
Toplumcu AnAyAsA’DAn...
Kent meclisleri yurttaşlara toplumsal yaşama müdahale etme olanağı sunar, yurttaşların 
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iletişim, etkileşim ve denetim ilişkisi içinde bulunmalarını güvence altına alırlar. Tamamını 
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Halkçı bir yerel yönetim mümkün
İNANIN VE OMUZ VERİN

Belediyeler eliyle yapılan insan kaçakçılığı, özel 
kalem müdürlüğü titri altında kazanılan servetlerle 
dönen uyuşturucu trafiği haberlerleriyle yerel yöne-
timler bir kez daha gündeme geldi.

yEREl yöNEtİMlER yENİ RANt KAPISI
Türkiye’de yerel yönetimler sermayeye yeni rant 

alanları açması nedeniyle önemlidir. Her seçim dö-
nemi halk adına yapılacakları seçim vaatleriyle açık-
layan başkan adayları, seçimler sonrasında da ken-
dilerinin ve çevrelerindeki ayrıcalıklı azınlığın kasasını 
doldurmaya çalışırlar. 

Aslında piyasa tanrısının hüküm sürdüğü koşul-
larda adı ister genel isterse yerel seçim olsun, hakim 
sınıfın siyasetçileri kendi çıkarlarını en geniş halk 
kesimlerinin çıkarları olarak pazarlayarak yine aynı 
halktan oy isterler.

Bu sistem tüm kapitalist ülkelerde aşağı yukarı 

böyle işlerken, ülkemizde de bu coğrafyaya has bir 
burjuva partisi olan AKP’nin “özgün” yöntemleriy-
le ülkenin siyasal sistemi ve yerel yönetimler idare 
edilmektedir. İptal edilen seçimler, halk iradesine 
atanan kayyumlar, sudan sebeplerle açılan soruştur-
malar, her şeyi beton olarak gören rantçı müteah-
hitler için çıkılan ihaleler...

DÜZEN KARŞItI  
HAlKÇI yEREl yöNEtİMlER

İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağını kurut-
madan yapılacakların sınırı var elbette. Ancak halkçı 
bir yerel yönetim anlayışını uygulamaya çalışarak, 
kapitalist düzenin mantığıyla çelişen uygulamalara 
imza atarak halkın karar alma süreçlerine katılımının 
yolunu açarak atılacak her türlü adım toplumun ör-
gütlülüğünü pekiştirir. Örgütlülük ise eşitsizliğin kay-
nağını kurutmak için atılan adımları güçlendirir.



ÜlKENİN EN KÜÇÜK İlİNDEN bÜyÜK 
bİR HAlKÇI bElEDİyEcİlİK öRNEğİ

2019 yerel seçimlerine Türkiye Komünist Partisi 
adayı olarak seçimlere giren ve seçimleri kazanan 
Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında Dersim’de 
halkçı belediyecilik örneği hayata geçirildi. 

bElEDİyENİN KAyNAKlARI HAlKA!
Dersim Belediyesi yerel seçimlerden önce du-

yurduğu “Halkçı Belediyecilik Programı”nın şeffaf-
lık ilkesi gereğince, gelir ve giderlerini halka duyu-

ruyor. Daha önce Ovacık Belediyesi’nde asılmaya 
başlayan gelir-gider tablosu birçok belediyeye 
örnek olurken, kamusal kaynakların kullanımına 
ilişkin önemli bir deneyim Dersim’de yaşanıyor. 

Seçimlerin sonrasında kayyum döneminden 
kalan borçların yaklaşık 3 milyon lirası belediye ta-
rafından ödenirken kayyum döneminde çok büyük 
rakamlara ulaşan temsil giderlerinde ise 40 kat 
azalma olduğu kamuoyuyla paylaşıldı.

