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OHAL

Neo-liberalizmin son aşaması

OHAL ve KHK
rejimine hayır
DİSK/ Genel-İş Emek Araştırma
“OHAL’de Kamu İstihdamı ve Genel İşler İşkolu” raporunu yayınlandı.
2016’da kamudan 83 bin 45 Kişi
ihraç edildi, kamu istihdamı 60
bin 611 kişi azaldı!
Maliye Bakanlığının verilerine
göre kamuda istihdam edilenlerin sayısı, 2016’nın ilk yarısında
3 milyon 622 bin 150 iken, OHAL
şartlarının hüküm sürdüğü yılın
ikinci yarısında 60 bin 611 kişi azalarak 3 milyon 561 bin 539’a düşmüştür. Oysaki 2016 yılı Temmuz
ayından 2016 yılı sonuna kadar
altı KHK yayınlanmış ve toplamda 83 bin 45 kişi ihraç edilmiş ve
229 kişi görevlerine dönmüştür.

M

aliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımların
artmasını sağlamak amacıyla bir toplantıda “Adalet sisteminin iyi işlediği ülkelerde iş yapmak
daha kolay olabilir, ama oralarda
kar oranları düşüktür” demişti. Bir
savcının duruşma sırasında polis
tarafından tutuklanmasının vaka-i
adiyeden sayıldığı bir ülkede Şimşek, Türkiye’de “adalet sisteminin
iyi işlediği”ni iddia edemezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Haziran’daki MÜSİAD toplantısında
OHAL’in kaldırılması talebine şöyle
cevap vermişti: “OHAL işverenlere
yeni kapılar sunuyor. Dakika başı
grevlerle uğraşmak zorunda değilsiniz artık. Fabrikanın kapanması
kime zarar verir? İşverene, ama aynı
zamanda işçiye de. Sendika işçinin
ücretini öder mi? İşçiler, sendikalar
tarafından sömürülüyor. Ne ülke ne
de işçiler zarar görsün”.

neo-liberal ajandasının yeni bir halkasıdır. Türkiye, altına imza attığı ILO
(Uluslararası Çalışma Örgütü) hükümlerini bile çiğniyor.

Erdoğan, patronlarla elele

İş Kanunu’nun tüm prosedürü
takip edilerek gerçekleştirilmeye
çalışılan bir dizi yasal grev, OHAL’e
dayanılarak “ulusal güvenlik” gerekçesiyle iptal edildi.
OHAL, kamu sektöründe on binlerce kişinin bütün hakların gasp
edilerek veya yargı yolu kapatılarak
gelişigüzel atılması anlamı taşıyor.
Yüz binin üzerinde kamu çalışanı
(akademisyen, öğretmen, doktor, vb)
darbeye veya teröre karşı mücadele
bahanesiyle işten atıldı. Herhangi iş
güvencesi olmayan yeni insanlar, bu
atılanların yerine işe alındı. 2002’den

bu yana AKP hükümetleri kamu sektöründeki iş güvencesini yavaş yavaş
ortadan kaldırmak için çalışıyor; bu
yeni dalga aynı zamanda AKP’nin

Şu an Türkiye’de çalışanların
yaklaşık üçte ikisi ücretli veya yevmiyeli çalışanlardır. Çalışanlar içinde
sendikalaşma oranı nispeten düşük
olduğu için işçi sınıfının sendikalı
kesiminin yürüttüğü/yürüteceği mücadele çok büyük önem taşıyor. Hükümete yakın sendikalar bile bugün
(yine) hükümete yakın işverenlerle
burun buruna gelebiliyor.
Baskı ne kadar yoğun olursa olsun işçi sınıfının mücadeleye atılmasını – ve bu mücadelelerin başarıyla
sonuçlanmasını – engelleyemez.

