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Emekçiye
‘normalleşme’ yok

AKP iktidarı 1 Temmuz’u koronavirüs önlemlerinin gevşetileceği, “normalleşme”nin miladı
olarak ilan etmişti. Oysa 1 Temmuz esas başka
bir milatmış. Adeta 1 Temmuz beklenirmiş gibi
bir anda enerji, gıda, eğitim, hazır giyim gibi birçok kalemde emekçi halkın üzerine zamlar boca
edildi. Elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12
zam yapıldı. Ekmeğe, süte, ete, tavuğa, LPG’ye,
zaten fahiş oranda vergi yüküyle fiyatları şişmiş
olan içkilere... Zam listesi böyle uzayıp gidiyor.
Son olarak öğrenci harçlarına da zam geldiği açıklandı. Üstelik burada da kalmayacağı, fiyatların
daha yukarı tırmanacağı konuşuluyor. Bu ülkede

emekçiler için bırakın insanca yaşamayı, dinlenmeyi, temel ihtiyaçlarını karşılamak bile çok zor
hale geldi. Nasıl böyle olmasın? 1 Temmuz ile birlikte, aylardır pandemi bahanesiyle ücretsiz izinde bekletilen işçileri de kapının önüne koymaya
başladı patronlar... Sürekli düşen gelirler, sürekli
artan giderler ile kim, nasıl geçilebilir?
Niçin böyle? Sermaye sınıfının lüksü, şatafatı
sürerken halk neden günden güne yoksullaşıyor?
Çünkü dışa bağımlıyız, döviz borçlusuyuz, plansız,
piyasanın insafına terk edilmiş bir ekonomimiz
var ve ürettiklerimiz birilerinin sermayesini büyütmek dışında bir işe yaramıyor.

TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş:

İşten çıkarmalar yasal değil, patron
fırsatçılığına karşı örgütlenelim
1 Temmuz itibarıyla çok sayıda işyerinden işten
çıkarma haberleri gelmeye başladı. Pandemi gerekçe gösterilerek ücretsiz izne çıkarılmış olan işçilere, bir
anda işten çıkarıldıkları bildirildi. TKP MK üyesi Alpaslan
Savaş ise bu uygulamanın yasal olmadığını ve haksız
olduğunu ifade ediyor.
“Öncelikle şunu vurgulamak isterim; 1 Temmuz
günü sona eren ‘işten çıkarma yasağı’ değil, ‘tek taraflı
ücretsiz izin uygulaması’dır. AKP salgın başlarken bu
uygulamayı ‘işten çıkarma yasaklanıyor’ diye pazarladı.
Oysa salgın boyunca da işten çıkarma hiç yasak olmadı.
Patronlar bir taraftan işçileri sorgusuz sualsiz ücretsiz
izne çıkarabildiler, öte yandan tazminatsız işçi çıkarmayı
da sürdürdüler.
Haziran ayında ücretsiz izinde yaklaşık 1 milyon işçi
olduğu tahmin ediliyor. Şimdi bu işçiler işten atılıyor.
Üstelik pek çoğuna yine tazminat ödenmiyor. Ücretsiz
iznin sona erdiği gün pek çok işçiye 25-II maddesinden
tazminatsız çıkış tebligatları yapıldı. Bu yasal değil. Şimdi işçiler tazminatları için dava açmak zorunda kalacak
ya da arabulucu görüşmelerinde mevcut alacaklarının
çok daha azına tamam demek zorunda kalacaklar.
İşyerlerinde birlikte davranamayan işçiler bu haksız-

lıklara yanıt veremiyor. Örgütsüzlük gerçekten başa bela.
Yalnız kalmamak, patronun dediği olur dememek ise
mümkün. Ben Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın yaptığı
çağrıyı hatırlatmak istiyorum. Salgın boyunca patronların fırsatçılığına karşı işçilerin sözcüsü ve tepkisi olan PE,
ücretsiz izin sonlanırken ortaya çıkan haksızlıklara karşı
da önemli bir boşluğu dolduruyor. Kimse yalnız kalmasın. Ücretsiz izin biterken bir kez daha haksızlığa uğrayan
işçiler, kafa kafaya verin, PE ile harekete geçin.”