bElEDİyENİN KAyNAKlARI VE 
DAyANIŞMA bİZE yEtER

Piyasa kurallarına dayanan yerel yönetim an-
layışında, ihaleler genellikle bir kesimi zenginleş-
tirmek için kullanılan en önemli rant alanlarından. 
Dersim Belediyesi’nde ise halkçı belediyecilik anla-
yışı merkeze konularak ihalelerin yerini belediyenin 
öz kaynakları ve dayanışma alıyor. Örneğin, şehir 
merkezinde yapılan meydan ve peyzaj çalışmasının 
ihale yerine belediye öz kaynakları ve dayanışma 
ile gerçekleştirmesinin belediyeye sağladığı katkı 
şu şekilde halk ile paylaşıldı:

‘’Demiroluk yol ve peyzaj çalışması halkımızın kolek-
tif dayanışması ve belediyemizin öz kaynakları ile ger-
çekleştirilmiştir.

Tüm bu işlemler;
Fen işleri Müdürlüğü sorumluluğundaki alan, 
İhale yöntemi ile yapılmış olsaydı (kırımsız) 

1.097.595,62 TL yerine
Dayanışma ve belediye öz kaynakları ile (ortalama 

maliyet) 354.575,00 TL’ye mâl edilmiş oldu.
Park Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğundaki alan,

İhale yöntemi ile yapılmış olsaydı 349.950,00 TL yerine
Dayanışma ve belediye öz kaynakları ile 21.820,00 

TL’ye mâl edilmiş oldu.
Ayrıca peyzaj çalışmaları için gerekli olan malzemeler;
Meydan karo bedeli 62.000,00 TL
Bitkilendirme bedeli 84.960,00 TL
Meydan beton serimi 25.000,00 TL ise belediyemize 

bağış yapılmıştır.’’

 Bu yıl Dersim Belediyesi’nde işçiler arasındaki 
ücret eşitsizliğinin giderilmeye çalışıldığı toplu 
iş sözleşmesi imzalandı.
161 işçiyi kapsayan sözleşmede yevmiyelere 
yapılan ortalama zam yüzde 30,19 oldu. 

bElEDİyE ÇAlIŞANlARINA REgl İZNİ
Dersim Belediyesi’nin kadın çalışanlarına her 
ay belirledikleri bir günü regl izni olarak kullan-
ma hakkı tanındı.
Belediye Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitlik Komisyonu tarafından alınan kararla, 
kadın çalışanlara her ayın belirledikleri bir günü 
menstrüasyon (regl) izni verilecek.

Dersim BeleDiyesi’nDe toplu iş sözleşmesinDe yüzDe 30 zam



Önceki dönem Ovacık Belediye Başkanlığı ya-
pan, son seçimlerde Dersim Belediye başkanlığına 
seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu’yla ihalesiz beledi-
yecilikten, belediyecilikte toplumcu bakışa dair bir-
çok konuda sohbet ettik. 

Yaptığınız açıklamalarda ‘ihalelerle müteah-
hit zengin etmeyeceğiz’ dediniz. İhale dediğimiz 
şey aslında nedir, siz neden bu yönteme karşısı-
nız?

İhale demek iş yapmamak demek, ihale demek 
üretimden kopmak demek, işi başkasına atmak de-
mek. İşi başkasına atarken de kapitalist sistemde, 
işi verdiğin kişiye işin ederinden fazla da kâr vermiş 
olursun. Mesela işi birine ihale edersin ve ihale etti-
ğin kişiye emeğinin karşılığı bir miktar verirsin böy-
lesi doğal olabilir ama mevcut sistemde kamu ihale 
kanunlarında tüm masrafların yanı sıra ihaleyi alan 
şirketi geliştirmek adına %20-%25 oranında da kâr 
verir. Ama ihaleyi alan şirket bu kâr oranlarıyla da 
doymaz ve ikinci üçüncü kalite ürünler kullanarak 
daha fazla  kâr elde etmek için uğraşır. Böyle olunca 
hem belediye kaynaklarını kullanmamış olursunuz 

hem cebinizden fazla para çıkar hem de kalitesiz 
hizmet sunarsınız halka. 

Kamusal hizmet sunmaya çalışan biz sosyalistler 
halka hizmet götürürken kâr marjını düşünmeden 
halkın çıkarlarını düşünen politikalar üretmek zo-
rundayız. O para bizim değil ki harcarken çok daha 
fazla düşünmek zorundayız bir kuruşun bile hesabı-
nı yapmak zorundayız. 

