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Çimsataş, Çiftay Maden, Farplas, Trendyol, Scotty, Yemeksepeti, Kıraç Metal, Voestalpine...

İŞÇİ SINIFI YOL GÖSTERİYOR!
Y
eni yıl ile birlikte bir
yandan katlanan elektrik
ve doğalgaz faturaları,
gıda fiyatlarındaki dur durak
bilmeyen artışlar, bir yandan da
patronların sefalet ücreti dayatmaları, açlık ve yoksulluk kıskacında kalan emekçilerin öfkesini
günden güne harlıyor. Yurdun
dört bir yanında moto-kuryelerden metal ve tekstil işçilerine
emekçiler insanca yaşayacak
ücret ve sendikal hakları için
fiili grevlere gidiyor, şehir merkezlerinde ve şirket önlerinde
kitlesel eylemler gerçekleştiriyor. Kimisi kısa sürede kazanım
elde ediyor kimisi tüm baskı ve
engellemelere rağmen büyük
bir kararlılıkla direniyor, mücadelelerini sürdürüyor.
Metal işkolunda imzalanan toplu sözleşme sonrasında sefalet
dayatmasını kabul etmeyerek

işgalli grev yapan Mersin Çimsataş işçileri ile başlayan yeni
yıldaki mücadele dalgası Sivas
Divriği’de maden işçilerinin düşük zam teklifine karşı iş bırakması ile devam etti. Ardından
Trendyol çalışanları ülkenin dört
bir yanında kontak kapatarak
%11’lik zam dayatmasına karşı
%39 oranındaki zammı kabul
ettirerek büyük bir zafer kazandılar. Bunun üzerine mücadele
ateşi Scotty, HepsiJet, Yurtiçi
Kargo, Aras Kargo gibi pek çok
e-ticaret ve kargo şirketinde
çalışan, pandeminin ağır yükünü ölümüne sırtlanan emekçileri
sardı. Binlerce Yemeksepeti
işçisinin başta İstanbul ve İzmir
olmak üzere ülkenin pek çok
yerinde sendikal hakları ve
insanca yaşayabilecekleri bir
ücret için mücadeleleri ise sürüyor. İstanbul’da çorap fabrikala-

rında başlayan grev dalgası pek
çoğunda kazanımla sonuçlanırken Antep’teki tekstil fabrikalarından da bir bir grev haberleri
geliyor. Gebze Farplas’ta çalışan
yüzlerce metal işçisi; patronun
sendikayı tanıması, atılan işçilerin geri alınması ve ücretlerinde iyileştirme için çetin bir
mücadele yürütüyor. Yine metal
işçileri Kocaeli ve Eskişehir’deki
fabrikalarda işten çıkarmalara
karşı örgütlü gücünü patrona
göstererek arkadaşlarına sahip
çıkıyor.

İşçi sınıfı değişik bölükleriyle
önümüzdeki döneme damga vuracak mücadelelerin ilk
adımlarını atmıştır. Farklı sektörlerden birçok iş yerinde yeni
grev ve direnişler kapıdadır.
Patron sınıfı ve onların siyasi
temsilcileri ekonomik krizin
bütün faturasını emekçilere

keserek, koca bir halkı korkunç
bir yoksulluğa mahkum ederek
bu krizi aşmak niyetini ortaya
koymuştur. Bu durumda işçi
sınıfı mücadelelerinin büyüyerek tüm memleketi sarması
artık kaçınılmazdır. Memleketin
geleceğini belirleyecek olan da
bu patron düzenini kimin hangi
ittifakla elinde tutacağı veya
sürdüreceği değil, emekçilerin
tüm bu saldırılara karşı insanca
yaşam koşullarında ülkeyi yeniden kurma mücadelesi olacaktır. Gün birlik olma günüdür. İş
yerlerimizde, yaşam alanlarımızda örgütlülüğümüzü tahkim etme günüdür. Gün düzen
siyasetine karşı emekçilerin
siyasetini yükseltecek bağımsız siyasi örgütlülüğümüzü
oluşturma günüdür! Gün kaderimizi kendi ellerimize alma
günüdür!
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İŞ YERLERİNDEN MEKTUPLAR

Hayat pahalılığına birleşerek
cevap verelim!
Farplas’ta direniş kazanacak!

