SENDİKAL PLATFORM
Giriş
Dünya çapõnda yaşanan gericiliğin ve ekonomik krizin etkileri Türkiye’ye de hõzla
yayõlõyor. Sosyalist sistemin çöküşüyle birlikte egemen olan genel siyasal gericiliğe,
yeni teknolojilerin, yeni işletmecilik yöntemlerinin uygulamaya sokulmasõ eşlik
ediyor.
Yõllarõn kemikleşmiş gelenekleri içinde savaşõm veren sendikal hareket, ortaya çõkan
yeni sorunlarõ yaratõcõ yaklaşõmla değerlendiremiyor, yeni koşullara uygun yeni
savaşõm yöntemleri geliştiremiyor.
Burjuvazinin işçi sõnõfõna saldõrõsõnõn mahmuzu, yõğõnsal işten çõkarmalar ve işli
işçilerin yeni işletmecilik yöntemleriyle sendikasõzlaştõrõlmasõdõr.
“Yeni” Disk, bağõmsõz sendikalar ve Hak-İş, ayrõ varlõklarõyla, Türkiye işçi sõnõfõnõn
Türk-İş’te gerçekleşmiş sendikal birliğine yönelik düşman çabalarõn aracõ
konumundadõrlar.
Disk’in başõnõ çektiği “çağdaş” sendikacõlõk, burjuvazinin sõnõfõn birliğini bozmak için
ortaya attõğõ yeni zehirdir.
Kürt milliyetçiliğinin başlattõğõ “Kürt sendikasõ” kurma girişimleri de, burjuvazinin
Türkiye işçi sõnõfõnõ din, dil, õrk, milliyet temelinde bölmeyi hedefleyen planlarõna
hizmetten başka birşey değildir. İşçileri ulusal-etnik köken temelinde bölmeye yönelik
her girişim, işçi sõnõfõ düşmanlõğõdõr.
Sorunlarõn ağõrlaşmasõ, “sendika-içi demokrasi ve militan eylem” gereksiniminin ne
denli can alõcõ önem taşõdõğõnõ tekrar tekrar kanõtlamaktadõr.
Sendikal Platform sendikal hareketin en canalõcõ sorunlarõna ilişkin önerilerimizi
içermekte, sendikal anlayõşõmõzõ, sendikal işleyişin nasõl olmasõ gerektiğine ilişkin
görüşlerimizi ve sendikal-demokratik istemlerimizi içermektedir.

SENDİKAL ANLAYIŞIMIZ
İşçi sõnõfõnõn çok önemli bir toplumsal güç kaynağõ, onun sayõsõdõr. Bu gücü sõnõf önce
sayõsõyla, sonra sayõsal birliğiyle, sendikal birliğiyle kazanõr.
Sendikalar, bu gücü örgütleyerek ve işçiler arasõndaki rekabeti önleyerek kapitalist
sömürüyü azaltmak, ücretleri ve çalõşma koşullarõnõ iyileştirmek için doğdu.
Kapitalizm varolduğu sürece bu yönde kararlõ bir mücadele verilmesi zorunludur.
Sendikalar, işçi sõnõfõnõn en geniş yõğõn örgütleridirler. Sendikanõn yõğõnsallõğõ, kendi
işkolundaki sigortalõ sigortasõz, işli-işsiz tüm işçileri (memur, sözleşmeli, kapsamdõşõ,
taşeron işçisi vb.) kendi çatõsõ altõnda ne ölçüde toplayabildiği ile ölçülür.

Her işçi sendikasõ, en uzlaşmacõ anlayõşõn hakim olduğu sendika bile sõnõfõn
örgütüdür, sõnõf sendikasõdõr. Sõnõf sendikacõlõğõ, ya da sarõ-uzlaşmacõ-“çağdaş”
sendikacõlõk ise, örgütten farklõ olarak sendika yönetiminin hangi sõnõfõn siyasetini
izlediğini anlatõr.
Sõnõf sendikacõlõğõ, işçi sõnõfõyla kapitalistlerin
hareketle, sendikalarõn yalnõzca sermayeye karşõ
yoğunlaşmamasõ, işçi sõnõfõnõn genel siyasal
kalmamasõ, milyonlarca ezilen işçinin genel
gerektiğini savunur.

