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GÜZELTEPELİ KADINLAR: 
KORKMAYALIM, KORKMAYIN!

 Güzeltepe İstanbul’un Şişli semtinde yoksul-
ların, yaşam mücadelesi verenlerin yaşadığı bir 
mahalle. Bu mahallenin kaderine boyun eğme-
yen kadınları bir araya geldi, Güzeltepe Kadın 
Dayanışma Komitesi’ni kurdu. ● Sf 10

 SEMT EVİ

OKULLAR 10 AYDIR KAPALI, BAKANLIK SEYREDİYOR
 Uzaktan eğitimin yarattığı eşitsizliklere dikkat çekerek başından beri okulların 

sağlıklı ve güvenli bir hale getirilip açılmasını savunan TKP’li Öğretmenler, 
geçtiğimiz günlerde yayınladıkları birinci dönem sonu raporunda süreci tüm 

ayrıntılarıyla ortaya koyuyor. ● Sf 6

  EĞİTİM

KALBİMİZ YİNE ÇARPIYOR, HEP ÇARPACAK!
 Bugün, Mustafa Suphi ve yoldaşlarını anmak, bizim için daha fazla 

örgütlenmek demek. 15’lerin anısı, ülkenin geleceğini bu karanlık düzenden 
kurtarmak için verdikleri sözde saklıdır. ● Sf 8

ULAŞIM LÜKS  
DEĞİL HAKTIR

 Kocaeli’nde büyükşehir belediyesinin 
şehir içi ulaşıma getirdiği yüzde on yedilik 
zamma TKP İl Örgütü tepki gösterdi. 
Zamların geri alınması talebiyle geniş çaplı 
bir imza kampanyası başlatıldı.● Sf 9

 ULAŞIM HAKKI

KAPİTALİZM İFLAS 
ETMİŞTİR

SİZ KİMİ FİŞLEDİĞİNİZİ 
ZANNEDİYORSUNUZ?

 EMEK-SERMAYE

 Özel okul patronları geçtiğimiz hafta seslerini duyurmaya 
çalışan öğretmenleri bir internet sitesi aracılığıyla fişlemeye 
kalktı. Birlik Sendikası patronların bu arsızlığını ifşa etti, 
siteyi kapattırdı. Sıra diğer sektörlerde, işyerlerinde. Yalnız 
kalmayacağız, patronların ensesinde olacağız. ● Sf 12

 GENÇLİK

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ MERKEZ KOMİTESİ 2021 RAPORUNU YAYIMLADI
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Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, 
2021 yılına ilişkin değerlendirmelerini koronavirüs 
salgınını merkeze alan bir siyasi rapor aracılığıyla 
paylaştı. “Salgın Kapitalizmin Tarihsel İflasının Yeni 
Bir Kanıtıdır” başlığını taşıyan rapor, emekçi halkın 
sağlığı ve yaşamı için acil taleplerle tamamlanıyor. 

TKP Merkez Komitesi tarafından, partinin birçok 
büro ve kurulunun da değerlendirmeleri alınarak 
kaleme alınan rapor, hem 2020 yılının bir 
değerlendirmesi hem de önümüzdeki yıla 
ilişkin bir yol haritası niteliğini taşıyor.

Geçtiğimiz yıl boyunca partili 
uzmanlarca oluşturan kurullar aracılığıyla, 

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin titiz 
çalışmalarıyla ve örgütsel planlamalarla salgının 
işçi sınıfı üzerindeki etkilerini çözümlemeye ve 
bunlara müdahale etmeye çalışan TKP, 2021’de de 
burjuvazi ve onun ideologları tarafından pandemi 
ya da başka bir nedenle sınıf çelişkilerinin üzerinin 
örtülmesine izin vermeyeceğini ilan ediyor. 
Sermaye düzeninin pandemi bahanesiyle eğitimi, 

kültürü, sanatı, güvenceli çalışmayı 
neredeyse bitme noktasına getirdiğine, 
tamamen sınıfta kaldığına ilişkin vurgular 
içeren rapor bu hafta kamuoyu ile 
paylaşılacak.
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KAPİTALİZM İFLAS ETMİŞTİR
SAlGın herKeSİn GÖZü ÖnünDeKİ KAnıTıDır
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T ürkiye Komünist Partisi başından 
beri salgını sınıfsal bir zeminde 
değerlendirerek, kapitalizmin 
sağlık alanındaki yıkıcı etkisine 
karşı emekçi halkın mücadelesini 

yükseltmeyi gözeten bir çizgi izlemiştir. Bu 
çizgi halkın sağlığını bilimsel bir temelde 
koruma kararlılığının yanı sıra salgınla 
birlikte şiddet ve kapsamını artıran sermaye 
saldırılarının yanıtsız bırakılmamasına dö-
nük devrimci bir tutumu da kapsamaktadır. 
Parti bu anlamda uzman partililerden olu-
şan çeşitli komisyonlar oluşturmuş, Bilim 
ve Aydınlanma Akademisi ile yakın işbirliği 
halinde hem salgının seyrini izleme hem de 
toplumu aydınlatma açısından çeşitli araç-
lar geliştirmiştir.

TKP salgının başında toplumsal ve eko-
nomik yaşamın tamama yakınının durdu-
rulup, yaygın test uygulamasıyla salgının 
sınırlandırılabileceğini ısrarla vurgulamış, 
bu dönemde partinin faaliyetlerini de ciddi 
ölçülerde sınırlamıştır. Bununla birlikte 
diğer kapitalist ülkelerde olduğu gibi Türki-
ye’de de sermaye iktidarının yarım yamalak 
önlemlerle emekçi halkı ateşe atacağı belli 
olduğu ve virüsün ciddi ölçülerde yayıldığı 
ortaya çıktığı andan itibaren konunun top-
lumsal, ekonomik ve kültürel boyutlarına 
daha fazla yoğunlaşan bir strateji izlemiştir. 
AKP iktidarı salgında üretimi, yani sömürü-
yü katmerleştirerek sürdürme, gericileşme 
ve dincileşme doğrultusundaki politikaları 
yoğunlaştırma, kendi siyasal faaliyetlerini 
hiçbir biçimde kısıtlamazken siyasal-sen-
dikal-kültürel-toplumsal ve eğitsel açıdan 
hayatı büyük ölçüde durdurma kararlılığı ile 
hareket etmektedir. 

Salgının şiddetini kısmen azaltıcı sonuç-
lar doğurması, bu nitelikteki bir kısıtlama 
politikasının sineye çekilmesi için yeter-
li gerekçeyi oluşturmamaktadır. Bir yıla 
yaklaşan salgın süresinde toplumun geniş 
bir kesimi açısından ağır bir ekonomik tablo 
ortaya çıktığı gibi, zaten örgütsüz olan işçi 
sınıfının hareket yeteneği ciddi ölçülerde 
azalmış, emekçi halkın ihtiyaç duyduğu 
toplumsal ilişki biçimlerinin büyük bölü-
mü ortadan kalkmıştır. Milyonlarca çocuk 
ve genç eğitimden koparılmış, AKP kendisi 
açısından daha uygun bir insan dokusu 
yaratmak için büyük fırsatlar elde etmiştir. 
Sürecin ruhsal ve diğer açılardan yaratacağı 
sağlık sorunlarının Covid-19’un yarattığı 

tehditten daha hafif olacağını söylemek 
güçtür. Bu koşullarda TKP açısından aşı 
uygulamalarıyla yeni bir evreye giren ancak 
henüz sonlanmaktan uzak salgına ilişkin 
politikalarında toplumsal yaşam ve müca-
delenin yoğunluğunun artırılması temel 
hedeflerden biri olacaktır. Bu bağlamda 
Türkiye Komünist Partisi aşağıdaki acil 
eylem planının uygulanması için çağrıda 
bulunmaktadır:1. Aşılama süreci bütün aşamaları üc-

retsiz ve mümkün olan en kısa sürede 
bütün toplumu kapsayarak tamamlanmalı, 
toplumda aşılamaya karşı kuşku uyandır-
maktan ve adaletsizliği meşrulaştırmaktan 
başka sonuç doğurmayacak olan ücretli aşı 
uygulamasından vazgeçilmelidir.2. Salgın boyunca devlet hastanelerindeki 

Covid-19 yoğunluğunu yeni bir fırsata 
çevirmeye çalışan, salgınla mücadele muaz-
zam kaynakların israfına neden olan bütün 
özel sağlık kuruluşları devletleştirilmelidir.3. Yalnız Covid-19 değil, bütün salgın 

hastalıklara karşı toplum sağlığını 
korumak için gerekli aşı ve ilaç çalışmalarını 
yürütecek bir Ulusal Enstitü kurulmalı, tüm 
ilaç üretim ve dağıtım ağları derhal devleş-
tirilerek bu Enstitü’ye bağlanmalıdır.4. Salgın tamamen etkisini yitirinceye ka-

dar tüm yurttaşlara ücretsiz ve yeterli 
miktarda nitelikli maske, dezenfektan ve 
sabun dağıtılmalıdır.5. Okulların açılarak her kademede yüz 

yüze eğitimin bir an önce başlaması 

için her tür önlem alınmalıdır. Yeni ders-
likler yapılmalı öğretmen ve diğer perso-
nel için kadro açılmalı, okullara ısınma, 
havalandırma ve temizlik gibi başlıklarda 
ödenek çıkarılmalıdır. 

Özel okullar devletleştirilmeli ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı kapatılarak  bu kurumun 
devasa bütçesi Eğitim Bakanlığı’na devre-
dilmelidir.

6. Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirket-
leri devletleştirilmeli, konutlardaki 

abonelerin bütün borçları silinmelidir.7. Sendikal, siyasal faaliyetler, toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerine dönük kısıt-

lamalar sağlık için gerekli belli kurallara 
uyulduğu sürece tamamen kaldırılmalıdır. 
Sendikal ve siyasal faaliyetlere dönük tüm 
yasaklamalar kaldırılmalıdır.

8. İşten çıkarma yasaklanmalı, bütün 
işsizlere ve salgında işyeri kapanan-

lara işsizlik koşulları devam ettiği süre 
boyunca aylık en az asgari ücret tutarında 
ödeme yapılmalıdır.9. Ücretlilerin kredi kartı borçları 

silinmeli, Ziraat Bankası’nın küçük 
çiftçilere haciz uygulaması durdurulmalı 
ve küçük çiftçilerin kredi borçları sıfırlan-
malıdır.10. Devletin tüm kaynakları öncelikli 

olarak halkın eğitim, sağlık, ba-
rınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşı-
lanması için seferber edilmeli, sermayeye 
dönük tüm teşvik vb. yardımlar ve kaynak 
aktarımları durdurulmalıdır.

