
Piyasacı sağlık çöküşün eşiğinde

Patronların Ensesindeyiz: SIMO Tekstil işçileri kazandı! Sıra diğer işçilerde
Patronların Ensesindeyiz Mücadele Ağı ile bir araya gelen SUN tekstil taşeronu SİMO tekstil işçileri Çiğli’deki fabrikanın önünde 

direnişe başlamışlardı. SIMO Tekstil işçilerinin kararlı direnişi sonuç verdi. İşten çıkartılan işçilerin maaş ve fazla mesai ücretleri dahil 
alacakları hesaplarına geçti. İşçiler kazanımlarını Çiğli’deki işçi evinde bir araya gelerek halaylarla kutladı. Kazanan SIMO işçileri “sıra 

diğer işçilerde” dedi ve tüm işçileri Patronların Ensesindeyiz ağına çağırdı. ● Sf 3
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İlaç tekelleri, inşaat tekelleri, teknoloji 
tekelleri daha fazla kâr etsin diye en temel 
hakkımızdan, sağlığımızdan oluyoruz.
2019 bitiyor. Kapitalist sağlık sistemi 
yüzünden bu yıl da milyonlarca lira israf 
edildi. Yüzbinlerce hasta en basit ilaçlara 
ulaşamazken gereksiz istenen görüntüle-
me tetkikleri yüzünden MR çekimlerinde 
Türkiye dünya birincisi. Aşılama oranla-
rındaki düşüş alarm veriyor. Ülke çapında 
sayıları onu bulan şehir hastanelerine ise 
ne ulaşılabiliyor, ne içinde tedavi olmak 
mümkün. Hastane içinde bir yerden bir 
yere gidebilmek bile büyük başarı. 
Çözüm belli, halkın sağlığı için de örgütlen-
mesi, en temel hakkına sahip çıkması gere-
kiyor. Sağlık hizmetlerinin kamusal, ücretsiz 
ve nitelikli olması, özellerin kamulaştırılma-
sı, ilaç tekellerinin kuşatmasına son veril-
mesi… Araştırmaların bağımsız yapılması, 
gerici şarlatanların sağlığımız hakkında atıp 
tutmasının da bir cezasının olması!
Üstelik bu hayal değil. Çok daha planlı, 
bilime uygun, toplumun ihtiyaçları ile ör-
tüşen bir sağlık modelini kurmak mümkün. 
Sosyalist ülkelerdeki “Toplumcu Sağlık” 
modeli tam da bu amaca hizmet ediyor.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) "2020'yi kazanmak için, Umuda, örgütlülüğe, halkın 
şölenine çağrı!" başlığıyla üç büyük kentte düzenlediği etkinliklerde Patronların Ensesin-
deyiz Ağı’nda mücadele eden farklı sektörlerden işçiler de yerini aldı. Patronların Ensesin-
deyiz Ağı'na katılarak haklarını arayan tekstil, inşaat, eğitim sektöründen işçiler, kadınlar, 
gençler bir araya gelerek mücadelelerini birbirleriyle paylaştı. ● Sf 3

Aşı karşıtlığı:  
YaptırmaYanlar 
herkesi riske Atıyor
2019 boyunca aşıyla önlenebilir bulaşıcı has-
talıkların bazıları adeta “hortladı”. Aşı yaptır-
ma oranları ise düştü. Uzmanlar, toplumun 
büyük bölümü aşı yaptırmadığında o aşının bir 
etkisi olmadığına işaret ediyor. Aşılama oran-
larının düşmesinde ise aşı karşıtlarının gerici 
kampanyalarının rolü var. Aslında  
bu insanlar hepimize karşı  
suç işliyor! ● Sf 2

Geçtiğimiz hafta sonu “Umuda, Örgütlülüğe, Halkın 
Şölenine Çağrı” buluşmasının İzmir ve İstanbul 
ayağı gerçekleşti. Bir sonraki buluşma 4 Ocak’ta 
Ankara’da. Umudun adresi TKP’de birleşelim!

ÖRGÜTLÜ BİR HALKI HİÇBİR KUVVET YENEMEZ
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İzmir’deki 
etkinlikte yaptığı konuşmasında şunları söyledi: 
“İnsanları çağırıyoruz. Emperyalizme, sömürüye, 
gericiye karşı sıkılı olan bu yumruk, aynı zamanda 
bir dost elidir. Türkiye Komünist Partisi 100. yılında 
yalnızca sıkılı yumruğunu güçlendirmeyecek, 
dosta uzattığı eli daha sıcak ve sevecen kılacaktır. 
Sömürücüler yenilecektir çünkü onlar çürümektedir. 

Komünizm kazanacaktır çünkü insanlığın biricik 
geleceğidir. Ve parti o geleceğin ebesi, o geleceğin 
yaratıcısı emekçi halkın öncüsüdür. Türkiye’de o 
partinin adı Türkiye Komünist Partisi’dir.”

BU KORSAN GEMİSİ BATACAKTIR
Halkın Şölenine Çağrı etkinliklerine yurtdışından 
da dayanışma mesajları iletildi. Hindistan’dan 
İtalya’ya, Rusya’dan Meksika’ya, komünist ve işçi 
partileri, TKP’yi ve dostlarını selamladılar. Yunanistan 
Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, 
katılımcılara Nâzım Hikmet’in dizeleriyle seslendi: 
‘’Bu dünya, bu korsan gemisi batacaktır, taş çatlasa 
batacak. Ve hür, ferah ve ümitli bir âlem kuracağız.’’ .