çõkarlarõnõn uzlaşmaz olduğundan
güncel, acil hedefler için savaşõma
ve toplumsal hareketine kayõtsõz
kurtuluşu için mücadele vermesi

Sõnõf sendikacõlõğõnõn en temel bir ilkesi, aynõ zamanda sendikalarõn gelişme yasasõ
olan “sendikal birlik - sendika-içi demokrasi - militan eylem''dir.
Sõnõf sendikacõlõğõ, uzlaşmanõn reddi demek değildir. Her toplu sözleşme bir
uzlaşmadõr. Burada ölçüt, işçi sõnõfõnõn ideolojisi, sõnõf savaşõmõnõn ve toplumsal
gelişmenin çõkarlarõdõr. Varõlan uzlaşma, proletaryanõn genel olarak bilincini,
devrimci ruhunu, savaşõm verme ve yenme yeteneğini yükseltecek nitelikte olmalõdõr.
Ekonomik-demokratik istemlerimizin ölçütü, ``sendikalarõn ne kadar alabileceği'' ya
da “burjuvazinin ne kadar verebileceği” değil, toplumsal gelişmenin çõkarlarõ
açõsõndan işçi sõnõfõnõn almasõ gerekenin ne olduğudur. Bu anlayõşla doğru dürüst
ücret sendikacõlõğõ yapõp işçilerin haklarõnõ koparmayan, daha ileri bir sendikacõlõğõ
hiç yapamaz.
Sendikal mücadele ile işçiler çeşitli başarõlar kazanabilirler, ama asõl kalõcõ başarõ bu
mücadele sürecinde işçilerin birliğinin sağlanmasõdõr. Bu nedenledir ki sendikal birlik
ilkesel bir konudur. Birlik içinde sendikalar, giderek sõnõfõn tam kurtuluşuna da
hizmet eden örgütsel odaklar olmayõ öğrenmek durumundadõrlar. Ücretli kölelik
sistemi kalkmadan hiçbir sendikal kazanõm kalõcõ olamaz.
Kapitalizmin yokluğu koşullarõnda da sendikalar özgün amaçlarõnõ ve örgütlenme
ilkelerini koruyarak, sõnõfsõz topluma doğru giden süreçte, varlõklarõnõ ve
savaşõmlarõnõ sürdüreceklerdir. Sendikalar, sosyalizm altõnda da üyelerinin haklarõnõ
ve istemlerini işletme yönetimlerine ve - sosyalist devletin çõkarlarõnõ da dikkate
alarak - sosyalist devlete karşõ koruyacaklardõr.
***
Komünistler, yönetimde kimin olduğuna bakmaksõzõn tüm sendikalarda çalõşõr,
Marksist propaganda yürütürler. Sendikalarõn er ya da geç kendi görüşlerini
benimseyeceğini bilir, sendikalarõ bölmezler, içinde çalõştõklarõ sendikanõn disiplinine
uyarlar.
Komünistler sendika-içi demokrasiyi savunur, üyelerin söz ve karar sahibi olmasõnõ,
kendi örgütlerini denetlemelerini isterler. Sendikalarda siyasal görüşler nedeniyle
tasfiyeciliğe karşõdõrlar.

İşçi sõnõfõ devrimcileri sendikalarõn parti, partinin sendika görevlerini üstlenmesine
karşõ çõkar, sendikalarõn örgütsel bağõmsõzlõğõnõ ama siyasette işçi sõnõfõ partisine
bağõmlõlõğõnõ savunurlar. Sendikalar, belli tüzük ve yönetmelikleri, belli kurallarõ olan
yapõlardõr. Hangi kararlarõn alõnacağõna, kimlerin hangi görevlere getirileceğine vb.
sendikanõn kendi disiplini içinde, sendikanõn üyeleri karar verirler. Örgütsel
bağõmsõzlõk budur.
Sendikalar siyasette bağõmsõz olamazlar. Düşman çõkarlarõ temsil eden burjuva ve
proleter siyasi parti ve anlayõşlarõn etki alanõnõn dõşõnda, bağõmsõz kalmalarõ olanaklõ
değildir. Kapitalistlere karşõ kendi sõnõfsal mevzilerinden aktif savaşõm verdikleri
sürece ve işçi sõnõfõnõ burjuva ideolojisinin etkisi dõşõna çõkardõklarõ ölçüde,
burjuvaziden ve burjuva ideolojisinden bağõmsõz sõnõf örgütleri olurlar.