3

 KAPAK TKP’NİN ACİL EYLEM  
PLANI ÇAĞRISI
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K omünistler insanlığın karşı-
laştığı doğal tehditler karşı-
sında siyasal hesaplarla hare-
ket etmezler. Deprem, sel ve 
benzeri doğa olayları sırasın-

da kendi örgütlü güçlerini ve uzmanlık-
larını halkın o anki yaralarını sarmak için 
seferber ederler. Salgın hastalıklar için de 
geçerlidir bu. Öte yandan “doğal felaket” 
aslında doğal değildir. Kapitalist düzen, 
yarattığı sorun ve eşitsizliklerle, çözüm 
üretmedeki yetersizlikleriyle yurttaşlarını 
ve özellikle toplumun emekçi kesimlerini 
korumasız bırakır. Deprem ya da selde 
yaşanan yıkımın temelde plansız ve dene-
timsiz kentleşme ve altyapı yetersizlikle-
rinden kaynaklandığı ortadadır. Ayrıca bu 
tür olayların hemen ardından kapitalist 
hükümetler kurtarma çalışmalarında 
bilime ve mantığa aykırı davranışlar içine 
girerek, yardım dağıtımında ayrımcılık 
yaparak, sermayeye bol keseden aktarılan 
kaynakların yanında küçük bir ayrıntı gibi 
kalan nakdi yardım politikalarıyla komü-
nistleri kavgaya çağırırlar.

Korona salgını ilk ortaya çıktığında 
TKP bilimin yol göstericiliğinde ve son 
derece “yapıcı” bir biçimde önerilerini 

kamuoyu ile paylaştı. Kuşkusuz bu öne-
rilerin bir bölümünün iktidar tarafından 
uygulanmayacağını, uygulanamayacağını 
biliyorduk. Ancak bunlar önerilerimizin 
akılcı ve pratik olmadığını kanıtlamıyor. 
Tersine sermaye düzeninin ne kadar 
çürümüş, ne kadar umutsuz olduğunu 
gösteriyor.

Kuşkusuz mesele burada bitmedi ve 
bekleneceği üzere AKP iktidarı, dünya-
daki diğer burjuva iktidarları gibi salgını 
sermaye düzeni için bir fırsata çevirmek 
amacıyla kolları sıvadı. Emekçi halka 
karşı saldırılar pandemi boyunca hiç hız 
kesmedi. İşsizliğin patlaması, ücretlerde 
düşüş, Anayasa’da yasak olan angarya, 

sendikal hakların fiilen askıya alınması, 
siyasal ve kültürel yaşamın kısıtlanması 
ve kamu kaynaklarının patronlara aktarı-
mında yeni mekanizmaların yaratılması, 
hep salgının arkasına gizlenerek gerçek-
leşen saldırılardır.

SALGINA SAĞLIK PENCERESİNDEN 
BAKMAKLA YETİNEMEYİZ

Türkiye Komünist Partisi, salgınla mü-
cadele görüntüsü altında sürdürülmekte 
olan saldırılara seyirci kalamayacağı gibi, 
kendi faaliyetlerine gönüllü olarak getir-
diği kısıtlamaları bu saldırı koşullarında 
gözden geçirmek zorundadır da. Bugün 
salgına sağlık penceresinden bakmakla 
yetinmek olanaksızlaşmıştır. Bütün dün-
yada koronavirüs salgını sınıf kavgasının 
virüs katılmış halidir.

İşte TKP bu koşullarda kapsamlı bir 
rapor üretmiştir. Salgının farklı boyut-
larını birlikte ele alan ve artık birinci 
yılını doldurmakta olan bu toplumsal ve 
küresel olgu karşısında emekçi halkın ne 
yapması gerektiğine ve ileri sürmemiz 
gereken taleplere yer veren bu raporun 
ilgi çekeceğini ve halkın örgütlü mücade-
lesine yardımcı olacağını düşünüyoruz. 
Az önce vurguladığım gibi, taleplerimizin 
bu hükümet tarafından kabul edilme-
yecek olması, o taleplerin gücünden ve 
gerçekçiliğinden bir şey eksiltmiyor. Biz 
arkasındayız ve taleplerimiz doğrultusun-
da mücadele etmeye devam edeceğiz.

Salgın, sınıf kavgasının virüs 
katılmış halidir

TKP genel Sekreteri Kemal 
Okuyan, Merkez Komite raporu 

ve özellikle de raporun siyasi 
gerekçeleri ve amaçları üzerine 

görüşlerini paylaştı.
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S ınırlı süredeki seyreltilmiş açıl-
malar sayılmazsa okullar pande-
miden bu yana yaklaşık on aydır 
yüz yüze eğitime kapalı. Yükse-
köğretim öncesi 18 milyon 250 bin 

öğrenci ve aileleri ile birlikte, ülkenin en az 
üçte ikisinin etkilendiği bir süreç bu. Buna 
bir de devlet okullarında ayrı, özel okullarda 
ayrı sorunlarla boğuşan öğretmenler ekle-
nince, ortaya hepten büyük bir tablo çıkıyor. 
Adeta bir çöküşe doğru giden bu tablo kar-
şısında AKP hükümetinin ne okulları açmaya 
niyeti var, ne de eğitime erişim sorunlarını 
çözmeye. Uzaktan eğitimin yarattığı eşitsiz-
liklere dikkat çekerek başından beri okulların 
sağlıklı ve güvenli bir hale getirilip açılması-
nı savunan TKP’li Öğretmenler, geçtiğimiz 
günlerde yayınladıkları 2020-2021 eğitim öğ-
retim yılının birinci dönem sonu raporunda 
süreci tüm ayrıntılarıyla ortaya koyuyor. 

AKP DÖNEMİNDE ARTAN ÖZEL 
OKULLAR VE İMAM HATİPLER 

Rapora göre, AKP’nin iktidara geldiği 
2002’de %2 düzeyinde olan özel okulların 
oranı bugün %20.2. İmam hatiplere gelin-
ce… Her ne kadar AKP, 4+4+4 dayatmasıyla 
2012’de orta kısımlarını yeniden açtığı imam 
hatiplerin sayısını artırmayı başarsa da, bu 
okulların içini dolduramıyor. Raporda devlet 
okullarının %20’sini oluşturan imam hatip 
ortaokullarındaki öğrenci sayısının, devlet 
okullarındaki öğrenci sayısının %15’i olduğu 
belirtiliyor. Devlet okullarının %18’ini oluş-
turan imam hatip liselerindeyse bu oran %12. 
Artan özel okul ve imam hatip sayısı bize 
şunu söylüyor: AKP, 18 yılda hem eğitimi bir 
kâr kapısı haline getirip patronların cebi-
ni doldurdu, hem de gerici müfredatlar ve 
imam hatiplerle eğitimin bilimsel niteliğini 
bitirdi. 

ÖĞRENCİLER ARASINDA 
DERİNLEŞEN SINIFSAL EŞİTSİZLİK

Raporda uzaktan eğitim süreciyle öğren-
ciler arasında iyice artan sınıfsal eşitsizliklere 
dikkat çekiliyor. Pandemi döneminin en bü-
yük belirsizliklerinden biri okulların açılaca-
ğı tarihti. Uzaktan eğitimin 19 Haziran’da son 
bulmasının ardından, kendisi de bir özel okul 
patronu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 
bu tarihi 31 Ağustos olarak duyursa da, bu 
süreçte devlet okullarını açmak için hiçbir 
hazırlık yapılmadığından, bunun özel okulla-
rın kayıt toplaması için yapılmış bir numara 
olduğu kısa sürede anlaşıldı. Böylece yeniden 
uzaktan eğitime dönen devlet okulu öğrenci-
leri, pandemi boyunca birebir etütlerle, özel 
derslerle daha nitelikli eğitim gören özel okul 
öğrencilerinin gerisinde kaldı. Devlet okulları 
21 Eylül’de açılsa da, kademeli ve seyreltilmiş 
olarak gerçekleştirilen yüz yüze eğitim, vaka 
sayılarının yeniden artışa geçtiği 16 Kasım’da 
durduruldu. Bu süreçte en çok mağdur olan-
sa, EBA’ya girecek tablete, bilgisayara veya 
internete erişimi olmayan yoksul ailelerin 
çocukları oldu. Rapordaki verilere göre 18 
milyon öğrenciden sadece 10 milyonunun 
EBA’ya erişimi var. Bu 10 milyon öğrencinin 
%64’üyse EBA’ya cep telefonundan giriyor. 

FATURA YİNE ÖĞRETMENLERE 
KESİLDİ

TKP’li Öğretmenler hem özel okul hem 
de devlet okullarında yaşadıklarını da pay-
laşıyor. Bakan Selçuk’un “dünya’nın en iyi 
dijital eğitim altyapısı” dediği EBA, pandemi 
boyunca sık sık çökmesiyle gündeme geldi. 
Bakan Selçuk buna “talep yoğun” diye sevi-
nirken, EBA’ya erişemeyen öğrencilerine çö-
züm bulmak yine öğretmenlere düştü. Devlet 
okulu öğretmenleri için bu süreç, hazırlıksız 
yakalandıkları, esnek ve kuralsız çalıştıkları 

bir dönem oldu. 
Özel okul cephesindeyse tablo daha da va-

him. Rapora göre, son bir yılda üç bini aşkın 
özel okul öğretmeni işten çıkarıldı. Çalışan-
larsa uzun mesailer, ücretsiz izin dayatmala-
rı, maaşların ödenmemesi ve hukuksuz kısa 
çalışma ödeneği uygulamalarıyla karşılaştı. 
Yaşadıkları haksızlıklara karşı Birlik Sendika-
sı’nda örgütlenen özel okul öğretmenlerinin, 
şimdiden kimi okullarda kazanım elde etme-
si örgütlü mücadelenin gücünü gösteriyor. 

VELİLER NEYE YETİŞECEĞİNİ ŞAŞIRDI
Raporun dikkat çektiği bir diğer kesim-

se, pandemi boyunca kriz ve işten çıkarılma 
endişelerine bir de çocuklarının eğitimi hak-
kındaki endişeler eklenen veliler. Uzaktan 
çalışanlar patronun isteklerine mi, çocuğun 
derslerine mi yetişeceğini bilemezken; işye-
rine gitmek zorunda kalanlar için çocuğun 
tek başına evde kalması ve eğitiminin takibi 
daha büyük bir açmaz oldu. Bunca hayat pa-
halılığı yetmezmiş gibi anne babalar bazen 
çocuğuna tablet almak, bazen de internetin 
kotasını yükseltmek zorunda kaldı. Bundan 
en çok etkilenense, hem çocukların eğitimini 
takip etmek hem de artan ev işleriyle baş et-
mek zorunda kalan kadınlardı. 

