
 
15 - 16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ YÜRÜYÜŞÜ'NÜN 49. YILI:

İŞÇİ KARDEŞ GÜCÜNÜN FARKINDA MISIN?
 

Bundan 49 yıl önce yüzbinlerce işçi gücünü birleştirip sokaklara dökülerek Meclis’te oynanan bir
oyunu bozdu. İşçi sendikalarını teslim almak için hazırlanmış bir yasa taslağı iki gün boyunca
sokakları dolduran işçilerin eylemiyle geri çekildi.Artık çok uzak bir tarih sayılabilir. Unutmamamız
gerekense şu: Aradan geçen 49 yılda Türkiye işçi sınıfı büyüdü, güçlendi. Artık bu ülkede,
işçilerin güçbirliği yapıp “olmayacak” dediği bir şeyi kimse olduramaz. İşçiler örgütlü olarak
hareket ettiğinde bu ülkede her şey durur.

İşyerlerinde işçiler yalnızlaşmak ve patron karşısında eğilip bükülmek istemiyorsa sendikaların
yapamadığını yapmak patrona karşı bir araya gelmek ve dayanışmak zorunda. Patronlarla
uzlaşmanın yollarını arayarak, hak gasplarına sessiz kalıp sabrederek kazanamayız. Her an
patronların ensesinde olacak işyeri örgütlenmelerine ihtiyaç var. İşyerlerinde patronların
ensesine basmadan hak gasplarına engel olunamaz. Fabrikalarda, işyerlerinde, plazalarda,
kısacası tüm sektörlerde işçinin hakkını koruması ve yeni haklar elde etmesinin tek yolu
dayanışmadan geçiyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı, Büyük İşçi Yürüyüşü'nün 49. yıldönümünde tüm işçileri hakları için

bir araya gelmeye ve dayanışmaya çağırıyor.



15 - 16 HAZİRAN'DA NE OLDU?

1970’te DİSK’i etkisizleştirmek, işçileri mücadeleci sendikalardan koparmak için sendikal
mevzuatı değiştirme yolunu denediler. Hazırlanan yasa tasarısı meclise geldiğinde kıyamet
koptu. Kocaeli – İstanbul hattında DİSK üyesi işçiler çok sayıda Türk-İş üyesi işçinin de
katılımıyla 2 gün süren sokak gösterileriyle yasa tasarısını protesto etti. Polisin ve ordunun
harekete geçirildiği, Gebze’den Topkapı’ya işçilerin sel olup aktığı bu iki günde 3 işçi can verdi.
İşçilerin bu tepkisi nedeniyle yasa tasarısı geri çekildi.

GAZİ SEMT EVİ İRFAN ERTEL'İN MADEN VE METAL İŞÇİLERİ
SERGİSİ İLE AÇILIYOR

MANİSALI İŞÇİLER KIDEM TAZMİNATINI KONUŞACAK

http://haber.sol.org.tr/turkiye/15-16-haziranin-yildonumunde-gazi-semt-evi-aciliyor-264588


DOĞTAŞ İŞÇİSİ SÜLEYMAN'IN ÖLÜMÜ İŞ CİNAYETİDİR
 

Çanakkale Patronların Ensesindeyiz Ağı, Çanakkale’nin Biga ilçesi Hoşoba Köyü’nde geçirdiği
kaza sonrası yaşamını yitiren Süleyman Çetinkol’un aslında iş cinayetinde hayatını kaybettiğini
vurgulayan bir açıklama yayımladı. Açıklama şöyle:
“Dün yerel gazetelere düşen acı haber, büyük bir gerçeği gün yüzüne çıkarmış bulunmaktadır.

Haberde şöyle diyordu: “Biga’nın Hoşoba Köyü’nde traktör römorkuna sardığı saman
balyalarının üzerinde bulunan Süleyman Çetinkol traktörün dereye yuvarlanmasıyla boğularak
hayatını kaybetti.”
İlk bakışta bir trafik kazası gibi duruyor. Ama yanılıyorsunuz; olay ülkemizde yabancısı
olmadığımız bir iş cinayeti!
Çünkü Hayatını kaybeden Süleyman Çetinkol’u tanıyoruz.
Süleyman Çetinkol, Doğtaş’ın Biga fabrikasında çalışan bir emekçi.
Doğtaş’ın yapılan fazla mesai ücretlerini ödemek yerine izin kullandırması kardeşimizin karnını



