
2020: Çalışırsak başarırız

Kayı İnşaat, Şenol Hukuk Bürosu, Havacılık Okulu, Peridot Tekstil: Patronların Ensesindeyiz
Cezayir’den sonra, Kayı İnşaat’ın Litvanya’daki şantiyesinde de işçiler haklarını aramak için direnişe geçti. Şenol Hukuk Bürosu 

da Özel Gökjet Havacılık öğretmenleri ve Doğa Koleji öğretmenlerinin geçtiğimiz haftalarda tuttukları yolu izleyerek 34. maddeyi 
dayanak yapıp iş bıraktı. Peridot’ta işyeri komitesi kuruldu.
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Seçimler, yeni kurulan partiler, AKP’ye 
kaybettirilen belediyeler, AKP’nin kabul 
ettirdiği tezkereler, yükselen umutlar, 
yaşanan hayal kırıklıkları… 2019 hareketli 
bir yıl oldu. Ülkemizde hangi yıl hareketli 
olmuyor ki!

Öte yandan 2019’da geleceği olan, sahte 
hayaller değil, gerçek umutlar yaratan 
mücadeleler de yaşandı. Hakkını almak 
için örgütlenen işçiler, direnişe geçen 
özel okul öğretmenleri, dize getirilen 
patronlar…
Kolay yoldan başarı bekleyenleri, serma-
yenin önüne sürdüğü oyuncaklarla halkın 
kurtulacağını sananları, AKP’yi AKP ile 
devirmeyi umanları 2020’de de hayal kırık-
lıkları bekliyor.

“Zor zamanlar yaşıyoruz ama zora 
katlanamayanların, hep kolay yoldan 
kazanmak isteyenlerin işi çok zor” diyen, 
kendi emeğinden ve gücünden başka bir 
şeye umut bağlamayan komünistler ise, 
emekçileri hayal kırıklığına değil, müca-
deleye, emek vermeye çağırıyor.
Bu sayıda 2019’dan 2020’ye bağlanan 
mücadele yollarını, TKP’nin yaptıklarını ve 
yapacaklarını yazdık.

2020’DE PATRONLARIN 
ENSESİNDE OLMAYA DEVAM
2018 sonlarında kurulan Patronların Ensesin-
deyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele 
Ağı, bir yıl gibi bir sürede çok önemli bir yol kat 
etti. PE’nin bu kısa döneme sığan yakın tarihi 
ve hızlı girdiği 2020 için planları… ! ● Sf 3

2017’de emekçilerin bilim akademisi olarak kurulan BAA farklı 
bilim alanlarından 250 civarında bilim insanı ile 2020’ye olduk-
ça hazırlıklı olarak girdi. BAA’nın 2020 planları. ● Sf 2

Türkiye Komünist Gençliği, geçtiğimiz yıl üniversite ve liselerde 
Türkiye Komünist Partisi’nin siyasetini gençlik alanına taşımak, 
gençlik alanında örgütlenmek ve mücadelesini büyütmek için 
önemli adımlar attı. ● Sf 2

Komünist ve işçi partilerinin ulusla-
rarası toplantısı 2019’da İzmir’de ya-
pıldı. 58 ülkeden 74 partinin katıldığı 
bu toplantıda bir sonraki toplantının 
Kore Demokratik Halk Cumhuriye-
ti’nin başkenti Pyongyang’da gerçek-
leştirilmesi kararlaştırıldı. 1989’da 
aynı kentte düzenlenen Dünya De-
mokratik Gençlik Federasyonu Genel Kurulu ve 2018’de yapılan 
Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu toplantılarından 
sonra, bu toplantı emperyalizmin daimi saldırısına maruz kalan 
KDHC ile büyük bir dayanışma anlamına da gelecek. ● Sf 2

Türkiye Komünist Partisi, yüzüncü yaş 
gününü bu sonbaharda kutlayacak ama 
bundan önce 2020 yılı boyunca Türkiye'nin 
komünist partisinin yüz yılı devirmesinin 

karşılığı olan çalışmalar ve 
etkinlikler gerçekleştirile-

cek. TKP, komünist hare-
ketin tarihini nostaljik 

bir "anma" konusu 
olarak görmüyor. 
● Sf 2

TKP Uluslararası İlişkiler 
Bürosu, Suriye Sava-
şı’nın sekizinci yılında, bu 
sekiz yıl boyunca etkili 
olmuş siyasi dinamikleri 
analiz eden bir broşürü 
kamuoyu ile paylaştı.. 

Türkiye Komünist Partisi’nin 
farklı ülkelerden komünistler 
ve işçi sınıfı devrimcileriyle 
köklü ilişkileri var. ● Sf 2

BİLİM VE AYDINLANMA AKADEMİSİ 2020 İÇİN HAZIR

2020’DE GENÇLİK: BURADAYIZ! 2020’DE KOMÜNİST PARTİLER 
KORE’DE TOPLANACAK

Yüzüncü yılda TKP tarihi çalışması:

GELECEĞİMİZ YOKSA DÜNÜMÜZ DE 
ANLAMINI YİTİRİR

TKP SURİYE’DE SAVAŞ 
BROŞÜRÜ

DİL FARKI BİLMEYİZ: 

İŞÇİ SINIFININ 
MÜCADELESİ 
EVRENSELDİR

TKP 2020’Yİ KAZANMAYA 
ÇAĞIRIYOR

Kolay 

yollar 

halKa 

Kapalı

PATRONLARINENSESİNDEYİZ
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Yüzüncü yılda TKP tarihi çalışması:

