
Türk-İş başkanı Mustafa Kumlu, 1 
Temmuz Çarşamba günü Başbakan 
ile görüşmeden çıkarken “artık top 
hükümette” dedi. Hayır, top şimdi 
işçi hareketinde!

Eğer bir hükümet elindeki bütün 
olanakları patronları desteklemek 
için kullanıyor ve yüz binlerce kamu 
işçisine % 3’ü lâyık görüyorsa, işçi 
hareketinin topu o hükümete bırak-
ması mümkün değildir. İşçi hare-
keti bir şeyler yapmazsa hükümet 
rahatını neden bozsun?

Türk-İş başkanı AKP’nin il bina-
larının önünde eylem ve 7 Haziran 
Salı günü bir saatlik iş bırakma ile 
yetinmeye çalışacaktır. İlk görev, 8 
Haziran Çarşamba günü toplanacak 
Türk-İş Başkanlar Kurulu’nda sınıf 
mücadeleci sendikalara düşüyor. 
Bu sendikalar mücadelenin adım 
adım yükseltilmesi için ağırlıklarını 
koymalıdırlar.

Yaklaşık 90 bin işçi için grev kararı 
ilân edilmiştir. Türk-İş yönetiminin 
bu grevleri önlemek için başba-
kanla üç-beş kuruşa anlaşarak işi 
bağlaması engellenmelidir. Bunun 
da ötesinde bu grevler aktif olarak 
desteklenmelidir. 

Ama bu da yeterli değildir. Eko-
nomik kriz işçi sınıfının üzerinden 
bir silindir gibi geçerken, mücadele 
ne kamu işçileriyle sınırlanabilir ne 
de toplu sözleşmelerle. İşten çıkart-
malarla, ücretlerin ödenmemesiyle, 
ister kamuda ister özelde ücret ar-
tışlarının kısıtlanmasıyla topyekûn 
mücadele etmek, krizin faturasını 
patronlara ödetmek gerekir. İşte 
bunun için mücadele adım adım bir 
genel greve taşınmalıdır. 

Bunu Türk-İş konfederasyon yö-
netiminin yapmayacağı, Mustafa 
Kumlu’nun hükümetle böyle bir 
güç gösterisine girişmeyeceği, geç-
mişte yaptıklarından bellidir.

Yapılacak tek bir şey vardır. Türk-
İş’in, DİSK’in, Hak-İş’in bütün sınıf 
mücadeleci sendikaları bir araya 
gelir, KESK ile el ele verir. Konfe-
derasyonların ötesine uzanarak 
bir sendikal güçbirliği kurar. İşçiye 
kamu grevlerinde ve her yerde des-
tek olur. Genel grev ancak mücade-
le eden işçinin ürünü olabilir.

İşte o zaman hükümet nasıl golü 
yiyormuş, seyreyleyin.

Gerçek

Hükümete nasıl 
gol atılır?

Hükümet kamu işçisiyle sanki alay ediyor. % 3 zam öneriyor. Simit parası mı veriyorsunuz? İşçi haftalardır 
buna tepki gösteriyor. Türk-İş yönetimi de nihayet harekete geçti. Ama işçi sınıfının sorunları bir saatlik 
iş bırakma ile çözülemez. Yüz binlerce işçi işten atıldı. İşini yitirmeyen işçilerin bir bölümü kısa çalışıyor, 
bir bölümü ücretsiz izin yapıyor. Birçok işyeri ücretleri ödemiyor. İşçi sınıfı patronların ekonomik krizi 

dolayısıyla sürünüyor.

Kamu emekçileri, yani memurlar daha iyi durumda değil. Onlara da yaz sonunda hükümet toplu görüşme 
adı altında kırıntı cinsinden zam verecek. İşçinin hiç olmazsa grev ve toplu sözleşme hakkı var. Kamu 

emekçilerinde o da yok.

Ücretiyle yaşayan bizler, gücümüzü birleştirip krizin faturasını patronlara ödetmeliyiz. Türk-İş yönetimi 
göstermelik eylemlerle durumu idare etmeye kalkmasın.

İşçi-memur el ele, genel greve!

Bİr Saat Yetmez!
Haydİ

genel greve!
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Ekonomik kriz başlayalı beri, hükümet 
paket üstüne paket açıyor. Bilin bakalım 
ne çıkıyor paketlerin içinden? Patronlara 
ve zenginlere hediyeler!

