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HER ZAMAN GENÇ 
KALMAK İÇİN

 Genç olmak demek aklını ve ruhunu 
her daim devrimci kılmak demek. 
Hareket özgüvenini tarihten ve gele-
cekten alan demek. Fiziki ve düşünsel 
olarak ileriye koşan demek. Türkiye 
Komünist Gençliği anlatıyor... ● Sf 10

 geNÇLİK

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM ALANI
 COVID-19 günlerinde devletleştirmeden ve barınma hakkından söz ediyoruz. Çünkü 

yakın çevremizde açık alanların, parkların, spor alanlarının olmayışının; balkonsuz, ışık 
almayan, dar evlerde #EvdeKal’manın zorluklarını hepimiz gördük. ● Sf 3

  BARINMA HAKKI

BİR İHTİMAL DAHA VAR
 Etrafımızda gördüğümüz tüm bencilliklerin kaynağı bu soygun düzeni. İyilik 

arıyorsak da onun zıddına bakacağız. Şarkıda söylediği gibi: “Nereden biz gücü 
alırız? / Hem açken hem de tokken / Haydi unutmayalım / Bu dayanışmayı!” ● Sf 6

BİLİM ÜReTMeK De 
MÜCADeLeDİR

 Bir yandan Madde, Diyalektik ve Toplum 
dergisi, diğer yandan belgeseller, çevrimiçi 
okullar, “aşı” gibi gündelik tartışmaları 
aydınlatan bilimsel raporlar… Bilim ve Ay-
dınlanma Akademisi, sosyalizm mücadele-
sini bilimsel üretimlerle besliyor.● Sf 8

 AYDINLANMA

SeRMAYeYe SARAY SOFRASI
HALKA KURU EKMEK

AVM’NİN TePeSİNDeN 
HAYAL eTTİK

 eMeK-SeRMAYe

 Emaar AVM inşaatında çalışan bir işçi, sigara 
molasında soruyor: “Böyle bir yerde otursak ne ya-
pardık?” Sonra diyor ki “Yok, değil oturmak, bizim 
burda sandalyemiz bile olmaz”. Oysa inşa ettiğimiz 
evler, AVM’ler, spor salonları, müzeler hepimizin 
olmalı. İşte bunun için devletleştirme! ● Sf 12

 DAYANIŞMA
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2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti 
belirleyecekler. Kimler mi?

Masada “yoksulluğu bitirdik” diyen Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, işçi 
düşmanlığı tescilli bir patron temsilcisi ve 
güdümlü bir işçi konfederasyonu başkanı var. 
Buradan işçiye asgari ücrette müjde çıkmaz.

Hep beraber işçiye kaşıkla verip kepçeyle 
almanın hesabını yapıyorlar. Asgari ücret 
artışından daha fazlasını patronlara aktarmaya 
devam edecekler. Koç, Sabancı, Cengiz, 
Limak vd. sermaye grupları ellerini ovuşturup 
mizanseni izlemektedir.

Ancak daha önemlisi, asgari ücret yıllardır ülkemizde 
ücretlerin genel seviyesini düşürmek için temel araç 
haline getirilmiştir. Ortalama ücretler, asgari ücret 
seviyesine giderek yaklaşmaktadır.

Patronların cebini şişirmek için kurulan teşvik 
sistemi, patronları işçiyi asgari ücrete çalıştırmaya teşvik 
etmektedir.

İktidarın yerli ve yabancı sermayeye yaptığı yatırım 
çağrılarında ucuz işçilik hâlâ en büyük kozudur.

Öte yandan ülkemizde asgari ücretin, ücretlerin 
asgari düzeyini belirleme işlevi yoktur.

Salgında milyonlarca emekçi, ücretsiz 
izne gönderildiği ve patronlar kısa çalışma 
ödeneğinden faydalandığı için asgari 
ücretin çok altında bir gelirle yaşamak 
zorunda bırakılmışlardır.

Esnek ve kısmi zamanlı çalışmanın 
yaygınlaşması da ücretlerin bir kısım 
çalışanlar için asgari ücretin altına 
inmesine yol açmıştır.

Kayıtdışı çalışan emekçiler ise yıllardır asgari ücretin 
altında kazanmaya ve bu zor koşullarda hayatını idame 
etmeye çalışmaktadır.

Sadece işsizler değil, çalışmakta olan ya da 
işsizden sayılmayan geniş kitleler açlık sorunuyla 
karşı karşıyadırlar. Yoksulluk sınırı 8 bin TL’nin üzerine 
çıkmıştır.

Bu gerçekler ortadayken, muhalefetin de 
belirlenecek asgari ücret için yoksulluk sınırının yarısına 
dahi ulaşmayan rakamlar önermesi utanç vericidir. Hep 
birlikte asgari ücret mizanseninde rol kapma yarışına 

girmişlerdir.
Ücretin asgarisi için mücadele 

edilmez.
TKP emeğiyle geçinenleri; insanca 

yaşanabilecek, herkesin çalışma hakkının 
olduğu, eğitim, sağlık, barınma ve ısınma 
gibi en temel hakların ücretsiz ve eşit 
olarak sağlandığı bir ülke için mücadeleye 
çağırmaktadır.

Türkiye Komünist Partisi
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İNSANCA YAŞANABİLeCeK BİR ÜLKe İÇİN MÜCADeLeYe!
EMEKÇİLEr “ASGArİ ÜCrET” zOKASINI YuTMAz
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Her yıl, Dünya Bankası ve çe-
şitli uluslararası kuruluşlar, 
ülkelerin devlet ve özel sektör 
yatırım, proje ve taahhütleri-
ni çeşitli raporlar ile yayınlı-

yor.  Bu raporların Türkiye ile ilgili bö-
lümlerinde, özellikle son beş yılda, toplam 
kamu yatırım tutarları ve kamu ihalelerini 
alan firmalar dikkat çekiyor. 

300 firmanın aldığı bu ihalelerde, ilk on 
sırada yer alan firmaların arasında ”beşli 
çete” olarak anılan Cengiz, Kalyon, Ko-
lin, Limak ve Makyol müteahhit firmaları 
mutlaka bulunuyor ve 100 milyon liranın 
üzerinde değere sahip olan kamu inşaat 
ihalelerinde ”beşli çete” ihalelerin değer 
olarak %25’ini almış görünüyor. Dünya 
Bankası raporlarında 127 ülkenin rakamla-
rına bakıldığında, ihalelerin bu kadar sınırlı 
sayıda firmada toplandığı başka bir ülke yer 
almıyor.

PeKİ HeR ŞeY  
BeŞLİ ÇeTeDeN Mİ İBAReT?

2018 yılında başlayan ve 2020’ye kadar 
iyice derinleşen ekonomik krizin büyüttüğü 
bütçe açığı, ülkedeki emekçilerin üstüne 
zam ve vergi olarak yıkılırken, ”beşli çete”-
ye yapılan büyük kaynak transferi hiç hız 
kesmiyor. 

“Beşli çete” bu tabiri fazlasıyla hak 

ediyor. Ama kamu ihalelerindeki bu büyük 
soygunu sadece beş şirket ile açıklamaya 
kalkmak, daha büyük hırsızların görülme-
sinin önüne geçiyor.. 

AKP’nin iktidara geldikten üç yıl sonra, 
2005’te kârlı bir işletme olan Türk Telekom, 
AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Lübnanlı 
Hariri ailesine peşkeş çekilmişti. Yine çok 
kârlı bir işletme olan Tüpraş konusundaki 
yağma da unutuldu. Koç Grubu’nun Tüp-
raş’ı alması düzen içi muhalefetin hiç ses 
çıkarmaması ile sonuçlandı! Tüpraş özel-
leştirmesine dair basında sesini duyurmak 
isteyen dürüst gazeteciler ya sansüre uğ-
radılar ya da işlerinden oldular. Benzer bir 
şekilde, Azeri bir şirket aldığı için Petkim 
de eleştirilerden uzak kaldı. 

CHP tarafından son birkaç haftadır 
dillendirilen “kamulaştırma”larda önerile-
ne bakalım. Sorun sadece ödeme garantili 
projeler mi? AKP döneminde ülkenin 70 
milyar dolar değerinde kamu varlığı özel 
sektöre aktarıldı. Halka ait olanın geri 
alınması beşli müteahhit çetesi ile kısıtlı 
kalamaz, kalmamalıdır! 

Halkın vergileri ile hayata geçirilen 
fabrikaların, limanların, rafinerilerin, 
halka ait olan orman arazilerinin ve maden 
tesislerinin tamamının kamulaştırılma-
sı gereklidir. Bu kamulaştırma, bir sınır 

koyulmadan ”devletleştirme” adı altında 
tamamen bedelsiz olarak gerçekleşmelidir. 
Halkın üzerine tek bir kuruş yıkılmadan, 
emek düşmanlarını ihya edecek her türlü 
düzenlemeyi ortadan kaldırarak. Hakkımız 
olan budur. 

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SAĞLIKLI 
YAŞAM ALANI SAĞLANMALI

COVID-19 pandemisinin az tartışılan bir 
yanı var: Kent planlaması. Oysa güvenli ve 
sağlıklı konutlar ve yaşam alanları anaya-
sal hakkımız. Bu hakkın gerçekleşmesi ise 
ancak devletleştirmeyle mümkün.  

Kapitalizmin saldırısı altında vaktiyle 
mücadele ederek kazandığımız her hak için 
yeniden mücadele ettiğimiz bir dönem-
den geçiyoruz. Tüm bunlar arasında çoğu 
zaman akla gelmeyen ancak hayatımızı 
tahminimizden çok daha fazla etkileyen bir 
haktan bahsedeceğiz size: Sağlıklı yaşam 
alanları hakkı.

COVID-19 dolayısıyla sağlık konusu sa-
nıyoruz 2020’nin en çok konuşulan konusu. 
Sağlık hakkında konuşurken değindiğimiz 
konuların bir kısmı da yaşam alanlarımızla 
ilgili. Kamusal alanlar; yakın çevremizde 
açık alanların, parkların, spor alanlarının 
varlığı; evlerimizin mimarisi; balkonsuz, 
ışık almayan, dar evlerde #EvdeKal’manın 
zorlukları…

3

 KAPAK

Barınma hakkımızı 
tekellerden alacağız
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KENTLEr HALKINDIr

Halkın vergileri ile hayata geçirilen konut projelerinin, fabrikaların, limanların, rafinerilerin, halka ait 
olan orman arazilerinin ve maden tesislerinin tamamının kamulaştırılması gereklidir. Halkın üzerine tek 

bir kuruş yıkılmadan, emek düşmanlarını ihya edecek her türlü düzenlemeyi ortadan kaldırarak...
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KANAL İSTANBuL YAĞMASI: SeRMAYeNİN YARATTIĞI KÂBuS

AKP iktidarının sermayeye büyük yağma alanları yarattığı “çılgın projeler” 
arasında en öne çıkanları arasında Kanal İstanbul Projesi yer alıyor. Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; 26.02.2018 tarihinde yaptığı açıklamada 
“Kanal İstanbul güzergâhında, Emlak Konut’un 33 projesi yer alırken yine 
bölge üzerinde çok önemli arsa portföyümüzle birlikte yatırımlarımıza devam 
edeceğiz” açıklaması; 2011 yılında ilan edilen güya “İstanbul Boğazını Gemi 
Kazalarından Koruma” amaçlı “Çılgın projenin” gerçek niyetini tanımlamaktadır.