İhaleler sadece patronların işine yarıyor onun 
dışında toplumun geri kalan kesimine zarar veriyor. 

Biz iktidara geldiğimizde toplumun her alanında 
kamusal hizmet kamunun kaynaklarıyla verilecek. 

Birçok belediyede sözleşme süreçleri geride 
kaldı; çoğunda yapılan pazarlıklar, işçilerin grev 
kararları basına yansıdı. Dersim Belediyesi’nde 
süreç farklı işledi, siz sözleşme süreçlerini nasıl 
ele alıyorsunuz, nasıl bir yol izliyorsunuz?

Biz işçilerle para tartışması yürütmeyi doğru 
bulmuyoruz. İşçi, maaşı emeğinin karşılığında bir 
kazanımı olarak görür. Biz sözleşme çalışmaları yü-
rütürken bu kazanımı tartıştırmanın bile ayıp oldu-
ğunu düşünüyoruz. 

SOSyAlİZMDEN bAŞKA ÇIKIŞ 
yOlUMUZ yOK!



Sözleşme işçilerin temel özlük haklarını, daha az 
çalışma hakkını, daha kaliteli bir yaşam hakkını nasıl 
sağlayabilir ona bakıyoruz. Ürettiği emeğin toplum-
sal ayağına, doğaya, insanların yaşam alanlarına 
kazandırdıklarına bakıyoruz. Regl izni, onur haftası 
izni, şiddete karşı yapılacak yaptırımlar...

Tüm sözleşme süreçlerinde işçilerin temel hakla-
rı üzerinden tartışma yürütürüz, bu tartışmanın bir 
boyutu da ekonomiktir elbette ama burada pazarlık 
yapmak bizim için kabul edilebilir bir şey olamaz. 
Biz hesap kitap yaparken en iyi ne yapabiliriz diye 
bakıyoruz. İşçilerin bırakın 1 ay maaşlarını alamama-
larını, birkaç gün geç alacak olmaları bile bizim için 
kabul edilebilir değil. O yüzden iyice tartıp biçiyoruz, 
altından kalkabileceğimiz yüklerin altına giriyoruz. 

Pandemi koşulları insanların sosyal yardım-
lara olan ihtiyaçlarını arttırdı, Dersim işsizliğin 
yoğun olduğu bir kent. Siz özellikle pandemi 
sürecinde bu sorunlara nasıl bir yaklaşımla çö-
züm getirmeye çalıştınız?

Bu şehirde birlikte yaşıyoruz, burada birlikte 
yaşadığımız toplumun ihtiyaçları belli. Beslenmek, 
okumak, ulaşım, dünyayla diyalog kurmak bunların 
hepsi ihtiyaç. İnsanlar mutlaka bunlardan faydalan-
malıdır. Ama içinde yaşadığımız kapitalist sistem-
de, eşitsizlik çok fazla bu yüzden bu temel haklara 

ulaşım bile çok zor. İstihdam sorunlarını düşündü-
ğümüzde toplumun geniş bir kesiminin geliri yok, 
kazanımı yok, üretim yaptığı alan yok. Bu alanlar 
açılmıyor devletçe. Bu tür durumlarda bu ihtiyaç-
ları karşılayabilmek adına sosyalizme hizmet eden 
kamusal bir alanda görev alan insanlar olarak biz; 
onların yaşamlarını kolaylaştıran, onların ihtiyaçları-
nı gideren çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz.  Zaten 
yapılması gereken kimi belediyecilik hizmetleri bun-
lardan bazıları. Ama örneğin eğitim alanı; eğitim, 
yerel yönetimlerin alanı değil ama uzaktan eğitim 
ne yazık ki eşitsizliği daha da derinleştirdi.

Önce tableti olmayan çocuklara tablet ulaştır-
maya çalıştık ama internet olmadığında bunun bir 
anlamı yok ki. Ailelerin aylık 100 lira  internet fatu-
rası ödemesi mümkün değil o yüzden daha geniş 
kesimlere, nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşün-
dük. O zaman bir şeyler yapmak gerekiyor dedik ve 
kentin 7 bölgesine ücretsiz Wifi alanları kurduk. 