ANKARA  
4 OCAK CUMARTESİ 19:00

NÂZIM HİKMET KONGRE VE SANAT MERKEZİ

iŞÇiLer ‘hALkıN ŞÖLeNi’NDe’ BULUŞtU

TKP'nin SeSi: Dinleyin!
Temmuz ayında haftalık olarak yayımlanmaya başlandı. 10 

Eylül 2019’dan itibarense hafta içi her gün, sabah 07.00’de dinle-
yicilerine ulaşıyor. Türkiye Komünist Partisi’nin sesli bülteni, her 
gün ülke gündemindeki belirli bir konuda partinin görüşleriyle 
başlıyor, ülke çapında partinin eylem ve örgütlenmeleri hakkında 
bilgilerle, internet üzerinde yayımlanan kimi yazı ve yorumlara 
dikkat çekerek sürüyor. TKP’nin Sesi’nde, her gün bir müzik eseri 
de dinleyicilerle paylaşılıyor. Pazartesi günleri yayımlanan bül-
ten “TKP’ye sorulan sorulara” verilmiş yanıtlara ayrılıyor.

Hastalar, sağlıkçılar, mümessiller, 
eczacılar… Herkese bir dokun bin ah işit. 
Fakat özel hastane patronlarının keyfi 
yerinde. 2019’da da servetlerine servet 
kattılar. Türkiye’deki tüm hastanelerin, 
hastane yataklarının üçte birinden faz-
lası özel sektörün elinde. ● Sf 2

Kişi başı hekime müracaat sayısı 9,5. Bu 
her bireyin yılda neredeyse on kez hekime 
başvurması demek. Bunu bir gurur gös-
terisi gibi sunmalarıysa tam bir rezalet! 
Hedeflenmesi gereken sağlık hizmetlerini 
kullanma ihtiyacının azalması, yani koruma 
ve geliştirme. Oysa şu anda KÖO projelerini 
alan firmalara hasta garantisi veriliyor. İlla 
ki birilerimiz daha çok hasta olacak, daha 
çok hastaneye gidecek, bu sayı önümüz-
deki yıllarda artacak ki verilen garanti 
sağlanacak! Sağlanmasa da firma için so-
run değil, zaten hazineden alacağını temin 
edecek. Olan yine halkın sağlığına olacak.

kimse memNUN DeğiL, AmA 
ÖzeLLeŞtirmeLer sürüyor

korUmAsAk DA oLUr, zAteN 
hAstALıktAN kÂr eDiyorUz
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SAMANALTI / Sait Munzur

ÖzeL okUL BALoNU PAtLADı, ÖzeL hAstANe BALoNU DA PAtLAmAk üzere

hAstANe iNŞAAtLArıNDA iŞ CiNAyetLeri Bitmiyor

ÇÖzüm: toPLUmCU sAğLık

Eğitimde özelleştirme politikala-
rının sonucu ortaya çıkıyor. Ne eğiti-
min niteliğinden söz etmek mümkün 
ne de herkes için eşit bir eğitimden... 
Parası olan, gücü yeten biraz daha 
iyi koşullarda bir eğitimi “satın ala-
biliyor”. Ama aslında yıllık yirmi bin, 
otuz bin lira paralar dökülerek kayıt 
yaptırılan okullar ne öğretmenleri-
ne maaş veriyor ne de öğrencilerin 
temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 
Öğretmenler, veliler, öğrenciler 
isyanda... Hep birlikte haklarını 
arıyorlar. Özel okul balonunu birlikte 
patlatacaklar!

Peki ya sağlık? En az eğitim 
kadar önemli, yaşamsal... Yalnızca 
genç kuşaklar için değil tüm toplum 
için vazgeçilemez bir başlık. Oysa 

sağlıkta özelleştirmenin boyutu eği-
timi çoktan geçmiş durumda. 90’lı 
yıllardan bu yana adım adım tüm 
sağlık hizmetlerinde özelleştirmeye 
gidildi. Özel hastaneler çeşitli şekil-
lerde desteklendi, özel hastane pat-
ronlarına teşvikler verildi. Basamaklı 
sağlık sistemi devre dışı bırakılarak, 
herkesin her hastaneye başvurabil-
mesinin yolu açıldı. Bu belki de en 
çok özel hastanelere yaradı. 2000’li 
yılların başında özel hastanele-
rin oranı %7.5’larda iken, 2018’de 
faaliyet gösteren 1534 hastaneden 
577’si özel…139 bin yatağın ise 50 
binden fazlası özel hastanelere ait. 
Yani sağlık hizmetlerinin neredeyse 
üçte birinden fazlası özelin insafına 
devredilmiş durumda. 

kÖrfez zeNGiNLeri sAÇ 
ektirsiN Diye

Özelleştirme, plansızlık, dağınık-
lık, kaos demek. “Otel gibi” hastane-
ler, mahalle arası “tıp merkezleri”... 
Gericiler için yeni bir kâr kapısı 
olarak envaiçeşit “alternatif tıp” 
merkezleri, hacamatçılar, sülükçü-
ler… Son yıllarda bu tabloya eklenen 
sağlık turizmiyle ülkenin belli 
kaynakları özellikle Körfez ülkele-
rinden gelen zenginler için “saç ekim 
merkezi”, “estetik merkezi” olarak 
değerlendiriliyor. 

Tüm sektörlerde özelleştirmenin 
doğal sonucu olan işsizliğin artışı 
sağlıkta da kendini hissettiriyor. Bir 
zamanların “garanti mesleği” olarak 
görülürken artık hekimler, hemşire-

ler, tüm sağlık çalışanları için işsizlik 
de bir gerçek. 