GELECEĞİMİZ YOKSA  
DÜNÜMÜZ DE ANLAMINI YİTİRİR

İŞÇİ SINIFININ MÜCADELESİ EVRENSELDİR

2020’DE GENÇLİK PARTİSİ İLE YÜRÜYECEK

KOMÜNİST PARTİLER İZMİR’DE TOPLANDI

DÜNYA DEMOKRATİK 
GENÇLİĞİ KIBRIS’TAYDI

21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri 
Toplantısı, dört yıl aradan sonra bir kez daha 
Türkiye’de, İzmir’de düzenlendi. Üstelik bu kez, ev 
sahipliğinde TKP ile ona en yakın kardeş partisi, 
karşı kıyıdan yoldaşı Yunanistan Komünist Partisi 
yan yanaydı. 58 ülkeden 74 parti, Kanada’dan 
Avustralya’ya, El Salvador’dan Ukrayna’ya, dünya-
nın dört bir yanından komünistler İzmir’de bir araya 

geldi. Karşıdevrimden sonraki on yıllar boyunca 
dünya komünist partilerinin bir araya geldiği, ortak 
bir mücadele hattı belirlemeye çalıştığı en önemli 
toplantı, yıllık olarak düzenleniyor. Türkiye hükü-
metinin Suriye’ye karşı üçüncü kara harekatının 
başladığı sıralarda, İzmir’den emperyalizme, işgale, 
halkları birbirine düşman etmeye çalışan burjuva-
lara karşı güçlü bir ses yükseldi.

Türkiye Komünist Partisi, 
10 Eylül 1920'deki kuruluşunun 
yüzüncü yılını bu sonbaharda kut-
layacak ama bundan önce 2020 
yılı boyunca Türkiye'nin komünist 
partisinin yüz yılı devirmesinin 
karşılığı olan çalışmalar ve etkin-
likler gerçekleştirilecek.

Bilinen bir şeydir ki, TKP, komü-
nist hareketin tarihini bir "anma" 
konusu olarak görmüyor. Modern 
Türkiye'nin tarihi düşünüldü-
ğünde oldukça uzun bir geçmişe 
sahip olan TKP, bu uzun geçmişi 
artık anılara tahvil edilmiş, geride 
kalmış bir şey olarak değil, ülkenin 
bugününe ve yarınına bağlanan bir 
birikim olarak görüyor. "Anmalara" 
soğuk bakmamızın bir nedeni bu: 
Geçmişimizde hatalar, ihanetler, 
yenilgiler bile olabilir ama eski-
miş, artık sadece tarihçiler 
için anlam 
taşıyan 
şeylere 

pek yer yok.
Bir diğer nedense toplumsal 

mücadeleye bakışımızla ilgili: 
Bizim geçmişimizin geleceğe 
uzanmayan bir tarafı olmadığını 
düşündüğümüz gibi, geleceğe 
uzanmayan, yarına ışık tutmayan 
bir geçmişin anılmaya değer de 
olmayacağını düşünüyoruz.

TKP'nin 100. yılı ile ilgili yürüt-
tüğümüz çalışmalar arasında özel 
yeri olan bir tarih yazımı var. Ama-
cımız, bu yüz yılın en detaylı, en 
tam bir tarihini yazmak değil. Bu 
açıdan bakıldığında TKP tarihi üze-
rinde çalışılmaya, yeni üretimlerle 
sürekli zenginleştirilmeye açık bir 
alan ve böyle olacak. Bizim tarih 
çalışmamızsa, bugüne ve yarına 
ışık tutmak, "daha iyisini yapmak" 
arayışımızla belirleniyor.

Gelenek dergisinin Eylül 2019 
tarihli sayısında TKP tarihi çalış-
masının ekseni üzerine bir söyleşi 
yayınlandı. Söyleşi, ‘TKP geleceğe 
dönük güçlü bir iddiadır’ başlığını 
taşıyor.

https://qrgo.
page.link/

NpDXE

Enternasyonalizm, yani işçilerin uluslararası birlik 
ve dayanışması, Türkiye Komünist Partisi’nin temel ve 
vazgeçilmez ilkelerinden biri. 2019 yılı boyunca TKP, bu 
temel ilkeyi mücadelesine güç katacak şekilde haya-
ta geçirmek üzere çabalarını sürdürdü. İşçi sınıfının 
mücadelesinin evrenselliğinden yola çıkarak, yakın 
coğrafyalarda ve dünyanın uzak noktalarında dost ve 
kardeş komünist partilerin mücadelesini kendi mücade-
lesi bildi. Onları destekledi. Emperyalizm için “stratejik” 

önemde olan, ülkemizin de bulunduğu bölgede saldırı-
lar, tehditler, rekabet ve paylaşım için itişmelerin sonu 
gelmiyor. Bunlardan bölgedeki tüm emekçiler fazlasıyla 
etkileniyor. İşçi sınıfın mücadelesinde tarih bilinci elin-
deki en önemli silahlardan biridir dedik, güçlendirmek 
için uğraştık. “Komünizm için Mücadele: Yüz Yıllık Politik 
Miras” başlıklı toplantı, Komintern’in kuruluşunun yü-
züncü yıldönümünde, İstanbul’da 17 ülkeden komünist 
ve işçi partisinin katılımı ile gerçekleştirildi.

BİLİM VE AYDINLANMA AKADEMİSİ 
2020 İÇİN HAZIR!

2
017’de emekçilerin bilim 
akademisi olarak kurulan 
BAA farklı bilim alan-
larından 250 civarında 
bilim insanı ile 2020’ye 

oldukça hazırlıklı olarak girdi. 
2020’de planlanan etkinlikler 
şöyle sıralanabilir.