Her KHK mağduriyeti daha da artırıyor
Hükümet, tüm demokratik teamülleri bir kenara bırakarak ülkeyi OHAL ve
KHK’larla idare etmeye çalışıyor. Neredeyse her ay çıkan KHK’larla on binlerce emekçi işini kaybetti. Temmuz ayında çıkan KHK ile 7348 kişi daha kamudan ihraç edildi.
Hükümet “darbe” ve “terör yandaşlığı” bahanesine sığınarak kamudaki iş güvencesini ortadan kaldırma derdinde. Buna “artık yeter” diyerek sınıf dayanışması sergileme zamanı geldi. İşimize, aşımıza, haklarımıza hep beraber sahip
çıkalım!

Belediyeler taşeron yuvası
Taşeron çalışma iş güvencesi ve güvenliğini tehdit eden en önemli unsurlardan bir tanesi. Hükümet bu sorunu çözmeye son vermişti! Halbuki
neredeyse her sektörde taşeronlaşma giderek artıyor. Bu alanlardan bir
tanesi de belediye hizmetleri.
Belediyelerde çalışan işçilerin yüzde
73’ü (309 bin çalışan) taşeron şirketlerde çalışıyor.
2015 yılı kamu istihdam verilerinde
ise belediyelerce doğrudan sürekli
işçi kadrosunda çalıştırılanların sayısı 113 bin 934 kişidir. Bu sayılar çerçevesinde yaptığımız hesaplamaya
göre belediyelerdeki toplam istihdamın yüzde 73’ünü taşeron şirketlerde
çalışan işçiler oluşturmaktadır.

Bir grup araştırmacı ve akademisyenin oluşturduğu Emek Çalışmaları Topluluğu “2016 İşçi
Sınıfı Eylemleri Raporu”nu yayımladı. Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Şimdi grev tehdidi
olan yere biz OHAL’den istifadeyle anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki hayır, burada greve
müsaade etmiyoruz” sözlerinin hayata geçirildiğini gösteriyor.

Ekonomi uçurumun kenarında

T

ürk ekonomisi son derece
kırılgan bir vaziyette. Çok
büyük bir gayrimenkul balonu, sayıları her geçen gün artan, satılamayıp boş kalan binaların tehdidi altında.
Hükümet bir yandan kredi
musluklarını açarak gayrimenkul
arz fazlasını temizlemeye çalışırken, bir yandan da yeni inşaat yapımını yavaşlatmaya uğraşıyor. Fakat
yarım kalmış binaların yapımı tamamlanmak zorunda; yoksa kredilerini geri ödeyemeyen müteahhitler batar ve bu da finansal sistemi
zora sokar.
Reel sektörün geniş kesimleri zor durumda. Hem Türkiye’nin
hemen dibindeki Suriye’de yaşanan savaş ve bunun sonucu ortaya çıkan şiddet eylemleri hem de
Rusya’yla yaşanan politik gerilimin
turizm ve tarımsal mal ihracatında yarattığı baskı, Türk ekonomisini kıskaç altına alıyor. Şirket iflas

dalgasından kaçınabilmek için
hükümet, daha düşük faiz oranlarından daha fazla kredi verdirmek
için bankalar üzerinde politik baskı kuruyor. Bu bankalar 2001’deki
bankacılık krizinde vergi mükelleflerinin paralarıyla düze çıkmıştı.
Krizde batan 13 bankanın varlıkları,
ayakta kalanlar tarafından ucuza

Borç batağı
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre global borç seviyesi, gelişmekte olan ülkelerin yaptıkları 3 trilyon dolar borçlanmanın etkisiyle 217 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.
2017 ilk çeyrek sonu itibariyle borç stokunun dünya yıllık GSYH’sına oranı yüzde 327’ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl gelişmiş ekonomilerde kamu ve özel sektör
borcu toplam 2 trilyon dolar azalırken, gelişmekte olan ekonomilerde borç 3
trilyon dolar artarak 56 trilyon dolara yükseldi.
Gelişmekte olan ekonomilerde borç/GSYH oranı 2017 ilk çeyrekte 2016’nın aynı
dönemine göre 5 puan artarak yüzde 218 oldu. Çin’in borcu 2 trilyon dolar artarak 33 trilyon dolar seviyesine yükseldi.
IIF raporuna göre gelişmekte olan ekonomiler 2018 sonuna kadar 1,9 trilyon
dolar borç ödeyecekler ve bunun yüzde 15’i ABD Doları cinsinden. En büyük
borç geri ödemelerini Çin, Rusya, Güney Kore ve Türkiye yapacak.
Geçen yıl gelişmekte olan ekonomilerin döviz cinsinden borçlarının 200 milyar
dolar arttığına işaret eden IIF, bunun 2014’ten bu yana görülen en yüksek artış
olduğunu vurguladı ve “Borç çevirme riski yüksek” değerlendirmesini yaptı.