ARSA BeDeLİ YÜZDe İKİ BİN SeKİZ YÜZ ARTTI
Bölgede “Kanal İstanbul “ olarak bilinen “su yolu projesi “ basit bir su 

yolu projesi olmayıp ortak yaşam alanlarının yağmalanarak, sermayenin 
rant alanlarına dönüştürülmesidir. 2007-2020 yılları arasında bölgede arsa 
bedellerinin ortalama %2800 oranında artış göstermesi bu durumu daha 
anlaşılır hale getirmektedir. Birçok patronun iştahını kabartan bu araziler, daha 
proje duyurulmadan önce yağmalanmaya başlamıştı. En büyük arazileri Koç 
ve Sabancı gibi büyük patronlar satın alırken, projenin başlamasıyla beraber 
Cengiz, Limak, Kalyon gibi pek çok inşaat patronu da bu yağmadan kâr elde 
edecekler arasına girdi. 

SeKİZ YÜZ BİN MeTRe KARe  
ARAZİ YABANCILARA gİTTİ

Kanal İstanbul projesi yerli sermayenin yanı sıra yabancıların da gözünü 
kamaştırıyor. Bunlar arasında en öne çıkan ise Katar… Erdoğan çevresi ve 
Katar Emiri arasındaki ilişkiler, satılan fabrika, kanal ve bankaların yanı sıra 

Türkiye’de şirket kurup Kanal İstanbul çevresinde 44 dönüm arazi satın almaya 
kadar vardı. Kanal İstanbul Projesi alanında yabancıların satın aldığı arazileri, 
“Türkiye’de kurulmuş olan yabancı sermaye şirketler Kanal İstanbul projesi 
güzergâhında bulunan ilçelerden tapu ve kadastro bilgi sistemi kayıtlarına göre 
satış yoluyla 791 bin 370 metrekare ana taşınmaz edinmiştir.” diyerek, bakan 
Murat Kurum gözler önüne sermiştir. 5461 km² İstanbul il yüzölçümünün 
%46’sı su havzalarından oluşuyor. Kanal İstanbul, Büyük Havalimanı ve 
Yenişehir yapı alanları kentin yaklaşık %7’si kadar bir alanı kaplamakta ve 
tamamı, Avrupa yakası su havzalarını yok etmekte. 

ÇILgIN PROJe: eMeKÇİLeRe AÇLIK,  
KeNTe KAOS, DOĞAYA KATLİAM

Yedi yıl sürmesi öngörülen “Kanal İstanbul“ su yolu projesi; yapılaşmayı 
da birlikte getirecek. Bölgenin uzun yıllar inşaat alanına dönüşmesine, kent 
yaşamının kaosa sürüklenmesine neden olacak. Ekolojik yaşam alanları yok 
olacak, yüzlerce canlı türü bölgeyi terk edecek veya yok olacak. 

Sermaye kendi krizini, emekçileri açlığa mahkûm etmenin dışında bütün 
canlı yaşam alanlarını yağmalayarak “çözmeye” çalışıyor. Bu kabul edilemez. Bu 
kentin emekçileri, sorumuz size: Buna izin verecek miyiz?

YAŞAM ALANI DeĞİL KÂR ALANI
Sağlıklı yaşam alanlarına sahip olmak 

anayasal bir hak. Ancak inşaat ve finans 
sektörünün palazlandığı ülkemizde, yaşam 
alanları sağlıklı yaşamamız için değil pat-
ronlara kâr ettirmek için şekillendiğinden, 
uygulamaya baktığımızda durum tamamen 
farklı.

Kentleri ele alalım. Kent planları yapılır-
ken yerleşik nüfus düşünülerek onlar için 
eğitim, sağlık, kültürel tesis gibi alanların 

yanı sıra park ve spor alanları gibi alanlar 
da belirleniyor. Ancak bugün kentlerimizde 
bu alanların yeterli olduğunu, ulaşılabilir 
olduğunu, düzgün tasarlanmış, bakımlı 
ve kullanıma uygun olduğunu söylemek 
oldukça güç. Aksine gün be gün imar izni 
verilen sit alanlarını, ormanları, tarım alan-
larını korumak için çabalıyor; hatta bazen 
hiçbir izni olmamasına rağmen bu alanları 
“nasılsa af çıkar” diyerek talan edenlere 
karşı savunuyoruz. 

Bu NÜFuS, Bu KeNTTe YAŞARKeN 
SALgININ YAYILMAMASI NASIL 
MÜMKÜN OLABİLİR?

Ekonomisi, dolayısıyla nüfus dağılımı 
planlanamayan ülkemizde ülke nüfusunun 
yaklaşık dörtte biri İstanbul’da yaşıyor. 
Böylesi bir nüfusla, beton yığınına dönmüş 
bir kentte salgının yayılmaması nasıl müm-
kün olabilir? 

Hele emekçi mahallelerinde… Toplu 
taşımada her gün dip dibe işlerimize gi-
derken, daracık sokaklı, ufak bir yağmurda 
bile taşan kanalizasyonlara sahip, küçücük 
evlerde yaşamak zorunda kalırken, dengeli 
ve düzenli beslenemezken salgının yayıl-
masını önlemek mümkün mü?

Önümüzdeki yıllarda sağlıksız yaşam 
alanları ve yaratılan çevre tahribatı dola-
yısıyla daha fazla salgın hastalıkla karşıla-
şacağımız konusunda uzmanlar uyarırken, 
yaşam alanlarının beden ve ruh sağlığımızı 
etkileyen etmenlerden biri olduğu kanıt-
lanmışken, sağlıklı bir çevrede, güvenli ve 
sağlıklı konutlarda yaşama hakkımız için 
mücadele etmek, devletleştirmeyi talep 
etmek zorundayız.

Daha şimdiden patronlar için büyük bir ranta dönüşen kanal 
İstanbul projesinde kapatılan arsaların bedelleri astronomik 
olarak artış gösteriyor. Koç, Sabancı gibi büyük patron 
gruplarının araziler kapattığı alanda, Cengiz, Kalyon, Limak 
gibi şirketler de büyük kazançlar elde edecek. 
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En son İzmir depreminde çok sayıda 
vatandaşımızı kaybettikten sonra, 
yine bir deprem tartışması açıldı. 
Her depremden sonra görmeye 

alışkın olduğumuz manzaralardan birine 
tanık olduk. Önce iktidarın bir prodüksiyo-
na çevirdiği arama kurtarma faaliyetlerini 
birkaç müteahhittin gözaltına alınması izle-
di. Ardından haber programlarına çıkarılan 
bilim insanlarını dinledik. Fatura yalnızca 
müteahhitlere kesilerek devletin asli so-
rumluluğu bir kez daha görmezden gelindi.

SALgINA DA BİReYSeL  
TeDBİR, DePReMe De

Ülkemizde güncel mevzuatları karşıla-
mayan ve depreme dayanıklı olmayan yapı 
stoğu korkutucu derecede fazla. Başta İs-
tanbul olmak üzere yoğun nüfus barındıran 
kentlerde, sağlam olmayan yapılara dönük 
herhangi bir ciddi adım atılmıyor. Salgın 
dönemi boyunca alınacak tüm tedbirleri 
kendi vatandaşlarına havale eden yaklaşı-
mın bir benzeri de yıllardır inşaat örneğin-
de görülüyordu. Devlet, kendi bakanlarının 
ağzından çürük binalarda oturmamayı 
salık veredursun, bugünün şartlarında bir 
emekçinin yeni bir binaya taşınabilmesi, 
hayatı boyunca çalışsa da karşılayamaya-
cağı kadar büyük banka kredilerinin altına 
girmesiyle ancak mümkün. 

MeVZuATI ÇIKAR, KeNARA KOY
Aktif fay hatlarının üzerinde bulunan 

ülkemizde bir yapının sağlıklı şekilde inşa 
edilebilmesi, kent planlamasından kulla-
nılacak her malzemenin kalitesine kadar 
birçok iş disiplinini içeren bütünlüklü bir 
yaklaşımı gerektirir. 

Ancak gerçek bundan farklı işliyor. Ger-
çek; devletin aralıklarla mevzuat yayınladığı 
ve kalan sorumluluğu inşaat patronlarına 

ve yine bu patronlara doğrudan bağlı çalı-
şan yapı denetim şirketlerine havale ettiği 
bir işleyiş. Merkezi bir denetimi içermeyen 
bu işleyiş, müteahhitlerin kâr hırslarının 
öncelik haline geldiği bireysel inisiyatif-
lerle yolunu buluyor. Sonuç mu? İzmir 
depreminde bir kez daha gördük. Ve tekrar 
görmek istemiyoruz. Sağlıklı ve dayanıklı 
konutlarda yaşama hakkı en temel insani 
haktır. Bu hak, ilgili tüm mevzuat ve kural-
lardan denetim süreçlerine kadar her bir 
aşamada merkezi bir planlamanın olduğu 
devletleştirme politikalarıyla sağlanabilir.
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DEPrEME KArŞI TEK GÜVENCEMİz: DeVLeTLeŞTİRMe
Salgın dönemi boyunca alınacak tüm tedbirleri vatandaşlara havale 
eden yaklaşım, yıllardır inşaat sektörü için de geçerliydi. Çürük binalarda 
oturmayın demek kolay, peki sağlamını nasıl edineceğiz?

eMeKÇİLeRİN BİR eVİ BİLe YOKKeN  
Bu KONuTLAR KİMLeRe PeŞKeŞ ÇeKİLİYOR?

AKP’li yıllarda inşaat sektörünü ilgilendiren 
dönüşümlerin önemli bir ayağı da konut 
piyasalarının yabancı yatırımcılara açılması oldu. 
Bu konuda ilk adım, AB uyum Çerçevesi uyarınca 
2003 yılında yapılan yasal düzenlemeyle atıldı. 
Söz konusu düzenlemenin 2005 yılında Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, AKP 
iktidarı aynı yıl içerisinde benzer bir düzenlemenin 
belli revizyonlarla yasalaşmasını sağladı. 
Sonraki yıllarda yapılan bir dizi ek düzenlemeyle 
yabancıların mülk edinme işlemi kolaylaştırılırken, 
mülk edinilebilecek maksimum alan 25 dönümden 
600 dönüme çıkartıldı. Son olarak, gayrimenkul 
satışını teşvik için vatandaşlık verme uygulamasına 
geçildi. 