SENDİKAL HAREKETİN ÖRGÜTSEL SORUNLARI
İşçilerin birbiriyle kaçõnõlmaz rekabeti, bölünmüşlüğü kapitalizm tarafõndan sürekli
yaratõlõr. Bu rekabet ülkenin bugünkü koşullarõnda ağõrlõğõyla “işçi-memursözleşmeli”, “sendikalõ-sendikasõz”, “işli-işsiz” gibi ayrõmlara oturmuştur. Buna karşõ
temel bir mücadele yöntemi sendikalaşma ve sendikal birliktir.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun toplumsal yapõsõnõ kökünden değiştirecek dev GAP
projesi, bölgede işçileşme sürecine büyük sõçrama getirecek ve Türkiye işçi sõnõfõna
birkaç milyon daha ekleyecektir. Bu sağlõklõ bir sõnõfsal ayrõşmayõ da yanõnda
getirecek, ülke çapõnda sendikal birliği daha da pekiştirecektir.

Sendikal birlik
Sendikal birliğin örgütsel ilkesi, “her işkolunda tek sendika, ülke çapõnda tek üst
örgüt, uluslararasõ aktif sendikal birlik”tir.
Bugün sendikal birlik Türk-İş'te gerçekleşmiştir. Sendikalõ işçilerin yüzde 80'i Türk-İş
üyesidir.
Küçük sendikalarla, hak almayõ bõrakõn, kazanõlmõş haklarõ korumak bile
olanaksõzlaşmõştõr. Bağõmsõz sendikalar, tüm varlõklarõyla Türk-İş'e katõlmalõdõrlar.
Burjuvazinin işçi sõnõfõnõ bölücü çabalara alet etmeye çalõştõğõ “yeni” DİSK'e sõnõf
savaşõmõnõn yüklediği görev, tüm para ve mal varlõğõyla Türk-İş'e katõlmaktõr.
Ayrõ bir konfederasyon olarak, burjuvazinin işçileri din temelinde bölme çabasõna
yarayan Hak-İş de Türk-İş'e katõlmalõdõr.
Türk-İş ve bağlõ sendikalar, bunlarõn kendisine katõlmasõnõ özendirici, birleşmenin
önünü daha da açõcõ tutum izlemeli ve önlemler geliştirmelidir.
Türk-İş tüzüğündeki “her işkolunda tek sendika” ilkesi ikircimsiz uygulanmalõ,
madencilik, çimento-toprak-cam, ticaret-büro, banka-sigorta işkollarõndaki Türk-İş
üyesi sendikalar ivedilikle birleşmelidirler.

Konfederasyon tipi örgütlenme işçi sõnõfõnõn savaşõm gereksinimleri gözönüne
alõndõğõnda oldukça gevşek disiplinli ve yetersiz kalmaktadõr. Daha merkezi, üye
sendikalar üzerinde yaptõrõm gücü daha yüksek örgütlenme biçimleri üzerinde
düşünülmelidir.