kapatılıp silinip süpürülmüştü. Bu
sayede bu bankalar 2008’deki krizden büyük oranda kayıpsız çıktılar.
Şimdi ise bu istikrar tehdit altında.
Şu anda Yap-İşlet-Devret projeleri şeklini almış bir “gizli borç”
durumu söz konusu. Bu projeler
hesapta uluslararası büyük firmalar tarafından finanse ediliyor. Fakat içerdikleri garanti hükümleri
yüzünden bunların geri ödenmesi,
normal borçlara göre (hele bir de
resesyon ortaya çıkarsa) çok daha
zor. Ekonomik fırtına kopuncaya
kadar bilançolar sağlam görünüyor.
İzmit Körfezi üstüne inşa edilen
ve yakın zamanda açılan köprü iyi
bir örnek: Köprüyü yapan konsorsiyum köprü geçiş bedellerini belli
bir süre toplama hakkına sahipler.
Fakat geçiş bedeli çok yüksek olduğundan köprü üzerinde beklenen
trafik gerçekleşmiyor. Hükümet,
garanti kapsamı çerçevesinde eksik
geçişleri ödüyor. Üçüncü havaalanı gibi diğer büyük projeler de bu

dramatik: Yüzde 3,35’ten yüzde
15,26’ya çıkış. Sonuçta hükümetin
mali manipülasyonu enflasyonun
artmasına neden oldu ve bu durum
değişecekmiş gibi görünmüyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin açıkladığı verilere göre Temmuz ayının ilk iki haftasında
en az 94, 2017 yılının ilk altı ayında ise en az 1070 işçi, iş cinayetlerine kurban gitti. İş cinayetlerinin en büyük sorumlularının başında taşeronlaşmaya bağlı olarak işçinin omzuna binen
aşırı iş yükü ve iş güvencesinin olmayışı yer alıyor.
Havaların ısınması da işçi ölümlerine davetiye çıkarıyor. TV’lerden uzmanlar öğle saatlerinde
gerekmedikçe dışarı çıkılmaması ve çıkılırsa da alınması gereken önlemleri sıraladılar. Peki
bu sıcakta dışarıda çalışmak zorunda kalan işçiler. Mesela inşaat ve tarım işçileri. Çalışma
Bakanlığı’nın sıcaklık rekorlarının kırılacağını önceden bildiği bugünlere dönük olarak öğle
saatlerinde çalışılmamasına dair bir karar vermesi çok mu zor!!

usulle inşa ediliyor.
Son olarak devletin elinde kalan son işletmeler, bunları karşılık
gösterip borç para peşinde koşan
“Varlık Fonu”na devredildi. Tüm bu
faktörler gelecekte büyük sorunlar
ortaya çıkaracak.
Tehlike sinyallerinden birisi
ekonomik durgunluğa karşın enflasyon rakamlarında görülen artış:
Mayıs 2016’da yüzde 6,5 olan yıllık
enflasyon, Mayıs 2017’de yüzde
11,7’ye çıktı. Aynı dönemde öncü
gösterge kabul edilen üretici fiyat
endeksindeki (ÜFE) artış çok daha