YABANCILARA 56 MİLYAR 
DOLARLIK KONuT SATILDI

Vatandaşlığa geçiş için gerekli asgari 

gayrimenkul bedeli önce 1 milyon dolar olarak 
belirlendi, daha sonra 250 bin dolara düşürüldü. 
Sabah akşam yerlilik ve millilik edebiyatı yapan AKP 
iktidarı, memleketin taşını toprağını yabancılara 
peşkeş çekmek için yasa üstüne yasa çıkarıyor. 
2003 yılından beri Türkiye’ye gelen toplam 
doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık %24’ünü 
gayrimenkul satışları oluşturuyor. AKP döneminde 
yabancılara satılan gayrimenkullerin toplam 
değeri 56 milyar doları buluyor. Sadece 2013-2020 
arasında yabancı uyruklulara 215 binin üzerinde 
konut satışı yapıldı. Son yıllarda Türkiye’den 
gayrimenkul alımlarında başta Suudi Arabistan 
olmak üzere Körfez monarşilerinin öne çıktığı 
görülüyor. Konut piyasalarının yabancılara açılması 
konutun kullanım ihtiyacından bağımsızlaşıp bir 
yatırım aracına dönüşmesini sağladığı gibi konut 
fiyatlarının ve kiralarının spekülatif bir şekilde 
artmasına neden oluyor.
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Ekmek mücadelesi 
deriz, ekmek 
kavgasındadır 
emekçiler, gençler 
ekmeğini kazanmak 

için hayata atılır...
Türkiye’de her ne kadar 

Ekmek için Ekmeleddin’e kadar 
sulandırıldıysa da mesele, ek-
mek de, ekmek için verilen mü-
cadele de kutsaldır. Oysa bugün 
mecliste ekmeğin dahi iktidar 

tarafından halka çok görüldüğü-
nü görüyoruz. Fransız aristok-
rasisini aratmayacak bir bönlük, 
kibir ve acımasızlık meclis 
tutanaklarına işlenmiş durum-
da. Bir AKP vekili “kuru ekmek 
yiyorlar, öyleyse aç değiller” 

diyecek kadar pişkinleşebildi. 
Halkın durumunu zerre ciddiye 
almadıkları, aynı partinin Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı’nın gözümüzün içine baka 
baka “Türkiye’de yoksulluk yok” 
diyebilmesinden belli. 

MuHALeFeTİN PAZARLIĞI  
SuDAN uCuZ

Peki bu rahatlık nereden 
geliyor? İki şeyden… Birinci-
si, biliyorlar ki ipler ellerinde. 
Tespit komisyonundaki 15 
üyeden beşi patron temsilcisi. 
Beşi güya “tarafsız” hükümet 
sözcüleri. Kalan beşi ise göster-
melik birkaç açıklama dışında 
ne işçileri örgütleyebilen, ne 
mücadele eden Türk-İş. Dola-
yısıyla asgari ücret pazarlığını 
patron, patron devleti ve on-
ların kulağına taktik fısıldayan 
arabulucu sendikacılar yapıyor. 
Halk geçimi adına kararı halkın 
sırtından geçinenler veriyor. 
Asgari ücreti patronlar belirli-
yor. İkincisi, bu pazarlığın kar-
şısında güya muhalefet adına 

konuşanların önerileri sudan 
ucuz! Halkın onlarca ihtiyacı 
karşılanmamış halde dururken, 
öğrencilerin öğrenim kredileri, 
çiftçilerin tarım kredileri, hane 
halkının ihtiyaç kredileri biri-
kirken, 3 küsür bin lira asgari 
ücret önermekle mi çözülecek 
yoksulluk derdi?

İktidarıyla muhalefetiyle dü-
zen siyasetçileri üç kuruşun (ya 
da üç bin liranın, fark eder mi?) 
pazarlığını yapıyor. Sonuç kuru 
ekmeği işaret edip, halkı açlık 
sınırının altında asgari ücrete 
mecbur etmek oluyor. 

Bu TuHAFLIK SON 
BuLACAK

Bu tabloda bir tuhaflık 
olduğu açık değil mi? Bizim 
ihtiyacımıza, bizim asgarimize 
patronlar karar veriyor. Oysa 
bu ülkede işçi sınıfı ne zaman 
ağırlığını koysa asgari ücret 
konusunda da kazanım elde 
etti. Asgari ücretler reel olarak 
ancak DİSK’in kuruluşu sonra-
sında yapılan grevlerle, 1980’li 
yılların sonunda kamu işçi-
lerinin gerçekleştirdiği bahar 
eylemleriyle yükseldi. Çözüm 
ortada; işçi sınıfı örgütlenecek, 
bu tuhaflığa son verecek.

HeSAP SORMAYACAK MIYIZ?
Meclis tutanaklarına da geçti: Ekmeğimizle kelimenin 

tam anlamıyla oynuyorlar. Muhtaç bir toplum yaratmaya 
çalışıyorlar. Asgari ücret tartışmalarının özeti budur.

 ASgARİ ÜCReT
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Kuru EKMEğİ rEVA GÖrÜYOrLAr

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Bir soygun düzeninde yaşadığımız konusunda 
herkes hemfikir. Ama iki tuzak bizi onu değiştirmekten 
alıkoyuyor. Biri, “bizim insanımız…” ile başlayıp türlü 
kötülükler yakıştıran cümleler kurmak. İkincisi, iyi ve 
güzel olarak bildiğimiz, hatırladığımız ne varsa geçmişte 
kalmış gibi yâd etmek.

Evet bazen soyguncuların yüzsüzlüğüne kuru 
kuruya bile olsa isyan etmek gerekir. Ama ya 
isyan edecek gücü bulamıyorsak? Nereden geliyor 
komünistlerin bu enerjisi? 

Biz, etrafımızda gördüğümüz tüm bencilliklerin bu 

soygun düzeninden kaynaklandığını biliyoruz. İyiliğin 
kaynağının da onun zıddında olduğu görüyoruz, 
oradan besleniyoruz. Şarkıda söylediği gibi: “Nereden 
biz gücü alırız? / Hem açken hem de tokken / Haydi 
unutmayalım / Bu dayanışmayı!”

Diyelim ki bir işyerindeyiz. Öyle çok da sıkı 
fıkı olmadığımız bir iş arkadaşımız haksızlığa 
uğruyor. Hasta olduğu için mesaisi kesiliyor, hatta 
patron tarafından aşağılanıyor. Ne yapacağız? Ses 
çıkarmazsak kötülüğü kabullenmiş olmakla baş başa 
kalacağız, hayata karşı yenik düşeceğiz. Oysa diğer 

iş arkadaşlarımızla bu konuyu konuşup haksızlığı 
dile getirme, arkadaşımızın yanında durma, patrona 
“ayağını denk al” deme şansımız var. Bizi güçlü 
kılacak olan bu. Diyelim ki mahallemizdeyiz. Bir 

Biz, etrafımızda gördüğümüz tüm bencilliklerin bu soygun düzeninden 
kaynaklandığını biliyoruz. İyiliğin kaynağının da onun zıddında olduğu görüyoruz, 
oradan besleniyoruz. Şarkıda söylediği gibi: “Nereden biz gücü alırız? / Hem açken 
hem de tokken / Haydi unutmayalım / Bu dayanışmayı!”
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BİZ BAKANI YANLIŞ ANLAMIŞIZ!

Her krizi patronlar için fırsata dönüştüren 
bu düzende işçi sınıfının geniş kesimlerinin 
ulaşabildiği ücret düzeyi, kısa çalışma ödeneği, 
esnek çalışma ve ücretsiz izin uygulamalarıyla 
asgari ücretin de gerisinde düşmüş durumda. 
Hiçbir patronun da cezalandırıldığı yok!

Peki nedir asgari ücretin tanımı? Asgari Ücret 
Yönetmeliği’ne göre, “İşçilere normal bir çalışma 
günü karşılığı ödenen, işçinin gıda, konut, giyim, 
sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını 
günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde 
karşılamaya yetecek ücret” tutarına asgari ücret 
deniyor.

“Emekçilerin zorunlu ihtiyaçlarının asgari 
düzeyde karşılanması” ifadesinin son derece 
muğlak olduğu açık. Nedir emekçilerin zorunlu 
ihtiyaçları? Bunların asgari düzeyde karşılanması 
ne anlama geliyor? Patronların emekçilere reva 
gördüğü asgari ile biz hayatı yaratan emekçilerin 
hak gördüğümüz asgari aynı olabilir mi? Ama 
şimdilik bu soruları bir kenara bırakalım ve 
düzenin kendi kriterleriyle hareket edelim. O 
kriterlerle açıklanan açlık-yoksulluk rakamlarına 
baktığımızda ne iktidarın ne de muhalefet ve 
sendikaların teklif ettiği asgari ücret tutarlarının 
asgari ücret tanımını yakından uzaktan 
karşılamadığı ortaya çıkıyor. Özetle Türkiye’de 
asgari ücret filan verilmiyor! Verilen şeye olsa 
olsa sefalet ücreti denebilir.

ASgARİ ÜCReT ANCAK  
SeKİZ gÜN YeTİYOR

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi, 
geçtiğimiz günlerde açlık ve yoksulluk sınırı 
çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre 2003 yılının Kasım ayında dört 
kişilik bir aile, günlük minimum 15,5 TL’ye 
sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 81,3 TL’ye 
sağlıklı beslenebiliyor. Buna göre 17 yıllık zaman 
zarfında açlık sınırı 5,25 kat arttı. Aynı dönemde 

enflasyondaki artış ise 4,8 kat oldu. Yani açlık 
sınırındaki artış genel enflasyondan daha fazla 
arttı.

Çalışmaya göre, eşi çalışmayan, iki çocuklu 
bir asgari ücretlinin eline asgari geçim indirimi 
dahil 2435 lira geçiyor. Bu ücret asgari ücretlinin 
geçinmesi için gerekli ücretin (yoksulluk sınırının) 
üçte biri bile değil. Asgari ücretlinin geliri, 
yapması gereken harcamalar dikkate alındığında, 
ancak sekiz gün yetiyor.

Bu TARTIŞMA TÜM ÜCReTLİ 
KeSİMLeRİ İLgİLeNDİRİYOR

unutmayalım, asgari ücretin düzeyi yalnızca 
asgari ücretlileri değil, tüm ücretli kesimleri 
ilgilendiriyor. Ülkedeki genel ücret politikası için 
mihenk noktası olan asgari ücret ne kadar düşük 
tutulursa genel ücret seviyesinin baskılanması o 
kadar kolaylaşıyor.

Türkiye bir asgari ücretliler ülkesi. Ülkedeki 
asgari ücretli çalışanların güncel sayısını 
bilmiyoruz gerçi; SGK’nın bu sayıları açıklaması 
yıllardır yasak. En son açıklanan veriler 2014 
yılına ait. O yılın rakamlarına göre ülkede 
kayıtlı çalışan işçiler arasında asgari ücretlilerin 
oranı yüzde 40’ın üzerinde. Bugün özellikle 
pandemi koşullarıyla birlikte bu oranın yüzde 
elliyi aştığı rahatlıkla tahmin edilebilir. Tüm 
ücretlilerin yarısından fazlasını oluşturan asgari 
ücretlilerin maaşları ne kadar düşük tutulursa 
diğer emekçilerin yoksullaşma süreci o kadar 
hızlanıyor. Dertleri asgari ihtiyaçları karşılamak 
değil; tüm ücretlileri yoksullaştırmak için yasal 
dayanak oluşturuyorlar.