Şehir hAstANeLeri: ADetA 
Bir kArA DeLik

Şehir hastanelerinde sağlık 
hizmetine ulaşmak bir dert. Hasta-
neye gitmek için en az iki üç minibüs 
gerekiyor. Bunu başarıp kapıdan 
girebilense içeride kayboluyor. Acil 
servisinden cerrahisine gitmek on 
beş yirmi dakikayı buluyor. Türkiye 
genelinde 2016’dan bugüne kadar 
10 şehir hastanesi yapıldı. Adı şehir 
hastanesi; ama yerine bakınca 
neresi şehir neresi hastane anlamak 
mümkün değil. Tüm bu şehir hasta-
neleri, daha önce şehrin merkezinde 
bulunan devlet hastanelerinin, kadın 

doğum-çocuk hastanesi ya da dal 
hastanelerinin kapanmasıyla faali-
yete geçti. Tüm personel de nerede 
yaşadığına bakılmaksızın taşınmaya 
mecbur bırakıldı.

GrAND sUit oDA VAr AmA 
yemekLer BozUk

Tetkikler, görüntüleme, yemekler, 
temizlik, güvenlik… Aynı zaman-
da dev bir iş merkezi görevi gören 
şehir hastanelerinde tüm işlemler 
taşeronlara, taşeronların da taşe-
ronlarına yaptırılıyor. Herhangi bir 
hizmet aksadığında yetkili kimdir, 
sorumluluk kimdedir belli değil. Suit 
oda, grand suit oda bulunuyor ama 
yemekler bozuk çıktığında muhatap 
bulunamıyor. 

Piyasacı sağlık sistemi, özel hastaneleriyle, ilaç tekelleriyle, “alternatif” 
ürünler piyasasıyla topyekûn sağlığımızı tehlikeye atıyor. Hastane  
sahipleri, sektöre kapağı atmış inşaatçılar, ilaç ve teknoloji  
tekellerinin patronları zenginleştikçe halk sağlığından oluyor.

AKP’nin sağlıkta özel projesi olarak gündeme gelen şehir hastanelerinin inşaatları da halkın büyük 
tepkisini topluyor. Şehir hastanesi inşaatları bugüne kadar birçok işçinin mezarı oldu, çok sayıda iş ka-
zası yaşandı. “Özel proje” olan şehir hastaneleri çoğu örnekte denetim de yapılmadan, alınması gereken 
lisanslar, izinler alınmadan açılışlar gerçekleştirildi.  Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Başakşehir Şehir 
Hastaneleri… YDA, Astaldi, Rönesans… 2019 boyunca yüklenici firmaların patronları hazineden bedava 
verilen arazilere konup servetlerine servet katarken maaşları verilmediği için yüzlerce işçi evine ekmek 
götüremedi. Bu hikaye çok tanıdık. Otoyol inşaatlarından, Üçüncü Havalimanı’ndan, YHT kazalarından...

Oysa sağlık tüm vatandaşlar için bir hak. Eşit, ücretsiz, 
nitelikli ve erişilebilir olmak durumunda. Çözüm basit. 
Tüm özel hastaneler kamulaştırılmalı, ilaç sanayisi 
geliştirilmeli ve dışa bağımlılık geriletilmeli. Halkın 
sağlığını tehdit eden bilimdışı tüm uygulamalar ya-
saklanmalı, devlet üniversitelerinde bilimsel çalış-
malar desteklenmeli. İlaç tekellerinin rekabetine göre 
değil, çocukların, gençlerin, yaşlıların, engellilerin, tüm 
toplumun ihtiyaçlarına göre araştırmalar planlanmalı. 

Kaynak israfına son verilmeli, sağlık 
hizmetleri basamaklı mantığa 
uygun olacak şekilde planlanmalı. 
Buna yetecek kaynağımız var. Ör-
nekleri de var… Sosyalist Küba’nın 
kıt kaynaklara rağmen sağlıkta bir 
mucize yaratması bir tesadüf değil, 
merkezi planlamanın eseri. Daha geç kalacak olursak 
ise elden gidecek olan sağlığımız.

kAPitAList tıP: sAğLığA zArArLıDır

İ
laçların bir piyasasının olması, bu 
piyasanın sahipleri dışında herkes 
için bir çile anlamına geliyor. Mü-
messiller, sağlık çalışanları, eczacılar, 
hastalar… Öyle bir düzen ki bu, enin-
de sonunda herkes ilaç tekellerinin 

çıkarına hizmet ediyor. 

BU Ne yAmAN ÇeLiŞki: iLAÇ 
PAzArLAmAk!

İlaç mümesilliği bütünüyle kapitalizmin 
yarattığı bir meslek. Günde onlarca kilo-
metre yapıyor, attıkları adım bile GPS’lerle 
takip ediliyor. Kota ve performans baskı-
sıyla, her an işten çıkarılma korkusuyla 
çalışıyorlar. Şık giyinmek güleryüzlü olmak 
zorundalar. Mümessillerin çoğu depresyon-
da, kaygı içinde… Ama o ilaçlar da satılmak 
zorunda.

İşin öbür yanında, bu metayı satın alan-
lar var. Daha doğrusu, hayatta kalmak ya 
da tedavi olmak için satın almaktan başka 
seçeneği olmayanlar. Hastalar... Kur farkı 
nedeniyle ilaç firmalarının stok yaptığı 
ilaçlara hastalar aylarca ulaşamayabiliyor. 
İthal muslukları biraz kapanınca en kritik 
ilaçların temininde sorun yaşanıyor. Diya-
bet ilaçları, kanser ilaçları, psikiyatri ilaçları 
bulunamıyor. Bu aslında bu hastalığı olan 
insanları yok saymaktan başka bir şey değil. 