Kamu işçilerinin sendikalaşmasõ
İşçi sõnõfõnõn, üretici emekçi olan ve olmayan kesimleri vardõr. İmalat, madencilik (taş
ocakçõlõğõ dahil), ulaşõm, haberleşme, enerji, eğitim, sanat, bilim, yayõncõlõk, eğlence,
otel-lokanta gibi, mal ve hizmet üreten ve artõk-değer yaratan çeşitli alanlarda çalõşan
(ve işgücünü sermayeyle değiştiren) kesimleri üretici emekçidirler, kollektif emekçiyi
oluştururlar.
İşçi sõnõfõnõn, ticaret, muhasebe, bankacõlõk, sigortacõlõk, reklamcõlõk, sekreterlik gibi
artõk-değer yaratmayan ve (işgücünün yine sermayeyle değiştirildiği) alanlar ile,
kapitalist sistemin sistem olarak gerekliliklerini karşõlayan ya da bozukluklarõnõ
gideren (işgücünün sermayeyle değil gelirle değiştirildiği), para basma, tamir (düzenli
bakõm değil), depolama, soğutma, ambalajlama, sağlõk, hukuk, devlet memurluğu gibi
alanlarda çalõşan kesimleri de üretici olmayan emekçilerdir.
Bu kesimlerin hepsi, kapitalist emek örgütlenmesi ya da yeniden üretim sürecinin
içindedir ve sömürülmektedir. Hepsi işçidir.
“Memur” adõ verilen kamu görevlilerinin bugün sendikalaşmakta olan kesimi, devlet
aygõtõnõn en altlarõnda çalõşan geniş ücretli emekçilerdir. Kendilerini ücretli emek
içinde örgütleyen sistemle, sõnõfla sömürü ilişkisi ve çelişkisi içinde, kamu
işçileridirler.
İşçi sõnõfõnõn parçasõ olan kamu görevlilerinin, işçi sõnõfõ bütününden ayrõ bir
kesimlermiş gibi, işkollarõndaki işçi sendikalarõnõn dõşõnda sendikalaşmalarõ yanlõştõr.
Sõnõfõ bölmeye çalõşan burjuvaziye objektif bir hizmettir. (Eğitim-bilim işkolunun
durumu farklõdõr.) “Memur” sendikalarõnõn, daha kurulurken bölünmeleri de yanlõştõr.
Oysa, kamu işçi sendikalarõnõn iki önemli işlevi olacaktõr. Birincisi, kamu
sektöründeki faşist kadrolaşmanõn kõrõlmasõ, ikincisi devlet kurumlarõnõn içine işçi
sõnõfõnõn etkisini sokmaktõr.
Herkes kendi işkolundaki sendikaya gitmeli, ``memur'' sendikalaşmasõ o işkolundaki
işçi sendikasõ üzerinden yürütülmelidir. Kurulmuş ``memur'' sendikalarõ, kendi
işkollarõndaki Türk-İş üyesi işçi sendikalarõna katõlmalõdõrlar. Eğitim-bilim
işkolundaki sendikal ikilik kaldõrõlmalõ, eğitim işçileri tek bir sendika olarak Türk-İş
çatõsõ altõna girmelidirler. Burada işçi sendikalarõna düşen görevler vardõr. Bunlar
“memurlarõn” ve sendikalarõnõn kendi bünyelerine girmelerini özendirmeli, kapõlarõnõ
açmalõ, sendikalaşmalarõnõ sağlayõcõ her türlü önlemi almalõdõrlar.
Bugün Türk-İş'te birliği savunmamak, sõnõfõn mücadeleyi “sendikal birlik, sendika-içi
demokrasi ve militan eylem” temelinde ilerletmesine taş koymak demektir. Türk-İş
dõşõnda sendikal örgüt yaratma girişiminde bulunmak, bu girişimi desteklemek, bu
amaçla Türk-İş içinde propaganda vb. çalõşmasõ yürütmek, işçi sõnõfõnõn kavgasõna
düşmanlõktõr, bölücülüktür. Sendikal rekabet sõnõfõ bölmekten başka bir işe yaramaz.

İşçi sõnõfõnõn ülke çapõnda, senkronize olmuş militan-yõğõnsal bir demokrasi
mücadelesi vermesinin direği, Türk-İş'te sendikal birliktir! Yanlõş yapan bir Türk-İş'in
alternatifi de, doğru yapan Türk-İş'tir. Türk-İş'den yana kesmeyen bõçak, burjuvaziden
yana keser.

Bölge ve il temsilcilikleri
Sendikal hareketin toplu ve eşgüdümlü davranma yeteneğini geliştirmek için il
çapõnda sendikalararasõ örgütsel yapõlarõn geliştirilmesine önem verilmelidir. Türkİş'in atamalõ bölge ve il temsilcilikleri seçimli bir yapõya kavuşturulmalõ, Kocaeli
sendikalar birliği türünden sendikalararasõ eşgüdüm organlarõ yaygõnlaştõrõlmalõdõr.

Ulusal-uluslararasõ savaşõm birliği
Türkiye kapitalizminin gelişme düzeyi, işçilerin işkolu düzeyinde savaşõmõnõ yetersiz
kõlõyor. Bir tekelin farklõ işkollarõndaki işyerlerinde çalõşan işçilerin aynõ işverene
karşõ davranõş, istem ve savaşõm birliğinin sağlanmasõ için farklõ işkollarõnõn
sendikalarõnõn eşgüdümlü tutum almasõ zorunluluktur.
Hatta ulusal ölçekte savaşõm artõk yetersiz kalmaktadõr. Türkiye tekellerinin dünya
tekelleri ile içiçeliğinin iyice öne çõktõğõ (kimya, otomotiv, çimento vb.) birçok
sektörde Türkiye sendikalarõ ile başka ülke sendikalarõnõn ve uluslararasõ üst
örgütlerin davranõş, istem ve savaşõm birliğinin sağlanmak durumundadõr.
Uluslararasõ düzeyde aktif sendikal birlik mutlak bir zorunluluktur.