SEMPOZYUMLAR
Yedinci Evrim, Bilim ve Eğitim 

Sempozyum’u için hazırlıklara 
başlandı. Bu yılın kasım ayında 
gerçekleştirilecek sempozyum En-
gels’in 200. doğum yıldönümüne 
denk geliyor. Bu vesileyle Sem-
pozyum’da biyolojik evrim değişik 
yönleri ile ele alınırken Engels’in 
doğa bilimleri üzerine yazdıkları 
ele alınacak.

Geçen yılın Aralık ayında topla-
nan Sosyalist Gelecek ve Planlama 
Sempozyumu ile ilgili çalışmalar 
sürüyor. Geçen sempozyumda 
sunulan bildirilerin tam metinle-
rinden oluşan sempozyum kitabı 
bu yıl basılacak. Öte yandan 2021 
yılında yapılacak İkinci Sosyalist 
Gelecek ve Planlama Sempozyu-
mu için çalışmalar başladı. İkinci 
sempozyum bugünlerde üzerinde 
çalışılan kapsamlı bir plan üzerin-
den örgütlenecek. 2020’de sem-
pozyuma hazırlık bağlamında en 
az iki çalıştay düzenlenecek.

BAA ayrıca psikoloji, sinirbilim 
öğrencilerinin hazırlandığı idealist 
yaklaşımlara polemik açan bir 
gençlik sempozyumu da düzenle-
meyi planlıyor. 

RAPORLAR
Geçen senelerde Türkiye’nin 

bazı sorunlarına ilişkin önem-
li bilimsel raporlar yayınlayan 
BAA bu yıl da gündemine bir seri 
raporu almış durumda. Bunlardan 
bazılarının başlıklarını sayalım: 
Plastik Sorunu. Türkiye’de balıkçı-
lığın durumu. Felsefe eğitimi nasıl 
çökertildi? Matematik eğitiminin 
durumu. Obezitenin nedenleri ve 
sonuçları.

KENT KONFERANSLARI
Geçen sene birçok kentte 

bilimsel konferanslar düzenleyen 
BAA bu yıl konferanslarını yaygın-
laştırarak sürdürüyor. 

Geçen yıl Dersim’de Tunceli 
belediyesi ile işbirliği içinde baş-

layan konferanslar devam ediyor. 
Ocak ayında Dersim’de “Sosyalist 
Türkiye ve Planlama Paneli” ger-
çekleştirilecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de 
her ay gerçekleştirilen konferans-
lar diğer illere yayılıyor. Bu yıl 
düzenli konferans düzenlenen 
illere Bursa, Eskişehir, Diyarbakır 
ve Samsun’un katılması bekleni-
yor. Ayrıca Kuzey Kıbrıs’ta eği-
tim emekçilerinin sendikaları ile 
başlayan işbirliği doğrultusunda 
konferanslar düzenlenecek.

MADDE, DİYALEKTİK VE 
TOPLUM:

İkinci cildi geçen sene yayınla-
nan Madde, Diyalektik ve Toplum 
dergisinin bu yıl 3. cildi tamam-

lanmış olacak. Bu yıl yayınlanacak 
dört sayıda başlıca dosya temaları 
önceden belirlendi. Bunlardan; 
İnsanın evriminde primat ant-
ropolojisi, İlk insanların göçü, 
Einstein’ın materyalizme katkısı, 
Freud’un Marksist eleştirisi, Bilim 
emekçilerinin durumu gibi dosya-
lar sıralanabilir.

Ayrıca geçen sene gerçekleştiri-
len Moskova Arşiv ve Kütüphane 
Gezisi’nden ele de edilen belgeler 
önümüzdeki sayıdan itibaren yıl 
içinde yayınlanacak.

YAZ OKULU
Bu yıl yaz okullarının dördün-

cüsü yine Ağustos ayında “Lenin 
döneminde felsefe” başlığında 
gerçekleştirilecek.

2020’DE KOMÜNİST 
PARTİLER KORE’DE 
TOPLANACAK

İzmir’de alınan karar üzerine 
komünist ve işçi partilerinin 2020 
yılında yapılacak olan 22. Toplantısı 
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin 
başkenti Pyongyang’da gerçekleşecek. 
1989’da aynı kentte düzenlenen Dünya 
Demokratik Gençlik Federasyonu Genel 
Kurulu ve 2018’de yapılan Uluslara-
rası Demokratik Kadın Federasyonu 
toplantılarından sonra, bu toplantı da 
emperyalizmin daimi saldırısına maruz 
kalan KDHC ile büyük bir dayanışma 
anlamına da gelecek.

Sovyetler Birliği’nin varlığında gençlik içinde öncü, 
ilerici kuşaklar yetiştirmek için kurulan Dünya Demokra-
tik Gençlik Federasyonu (WFDY), neredeyse yetmiş beş 
yıllık bir tarihe sahip. Türkiye’den 70’li yılların komünist 
ve ilerici gençlik öncüleri, 90’li yıllarda SİP’li Öğrenciler 
WFDY bayrağını Türkiye’de taşıdılar. Türkiye Komünist 
Gençliği de bugün WFDY Genel Kurulu üyesi olarak 
gençlik örgütleri arasında canlı ve militan bir mücadele 
sergilemeye devam ediyor. Lefkoşa’da Kasım 2019’da 
yapılan WFDY Genel Meclisi’ne, TKG bir kez daha WFDY 
Genel Kurulu üyeliğine seçildi. Partili gençler, önümüz-
deki dört yıl boyunca, bu görevin yüklediği sorumluluk-
ları yerine getirmek ve WFDY’nin Sovyetler’e dayanan 
mirasını korumak üzere çalışacaklar

Türkiye Komünist Gençliği, geçtiğimiz yıl üniversite ve 
liselerde Türkiye Komünist Partisi’nin siyasetini gençlik ala-
nına taşımak, gençlik alanında örgütlenmek ve mücadele-
sini büyütmek için önemli adımlar attı. Üniversitelere dönük 
saldırının önemli boyutlarından biri olan üniversitelerin 
siyasetsizleştirilmesine karşı topyekûn bir mücadele ördü. 