YARDIM İSTE

ÖRGÜTLEN...
PATRONLARINENSESİNDEYİZ

Dayanışma Meclisi üyesi ve THD Genel Başkanı Turhan Çakar:

‘Tüketiciye çifte zam yaptılar,
arkasında sermaye kesimi var’

1 Temmuz itibariyle elektrikte tüm abone
gruplarına yüzde 15 zam yapıldı. Hemen ardından
doğalgazda konutlarda yüzde 12, sanayide yüzde
20 zam haberi geldi. THD Genel Başkanı Turhan
Çakar bunun tüketicilere çifte zam olduğunu ve
zammın sahibinin devletin arkasına saklanan sermaye olduğunu söylüyor.
“Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar, temel
zamlardır. Çünkü enerji her şeyi etkiliyor. Mal ve
hizmet üretiminin, imalatın ana girdisi enerjidir.
Bunun sonucunda tüm ürünlere ve hizmetlere
zam gelecek, zamlar patlayacak. Çünkü ister istemez tüm sektörler bunu fiyatlara yansıtacaktır.

Tüketiciye zaten ayrıca zam geldi, zamlanan mal
ve hizmetleri de tüketici pahalıya satın almış olacak. Yani tüketiciye doğrudan ve dolaylı olarak iki
defa zam yapılmış oluyor. Zamlar özellikle yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayacak kesimleri
etkileyeceklerdir. Dünkü açıklamamızda belirttik,
Türkiye’de 66 milyon aç ve yoksul var, 16 milyonu
aç, 50 milyon yoksul. Bu fiyat politikaları halktan,
ezilen kesiminden yana olmayan, güçlü sermaye
kesiminden yana olan ekonomik ve sosyal politikalarıdır. Elektrik ve doğalgaz ağırlıklı olarak özel
sektörün elinde. Devlet zammı yapmış gibi görünüyor ama arkasında sermaye kesimi var.”

Tüketici Hakları Derneği:

66 milyon aç ve yoksul
2021 yılı Haziran Ayı itibariyle Türkiye’de 66 milyon kişi aç ve yoksul. Derneğimizin yaptığı araştırmaya göre, 2021 yılı Haziran Ayı itibariyle Türkiye’nin
nüfusu 83.8 milyon dolayındadır.
Türk-İş’in araştırmasına göre, 2021 yılı Haziran
Ayına ilişkin 4 kişilik hanenin açlık sınırı 2865 TL, yoksulluk sınırı ise 9332 TL’dir. Türkiye’de hane halkının
ortalama büyüklüğünün 3.25 kişi olduğu dikkate alındığında, ortalama bir hanenin Haziran 2021’de açlık
sınırı 2327.8TL, yoksulluk sınırı ise 7582.25 TL’dir.
Türk-İş’in 2021 yılı Haziran Ayı açlık ve yoksulluk
rakamları ile TÜİK’in “yıllık hane halkı kullanılabilir
gelir dağılımı” karşılaştırıldığında, 16 milyon kişi aç, 50

milyon kişi ise yoksuldur. Toplam, 66 milyon kişi aç
ve yoksuldur. Türk-İş, 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırını hesaplarken, bilimsel olarak olması gereken araştırmaları yaparak bu sınırları belirliyor. Yani,
4 kişilik hanenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için
gerekli olan bedel ile açlık sınırı, tüm gereksinimlerinin karşılanabilmesi için gerekli olan bedel ile yoksulluk sınırı belirleniyor.
TÜİK ise, hanelerin mevcut gelirlerini ve gıdaya
ayırdıkları, ( gıdaya harcadıkları ) bedel ile diğer harcamalarını dikkate alarak açlık ve yoksulluk sınırlarını
belirliyor. TÜİK’in bu şekildeki açlık ve yoksulluk hesaplaması bilimsel değildir.