Asgari ücretin yanlış anlaşıldığını öne süren Bakan Selçuk, “Asgari ücret, aslında ücretler 
seviyesinin en alt sınırını ifade ediyor. Asgari ücret, işverene ‘bu ücretin altında çalıştırırsan, 
devlet olarak seni cezalandırırım’ demek” dedi. Bakan, eğer saf değilse yalan söylüyor.

komşumuz elektriğinin kesildiğini duyduk, ihtiyaçlarını 
karşılamakta zorlanıyor. E, ama herkesin bir derdi var, 
ne yapabiliriz? Diğer komşularımızla konuşup onu 
ziyaret edebiliriz. Yükünü paylaşmayı teklif edebilir, 

elektrik şirketinin binlerce yurttaşa reva gördüğü bu 
muameleye nasıl itiraz edebileceğimizi konuşabiliriz. 
Başka dertler karşısında birlikte hareket etmenin 
önünü açacak olan bu.

İşte dayanışma budur. Böyle yaparsak göreceğiz 
ki yan yana gelmeyi, kol kola girmeyi halka 
yakıştırmamak ya da nostalji yapmak meğer harekete 
geçmeme bahanemizmiş. O halde kimsenin bu 
tuzaklara düşmesine izin vermemeli. Attığımız adımın 
kalıcı olması için soygunun üç-beş soyguncudan değil 
bu düzenden kaynaklandığını aklımızdan çıkarmadan 
saflarımızı sıklaştırmalıyız.

SeMT eVLeRİNİ BİReR DAYANIŞMA 
ÜSSÜ YAPACAĞIZ

TKP kararlı: Semt Evlerimiz birer dayanışma üssüne 
dönüşecek. Yaşam mücadelesinde tökezleyenin 
kolundan tutacak, düzenin kimseyi yalnızlaştırıp 
köşeye sıkıştırmasına izin vermeyecek. Nasıl ki 

pandemi patladığında halka maske dağıttıysak, 
patronların salgın fırsatçılığını ifşa edip üzerlerine 
yürüdüysek, depremde eldeki olanaklarla ihtiyaç 
stantları açarak farkımızı ortaya koyduysak…

Kurduğumuz üsler, bu düzenle hesaplaşmanın 
devletleştirmeden geçtiğini dalga dalga yaymalı. Çünkü 
devletleştirme, soyguncuların çaldıklarını geri almanın, 
insanca bir yaşam kurmanın ve bunu elbirliğiyle 
yapmanın en önemli adımı. Devletleştirmenin her 
temel ihtiyaçla ilgili dayanışmaya dayalı bir düzenin 
başlangıcı olduğunu anlatmalıyız.

Ortalık yıkılırken mutluluk adacıkları 
yaratmayacağız; amacımız dayanışmayla emekçilere 
güven, patronlara korku salmak olmalı. Aynı sınıftan 
insanların birbirinin elini tutması, düzenin yarattığı 
boşvermişlik ve kötümserlik duvarını yarmanın 
başlangıcı olacak. Geleceğin Sosyalist Türkiyesi, bugün 
ve ilerleyen zor zamanlarda komünistlere insanlığı 
ayakta tutma ve örgütlülüğü büyütme görevi veriyor.



8 BOYUNEĞME

 ‘eNgeLS Ve BİLİMDe DİYALeKTİK’ BeLgeSeLİ
Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), Engels’in 200. doğum 

günü yaklaşırken bu bilinçle kendisine bir vazife çıkarttı ve 2019 
Ağustos’unda düzenlenen, ana teması “Engels’in doğa bilimlerine 
katkıları” olan BAA yaz okulundan yola çıkarak “Engels ve Bilimde 
Diyalektik” başlıklı belgeseli hazırladı. Engels’in temel eserlerinden 
yola çıkarak matematik, fizik, biyoloji, halk sağlığı gibi bilim alanlarına 
katkılarının ele alındığı belgeselde; aynı zamanda Engels’in bu 
katkıları nasıl bir tarihsel ortamda yaptığı ve bu katkılarının yalnızca 
doğa bilimlerine değil, Marksizme de etkileri tartışılıyor. Böylelikle 
belgesel “tanıtım”ın yanı sıra “tartışma” amacı da güderek, “Engels 
pozitivisttir, Marksizmi doğa bilimleriyle ilişkilendirerek kabalaştırmış, 
onu bir şablona indirgemiştir” iddiasına da yanıt veriliyor.

Bu bağlamda “Engels ve Bilimde Diyalektik” belgeseli hem 
Engels’i tanımak isteyen insanlar için bir başlangıç niteliği taşıyor, 
hem de Engels’e dair tartışmaları ileri taşımayı hedefleyen polemikler 
barındırıyor. İngilizce altyazısı hazırlanmakta olan belgesel, yakında 
uluslararası camianın da dikkatine sunulacak.    

Türkiye’de sosyalizm mücadelesi 
ile “bilim” arasında özel bir ilişki 
var. Dünyanın hemen hemen 
her ülkesinde bilim haberciliği 

ve yayıncılığı siyasetten yalıtık, popü-
ler bir medya kanalı olarak görülürken, 
Türkiye’de bilim ve bilim yayıncılığı her 
zaman sosyalizm mücadelesinin önemli 
bileşenlerinden birisi olageldi. Düzenin 
1950’lerden itibaren yaptığı anti-komü-
nist yığınakta bilim karşıtlığınının özel bir 
yeri bulundu. Buna karşılık bilim Tür-
kiye’de tarihsel olarak hep sola yöneldi, 
yakınsadı.

Bu ilişki tabii ki bilim yayıncılığına 
da yansıyor. Sosyalizm mücadelesi için 
yapılan yayıncılık faaliyetleri içinde bi-
limin, bilimsel gelişmelerin hep özel bir 
yeri oldu. Bilim dergiciliği bile sıradışı bir 
örnek olarak Türkiye soluna yerleşti. An-
cak Madde, Diyalektik ve Toplum (MDT) 

dergisini sadece bu kulvarda yer alan 
“bir diğer dergi” olarak değerlendirmek 
yetersiz olur. MDT popüler ya da merak 
uyandıran bilim haberciliğinin ötesine 
uzanan ve akademik disiplinlerle mater-
yalist dünya görüşünü derinlikli 
üretimlerde buluştur-
mayı hedefle-
yen bir dergi. 
Örneğin tam da 
bu nedenle MDT 
hakemli bir dergi. 
Yine aynı nedenle 
bir yandan bilimsel 
dergi biçimine sahip, bir 
yandan da sosyalizm müca-
delesinin bir parçası.

eN İNCe AYRINTISINA KADAR 
MATeRYALİST BİLİMİN PeŞİNDe

Bu girişten sonra akla sol ile bilim 

arasındaki kestirmeci ilişki gelebilir. Yani 
bilimi siyasetin gölgesinde bırakmak… 
Oysa MDT bu konuda da oldukça net. 
Sosyalizm mücadelesinin kestirmeci ya 
da bu mücadeleye zarar veren yayınlara 
değil, yaratıcı, ısrarcı ve özenli bir çizgiye 
ihtiyacı var. MDT bu nedenle her sayısında 
sekretaryasından yayın kuruluna, hakem 
değerlendirmelerinden danışmanlarına 
titiz ve emek yoğun bir süreç ile çıkıyor.

Bu özen tabii ki derginin biçimine 
de yansıyor. Her cildin baskısı için 

sanatçı dostlarımızın katkıları ile 
özel kapak resimleri hazırlanı-

yor. Ayrıca özenli baskı ya 
da karton kapak tercihi 

de tesadüf değil: 
“Buradayız ve bu 

mücadelede 
ısrarcıyız”ın 

da bir 
anla-
tımı. 

Oku-
yucunun 

MDT ile ilişkisini 
geliştirmek için her ciltte 

konu, isim dizini eklememiz 

Bir yandan bilim dünyasına yaratıcı katkılarda ve müdahalelerde bulunan 
Madde, diyalektik ve Toplum dergisi, diğer yandan belgeseller, çevrimiçi 
okullar, “aşı” gibi gündelik tartışmaları aydınlatan bilimsel raporlar… 
Bilim ve Aydınlanma Akademisi, sosyalizm mücadelesini besleyen bilimsel 
üretimler için araçlarını geliştirmeye devam ediyor.  

Bilim üretmek sosyalizm 
mücadelesinin bir parçası

 AYDINLANMA
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“Engels ve Bilimde Diyalektik” belgeselini karekodu okutarak izleyebilirsiniz.
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de bundan. En ince ayrıntısına kadar 
materyalist bir bilimin peşindeyiz.

SOSYALİZM MÜCADeLeSİNİN 
KİLOMeTRe TAŞLARI

MDT özellikle bazı bilimsel konulara 
yoğunlaşmış durumda: Reel sosyalizme 
ilişkin az bilinen konular; bilime yaslan-
dığını iddia eden idealist sapmalara karşı 
geliştirilen tezler; materyalist diyalekti-
ğin geliştirilmesi; kapitalizmde bilimin 
yapılış tarzının eleştirilmesi; sos-
yalizm içinde bilimin ve bilimin 
katkısıyla toplumun nasıl yol 
alacağı… Bu anlamıyla MDT 
hem sosyalizm mücadelesi-
nin kilometre taşlarını gün 
yüzüne çıkarıyor hem de bu 
mücadeleye yeni kilometre 
taşları ekliyor.

MDT daha çok izlenmeyi ve 
desteklenmeyi bekleyen bir yayın. 
Dostlarımızı, değer verdiğimiz arkadaş-
larımızı, akademisyen tanıdıklarımızı bu 
yayının enerjisinden ve arayışından mah-
rum bırakmamak için de üçüncü cilt iyi 
bir başlangıç olacaktır. Bu arada birinci 
cildin baskısının tamamen tükendiğini, 
ikinci cildin baskısından ise Yazılama Ya-
yınevi’nin elinde oldukça sınırlı miktarda 
kaldığını hatırlatalım.

Derginin sayılarına ulaşmak için 
BAA’nın sitesini ziyaret edebilirsiniz: 
http://bilimveaydinlanma.org/

Derginin ciltlerini edinmek için Yazı-
lama Yayınevi’nin sitesini ziyaret edebi-
lirsiniz:

https://www.yazilama.com/

BAA AŞI RAPORu

İNSAN eVRİMİ OKuLu
Evrim alanında çalışan akademisyenlerin 

yürütücülüğünde yapılmakta olan BAA İnsan 
Evrimi Okulu 12 Aralık’tan 2 Ocak’a kadar 

sürecek. Atölye oturumları her cumartesi 
saat 20.00’de BAA’nın youtube kanalından 
izlenebilir.

