tartışırken
örttükleri türban maskeyle bizlerin bilincini
bulandırmaya çalışıyorlar.
Zira ne laikliği savunanlar laiktir, ne de
karşıtları bu işi dini koruma adına yapmaktadır.
Laik olduklarını iddia edenler laik değildir.
Çünkü bu ülkede binlerce İHL’yi açanlar, her
sokak başına devlet eliyle cami yaptıranlar bu
sermaye takımıdır. Okullarda su borcu
ödenmediği için sular kesilirken camilerin su
paralarını devlet kasasından ödeyenler yine
bunlardır. Dincilerin de din savunusuyla alakası
yoktur. Filistin’deki kıyımı sessizlikle seyreden,
Irak’taki kıyıma ortak olmak için çırpınan AKP
hükümeti ve bu dinci sermaye takımının ta
kendisidir. Her ikisi de emperyalizme uşaklık
etmek, işçi ve emekçilerin beynini uyuşturmak
için ellerinden geleni yapıyor. Özcesi
emperyalizme uşaklıkta sınır tanımıyor.
Onlar bu uşaklık yarışını sürdürürken ise her
defasında kaybeden biziz. Kırıntı haline gelmiş
haklarımız birer birer gaspedilir. Şimdi de bu
rant savaşının altından bizlerin kazanılmış
haklarını gaspetmeyi planlıyorlar. SSGSS Yasa
Tasarısı ile sağlık ve emeklilik hakkımızı
elimizden almayı, kıdem tazminatımızı ortadan

kaldırmayı planlıyorlar. Kendi aralarında ne
kadar savaşırlarsa savaşsınlar sözkonusu biz
olunca kol kola giriyorlar. Zira bu saldırılar onlar
için IMF’nin ve emperyalistlerin emirleridir.
Bu it dalaşında TÜSİAD duruma müdahale
ederek niyetini ortaya seriyor. “Kriz kapıdayken
böyle gündemlerle uğraşmayın!”, “Sosyal
güvenlik reformu çok gecikti!” türünden
söylemlerle hizmetkarların sahte tartışmaları bir
kenara itmeye ve dört nala saldırı yasalarını bir
an önce çıkarmaya ve uygulamaya çağırıyorlar.
Onlar bu gündemlerle bizlerin beynini
uyuşturmaya çalışırken bizlerin yapması gereken
bu gündemlere kanmayıp, kendi haklarımızı, işçi
kimliğimizi savunmak olmalıdır. Onların sahte
türban tartışmalarından kazanacağımız hiçbir şey
yoktur. Oysa gündemdeki sosyal yıkım
saldırıları ile kaybedeceğimiz geleceğimizdir.
Geleceğimize sahip çıkalım.
Dudullu’dan bir işçi

Kadın

Emekçi Kadın
Kurultayı
24 Şubat’ta
toplanıyor!
Emekçi kadınlar,
Emekçiyiz, kadınız! Dünyanın yarısıyız!
Ancak evde, sokakta şiddeti yaşayan bizleriz!
Fabrikada ise sömürünün, baskının, hakaretin en
ağırını!
Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel haklarından
mahrum bırakılan da biziz. Emekçi kadınlarımız, yaşamın
her alanında baskıyı yaşıyor, sömürüyü iliklerine kadar
hissediyor, eziliyor, horlanıyor, aşağılanıyor!
Ancak çaresiz ve çözümsüz değiliz!
Emekçi Kadın Komisyonları yaşadığımız bu
koşullara “artık yeter!” demek için seni çağırıyor!
Emekçi Kadın Komisyonları’nın İstanbul'un dört bir
yanından emekçi kadınlarla hazırlandığı bu kurultay
senin, bizim, tüm emekçi kadınların sorunlarını tartışmak,
çözüm yollarını bulmak için toplanıyor. Yani yaşamın
yarısında varolan biz emekçi kadınların mücadelede de
varolduklarını haykırması, sesini yükseltmesi için
toplanıyor.
Tüm bu sorunlarla başa çıkmanın yolu, saldırılara ve
sömürüye dur demenin yolu, özgürlük ve eşitlik
mücadelesinde yer almakla, kadınıyla, erkeğiyle
ellerimizi birleştirmekle mümkündür.
Emekçi Kadın Kurultayı, atölyelerde gece-gündüz,
sigortadan-sendikadan yoksun çalıştırılan kadınları
çağırıyor.
Emekçi Kadın Kurultayı, kreşi olmadığı için
çalışamayan, eve kapanarak her türlü sosyal haktan
mahrum bırakılan kadınları çağırıyor.
Emekçi Kadın Kurultayı, evde, sokakta, işyerinde
şiddeti, baskıyı, tacizi yaşayan kadınları çağırıyor.
Emekçi Kadın Kurultayı, sözünü söylemek isteyen,
sınıf mücadelesinde, onurlu yaşam mücadelesinde ben de
varım! diyen kadınları çağırıyor.
Emekçi Kadın Kurultayı seni çağırıyor!