Merhaba ben yaklaşık 7 yıldır Farplas’ta çalışıyorum. Bizler Farplas’ta
anayasal demokratik hakkımız olan
sendikal örgütlenmede bütün işçiler
olarak birleştik. Bundaki amacımız her şeye gelen zamlar, geçim
sıkıntısı, hayat şartlarının zorlaşmasından sonra işverenin bize verdiği
zam oranlarının yetersizliğiydi. Bizler de bireysel olarak değil örgütlü
bir şekilde tek ses olarak haklarımızı
kazanabileceğimizi düşünerek Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlendik. Yeterli çoğunluğu sağlayınca taleplerimizi işverene ilettik.
Yaşanan enerji kesintileri bahane
edilerek öncü arkadaşlarımız önce
idari izne çıkarıldı. Daha sonrasında
evlerimize gelen tebligatlarla ya da
otellere çağrılarak bütün haklarımız
gasp edilerek 150 işçi işten çıkarıl-

dık. Çalışmaya devam eden arkadaşlarımıza da baskılar yapılarak
birliğimizi bozmaya çalıştılar. Bunun üzerine atılan arkadaşlarımızın
geri alınması ve haklarımız için
işten atılan arkadaşlarımızla birlikte fabrikada üretimi durdurduk.
Bu direnişimiz sırasında hamile
olan arkadaşlarımız dahil canlarımızı hiçe sayan polis şiddetiyle
karşı karşıya kaldık ve gözaltına
alındık. Onlar her ne kadar işverenlerin, patronların yanında olsa da,
biz Farplas işçileri olarak işçilerin birliğine, gücüne ve mutlaka
kazanacağımıza inanıyoruz. Atılan
arkadaşlarımız geri alınana, Farplas’a sendika girene kadar fabrika
önünden ayrılmayacağız!
Gebze Farplas’tan bir işçi

Merhaba arkadaşlar, ben
Eskişehir’de bir AVM’de çalışıyorum. Yaklaşık 10 senedir
aynı yerde çalışıyor olmamıza rağmen asgari ücretin
üzerinde bir ücret alamıyoruz. AVM çalışanlarının
parçalı yapısı nedeniyle sendikalaşmamız da oldukça
zor ve bu nedenle ücretlere
dönük bir pazarlık sürecimiz
de yok. Yemek parası olarak
yatırılan tutar ise günlük
yemek harcamamızı karşılamıyor, cebimizden ekleyerek
tamamlamak zorunda kalıyoruz. Üstelik ayrı olarak verilmesi gereken yol paramız
da bu tutarın içine ekleniyor.
Olması gerekenden az sayıda eleman çalıştırılması ise
görev tanımımızda olmayan
işleri de bizim üstümüze

Bu düzen böyle gitmez!
Merhaba,
Ben Kalyon Güneş Teknolojileri firmasında çalışmakta olan bir işçiyim. Diğer
tüm emekçi kardeşlerim gibi benim de
haklarım hiçe sayılıyor. Fabrikamızda
çalışan 2000 işçi var ve çoğu aynı benim
gibi bu durumdan şikayetçi, fakat bu
memnuniyetsizliklerini dile getirmekten korkuyorlar. Sebepleri de çok açık:
ülkedeki işsizlik, ekonomik şartlar gibi
hepimizin bildiği şeyler. Fabrikamızda yapılan haksızlıklara karşı daha önce çözüm
üretmek isteyenler oldu ve sonuçta en
ufak bir örgütlenme dahi olmadan arkadaşlarımızın işlerine son verildi. Bu düzen
bizim haklarımızı yiyerek zenginliğine
zenginlik katan burjuvaların düzenidir.
Patronlar, ayakta kalmaya çalışan insanların hayatları ile oynayarak hukuksuzca

işten çıkarmayı, sırf tazminat vermemek
için istifaya zorlamayı, istifayı kabul etmeyenin sicilini bozmakla tehdit etmeyi
alışkanlık edinmiştir.
Bu düzenin artık sonunun gelmesi lazım
ve bunun için hep birlikte direnmemiz
lazım. Tek tek konuştuğumuzda susturabilirler belki ama birlik olursak eminim
ki Türkiye’de sendikanın olmadığı bir tek
fabrika bile kalmaz. Sessizlik bize göre
değil, sesimizi çıkartmaktan korkmayalım. Hep birlikte konuşursak biz emekçilerin karşısında hiçbir şansları yok. Bu
düzen böyle gitmez, emekçinin sesini
duyacaklar ve hakkını verecekler!
Ankara Kalyon Güneş Teknolojileri
Fabrikası’ndan bir işçi