BAA pandeminin başından beri birçok 
rapor yayınladı ve emekçi halkı bilgilendirme 
sorumluluğunu üstlendi. Geçen hafta 
yayınlanan “Türkiye’de COVID-19 Pandemisini 
Durduracak Bir Aşılama Yapılabilecek Mi?” 
adlı rapor ise özel bir dönemece denk geldi. 
COVID-19 için üretilen aşıların uygulanmasının 
hemen öncesinde toplumda büyük bir akıl 
karışıklığı yaşanıyor. Bu sürece müdahale 
eden raporun sunuşundan bir kısmı aşağıda 

okuyabilirsiniz.
“rapor her şeyden önce, özellikle 
son 10 yıldır dünyayı gericileşme ve 

aydınlanma düşmanlığı ile birlikte 
esir almış aşı karşıtlığına karşı 
halkımızı uyarıyor.

Sermaye kendi akılsızlığını 
mümkün olduğu kadar halka 

yaymaya çalışır. Bunun en somut 
göstergelerinden biri aşı karşıtlığıdır.

Aşı ve aşılanma toplumsal bir 
sorumluluktur. Hastalıkların kökünü kurutmanın 
başlıca yoludur.

Oysa 1990’lardan beri, Özal döneminden 
AKP’ye, sağlıkta pompalanan piyasacı 
görüşlerin emekçi halkımızın sağlıklı 
düşünmesine de büyük bir zarar verdiği 
anlaşılıyor. Bize şunu söylediler: ‘İnsanların 
sağlığından devlet değil, kişiler sorumludur. 
Bir markete gittiğinizde nasıl zevkinize ve 
cebinizdeki paraya göre alışveriş yapıyorsanız, 
sağlık hizmetleri de bir market gibidir. 
Cebinizdeki paraya göre sağlık hizmeti 

alacaksınız.’
Bu insanlık dışı görüş toplumsal düşünmeyi, 

kamucu anlayışı kemirdi. Tüm toplumun en az 
%70’inin aşılanması durumunda bir hastalığın 
bulaşma hızını kesebiliyorsunuz. Ancak piyasa 
düzeninin yaydığı ideolojinin ve aşılanmanın bir 
market unsuru haline gelmesinin pandemiye 
karşı etkili bir aşılama çalışmasını boşa 
düşürecek düzeye geldiği görülüyor.

Bugün Türkiye’de etkili bir aşılama için 
toplumun tamamı hızlı bir şekilde parasız ve eşit 
bir şekilde aşılanmalıdır. raporda göreceğiniz 
gibi etkili bir aşılama için yaklaşık 150 milyon doz 
aşı gerekmektedir. AKP’nin ise bu düzeyde bir 
hazırlığı olmadığını bilmek de aşılamanın etkisiz 
kalacağı endişesini çoğaltıyor. Bir yerden sonra 
AKP herkesi parasına göre aşıya ulaşmaya 
davet edecek gibi gözüküyor.

raporumuz bilimsel verilerle, pandemiye 
karşı aşı çalışmaları ile ilgili güncel bilgileri kısa 
ve anlaşılır şekilde sunarken halkımıza şu çağrıyı 
yapıyor:

Eşit, parasız, etkili bir aşılama talebinin 
yükseltilmesi gerekiyor. Piyasanın akılsızlığına 
karşı en iyi şey emekçi halkın ne istediğini bilen 
örgütlülüğüdür.”

BİLİM Ve 
AYDINLANMA

Bilim ve Aydınlanma Akademisi her 
çarşamba soL TV’de Bilim ve Aydınlan-
ma programları yapıyor. Programın içe-
riği her hafta farklı bir konuda hazırla-
nıyor. Bilim haberleri, bilim insanlarının 
yaşam öyküleri, Aydınlanma Sohbetleri, 
Sosyalist Gelecek ve Planlama konulu 
programlar izleyiciyle buluşuyor.



10 BOYUNEĞME

G ençlik denilince çoğumuzun 
aklına insan ömrünün en 
dinamik zamanları geliyor. 
Yanlış değil, pekala doğru. 
Peki bu dinamizmden ne 

anlıyoruz? 
Aklımıza direkt; sabahtan akşama bit-

mek bilmeyen bir enerjiyle bir orada, bir 
burada olduğumuz zamanlar geliyor olabi-
lir. Bu da doğrudur. Bir nevi hızlı yaşamak! 

Bu hız tepkisini de, üzüntüsünü de, 
sevincini de, heyecanını da çok diri yaşa-
tıyor. 

Gençlik, bu duygularının hepsini en 
açık yaşayandır aynı zamanda. 

Ama gençliği sadece bu tanımlarla 
ifade etmek yanlış olur.

En nihayetinde genç olmak demek, 
birlikte aramak, birlikte tartışmak, birlik-
te bulmak, birlikte yürümek demek. 

Ortalama bir genç tanımına bile artık 
sığamayan bir ülkede yaşıyoruz. Sorun 
bu güzel ülkemizde değil, ona musallat 
olmuş bu düzende.  Neden mi?  Gençliğin 
çok önemli bir kısmı küçük yaşta çalışma 
hayatına atılıyor, bütün enerjilerini orada 
erkenden tüketmeye başlıyor. Üniversi-
telerde, liselerde bir araya gelip tartış-
maya hevesi olanlar örneğin pandemi 
döneminde yürütülen akılsızca politikalar 
nedeniyle neredeyse birbirleriyle temas 
edemez, etse de yalnızca sanal ortamlar-
da edebilir hale geldiler. 

O halde gençleri ya evin içine ya da iş 
yerine hapseden bu düzende üretken, sağ-
lıklı, dinamik bir genç olmak mümkün mü? 

Belki şaşıracaksınız ama örgütlü olun-
duğunda buna bir adım daha yaklaşmak 
mümkün! 

Nasıl mı? 
Örgütlü olmak demek bugününün ve 

geleceğinin kontrolünü kazanmak demek. 
Kontrol dediysek akıllara bir sınırlama 
gelmesin. Abarttığımız da düşünülmesin, 
bunun adı özgürleşmek. 

Ve yalnızca kendi geleceğinin değil, 
yaşadığın ülkenin kaderinde söz sahibi 
olmak demek. 

Bu güç insana karanlık günlerden 
çıkışın, hayata anlam katacak faaliyetlerin 
motor gücünü oluşturuyor.

Genç olmak demek aklını ve ruhunu 
her daim devrimci kılmak demek. Hare-
ket özgüvenini tarihten ve gelecekten alan 
demek. Fiziki ve düşünsel olarak ileriye 
koşan demek.

 geNÇLİK

ÖRgÜTLÜ MÜCADeLe

genç olmak demek aklını ve ruhunu her daim devrimci kılmak demek. 
Hareket özgüvenini tarihten ve gelecekten alan demek. Fiziki ve 
düşünsel olarak ileriye koşan demek.

HEr zAMAN GENÇ KALMAK İÇİN
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geRİCİ AKADeMİSYeNLeRİ BARINDIRMAYACAĞIZ!
Geçtiğimiz günlerde Akit TV’de üniversiteleri fuhuş evlerine benzeten Sakarya 

Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu’na Türkiye Komünist Gençliği sosyal medyada 
hesapları üzerinden cevap vermiş, “Bu Adamı Üniversiteden Atacaksınız” demişti.

TKG’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamadan sonra Türkiye’nin farklı illerinde 
birçok üniversiteli Savcılığa Sofuoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu 
sonrası açıklama yapan TKG Üyeleri, 
Gerici akademisyenleri üniversitelerde 
barındırmayacaklarını vurguladılar.

Sofuoğlu kimdir?: Ebubekir 
Sofuoğlu Sakarya Üniversitesi Tarih 
Bölümünde Profesör ünvanıyla 
görev yapmaktadır. Daha önceleri de 
“İstanbul Sözleşmesi çok kan dökecek” 
ve “Google’ı Abdülhamid buldu” 
şeklinde söylemleriyle gündeme 
gelmişti.
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TKg’DeN HABeR VAR!
Pandemi süreci, gençliğin eğitim hayatı 

dışında sosyal yaşantılarında da bir boşluk 
meydana getirdi. TKG özellikle bu dönemde 
gençliğin en çok ihtiyaç duyduğu sosyalleşmeyi 
ve üretim duygusunu örgütleyerek 
çalışmalarına devam ediyor.

TKG, örgütlenmenin önemine yazılarında, 
açıklamalarında ve diğer bir çok temas 
kanallarında vurguluyor. Peki TKG bu 
örgütlenmeden neyi kastediyor?

TKG pandemi şartlarında devam ettirdiği 
örgütlenme çalışmalarının merkezine koyduğu 
kavramlar, dayanışma ve üretim. İnsanlığın en 
verimli çağlarında eve kapandığı günümüzde 
TKG, gençliğin üretim yapmasının yolunu 
açıyor. tkg.org.tr ‘de yayınlanan Genç Köşe 
yazıları, TKG üyelerinin bulunduğu kulüp, 
atölye faaliyetleri ve online etkinlikler gençliği 
hem üretime sevk ediyor hem de bu koşullarda 
oluşabilecek yalnızlık hissinin uzaklaşmasına 
imkan tanıyor. 

TKG’nin internet sitesi kültür sanat ve 
siyaset konularında yayınlanan yazılarla 
zenginleşiyor.

Gençliğin iletişim ve üretim kanallarının 
kesildiği bu dönemde Türkiye Komünist 
Gençliği, internet sitesiyle gençliğin üretimlerini 
sergileyecekleri bir alan yaratıyor. Türkiye’nin 
her köşesinden gönderilen onlarca yazı her 
hafta tkg.org.tr ‘de Genç Köşe başlığında 
yayınlanıyor. 

KuLÜP Ve ATÖLYe 
ÇALIŞMALARIMIZ DeVAM eDİYOR 

Pandemi koşulları nedeniyle üniversiteler 
fiziken kapalı olsa bile TKG, yürütücülüğünü 
yaptığı kulüp ve atölye faaliyetlerini online 
mecralarda devam ettiriyor. Birçok okulda 

kuruluş alanlarında faaliyetler yürüten kulüp 
ve atölyeler. Öğrencilerin bilimsel ve siyasi 
düşünsel süreçler yürüttükleri merkezler halini 
aldı. TKG öncülüğünde yürütülen kulüp ve 
atölye çalışmalarından bazılarını siz Boyun 
Eğme okurları için derledik.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tarih 
ve Düşünce Atölyesi: Geçtiğimiz ay üç farklı 
komisyon kurarak çalışmalarına başlayan Tarih 
ve Düşünce Kulübü İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa ‘da farklı alanlarda eğitim gören 
birçok öğrencinin bir araya geldiği bir yapıya 
büründü. Kültür Sanat Dayanışma, Toplum 
Sağlığı ve Eğitim Komisyonu olmak üzere 
kurulan üç farklı komisyon, kendi çalışma 
alanlarında faaliyetlerine hız kesmeden devam 
ediyorlar. En son Toplum Sağlığı Komisyonu 
tarafından hazırlanan aşı başlıklı rapor TKG’nin 
internet sitesinde yayınlandı.

Öğrenci Dayanışmaları: Pandemi süreci 
boyunca eğitim öğretim faaliyetinde 
karşılaşılan sorun ve problemlere karşı TKG, 
her üniversitede o üniversite öğrencilerinin 
dayanışma duygularıyla haberleşebileceği 
dayanışma ağlarının kuruluşunu gerçekleştirdi. 
Bilgi Üniversitesi, DTCF, Kocaeli ve daha 
birçok üniversitede kurulan dayanışma ağları 
öğrencilerin ihtiyaçları için çalışmalarını 
sürdürüyor.