Sendikalaşma
Resmi verilerde sigortalõ işçi kesiminde sendikalaşma oranõ, %60 dolayõnda
görünmekle birlikte, işçi sayõlan işçileri dikkate aldõğõmõzda bu oran %36'ya
inmektedir. Sõnõfõn ``memur'', sözleşmeli, işsiz vb. üyeleri hesaba katõldõğõ zaman
oran daha da düşer.
Sendikasõz işçilerin varlõğõ, işçilerin rekabetini körüklerken sendikal birliği zayõflatan
en önemli bir faktör ve sõnõf savaşõmõnõn önünde ciddi engeldir.
Burjuvazi iş ve ticaret yasalarõndaki boşluklardan yararlanarak işçileri
sendikasõzlaştõrõyor. Hem de sigortasõz kaçak işçi çalõştõrõlmasõnõ daha da
yaygõnlaştõrõyor. Burjuvazi işçileri müteahhit-taşeron işçisi kullanarak, işçileri
“memur” ya da sözleşmeli statüye geçirerek, “geçici”/öğrenci-stajyer işçi kullanarak,
toplu sözleşmelerde bir kõsõm işçiyi “kapsamdõşõ” tutup “A-B tipi” ayrõmõ yaparak,
çocuk işçilerin-çõraklarõn sendikalaşmasõnõn önüne yasal engeller dikerek, part-time
işçi kullanõmõna, atölye evlerde fason üretim için aile işçiliğine yönelerek, serbest
bölgeler oluşturarak, oda-sendika ayrõmõna yaslanarak, hileli iflaslar vb. yollarla, en
önemlisi toplu işten çõkarmalarla işçi sõnõfõnõ sendikasõzlaştõrmaya çalõşõyor.
Sendikalar buna karşõ durmalõ ve:
a) Müteahhit-taşeron işçilerinin sendikalaşmasõ için kampanya başlatõlmalõdõr.
Taşeronluk kurumunun işleyiş biçimlerine uyarlõ savaşõm biçimleri geliştirilmelidir.

b) Geçici işçilerin sendikalaşmasõna önem verilmeli, onlarõn kadroya geçirilmesi
sorunu her toplu sözleşmenin vazgeçilmez gündem maddesi olmalõdõr. Öğrencistajyer işçiler işyerindeki sendikal haklardan yararlanmalõ, SSK kapsamõna
alõnmalõdõr.
c) İşverenin toplu sözleşmelerde bir kõsõm işçiyi “kapsamdõşõ” ilan etmesi keyfiliğine
sendikalaşma kampanyasõyla yanõt verilmeli, işyerinin tüm işçileri (çõraklar içinde)
grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara pratikte kavuşturulmalõdõr.
Sözleşmeli statüdeki işçilerin sendikalaşmasõnõn önünde hiçbir yasal engel yoktur.
d) Teknik elemanlarõn sendikalaşmasõna destek olunmalõ, kafa-kol emeğinin aynõ
sendika çatõsõ altõnda örgütlenmesi sağlanmalõdõr.
e) Serbest bölgelerdeki işçilerin burjuvazinin koyduğu yapay yasal engelleri
sendikalaşmayla aşmalarõ sağlanmalõdõr.
f) Düzenli-mevsimlik tarõm işçileri arasõnda sendikalaşma kampanyasõ yürütülmelidir.
g) Milyonlarca işsiz işçinin aidat ödemeden (ya da sembolik bir aidatla) sendikalara
üye edilmesinin yol ve yöntemlerinin geliştirilmesi, çok önemli bir örgütlenme
hedefidir.
h) Emekli işçilerin sendikalarla sõcak örgütsel bağ içinde olacaklarõ biçimler
yaratõlmalõdõr.
Küçük işletmeler, ücretlerin en düşük, sigortalõlaşma ve örgütlenmenin en zayõf
olduğu yerlerdir. Temel görevi, işçi nerede çalõşõrsa çalõşsõn işgücünün karşõlõğõnõ
almasõnõ sağlamak olan sendikalar, işgünüyle, ücretiyle, işkoşullarõyla korkunç bir
sömürünün yürüdüğü bilinen küçük işyerlerinde sendikalaşmayõ ivedi gündem
maddesi yapmalõdõrlar. İşyerlerinde kaçak işçi kullanõmõna karşõ çõkmalõ,
sigortalõlaştõrma ve sendikalaştõrma seferberliğini birbirleriyle eşgüdüm içinde
yürütmelidirler.
Kimi sendika yöneticileri sendikaya üyelik için yapõlan noter vb. masraflarõnõ,
sendikalaşmayõ yaygõnlaştõrma çalõşmasõnõn önünde engel gösteriyorlar.
Sendikalaşma kampanyasõ ne kadar yaygõnlaşõrsa, masraflarõn yükü o ölçüde
azalacağõ gibi, bugünkü sendikal yasalarõ geri püskürtmek de o kadar yakõnlaşõr.
Sendika üyeliğinde noterden tasdik masraflarõnõ sendika değil devlet ödemelidir.
Sendikalar birbirleriyle değil, işkollarõndaki sendikasõz işçileri sendikalaştõrma
konusunda ulaşõlmasõ gereken düzeyle, yani kendi kendileriyle rekabet etmelidir.
Kapitalizm koşullarõnda işçilerin rekabeti kalkmaz ama, işçi hareketinin gitmeyi
hedeflemesi gereken yön budur.