BBOM MERAKLI KEDİ İLKOKULU’NDA
SÖZLEŞME SÜRECİ KAZANIMLA SONUÇLANDI
Ülkemizde eğitimin özelleştirilmesi pek çok hak
kaybına neden olurken, öğretmenler için sömürünün
şiddetinin katlanması anlamına geldi. Öğretmenler,
bir yandan çocuklarımızın eğitim hakkına gereği gibi
kavuşması için olanca çabayı gösterirken diğer yandan da haksız uygulamalar ve ekonomik sıkıntılarla
baş etmeye çalışıyor. Birlik Sendikası, kuruluşundan
bu yana özel okul öğretmenlerinin bu sorunlarına dikkat çekiyor ve somut mücadele örnekleri sergiliyor.
Mücadelenin sonuç verdiğine yeni bir örnek de
Ankara’dan geldi. Birlik Sendikası’na üye olan Ankara
BBOM Kooperatifi Meraklı Kedi İlkokulu öğretmenleri, yeni dönem için okullarıyla imzalayacakları sözleşme sürecini başından sonuna kadar ortak kararlar
alarak ve sendikayla yürüttü. Yaklaşık bir ay süren
sözleşme sürecinin sonunda, tüm özel okul öğretmenleri için cesaret verici bir kazanım elde
ettiler. Birlik Sendikası avukatının da eşlik
ettiği görüşmelerin sonunda, BBOM Meraklı
Kedi İlkokulu öğretmenleri için önceki sözleşmelerine ek olarak;
Ortalama ücrette %25 oranına yakın ücret artışı;
20 saatin üzerinde okutacakları her bir ders karşılığında ek ders ücreti ödenmesi;
Her yıl için bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon

oranları esas alınarak ücret zammı yapılması;
Öğretmenlerin tatil günlerinde fazla mesaiye çağırılma yetkisi sınırlandırılması;
Performans ölçümü ve performansa dayalı ücret
artışı, öğretmenler için soyut ve subjektif kıstaslara dayanan yükümlülük önerileri, esaslı
değişiklik mahiyetinde mesai saati değişikliği
ve yemek bedelinin ücrete dâhil olması gibi
ağırlaştırıcı hüküm önerilerinin sözleşmelerden çıkarılması kararlaştırılarak sözleşmeler
imzalandı.
Birlik Sendikası, konuyla ilgili yaptığı açıklamada
toplu sözleşme sürecindeki bu başarıyı kutlayarak
tüm özel okul öğretmenlerini birlik olmaya ve mücadele etmeye çağırdı.

’den haberler...

Karşıyaka Kadın Dayanışma Komitesi Kuruldu
İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırıldığı 1 Temmuz’da yüzlerce kadın sokaklarda karara
itiraz ederken, İzmir Karşıyakalı kadınlar da Alsancak eylemi sonrası Bahriye Üçok Semt Evi’nde
mücadele ve dayanışma için yan yana geldi. Kadın
Dayanışma Komitesi’nin kuruluşunda ilk sözü alan
Ebru Özer emekçi kadınların maruz kaldığı eşitsizliklere değinerek ayrımcılığa ve eşitsizliğe karşı
mücadelenin güçlendirilmesi ve eşit haklar talep
edilmesi gerektiğini vurguladı.
Özer’in ardından söz alan Ayşenur Çinpolat,
Kadın Dayanışma Komitelerinin salgın sürecinde
kadınların nefes alabilmesine olanak sağladığına
değinerek “Komiteler düzenledikleri söyleşiler ile

kadınları bilinçlendiriyor, okuma yazma kurslarıyla kadınları okur-yazar yapıyor, hayat pahalılığına
karşı dayanışmayı örgütlüyor. Ücretsiz kreş hakkı
için mücadele ediyor, mahallede şiddete uğrayan
kadınlara dayanışma elini uzatıyor, eğitimdeki eşitsizlikten nasibini alan yoksul ailelerin çocuklarına
derslere destek olacak etüdler düzenliyor.” dedi.
1 Temmuz’da yolan çıkan Karşıyaka KDK, ilk
buluşmasında emekçi kadınların, gençlerin, çocukların biraraya gelebileceği etkinlikler, söyleşiler,
atölyeler, haftalık mahalle toplantıları planladı. Etkinliklerini Bahriye Üçok Semtevinde gerçekleştirecek olan Karşıyaka KDK düzenli olarak bir araya
gelme ve örgütlenme sözü verdi.