AVM’lerin açık, okulların kapalı olduğu 
ülkemizde bugün eğitime erişmek bile başlı 
başına bir sorun haline gelmiş halde. Rapo-
run da ısrarla dikkat çektiği gibi, okulların 
aylarca kapalı kalması uzaktan eğitime eriş-
mekte zorlanan milyonlarca emekçi çocuğu-
nunun, özellikle de kız çocuklarının okuldan 
kopması demek. İşte eğitimde en çok yoksul 
emekçilerin çocuklarını yaralayan bu çökü-
şün önüne geçmek için TKP’li Öğretmenler, 
tüm emekçi aileler ve öğretmenleri okulların 
bir an önce yüz yüze eğitime uygun hale geti-
rilmesi için mücadeleye çağırıyor.

TKP’Lİ ÖĞRETMENLER: 
OKULLAR 10 AYDIR KAPALI, BAKANLIK SEYREDİYOR
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Kalbimiz yine çarpıyor, 
hep çarpacak!
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Bugün, Mustafa Suphi ve yoldaşlarını anmak, bizim için daha fazla örgütlenmek demek. 15’lerin anısı, 
ülkenin geleceğini bu karanlık düzenden kurtarmak için verdikleri sözde saklıdır.

Bakü’de geçen yaz ayları boyunca örgütü güçlendirmeye, Türkiye ile bağlantıları 
sağlamlaştırmaya, askeri gücü artırmaya uğraşan komünistlerin hedefi, Türkiye Komünist 

Teşkilatı adı altında Rusya ve Türkiye’de oluşturulan örgütlerin kongresini toplamaktı. Kongre, 
dağınık örgütsel yapıyı tek çatı altında toplayan, siyasi ve ideolojik birliği sağlayan, siyasi 

programı düzenleyen ve siyasi hedefleri belirginleştiren bir kuruluş kongresi niteliğinde olacaktı. 
Ekim Devrimi’nin bağrında doğmuş bu parti kendini Komintern’in doğal parçası sayıyordu.
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TKP’nin kuruluş dinamiklerini in-
celeyen Parti Tarihi kitabının ilk 
cildinde Mustafa Suphi ve yoldaş-
larının TKP’nin kuruluşu ve örgüt-

sel birliği için sarf ettikleri çaba bu sözlerle 
anlatılıyor. TKP’in ilk Merkez 
Komitesi bundan yüz yıl önce 
göreve geliyor ve o ilk Merkez 
Komitesi’nin Başkanı Musta-
fa Suphi’nin 15 Eylül tarihinde 
Kongre’nin kapanış konuşma-
sında söylediklerini kitap şöyle 
aktarıyor:

“Örgütlenme dönemlerini ge-
çiren ve şimdiye kadar bir grup 
halinde yaşayan Türkiye komü-
nistleri bu kongreden, oluşmuş ve 
birleşmiş bir parti olarak çıkmakla yeni bir 
döneme ayak basıyorlar. Partinin önünde 
duran birinci görev bundan sonra ülkemiz 
işçi ve yoksul köylüleri arasında fikirlerimi-
zi kuvvetle ve hızla yayarak halkın kaderini 
kendi eline verecek zemini ve bu yeteneği ha-
zırlamaktır.”

Bu toprakların ilk komünist önderleri, 
bir parti olarak yola çıktıkları anda görevle-
rini halkın kaderini kendi eline alması için 
uğraşmak olarak tanımlıyor. Bu görevin ise 
tek bir yolu bulunuyor. Mustafa Suphi ve 
yoldaşları, zor bir yola canları pahasına çık-
tıklarını bilerek adım atıyor. 

“10 Eylül 1920’deki kuruluş kongresinin 

hemen ardından kongrede alınan karar uya-
rınca “TKF Heyet-i Merkeziye azaları” ülke-
ye dönüş planlarına başlamışlardı. Aslında 
Mustafa Suphi’nin Kırım’dayken Türkiye’ye 
geçmeyi tasarladığı, ancak Türkistan görevi 

nedeniyle bunu gerçekleştireme-
diği düşünülürse, geç bile kal-
mış bir plandı bu. Türkiye’nin 
toplumsal kurtuluşuna önderlik 
etmeyi, ulusal mücadeleye des-
tek olmayı programına almış bir 
partinin Merkez Komitesi’nin 
yurtdışından siyaset yapmaya 
devam etmesi düşünülemezdi.”

Bundan yüz yıl önce, keskin 
bir sınıf mücadelesinin sonucu 
olarak vahşi bir katliamla yaşam-

larına son verilen on beş komünistin bize 
bıraktığı miras, üstlendikleri o ilk görev-
dir. Bugün onların anısını yaşatmak, ancak 

hayal ettiklerini gerçekleştirmek için çalış-
makla, çok sevdikleri ülkelerini sömürünün 
ve emperyalizmin karanlığından kurtarma 
azmiyle mümkün olabilir. Onlar bu ülkeyi 
nasıl sevdiyse öyle severek, Anadolu halkına 
nasıl insandılarsa öyle inanarak…

İşte bu yüzden TKP, kurucu önderleri-
ni yas tutarak, hayıflanarak değil, onlardan 
aldığı güçle geleceğe bakarak anıyor. İşçi-
leriyle, öğrencileriyle, aydınlarıyla, en yeni-
sinden en tecrübelisine tüm militanlarıyla 
onlardan devraldığımız bayrağı ileriye taşı-
yoruz. Çünkü biliyoruz ki Suphilerin bu ülke 
topraklarına çaldığı maya tuttu. Komünizm 
bu ülkeye geri dönüşsüz bir ülkü, bir mü-
cadele, halkın en temiz düşü olarak yerleşti. 
Yoldaşlarımız rahat uyusun. Elbette başara-
cağız!
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Biliyoruz, memleketimiz talandan, sömürüden, karanlıktan ibaret değil.
Ve biliyoruz, talancılar, sömürücüler, gericiler teslim almaya çalışıyor onu, 

hep çalışıyorlardı. 100 yıl önce teslim etmemek üzere bir kayığa bindik, 100 
yılın ardından o kayıkta çok daha kalabalığız.

“biz onlar!
biz silahsız onlar kamalı
tırnaklarımız
kavga son nefese kadar
kavga”
Kayığın karaya daha yakın olduğunu hissediyoruz, küreklere tüm gücümüzle 

asılıyoruz. Ancak daha fazlasına ihtiyacımız var, daha fazla omuza, daha hünerli 
ellere, daha çok yapıcıya…

Nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizi hayal edebiliyoruz. Bu hayalin 
arkasında ancak düzenin sonuçlarını değil kendisini değiştirerek durabiliriz. 
Hayal edenleri çoğaltmalıyız.

Hayatımızın her alanında, yaşadığımız her an için emek 
veriyoruz. Kapitalizm ise emeği her aşamada sömürmek üzere 
kurulu, okulda, işte, evde... Alın terimizden nemalananlara daha 
fazla izin vermemeliyiz.

Karşısında durduğumuz düzenin bize gösterdiği yüz baskı ve 
ümitsizlik. Ancak bu yüzün arkasında örgütlü bir suç şebekesinin 
olduğunun farkındayız, karamsarlığı aşmak için, bu şebekeyi 
dağıtmak üzere mücadele etmeliyiz.

Ümitsizliğin dayanaklarından biri yalnız olduğumuza 

ikna edilmemiz. Bunun siyasetteki yansıması ise daraltılmış, birbirinden 
bağımsızlaştırılmaya çalışılan başlıklar. Emekçiler, gençler, kadınlar… Ne biz 
yalnızız ne de mücadeleler birbirinden ayrıksı. Topyekûn karşı çıkmalıyız.

Bu sömürünün aynısı ülkeler için de geçerli. Madenlerimiz, ormanlarımız, 
geleceğimiz yabancı sermayedarlar tarafından ipotek altına alınıyor. 
Emperyalizmden de onun işbirlikçilerinden de kurtulmalıyız.

Son bir yılda dünyanın hâlinin de farklı olmadığını, “fırsatlar cennetlerinde” 
hastaneye dahi alınmayan yoksulların varlığını gördük. Kârlarını korumak için 
insan hayatına kastedenler iktidarda, bizler yaşamdan taraf olmalıyız. 

Yobazların, atanmışların, kadın düşmanlarının yönettiği kurumlarda eğitim 
alamayacağımızı biliyoruz. Ancak tek kaygısı sermayeye sömürü nesneleri 
sunmak olan okulların bunlarla bir derdi yok, bilimin özgürleşmesini, eşit bir 
eğitimi sağlamalıyız.

Yaşadığımız toprakları sevmek, onu değiştirmek için mücadele etmekten 
geçiyor. Nâzım’ın, Nesin’in, Boran’ın filizlendiği memlekette sanatı ve 
aydınlığı, Türkiye’nin teslim olmayacağının ispatları olarak anlamalıyız.

Örgütlenmeliyiz!
100 yıl önce başladığımız yolculuğu tamamlamak şimdi çok daha 

elzem, çok daha mümkün. Hayatın üretildiği her noktada, ayağımızın 
bastığı her karışta kabul etmiyoruz demek için, kazanacak birer 
geleceğimiz olduğu için örgütlenmeliyiz.

Gençlik her zaman için umuttur! Sözümüzdür: Bu umut hiç 
sönmeyecek!

Türkiye Komünist Gençliği

15’LERİ ANARKEN…  
TÜRKİYE, DEVRİM, GENÇLİK

YENİ BİR ASRIN ANAHTARINI 15’LERDEN ALDIK

Türkiye Komünist Gençliği Mustafa Suphi haftası kapsa-
mında 31 Ocak’ta aydınlarla buluşuyor. Türkiye, devrim 
ve gençliğin ne ve nasıl yapmalı sorusu tartışılacak. 
Türkiye’deki örgütlü olduğu tüm üniversite ve liseleri 
de ilan eden Türkiye Komünist Gençliği, hafta boyunca, 
örgütlenme çağrılarını sürdürecek.
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AKP iktidarı boyunca, 6831 sayılı 
Orman Kanunu’nda yirmi-
den fazla değişiklik yapılarak 
ormanlar sermaye için ucuz 
arazi kaynağı haline getirildi. 