Ekonomi kırılgan olabilir, ama
işçi sınıfı mücadele sahnesine çıkmazsa, ekonomik çöküş bile yaşansa bundan politik olarak sağ
kazançlı çıkar. Kriz çıkmasa bile
egemen sınıfın krizi önlemek için
alacağı tedbirlerin yükü işçi sınıfının üstüne biner. Kasım 2015 seçim
kampanyasında söz verilip Ocak
2016’da hayata geçirilen asgari ücretlerdeki yüzde 30’luk artış, enflasyon karşısında çoktan eridi. İşçi
sınıfının örgütlü kesimleri, kendi
ücretleri daha yüksek olmasına
karşın bu artıştan istifade edemediler. Daha da kötüsü örgütlü işçilerin
ücretleri ile asgarisi arasındaki fark
eridi ve bazı durumlarda tamamen
ortadan kalktı. Örgütlü işçiler genellikle iki yıllık toplu sözleşmeler
imzalar. Bu durum iş uyuşmazlıklarının ortaya çıkmasında önemli
bir faktördür: Yaz aylarında ortaya
çıkan grevler ve eylemler, toplu
sözleşme dönemi olan sonbaharın
sıcak geçeceğinin habercisi olabilir.

En yoksulların borçlan(dırıl)ması
Finansallaşmanın öncelikli hedeflerinden biri, daha önce finansal sisteme dahil olmayan kesimlerin, özellikle de yoksulların finansal sistem tarafından içerilmesi. “Yaşanan teknik bir süreç değil, siyasi sonuçları var”
diyen Ümit Akçay Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerini şöyle özetliyor:
“2001 ile 2011 arasında geliri 0 ile 1000 TLolanların, yani geliri asgari ücretin
dahi altında olanların sayısı 10 kat artarak 4 milyona yaklaşmış. Aralığı 0
ile 2000 TL arasında olanlara genişlettiğiniz yani asgari ücretin biraz üzerinde geliri olanları da kattığımızda 2005 ile 2013 arasında bu kategoride
olanların sayısı 3 buçuk kat artarak 7 milyona yaklaşmış durumda. Aralığı
0 ile 5000 TL arasında olan kesimlere kadar genişlettiğinizde ortaya çıkan
sonuç daha vahim. Toplam bireysel borçların üçte ikisi bu kesimin üzerinde. Yani toplam bireysel borçların üçte ikisi alt ve orta sınıflara ait. Üstelik
bu borçların içerisinde kredi kartı borçları yok. Bu borçlar sadece bireysel
kredi borçlarından oluşuyor.”

Kim demiş OHAL koşullarında
grev ve direniş olmaz diye
Grevlerin yasaklandığı, işçilerin haklarını aramasının önüne geçildiği OHAL koşullarında birçok fabrikada işçilerin grev
ve direnişleri sürüyor. Şimdi dayanışmayı güçlendirme zamanı.

Petrol işçisinden işgalli uyarı

T

ürk-İş’e
bağlı
Petrol-İş
Sendikası’nın örgütlü bulunduğu Türkiye Petrolleri,
BOTAŞ, ETİ MADEN gibi köklü kurumlar Türkiye Varlık Fonu’na devredilmişti. Fona devirin ardından
bu kurumlardaki özelleştirme ve
taşeronlaştırma uygulamaları hız
kazandı.
Türkiye Petrolleri’nin bünyesinde yürüttüğü birçok saha hizmetinin
TPIC’e devredilmesi yönündeki karar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından imzalanarak
Bakanlar Kurulu’na sunuldu. Türkiye Petrolleri Adıyaman, Batman
ve Trakya Bölge Müdürlükleri’nden
Ankara’ya gelen ve genel müdürlükte çalışan Petrol-İş üyesi işçiler, Türkiye Petrolleri bünyesindeki sondaj,
workover, kuyu tamamlama, Jeofizik
Operasyonlar Müdürlüğü servis faaliyetleri gibi birçok birimin TPIC’e
(Turkish Petroleum Internatonal
Company) devredilerek özelleştirilmesine dün Ankara’da tepki gösterdiler.
TP Genel Müdürlüğü kampüsünde buluşan işçiler yönetim binasına
yürüyerek burada basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasının ardından Petrol-İş üyesi işçiler genel
müdürlük binasını işgal ettiler. Özel
güvenlik görevlileri yüzlerce işçinin
binaya girişine engel olamazken
kurum yöneticileri polis çağırdı. İşçilerin binayı işgal etmesi sırasında
gergin anlar yaşandı. Merdivenleri