Emekçi Kadın Komisyonları
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Bir adım ileri çıkalım!
Merhaba,
Bende uzun süredir bir fabrikada çalışıyorum.
Etrafıma baktığımda ezilen kadın işçileri görüyorum.
Birçoğu okul hayatını ilkokul veya ortaokuldan sonra
bırakmışlar.
Erkek işçilerle aynı işyerlerinde birlikte çalışıyor,
aynı sorunları yaşıyoruz. Ancak onlar iş bitiminde ve
tatil günlerinde çok rahat gezebiliyorlar. Oysa kadın
işçilerin işe geliş gidiş saatleri belli. Mesai haricinde
eve geç gidemezler. Yani ayrı bir sosyal yaşamları
olamaz onların. Mesai saatinden sonra ise zorunlu ev
işleri başlar. Sanki eşinin, çocuğunun ihtiyaçları kadın
emekçinin zorunlu işiymiş gibi görülür. Hem
çalışmaları, hem de evi idare etmeleri istenerek
sindirilir kadınlarımız.
Oysa emekçi kadınlar da birer insan ve insan gibi
yaşamak istemeliler. Kendilerine güvenmeliler.
Bunun için emekçi kadınlar mücadele etmeliler.
Haklarımızı mücadele ederek kazanabileceğimize
inanıyorum.
Mücadele eden kadınların daha özgür olduğunu
görüyorum. Tüm emekçi kadınları bir adım ileri
çıkmaya, 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Emekçi
Kadın Kurultayı’na destek vermeye çağırıyorum.
Samandıra’dan bir kadın işçi
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Dünya işçi
hareketinden...

Dünya

Nokia’da protesto ve ihanet...

Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia'nın
Almanya'nın Bochum şehrindeki tesisini bu yıl
içinde kapatacağını açıklamasının üzerine karara
karşı büyük bir tepki oluştu. Günlerce Almanya’nın
gündeminin baş köşesine oturan Nokia’nın
kapatılması kararı, 22 Ocak günü yapılan kitlesel bir
yürüyüş ve mitingle protesto edildi. Bochum'daki
protesto gösterisine 20 bine yakın kişi katıldı.
Gösterilerde açılan pankartlarla Nokia'nın fabrikayı
kapatmasına karşı çıkıldı.
Protestolara rağmen Nokia Bochum işletmesinde
çalışmakta olan kiralık işçilerin çıkışlarını vermeye
başladı. Eylemli süreci bir oyalama taktiği olarak
belirleyen sendika bürokrasisi bulduğu ilk fırsatta
patronların safına geçerek işçilere ihanet etti. Hain
sendika bürokratlarının savunduğu plan üretimin iki
katına çıkarılması ve ücretlerde düşüş öngörüyor. Ayrıca
bürokratlar bu işin hayata geçmesi için devletten Nokia
patronları adına 14,3 milyon avro subvansiyon talep
ediyorlar.

Yunanistan’da Sosyal Güvenlik
Yasası’na karşı GREV!

Hükümetin sosyal güvenlik reform tasarısına karşı
kamu ve özel sektör çalışanlarının katıldığı grev, ülke
çapında ulaşımdan haberleşmeye, eğitimden sağlığa
bütün hizmetleri durdurdu.
Hükümetin sosyal güvenlik reform tasarısına karşı 13
Şubat günü gerçekleştirilen 24 saatlik grev Yunanistan’da
hayatı durdurdu. Yunanistan İşçi Sendikaları
Konfederasyonu ve Yunanistan Kamu Çalışanları
Konfederasyonu’nun çağrısıyla yapılan greve tüm kamu
ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra basın sendikaları ve
çalışanlar katılıyor.
Grev nedeniyle her türlü hava, kara ve deniz ulaşımı
büyük ölçüde aksarken, elektrik, su, bankacılık ve
haberleşme hizmetleri de gerçekleştirilemiyor. Grev
kapsamında ülkenin önde gelen haber ajansları
faaliyetlerini durdururken, kamu ve özel televizyon
kanalları ile radyo istasyonları yayın yapmıyor,
gazetelerse basılmıyor. Ülke çapında düzenlenen grev
sebebiyle eczaneler de kepenklerini kapatırken
hastanelerin yalnızca acil durum servisleri çalışıyor.
Greve öğretmenler, avukatlar, doktorlar ve mühendisler
de destek veriyor.

Berlin’de uyarı grevi!

Berlin Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçları
(BVG) çalışanları, 31 Ocak günü gece saatlerinden
itibaren 5 bin sürücüyle 39 saat süren bir uyarı grevi
yaptı. Ver.di Sendikası’nın çağrı yaptığı ve 2 Şubat
gününden itibaren başlatılması planlanan grev, işverenin
işçilerle alay edercesine yaptığı ücret önerisi üzerine bir
gün öne alındı. Otobüs, tramvay ve metroların
beklenmedik bir şekilde devre dışı kalması, yaşamın felç
olmasına yol açtı.