Paketlerin en beğenileni otomobil, 
beyaz eşya, mobilya ve inşaatta KDV ve 
ÖTV indirimi olmuştu. Bu ülkede hele 
kriz zamanı kim sıfır kilometre otomo-
bil alır? Zenginler! İnşaatta indirim ne 
tür dairelere yapıldı? 150 metre karenin 
üzerindekilere! Hani hangar gibi evlerde 
oturanlar var ya, onlara kıyak geçildi. Bu 
sayede otomotiv, beyaz eşya ve öteki 
sektörlerdeki patronlar biraz rahat ne-
fes aldılar.

Patronların beğendiği bir paket daha 
var. İşçi çıkarmak yerine işçinin ücreti-
nin ve sosyal kesintilerinin bir bölümü-
nün İşsizlik Fonu’ndan devlet tarafından 
ödenmesi. Ne güzel, değil mi? İşsizler 

için fon kuruyorsun, sonra bu fonun pa-
rasını patronlara peşkeş çekiyorsun. Bu 
arada işsizlerin büyük çoğunluğu fondan 
beş kuruş almıyormuş, kimin umurun-
da!

Şimdi Haziran ayında bir paket daha 
açtı hükümet. Sermayeyi yatırıma teşvik 
için, kâr üzerinden ödenen bir vergi olan 
kurumlar vergisinde indirim yapılacak. 
Bilin bakalım ne kadar? Patronlar, % 20 
yerine % 10, hatta bazı bölgelerde % 2 
ödeyecekler. Milyarlarca lira kâr edecek-
sin, vergi olarak bunun sadece % 2’sini 
ödeyeceksin. Gel keyfim gel! 

Patronları ekonomik krize karşı ko-
rumak için devamlı devlet kasasından 
yardım. Tevekkeli değil, işçiye % 3 teklif 
ediyorlar. Her şeyi patrona verirsen, ka-
sada işçiye ne kalır ki?

Patrona % 18, işçiye % 3!

Patrona gelince eli bol!  İşçiye gelince eli sıkı!

Türkiye ekonomisi 2008’in son üç ayında % 6,2 küçülmüştü. Şimdi 
2009’un ilk üç ayında % 13,8 küçüldüğü açıklandı! Bu sonuç, Türkiye’yi 
dünya çapında krizden en kötü etkilenen dördüncü ülke yapıyor! İlk be-
şin hepsi Avrupa’nın doğusunda: Ukrayna, Letonya ve Estonya ilk üç, 
Türkiye dördüncü, Litvanya beşinci! 

İşsizlikte de Türkiye dünya liginde yarışıyor. Resmi rakamlara göre iş-
sizlik % 16. Gerçek oranın % 25 civarında olduğunu herkes biliyor. Her 
emekçi evinde en az bir işsiz var!

Krizin en önemli belirtileri üretimde düşüş, işsizlikteki artıştır. Başba-
kanda hiç mi utanma yok?

Krİz teğet geçmedİ, deldİ geçtİ!
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fiyatlarla 
GSYH
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hýzý

Sabit 
fiyatlarla 
GSYH

Geliþme 
hýzý

Dönem (Milyon TL) % (Milyon $) % (Milyon TL) %

2008 I 215 846 +14.8 180 019 +35.3 24 518 +7.3
2009 I 210 997 -2.2 127 812 -29.0 21 145 -13.8

İzmir’de il ve ilçe belediyelerinin büt-
çeleriyle yani emekçinin kendi parasıyla 
sanki kriz yokmuşçasına 100 milyarlar 
akıtılarak yapılan seçim kampanyaların-
dan sonra belediyeleri silip süpüren CHP, 
yerel seçimler sonrası bir bir işçiden, 
emekçiden krizin hesabını sormaya baş-
ladı. Diğer patron partilerinden herhangi 
bir farkı olmadığını gösterdi. Hatta işçi-
lere saldırıda daha ileriye de gidebildiğini 
ortaya koydu. Karşıyaka Belediyesi’nden 
700, Buca Belediyesi’nden 60, Çiğli 
Belediyesi’nden 26 işçi seçimden sonraki 
2 ayda, hasta olmasına, engelli olmasına 
bakılmadan işlerinden atıldı.