TKG ve KNE’den Anti-Emperyalist Kamp:

‘Aynı düşmanla mücadele ediyoruz!’
Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) tarafından
30.su düzenlenecek Anti Emperyalist Kamp, bu yıl
özel bir başlıkla ve Türkiye Komünist Gençliği’nin
(TKG) katılımıyla gerçekleşecek. Her yıl binlerce
genci bir araya getiren kampın konusu iki ülkede
emperyalizme karşı yükseltilen ortak mücadele
olacak.
“Aynı düşmanla mücadele ediyoruz” ve “Sosyalizm gelecektir” başlıklarıyla duyurulan kamp, 9-11
Temmuz tarihleri arasında Midilli Adası’nda gerçek- gibi eylemleri de içeren program, iki ülkeden devrimci şairler Y. Ritsos ve Nâzım Hikmet’in şiirlerini
leşecek. Gençlik merkezli toplantı ve seminerlerin
konu alan konserlere de ev sahipliği yapacak.
yanı sıra bölgedeki mülteci kampıyla dayanışma

TKP’li Kadınlar Gaziantep Çepniler
Derneğini Ziyaret Etti

TKP Dersim Belediye Meclisi Üyesi Damla Çınar ve TKP Gaziantep İl Örgütü üyeleri,
Gaziantep Çepniler Derneği’ni ziyaret etti.
Ziyarette TKP’nin son dönemde duyurduğu cepheleşme çağrısı gündem edilirken,
halkçı belediyecilik, üretim, kooperatifçilik
üzerine konuşuldu.
Ziyarette Derneğin önümüzdeki dönem

planı TKP heyetine iletilirken, dayanışmanın önemine işaret eden TKP Dersim Belediye Meclisi Üyesi Damla Çınar ise özellikle
siyasi iktidarın kadınları eve hapsetme çabalarına karşı kadınların yapılacak her türlü
üretim başlığı adımında bir araya gelerek
dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini
dile getirdi.

“Unutmadık, sadece Sivas değil, bütün suçlarınız aklımızda. Hesap vereceğiniz güne kadar
soluğumuz ensenizde... #unutMADIMAKlımda #BoyunEğme “
TKP, 02.07.2021, Twitter Hesabı
“(Sivas Davası’nın zaman
aşımından düşmesi üzerine)
Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı
olsun. Zaten onlar da söylüyorlar...
Yıllar yılı içerde olan vatandaş,
içlerinde kaçak olanlar vardı.
Bilemiyorum tabii onlar da var...’’
Tayyip Erdoğan, 13.03.2012,
Hürriyet

Üç tarz-ı
siyaset

“Sivas katliamı demekten imtina
ediyorum, çünkü hakikaten
katliam başka bir şey. Birisi gidip
doğrudan insanları katlettiği
zaman katliam olur. Orada bir
kişinin gidip birisini doğrudan
doğruya katlettiği vaki değil”
Temel Karamollaoğlu,
20.10.2017, Habertürk TV

“Bunlara göre ülkedeki Cumhurbaşkanı’ndan başlayarak,
GÜNÜN SÖZKARASI bakanlarından, vekillerinden, bürokratlarından, iş adamlarına
kadar herkes taammüden vatanına ihanet etmektedir, herkes yolsuzluk yapmaktadır, herkes
uyuşturucu kaçakçısıdır, herkes kötüdür.” AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Haziran 2021
Boyun Eğme
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