Liselerde sosyalizmin sesini, iddiasını, karakterini 
örgütlemek için, liseliler de eğitimin kalitesizleşmesine 
karşı kendi okullarını kurdu ve her ay Sosyalizm Okulları’nda 
buluştu.

Türkiye Komünist Gençliği, gençliğin artan sorunlarına; 
geleceksizleşme, genç işsizlik, eğitimde bilimselliğin kapı 
dışarı edilmesi, yurt dışına kaçış, genç intiharlar, uyuşturucu 
bağımlılığındaki artış ve dahasına karşı düzen karşıtlığını 
büyütecek, kapitalizmin gençliğe karanlıktan başka bir ge-
lecek sunamamasına karşı, düzen değişikliği talebini gençlik 

alanında örgütlemek için 2020’de de önemli adımlar atacak. 
Gençlik içerisinde yaşadığımız yüzyılın sorunlarının kay-

nağında sermaye iktidarı olduğu bilinciyle harekete geçecek 
ve 21. yüzyılı biz değiştireceğiz iddiası ile liseli, üniversiteli 
gençliğe sesini duyuracak. İçerisinde yaşadığımız yüzyılda 
gençliğin sosyalizmi kurmaktan başka yolunun olmadığını 
üniversite ve liselerde sınıf arkadaşları ile birlikte tartışarak 
gösterecek. 

TKG eğitim yılının ikinci döneminde, “21. Yüzyılda genç 
olmak ne demek” sorusunu ele alan tartışmalar yürütecek, 
geleceği tartışacak ve sosyalizmi kurma iddiasını gençlik 
alanında örgütleyecek. 

2020 yılı gençlik için umudun yeniden örgütlendiği 
bir yıl olacak, gençlik 2020’de partisinin 2020’yi kazanma 
hedefinde önemli bir örgütleyici güç olacak. 2020’de gençlik 
umutla, inançla ve cesaretle “Biz Buradayız!” diyecek.



2020’DE PATRONLARIN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

FASONLARIN VE MARKALARIN ENSESİNDE TEKSTİL İŞÇİLERİ

METAL İŞÇİSİ #PATRONLARINENSESİNDE

MÜTEAHHİTLERİN KARŞISINA DİKİLEN İNŞAAT İŞÇİLERİ

PE, düşük ücretlerin, güvencesiz fason zincirinin, sen-
dikasız, sigortasız çalışmanın kol gezdiği tekstil sektörün-
de yaygınlaşıyor. Mağazadaki etiket fiyatı işçilerin aldıkları 
aylık ücretin üstünde olan markaları üreten tekstil işçile-
rinin, PE Ağı içinde verdikleri mücadele örnekleri, ücret ve 
tazminatlarının üzerine yatıp ortadan kaybolan patronlara 
karşı önemli sonuçlar veriyor.

İzmir BEGOS’ta TR İnterteks, Çiğli’de Sun Tekstil işçileri 
ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için yürüttükleri 

mücadeleyi PE Ağı ile kazandı. PE Ağı, fabrika önünde 
yürütülen direnişlerin yanında, markaların fason zinci-
rinde yaşanan hak gasplarındaki sorumluluğun peşini 
bırakmayarak, sorunları kamuoyuna taşıyarak ve hukuki 
açıdan işçilere güç vererek tekstil işçilerinin dayanışma ve 
örgütlenme merkezi haline gelmiş durumda.

Başta İstanbul ve İzmir’de olmak üzere PE Tekstil İşçi-
leri Dayanışma Ağları kuruldu ve tekstil işçilerinin arasında 
yaygınlaşıyor.

Onlarca fabrikada yüzlerce işçi işten çıkarıldı. Özellikle 
konkordato ilan eden fabrikalarda işçiler örgütsüzlüğün 
cezasını ödedi. PE metal işçileri arasında da krize karşı 
örgütlü ses olmaya çalıştı. “Metal işçisi #PatronlarınEnse-
sinde” çağrısıyla çeşitli kentlerde metal işçilerini yan yana 
getirdi.

Meta işçisi Patronların Ensesinde, 2020 yılında fabri-

kalarda yaşanan ücretsiz izin, baskı, işten çıkarma, zorla 
mesai, küfür, ustabaşı terörü gibi haksızlıklarının tek birinin 
bile gizli kalmaması için mücadeleyi sürdürecek. İşten 
atılan, atılma tehdidi altında olan, iş arayan, dara düşen 
tek bir işçiyi yalnız bırakmayacak. Metal işçilerinin birlikte 
hareket etmesi için fabrika komitelerinin sayısını arttıra-
cak.

PE Ağı, inşaat işçileri için de bir örgüt-
lenme ve hak arama mevziine dönüştü. 
ABD Büyükelçilik binası, Üçüncü havali-
manı şantiyesi, şehir hastaneleri şantiye-
leri gibi büyük projelerde çalışan inşaat 
işçilerinin yanında Litvanya, Cezayir gibi 
ülkelerde iş yapan Kayı inşaatın bu ül-
kelerdeki şantiyelerde çalışan işçileri de 
haklarını elde edebilmek için PE ağında 
mücadele yürüttü. Kimi zaman ağın avu-
katlarının devreye girmesi, kimi zaman 
şantiye önünde eylemlerin örgütlenmesi, 
kimi zaman ise PE ihbar hatlarının yaptığı 
teşhirler çeşitli şantiyelerde işçilerin 
haklarını elde etmesini sağladı. PE İnşaat 
İşçileri Dayanışma Ağı, sadece Türkiye’de 
değil, yurt dışı şantiyelerdeki inşaat işçi-
lerinin arasında da yayılmaya başladı.