30 Nisan günü DİSK Genel-İş’te örgüt-
lü 300 işçi CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nin 
Kent AŞ şirketindeki işlerinden çıkarıldı-
lar. İşçiler ve onlarla dayanışmaya ge-
lenler 26 Mayıs Salı günü Karşıyaka’da 
gerçekleştirilen kitlesel bir yürüyüşle 
belediyeyi uyardı. İşçilerin birleştiler mi 
haklarını nasıl kazanacaklarını, önlerinde 
hiçbir gücün duramayacağını gösteren 
15-16 Haziran ayaklanmasının 39. yıl-
dönümünde işçiler yine meydanlardaydı. 
15 Haziran pazartesi günü direnişteki 
Kent AŞ işçilerine destek amacıyla bin-
lerce işçi Karşıyaka İskelesi önünde top-

landı ve Karşıyaka Belediye Sarayı önüne 
yürüdü. Bu süreçte Karşıyaka Belediyesi 
Örnekköy’de bulunan şantiyede işçiler 
üzerindeki baskılarını sürekli sürdürdü. 
22 Haziran sabaha karşı aileleri ve ço-
cuklarıyla birlikte işçileri şantiyeden polis 
zoruyla çıkarttı. Şantiyenin boşaltılmasını 
işçiler etten duvar örerek engellediler.

İşçiler neredeyse her gün aileleriyle 

birlikte bu muamelelere maruz kalırken, 
sendika bürokratları CHP destekçisi tu-
tumunlarını hâlâ devam ettirmeye çalı-
şıyorlar. DİSK başkanı Çelebi seçimden 
önce İzmir’in CHP’ye anasının aksütü 
gibi helal olduğunu söylemiş ve sendika-
nın desteğini açıklamıştı. Bugün çıkarttı-
ğı işçileri taşerona alabileceğini söyleyen 
Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak’ı 

suçlarken taşeron karşıtı ve sosyal bele-
diyeci ilan ettiği Aziz Kocaoğlu’nu örnek 
gösteriyor (Seçim öncesi 3 ay boyunca 
açlık grevi yapan ve Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından üzerlerine zabıta ve polis 
saldırtılan taşeron işçiler unutulmasın). 

Bakalım yarın diğer çevre belediye-
lerin de işçi kıyımı için Kent AŞ’deki di-
renişin kırılmasını beklediği gerçeğiyle 
karşılaşınca işçilerin mücadelesini ne 
tür mazeretlerle engellemeye çalışacak. 
Sendikalarda mücadele önünde engel 
olan uzlaşmacı bürokrasiye karşı işçiler 
cevaplarını Kent AŞ işçisinin yaptığı gibi 
ancak mücadeleyle verebilirler.  Bürok-
rat sendikacıların yerine, sınıf mücade-
leci sendikacıları geçirebilirler. Kent AŞ 
işçisinin mücadelesi sadece kendi ekme-
ği için değil. Aynı zamanda ellerini ovuş-
turarak bu direnişin kırılmasını bekleyen 
diğer belediye başkanlıklarındaki işçilerin 
ekmeği için de veriliyor bu mücadele. 

İşten atmalar yasaklansın!

Taşeronlaştırma yasaklansın!

Kent AŞ işçisiyle dayanışmaya!

Zafer direnen Kent AŞ işçisinin ola-
cak!

Direnen Kent A.Ş. işçisi kazanacak!



YÖK’ün ve üniversite rektörlükle-
rinin asistanları güvencesiz çalıştır-
ma çabalarına karşı aylardır kararlı 
bir mücadele sergileyen üniversite 
asistanları, bu ülkede belki de uzun 
yıllardır yapılmamış bir şeyi yaptı. 
Hakları için iş bıraktı!

İstanbul Üniversitesi’nin tüm 
fakültelerinin temsilcilerinden olu-
şan Araşırma Görevlileri Temsilci-
ler Kurulu’nun aldığı kararla sevk 
alarak iş bırakma eylemi yapan İ.Ü. 
araştırma görevlileri (asistanlar), 1 
Temmuz günü sabah saatlerinde 
Beyazıt kampüsünde buluştu. Rek-
törlüğün önünde “Bu üniversitede 
iş güvencesi yoktur!” ve “Asistan 
kıyımına son!” pankartları açıldı.

Sloganlarla İ.Ü. ana kaısına yü-
rüyen asistanlar, sık sık “doktoralı 
işsiz olmayacağız”, “biz kalıyoruz 
YÖK gitsin”, “asistan düşmanı YÖK 
başkanı” şeklinde sloganlar attı. 
Beyazıt’ta basın açıklaması yapıl-
madan önce “Bu üniversitede iş 
güvencesi yoktur” yazılı pankart 
İ.Ü. ana kapısına asıldı. Burada oku-
nan basın açıklamasında Eğitim-
Sen’in YÖK aleyhine açtığı davayı 
kazanmasına karşın yargı karar-
larının uygulanmaması eleştirildi. 
Danıştay’ın aldığı kararı uygulama-
yan buna karşılık asistanlara so-
ruşturma açan İ.Ü. Rektörü Yunus 

Söylet’e “Kanundan doğan disiplin 
yetkinizi kullandığınız kadar, özlük 
düzenlemelerine ilişkin yetkilerinizi 
de kullanamaz mısınız?” diye soran 
asistanlar açıklamalarında üniversi-
teler üzerinde gayr-i meşru ve yasa 
dışı bir baskı sistemi kuran YÖK’ü 
ise “derin YÖK” olarak tanımladı-
lar. 