Sağlıkçılarsa bu düzende firmaların 
fahiş derecedeki manipülasyonları altında. 
Bilimsel kongreler ilaç firmalarının spon-
sorluğunda gerçekleştiriliyor. Üniversiteler 
araştırmalara teşvik vermenin önüne bin 
bir engel çıkarırken yeni ilaç araştırmala-

rın pek çoğu ilaç tekellerinin 
laboratuvarlarında yapılıyor. 
Böyle olunca hem tüm ilaçlar 
daha pahalıya geliyor, hem 
firmaların kâr beklentileri, 
toplumun gerçek ihtiyaçlarının 
önüne geçiyor. 

AŞı kArŞıtLığı: hePimiz risk 
ALtıNDAyız

Kızamık önlenebilir bir bulaşıcı hastalık. 
2019 yılına ise kızamık vakalarının hortla-
ması damga vurdu. Geçen yıl tüm dünyada 
çoğu 5 yaşın altında 140 bin kişi kızamık 
nedeniyle yaşamını yitirdi.

Aşılama bireysel bir konu değil. Tüm 
toplumun korunabilmesi için herkes birbi-
rinden sorumlu. Toplum genelinde aşılama 
belli bir oranın altına düştüğünde, geri ka-
lanlar aşı yaptırsa bile onlar için koruyucu 
olmayabiliyor. Kızamık için bu oran iki doz 
aşı için %95 olarak ifade ediliyor. Oysa dün-
ya genelinde iki doz aşıya erişebilenlerin 
toplamın %70’inden azı olduğu belirtiliyor. 
Bir yandan robot teknolojisi, yapay zekayla 
tetkik değerlendirme teknolojileri konuşu-
lurken diğer yandan en temel bağışıklama 
hizmeti sunulamıyor. 

Aşılama oranlarının düşmesinde en bü-
yük sorumluluksa aşı karşıtları ve onların 
önünü açan gerici politikalar. Aşı yaptırma-
yı bireysel bir tercih gibi göstermek, “içinde 
alkol var”, “domuz ürünleri kullanılıyor” 
gibi safsatalara dayanarak çocuğuna aşı 
yaptırmamak ve esas olarak bunlara devle-
tin izin vermesi tüm çocukları riske atıyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nden açıklama: 
AŞıLAmA orANLArı DüŞüyor, sALGıN riski VAr

http://bilimveaydinlanma.
org/asilama-oranlari-du-
suyor-salgin-riski-var/

Aşı önemli bir koruyucu sağlık 
hizmetidir

Emekçi halkın bilim akademisi 
olma yolunca yüzlerce bilim emekçisi 
üyesi bulunan Bilim ve Aydınlanma 
Akademisi, geçtiğimiz kasım ayında 
aşılama oranlarının düşmesi üzerine 
bir açıklama yayınladı. 

“Aşı pek çok hastalıktan koruyu-
cudur. Çiçek hastalığı aşı sayesinde 
yok edilmiştir, çocuk felci de yine 
aşıyla yok edilme aşamasındadır. 
Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, 
boğmaca, difteri, tetanos, suçiçeği 
gibi hastalıklar ise aşıyla önemini 
yitirmiştir.”

Türkiye’de tam aşılı çocukların 
oranı düştü

BAA’nın açıklamasına göre Türki-
ye’de aşılamada büyük sorunlar var. 
Kasım ayı başında yayımlanan 2018 
yılı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştır-
ması bu gerçeği bir kez daha ortaya 
koydu. 12-23 aylık çocuklarda tam 
aşılı olanların oranı %66,9 olarak 
kaydedildi. Her üç bebekten birinin 
aşıları tam yapılmıyor!



mAAŞıNı ALAmAyAN ÖğretmeNLerDeN Bir Boykot DAhA

sımo tekstiL iŞÇiLeri PAtroNLArıN 
eNsesiNDeyiz iLe kAzANDı

yiNe ŞeNoL hUkUk BürosU yiNe BAskı

İzmir’deki Sun Tekstil taşeronu 
SIMO Tekstil işçileri kıdem tazmi-
natı, maaş, fazla mesai ve izin gibi 
hakları ödenmeden işten çıkarıl-
mışlardı. Patronların Ensesindeyiz 
Mücadele Ağı ile bir araya gelen 
işçiler Çiğli’deki fabrikanın önünde 
direnişe başlamışlardı.

SIMO Tekstil işçilerinin fabrika 
önünde direnişleri sonuç verdi. İşten 
çıkartılan işçilerin maaş ve fazla 

mesai ücretleri dahil tüm alacakları 
19 Aralık 2019 itibari ile hesaplarına 
geçti. İşçiler kazanımlarını Çiğli’deki 
işçi evinde bir araya gelerek halay-
larla kutladı.

Tekstil sektöründe olmaz deni-
leni örgütlü mücadeleyle kazanan 
SIMO işçileri yaptıkları açıklamada 
“sıra diğer işçilerde” dedi ve patron-
ların ensesindeyiz ağında örgütlen-
meye çağrı yaptı.

Öğretmenler Doğa 
Koleji’nin İTÜ Vakfı’na dev-
redildiği yönündeki iddianın 
ardından, öğretmenler hâlâ 
resmî açıklamanın yapılma-
sını ve ücret ödemeleriyle 
ilgili sürecin netleşmesini 
bekliyor. Doğa Koleji Öğ-
retmen Komitesi konuya 
dair bir “Oyalamayı Bırakın; 
Ücretlerimizi Ödeyin” başlıklı bir 
açıklama yayınladı:

OYALAMAYI BIRAKIN; 
ÜCRETLERİMİZİ ÖDEYİN

Geçtiğimiz hafta, ücretlerimizin 
ödenmesi ve öğrencilerimizin eği-
tim hakkının korunması taleple-
riyle gerçekleştirdiğimiz üç günlük 
boykot ses getirmiş, bakanlık 
sorunun çözümü için adım atmak 
zorunda kalmıştı. Bakan Ziya 
Selçuk, öğretmen ve öğrencilerin 
mağduriyetlerini gidereceklerini 

açıklamış, resmî kanallardan İTÜ 
ile satış görüşmeleri yapıldığı 
açıklanmıştı.