Yetki sorunlarõ

Sendikanõn (ya da sendikalarõn) noterden tasdikli üye fişlerinin yetki başvurusundan
üç gün sonra işverene verilmesi uygulamasõ kaldõrõlmalõ, toplu sözleşme yetkisine
sahip sendika referandumla belirlenmelidir.
Referandum sendikal birliğe karşõ işlemez. Tersine işçilerin gönüllü seçimine dayanan
bir birliği doğurur. Taraflar işçidir, referandum işçilerin kendi aralarõndan seçtiği bir
komitenin denetiminde yapõlmalõ, işyerinin konumu işçi olan tüm çalõşanlarõ oy
kullanmalõdõr.
Yetki anlaşmazlõklarõnda sahtekarlõklara karşõ bir önlem olarak, tüm işkollarõnõn işçi
sendikalarõ işkolu istatistiklerini hazõrlayan kurulda yer almalõ, istatistikler 3 ayda bir
yayõnlanmalõdõr.

Militan eylem, grev ve sõnõf dayanõşmasõ
İşçi sõnõfõ “sendikal birlik - sendika-içi demokrasi ve militan eylem'' ilkesini yaşama
geçirdikçe kazanõmlarõnõ ilerletebilir.
Türkiye işçi sõnõfõ 1986'dan bu yana, grevlerden grev yasağõ olan işkollarõnda verim
düşürme, işbõrakma, toplu vizite, ülke çapõnda yemek boykotu eylemlerine, ``ücret
kadar verim'' kampanyalarõna, ölüm oruçlarõndan mitingler ve başkente yõğõnsal
yürüyüşler yapmaya, fabrika işgallerine vb. dek pekçok zengin eylem türleri geliştirdi.
Bazõ işkollarõndaki grev yasaklarõnõ fiili grev hakkõna dönüştürdü. Burjuva legalitesini
lime lime etti. Bu eylemler, Türkiye tarihinin en uzun, õsrarlõ, sürekli ve en yaygõn
eylemleri oldu.
İşçi eylemleri çok sayõda kadõn işçiyi ön saflara iterken, işçi ailelerinin yoğun katõlõmõ,
sõnõfõn bir bütün olarak harekete geçtiğinin göstergesi oldu. İşçilerin tekil
işyerlerinden çok tüm işkolu çapõnda harekete geçmesi de, ülke çapõnda sõnõf
savaşõmõnõn yansõmasõydõ.
Eylemlerle sokaklarõn egemeni olmaya yönelen işçi sõnõfõ, bu süreçte, küçük
burjuvaziyi de kendi hegemonyasõna kazanmanõn eşsiz örneklerini verdi. Yoksul ve
ezilen halk yõğõnlarõ, esnaf, öğrenciler, işçi eylemlerinin önde gelen destekçisi oldular.
İşçi eylemleri içinde fabrikadan fabrikaya, işkolundan işkoluna ve uluslararasõ sõnõf
dayanõşmasõnõn canalõcõ önemi bilince çõktõ. İşçiler, üretimden gelen gücün
kullanõlmasõnõn güçlü bir sõnõf dayanõşmasõ silahõ olduğunu, grevdõşõ eylemlerin
grevlerin başarõsõnda oynadõğõ rolü kendi deneyimlerinden gördüler.
Hemen her eylemde işçilerin haykõrdõğõ, “işçiler birleşin iktidara yerleşin'',
“demokrasi işçilerle gelecek'' gibi belgiler, sõnõfõn siyasal savaşõmõnõn seyrettiği
boyutu da gösterdi. İşçi sõnõfõ ``insanca yaşam'' için özveri yapmaya hazõr olduğunu,
ölümü göze aldõğõnõ defalarca haykõrdõ.
Bu eylemlerden çõkarttõğõmõz belli başlõ dersler şunlardõr:
Sendika yönetimlerinin çoğu kez militan yõğõnlarõn gerisinde kalmasõ, sendika-içi
demokrasinin önemini, sendikalarõn yönetimine militan tabanõn çõkarlarõnõ en iyi
savunacak kadrolarõn gelmesi gereğini öne çõkardõ.