yüklüyor, yetişemiyoruz.
Isıtmanın yetersiz olmasıyla
birlikte çalışma koşullarımız
daha da zorlaşıyor.
Ancak bunlar yalnızca
bizim sorunlarımız değil,
ülkede herkes aynı şeyleri
söylüyor. İnsanlar işsizlik ve
yoksulluk içinde kıvranırken
yönetenler şatafat içinde
yaşıyor. Gençler gelecek
kaygısıyla boğuşuyor, tarikat yurtlarında hayatlarını
kaybediyor. Gelen son zamlarla birlikte iyiden iyiye
zorlaşan hayat şartlarında
artık geçinemiyoruz. Ancak
bunu değiştirmek bizim
elimizde. Birleşerek, mücadele ederek kazanacağız!
Eskişehir’den bir AVM işçisi
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2014 yılında Soma’da patronların daha fazla kâr amacı ile alınmayan önlemler yüzünden hayatını kaybeden 301 madenci arkadaşımızdan sonra dönemin hükümeti biz maden işçilerinin öfkesini
yatıştırmak için haftalık çalışma saatimizi 37.5 saat, ücretlerimizi de
en az 2 asgari ücret olarak düzenledi. Ama bu düzenlemeler sadece
kağıt üzerinde kaldı. Zonguldak’ta hemen hemen tüm özel ocak
maden işletmelerinde 2 asgari ücret alınmıyor. Denetimlerin yetersizliği ya da patronla işbirliği içerisinde olan müfettişler yüzünden
şeffaf bir denetim de gerçekleşmiyor. Mesela yerin metrelerce altında bir anlık dikkatsizliğin sonu bile büyük kayıplara yol açabilecekken patron üretim zorlaması yapıyor, biz de ancak patronun istediği
kömür miktarı çıkınca ocaklardan çıkabiliyoruz.

Madenciler birlik olursa kazanacak!

Merhaba, Zonguldak’ta patronlara verilen onlarca maden ocağından birinde çalışıyorum. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait
olan maden sahaları rödovans usulü ile maden patronları tarafından
işletiliyor. Özel sektör olduğumuz için patronun insafına terk edilmiş durumdayız. Hal böyle olunca da tabiki ne iş güvencemiz var
ne de yerin metrelerce altında yeterli güvenlik önlemleri var.

Yeraltında bizi yeterli iş güvenliği olmayan koşullarda çalışmaya
zorlayan patrona sosyal haklarımızı, ücretlerimizi, çalışma saatlerimizi vs. sorduğumuzda ise “Zonguldak’ta diğer ocaklarda da aynı
durum var” yanıtını alıyoruz. Yani maden patronları neredeyse tüm
konularda birlik olabiliyor. Bir araya gelebiliyor. Sorunlarımızın çözümü de buradan geçiyor. Patronlar nasıl ki kendi çıkarları için bir
araya gelebiliyor birbirlerinden güç alıyorsa, biz de Zonguldak’ta
veya diğer maden ocaklarında çalışan maden işçileri olarak haklarımızı birlik olup aramalıyız.
Zonguldak’tan bir maden işçisi

Hak verilmez ancak mücadeleyle alınır

İşçi düşmanlarını hep birlikte
dize getireceğiz!
Merhabalar, ben Gebze’de
faaliyet gösteren petrokimya
fabrikasında çalışan kadın bir
işçiyim. Biz kadınlar hayatın
her yerinde olduğu gibi çalışma
yaşamında da eşit değiliz. Nasıl
ki bugün sendika hakları için
direnen Farplas işçilerinin patronu göstermelik kadın dostu iş
yeri ödülü almış olsa da çalışan
kadınlar daha az ücrete çalıştırılıyor, daha fazla sömürülüyoruz.
Artan hayat pahalılığı, enerji
tüketimine, gıdaya gelen zamlar zaten insanca bir yaşamın
altında olan maaşlarımıza aynı
oranda zam olarak yansımıyor.
Patronlar pandemide kârlarına
kâr katarken biz işçiler daha da
fakirleştik. Patronların kârları
artarken kriz yok ama biz işçilerin emeğinin karşılığına gelince
kur arttı, ekonomik kriz diyerek