Patronlar bir planla hareket 
ediyor. “Kazan-kazan” onların slo-
ganı. Planları krizde de kazanmak. 
İktidarın kamu kaynaklarını kendileri 
için kullanmasını sağlamak ve bunun 
yaratacağı maliyeti işçilerin sırtına 
yüklemek. Böyle basit bir planları var. 

Patronların Ensesindeyiz Ağı 
patronların planlarına karşı işçile-
rin de bir planı olmalı diyerek yola 
koyuldu. Patronlarınki kadar basit ve 
sınıfsal bir plan… Kazanabilmek için 
tek koşulu yerine getirmek, örgütlü 
olmak, yan yana gelmek, birlikte tu-
tum almak. İşyerinde patrona ülkede 
patronun siyasi temsilcilerine karşı 
tutum almak, bunun için yan yana 
gelmek. PE işte bu basit ve sınıfsal 
planın bir parçası.

İnşaat, tekstil, metal, hizmet, eği-
tim, sağlık ve diğer sektörlerde birçok 
işyerinden işçiler 2018 sonbaharında 
Patronların Ensesindeyiz Ağı ile bu 
planı hayata geçirmeye başladı. 2019, 
zorlu mücadelelerde elde edilen ba-
şarılarla geçti. Patronların dayatma-
larına karşı haberleştiler, dayanışma 

içinde oldular. Kimi zaman patronları-
nı ihbar edip yaşadıkları hak gaspla-
rını tüm kamuoyunun duymasını 
sağladılar, kimi zaman iş bıraktılar ve 
önemli kazanımlar elde ettiler.

2020 yılında bu dayanışma daha 
da büyüyecek.

PE NASIL YOLA KOYULDU?
Patronların Ensesindeyiz krize 

karşı işçilerin dayanışma haberleşme 
ve mücadele ağı olarak geçtiğimiz 
yıla girerken çeşitli sektörlerden 
işçilerin ve devam eden işçi direnişle-
rinin yer aldığı bir çağrı toplantısıyla 
yola koyuldu. Direnişteki Cargill, 
Flormar, Üçüncü Havalimanı ve Anı 
Tur işçilerinin çağrısında yer aldığı bu 
ilk toplantıda, tekstil, metal, banka-fi-
nans, inşaat ve hizmet sektörlerinden 
işçiler yer aldı.

PE İLE BÜYÜYEN DAYANIŞMA 
VE KAZANIMLAR SÜRECEK

Anı Tur’un genç işçileri
Türkiye’nin bilinen turizm acen-

telerinden biriydi Anı Tur. Bilinen 

kısmına ek olarak çalıştırdığı 
genç işçilerin sırtına binen bir 
patron olmasıyla tanımlanıyor-
du. Patron krizin ilk günlerinde 
ortalıktan kayboldu. Genel 
Müdürlükte çalışan onlarca kişi 
ücret alacakları ve tazminat-
ları ödenmeden işten çıkarıldı. 
Atılan genç işçiler PE Ağı içinde 
buluştular ve haklarını birlikte 
aramaya karar verdiler. Ataşe-
hir’de plazanın önünde süren 
birkaç günlük direnişin ardından 
patron direnen işçilerin alacak-
larını ödedi.

Onu stajyerler izledi. Yaz ay-
larında ucuz işgücü olarak kendi 
otellerinde çalıştırdığı stajyer 
öğrencilere dayattığı ağır çalışma 
koşulları yetmezmiş gibi onların pa-
ralarını da ödemedi, Anı Tur patronu. 
Bu kez stajyerler PE Ağı’na katıldı. 
Aileleriyle birlikte okul okul dolaşıldı, 
patronun yaptıkları kamuoyunda teş-
hir edildi. Bu mücadele stajyerlere de 
haklarının ödenmesiyle sonuçlandı.

MADAME COCO’NUN İLK 
İŞYERİ KOMİTESİ

Alt tarafı tezgahtarlık yapıyorlar 
diye düşünen çoktu. Ama zincir ma-
ğazalarda yaşanan sorunlar Madame 
Coco işçilerinin PE Ağı ile yürüttükleri 
mücadeleyle gündeme geldi. Arsız bir 
patron ve onun yalakası yöneticilerin 
baskısının bu denli büyük olduğu, 

farklı mağazalardan işçilerin 
oluşturduğu işyeri komitesi-
nin örgütlenmeye başlama-
sıyla ortaya çıktı. Angarya, 
kötü muamele, ücret kesin-
tisi, iftira… Madame Coco 
işyeri komitesi sadece mesai 
arkadaşlarının değil, tüm 
mağazacılık sektöründe ça-
lışanların sesi oldu. Mağaza 
mağaza örgütlenen işçiler, 
kimi olumsuzlukların orta-
dan kalkmasını sağladılar ve 
PE ağının ilk işyeri komitesi 
örneğini oluşturdular.

Madame Coco çalışan-
larının örgütlülüğü diğer 
mağazalara da örnek oluyor. 

Kurulan işyeri komitesi Madame Coco 
çalışanlarının sorunlarının gündeme 
getirilmesi ve çalışanların örgütlülü-
ğünün güçlendirilmesi için çalışacak, 
diğer yandan farklı mağazalarla 
kurulan ilişkiler 2020 yılında Mağaza 
işçileri dayanışma ağıyla devam ede-
cek. Yeni işyeri komiteleri bu sektörde 
yaygınlaşacak.