İş bırakma kararının alınmasına 
gerekçe olarak “çalıştırmaya gelin-
ce memur, güvenceye gelince burs-
lu öğrenci muamelesi yapılmasını” 
gösteren asistanlar sevk eylemi 
yaparak asistansız bir üniversite-
nin neye benzeyeceğini göstermek 
istediklerini belirttiler. Açıklama-
nın ardından kortej halinde alkış ve 
sloganlarla Eczacılık Fakültesi’nin 
önünden Mediko-Sosyal Merkezi’ne 
yürüyüş yapıldı. 

İstanbul Üniversitesi’nde firçok 
fakültenin final ve bütünleme sınav-
larının olduğu 1 Temmuz gününde 
yapılan bu eyleme asistanlardan 
hatırı sayılır bir katılım sağlandı. 
Toplamda 200 asistan sevk alarak 
iş bırakırken (katılım oranı %35) ey-
leme katılım bu sayının üzerindey-
di. Üniversite genelinde iptal edilen 
sınav olmazken, öğretim üyelerinin 
sınavlara bizzat girmek zorunda 
kaldıkları ve bazı sınavlarda gecik-
meler yaşandığı öğrenildi.

Ünİversİte asİstanları İş bıraktı!
Asistanların bir çoğu Yüksek Öğretim Kanunu’nun 50d maddesine göre yüksek lisans veya doktora yaptıkları müddet içinde 
istihdam ediliyorlar. 50d maddesi lisansüstü eğitim bitince asistanın ilişiğinin otomatik olarak kesilmesini öngörüyor. 
Asistanları güvencesiz çalışmaya mahkûm eden bu madde bir 12 Eylül mahsulü. Asistanları birer burslu öğrenciye indirgemeye 
çalışan bu madde akademisyen yetiştirme amacının yerine asistanlardan kullan-at biçiminde faydalanmayı getiriyor.

Türk-İş, toplu iş sözleşme-
lerinde anlaşmaya varılama-
ması nedeni ile 2 Temmuz’da 
Türkiye’nin 81 ilinde eylem ka-
rarı aldı. İstanbul’daki eylem-
de saat 18:00’de Şişli AKP İlçe 
başkanlığına yürümek üzere 
Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi 
önünde Konfederasyona bağlı 
Basın-İş, Tes-İş, Tez-Koop-İş, 
Türk Harb-İş, TGS ve Koop-
İş’inde desteklediği yaklaşık 
1000 kişi yer almaktaydı. 

“AKP’den KOBİ’ye Destek, 
İşçiye Köstek” dövizleri de ta-
şıyan işçiler, yürüyüş boyunca 
“Gün Gelecek Devran Döne-
cek, AKP Halka Hesap Verecek”, “Direne Direne Kazanacağız”, “Genel Grev, Genel Direniş”, “Hükümet Zammını Al 
Başına Çal” sloganları attılar. Mecidiyeköy’deki caddeyi trafiğe kapatan kortej, AKP Şişli İlçe Başkanlığı önüne geldi. 

Burada Türk-İş adına Türk-İş 1.Bölge Sorumlusu Faruk Büyükkucak bir konuşma yaptı.

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Büyükkucak, “AKP hükümeti işverenin bir dediğini iki etmiyor. Ancak sıra 
işçilerin taleplerine gelince hükümet işçinin sesini duymuyor. Onlar duymuyorsa biz sesimizi duyurmasını biliriz. Bu 
daha ilk eylemimiz. Bizim sesimizi duymayanlar bahar eylemlerini hatırlasın. İşçiden kısarak, işçi ücretini düşürerek, 
işçiyi atarak krizle mücadele edilmez. AKP hükümetini uyarıyoruz: işçinin sesine kulak verin, Türk-İş’in sesine kulak 
verin. Hükümet sesimizi duymazsa eylemlerimiz artarak devam edecektir” diyerek 7 Temmuz günü Türk-İş’in tüm 
işyerlerinde 1 saatlik iş bırakma eylemi yapacağını vurguladı. 