İTÜ vakfı ile başlayan devir iş-
lemleri günler geçmesine rağmen 
tamamlanmadı, bizlere tatmin 
edici bir açıklama dahi yapılmadı. 
Bugün, başladığımız yerdeyiz; so-
runlarımız çözülmüş değil, aylardır 
olduğu gibi yönetim bizi oyalama 
çabası içinde.

Boykotumuzu bitirirken, 
“Haklarımızın takipçisi olaca-
ğız. Okulun başına hangi patron 
geçerse geçsin, kendi haklarımız 

ve öğrencilerimizin eğitim 
hakkını korumak için birlikte 
davranmayı sürdürmemiz 
gerektiğini biliyoruz” de-
miştik. Öğretmenleri oyala-
yarak, görmezden gelerek 
susturabileceklerini; dahası 
mücadeleyi unutturabile-
ceklerini sanıyorlar.

Bu tablo, öğretmen-
lerin örgütlü hareket etmelerinin 
önemini ve aciliyetini bir kez daha 
ortaya koymuştur. Tüm öğretmen 
arkadaşlarımızı Doğa Koleji Öğret-
men Komitesi’ni büyütmeye davet 
ediyoruz.

Her kampüste bir öğretmen 
komitesi kurulsun; önümüzdeki 
süreçte nelerle karşılaşacağımızı 
ve haklarımızı nasıl alabileceğimizi 
konuşalım, tartışalım, daha güçlü 
bir şekilde sahneye çıkalım.
Doğa Koleji Öğretmen Komitesi

İrtibat İçin; 0541 940 05 14 

ÖĞRETMENLERİN MÜCADESİ 
SÜRECİ HIZLANDIRDI

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi 
tarafından yapılan diğer açıklama-
da ise öğretmenlerin mücadele-
sinin süreci hızlandırdığına dikkat 
çekilirken, örgütlülüğün getirdiği 
kazanımların altı çizildi. Komite 
yaptığı açıklamada bundan sonraki 
süreçte de birlikte hareket edebil-
mek adına tüm öğretmenleri PE 
Doğa Koleji Öğretmen Dayanışma 
Ağı’na davet etti. Açıklama şöyle:

Üç gün boyunca iş bırakma 
hakkını kullanan meslektaşlarımızı 
kutluyoruz.

Süreci hızlandıran, yapılan 
öğretmen boykotudur.

Artık yalnız değiliz. Tüm arka-
daşlarımızı yüzlerce öğretmenin 
boykot sırasında katıldığı PE Doğa 
Koleji Öğretmen Dayanışma Ağı’na 
davet ediyoruz.
Doğa Koleji Öğretmen Komitesi

Denizbank, Türk Telekom, 
Turkcell, Garanti BBVA, İstanbul 
Varlık, Merkez Alacak Yönetimi 
ve Hayat Varlık gibi şirketlerin 
dosyalarını takip eden Şenol 
Hukuk Bürosu’yla ilgili haksızlık 
ve kanunsuzluk haberleri gel-
meye devam ediyor. Zorla istifa 
ettirilen, hakkı verilmeden işten 
çıkarılan, mobbing uygulanan 
emekçiler yaşadıkların Pat-
ronların Ensesindeyiz Ağı'na 
iletiyorlar.  

Son olarak iş akdi devam 
eden bir çalışan ay sonunda 
kotayı tutturamaması halinde 
iş akdine son verileceğinin 
kendine iletildiğini belirterek 
peşinen istifa metni imza-
latıldığını iletti. Ay sonunda 
kotayı şans eseri tutturdu-
ğunu ancak her ayın başında 
ve sonunda iş akdine son verile-
ceği baskısıyla psikolojik olarak 
yıprandığını ve bir yılını doldurduğu 
için daha da mobbinge maruz bıra-
kılarak kendisinin istifa ettirilmek 
istendiğini söyledi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı ta-
rafından yapılan açıklamada ise bu 
hukuksuzluklara karşı ses çıkarma, 
örgütlenme çağrısı yapılarak şöyle 
denildi:

“Sevgili Şenol Hukuk Bürosu 
emekçileri, 

Firmamızın adı hukuk bürosu 
ama hepimiz biliyoruz ki hukuksuz-
luğun en büyük örnekleri bu şirkette 

yaşanıyor.
Neler mi oluyor?
En başta hepimizin üstünde 

yoğun bir performans baskısı 
kuruluyor. Kotayı tutturamayan 
arkadaşlarımıza istifa dilekçesi 
imzalatılıyor ve 15 gün daha süre 
veriliyor. Bu sürede de kotayı dol-
duramayan arkadaşlarımız, sanki 
kendileri istifa etmiş gibi kapı dışarı 
ediliyorlar. En baştan istifa dilekçesi 
imzalamayanlar ise hiçbir gerekçe 
gösterilmeden işten çıkarılıyorlar. 
Soruyoruz, hukuk bunun neresinde?

Başka?

Yıllık ücretli izin hakkımız 
yasalara göre 14 günken, yılını 
dolduranlara en fazla 5 gün 
ücretli izin veriliyor. Peki, hukuk 
bunun neresinde?

Bitti mi?
Elbette hayır. Bir dakika bile 

geç kalmamız ve bunun tekrar 
etmesi durumunda, geçimimizi 
sağlamamız için yaşamsal olan 
primlerimizden de kesintiler 
yapılıyor. Hoş, kesilmiş hali bile 
aylardır yatırılmıyor. Maaşlarımız 
ise günlerce geciktiriliyor. Soruyo-
ruz, hukuk bunun neresinde?