Kadın Dayanışma Komiteleri: Üniversite 
ayağının ilki Marmara üniversitesinde kurulan 
Kadın Dayanışma Komiteleri, kadınların toplum 
içerisinde yaşadıkları problem ve sorunlarla 
mücadele etmek için örgütlenebilecekleri 
yapılar olarak üniversitelere yayılmaya başladı. 
Marmara Üniversitesinden sonra DTCF’de de 
Kadın Dayanışma Komitelerinin kuruluşuna 
hazırlanılıyor.
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#eĞİTİMİÇİNTALePeDİYORuZ
Milyonlarca öğrencinin eğitim hayatına 

devam edebilmek için gerekli maddi destekten 
yoksun olduğu, binlercesinin uzaktan eğitim 
için ihtiyaç duyulan dijital araçlara ve internet 
bağlantısına sahip olmadığı ülkemizde 
öğrencilerin eline kalan çalınan eğitim hakları 
için mücadele etmekten başka bir şey olmuyor. 

Türkiye’de gençliğin eğitimden iş 
yerlerine kadar bütün alanlardaki sorunlarına 
karşı bir mücadeleyi hedefleyen Türkiye 
Komünist Gençliği, yakın zamanda 
#EğitimİçinTalepEdiyoruz diyerek öğrencilerin 
temel sorunları haline gelen KYK kredileri, 
burs miktarlarının düşüklüğü, dijital araçların 
ve internetin yetersizliği gibi başlıklarda 
beş maddelik bir talep listesiyle bir imza 
kampanyası başlattı. Öğrencilerin müşteri 
olarak görüldüğü, üniversitelerden işsiz 
ve borçlu olarak mezun edildiği bir eğitim 
sisteminin sürdürülebilir olmaktan çıktığı 
ülkemizde öğrencilerin en meşru taleplerini, 
eğitim hakkı taleplerini içeren imza 
kampanyası öğrencilerden aydınlara herkesin 
imzasına ve desteğine açık. 

TKg’nin çağrısı hepimize: sen de imzala, 
arkadaşlarınla paylaş, omuz ver!

SOLCu DeRgİSİ
Solcu bir liseli dergisi. Adından anlaşılacağı üzere 

liselerde bir taraflaşmayı, mücadeleyi hedefleyen 
bir dergi. Türkiye’de kapitalizmin yıkıcı etkileri 
hiçbir yaş kuşağı tanımıyor. Özellikle AKP’li yıllarda 
eğitimin aldığı hal mücadele başlığındaki her türlü 
yaş sınırını da ortadan kaldırmış oldu. Özel okullar 
ve imam hatiplerin her geçen gün artan sayısı, 
sürekli değişen sınav sistemleri, imam hatibe 
dönüşmeyen liselere yerleştirilen gerici kadrolar, 
TÜGVA gibi gerici vakıflar, tarikatlar…  Tüm bunlar 
kapitalizminin gerçekleriyle henüz lise çağında 
insanların tanışmasına sebep olurken mücadele 
etmesi için de gerekli sebepleri oluşturuyor. 

Dergimiz ise tam burada devreye giriyor. 
Liselerde okuyan gençlere hayatı, mücadeleyi 

anlatan; insanlığın tarihsel birikimini açan, bunları 
tartıştıran bir dergi Solcu. Okullarda yıllar boyu 
müfredatlar değiştirildi, Solcu Dergisi evrim başlığını 
işledi. Meslek Liseleri’nde stajlar ucuz ve dinamik iş 
gücü sağlamanın aracı oldu, Solcu Dergisi meslek 
liselilerin haklarını talep etti, birçok stajyer işçiyi 
etrafında yan yana getirdi. Bugün pandemi ile 
birlikte eğitimin varlığı tartışılır hale geldi, Solcu 
Dergisi ise eğitim hakkı için her lise öğrencisinin 
taleplerini yükseltmeye devam ediyor. Solcu bir liseli 
dergisi. Liseliler bu dergiyi birlikte üretiyor, birlikte 
tartışıyor. Omuz omuza vererek Türkiye’de ve 
dünyada olanlara karşı liselilerin sesini temsil ediyor. 

geNÇLİK  
TARTIŞIYOR

SoL TV’de yayınlanan “Gençlik 
Tartışıyor”da havuz medyasının aksine 
mikrofonu gerçekten de biz alıyoruz. 
Üniversite ve lise öğrencileri kendi 
sorunları, hayatları ve gelecekleri 
üzerine konuşuyor, bu geleceği 
aydınlığa kavuşturmak için yollar 
arıyor. Önümüzdeki dönemde farklı 
formatlarla popüler kültür ve sanat 
üzerine de yayınlar yapacak 
olan programa Youtube 
üzerinden ulaşabilirsiniz.

geNÇLİK TARTIŞIYOR
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Ana muhalefet, hatta bazı 
patronlar da “kamulaştırılsın” 
diyor ya... Peki, her sektörde 
çalışan emekçilerin insanca 

bir yaşam sürebilmesi, iş kazasından, 
şiddetten, ölümden korkmadan, güvenle 
çalışabilmesi? İşte bu unsuru, sosyalistler 
dışında kimsenin kamulaştırma 
çağrısında bulamazsınız. 

Geçtiğimiz dokuz ay boyunca salgının 
yaşamlarımızı giderek ağırlaştırması 
ve derinleşen ekonomik kriz kamu 
kaynaklarının sermayeye aktarılmasını 
daha görünür kıldı. Bir yandan patronlar 
asgari ücreti açlık eşiğinin üstüne 
çıkarmamak için adeta özel çaba 
gösterirken, diğer yandan halkın temel 
ihtiyacı olan sağlık hizmetleri, aşı gibi 
hayati konulardaki belirsizlik kendisini 
her gün daha çok hissettiriyor. 

Düzen muhalefeti ufacık bir çıkış 
yapmaktan bile ürküyor. CHP “beşli 
yandaş müteahhit çetesi” adını verdiği 
şirketleri kamulaştırmaktan bahsedip, 
ardından hemen çark etti ve dedi ki 
“Aman yanlış anlaşılmasın, şirketleri 
kastetmiyoruz yaptıkları ve işlettiklerini 
kamulaştıracağız”. Kimi patronlar da 
kriz döneminde işletmelerinin devlet 
tarafından yönetilmesini, kriz geçince 
kendilerine geri verilmesini isteyerek 
geçici kamulaştırma talep ediyor. 

Bu şartlarda Türkiye Komünist 
Partisi’nin sağlık, eğitim, enerji, 
finans, inşaat gibi sektörlerde ortaya 
koyduğu “Devletleştirme” çağrısı ise 
düzen siyasetinin sürdürdüğü yalan 
yanlış kamulaştırma söylemlerinden 
farklı bir yere işaret ediyor: Sosyalizm 
Programı’na… 

Aslında tüm yaşamsal sektörlerin 
devlet eliyle planlı ve birbirini tamamlayan 
şekilde yönetilmesini, halkın çıkarlarını ve 
toplumun refah düzeyinin yükseltilmesini 
amaçlayan bir yaklaşım sunuyor. Bu 
yaklaşımın olmazsa olmaz parçası ise, 
her sektörde çalışan emekçilerin insanca 
bir yaşam sürebilmesi, iş kazasından, 
şiddetten, ölümden korkmadan, güvenle 
çalışabilmesi. İşte bu unsuru, sosyalistler 
dışında kimsenin kamulaştırma 
çağrısında bulamazsınız. Çünkü onlar 
bizler için değil, kendileri için bu kavramı 
kullanıyor. 

Geçtiğimiz hafta yapılan “İnşaat 
sektörü devletleştirilmelidir” 
açıklamasını, sektörden iki emekçiyle 
konuştuk.

DIŞ CePHe uSTASI T. Y. : AVM’NİN 
TePeSİNDeN HAYAL eTTİK

Ben Emaar AVM şantiyesinde 
çalışıyorum. TV’lerde bakanlar, bilim 
adamları, politikacılar insanlara sosyal 
mesafe, maske, hijyenin önemini 
anlatırken biz şantiyelerde bunlara asla 
kavuşamıyoruz. Tıklım tıkış yemekhaneler, 
pandemi olsun olmasın pislik içinde 
tuvaletler, yaşadığımız koğuşların insana 
yakışır bir düzeyden uzak olması, günlük 
maske ihtiyacımızın karşılanmaması 
bizim için artık sıradan bir durum oldu. 
Tüm bu zorlukların içerisinde çalışırken, 
inşa ettiğimiz lüks evler, AVM’ler, spor 
salonları, müze veya konser salonları 
bizim gerçek hayatta ulaşamayacağımız 
yerler. Geçen arkadaşlarla Emaar’ın 
yüksek katlarında sigara içerken hayal 
kurmuştuk, böyle bir yerde otursak ne 
yaparız diye... Sonra biz burada değil 

yaşamak, bir sandalyesine bile oturamayız 
dedik. Bu şartlar altında hayal ama 
Türkiye Komünist Partisi’nin çağrısı 
gerçek olduğunda bu hayal olmayacak. 
Devletleştirme çağrısında anlatılan 
bir düzende üretenler, yarattıkları her 
şeyden eşit yararlanmış olacak. Türkiye 
Komünist Partisi’nin “İnşaat sektörü 
devletleştirilmeli” çağrısını destekliyoruz. 
Sektör devletleşmeli, devlet de işçilerin 
devleti olmalı.

ŞANTİYeDe ÇALIŞAN İSg uZMANI 
M. D. : İŞ gÜVeNLİĞİ PATRONLARIN 
İNSAFINA BIRAKILAMAZ

Taşeron sistemi, “götürü” dediğimiz 
kısa sürede azami iş yapılması üzerine 
kurulu çalışma şekli. Feodal bağlar, 
güvencesiz ve kişisel koruyucu 
donanımsız çalıştırılma sebebiyle 
şantiyeler işçiler açısından çok 
tehlikeli olma durumunu sürdürüyor. 
Zaten verilerden de biliyoruz; inşaat 
sektörünün iş kazaları açısından en üst 
sıralarda yer alıyor.

Sadece iş sağlığı ve güvenliği açısından 
bile bu sektör patronların insafına 
bırakılamaz. Devletleştirilmiş bir inşaat 
sektöründe işçiler için planlanmış, 
emekçilerin evlerine sağlıklı ve canlı 
dönmeleri için hazırlanmış bir mevzuat 
olur. İşçi sağlığını ve işin güvenli bir 
şekilde yapılmasını birinci sıraya yazmış, 
bunu maliyet veya ayak bağı olarak değil, 
emekçilerin hava kadar, su kadar doğal 
hakkı olarak kabul eden bir anlayış olur. 
Devletleştirilmiş bir sektörde işçiler 
şantiyelerde insan onuruna yakışır 
şartlarda çalışır.
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İNŞAAT İŞÇİLeRİNe 
DeVLeTLeŞTİRMeYİ SORDuK
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PATRONLARA TeŞVİK: YOK Mu ARTTIRAN
Her dönemin kazananı olan patronlar kriz döneminin de en çok kazananı oluyor. Özellikle son birkaç yıldır kriz bahane edilerek patronlara çok büyük kaynaklar 
aktarılıyor. Vergi aflarından tutun, işsizlik sigortası fonunun kullanımına kadar birçok seçenekte teşvikler, kaynaklar AKP tarafından patronlara sunuluyor. 