Petrol-İş üyesi işçiler TP Genel Müdürlüğü’nü “işgal” etti.

ve genel müdürün bulunduğu ikinci
katı işgal eden işçiler sık sık “Yönetim
istifa”, “İş ekmek yoksa, barış da yok”
sloganları attılar.
Petrol İş Genel Başkanı Ali Ufuk
Yaşar TP’deki birçok alanın özel şirkete devredilmesine karşı başbakanla bile görüştüklerini ama Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile görüşemediklerini söyledi.
Muhatap alınmak istediklerini belirten Yaşar, bu taleple TP yönetimiyle
görüşmeye gitti. Sendika yöneticileri
genel müdürlükle görüşürken işçiler
sloganlar eşliğinde işgali sürdürdüler. Kısa bir süre sonra sendikacılar
görüşmek üzere Enerji Bakanlığı’na
çağrıldılar. Bunun üzerine işçiler eylemi sonlandırdılar. Sendika heyeti
de görüşme için bakanlığa gitti.

İşçiler “Mutlu”
İstanbul Tuzla’da Kurulu bulunan Mutlu Akü ve Mutlu Plastik fabrikasında çalışan Petrol-İş üyesi 600
işçinin başlattığı grev, kazanımla sonuçlandı.
İşçiler, brüt 506 lira ve her yıl için
10 lira kıdem zammı talep ediyor. Patronun düşük ücret ve hafta tatilini
belirsiz hale getiren 4’lü vardiya sistemi dayatması nedeniyle Mutlu Akü
ve Mutlu Plastik işçileri 17 Haziran’da
greve çıkmıştı.
Anlaşmanın ardından işçiler işbaşı yaptı. 2 yıllık imzalanan sözleşmenin detayları ise şöyle: a) 1. yıl 500
TL, 2016 girişliler için 450 TL zam, b) 2.
Yıl Enflasyon oranı + İlk 6 ay için 50
TL, ikinci 6 ay için 25 TL zam, c) Sosyal

Orkide Yağ’da işçilerin
direnişi sürüyor
İzmir’de bulunan Orkide Yağ’da
işçilerin direnişi sürüyor. Orkide
Yağ’a “FETÖ” operasyonu kapsamında el konulmuş ve yönetimine kayyım atanmıştı. Kayyımın “İşten atma
olmayacak” sözüne rağmen, işçiler
Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş Sendikasına
üye oldukları için işten atıldılar. İşten
atılan işçiler, sendikalı olarak işe geri
dönene kadar mücadelede kararlı olduklarını ifade ediyorlar.

Diam işçileri direnişe devam ediyor

haklarda enflasyon oranında zam, c)
Gece zammı yüzde 21,5, d) Grevde geçen bayram harçlığı ödenirken, Pazar
hafta tatili ise korundu.

Form Ambalaj’da grev devam
ediyor
İzmir Torbalı Ayrancılar’da bulunan Form Koruyucu Ambalaj fabrikasında işçiler 24 Mayıstan bu yana
grevde. Selülöz-İş Sendikası Genel
Başkanı Ergin Alşan talepleri özetlerken “Fabrikada ortalama maaşlar
1500 lira. Biz 450’şer lira zam istiyoruz. İşverenler 175 liraya kadar çıktı.
Ayrıca fazla mesaide yüzde 60 veriliyor. Yüzde yüz talebimiz var. İkramiye olarak da 120 gün talep ediyoruz
ancak işveren bu taleplerimize yanıt
vermiyor. Biz de bu yüzden greve
çıktık... Üretim tamamen durmuş durumda” diye belirtti.