Şenol Hukuk Bürosu, işte böyle 
hukuksuzluğun en büyük merkez-
lerinden birisi oluyor. 

Öte yandan, baskıyla, zorbalıkla 
her şeyi yapabileceğini düşünen 
patron ve temsilcileriyse fena halde 
yanılıyor. 

Çünkü biz Şenol Hukuk Büro-
su’nda çalışan ve önceden çalışmış 
alacaklı emekçiler, bu işin peşini 
bırakmayacağız. Şenol Hukuk 
Bürosu’nda yaşanan hukuksuzluk-
ları, hak ihlallerini tüm Türkiye’ye 
duyuracağız.

İnsani çalışma koşulları sağla-
nana kadar, izin haklarımız, prim 
haklarımız teslim edilene kadar 
mücadele edeceğiz. 

Bu çağrıya sen de kulak ver, bu 
mücadeleye sen de katıl!

Yaşadığın hak gasplarını, maruz 
kaldığın baskıyı Patronların Ense-
sindeyiz Ağı ile paylaş!”

Örgütlendiler, 
mücadele ettiler, kazandılar

İstanbul Büyükçekmece'de yer 
alan Özel Gökjet Havacılık Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışan 
öğretmenler maaşlarının ödenme-
mesini gerekçe göstererek iş bıraktı.

Okul idaresiyle yapılan tüm 
toplantıların sonuçsuz kaldığını, en 
az 3 aydır maaş alamadıklarını, bazı 
öğretmenlerinse 7-8 maaşının içe-
ride olduğunu belirten öğretmenler 
ücretleri tamamen ödeninceye kadar 
İş Kanunu'nun 34. maddesi gereğince 
haklarını kullanacaklarını ve iş bıraka-
caklarını duyurdular.

Öğretmenler, iş bırakma bildi-
rimlerini yönetime sunduktan sonra 
tam katılımla boykota başladılar. 
22 öğretmen ve 1 müdür yardımcısı 

bulunan okulda müdür hariç tüm öğ-
retmenler ders bıraktı. Velilerin sabah 
saatlerinden itibaren okula gelmeleri 
akabinde okul kurucusunun da okula 
gelerek velilere görüştüğü ve öde-
melerin peyderpey yapılacağına dair 
açıklamalar yaptığı belirtiliyor. 

Öğretmenler geçtiğimiz gün yap-
tıkları açıklamada mücadele etmekte 
kararlı olduklarını şu sözlerle ifade 
etmişlerdi: 

Bizler aylardır maaşını alama-
yan Özel Büyükçekmece Gökjet 
Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğretmenleriyiz. Yola çıktığı-
mızda aklımızda sadece Atatürk ilke 
ve inkılaplarına uygun, ahlaklı ve 
saygılı öğrenciler yetiştirmek vardı. 

Öğrencilerin gözlerinde ışıltı, kalple-
rinde sevgi, geleceklerinde bir değer 
olmayı düşündük her zaman. Fakat 
bu mümkün olmadı ya da oldurulma-
dı. Yaşadığımız baskılar ve öğretmen-
lik mesleğinin değersizleştirilmesi, 
yaşadıklarımızı dile getirdiğimiz ama 
sonuçsuz kalan toplantılar, aylardır 
ertelenen maaş ödemeleri ve verilen 
sözlerin tutulmayışı bizim için bardağı 
taşıran son damlalar oldu. Hakkımızı 
aramaya çalıştığımızda ise önümüze 
koyulan bir dolu engelle karşılaştık. 
Okul yönetimi sorunlarımızı çözmek 
için adım atmazken biz yeni bir adım 
atmaya ve sesimiz daha fazla duyur-
maya karar verdik. Geleceğe ışık tuta-
cak yeni nesiller yetiştirmek gayesin-

de olan bizler, Gökjet Lisesi Öğretmen 
Komitesi’ni kurduk.  Bundan soran 
birlik ve beraberlik içerisinde hareket 
ederek sorunlarımızın çözümünü bu-
lacağımıza inanıyoruz ve haklarımızı 
almak için ortak sesimizi daha gür 

çıkaracağımızı ilan ediyoruz. 
Patronların Ensesindeyiz Özel Okul 
Öğretmen Dayanışma Ağı
Özel Büyükçekmece Gökjet Havacı-
lık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Öğretmen Komitesi

Özel Gökjet Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çalışan öğretmenler, 
3 aydır maaş alamadıkları için iş bırakacaklarını duyurdular.

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

iki kAmPüs BoykotA 
DeVAm eDiyor

Ankara’daki iki farklı kampüste öğretmenler 
boykota devam ediyor. Görüştüğümüz boykotçu 
öğretmenler boykota devam ettiklerini çünkü 
emekçilerin ücretlerin ödenmesi talebini ısrarla 
iletmiş olmalarına rağmen ilgililerce hiçbir somut 
adım atılmamış olduğunu belirterek “Yeni yıla da 
ücret alınmadan girilecek olması halinde; yasadan 
kaynaklanan haklarını diğer arkadaşlarının da 
katılımıyla daha güçlü bir şekilde kullanacaklarını” 
yinelediler.

DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMEN KOMİTESİ’NDEN AÇIKLAMA:
oyALAmAyı BırAkıN, üCretLerimizi ÖDeyiN



T. HALK BANKASI 
Kadıköy/İstanbul Şubesi
Şube kodu : 0140 
Hesap no: 16000060
Türkiye Komünist Partisi IBAN: 
TR960001200914000016000060

YAPI KREDİ BANKASI 
Ümraniye Çarşı Şubesi
ŞUBE KODU : 1171 
HESAP NO: 87854153
Türkiye Komünist Partisi IBAN:  
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Bahariye Şubesi
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Türkiye Komünist Partisi IBAN:   
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HAYDİ UNUTMAYALIM, BİZ GÜCÜ NERDEN ALIRIZ? DAyANıŞmA
Türkiye Komünist Partisi, maddi kaynaklarını 
üyelerinin ve dostlarının, dişinden tırnağından 
artırdıklarıyla partiye aidat ve bağış verenlerin 
katkılarıyla oluşturuyor.
Türkiye Komünist Partisi’ne bağışlarınızla katkı 
koyabilirsiniz. Hesap numaralarımız şöyle:

İ
zmir KültürPark ve İs-
tanbul Bostancı Gösteri 
Merkezi’nde yapılan buluş-
malar Şair Nihat Behram’ın 
“Kundak” şiirini okumasıy-
la başladı. 

İzmir’de TKP İzmir İl Başka-
nı Başar Özer, İstanbul’da TKP 
İstanbul İl Başkanı Aydemir 
Güler’in konuştuğu etkinliklerde 
emekçilerin yoğun ilgisi ve coşku-

su öne çıktı. 
TKP Genel Sekreteri Kemal 

Okuyan iki kentte de yaptığı 
konuşmada sömürü düzenini yık-
manın biricik koşulunun mücade-
le etmek olduğuna değindi.

Gülcan Altan ve Yapıcılar 
Orkestrası'nın ezgileriyle devam 
eden etkinlikte, Orhan Aydın 
Nazım Hikmet’in “Seni Düşü-
nüyorum” şiirini okudu, Gazete-

ci-yazar Enver Aysever komünist 
şair Nazım Hikmet’in mücadele-
sini anlattı.

Etkinliğe tüm dünyadan 
komünist ve işçi partileri destek 
verdi. Portekiz, Venezuela, İtalya, 
Britanya, Rusya, İsrail, Yunanis-
tan, Macaristan, İspanya, Hin-
distan ve Meksika'dan partiler 
dostluk ve dayanışma mesajlarını 
ilettiler.

N
E YAPMALI?

2020’yi kAzANmAk iÇiN!
Umuda, Örgütlülüğe, halkın Şölenine Çağrı

Geçtiğimiz hafta sonu “Umuda, Örgütlülüğe, Halkın Şölenine Çağrı” 
buluşmasının İzmir ve İstanbul ayağı gerçekleşti.

‘komüNizm kAzANACAktır ÇüNkü 
iNsANLığıN BiriCik GeLeCeğiDir’

‘kArANLık kABUsU yırtıP AtACAğız’

’semt eVLerimizi izmir’iN tüm iLÇeLeriNe tAŞıyALım’

TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler, 
emekçilerin partisiyle buluşma öykülerini 
sıraladığı konuşmasında, TKP’nin İşçi cina-
yetlerine, işsizliğe, kadın katliamına, ülkenin 
insanıyla doğasıyla, kentiyle kırıyla yok 
edilmesine karşı mücadele edeceği başlıkları 
hatırlattı:  “TKP Doğa Kolejinde. TKP tekstil 
fabrikasında. TKP metal fabrikasında. TKP 
okulda. TKP şantiyede. Nerede mücadele 
varsa orada TKP’yi göreceğiz.” İstanbul’u 
geçmişte ve bugün yıkıma uğratan projelere 
de değinen Aydemir Güler, İstanbul’a sal-
dırının önüne geçilemediği durumda, kanal 
denilerek, rant denilerek, Boğaz denilerek 
bu şehrin ve bölgenin görülmemiş bir çevre 
felaketinin içine gömüleceğine işaret etti. 
Mücadele etmeden depreme karşı bile ön-
lem alınamayacak bir noktada olduğumuzu 
hatırlatan Güler, etkinliğe katılanları karanlık 
kabusu birlikte yırtıp atmaya çağırdı.

TKP İzmir İl Başkanı 
Başar Özer, geçtiğimiz 
yıl İzmir’in 10 noktasın-
da semt ve işçi evleri 
kurulduğunu hatırlata-
rak bu evlerin bilimsel 
ve laik eğitimden 
mahrum bırakılmış ço-
cuklara okul, gençlerin 
sosyalizmle tanıştıkları mekanlar 
olduğunu anlattı.  Semt evlerini-
nin direnişe geçen işçilerin okulu 

olduğunu da örneklerle 
anlatan Özer,  “Dost-
lar semt evlerimizle 
attığımız adımlar çok 
önemlidir, öte yandan 
gideceğimiz de bir o 
kadar yolumuz var. Ge-
lin TKP’ye omuz verin, 
semt evlerimizi, işçi 

evlerimizi, köy evlerimizi İzmir’in 
tüm ilçelerine taşıyalım, umudu 
hep birlikte büyütelim” dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal 
Okuyan, İzmir etkinliğinde ko-
nuşmasına, devrimcilerin ve 
komünistlerin umudunu yitirmeye 
hakkının olmadığını, mücadele 
edilmediği ve örgütsüz kalındığı 
sürece umudun kırılacağını vurgu-
layıp “Biz hayal taciri değiliz, boşa 
kürek çekmiyoruz sadece ve sade-
ce geleceğimizi ellerimize almaya 
çalışıyoruz. İnsan olmanın gereği 
bu. İnsan olmanın gereği umudu 
çoğaltmak, teslim olmamak, bo-
yun eğmemek. Boyun eğmeyenler 
hoş geldiniz.” diyerek başladı.