ASgArİ ücreT TArTIşMAlArI SürerKeN PATroNlArIN eNSeSİNdeyİz AğI 
PATroNlArA yAPIlAN TeşvİKlerİ derledİ.
KADIN, geNÇ Ve MeSLeKİ YeTeRLİLİK 
BeLgeSİ OLANLARIN İSTİHDAMI TeŞVİKİ

İLAVe İSTİHDAM TeŞVİKİ

2015 yılından beri uygulanmakta olan bu teşvikle 
birlikte 2019 yılı Asgari Ücreti düşünüldüğünde asgari 
ücretli başına 603,32 Tl teşvik İşsizlik Sigortası Fonu 
tarafından patronların cebine aktarılıyor. Cumhurbaşkanı 
bu yasayı 31.12.2023 yılına kadar uzatmaya yetkili.

Bu teşvikle beraber patronların teşvikin şartlarını sağlayan yeni işe aldığı 
işçilerin tüm primleri, damga ve gelir vergisi ödemeleri karşılanıyor. Sanayi ve bilişim sektörü patronlarına işçi 
ücretine göre farklılık göstererek 1280 Tl ile 3119 Tl arasında, diğer sektörlerde asgari ücret baz alınarak 1280 
Tl teşvik sağlanıyor. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan patronlara aktarılan bu teşvikin süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldı.

%5 SgK TeŞVİKİ
2008 kriziyle beraber işçinin SGK prim maliyetini düşürmek 

için veriliyor. Yasaya göre bir işçinin işverene maliyeti  
%20,5 iken, bu teşvikle birlikte %15,5’e geriledi.  
Geri kalan %5’lik pay ise Hazine’den karşılanıyor. 

ASgARİ ÜCReT DeSTeĞİ

eNgeLLİ İŞÇİLeR İÇİN TeŞVİK

NORMALLeŞMe TeŞVİKİ

İŞSİZLİK ÖDeNeĞİ ALANLARA YÖNeLİK TeŞVİK

Toplu iş sözleşmesi olan işyerlerine işçi başına 
aylık 75 TL destek sağlanıyor ve bu destek 
patronların cebine gidiyor.

Engelli işçi çalıştıran patronların bu teşvikle, 
çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı 
üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren payının 
tamamı Hazine tarafından karşılanıyor.

Son dönemde çok duyduğumuz bu teşvik, kısa çalışma başvurusunda bulunan patrona kısa çalışmanın sona ermesi halinde asgari ücret üzerinden 
hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında teşvik sağlanır. Bu pay işverenin her ay Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödediği tüm 
primlerden düşülüyor ve destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor.

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanan işsizleri istihdam eden 
işverenlerin ilave istihdam yaratması halinde patronlar bu teşvikle 
her işçi için SGK’ya aylık 985 TL daha az prim ödemiş oluyorlar.

geLİR VeRgİSİ Ve DAMgA VeRgİSİ TeŞVİKİ
Yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait 

damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün 
sayısına isabet eden kısmı patronlardan alınmıyor.

KAFe BAR eMeKÇİLeRİ ÇAĞIRIYOR
Kafe bar emekçileri için sigortasız çalıştırılma, 

uzun süren mesai saatleri, düşük ücretler, düzensiz 
ve kısa molalar, sağlıksız çalışma ortamları, 
belirsiz iş tanımı kural haline gelmiş durumda. 
Ne yazık ki yaşanılanlar sektörün normali ya da 
kaderi değil, örgütsüzlüğün 
sonucu. Beyoğlu’nun kahve 
zinciri emekçileri, Kadıköy’ün, 
Beşiktaş Çarşı’nın kafe bar 
emekçileri, yine Ankara’nın 
çeşitli yerlerinde çalışan kafe 
bar emekçileri Patronların 
Ensesindeyiz Kafe Bar 
Emekçileri Dayanışma 
Ağı’nda bir araya gelerek 
bu örgütsüzlüğü ortadan 
kaldırmak için kolları sıvamıştı. 

ÖYLeCe ÇAReSİZLİĞe TeRK 
eDeMeZSİNİZ

13 Aralık’ta Türkiye’nin çeşitli illerinden zoom 
aracılığıyla bir araya gelen kafe bar emekçileri 

hem bu süreçte yaşadıkları sorunları hem de 
birlikte neler yapılabileceğini konuştu. Bu ufacık 
adım dahi toplantıya katılan emekçiler açısından 
koca bir umut yaratmayı başardı. Bu buluşmanın 
hemen ardından çeşitli illerde hareketlilik başladı. 
Örneğin Samsun’da ve Ad ana’da emekçiler 

kendi dayanışma ağlarını kurmak üzere yola 
çıktılar. Yine bu buluşmanın akabinde bir 
açıklama yayınlandı ve kafe bar emekçileri 
“İNSANcA yAşAMAMIz İÇİN de TedBİr 
AlMAK zoruNdASINIz!” dedi. PE Kafe Bar 
Emekçileri Dayanışma Ağı sadece bugünün 
sorunlarına karşı değil, aslında her dönem 
yaşanan tüm bu olumsuzluklara karşı birlikte 
olmaya, yalnızlığı ve çaresizliği def etmeye 
çağırıyor. Sırada 22 Aralık Salı günü saat 
14:00’te İstanbul ve Ankara Sosyal Güvenlik 
İl Müdürlüğü önlerinde bir basın açıklaması 
yapmak üzere buluşmak var. 
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Türkiye’de ortalama ücretin asgari 
ücret altında kaldığı bir dönem-
de asgari ücret tartışmaları 
devam ediyor. Devletin bütün 

desteğini arkasına alan patronlar açıktan 
işçi haklarına saldırırken, yetmezmiş gibi 
bir de teşvikler alıyor. Ücretsiz izin dayat-
ması pandemi döneminde işçileri açlıkla 
karşı karşıya getiren uygulamalardan 
birisi oluyor. Tüm bunlar yaşanırken as-
gari ücret tartışmasında masada olmayan 
muhalefet ise açlık sınırına yakın rakam-
ları emekçilere mücadele konusu olarak 
sunabiliyor. Sonucu baştan belli olan bu 
tartışmada bir de masada olmayan işçiler 
var. Patronların Ensesindeyiz Ağı bünye-
sinde örgütlenen sektörel dayanışma 
ağlarının asgari ücret tartışmaları hak-
kındaki görüşlerini derledik. 

BANKA eMeKÇİLeRİ DAYANIŞMA 
AĞI: TÜRK-İŞ BİZİ TeMSİL eDeMeZ

Türkiye’de banka emekçileri devamlı 
işten atılma korkusu yaşayarak, uzun ve 
karşılığı ödenmeyen mesai saatleri ve 
sistematik baskı ve mobbing altında ça-
lışmak zorunda bırakılıyor. Banka emek-
çileri bu acımasız sömürü koşullarının 
yanında, sanılanın aksine oldukça düşük 
ücretler almaktadır. Bu durum öyle bir 
noktaya vardı ki, Denizbank İletişim Mer-
kezi’nde çalışan emekçilerin ücretleri ya-
sal kesintilere bankanın yaptığı kesintiler 
eklendiğinde bazı aylarda asgari ücretin 
altına düşmekte, yine İş Bankası’nda on 
yılı aşkın süredir çalışan emekçilerin ma-
aşları munzam sandık ve sendika aidatı 
gibi kesintiler nedeniyle asgari ücretin 
altına düşmektedir. Bankacılık sektö-
ründe örgütlü olan ve Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nda geçtiğimiz yıl “uzasa işi 
karıştıracağız, en azından kapattım böyle” 
diyen işçi düşmanı bir sendika bizi temsil 
edemez. Çalışanlar isyan ederken Akbank 
patronunun 3 milyon liraya saat, Yapı 
Kredi patronunun 100 milyon liraya daire 
aldığı böyle bir düzende yoksulluk ücret-
lerine mahkûm olmak istemiyoruz.

İNŞAAT İŞÇİLeRİ DAYANIŞMA AĞI: 
DAKİKA HeSABIYLA ÜCReT ALMAK 
İSTeMİYORuZ

İş cinayetlerinde, zorlu çalışma koşul-
larında, sağlıksız şantiyelerde inşaat işçi-
leri her gün ölürken asgari ücreti belirle-
mek nasıl mümkün olabilir? Her yıl olduğu 
gibi bu yıl da “şu kadar mı olsun bu kadar 
mı olsun?” tartışmasına başladılar.

İnşaatın patronları Cengizler, Limak-
lar, Kolinler servetine servet katarken 
milyonlarca emekçinin işsiz kaldığı, 
ücretsiz izne gönderildiği salgın döne-
minde, inşaat işçileri salgın koşullarında 
çalışmaya devam etti. Kimisi kısa çalışma 
ödeneği ile daha fazla sömürülerek, kimi-
si ülkede artan işsizlik ile korkutularak…

Birçok çalışma alanında olduğu gibi 
şantiyelerde de neredeyse tüm işçiler 
ücretlerini asgari ücret üzerinden alır, 
geri kalanı ise elden verilir. Elden verilen 
kısım yevmiye usulü saat başı hatta nere-
deyse dakikaların hesabı yapılarak verilir. 
Yediğin yemeğin hesabı yapılıp nereden 
ne kessek derdine düşülür ve emekçilerin 
ücretinden kesilir. Patronların cebini her 
fırsatta dolduran bu düzende, günlük ça-
lışılan saati dilediği gibi düşük gösteren, 
esnek çalışmanın zaten çok yaygın olduğu 
sektörde daha fazla mesai yaptıran pat-
ronlar bir de pandemiyi fırsata çevirip 
bizleri işsizlik ile tehdit ediyor. Tüm bun-
lar ortadayken konuşulan rakamlar hiçbir 
şeyi ifade etmiyor. Bizler insanca yaşamak 

için şantiye şantiye örgütlenmeye, müca-
dele etmeye devam ediyoruz. 

ANKARA SANAYİ eMeKÇİLeRİ 
DAYANIŞMA AĞI: RAKAM BeLLİ, 
TARTIŞMALAR OYuNDAN İBAReT

Bugün asgari ücret tartışmaları bir 
oyuna benziyor. Sahnenin bir kenarında 18 
yıllık iktidarında sahibinin sesi olduğunu 
her attığı adımda kanıtlamış, patronları her 
dönem teşvik yağmuruna tutmuş,  pan-
demi döneminde ardı ardına işçi düşmanı 
yasalar çıkaran AKP iktidarının temsilcisi 
Bakan var.  Yanında memleketin gerçek sa-
hibi benim diye hatırlatmak ister gibi otu-
ran patronların temsilcisi, diğer taraftaysa 
sözde işçileri temsilen sarı sendika var. 