Eşitsiz bir dünyada yaşıyoruz ve bu sorunları 
çözmenin tek yolu sosyalizm.

Biz sadece iyi insanlar olduğumuz için değil tek 
gerçek kurtuluş burada olduğu için bu yöntemi 
benimsiyoruz. Sosyalizmi kurana kadar elimizdeki 
alanlarda sosyalist bir yaklaşımla yöntemler geliştir-
mek zorundayız. 

Sosyalizmden başka çıkış yolumuz yok!



Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin geçtiği-
miz haftalarda soL portal üzerinden yayınlan-
maya başlayan Sosyalist Gelecek ve Planlama 
Sempozyumu 2021 Bahar Çalıştayı altıncı oturum 
bildirilerine dün yenileri eklendi. Bunlardan biri 
Suzan Şahin’in “Asgari ücret: Geçinememenin 
tarihçesi” isimli makalesiydi. Makalede asgari 
ücretin izi Erken Bronz Çağı’nda tapınaklarda 
biriktirilen artık üründen Hammurabi Yasaları’na 
ve oradan da M.Ö. 3500-3000 yıllarında kölele-
rin maaşlarının ödendiği çan biçimli devrik ağızlı 
çanaklara dek sürülüyor. Ardından Orta Çağ ve 
Sanayi Devrimi’nde de görünümleri sergilenen 
asgari ücretin günümüzdeki durumu Türkiye ve 
dünya ölçeğinde inceleniyor. Makalenin sonuç 

kısmındaysa sömürü düzeni sürdüğü müddet-
çe adil bir ücretten bahsedilemeyeceği, oysaki 
kamu mülkiyeti ve planlaması ile sosyalist bir dü-
zende herkesin ihtiyaçlarının ücret tartışmasına 
gerek kalmadan karşılanabileceği vurgulanıyor. 
Makaleyi yukarıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Baa’nın Bahar Çalıştayı Devam eDiyor

zafer sosyalizmin üstünlüğünü göstermiştir

’den haberler...

https://haber.sol.org.tr/haber/asgari-ucret-gecinememenin-tarihcesi-304655

Türkiye Komünist Partisi’nin de içinde yer al-
dığı Avrupa Komünist İnisiyatifi, 9 Mayıs Zafer 
Bayramı’nın 76. yıldönümünde faşizmin ezilmesini 
selamlayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Av-
rupa’da sermaye sınıfının en barbar diktatörlüğü 
olarak nitelediği Nazi rejiminin milyonlarca Sovyet 
yurttaşının, partizanların ve faşizm karşıtı militanla-
rın fedakarlığı sayesinde sona erdirildiği vurgulandı. 
Tüm dünyada emekçi halkların emperyalist müda-
haleler, savaşlar ve kapitalist sistemin yeni büyük 
krizinin yarattığı toplumsal çıkmazlarla kuşatılmış 
durumda olduğunu belirten İnisiyatif, “Kamusal 
sağlık sistemlerinin zayıflaması ve sağlığın ticari-
leşmesi ile birlikte Covid-19 pandemisi kapitalizmin 
insanlık dışı karakterini açıkça ortaya koymuştur.” 
ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği tarafından “tari-
hin yeniden yazılmasını” da kınayan İnisiyatif, açık-
lamanın devamında şunları dile getirdi:

“Bu muazzam mücadelede, işçi sınıfının ikti-
darı, Sovyet iktidarı her düzeyde üstün olduğunu 
ortaya koymuştur. Avrupa Komünist İnisiyatifi 

sömürücü kapitalist sistemi aklamaya çalışanların 
faşizmin önünü açma, halkların kanlarıyla yaz-
dıkları tarihi çarpıtma çabalarını mahkum ediyor. 
Özellikle de tarihi yeniden yazmak ve Avrupa’da 
sosyalizmi karalamak konusundaki gayretlerin 
başını çeken, komünist ve işçi partilerinin faaliyet-
lerini kısıtlayan, yasaklamalar getiren emperyalist 
Avrupa Birliği’ni kınıyoruz. Faşizme Karşı Zafer’in 
yıldönümü emekçiler aleyhine olan güç dengele-
rine ve kapitalist sömürüye karşı mücadelelerinde 
halkların yolunu aydınlatmaktadır. Toplumsal kur-
tuluş ve sosyalizm için!”