TKP’nin en çok emekçiler 
arasında örgütlendiğine işaret 
eden Okuyan, “Türkiye Komünist 
Partisi bir işçi sınıfı partisi. Çok 
olmadı, bir sürü önce Patronların 
Ensesindeyiz diye bir çalışma 
başlattık. Partimizin sendikacıları, 
öncü işçileri, avukatları, gazeteci-
leri harekete geçti. İşçilere nerede 
bir haksızlık yapıldıysa Patronların 
Ensesindeyiz oraya el attı. Doğa 
Koleji’ni duydunuz, orada eğitim 
emekçileri, veliler, öğrenciler 
direnmeseydi kamuoyunun gün-
demine bile gelmeyecekti. İnter 
tekstil işçileri İzmirde. Şimdi. Simo 
tekstil işçileri… Burada. Önceki gün 
halaylarla kutladılar; haklarıdır. 
İşçi kardeşlerimizi, onlarla birlikte 
mücadele eden dostları, yoldaş-
larımı, partili hukukçuları gururla 
alkışlıyoruz. Evet, örgütlü olun-
ca, mücadele edince patronları 
geriletiyoruz. Geriletiyoruz ama 
kimseyi aldatmıyoruz. Bu düzen 
sürdükçe sömürü, eşitsizlik, açlık, 
yoksulluk, işsizlik devam edecek. 
Demek ki başarı için insanları zor 
da olsa mücadeleye alıştırmak 

gerek.” dedi.
Mücadelede başarıya ulaşmak 

için, devrimci bir stratejinin de 
gerektiğini söyleyen Okuyan, siya-
setin sadece seçimlerle yapılama-
yacağının altını çizdi ve “Mustafa 
Kemal mi sandıktan çıktı, Lenin mi, 
Fidel Castro mu? TKP’nin stratejisi 
emekçi halkı sömürüye, emperya-
lizme, yobazlara karşı örgütlemek 
ve ülke siyasal bir krize girdiğinde 
nüfusun büyük çoğunluğunu oluş-
turan yoksulların, emekçi halkın 
düzenini kurmaktır” dedi. TKP’nin 
kapitalist ülkelerle ilişki kurmadı-
ğını, emperyalist ülkeler arasında 
ayrım yapmadığını ve ülkesini em-
peryalistlere şikayet etmeyeceğini 
vurgulayan Okuyan, TKP’nin ulus-
lararası alanda ve dünya komü-
nist partileri içerisinde saygın bir 
parti haline geldiğini söyledi. Diğer 
yandan TKP’nin her tür milliyetçi-
liğe kötü diyen bir parti olduğunu 
vurgulayarak işbirlikçiliğin ulusu 
olmayacağını belirtti.

TKP Genel Sekreteri Kemal 
Okuyan, konuşmasını bir çağrıy-
la bitirdi: “İnsanları çağırıyoruz. 
Emperyalizme, sömürüye, gericiye 
karşı sıkılı olan bu yumruk, aynı 
zamanda bir dost elidir. Türki-
ye Komünist Partisi 100. yılında 
yalnızca sıkılı yumruğunu güç-
lendirmeyecek, dosta uzattığı eli 
daha sıcak ve sevecen kılacaktır. 
Sömürücüler yenilecektir çünkü 
onlar çürümektedir. Komünizm ka-
zanacaktır çünkü insanlığın biricik 
geleceğidir. Ve parti o geleceğin 
ebesi, o geleceğin yaratıcısı emekçi 
halkın öncüsüdür. Türkiye’de o 
partinin adı Türkiye Komünist 
Partisi’dir.”

emekÇiLeriN BULUŞmAsı
Etkinliklere İzmir’de direnen ve kazanan SIMO 

işçileri sloganlarla salona giriş yaptılar. İstanbul’da 
da Bimeks işçileri, Yazılım emekçileri, Tekstil işçileri, 
Özgür Boza okulu velileri, Doğa Koleji öğretmenleri, 
inşaat işçileri, metal işçileri, otel emekçileri ve kafe 
işçileri, sloganlar eşliğinde Bostancı Gösteri Merkezi 
önündeki alana pankartlarıyla girdi. 

Salonun açılması beklenirken, Patronların Ense-
sindeyiz Ağı’na katılarak farklı iş kollarında haklarını 
arayan işçiler bir araya gelerek mücadelelerini an-
lattı.  İstanbul Maltepe’de 30 Mart sabahı işe gitmek 
için çıktığı evinin önünde, aynı işte çalıştığı Zeynel 
Akbaş tarafından öldürülen Fatma Şengül’ün oğlu 
Koray Şengül de etkinliğe katıldı.

YKP Merkez Komitesi Genel 
Sekreteri Dimitris Kutsum-
bas’ın etkinliğe gönderdiği 
video mesajdan: 
Büyük şair Nazım Hikmet’in 
dediği gibi, çocuklarımızın bu 
“korsan gemisi”ni yöneten 
kapitalist sınıfın “silahlarına 
kurban” olmaması için bu dü-
zeni batıracağız.  Mücadele-
mizle başarabiliriz. ‘’Bu dünya, 
bu korsan gemisi batacaktır, 
taş çatlasa batacak. Ve hür, 

ferah ve ümitli bir âlem kura-
cağız.’’  Ve bu, insanın insanı 
sömürmesine son verecek 
toplumsal düzen, sosya-
lizm-komünizmden başka bir 
şey değildir.  Bu düşüncelerle 
100 yıllık kahramanca mira-
sınızı en iyi  şekilde değerlen-
dirmenizi diliyoruz. 
Boyun Eğme!
Yaşasın Marksizm-Leninizm!
Yaşasın Türkiye Komünist 
Partisi!

kUtsUmBAs: BU korsAN Gemisi BAtACAktır