İzmir’de AKG Termo
Teknik’te sendika düşmanlığı
İzmir Kemalpaşa’daki Organize
Sanayi Bölgesinde bulunan AKG Termo Teknik Sistemleri fabrikasında işçiler Birleşik Metal-İş Sendikası’nda
örgütlendiler. İşçilerin birlik olma-

sını hazmedemeyen patron, işten
çıkarma saldırısına girişti. “İşçileri işverene karşı kışkırtmak, fazla mesaiye kalmamak” gibi uyduruk gerekçelerle 26 Mayısta 8 işçiyi, 13 Haziranda
ise 17 işçiyi daha işten çıkardı. İşten
çıkarılan işçiler fabrikanın önünde
direnişe geçtiler. Direnişçi işçiler, sendikal hakları tanınana dek kapının
önündeki direnişi sürdüreceklerini
belirtiyorlar.

Diam Vitrin’de direniş
İstanbul Tuzla’daki Diam Vitrin fabrikasında 215 işçiden 115’inin
DİSK/Birleşik Metal-İş’e üye olması
ve sendikanın fabrikada yetki almasının ardından işçileri işten atan
patron, işçilerin direnişe geçmesi
üzerine geri adım atmış, işçileri işe
alacağı taahhüdünü vermişti. Patron buna karşın sözünü tutmadı,
işçileri işe almadı. Diam Vitrin işçileri de 6 Haziran günü yeniden
direnişe başladı. İşçiler yeniden
başladıkları eylemlerine devam
ederken, patron işten atılan işçileri
işe geri alana ve sendikayı tanıyana kadar direnişi sürdüreceklerini
belirtiyor.

İşçiler işten atılma gerekçesi olarak ileri sürülen “ekonomik
gerekçeler”e de tepkili. Zira, kayyım
işten atmaların hemen ardından
verdiği ilanlarla işçi arıyor. İş ilanını
internet üzerinden görenler fabrikaya başvurmak için geliyor. Kimi zamanda Küçükbay Şirketler Grubu’na
ait diğer fabrikalardan işçiler çalıştırılmaya getiriliyor. Fabrikaya, ayrıca,
direnişteki işçileri gözetleyebilmek
için fabrika girişine binlerce liralık
360 derece dönebilen güvenlik kamerası takıldı.
İşçiler, 4 Temmuz’da direniş alanında dik bırakılmış bir kurşun buldu. Bırakılan kurşunu teslim etmek
ve şikayetçi olmak için karakola giden Sendikanın Örgütlenme Daire
Başkanı Göksel Şengün ve işçilerden
Serkan Yaman, fabrika yöneticilerinin kendilerinden gürültü yaptıkları
için şikayetçi olduğunu öğrendi.

Af Örgütü’nde taşerona
hayır
Yüzyüzecilerin sokakta Uluslararası Af Örgütü’nün görünür yüzü
olduğunu ve kuruluşa değer kattıklarını belirten grevci Sıla Şensoy,
“İnsan haklarına hizmet eden yüzyüze çalışanlarının taşeron sistemiyle
çalıştırılması, sendika haklarının engellenmesi, Uluslararası Af Örgütü
gibi bir insan hakları kuruluşuna yakışmıyor” dedi.

OHAL’de Pazarımızı yedirmeyiz!
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924’te kabul edilen Hafta Tatili
Kanunu’nun kaldırılması üzerine beyaz yakalılardan oluşan
Plaza Eylem Platformu Hafta Tatili
Kanunu’nun kaldırılmasını protesto etti.
Hükümet, yüzlerce yıllık zeytin
ağaçlarını kökünden sökmeyi ve çalışmayı topluma bağlayan kökleri
yolmayı aynı yasa maddesinde bağladı. Ülke çapında ortak hafta tatili,
işçinin dinlenme hakkı olduğu kadar
çalışanları topluma bağlayan toplumsal bir hak ve düzenlemedir. Kadim dinler kadar modern toplumsal
yasalar da ortak hafta sonu tatilini
yani çalışmanın istisna olduğu toplumsal bir günü, yedi günün yedincisini işçiye ve topluma ait bir hak
ve bir zorunluluk olarak görmüştür.
Ama bir ülkenin şımarık işverenleriyle bir olan hükümeti bu zorunluluğu
tanımadığını ilan ediveriyor. Bunun
izinlere, ruhsat ücretlerine ve cezalara atıf yapan gerekçesi de utanç
vericidir, utandığımızdan burada dil-

lendirmiyoruz bile.
Hukukun çatırdadığı, adaletin
temelsiz kaldığı, toplumun köksüzleştirildiği, işverenin şımartıldığı; sadece ve sadece çalışanın
dikili ağacının kalmamasının garanti edildiği bir ülkede biz işçilerin
söyleyeceği tek bir şey kaldı: Bizler