Avrupa Komünist İnisiyatifi:



Diyarbakır’da 2019’dan bu yana belediyede olan kayyumun 
yaptığı son icraat olan “heykel”ler için 4 milyon 412 bin lira 

harcanıldığı öğrenildi. Halk tarafından alay konusu olan heykeller için belediyenin resmi hesabında 
yer alan duyuruda: “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yonca Kavşağı’nda yaptığı çevre düzenleme 
çalışmasıyla kente gelen yerli ve yabancı turistleri, doğanın güzellikleriyle karşılayacak”  denildi. 
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’den yansıyanlar faşizme Karşı zafer günü
soL TV’de TKP Genel Sekreteri 

Kemal Okuyan’ın katılımı ve gazete-
ci Şule Aydın’ın sunumuyla “Faşiz-
me Karşı Zafer Günü” isminde özel 
bir program gerçekleştirildi. Prog-
ramın başında Şule Aydın’ın Sedat 
Peker’in açıklamalarına dair sorusu-
na yanıt veren Okuyan, bunun maf-
ya içi hesaplaşmadan ziyade iktidar 
bloku içindeki ciddi bir hesaplaşma-
nın ürünü olduğunu ve son gelişme-
lerle beraber AKP’nin dağılma belirtileri göster-
diğini ifade etti. 

Programa 2. Dünya Savaşı’nın Sovyetlerin 
Polonya’yı işgalinden çok daha önce Hitler’in 
iktidara gelişiyle dünyada artan saldırganlık ve 
ilhaklarla başladığının örnekleriyle giren Oku-
yan, programda savaş boyunca İngiltere ve 
Fransa’nın ikiyüzlü tutumundan Sovyet-Alman 
Saldırmazlık Anlaşması’nın hangi koşullarda 

imzalandığına, Türkiye’deki anti-komünist ikti-
darın Sovyet karşıtı konumlanışından Lening-
rad Senfonisi’ne kadar pek çok ilgi çekici başlığa 
değindi. 

Hitler faşizmini durduran şeyin temelde 
Sovyetler Birliği’nin toplumsal sistemi olduğu-
nu belirten Okuyan, sosyalist bir düzen olma-
dan Almanya karşısında asla direnilemeyece-
ğini vurguladı. Programın tamamını görselin 
üzerindeki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=V-kox6Hx_34

“Biz 8 Martlarda, 25 Kasımlarda, Anneler Gününde çiçekler karanfillerle anıl-
maktan çoktan bıktık; siz bu annelik edebiyatından bir türlü bıkmadınız. Bıkmaz-
sınız, çünkü açmadığınız ücretsiz kreşler, üzerimize yıktığınız eğitim, bakım yükü 

ancak böyle unutturulur. Unutturmayacağız!”  
Komünist Kadınlar, 9 Mayıs 2021

“Bir anne tüm dün-
yayı değiştirebilir. Başta 
mesai arkadaşlarım 
olmak üzere, varlığıyla 
dünyayı güzelleştiren 
tüm annelerin anneler 
gününü en içten dilek-
lerimle kutluyorum.” 
Ankara büyükşehir 
belediye başkanı 
Mansur yavaş 
9 Mayıs 2021

“Vatanını ve yurdunu ‘ana’ sıfatıyla adlan-
dıran bir milletin evlatları olarak, dünyada 

hiçbir yerde Anadolu var mı? Yok. Ama 
bizde bak Anadolu var. Biz ne demişiz, ‘Ana-

dolu’. ‘Babadolu’ değil, ‘Anadolu’ demişiz.”  
aKp’li Cumhurbaşkanı  

recep tayyip erdoğan 9 mayıs 2021
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