Eylemler içinde kurulan işçi komisyonlarõ hem savaşõmõn boyutlarõnõn sendikalarõn
çapõnõ aştõğõnõ, hem de soldaki siyasal boşluğun ne denli yakõcõ bir sorun olduğunu
yansõttõ. İşçi sõnõfõnõn öncü parti gereksinimi bugün her zamankinden daha
acilleşmiştir.
Eğer proletarya, düşmana karşõ kullanõlan siyasal basõnç yöntemlerini mantõksal
sonucuna götürmeye hazõrlõklõ değilse, bu yöntemlerin hiçbiriyle amacõna ulaşamaz.
Herhangi bir eylemin düşmanda yaratacağõ tepki, bu tepkiye işçinin yanõtõ, giderek
eylemin tõrmanõşõ ve Türkiye gibi zayõf halka bir ülkede bu tõrmanõşõn mantõksal
sonuçlarõnõn neler olabileceği önceden düşünülmeli, işçi örgütleri üyelerini buna
örgütsel olarak hazõrlamalõdõrlar. İşçiler, ordunun ve polisin artõk olağanlaşan
saldõrõlarõna karşõ önlem almalõdõrlar. İşçi sõnõfõnõn Zonguldak tümenlerinin eylemi, bu
açõdan öğretici derslerle doludur.
Kararlõlõk, ideolojik eğitim ve örgütlenme ile doğru orantõlõdõr. İşçi sõnõfõnõn
kararlõlõğõ, “teslim olmaktansa ölmek” parolasõna inatla uymasõ, yalnõzca tarihsel bir
etken değil, belirleyici, kazandõrõcõ bir etkendir.
Kavga kesimsel değil sõnõfsaldõr. Sõnõfa karşõ sõnõfõn çarpõşmasõdõr. Esnafõn, öteki
emekçilerin işçi sõnõfõnõn verdiği kavgayla aktif dayanõşma içine çekilmesinin,
proletarya hegemonyasõnõn geliştirilmesi açõsõndan çok önemli siyasal sonuçlarõ
vardõr.
Sosyalist sistemin çöküşü ve dünya çapõnda karşõ-devrim ve gericilik dönemiyle
belirlenen günümüzde, stratejik üstünlük emperyalizmdedir. Önemli ölçüde güç
yitiren dünya işçi sõnõfõ yoğun ideolojik ve pratik saldõrõ altõndadõr. Bu ortamda,
sendikalar işçi sõnõfõmõzõ uzun süreli bir yõpratma savaşõna hazõrlamak, sendikal birliği
ve ekonomik-demokratik kazanõmlarõ kõskançlõkla korumak durumundadõrlar.
Sendikalarõ, yeni koşullarõ tüm yönleriyle anlamaya yönelik, devrimci atõlõmlõ,
saldõrgan, özverili ve inançlõ bir çalõşma beklemektedir. Militan ekonomik savaşõmõn
yanõsõra bu çalõşmanõn başlõca halkalarõ sendikal harekette ayrõ-gayrõlõğa son verilmesi
ve kapsamlõ-yaygõn sendikalaşma kampanyalarõna girişilmesi, sendika-içi eğitim,
sendika-içi demokrasi, uluslararasõ sendikal birliğin derinleştirilmesidir.
Grev hakkõnõn tamamen ya da kõsmen yasaklõ olduğu işkollarõnda ve yeni
örgütlenmekle birlikte grev yasağõ kapsamõnda bulunan “memur'' sendikalarõnda grev
hakkõnõn kazanõlmasõ temel bir demokratik istem olarak sendikal hareketin önünde
durmaktadõr.
Türk-İş yönetiminin geçtiğimiz yõllarda vurguladõğõ bazõ noktalar, ekonomik
savaşõmda büyük önem taşõmaktadõr:
Sömürünün azmasõyla birlikte yaşam koşullarõ gitgide kötüleşen işçi sõnõfõ, buna karşõ
“üretimden gelen gücünü'' kullanmalõ, Türk-İş'in “ödenen ücret kadar verim'' çağrõsõnõ
ülke çapõnda uygulamalõdõr. Bunun alt sõnõrõ işi yavaşlatmak, üretimi düşürmekse, üst
sõnõrõ da ücretlerin düzeyini bileğinin gücüyle kendisinin belirlemesidir.
Kötü çalõşma koşullarõ, işçileri fiziksel olarak tüketiyor. Buna karşõ işçiler, “işçi
sağlõğõ ve iş güvenliğinin ihlal edildiği ya da tehlikede olduğu tespit edilen sektör,