Bu değişikliklerin odağı orman alanlarında 
ormancılık dışındaki faaliyetlerin ve ya-
pılaşmanın önünün açılmasıydı. Her gün 
daha fazla sayıda yenilenebilir enerji tesisi, 
maden arama ve çıkarma faaliyeti, turistik 
tesis ve çeşitli altyapı tesisleri orman alan-
larının içinde boy gösteriyor. 3. Köprü ve 
Bağlantı Yolları, Alamos Gold Altın Madeni, 
Akkuyu Nükleer Santrali, Koç Üniversitesi, 
İstanbul Üçüncü Havaalanı bu tesislere 
sadece birkaç örnek…

Ormanların üzerindeki bu yağma 
baskısı yetmezmiş gibi AKP hükümeti 2018 
yılında Kanun’a eklediği Ek Madde 16 ile bu 
kez doğrudan ormanların imara açılması 
için harekete geçti. AKP’nin bu düzenle-
mesinin amacını 2018 yılında, dönemin 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 
“Mesela Muğla’da, biz taşlık, kayalık, ot 
bitmeyen yere, burası orman demişiz, hiç 
kimse bir şey yapamıyor. Vatandaş tarım 
arazilerine yapı yapıyor, çünkü yer yok. 
Hâlbuki yamaçtaki ot bitmeyen, taşlık, 
kayalık yerler boş duruyor. Vatandaş tarım 
arazisine konut yapmasın, dağlık taşlık 
alana yapsın, biz de ormanımızı kuralım. 
Maksadımız bu.” sözleriyle açıklamıştı. 

2018 Nisan ayındaki kanun değişikliğin-
den üç ay sonra Bakanlar Kurulu kararıyla, 
İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Kütahya’daki 
1.6 milyon metrekare alan orman sınırla-

rı dışına çıkarıldı. Bu alanlar çoğunlukla 
çoktan yerleşim yeri haline gelmiş ma-
hallelerdi. Bakanlar Kurulu kararını ilgili 
ilçe belediyelerinin yöneticileri, binlerce 
hane halkını ilgilendiren bu karar orman 
alanlarını işgal eden yerleşimlerin tapu 
sorununu nihayet çözeceği için memnuni-
yetle karşıladı.

NERESİ ORMAN, NERESİ DEĞİL? 
CUMHURBAŞKANI BİLİR!

Başkanlık sistemine geçilmesiyle 
yürütme yetkilerinin Cumhurbaşkanı’na 
aktarılmasının ardından, orman vasfından 
çıkarma yetkisi Cumhurbaşkanına verildi. 
Böylelikle Cumhurbaşkanı, dilediği arazi-
leri orman sınırlarından çıkararak imara 
açma yetkisine sahip oldu. 2018 yılından 
beri, yedi ayrı Cumhurbaşkanı Kararı ile 
onlarca arazi orman sınırları dışına çıka-
rıldı.

Son olarak 7 Ocak 2021 tarihinde “6831 
Sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16. Mad-

desi Kapsamında Orman Sınırları Dışına 
Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girdi. Yönetmeliğe göre, orman sınırından 
çıkarma işlemlerine ilgili valiliğin Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Daire-
si Başkanlığı ve Milli Emlak Müdürlüğünün 
teklifi ile başlanacak ve teklif ilgili Orman 
Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulacak 
bir komisyon tarafından değerlendirilecek. 
Teklifin, görevleri arasında Hazine taşın-
mazlarına yönelik satış, kira, irtifak hakkı 
tesisi gibi işlemler olan bu birimler tarafın-
dan yapılıyor olması, esas amacın kamuya 
ait orman arazilerinin özelleştirilmesi 
olduğunu gösteriyor.

ORMAN ARAZİLERİNİ DE 
ÖZELLEŞTİRECEKLER

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi, hükü-
metin sistemli bir şekilde orman arazilerini 
imara açmayı planladığının göstergesi. Eski 
Bakanın verdiği örnekten de anlaşıldığı 
gibi, ormanlık alanların yoğun bulunduğu 
kıyı bölgeleri özellikle tehdit altında. Bu 
düzenleme ile hükümet, orman arazilerini 
özelleştirerek para kazanmayı şirketler ise 
ucuza arazi elde etmeyi hedefliyor.

geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, özellikle kıyı 
bölgelerindeki orman arazilerinin sermayeye peşkeş çekilmesinin önü 
açıldı. TKP Antalya Örgütü “Kıyılar ve ormanları savunacağız” diyor.

AKP ormanları imara açıyor

ORMAN DÜZENLEMESİ ANAYASA’YA AYKIRI
ek Madde 16, bilim ve fen bakımından orman 

olarak muhafazasında fayda görülmeyen, tarım 
alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan, 
üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşime 
müsait taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı 
taşımayan ormanlık alanların orman sınırları dışına 
çıkarılmasını öngörüyor. Aslında bu düzenleme 
Anayasa’ya açıkça aykırı. Anayasa’nın 169. mad-

desinde orman vasfını kaybetmiş arazilerin ancak 
tarımsal kullanım amacıyla orman sınırlarından 
çıkarılabileceği, 1981 yılından önce kasaba ve köy 
yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışın-
da, orman sınırlarında daraltma yapılamayacağı 
belirtiliyor. 170. maddeye göre ise orman sınırından 
çıkarılan arazilerin orman köylülerinin kullanımına 
tahsis edilmesi gerekiyor.
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Sanayi bölgesi ve işçi kenti olarak 
anılan Kocaeli’nde bu sene ba-
şında uygulanmak üzere Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi (UKOME) 

tarafından şehir içi ulaşıma %16,7 lik zam 
geldi. Buna göre tek geçiş için tam tarife 
3,5 TL, indirimli tarife 2,55 TL ve öğrenci 
tarifesi 1,75 TL’ye çıkartıldı. TKP Kocaeli İl 
Örgütü ise bu duruma tepki göstererek 
bir imza kampanyası başlattı.

“2021 yılı başımıza ne tür felaketlerin 
geleceğini bekleyerek geçireceğimiz değil 
işçi sınıfının sözünü daha güçlü söyleye-
ceğimiz bir mücadele yılı olmalıdır. Ulaşım bir 
lüks değil temel ihtiyaçlarımızdan ve hakları-
mızdan birisidir, kârları yetmeyen patronların 
derdini işçiler çekmek zorunda değil!” denilen 
açıklama ile hedef çeşitli sendika, oda, dernek 
ve aydınları kapsayan geniş bir çevreyi de 
harekete geçirmek ve  zamlar konusunda geri 
adım atılmasını sağlamak.

ZAMLAR EN ÇOK İŞÇİLERİ VURUYOR
Son zamlardan önce de ulaşım ücretleri 

bir hayli yüksek olan ve aktarma gibi yolcuları 
nefes aldıracak uygulamalara sahip olmayan 

Kocaeli’nde çok sayıda işçi yoksulluk sınırın-
da geçimini sağlamakta ve zamlar en çok bu 
kesimi vuruyor. Servisi olmayan veya servis ile 
sadece ana arterlerde bırakılan işçiler evleri-
ne gitmek için bir vesait daha yapmak zorun-
da. Benzer şekilde, yüksek servis ücretleri ve 
üniversitenin şehir merkezinden uzakta bu-
lunması öğrencilerin de toplu taşımayı sıklıkla 
kullanmasını gerektiriyor. Ulaşım belediye 
otobüslerinden daha çok özel halk otobüsleri 
ile sağlanırken hizmetin kalitesi, uzak yerle-
re seferlerin azlığı, sorun olduğunda yazılan 
şikayetlere bırakın sonuç alınmasını dalga ge-
çer gibi yanıtlar verilmesi de çileyi arttırıyor. 

Kocaeli’nde toplu taşımaya yapılan zamlara TKP İl Örgütü tepki gösterdi. 
zamların geri alınması talebiyle geniş çaplı bir imza kampanyası başlatıldı.

KOMÜNİSTLER KIYI VE 
ORMANLARA SAHİP ÇIKACAK

ANTALYA’NIN 
ORMANLARI 
YÖNETMELİĞİN 
HEDEFİNDE

TKP Antalya İl Örgütü olarak bu yönetme-
liğe karşı orman alanlarına dönük saldırılar 
başlamadan yola çıkmayı ve hazırlıklı 
olmayı hedefliyoruz. Hazırladığımız bildiri 
ile Antalya’daki meslek odalarını, çevre 
derneklerini, aydınları ziyaret ederek ilgili 
yönetmeliğe ve olası zararlarına karşı 
neler yapılabileceğini şimdiden konuşmaya 
başlayacağız. Bir kamuoyu oluşturmak ve 
yağmaya karşı hazırlıklı olmak ormanla-
rımızın ranta kurban edilmesinin önünde 
önemli bir engel teşkil edecektir. Bildiri-
mizde de söylediğimiz 
gibi, tüm halkımızı orman 
ve kıyılarımıza sahip 
çıkmaya, yağmaya karşı 
mücadeleyi yükseltmeye 
davet ediyoruz.

7 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren 
yönetmelikten kaynaklı zararların yoğunlaşa-
cağı illerin başında Antalya geliyor.

Antalya uzun yıllardır doğası ve tarihi 
dokusu talan edilen bir kent olageldi. Özallı 
yıllarla başlayan plansız bir turizm anlayışı 
ve patronlara sunulan sınırsız teşvikler 
neticesinde neredeyse tüm kıyı şeridi oteller 
ve tatil köyleri tarafından işgal edildi. halkın 
kullanımına ayrılmış az sayıdaki kıyı şeridi ise 
her an yeni otellerin dikilme tehlikesi ile karşı 
karşıya bulunuyor. 

Bir dönem her dereye bir heS kondurma 
furyasından nasibini Antalya’nın dereleri de 
aldı. Bazıları köylülerin mücadelesi sonucunda 
iptal edildi, bazıları ise getirdiği zararlarla 
birlikte kalıcılaştı. Son dönemde Antalya’nın 
ormanlarına karşı öne çıkan saldırıların başın-
da ise taş ve mermer ocaklarının faaliyetleri 
geliyor. Kimi zaman sedir ağaçlarının bulun-
duğu ormanlara kimi zaman antik kentlerin 
yanına kimi zaman ise köylülerin tarım alan-
larının ve su kaynaklarının yakınlarına verilen 
taş ve mermer ocağı ruhsatları doğa tahribatı 
yaratmaya devam ediyor.