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

ÖZEL OKULLARIN  
ÖRGÜTLÜ ÖĞRETMENLERİ

PE Ağı’nın en güçlü yayıldığı alan özel okullar oldu. Eğitimin özelleştirilmesiyle 
palazlanan özel okul patronları özellikle kriz koşullarında ilk olarak öğretmenlerin 
ücretlerine çöktüler. Buna ilk ses Doğa Koleji’nden geldi. Doğa öğretmenleri PE Ağı 
içinde birçok kez yan yana geldi, yaptıkları toplantılarda sorunlarını konuştu, okul 
patronuna baskı oluşturmak için önemli başlıkları PE kanalları üzerinden kamu-
oyuyla paylaştı. Farklı kampüslerden öğretmenler yan yana gelerek Doğa Koleji 
öğretmen Komitesi’ni kurdu. Okulda büyüyen kriz sonrası sahneye çıkmaları da 
PE Ağı içindeki bu örgütlülükleri sayesinde oldu. Bu komite yıllar sonra belki de ilk 
öğretmen boykotunu örgütledi.

PE Ağı’nın öğretmen örgütlenmesi Doğa Koleji ile sınırlı kalmadı. Zaman içinde 
yüzlerce öğretmen PE Ağı’nı tanıdı. Düzenlenen çalıştaylarda farklı okullardan 
öğretmenler buluştu. Şimdi birçok ilde PE Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı 
kurulmuş durumda.

PE DAYANIŞMA AĞLARI, PE İŞYERİ 
KOMİTELERİ, BİRLEŞİK MÜCADELE

Özel üniversitelerdeki akademis-
yenler, sağlık kuruluşları-hastane-
ler, otel emekçileri, turizm işçileri, 
yazılımcılar ve daha birçok sektörde 
PE Dayanışma Ağları kuruluyor. 2020 
yılında bu ağlara yenileri eklenecek. 
Bimeks, Doğa Koleji, Şahin Hukuk 
bürosu gibi birçok örnekte olduğu 
şekilde işyerlerinde yaşadıkları 
sorunların çözümü için yan yana 
gelen işçilerin oluşturdukları işyeri komitelerine 
yenileri eklenecek. PE öncülüğünde kurulacak bu komiteler 
ve sektörlerde oluşturulan dayanışma ağları ile 2020 yılında 
işçiler daha fazla işyerinde ve daha fazla işkolunda birleşik 
bir mücadeleyle haklarını örgütlü bir biçimde arayacak, daha 
çok yerde patronların karşısına örgütlü olarak çıkacak.
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KAYI İNŞAAT İŞÇİLERİ LİTVANYA’DA DA GREVDE

YİNE FLORMAR, YİNE 
PATRON ÇİRKİNLİĞİ

SANİKEY BOCCHİ İŞÇİLERİ MAAŞLARINI ALAMIYOR

PERİDOT TEKSTİL İŞÇİLERİ HAKLARINI ALMAYA KARARLIDSİ KREŞİNDE KRİZ BAHANESİYLE 
ÜCRET AZALTMA GİRİŞİMİ

Fabrikada sendikaya örgütlendikleri için işten 
çıkarılan işçilerin direnişiyle uzun zaman gündem-
de kalan, işçilerin firmanın reklam sloganlarına 
karşı ürettikleri “Flormar değil direniş güzelleştirir” 
cümlesiyle hatırlanacak kozmetik firması Flor-
mar’da bu sefer işten çıkarılan bir mağaza çalışa-
nı, mağazalardaki çalışma koşullarını anlatarak 
firmayı gündeme taşıdı. Patronların Ensesindeyiz 
Ağı’na ulaşan Flormar Kadıköy mağazası çalışanı, 
yakın zamanda performans düşüklüğü bahane 
gösterilerek işten çıkarıldığını söyledi.

Performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkarıl-
mak için üç kez uyarılması gerektiğini fakat daha 
önce böyle bir uyarının yapılmadığını belirten Flor-
mar çalışanı, yasal deneme süresi iki ay olduğu 
halde Flormar’ın deneme süresini de 6 ay olarak 
uyguladığını anlattı.

Bir yılı aşkın süredir maaşlarını düzenli alamadıklarını belir-
ten Sanikey Bocchi işçileri Patronların Ensesindeyiz Mücadele ve 
Dayanışma Ağı’na ulaşarak yaşadıkları haksızlıkları anlattı. İşçiler 
Sanikey Bocchi patronu Ahmet Şadi Burat’ın işçilere düzenli maaş 
ödemediğini, mavi yakalı işçilerin iki-üç maaş, beyaz yakalı işçilerin 
ise üç-dört maaş geriden geldiklerini söylüyor.

Gebze Muallimköy’de faaliyette olan Sanikey Bocchi fabrikasında 
çalışan işçiler yaşadıkları haksızlıkları şöyle anlatıyor: “Fabrikada 
480 işçiyiz. Maaşlarımızı hem düzenli alamıyoruz hem de buna 
karşın çok yoğun mesai yapıyoruz. Duruma itiraz ettiğimizde ise, 
huzur bozucu eylem yaptığımız söylenerek kapının önüne konuluyo-
ruz. Fabrikada Çimse-İş diye bir sendika var ama sendika temsilcileri 

bizim sorunlarımıza çare aramak yerine patronun oyalama taktiğinin 
birer parçası haline gelmiş durumdalar.” İşçiler, durumun düzelmesi 
için daha önce çalışma bakanlığına defalarca dilekçe yazdıklarını, 
noterden ihtar çektiklerini ancak kısmen bir düzelme olduğunu son-
rasında ise yine eski düzene döndüklerini söylüyor. Artık mücadele 
etmekten başka çareleri olmadığını belirten işçiler iş yeri komitesi 
kurma kararı almış. Fabrika patronu Ahmet Şadi Burat ise tanınan 
bir isim. Daha önce Eczacıbaşı grubunda yöneticilik yapan Burat 
kimi gazetelerde girişimcilik dersleri veriyor. Patron, 2018 yılı mayıs 
ayında bir gazetenin internet yayınında gerçekleştirdiği röportajda 
gelirlerinin yüzde 87’sinin döviz cinsinden olduğunu, 57 ülkeye 30 
milyon dolarlık ihracat yaptıklarını anl