daha çok sömürmeye çalışıyorlar. Ama artık yeter diyenler var.
Tekstil işçilerinden madencilere,
metal işçilerinden motokuryelere kadar farklı iş kollarında
binlerce işçi bu düzene artık
yeter diyor. Mücadelelerini kazanımla sonuçlandıran ve hala
direnmeye devam eden işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.
Çünkü onlar bize gösterdi ki
ancak ve ancak örgütlü olursak,
iş yerlerimizde işçilerin birliğini
sağlarsak kazanabiliriz. Onların
direnişleri bizlere umut oluyor.
Hep beraber örgütlenirsek başarabiliriz, hep birlikte mücadele edersek değiştirebiliriz. Ben
inanıyorum ki bu işçi düşmanı
sermaye düzenini hep beraber
örgütlenerek değiştireceğiz.
Gebze’den
bir Petrokimya işçisi

Ben Bilecik İl Özel İdare’de geçici statüde çalışan bir yol işçisiyim. Dört yıldır devamlı işçi
statüsüne geçmeyi bekliyoruz.
Her kış doğalgaz, elektrik ve
su faturaları için geçici işlerde
çalışarak hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Çünkü kışları
üç dört ay süreyle işsiz kalıyoruz. Her şeye yapılan 2-3 katlık
zamlarla kışın nasıl geçineceğimizi bilmiyoruz. Bekâr bir işçi
olarak ben idare edebiliyorum
ama evli veya yaşı ilerlemiş

arkadaşlarımız için durum daha
vahim. 2018’den bu yana bizlere kadro sözleri veriliyor ancak buna yönelik herhangi bir
adım göremedik. Memleketin
dört bir yanındaki direnişlerde
işçiler emekçiler yoksulluğa ve
sefalete karşı ayağa kalkmış
durumda. Biz geçici işçilere de
yol gösteriyorlar. Hak verilmez
ancak mücadeleyle söke söke
alınır. Selam olsun her yerde
direnen işçilere!
Bilecik’ten bir yol işçisi
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MEMLEKETİN DÖRT BİR YANINDA EMEKÇİLER AYAKTA!
Divriği Çiftay Maden işçisi
madencilerin gücünü gösterdi!

Trendyol’da direniş zafer getirdi!

Ocak ayının sonlarına
doğru Trendyol Express işçilerine patron
%11’lik zam yaptığını
açıkladı. Bunun üzerine başta İstanbul
olmak üzere birçok
şehirde iş bırakan,
konvoylar oluşturarak
direnişe geçen işçiler
bu dayatmayı kabul
etmediklerini gösterdi. 3 günlük iş bırakma eylemleri, halkın
yoğun desteği ve

kuryelerin mücadele
iradesi sonucunda
patron geri adım atarak işçi temsilcileriyle
müzakere sürecini
başlattı. Görüşmeler sonucunda zam
oranı %38.8’e çıkarıldı. Trendyol işçileri
mücadele ederek
kazandı ve aynı iş kolunda aynı koşullarda
çalışan sınıf kardeşleri
için de mücadele fitilini ateşlemiş oldu.

Sivas Divriği’de ERMADEN
alt taşeronu Çiftay Maden’de
600 demir madeni işçisi,
asgari ücretle çalışmayı
reddederek sosyal hak ve
ücretlerinde artış talebiyle 17
Ocak’ta madeni işgal ettiler.
Polis ve jandarma zoruyla
madenden ve şantiye alanından çıkarılan işçiler, -10 derecede yol kenarında direnişlerini sürdürdüler. Patronun
dışarıdan işçi getirme tehdit
lerine, polis ve jandarma

tacizlerine karşı Divriği
halkının da dayanışmasıyla
patronu masaya oturtmayı
başardılar. İşçilerin taleplerinin bir kısmı karşılanarak
%51’lik ücret artışı ve 250
lira seyyanen zam alınmasıyla kazanım elde edildi. 3
gün devam ettirdiği direnişle maden işçileri, birlik olup
sefalet dayatmalarını kabul
etmeyerek madencilerin
gücünü patronlara göstermiş oldu.