İlgili yönetmelik ise bu saldırıların daha da 
yoğunlaşacağının işaretlerini veriyor. Antalya 
en geniş ormanlık alana sahip illerin başında 
yer alıyor. Fakat yönetmeliğin getireceği olası 
zararın nedeni sadece bu değil. Antalya’nın 
kıyı bölgelerinde turizmden kaynaklı rant 
değeri yüksek orman arazileri mevcut. Kent içi 
imar rantlarının yüksek olması da şehir mer-
kezine yakın ormanlık alanları tehdit ediyor. 
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Ulaşım lüks değil haktır

VERİMLİ VE GÜVENLİ ULAŞIM 
TKP’nin zamları protesto eden kampanyası ile 

birlikte yeniden gündeme gelen ulaşım sorununu 
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Genel 
Sekreteri Murat Kürekçi ile konuştuk.Kürekçi, 
zamların arkasındaki plansız ve verimsiz ulaşım 
gerçeğini şöyle açıklıyor: “Ulaşım sorununu sadece 
karayolu ile çözmeye çalışmak sorunu daha da 
içinden çıkılmaz hale getiriyor. Aslında en az maliyetle 
kurulabilen ve işletilebilen ulaşım nesnesi sulardır. Oysa 
ne deniz yolu, ne de yine verimli bir ulaşım yöntemi 
olan demiryolu ülkemizde yeterli kullanılmamaktadır. 
Asfaltı, araçları, yedek parça tedariği, üretim teknolojisi 
ve akaryakıtı dışa bağlı olan karayolları ulaşımının 
bu kadar kullanılıyor ve teşvik ediliyor olması kabul 
edilemez. Karayollarının yanında denizlerimiz ve 
demiryolları daha halkçı, daha güvenilir, konforlu ve 
ucuz maliyetli ulaşım araçları olarak kullanılabilmelidir.” 
Kürekçi ulaşımın bir hak olduğunu hatırlatıyor ve 
herkese eşit ve nitelikli ulaşım talebini dile getiriyor.

ÜCRETSİZ OLMASI GEREKİRKEN 
ZAMLANIYOR

Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli 2 Nolu Şube 
Başkanı Necmettin Aydın ise bölgede ağırlıklı olarak 
işçilerin ve emeklilerin yaşadığına dikkat çekiyor. 

“Bölgemizde sanayinin çok yoğun olması, işçilerin 
refah seviyesini yükseltmemektedir. Yüzbinlerce işçinin 
açlık, yoksulluk ve güvencesiz koşullarda çalıştığı 
bölgemiz, gelir vergisi ve SGK ödemelerinde Türkiye’de 
ilk 5 şehir içerisindedir. Yoğun sanayinin olmasına 
rağmen özellikle ulaşım konusunda belediyeler yeterli 
çalışma yapmamışlardır. Toplu taşımada metro hatları 
yapılmamış aslında ücretsiz olması gereken ulaşım 
ihtiyacı bir gelir kapısı olarak görülmüştür.” diyen Aydın, 
yapılan zamlarda işçilerin ve yoksulların ceplerine göz 
dikildiğini ifade etti. Sendika başkanı, “İşçiler maaşlarını 
almadan zaten %15- %35 arasında gelir vergisi 
ödemektedir. Diğer taraftan yediğimiz yemekten, 
içtiğimiz sudan, satın aldığımız her türlü üründen 
KDV ödüyoruz. Bu nedenle yapılan %16,7’lik zam geri 
çekilsin. Ulaşım ücretsiz olsun!” talebini dile getirdi.

Eğitim İş Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Bülent 
Metin de öğrenciler ve tüm kamu emekçileri 
için ulaşımın ücretsiz olması gerektiğini savundu: 
“emek şehri Kocaeli’de toplu ulaşıma yapılan 
zamlar, emekçilerin sofrasından, eğitiminden, sağlık 
harcamalarından çalmak demektir. her sabah okuluna 
ve işine gitmek için toplu ulaşım kullanan öğrenciler, 
işçiler, eğitim ve sağlık emekçileri için ücretsiz ulaşım 
sağlanacağına zam yapılması kabul edilemez.”
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K adın Dayanışma Komiteleri bu 
düzenin kadınları içine ittiği 
ayrımcılık, eşitsizlik, şiddet ve 
katmerli sömürü sarmalına 
karşı, TKP’nin kadınlara uzattı-

ğı örgütlü dayanışma elleri aslında. Ve bu 
eller ülkede yoksulluğun, geçim derdinin, 
işsizliğin ve kadınların sessiz çığlıklarının 
kol gezdiği emekçi mahallelerinde her ge-
çen gün artarak daha fazla kadının eline 
dokunuyor. İşte onlardan biriyle, İstan-
bul’un Şişli semtindeki Güzeltepe Kadın 
Dayanışma Komitesi ile söyleştik.

Kadın dayanışma komiteleri, TKP’nin 
13. Kongre kararı doğrultusunda ülkenin 
dört bir yanında dayanışmayı büyütmek 
için yola çıktı. Nasıl kuruldu Güzeltepe 
Kadın Dayanışma  Komitesi?

Selma: Güzeltepe emekçilerin yaşadığı 
bir mahalle. Daha çok asgari ücretlilerin 
olduğu, kadınların tekstil atölyeleri, mer-
diven temizliği, ev temizliği gibi sigortasız 
işlerde çalıştığı, yaşam mücadelesi veren-
lerin mahallesi. Pandemiyle birlikte de 
ekonomik zorlukları en çok yaşayan ma-
hallelerden biri oldu. Özellikle kadınlar 
evde hem çocukların bakımı ve dersleri 
ile ilgilenmek zorunda kaldı hem ev işle-
rini yaptı hem de işte çok zor koşullarda 
ve daha uzun saatler çalışmak zorunda 

kaldılar. İnsanlar bu dönemde birbirle-
rinden de korkar hale geldiler. Hastalığın 
bulaşmasından korkup kapı komşularının 
bile kapılarını çalmaz haldelerdi. Ben 
bu dönemde TKP’li kadınlarla tanıştım. 
Bana “Bu mahallede bir kadın dayanışma 
komitesi kuruyoruz.” dediler. Birbirimizi 
dinledik, dertlerimizi anlattık. Benim gibi 
düşündüklerini anladım ve yalnız 
olmadığımı hissettim. Daya-
nışmanın ne kadar önemli 
olduğunu anlattılar. 
Hiç tereddüt etme-
den kadın dayanışma 
komitesinin kuruluş 
toplantısına gittim.

PANDEMİDEN EN 
ÇOK KADINLAR 
ETKİLENDİ

Rabia: Güzeltepe İs-
tanbul’un kalabalık semtle-
rinden biri. Ayrıca gelir seviyesi 
de bir hayli düşük. Pandemiyle birlikte, 
zaten zor olan hayat daha da yaşanmaz 
hale geldi. Süreçten en çok kadınlar 
etkilendi. Hem evde hem iş hayatında 
var güçleriyle emek harcamak zorunda 
kaldılar. Bizde bütün bunları göz önün-
de bulundurarak Güzeltepe’de bir kadın 
dayanışma komitesi kurup onlara bu 

süreçte yalnız olmadıklarını göstermek 
istedik.

Hayriye: Dünyanın her yerinde insan-
lar arasındaki rekabeti artıran, onların 
bir araya gelmesini engelleyen, dil, din, 
ırk ayrımı yaparak insanları birbirine dü-
şüren, onları birbirine yabancılaştıran bir 
düzende mücadele etmeye çalışıyoruz. 

Özellikle kadına şiddetin ve baskının 
yoğun olduğu ülkemizde birçok 

kadın ne yazık ki kaderlerine 
boyun eğmişken kadın da-

yanışma komiteleri “bo-
yun eğme” diyerek bu 
kadınlara ışık olmuştur. 
Ülkenin dört bir yanın-
da kurulan bu komiteler 
bazı yerlerde elbette 

bizi zorlamakta. Kurmak 
için çaba sarf ettiğimiz 

Güzeltepe Kadın Dayanışma 
Komitesi şimdilik emekleme 

aşamasında fakat inanıyorum ki 
komiteye katılan her kadın bir diğerinden 
güç bulacak ve ayak seslerimiz her yerden 
duyulacaktır.

KOMİTE GÜÇ VE GÜVEN VERİYOR
Sizin için ve çevrenizdeki kadınlar 

için ne ifade ediyor kadın dayanışma 
komitesi?

 SEMT EVİ

Korkmayalım, korkmayın! Bir olsak yeter...
güzeltepe İstanbul’un Şişli semtinde yoksulların, yaşam mücadelesi verenlerin yaşadığı bir mahalle. Bu 

mahallenin kaderine boyun eğmeyen kadınları bir araya geldi, güzeltepe Kadın dayanışma Komitesi’ni kurdu.

“İnsanlar 
bu dönemde 

birbirlerinden de korkar hale 
geldiler. Ben bu dönemde TKP’li 

kadınlarla tanıştım. Bana “Bu 
mahallede bir kadın dayanışma 
komitesi kuruyoruz.” dediler. 

Birbirimizi dinledik, 
dertlerimizi anlattık.”
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GüZelTePelİ KADınlAr:
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Selma: Ben 36 yaşındayım. Şu an 
küçük bir çocuğum olduğu için çalışamı-
yorum. Ona bakacak kimse de yok. Eşim 
tekstil atölyesinde çalışıyor. Ben özellik-
le bu dönemde hem psikolojik hem de 
maddi olarak çok zor zamanlar yaşadım. 
Ama arkadaşlarla tanışıp, kadın dayanış-
ma komitesine katıldıktan sonra kendimi 
daha güçlü hissettim. Yalnız olmadığımı 
anladım. Etrafımdaki kadınlara da an-
latmaya çalışıyorum. Korkmamalarını 
asıl yalnız, bir başına kalmanın ne kadar 
korkutucu olduğunu söylüyorum.

Rabia: Özellikle son yıllarda kadınlar 
olarak birbirimize daha fazla ihtiyacı-
mız olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin 
adalet sistemindeki açıklar da tek başına 
sesimizin ne kadar az duyulduğunun 
göstergesi. O yüzden biz kadınlar sesimizi 
daha da gür çıkarabilmek için dayanışma 
halinde olmak zorundayız. Bu komite 
sayesinde ben ve benim gibi birçok kadın 
sorunlarını hep bir ağızdan dile getirme 
şansı buluyor.

Hayriye: Birilerine karşılıksız yardım 
etmek, birilerinden karşılıksız yardım al-
mak temel duyguları açığa çıkarır. Güven 
son zamanlarda en çok ihtiyaç duyduğu-
muz şeydir ve yalnız olmadığımı bilmek, 
sırtımı yaslayabileceğim insanlar olduğu-
nu bilmek bana güven veriyor.

DEVLET KADINLARI ÇARESİZ 
BIRAKIYOR

Kadın emeği sömürüsü, kadın cina-
yetleri ülkemizde zaten gözle görülür bir 
şekilde artış gösteriyor her geçen gün. 
Özellikle pandemi döneminde bu bas-
kı daha da fazla arttı. Bu konuda neler 
söyleyebilirsiniz? Ve  kadın dayanışma 
komitelerinin burada nasıl bir işlevi 
olacak sizce?