Türk-İş 
işçisi
AKP’ye 
yürüdü



Daha önce İş Kanunu’nda özel istihdam 
bürolarının hukuki altyapısı oluşturulmuş-
tu. Şimdi bu bürolar tarafından patronla-
ra kiralık işçi bulunmasını yaygınlaştırmak 
üzere değiştirilen yasayla işverene sim-
sarlar aracılığıyla geçici işçi bulma olana-
ğı tanınıyor. Böylece işveren işçiyle iş akdi 
yapmadığı gibi, hem bu akit hem de bu 
akitten doğan tüm yasal hakları bakımın-
dan işçiyle muhataplığına son vermeyi 
istiyor. Bundan sonra işçi özel istihdam 
bürolarına bağlı olacağından iş güvence-

si, kıdem tazminatı ve toplu iş sözleşmesi 
haklarından kurtulan patronlar, işçiye kar-
şı tamamen “sorumsuz” hale geliyor. 

Bu sayede, işkolu esasının geçerli oldu-
ğu sendikalaşma düzeni bile hayal oldu-
ğu gibi (çünkü bu geçici işçilik düzenine 
bağlı işçilerin hangi işkoluna bağlı olduğu 
belli olmayacak)  hakları bakımından işçi-
ler “özel köle simsarlarının” denetiminde 
olacak. Yasayla işverene toplam işçi sayısı-
nın dörtte biri kadar geçici-güvencesiz işçi 
çalıştırma olanağı tanınıyor. Ayrıca işçinin 

aynı işverenle yapacağı sözleşmenin top-
lam süresi 18 ayı geçemeyecek. Yeni dü-
zenleme kadrolu işçiler üzerindeki baskıyı 
da artacak. 

Bu, patronların emekçilerin elindeki 
tüm hakları gasp etmek, işçileri alıp sat-
mak, kiralamak yoluyla kendileri için daha 
da dikensiz hale getirmek için kolları sıva-
dığı anlamına gelir. İşçi sınıfı, “köle pazarı” 
şartlarını kabul etmek yerine, kendilerine 
dayatılan bu “kölelik fermanını” patronla-
rın yüzüne çarpmak zorundadır.

Patronlar sebebi oldukları krizi atlatmak için 
her gün daha “parlak” bir fikir üretiyorlar. Bir 
süredir işveren örgütleri tarafından hükümete 
dayatılan iş yasası değişikliği 26 Haziran’da 
jet hızında bir gece operasyonuyla meclisten 
geçirildi. Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan 
yasanın amacı emekçileri daha yoğun bir 
kıskaca almak. 

Kölelik sistemine
yeni kılıf:

Özel İstihdam 
Büroları

E-kart 

işçilerinin 

mücadelesi 

birinci yılını 

doldurdu

Eczacıbaşı’na ait E-kart şirketinde çalışan ve sendikalı olma 
mücadelesi veren işçilerin grevi 1 yılı doldurdu. Yıldönümünde 
işçiler Eczacıbaşı Genel Merkezi’nin de bulunduğu İstanbul’daki 
Kanyon alışveriş merkezi önünde kitlesel bir eylem gerçekleş-
tirdiler.

E-kart işçilerinin örgütlenme mücadelesi verdiği Basın-İş’in 
yanı sıra, Tümtis, TGS, Tek-Gıda-İş, Desa işçileri, ATV-Sabah 
işçileri ve Tez-koop-İş’in de desteklediği eyleme katılı 500 kişi 
civarındaydı. 

Basın-İş başkanı Yakup Akkaya’nın okuduğu basın açıklaması 
sık sık işçilerin, “Sanata destek, işçiye köstek”, “İşçi düşmanı 
Eczacıbaşı”, Sendika yoksa barış da yok” gibi sloganlarıyla ke-
sildi. 

Eczacıbaşı ve E-kart şirketinin sendika ile görüşerek Toplu 
Sözleşme masasından köşe bucak kaçtığını açıklayan Akkaya, mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. 

Akkaya’nın ardından konuşan Türk-İş genel sekreteri Mustafa Türker, E-kart grevinin Toplu Sözleşme hakkı alınana 
kadar süreceğini belirtirken, hükümetin kıdem tazminatlarını kaldırma planına da değinerek, “kıdem tazminatlarına 
dokunursanız, şalter iner” dedi. 

Eylem, işçilerin kendi hazırladıkları, E-kart logolu pankartı Kanyon alışveriş merkezi kapısına bırakmalarıyla sona 
erdi.