Fransa’da 400 bin kişi yürüdü

Fransa’da memur sendikalarının çağrısı üzerine alım
gücü ve ücretlerin arttırılması talebiyle yapılan
gösterilere 400 bin kişinin katıldı. Eğitim kurumları ve
kamu hizmetlerinde tüm gün boyunca grev yaşandı. Ülke
genelinde on binlerce kişi sokaklara çıkarak ücret ve alım
gücünün arttırılmasını istedi ve iş birimlerinin ortadan
kaldırılmasını protesto etti. Sendikalar öğretmenlerin
katılım oranının yüzde 54 olduğunu bildirdi. Kamu
Hizmetleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre
devlet memurlarının ise yüzde 24,78’i greve gitti.

Polonya’da grev, üç ülkede kuyruk...

Polonya’da, gümrük çalışanlarının ücretlerinin
yükseltilmesi için greve gitmesi üzerine ülkenin Ukrayna,
Belarus ve Rusya sınırlarında yüzlerce TIR’lık ve
uzunluğu 20 km’ye varan kuyruklar oluştu.

Brezilya'da köleliğe karşı yeni yasa...

Brezilya’nın solcu hükümetin Çalışma Bakanlığı
Özel Denetim Grubu kölece çalışmaya karşı sert bir yasa
taslağı hazırlandığını duyurdu. Campos, tasarıya kırsal
grup adı verilen ve büyük toprak sahipleri ve tarım
şirketlerini destekleyen kesimlerin karşı çıktığını belirtti.
2007'de 114 operasyonla 5.963 işçinin kölelikten
kurtulduğu ülkede, hükümetin yeni yasanın yanı sıra
başka önlemler de almayı planladığı ifade ediliyor.

Hukuk
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Şirket satışı ve
devirlerinde yapılması
gerekenler!

Bu ay hukuk bölümünde “çalışılan işletmenin
başka bir işverene satılması veya devri” sırasında
işçilerin haklarını konu olacağız.
Bir işletme eğer başka bir şahısa satılırsa; o
işletmede çalışan işçiler tüm haklarıyla (kıdemi, o
an aldığı ücret, sosyal haklar, çalışma saatleri vb.
haklar olduğu gibi korunarak) beraber diğer şirkete
geçirilmek zorundadır. Ya da tüm ücret alacakları
ve tazminatlarını (kıdem ve ihbar) ödemek
zorundadır. Patronlar genelde şirket satışı veya
değişikliğini vergi borcu ve diğer alacaklılardan
kaçmak veya işçilerin kıdemleri ve diğer haklarını
gaspetmek için yaparlar.
İşçiler şirket satışı veya değişikliklerinde
patronların sözlerine kanmamalıdırlar. Satılan ya da
yeni kurulan şirkete geçişte “bir tutanak veya
sözleşme” yaparak geçiş yapmalıdırlar. Tutanak
veya sözleşmede “işe başlangıç tarihinden itibaren
varolan tüm haklarımla bu şirkete geçiyorum” vb.
ibareler açık ve kesin olmalıdır. Gerekirse tüm
haklar maddeler halinde sıralanmalıdır. Bu yazılı
belge olmaksızın daha sonra ortaya çıkan
anlaşmazlıklarda hak talep etmek oldukça
zorlaşmaktadır. Eğer işveren böyle bir belgeyi
imzalamayı kabul etmiyorsa işçiye alacaklarını
(tazminatlar ve ücret alacakları) vermek
zorundadır. Ayrıca işveren bu ve benzeri
değişiklikleri işçilere yazılı olarak bir ay önceden

bildirmek zorundadır. Eğer bu bildirim
yapılmamışsa işçilerin “ihbar tazminatlarını” da
vermek zorundadır.
Eğer işveren hiçbir koşulu kabul etmiyorsa işçi
“haklı nedenle” sözleşmesini feshedebilir ve
işverenden bu haklarını talep edebilir. Talep edilen
haklar verilmez ise “Çalışma Bölge Müdürlüğü” ne
bir dilekçe ile başvurulmalı ve 6 iş günü geçmeden
iş mahkemesine başvurulmalıdır.
İşçilerin alacaklarını çekle, senetle ya da
taksitle ödeme teklifi yapılması yasalar aykırıdır.
İşveren alacakları nakit ve tek seferde vermek
zorundadır. Şirket satış veya devirlerinde patronlar
karşılarında örgütlü ve bilinçli işçileri
gördüklerinde başka hilelere de başvurmaktadırlar.
Satışı gerçekleştirmediklerinde malları bir
başkasının üzerine devir etme, ya da iflas
göstererek yükümlülüklerinden kurtulmak gibi
yollara başvurmaktadır. Bunlara karşı uyanık
olmak gerekmektedir.
Şirket satışı veya değişikliklerinin önüne
geçebilmek, geçilemediği takdir de haklarımızı
almak için birlikte hareket etmeliyiz. Yasaları
uygulatmak birlik olmaktan geçmektedir. Bu gibi
durumlarda patronların söz vermelerine asla
güvenilmemeli her şey kağıt üzerinde karşılıklı
imzalarla garanti altına alınmalıdır.
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