örgütleniyoruz, güçleniyoruz. Kökümüzü sökseniz de ellerimiz birbirine kavuşuyor. Zeytinliklerimizin
kökünden edilmesine izin vermediğimiz gibi hafta tatilimizi de kaybetmeyeceğiz. Unutmayın: Bugün
sizinse yarın bizimdir; toplum biziz,
biz yoksak siz de yoksunuz.

Beyaz yakalılar örgütlenmeli
Ekonominin ve toplumun ihtiyaçları her geçen gün işçi sınıfının beyaz yakalı kesimini büyütüyor. Mal ve hizmet üretiminin makineleşmesi, daha fazla eğitimli
işgücü talebini artıyor. Buna karşın beyaz yakalı emeğin karşılaştığı en büyük
problem örgütlenme sorunudur. Bunun bir nedeni beyaz yakalı işçilerin konumu
konusundaki kafa karşılıklığıdır: Solun bir kesimi (ve hatta çalışanlar dahi) hala
eskiden olduğu gibi beyaz yakalı çalışanların hepsini “orta sınıf” veya “küçük burjuva” olarak görüyor.
Oysa ekonominin ve toplumun gerekleri ve teknolojik değişim, çalışanların üretimdeki konumlarını değiştiriyor. Nasıl ki 19. yy.da buharlı makineler, önceden
usta işi kabul edilen zanaatkar mesleklerin (dokuma, ayakkabı, vs) ürünlerini
standartlaştırıp bunları “basit”leştirdiyse, günümüzde de bilgisayar teknolojileri
ve eğitim olanakları eskinin pek çok “orta sınıf” işini proleterleştirdi.
Günümüzde beyaz yakalı olarak görülen çalışanların ezici çoğunluğu proleterdir
ve tıpkı mavi yakalılar gibi beyaz yakalıların da kurtuluşu örgütlenmekten ve kolektif mücadeleden geçiyor.

Suriyelilere yönelik linç girişimlerine ve
sömürüye hayır

A

nkara Demetevler’de Suriyeli bir göçmenin 5 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiği
yönündeki sosyal medya yalanının
ardından Suriyelilere yönelik linç girişimi yaşandı. Konuyla ilgili açıklamasına “Hoşgörü ve tahammülü elden
bırakmayalım” sözleriyle başlayan
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak “Şu
anda Kahramanmaraş’ta, Adana’da,
Osmaniye’de,
Gaziantep’te
hatta
Ankara’da Ostim’de birçok ilde eğer
Suriyeliler olmazsa düz işçilik yapan
yok, fabrikalarımız durur” dedi.
Her ay onlarca Suriyeli emekçi kayıt dışı ve güvencesiz çalışma koşulları
sonucu ya hayatını kaybediyor ya da
yaralanıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Meclisi’nden Murat Çakır’ın açıkladığı verilere göre: “Zengin olanlar Sapanca’da
villada oturabiliyor, ancak yüz binlerce
yoksul Suriyeli sokaklarda yatıyor, günlüğü 10 TL’ye işte çalışıyor… Suriyeliler
hemen hemen hepsi kayıt dışı çalışıyor.
Devletin açıkladığı sayı 3 milyon kişi ama
daha fazla olması muhtemel. Eskiden
Türk işçiye göre daha düşük ücret alan
Kürt işçi vardı, şimdi ise en düşük ücreti alan Suriyeli işçi mevcut… Yukarıda
değindiğim gibi 10-20 TL, sigortasız çalışma, çalışma saatlerinin belirsizliği, kalacak yerin olmaması, sokaklarda yatma
ya da işyerlerinde konaklama, beslenme
sorunları, başka bir ülkeden gelme yüzünden alışılmadık ortamda kalmanın
da etkisiyle ekstra sağlık sorunları, iş cinayetleri, yaralanmalar ve hastalıklar...