Selma: Ben dışarı ekmek almaya çı-
karken bile artık çok tedirgin oluyorum. 
Her gün televizyonda onlarca kadının 
eşleri tarafından öldürüldüğünü görüyo-
rum. Ama artık kadınların daha fazla ses-
lerini çıkardıklarını düşünüyorum. Onları 
çaresiz bırakan bu devletin karşısında 
onlar da omuz omuza mücadele veriyor-
lar. Ben de komiteye katıldıktan sonra her 
gün yalnız olmadığımı, oradaki kadınlarla 
daha güçlü olduğumu biliyorum.

ŞİDDET SADECE FİZİKSEL DEĞİL
Rabia: Erkeklerle kadınlar arasında 

ücret eşitsizliğinin olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Aynı meslek gruplarında sırf 
kadın olduğumuz için daha düşük maaşla 
çalışmaya zorlanıyoruz. Şiddet dediğimiz 
şey sadece fiziksel değil. Psikolojik olarak 
da biz kadınlar olarak çok büyük sınavlar 

veriyoruz bu süreçte. Kimimiz eşlerimiz, 
patronlarımız, ailelerimiz tarafından psi-
kolojik şiddete maruz kalırken, kimimiz 
de hastanelik olana kadar dayak yiyor ya 
da vahşice katlediliyor. İşte bu zihniyetle 
başa çıkmak için bir olmak zorundayız. 
Tek olmadığımızı hissetmek bize güç 
verirken bizi alaşağı etmek isteyenlerin, 
sesimizi kesmek isteyenlerin gücünü 
kesecektir.

Hayriye: Biz kadına yönelik baskı ve 
şiddetin bu kadar çok artmasının bu dü-
zen yüzünden olduğunu çok iyi biliyoruz. 
Kadınları katledenleri neredeyse ödüllen-
diren bir hukuk sistemi var. Asla 
susmayacağız bu hukuksuz-
luk karşısında. Bizden, 
kadınlardan nasıl kork-
tuklarını çıkardıkları 
yasalardan, kürsüye 
çıkıp söylediklerin-
den, tehditlerinden 
görüyoruz. Biz-
ler yılmayacağız. 
Kadın dayanışma 
komitelerinin çatı-
ları altında toplanıp 
yaralarımızı saracağız 
ve yolumuza devam ede-
ceğiz; ta ki kadınlar ve tüm 
insanlar için güvenli bir sistem 
oluşturuncaya dek...

Son olarak bir örgütlülük içine 
girdikten sonra, yaşadığınız sorunlarda 
yalnız olmadığınızı gördükten sonra 
sizin için ne gibi değişiklikler oldu? Di-
ğer emekçi kadınlara neler söyler, neler 
önerirsiniz?

Selma: Az önce de dediğim gibi 
önceden kendimi yalnız hissediyordum. 
Ama yan yana durunca insan sorunların 
üstesinden geleceğine inanıyor. Kocaman 
bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Ve 
buradan kadınlara sesleniyorum: Gelin 
siz de bu ailenin bir parçası olun ve yan 

yana gelerek, sesimizi daha çok çıkara-
rak, örgütlenerek üstesinden gelelim her 
şeyin.

“ÖRGÜTLÜLÜK ARTIK SÖZLÜĞÜMÜN 
EN BAŞINDA”

Rabia: Bu örgütün içine girdikten 
sonra önceliklerimin sırasında epey bir 
değişiklik oldu. Gerçekçi bir bakış açısıyla 
sorunlarımla yüzleştim. Yüzleştirildim 
demek daha doğru olur. Sanırım örgütlü 
olmak tam da böyle bir şey. Aslında daha 
evvelden bana korkunç gelen “örgütlü-
lük” kelimesi sözlüğümdeki yerini baş 

sıralara taşıdı. Özellikle kadın-
ların örgütlenmeye daha 

fazla ihtiyaçları olduğunu 
anladım. Kadın erkek 

yan yana, örgütlene-
rek yolumuza devam 
edersek önümüz-
de hiçbir engelin 
kalmayacağını artık 
biliyorum. Sava-
şa karşı olan ben 

konu örgütlenmeye 
gelince “savaşalım” 

diyebiliyorum. Kork-
mayalım, korkmayın! Bir 

olsak yeter.
Hayriye: İnsan toplu bir 

biçimde hareket etmeye meyillidir, 
bir topluluk içinde var olmaya ihtiyaç 
duyar. Çünkü yan yana olmak, daha iyi bir 
yaşam için mücadele etmek insanların en 
basit talebidir.   Herkesin kendi doğru ve 
yanlışları vardır elbet, fakat bazı doğrular 
evrenseldir. TKP bu noktada benim için 
doğrularımın savunucusu olmuştur. Bü-
tün emekçiler, çıkarların değil doğruların 
işleyeceği bir düzen kuracağımıza olan 
inançlarını kaybetmemeliler. Bizler de 
kadın dayanışma komiteleri aracılığıyla 
ülkenin dört bir yanındaki emekçi kadın-
lara seslenerek ait olduklara yere davet 
ediyoruz. 

“Bizden, 
kadınlardan nasıl 

korktuklarını çıkardıkları 
yasalardan, kürsüye çıkıp 

söylediklerinden, tehditlerinden görüyoruz. 
Bizler yılmayacağız. Kadın dayanışma 
komitelerinin çatıları altında toplanıp 

yaralarımızı saracağız ve yolumuza 
devam edeceğiz; ta ki kadınlar ve tüm 

insanlar için güvenli bir sistem 
oluşturuncaya dek.”
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GEÇİM DERDİNE KARŞI DAYANIŞMA

Selma: Evde sadece eşim çalışıyor. O da pande-
mi döneminde bazen işsiz kaldı. Çünkü tekstil 
atölyesinde çalışıyorsan sürekli bir işin olmadığını 
biliyorsun. Bazen çocuğuma nasıl süt alacağımı 
düşündüğüm günler bile oldu. Bu bir anne için 
ne kadar acı anlatamam size. Ama asıl böyle 
zamanlarda biz birbirimizin yanında olduk ve 
dayanışma gösterdik. Ben artık biliyorum ki biz 
yan yana oldukça ben çocuğum aç mı kalacak 
diye endişelenmeyeceğim.

rabia: Beni özellikle psikolojik olarak etkiledi. 
Hem kendim için hem diğer tüm insanlar adına 
kaygılarım çok daha fazla arttı.
Hayriye: Ben öğrenciyim. Ama aynı zamanda 
çalışmak da zorundayım. Bu süreçte işsiz kaldım. 
Aile evinde olmak kimi zaman beni epey zorladı. 
Bu süreçte dayatılan genel geçer yargıları ensem-
de hissetmek ve o çaresiz hisle ne yapacağımı 
bilemediğimde kendimi attığım güvenli bir alan 
oluşturdu kadın dayanışma komitesi.

Komitenin bir parçası olarak özellikle pandemi sürecinde yaşadığınız sorunlar neler  oldu?
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ÖĞRETMENLERİ FİŞLEMEYE ÇALIŞAN 
PATRONLAR BİRLİK SENDİKASI’NA ÇARPTI

Ü lkemizde patronların örgütlenen ve 
haklarını arayan işçileri sindirmek 
için geçmişten beri uyguladıkları 
bir yöntem var: Fişleme. Sendikalı 

olan veya işyerinde hak arama mücadele-
si veren işçilerin isimlerinin olduğu listeler 
hazırlanıyor. Patron örgütleri bu listeleri sa-
dece kendi aralarında değil, zaman zaman 
kamuoyuyla da paylaşıyor. Böylelikle bu iş-
çiler işten atılmakla kalmıyor, başka yerlerde 
iş bulmasının da önüne geçilmeye çalışılıyor. 
Özel okul patronları da geçtiğimiz hafta ses-
lerini duyurmaya çalışan öğretmenlere karşı 
bu yönteme başvurdu.

HAKKINI ARAYAN SUÇLU, HAK 
ÇALAN MAĞDUR

İstanbul’da faaliyet gösteren Fidol Okul-
ları’nda çalışan öğretmenler birçok öğret-
men gibi Patronların Ensesindeyiz Özel 
Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı’na ulaşa-
rak maruz kaldıkları mobbing ve sömürüyü 
anlattı. Öğretmenlerin iddiasına göre sigorta 
primleri anlaştıkları ücret üzerinden değil 
daha düşük bir ücret üzerinden gösteriliyor, 
yoğun mobbing uygulanıyor, öğretmenler 
istifaya zorlanıyor ya da sözleşmeleri yeni-
lenmiyordu. Dahası, kısa çalışma ödene-
ğinin dışında eksik kalan maaş ödemeleri 
başka bir hesap üzerinden ödenerek vergi 
ve sigorta konusunda usulsüzlük yapılıyor, 
bakanlıktan onay almadan açılan kurslarda 
öğretmenler ücretsiz çalıştırılıyor ve hakla-
rında asılsız iddialarda bulunularak velilerin 
gözünde itibarsızlaştırılıyordu. 

“EMEKLİLİK VE ÖLÜM DIŞINDA 
LİSTEDEN İSİMLER SİLİNMEYECEK”

Bununla ilgili hazırlanan haberin PE in-
ternet sitesinde ve soL Haber Portalı’nda 
yayınlanmasından çok kısa bir süre sonra 
Eğitim İşverenleri Platformu adı altında bir 
internet sitesi kuruldu. Bu sitede yayın-
lanan manifestoda sitenin nasıl çalışacağı 
ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Buna göre özel 
okul patronlarından gelen isimlerle bir lis-
te çıkarılacak, patronlar iş başvurusu yapan 
öğretmenin ismini önce bu listeden kontrol 
edecekti. Site kurulur kurulmaz liste de ya-
yınlandı, bu ilk listede Fidol Okulları’nda ça-
lışmış 14 öğretmenin ismi vardı. Daha sonra 
liste başka illerden öğretmen isimleri de ek-
lenerek genişletildi. Bu listenin kurumlar-
dan gelen ihbarlar sonucu genişlemeye de-

vam edeceği, hatta emeklilik ve ölüm dışında 
listeden isim silinmeyeceği de belirtilerek 
tehdit daha da büyütülüyordu.