Komisyonun dışındaysa yoksulluk 
sınırının yarısının altında kalan rakamları 
öneren muhalefet partileri var. Ülkemizde 
hayat pahalılığı, kiralar, faturalar almış 
başını giderken ülkenin sendikaları, muha-
lefet partileri “üç mü olsun dört mü olsun” 
diye tartışıyor. Her şey emekçilerin işsiz-
lik, geçim derdi, hayat pahalılığı, ücretsiz 
izin, esnek çalışma gibi gerçek sorunlarını 
gizlemek için yapılıyor. 

Baştan belli olan asgari ücret rakamını 
açıklamaya kadar bir oyun sergileniyor. 
Patronların Ensesindeyiz Sanayi Emek-
çileri Dayanışma Ağı olarak baştan belli 
olan bu oyunda olmadığımızı söylüyoruz. 
Fabrikalarda, sanayilerde işçileri bu oyuna 
karşı mücadeleye, bu oyunu bozmaya 
çağırıyoruz. 
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İŞÇİNİN HuKuK KÖŞeSİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararının resmi Gazete’de yayımlanma-
sını takip eden ayın ilk gününden itibaren asgari ücret zammı geçerli olur. 
Geçtiğimiz yıllarda yaygın uygulama, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere 
yılın son haftası resmi Gazete’de yayımlanması şeklinde olmuştur. 

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir? Asgari ücrete dahil midir?
Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre deği-

şiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak 
kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye 
işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür. 
Asgari geçim indirimi asgari ücrete dahildir. 2007 yılı öncesinde işçilerin 
zorunlu gider fişlerini toplaması ve her ay sonunda işverene teslim edip vergi 
matrahından düşmesini sağlaması şeklinde gerçekleşen AGİ uygulaması, bu 
tarihten sonra belirlenen sabit miktarlar üzerinden her ay düzenli ödemeler 
şeklinde gerçekleşmektedir.

Asgari ücretli işçi haftalık 45 saati aşan her bir saat çalışması için fazla 
mesai ücreti almaya hak kazanır. Asgari ücretli bir işçinin 2020 yılı fazla mesai 
ücreti için;

Saatlik ücret: 2.324,70 (TL) / 225 (saat) = 10,33 TL
Fazla mesai zamlı ücret: 10,33 * 1,5 (%50 zam oranı) = 15,50 TL
şeklinde hesap yapılabilir. Asgari ücretli bir işçi fazla mesailerle çalışıyorsa 

fazla çalıştığı her bir saat için yukarıdaki hesaplama tutarında ücrete hak 
kazanır. Haftalık 6 gün ve günde ortalama 10 saat çalışan bir asgari ücretli 
haftada 15 saat fazla mesai yapacağından, haftalık 232,50 TL, aylık yaklaşık 
930,00 TL fazla mesai ücreti almalıdır. Fazla mesai ücretleri de tıpkı maaş 
ödemesi gibi banka aracılığıyla yapılmalıdır.

Asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak?

Asgari ücretlinin fazla mesaisi nasıl hesaplanır?

Gelir vergisi dilimi, çalışanların gelirleri üzerinden devlete ödeme yaptığı 
oransal bir kesintidir.

Detaylandıracak olursak; vergi dilimi, çalışanların maaşları üzerinden 
alınacak vergi oranını belirleyen ve çalışanın elde ettiği gelir toplamının belirli 
bir yüzdesinin vergiye tabi olacağını gösteren, artan oranlı bir kesintidir. Gelir 
vergisi dilimi, işçinin brüt ücretinden işsizlik sigortası işçi payı ve SGK işçi payı 
düşüldükten sonra tespit edilir.

Brüt asgari ücret 2.943,00 TL üzerinden işsizlik sigortası işçi payı ve SGK 
işçi payı düşülür.

SGK işçi payı: 2.943,00 x %14 = 412,02 TL
İşsizlik sigortası işçi payı: 2.943,00 x %1 = 29,43 TL
Bu iki kesinti brüt ücretten düşülür.
Gelir vergisi matrahı: 2.943,00 – 412,02 – 29,43  = 2.501,55 TL
2.501,55 TL, 22.000,00 TL’nin altında olduğundan 1. vergi dilimine girer. 

Bu sebeple gelir vergisi %15 oranında düşülür.
Gelir vergisi: 2.501,55 x %15 = 375,23 TL olur.
Eylül ayından sonra elde edilen toplam gelir 22.000,00 TL’nin üzerine 

çıktığı için gelir vergisi %20 üzerinden hesaplanarak 500,31 TL’ye çıkar. Yılın 
kalan üç ayında bu tutar kesilir. Değişen oranlı gelir vergisi kesintisine ek 
olarak her ay sabit 22,34 TL (2020 yılı için) Damga Vergisi kesintisi yapılır.

Sigortalı çalışanların yıl içinde mevcut işinden ayrılıp farklı işverene bağlı 
bir iş yerinde çalışması halinde gelir vergisi matrahı sıfırlanır. Ancak işçi emek-
lilik ya da askerlik sebepleri ile işten ayrılıp sonrasında tekrar aynı iş yerinde 
çalışmaya başlamış ise vergi matrahı sıfırlanmaz.

Asgari ücret vergi matrahı ve vergi dilimi nasıl hesaplanır?

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar 
Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik’in 10. Maddesi uyarınca en 
az beş işçinin çalıştığı işyerlerinde tüm ödemelerin banka aracılığıyla 
yapılması gerekir. Aylık ücreti asgari ücretten fazla olup bankaya yalnızca 
asgari ücreti yatan işçilerin, yönetmelik gereği kalan miktarların banka-
dan yatırılmasını talep hakkı bulunmaktadır. Genelde bankaya yatırılan 
tutar ve SGK bildirgesinde bildirilen tutar aynı olup işçinin aylık ücreti ne 
olursa olsun asgari ücret olarak bildirilmektedir. Bu durum işçinin SGK 
primlerinin eksik ödenmesini ve emeklilik halinde alacağı emekli maaşını 
doğrudan etkileyecektir. Elden yapılan ücret ödemelerinin yan hakları ko-
ruyucu özelliği bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı hesabı yapılırken, aksi 
ispatlanmadığı sürece, bankaya yatan/SGK’ya bildirilen miktar üzerinden 
hesap yapılır. Elden ödenen miktarlar mahkeme yoluyla ispatlanmadığı 
sürece ödemeye katılma zorunluluğu yoktur.

Her yıl belirlenen asgari ücret tutarı zam olarak kabul edilme-
mektedir. Bu tutar işçinin her yıl değişen enflasyona oranla işçinin 
hayatını idame ettirebilmesi için ödenmesi gereken minimum tutarı 
ifade etmektedir. Bu tutarın altında maaş ödenmesi suçtur. Asgari 
ücretin altında ücret ödendiği tespit edilirse işçinin iş sözleşmesini 
haklı sebeple fesih imkanının yanı sıra eksik ücreti talep hakkı vardır. 
İşveren aleyhine her bir işçi için ayrı ayrı olmak üzere idari para cezası 
uygulanır ve Vergi Usul Kanunu’na göre işverenin yanıltıcı belge be-
yan ettiğinin tespiti halinde işveren hakkında 3 yıla kadar hapis cezası 
uygulanır.

ASgARİ ÜCReTİN BANKAYA, KALAN KISMIN eLDeN 
ÖDeNMeSİ Ne ANLAMA geLİYOR? geRİYe DÖNÜK 
HAKLAR, KIDeM TAZMİNATI VS. Bu DuRuMDAN 
eTKİLeNİR Mİ?

ASgARİ ÜCReT ÖDeNMeZSe YA DA TeSPİT 
KOMİSYONu’NuN BeLİRLeDİĞİ ASgARİ ÜCReT 
TuTARININ ALTINDA ÜCReT ÖDeNİRSe Ne OLuR?

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

ASgARİ ÜCReT DeĞİL SeFALeT ÜCReTİ

YARDIM İSTE

ÖRGÜTLEN...
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1.Ülke ekonomisinin 
kaynaklarını planlama 

açısından kritik unsur olan 
bankaların, sermayenin ihtiyaçları 
için değil, halkın çıkarları 
doğrultusunda çalışmasını 
sağlamak için,

2. Banka ve finans 
kuruluşlarının uluslararası 

sermayeyle işbirliği içinde ülke 
değerlerini yağmalamasına ve 
rantiyeciliğe son vermek için,

3. Halkın olması gereken ülke 
kaynaklarının uluslararası 

finans devleri tarafından 
sömürülmesine ve ülke dışına 
aktarımına son verilmesi için,

4. Ülke kaynaklarının 
kullanımının uluslararası 

finans tekellerinin tercih ve 
kontrolünden çıkarılması ve 
emekçilerin ürettiği değerlerin 
finans merkezlerine sermaye 
olarak taşınmasını önlemek için,

5. Birbiriyle rekabet eden 
patronların daha fazla 

kâr etmek için kendi çıkarlarına 
göre belirlediği üretim ve 
tedarik zincirinin son bulması, 
finansmanının halkın çıkarları 
doğrultusunda kullanılabilmesi 
için,

6. Hayat pahalılığı ve işsizlik 
karşısında beli bükülen, 

reel ücretleri düşen, sürekli olarak 
kazandıklarını bankaya vererek 
yaşayan emekçilerin kredi ve kredi 
kartı borçlarının silinmesi için,

7. Finans patronlarının 
zenginliklerine zenginlik 

katmak için bankalar aracılığıyla 
sermaye biriktirme modeline son 
vererek, sermaye adına yatırıma 
yönlendirilen mali kaynakların 
ülke ekonomisinin toplam 
verimine katkı koyacak şekilde 
kullanılabilmesi için,

8. Piyasa düzeninin dayattığı, 
patronların sömürü ve 

kar hırsı sonucunda ortaya çıkan 
finansal krizlerin son bulması, 
planlı ve istikrarlı ve öngörülebilir, 
kalkınan bir ülke ekonomisi 
yaratılabilmesi için,

9. Her daralma ve kriz 
döneminde banka ve finans 

kuruluşlarını kurtarmak için 
emekçileri, işsizlik ve yoksulluğa 
mahkûm eden, kamu kaynaklarını 
sermaye kuruluşlarına aktaran bu 
ekonomik düzenin son bulması 
için,

    Devamlı işten atılma 
korkusu yaşayarak, 

düşük ücretlerle, uzun mesai 
saatleri ve sistematik baskı altında 
çalışan banka emekçilerinin, 
performans baskısından uzak, 
adil ücretlerle ve iş güvencesine 
sahip olarak çalışabileceği bir 

çalışma ortamının 
kurulabilmesi için,

Banka ve Finans kurumları 
DevletleştirilmeliDir

TÜRKİYe  
KOMÜNİST 
PARTİSİ

BÜTÜN ÖZeL BANKA Ve FİNANS KuRuMLARI 
TAMAMeN DeVLeTLeŞTİRİLMeLİDİR.