Türkiye’de sadece geçen sene 96 göçmen
işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 60’ı
Suriyeli’ydi. Ülkemizdeki ekonomik sorunların nedeni olarak Suriyeli işçileri
görmemeliyiz. Gerek devletin izlediği siyaset, gerek sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda bu adımlar atıldı. İşsizlik [ve
diğer] sosyal sorunlar [yüzünden ortaya
çıkan] tepkimizi, bizi yönetenlere çevirmeliyiz… Birlikte omuz omuza çalışan
bizler inşaatlarda, tarlalarda, fabrikalarda ulusal kökenimize bakılmaksızın kırıma uğruyoruz. Eğer birlikte ölüyorsak,
mücadeleyi de birlikte vermeliyiz. Bize
düşen görev göçmenler konusunda da
sınıfsal bir bakış açısının oluşturulması,
iktidarın-sermayenin çıkarlarının teşhir
edilmesi ve işçilerin ortak mücadele içinde sorunlarının aşılması.”

Sana düşman, bana düşman, emeğe düşman, doğaya düşman

Akkuyu’nun yüzde 49’u CengizKolin-Kalyon’a satılıyor

T

ürkiye’nin her bir yanında
Cengiz-Kolin-Kalyon’un yarattığı tahribatlara, kömürlü
termik santrallara, HES’lere karşı
yerelde sürmekte olan mücadelelere rağmen hükümet bu kirli enerji şirketlerini ihya ediyor.
Rusya’nın kamuya ait nükleer
enerji kurumu Rosatom, Akkuyu

nükleer santrali projesinin yüzde
49’unu Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumuna satacağını açıkladı.
Rosatom’un uluslararası faaliyetlerinden sorumlu biriminin başında
bulunan Anastasia Zoteyeva, katıldığı bir konferansta hissedarlık anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanacağını belirtti.

Zeytinliklerin ardından meralar da kurtuldu

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve
Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi’nin
2016 yılında yaptığı bir kamuoyu
araştırmasında, kömür ve nükleer,
halk tarafından en az desteklenen
enerji türleri, nükleer için olumlu
görüş belirtenlerin oranı yalnızca
%26.6.
Rus şirketine ortak olan Türk
holdinglerinin sicili şöyle:
•

Artvin’in Kafkasör Yaylası’ndaki Cerattepe mevkiinde bakır
madeni projesi nedeniyle bölge halkı ve tüm Türkiye Cengiz
Holding’i kara listeye aldı.

•

Kolin Holding, Yırca’ya termik
santral yapmak için zeytin ağaçlarını katletti ve yine bölge halkının mücadesi sonucu durduruldu.

•

Kalyon Holding ise Cengiz ve
Kolin’in de olduğu bir konsorsiyumun içinde üçüncü havalimanı projesinde yer alıyor.

Hükümet tarafından hazırlanan ve “Üretim Reformu Paketi” olarak adlandırılan
tasarı ile zeytinlik sahalarının ve meraların sanayi tesislerine açılması öngörülüyordu.
Zeytinlik sahaların yatırıma açılmasına izin veren teklifin gündeme gelmesinin
ardından muhalefet milletvekilleri, sanatçılar, yaşam savunucuları ve üreticilerinden gelen tepkilerin artması üzerine tasarı komisyona geri çekildi.
Komisyonda yeniden yapılan görüşmelerde, “Kamu yararı kararı alınmış yatırımlar” için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına yönelik düzenlemeyi içeren
2’nci maddenin tasarıdan çıkarılmasına karar verdi.
Zeytinlik sahalarına ilişkin maddelerin tasarıdan çıkarılmasının ardından ise
itirazlarını dile getirmeye devam eden yaşam savunucuları, “sıra meralarda” diyerek mera alanlarının sanayiye açılmasına izin veren maddelerin de tasarıdan
çıkarılmasını istediler ve kazandılar.