“EĞİTİMCİ PATRON”, “TÜCCAR 
ÖĞRETMEN”

Sitenin manifestosunda okul patronla-
rı fedakâr eğitimciler;  öğretmenler ise ço-
cukların ve kurumların geleceğini karartan 
tüccarlar olarak tanıtılıyordu. Özel okul pat-
ronlarının düşük ücretlerle ve oldukça kötü 
koşullarda güvencesiz çalışan öğretmenlere 
‘tüccar’ dediğine ilk defa tanık olmuyoruz. 
Onlara göre öğretmenlik koşullar ne kadar 
kötü olursa olsun, fedakârlıkla,  sorgulan-
madan çalışılması gereken bir meslek. Do-
layısıyla öğretmenin emeğinin karşılığını 
almak istemesini “kötü öğretmenlik” olarak 
tanımlıyor ve öğretmenlerin örgütsüzlü-
ğünden yararlanıp bu durumu onları itibar-
sızlaştırmak için kullanmaya çalışıyorlar.

SENDİKA DEVREYE GİRİYOR: 
HADDİNİZİ BİLİN!

İnternet sitesi açıldıktan hemen sonra 
Birlik Sendikası bir açıklama yayınlayarak bu 
faaliyetin kanunlara aykırı olduğunu, fişleme 
merkezinin derhal kapatılması ve bu suçu iş-
leyenlerin ortaya çıkarılması için gerekli gi-
rişimlerde bulunacağını ilan etti. Sendikanın 
açıklamasının ardından tepkiler büyüyünce 
sitede adım adım değişiklikler yapıldı. Önce 
herkesin erişimine açık olan liste kaldırıldı, 
sadece kendilerine iş başvurusunda bulunan 

öğretmenlerle ilgili bilgi almak için başvuran 
kurumlara bilgi verileceği belirtildi. Gelen 
ihbarlar sonucu oluşan listedeki isimlerin 
emeklilik ve ölüm dışında silinmeyeceği ifa-
desi de manifestodan çıkartıldı. 

BİRLİK SENDİKASI: ÖĞRETMENLERİ 
KARALAMAYA GÜÇLERİ YETMEZ

Yapılan değişiklikler tepkilerin azalması-
na yetmedi. Sendikanın açıklaması kamuo-
yunda büyük bir etki yarattı. Öğretmenlerin 
ve sendikanın konunun takibi konusundaki 
kararlı duruşları sonucunda patronlar geri 
adım atmak zorunda kaldı ve site tamamen 
kapatıldı. Bunun üzerine sendika bir açıkla-
ma daha yayınladı. “Öğretmenleri karalamak 
ve hedef tahtasına oturtmak patronların 
sandığı kadar kolay değil” denilen açıklama-
da sendikanın konuyu izlemeye devam ede-
ceği belirtildi.

Eğitimin paralı hale getirilmesi ve eği-
timle ilgili neredeyse tüm kararların özel 
okul kârlarını gözeterek alınması patronla-
rın işini kolaylaştırıyor. Diğer yandan, eme-
ğe saldırıları ve usulsüzlükleri için en büyük 
cesareti öğretmenlerin örgütsüz oluşun-
dan alıyorlar. Pandemi sürecinde işini kay-
betmek istemeyen öğretmenleri her türlü 
baskıya boyun eğdirebileceklerini düşünü-
yorlar. Ancak patronlar açısından bu rahat 
dönem çok uzun süreceğe benzemiyor. Öğ-
retmenler seslerini duyurmaya, haklarını 
aramaya devam ediyor. 

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN 
SENDİKASI GÜÇLENİYOR

Kuruluşunun üzerinden yalnızca birkaç 
ay geçmiş olan Birlik Sendikası, özel okul 
öğretmen mücadelesinde kazanımlar elde 
etmeye başladı. Sendikanın girişimleriyle 
birkaç kişilik liste ölçeğini aşan,  tüm özel 
okul öğretmenlerini tehdit eden bir saldı-
rıda patronlara geri adım attırıldı. Bu daha 
başlangıç...

“İŞVeren PlATFOrMU” KAPATTırılDı BİRLİK SENDİKASI
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BİRLİK SENDİKASI’NDAN 
ÖRNEK DİLEKÇELER

YAlnıZ KAlMA, BİrlİK Ol!

Pandemiden önce işçilerin yaşa-
dıkları hak kayıpları, pandemiyle 
birlikte daha da artmaya başladı. 
Binbir türlü kılıf uydurularak çı-

karılan ve esasen patronları korumak için 
oluşturulan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) 
uygulamasına yüz binlerce işçi dahil edil-
di. Pandemi bahanesiyle hak kayıplarının 
daha da önünü açan, emekçinin maaşında 
düşüşe ve sigorta pirimi kaybına uğrama-
sına neden olan bu uygulama birçok işye-
rinde usulsüz şekillerde işlemeye devam 
ediyor. Emekçiler uzun saatler çalışmaya 
devam ettikleri halde Kısa Çalışma Öde-
neği’ne geçiriliyor ve sigorta haklarına, 
zaten geçimlerini zor sağladıkları maaş-
larına göz dikiliyor. 

YERSİZ VE HAKSIZ KISA 
ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASI 
KAPSAMINDAN ÇIKARILMA

Pandemi döneminde patronlar ta-
rafından daha çok kullanılan ve birçok 
emekçinin maruz kaldığı bir diğer uygu-
lama ise işçilerin koşulsuz şartsız ücretsiz 
izne çıkarılması. Patronlar bu uygulama 
ile birlikte birçok çalışanı ücretsiz izne 
çıkarıp, yerlerine maliyeti düşürerek yeni 
elemanlar almak için fırsat kolluyor.

BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMEDE 
YAZILI ÜCRETİN ASGARİ ÜCRETE 
YÜKSELTİLMESİ

Öte yandan, ocak ayı ile birlikte açık-
lanan yeni asgari ücret sonrası birçok 
işçinin maaşı belirlenen asgari ücretin 

altında kalmış durumda. Patronlar be-
lirli süreli sözleşme ile çalışan işçilerin 
ücretlerini, sözleşme tarihlerinin yeni 
düzenlemeden önce olması bahanesi ile 
asgari ücrete tamamlamamakta ısrarcı. 
Bu duruma en çok maruz kalanlar ise özel 
okullarda çalışan öğretmenler. 

BİRLİK SENDİKASI ÖZEL OKUL 
ÖĞRETMENLERİNİN HAKLARINI 
KORUYOR

Yaşanan tüm bu hak kayıplarına karşı, 
işçilerin birliğini sağlamak için yola 
çıkan Birlik Sendikası ise örgütlenmek ve 
emekçilerin haklarını korumak için çeşitli 
araçlar üretmeye devam ediyor. Son ola-
rak Birlik Sendikası avukatları tarafından 
“Yersiz ve Haksız Kısa Çalışma Ödeneği” 
(bu dilekçe örneğinin bir örneği özel okul 
öğretmenleri için ayrı olarak da bulunu-
yor), “Haksız Nitelikteki Ücretsiz İzin”, 
“Belirli Süreli Sözleşmede Yazılı Ücretin 
Asgari Ücrete Yükseltilmesi” başlıklarında 
çeşitli dilekçe örnekleri hazırlandı. Bu 
dilekçe örnekleri işçilerin yukarıda da 
değinilen sorunlarla karşılaştıklarında, 
kendi özgün durumlarına göre kolayca 
uyarlanabilecek biçimde hazırlanmış. 
Ayrıca Birlik Sendikası her bir dilekçe 
örneği için geçerli olan koşullara yönelik 
ayrıntılı bilgiler ile bu dilekçelerin nasıl 
kullanılacağına dair bir ön açıklamaya da 
sitesinde yer veriyor. Dilekçelere ve nasıl 
kullanılması gerektiğine dair ayrıntılı bil-
giye Birlik Sendikası internet sayfasından 
(https://birliksendikasi.org/) ulaşılabilir.

Birlik Sendikası avukatları, hak kaybına uğrayan işçilerin 
ihtiyaçlarına yönelik, kendi koşullarına kolaylıkla 
uyarlayabilecekleri kılavuz dilekçeler hazırladı. 

YERSİZ VE HAKSIZ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASI  
KAPSAMINDAN ÇIKARILMA TALEBİ DİLEKÇESİ
ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK YERSİZ VE HAKSIZ KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDAN ÇIKARILMA TALEBİ DİLEKÇESİ
HAKSIZ NİTELİKTEKİ ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI  
KAPSAMINDAN DERHAL ÇIKARILMA TALEBİ DİLEKÇESİ
BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMEDE YAZILI ÜCRETİN ASGARİ ÜCRETE  
YÜKSELTİLMESİ DİLEKÇESİ

                            Dilekçe örneklerini https://birliksendikasi.org adresinden indireblirsiniz.
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Kültür Sanat Emekçileri 
Dayanışma Ağı’nın ilk eylemi 
Ankara ve İstanbul’da İl 
Kültür Müdürlükleri önünde 
olacak. Sanat emekçileri 
taleplerini ileten dilekçeleri 
kültür müdürlüklerine teslim 
edecek. Ardından bir basın 
açıklaması yapılacak.

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

        KÜLTÜR SANAT EMEKÇİLERİ 
DAYANIŞMA AĞI’NDAN EYLEM
PE

Kültür sanat emekçileri önü-
müzdeki hafta insanca yaşam 
taleplerini bir dilekçe ile kül-
tür müdürlüklerine iletecek. 

Yaratıcı enerjilerini bu kez mücadele için 
kullanacak ve seslenecekler: “Bizi daha 
fazla görmezden gelemezsiniz!” 

Salgınla beraber sorunları daha da 
görünür hale gelen sanat emekçileri, 
Patronların Ensesindeyiz Kültür Sanat 
Emekçileri Dayanışma Ağlarında örgüt-
lenmeye başladı. Sigortasız ve güven-
cesiz çalışmanın çok yoğun olduğu 
sektörün emekçileri, sorunlarına çözüm 
üretmek için bir araya gelmeye devam 

ediyor. 
Ankara ve İstanbul’dan sonra An-

talya, Adana ve Samsun’da da toplanan 
kültür sanat emekçileri yaşadıklarını 
gündeme getirmek için bir eylem hazır-
lığı yapıyor. İl Kültür Müdürlükleri’ne 
dilekçe verecek olan sanat emekçileri, 
devletin bu sektörün yaratıcılarını daha 
fazla görmezden gelmesini kabul etmi-
yor. Kültür sanat emekçilerinin talep-
lerini duyuracakları eylem 28 Ocak’ta 
Ankara ve İstanbul’da yapılacak. Kültür 
Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’ndan 
emekçiler örgütlenmelerini ve dilekçe 
eylemini anlattı. 