Karstadt, Bonita, Cecil, Esprit, Mango, Tom 
Tailor, QVC, Ulla Popken ve C&A gibi büyük 
markalara ürün tedarik eden Reha Teks-
til’in fasonu olan ve İzmir Buca’da BEGOS’ta 
faaliyet gösteren Peridot Tekstil daha önce 
işçilere yapılan baskılarla, ücret kesintileriy-
le, elden ödemeler, işçilerin yıllık izinlerinin 
gaspı ve zorla ücretsiz izin gibi uygulamalarla 
gündeme gelmişti. Aralık ayında haklarını 
arayan işçilerin tek tek çeşitli nedenlerle işten 
çıkarıldığı öğrenildi. Bunun üzerine Patronların 
Ensesindeyiz Ağı Peridot Tekstil İşyeri Komi-
tesi işten çıkarılanların geri alınması ve işten 
çıkarmalara son verilmesi taleplerini de içeren 
bir açıklama yaparak mücadeleyi büyüteceğini 
duyurdu. “Baskıyla ve yalanla işçilerin hakları-
nı gasp eden Peridot Tekstil patronu haklarını 
arayan işçileri ise kapı önüne koyuyor. Sanıyor 
ki işten çıkarılan işçilerin arkasında kimse dur-
mayacak, sessizce tek tek hakkını arayan her-
kesi çıkaracak ve haklarını aramamaları için 
ekmeğiyle rahatça tehdit edebilecek. Yanılıyor! 
Korkacak olan biz değiliz, Peridot Tekstil’in 

patronudur. İstediklerimiz çok açık” sözleriyle 
başlayan açıklamada, Peridot patronunun 
hukuksuz ve yasa dışı uygulamalarına dikkat 
çekiliyor ve işçilerin talepleri sıralanıyor:

1- Aralık ayında işten çıkarılan veya istifa 
etmek zorunda bırakılan çalışma arkadaşları-
mızın tüm alacakları eksiksiz olarak verilmeli 
ve işe geri alınmalıdır.

2- İş Kanunu’na aykırı şekilde yapılan ücret 
kesintileri tüm işçilere ödenmelidir.

3- Yıllık izinlerimiz İş Kanunu’na aykırı 
şekilde bölünerek patronun keyfine göre kul-
landırılmamalı usulüne göre verilmelidir.

4- Her ay kanunsuz bir uygulamaya 
dönüşen kısa çalışmalara bir son verilmeli, 
çalışılmayan günlerin hem ücretimizden hem 
de yıllık ücretli izinlerimizden düşülmesi için 
işçiler rıza vermeye zorlanmamalıdır. Çalışma 
saatlerimiz kanuni sürelere çekilmeli ve kısa 
çalışma kurnazlığı derhal son bulmalıdır.

5- Maaş ve fazla mesai ödemelerinin tümü 
hesaba yatırılmalı, her ay için ıslak imzalı “ger-
çek” bir bordro tarafımıza verilmelidir.

Ankara’da DSİ’ye bağlı kreşte görev 
yapan öğretmenlerin maaşları kriz gerekçe 
gösterilerek düşürülmek istendi. Bu girişimi 
kabul etmeyen ve haklarını savunan öğret-
menlerle çalışmak istemediğini ilan eden 
DSİ, öğretmenlerle sözleşme yenilememe 
ve işten çıkarma kararı aldı.

Yaşadıkları hukuksuzluğu Patronların 
Ensesindeyiz Ağı’na anlatan öğretmenler, 
yıllardır emek verdikleri kurumda karşılaş-
tıkları hukuksuz girişime tepki gösterdiler. 
Uzun yıllardır çalıştıkları kurumda “taşeron” 
şirket üzerinden “bakıcı anne” kadrosunda 
çalıştırılan öğretmenler, sözleşme gere-
ği asgari ücretin yüzde 30 fazlası maaş 
alıyordu.

Son olarak bu yıl kreşe kayıt yapan 
öğrencilerin azlığı gerekçe gösterilerek 
maaşlarında yüzde 30 düşürülmesinin 
istendiğini belirten öğretmenler, bu talebi 
kabul etmediklerini ilettiklerini, bu nedenle 

kendileriyle sözleşme yenilenmeyeceğini ve 
işten çıkarılacaklarını öğrendi.

Uzun yıllardır kuruma emek veren 
öğretmenler, bu kriz koşullarında zaten 
geçinmeleri zorken maaşlarının daha da 
düşürülmesini kabul etmedikleri için bir de 
velilere şikayet edildiklerini aktardı.

Öğretmenler yaşadıkları bu hukuksuzluk 
nedeniyle hukuki girişimlerde bulunacakken, 
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na açıklamada 
bulunan bir öğrenci velisi, kendilerine öğret-
menlerin yüksek maaşları nedeniyle kreşin 
zorluk yaşadığının söylendiğini, bu nedenle 
kreş ücretlerinin kısa süre içinde 1300 liraya 
çıkarıldığını aktardı.