Doğtaş’ın yapılan fazla mesai ücretlerini ödemek yerine izin kullandırması kardeşimizin karnını
doyurmuyor. O akşam da Doğtaş’ta fazla mesai olmasına rağmen yevmiyeci olarak tarlaya
çalışmaya gitmek zorunda kalmıştı.
Bir emekçinin daha ay sonunu getiremediği maaşı, ödenmeyen mesaisi yüzünden başka bir
yerde çalıştığı sırada hayatının sona ermesi… Bu hak gaspı, iş cinayeti değil de nedir?
Bu sadece bizi üzüyor kardeşler, işçileri üzüyor! Doğtaş’ın patronlarının umurunda değil.
Doğtaş’ta birkaç aydır geç ödenen maaşlar zamanında ödenseydi, hakkı olan fazla mesainin
karşılığını alsaydı Süleyman, emeğiyle ürettiği fabrikada çalışacaktı.
Sadece reklam için milyonlarca lira harcayan Doğtaş‘ın işçiye reva gördüğü böyle bir düzen.
‘Yetmiyorsa git tarlada da çalış’ düzeni.
İşçilere uyguladığınız mobbing, geç ödenen maaşlar, yatırılmayan fazla çalışma ücretleri…
Bizi bu köhne patron düzeninden bir şey kurtaracak, o da örgütlü mücadele.
Patronların karşısına dikilmediğimiz taktirde, Süleyman kardeşimizin yaşamını yitirmesinde
gerçek sorumlunun kim olduğunu bulmaya çalışmadığımız sürece, acı ama gerçek, bu devran
böyle devam edecek.
Bu devran böyle devam etmesin diyenlerin sayısı artmak zorunda.
Ya yaşanılası bir ülkeyi nasırlı ellerimizle biz kuracağız ya da onlar için bazen fabrikada bazen
tarlada ölmek zorunda kalacağız.
Doğtaş patronları ile birlikte Çanakkale’de işçi düşmanlığında sınır tanımayan tüm patronların
şundan şüphesi olmasın;
Patronların Ensesindeyiz Ağı, Çanakkale’de işçi kardeşlerimizin sesi olacak, ellerimizi patronların
yakasından ayırmayacağız.
Süleyman Çetinkol kardeşimizin yakınlarına sabır diliyoruz. Sözümüzü tutacağız özlemini
duyduğu, yaşanılası bir ülkeyi kuracağız.
Başta Doğtaş emekçileri olmak üzere Çanakkale’de mesaileri ödenmeyen, mobbing yapıldığını
düşünen, iş yerinde hak gaspına uğrayan tüm emekçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı ile
iletişime geçmeye çağırıyoruz.”
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/31/dogtas-iscisi-suleymanin-olumu-is-cinayetidir/

TEMEL LİSELER KAPANIRKEN ENKAZI ÖĞRETMENLERİN ÜSTÜNDE
KALDI
Haziran ayı sonunda Temel liselerin kapanacak olmasından dolayı çalışanlar ya daha kötü
koşullarda kurum değişikliği yapmaya, ya da istifaya, tazminatsız işten çıkarılmaya zorlanıyor. PE
Ağı’na gelen birçok ihbarda sözleşmeleri devam eden öğretmenlerin tazminat haklarını bırakarak
istifa etmeleri istendiği belirtildi. Kurum içinde yer değişikliği yapılacak çalışanlardan ise istifa
dilekçesi istenip Eylül ayında tekrar işe başlayacakları söyleniyor. Öğretmenlere yaz aylarındaki
maaşlarının da verilmeyeceği bildirildi.

MERSİN ŞEHİR HASTANESİNDE İŞÇİ KIYIMI SÜRÜYOR
Geçtiğimiz ay Mersin Şehir Hastanesi’nde Tepe güvenlik şirketine bağlı 250 işçi işten çıkarılmıştı.
Bu  ay da şirket tarafından 100 işçi işten çıkarıldı. Tamamı İşkur üzerinden alınan işçilere şirket
tarafından yapılan açıklamada,  “devletin kendilerine para ödeyemediği için zor durumda 
kaldıkları" söylenmiş. İşkur üzerinden işe alınan işçiler 6 ya da 7 aylık sözleşmelerle alınıyor. 
Dolayısıyla  işten çıkarıldıklarında kıdem ve ihbar tazminatı hakları bulunmuyor.

PE AĞI CHP’Lİ ERDOĞDU’NUN PATRONSEVER AÇIKLAMALARINI
DEĞERLENDİRDİ
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/31/pe-agi-chpli-erdogdunun-patronsever-

https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/31/dogtas-iscisi-suleymanin-olumu-is-cinayetidir/
https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/31/pe-agi-chpli-erdogdunun-patronsever-aciklamalarini-degerlendirdi/


https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/05/31/pe-agi-chpli-erdogdunun-patronsever-
aciklamalarini-degerlendirdi/
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