YAŞADIĞIMIZ 
SORUNLAR ORTAK, 
ÇÖZÜMÜ DE ÖYLE

DAYANIŞMA AĞI’NIN 
İLK EYLEMİ 28 OCAK’TA

  Bizler, sinema, televizyon ve reklam sektö-
ründe çalışanlar, müzisyenler, oyuncular, dansçılar… 
Salgınla beraber işsiz kalan emekçiler… Sektör 
değiştirenler, enstrümanını, ekipmanını satanlar, şehir 
değiştirip ailesinin yanına gitmek zorunda kalanlarız. 

Sanat emekçilerinin yaşadığı problemler yıllardır 
sürüyor. hem yeni değil hem de yaşanılan sorunların 
çözülmesi için yapılanlar yetersiz kalmış durumda. 
Sette çalışanlar hâlâ çalışma saatlerini düzenlemeye 
çalışıyor; uzun mesai saatleri, iş güvenliği olmayan 
setlerde çalışmak gibi sorunlarla her gün yüz yüze 
kalıyorlar. Bunlar yetmezmiş gibi salgın boyunca ge-
rekli önlemlerin alınmadığı setlerde çalışmak zorunda 
bırakıldılar. Daha pandeminin ilk günlerinde işsiz 
kalan müzisyenler, zaten günlük işlerde çalıştıkları için 
ne yapacaklarını bilemeden hayata tutunmaya çaba-
ladılar. Sanat emekçilerinin her sektörde problemleri 
aynı… Peki ya çözümler?

SADAKA DEĞİL; ÜRETMEK, 
GEÇİNMEK VE GÜVENCE İSTİYORUZ

Çevrimiçi çalışmalar, oyunlar, konserler üretim ya-
pamadığı için sıkışmış olan sanat emekçilerine nefes 
aldırdı. Ancak bunların hiçbirinin çözüm olmadığını, 
yaşadığımız her gün bize daha çok hissettirdi.

Arada bir destek, dayanışma diye önümüze 
sunulan çözümler de sadaka olmaktan öteye 
geçemedi. Zaten yok sayıldığımız sektörde hep ön 
koşullar beklendi. Yarışma başvurusu gibi dayanışma 
formları doldurmak zorunda kaldık verilecek üç kuruş 
için. Yardımlardan da sektörde çalışan çok az emekçi 
yararlanabildi. 

PE KÜLTÜR SANAT EMEKÇİLERİ 
DAYANIŞMA AĞI ÖRGÜTLENİYOR

Peki, salgın bitip eski normal günlere döndü-
ğümüzde yine sigortasız mı çalıştırılacağız? Ya da 
iş güvenliği sağlanmamış setlerde, sahnelerde mi 
çalışacağız? emeğimizin gerçek karşılığını almadan, 
karın tokluğuna çalışmaya devam mı edeceğiz?

Sanat emekçilerinin örgütsüzlüğü, bahsettiğimiz 
sıkıntıların devam etmesinin sebeplerinden biri. Tam 
da bu yüzden bir araya gelmeli, emeğimizin ve gü-
cümüzün farkına varmalıyız. Kültür Sanat emekçileri 
Dayanışma Ağı, yalnız kalmak yerine dayanışmayı 
büyütmek için sanat emekçilerini çağırıyor.  

TALEP EDİYORUZ!
 Pandemi döneminde geçinebileceğimiz, gerçekçi bir maddi destek talep 

ediyoruz!
 Salgın sürecinde ve sonrasında insanca yaşamanın, barınmanın ve 

sağlığımızın güvence altına alınmasını talep ediyoruz!
 Yıllardır sektörümüzde “normal” olarak kabul edilen sigortasız ve sosyal 

güvencesiz çalışmanın artık ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz!
 İş olanaklarımızın arttırılmasını, istihdam problemlerimize çözüm 

üretilmesini talep ediyoruz!
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İŞÇİNİN HUKUK KÖŞESİ

İş Kanunu’nun 34. maddesine göre; ücreti ödeme gününden itiba-
ren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme 
borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Fazla mesai ücreti de bu kapsam-
da değerlendirilmektedir. Fazla mesai alacakları ödenmeyen işçilerin iş 
görmekten kaçınmaları halinde; iş sözleşmeleri bu nedenle feshedilemez ve 
yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

ücret ödenmemesi nedeniyle iş görmekten kaçınma hakkınızı nasıl ve 
ne şekilde kullanacağınız konusunda sendikanızdan hukuki bilgi almanız 
süreci daha güvenli yürütmenizi sağlayacaktır.

Fazla mesai ücretlerimiz ödenmiyor. Fazla mesailerimiz 
ödenene kadar iş bırakma eylemi yapabilir miyiz?

Beyaz yakalı işçilerin fazla mesai ücretine hak kazanmadığı hususu 
doğru değildir. Beyaz yakalı işçiler, kendi mesai saatini kendisi belirleyemi-
yorsa ve üstü pozisyonda bulunan bir başka kişiden talimat alıyorsa fazla 
mesai ücretine hak kazanırlar. Yargıtay kararlarına göre; beyaz yakalılardan 
sadece kendi mesai saatini kendisi belirleyebilen, başka bir kişiden emir ve 
talimat almayan ve üst düzey yönetici pozisyonunda olduğu için yüksek 
ücretle çalışan kişiler; görev ve sorumlulukları kapsamındaki işler için fazla 
çalışma ücretine hak kazanamazlar.

Patron bana fazla mesaiye kalmam için talimat veriyor 
ancak sadece mavi yakalıların fazla mesai ücreti 
alabileceğini, beyaz yakalı olduğum için benim fazla mesai 
ücreti almaya hakkım olmadığını söylüyor. Bu doğru mu?

Fazla mesai ücretiniz eksik yatıyor veya hiç ödenmiyorsa; çalışmaya de-
vam ederken veya işten ayrıldıktan sonra arabulucu ve dava açma yollarına 
başvurarak ödenmesini talep etmeniz mümkündür. Tüm ücret alacaklarınız 
için zamanaşımı süresi başvuru tarihinizden geriye doğru 5 yıldır. Yasal 
yollara başvurduğunuzda fazla mesai alacağını, işçinin ispat etmesi gerekir. 
Bu sebeple bordronuzu imzalamadan önce iyice okumalı ve yanıltıcı şekilde 
düzenlenmiş olan bordroyu imzalamamalısınız. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki; fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi aynı 
zamanda işçi bakımından haklı fesih sebebidir.

Fazla mesai ücretlerim tam olarak ödenmiyor? Ne 
yapabilirim? Ne zamana kadar talep edebilirim?

eğer ki haftalık çalışma süresi sözleşme ile 45 saatin altında belirlen-
mişse; 45 saate kadar yapılan çalışmaya fazla sürelerle çalışma adı verilir ve 
fazla sürelerle çalışma ücreti normal saat ücretinin %25 artırılması suretiyle 
hesaplanır. Örneğin normal saat ücreti 20 Tl olan ve haftalık çalışma süresi 
40 saat olarak kararlaştırıldığı halde 50 saat çalışmış olan işçi; 5 saat fazla 
sürelerle çalışma ve 5 saat de fazla çalışma yapmış olur. Bu işçinin haftalık 
fazla mesai ücreti: (5x25)+(5x30)=275 Tl şeklinde hesaplanır.

Fazla çalışma ile fazla sürelerle çalışma arasında ne fark 
var? Fazla sürelerle çalışma ne demek?

İş Kanunu’na göre bir işçinin haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir. 
haftada 45 saati aşan çalışma süreleri “fazla çalışma” olarak adlandırılır 
ve fazla çalışılan süreler için işçiye fazla mesai ücretinin ödenmesi gerekir. 
Fazla çalışma saatlerinin ücreti, normal çalışma saati ücretinin %50 fazlası 
tutarında hesaplanmalıdır. 

Örneğin haftada 50 saat çalışan bir işçinin saatlik normal ücreti 20 Tl 
olsun. Bu işçi haftada 5 saatten ayda 20 saat fazla çalışma yapmaktadır. 
Fazla çalışma yaptığı her bir saat için ise saatlik ücreti normal saat ücretinin 
%50 artırılması ile 30 Tl olarak hesaplanır. Şu halde bu işçinin aylık fazla 
mesai alacağı 20x30=600 Tl’dir.

Fazla çalışma ne anlama geliyor?  
Fazla çalışma ücreti nasıl hesaplanır? Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, 6 ay zarfında 

patrona yazılı olarak başvurması koşuluyla; fazla çalıştığı her saat kar-
şılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılı-
ğında bir saat on beş dakikayı iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde 
bir kesinti olmadan serbest zaman olarak kullanabilir. Serbest zaman 
olarak adlandırılan bu hakkın kullanılacağı günler işçinin talebi üzerine 
patron tarafından belirlenir. Serbest zaman hakkı, patron tarafından 
diğer yasal izin ve tatil günlerine denk getirilemez.

FAZLA ÇALIŞTIĞIM SAATLERİN KARŞILIĞINI 
ÜCRET OLARAK DEĞİL DE İZİN ŞEKLİNDE 
KULLANMAM MÜMKÜN MÜ?

Olağanüstü durumlar veya zorlayıcı sebepler dışında, fazla çalışma 
ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması 
zorunludur. Bu onay çoğunlukla iş sözleşmesi yapılırken sözleşmeye 
eklenen bir madde ile düzenlenmektedir. Böyle bir yazılı onayınız 
yoksa fazla mesai yapma mecburiyetiniz de yoktur. Hatta fazla çalışma 
yapacağınıza dair önceden yazılı bir onay vermiş olsanız bile 30 gün 
öncesinden patrona yazılı olarak bildirmeniz koşuluyla bu onayınızdan 
vazgeçebilirsiniz.

FAZLA MESAİYE KALMAK ZORUNDA MIYIM?

Aşağıda sayılan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz:
Zorunlu nedenler ve olağanüstü haller dışında fazla çalışma yapma-

ya yazılı olarak onay vermemiş ve fazla mesaiye rızası olmayan işçiler,
18 yaşını doldurmamış işçiler,
İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan 

fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği işyeri 
hekiminin veya Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı hekiminin, bun-
ların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen 
işçiler,

Gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler,
Haftada en çok 45 saat çalışması kararlaştırılan kısmi süreli (part-ti-

me) iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler.
Zorunlu nedenler ve olağanüstü haller dışında yer altında maden 

işlerinde çalışan işçiler.

PATRON, İSTEDİĞİ HER İŞÇİYE FAZLA 
MESAİYE KALMA TALİMATI VEREBİLİR Mİ?

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

YARDIM İSTE

ÖRGÜTLEN...

TÜM YÖNLERİYLE FAZLA MESAİ