Öğretmenlerin asgari ücretin ufak bir 
miktar üstünde maaş aldığını bilmediklerini 
belirten veliler, kurumun öğretmenlerin ma-
aşlarında indirime gitmesine ve bunu kabul 
etmeyen öğretmenlerin işten çıkarılmasına 
tepki gösterdi.

Şenol Hukuk Bürosu 
emekçileri 21 gündür Kasım 
ayı maaşları yatırılmadı-
ğı için, İş Kanunu’nun 34. 
maddesine dayanarak iş 
bırakmışlardı. Firmanın Türk 
Telekom Birimi’nde çalışan 
emekçilerin bilgisayarlarını 
açmaması üzerine, firma patronu Abdur-
rahman Şenol tehditler savurarak ve “hiçbir 
şey elde edemeyeceksiniz” diyerek emek-
çileri iş yerinden çıkartmıştı. Gün içinde geri 
adım atan patron, Kasım ayına ait maaşları 
yatırmıştı. Diğer maaş, prim ve fazla me-
sai haklarını da almaya kararlı emekçiler 
Bayraklı’da noter önünde toplanarak Şenol 
Hukuk Bürosu’na ihtar çektiler. İhtar sonrası 
basın açıklaması yapan Şenol Hukuk Bü-
rosu emekçileri, tüm hakları alınana kadar 

ve halen firmada çalışan 
emekçilerin koşulları 
düzelene kadar mücade-
lede kararlılıklarını ifade 
etti. Açıklamada “Bizler, 
sadece Türk Telekom birimi 
değil, tüm Şenol Hukuk 
Bürosu emekçileri olarak, 

yaşadığımız hukuksuzlukların, yatırılmayan 
primlerimizin, geç yatan maaşlarımızın peşini 
bırakmayacağımızı ve tüm haklarımızı alana 
kadar mücadelemize devam edeceğimizi ilan 
ediyoruz” denildi.

Emekçiler, Şenol Hukuk Bürosu’nda hala 
çalışmakta olan çalışma arkadaşlarına da 
çağrıda bulunarak yaşadıkları hak gasplarını 
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na iletmeye ve 
birlikte hareket etmeye davet ettiler.

İş Kanunu’nun 34. Maddesi’nde, “Ücre-

ti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde 
mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş 
görme borcunu yerine getirmekten kaçınabi-
lir” ve “Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalış-
madıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi 
alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz” 
ibareleri yer alıyor. İzmir’de faaliyet gösteren 
firma; Denizbank, Türk Telekom, Turkcell, 
Garanti BBVA, İstanbul Varlık, Merkez Alacak 
Yönetimi ve Hayat Varlık gibi şirketlerin dos-
yalarını takip ediyor.

Darius ve Grenas Stadyum 
inşaatı için Mart ayında Litvan-
ya’ya giden işçiler, ücretlerin 
ödenmemesi ve verilen sözlerin 
tutulmaması nedeniyle Türkiye’de 
kalan ailelerine de aylardır para 
gönderemiyor.

Patronların Ensesindeyiz 
Ağı’na ulaşan inşaat işçileri 
şirketin ödemelere dair verdiği 
sözleri tutmadığını belirterek 
“Litvanya’ya gelirken, üç aylık 
ücretimizin içeride tutulacağı ama 
ailelerimize her ay 500’er Avro 
tutarında mutfak parası gönde-
rileceği söylenmişti. Ama ilk altı 
ay hiç para alamadık, ailelerimize 
de para gönderilmedi. Altı ayın 
ardından 500 Avro verildi ve şu 

ana dek toplam 2000 Avro civarı 
para alabildik. Son olarak yılbaşın-
da yüklü bir ödeme alacaklarını ve 
ödemelerin yapılacağını söylemiş-
lerdi. O ödemeyi aldılar ama bizim 
hakkımızı ödemek yerine İstan-
bul’a gönderdiler” dedi. Türkiye’de 
kalan ailelerinin perişan olduğunu 
söyleyen işçiler, pek çok ailenin 
elektriğinin, suyunun kesildiğini, 
icralık olan, tefeciye düşen aileler 
olduğunu belirtti.

Stadyum inşaatının yaklaşık 1,5 
yıl sonra tamamlanacağını söy-
leyen işçiler, şantiyede şu anda 
barınma ve yemek koşullarında 
bir sorun olmadığını ancak grevi 
sürdürmeleri durumunda, elektrik, 
su ve yemeğin kesileceği yönünde 

tehditler aldıklarını söyledi.
Kayı İnşaat’ın Cezayir şantiye-

sindeki işçiler de ücretlerin öden-
mediği gerekçesiyle 28 Kasım 
günü greve başlamıştı.

Kayı İnşaat işçileri haklarını 
aramak için komiteleşme yoluna 
gittiklerini yaptıkları açıklamayla 
duyurdular. Patronların Ensesin-
deyiz Ağı Kayı İnşaat İşçi Komitesi 
imzasıyla yapılan açıklamada 
çalışma koşullarını ve yaşadıkları 
sorunları anlatılıyor. Açıklama şu 
sözlerle bitiyor: “Biliyoruz ki bizim 
gibi birçok Kayı işçisi aynı durumu 
yaşıyor. Sorunlarımızın çözümü-
nün birlikte hareket etmekten 
geçtiğini biliyoruz. Kayı işçileri 
haklarını kazanacak.”

 Kayı İnşaat tarafından Litvanya’nın Kaunas şehrinde yürütülmekte olan 
stadyum inşaatı projesinde çalışan 52 işçi greve çıktı. 

Maaşları ödenmeyen Şenol Hukuk Bürosu çalışanları geçtiğimiz hafta 
34. maddeyi dayanak göstererek iş bıraktı. 

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

ŞENOL HUKUK BÜROSU’NDA HUKUKSUZLUK VE DİRENİŞ