Alpin çorap işçileri direnişe geçti, mücadele sektöre yayıldı

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Alpin Çorap’ta işçiler patronun düşük zam dayatmasına karşı 1 Şubat’ta üç vardiyada da iş durdurdu, fabrikayı terk etmeyerek direnişe geçti.
2500 TL zam ve hiçbir arkadaşlarının işten
atılmaması talebiyle mücadeleyi kararlılıkla
sürdüren işçiler 12 saat sonunda bütün taleplerini patrona kabul ettirdi. Büyük kazanım

elde eden direniş aynı sektördeki işçileri de
harekete geçirdi. Berr Çorap, Prem Çorap ve
Şimşek Çorap işçileri de düşük zamlar karşısında direniş başlattı. Bu fabrikalarda da çok
kısa sürede kazanım elde eden işçiler, birlik
olmanın gücüyle patronların düşük ücret
dayatmalarına karşı nasıl mücadele edilmesi
gerektiğini gösterdiler.

Voestalpine işçileri
patrona diz çöktürdü!
Gebze’de bulunan ve Birleşik
Metal-İş sendikasının örgütlü
olduğu Voestalpine fabrikasında patronun baskıları
ve bir işçiyi işten çıkarmak
istemesi üzerine işçiler 4
Şubat’ta üretimi durdurdu.
Sendika ile patron arasındaki

görüşmeler sonucunda işten
çıkarmanın geri çekilmesi
üzerine işçiler işbaşı yaptı.
Farplas direnişindeki işçilerin
de desteğiyle birlikte patron
1 gün bile dayanamayarak
işçilerin iradesine boyun
eğmek zorunda kaldı.

Yemeksepeti işçisi mücadeleye kararlılıkla devam ediyor
Yemeksepeti kuryeleri patronun yüzde 17’lik
zam dayatmasına karşı 1 Şubat’ta kontak
kapatma eylemlerine başladılar. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Eskişehir, Bolu,
Adana, Mersin gibi birçok ilde işçiler taleplerini haykırdı. Düşük maaşlara ve esnaf-kurye
modeline karşı direnişe geçen işçilerin talepleri

arasında net 5500 TL maaş, sendikal güvence,
işkolunun taşımacılık olarak değiştirilmesi ve
eylemlere katılan hiçbir işçinin işten atılmaması
garantisi bulunuyor. Şirketin İstanbul Levent’te
bulunan genel merkezinin önünü bir direniş
alanına çeviren işçilerin mücadelesi ilk günkü
kararlılıkla sürüyor.

Farplas’ta işgal, grev, direniş!
Gebze’de bulunan Farplas Otomotiv’de işçiler ücret artışı talebiyle 19 Ocak’ta iş bırakma eylemine
başladı. 32 saat süren eylem sonucunda müzakere
süreci başlayınca işçiler eylemlerine ara verdiler.
Bu sürede birliklerini sendikalaşarak pekiştiren
işçiler Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlenerek yetki belgesini aldılar. Patronun fabrika içini
22 taşeron şirkete bölmesine rağmen Limter-İş
ve Lastik-İş sendikalarında da örgütlenme süreci
devam etti. Bunun üzerine Farplas patronu 150

EMEKÇİNİN SESİ

ŞUBAT 2022

BASIM YERİ: BAŞAK MATBAACILIK/ANKARA

Kıraç Metal’de işçiler
işgalle kazandı!
Eskişehir’de bulunan
Kıraç Metal fabrikasında patronun işten
atma saldırısına karşı
Birleşik Metal-İş sendikası üyesi işçiler 3
Şubat akşamı üretimi
durdurdu. İşten atılan
arkadaşlarının geri
alınması talebiyle
direnişe geçen işçiler
fabrikayı işgal ettiler.

Patron, işçilerin bu
kararlı duruşu karşısında geri adım
atmak zorunda kaldı,
işçilerin talepleri kabul edildi. İşten atmaların geri çekilmesinin
yanında ücretlere
yansıyacak 400 liralık
ek kazanım da elde
eden işçiler direne
direne kazandı.

işçiyi işten atarak saldırıya geçince atılan işçiler
30 Ocak’ta gece vardiyasında fabrikayı işgal etti.
Polis fabrika önüne yığınak yaptı, patron içerden
mücadeleyi kırmaya çalıştı. Tüm baskılara rağmen
direniş kırılmayınca polis 100’ü aşkın işçiyi darp
ederek gözaltına aldı. Aynı gün serbest bırakılan
işçiler fabrika önünde kitlesel eylemlerle ve içeriden işçilerin desteğiyle, sendikalı çalışma hakkı ve
insanca yaşayacak ücret için mücadeleye devam
ediyor.
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