işkolu ve işyerinde, pratikte tüm kurallarõ ile işçi sağlõğõ ve iş güvenliği gereklerine
uygun can güvenliği sağlanana kadar işbaşõ yapõlmamasõ'' yönündeki Türk-İş çağrõsõnõ
uygulamalõdõrlar.

SENDİKAL İŞLEYİŞ
SENDİKA-İÇİ DEMOKRASİ
Sendika-içi demokrasi işçi sõnõfõnõn yakõcõ bir sorunudur. Sendika-içi demokrasi
sendikalarõn büyüme yasasõdõr. Düzgün işlemesi, işçi yõğõnlarõnõn isteklerinin
önündeki bazõ önemli engelleri kaldõracak, Türk-İş'in demokratikleşmesine, güçlü bir
sendikal birliğin oluşmasõna ölçülmez katkõda bulunacak, sõnõf savaşõnõn dolu dizgin
ilerlemesine yarayacaktõr.
Bugünkü yasal yapõ içinde sendikalarda tabanõn söz ve karar sahibi olmasõnõn başlõca
mekanizmasõ, iki-üç yõlda bir yapõlan ve sonucu etkileyen - muhaliflerin adaylõğõnõ
engelleme, işverene ihbar etme, tayin ettirme, delege seçilen birimleri başka
birimlerin içine katarak muhalif oylarõ eritme, tehdit, güç kullanõmõ, polis çağõrma, vb.
- çeşitli hilelere, oldubittilere sahne olan kongrelerdir.
Bu bir yana, işçi taban şube düzeyinde sözünü geçirse, bu kez şubenin yetkisizliğiyle,
merkezin görevden alma ya da ihraç tehdidiyle karşõlaşmaktadõr. Ayrõca, yönetim ile
üyeler arasõnda köprü olan yasal işyeri temsilcilerinin sayõsõ ve sendikal çalõşma
yapma olanaklarõ sõnõrlõ, işbaşõna geliş biçimleri anti-demokratiktir.
Oysa işçiler, sendikalarõn örgüt dokusunu bozan bu tür uygulamalara son vermeyi,
kendi temsilcilerini kendileri seçmeyi, kendi yöneticilerini görevini yapmamasõ
durumunda görevden alabilmeyi, toplu sözleşme taslaklarõnõn hazõrlanmasõnda ve
sözleşmenin imzalanmasõnda söz ve karar sahibi olmayõ istiyorlar. İşçiler, sõnõfõn en
geniş yõğõn örgütleri olan sendikalarda siyasal görüşler nedeniyle tasfiyeciliğe
gidilmesin istiyorlar. Bu konuda çeşitli somut girişimlerde de bulunuyorlar.
Bu alanda komünistlerin önerdiği bazõ somut çözüm yollarõ şöyledir:

Seçim ilkesi
Tabanõn söz ve karar sahibi olmasõnõn temel yöntemi “seçim''dir. İşyeri temsilcisinden
genel başkana dek her düzeyde yönetici seçimle işbaşõna gelmeli ve ancak onu
seçenlerce görevden alõnabilmelidir. Sendikalarõn olağan genel kurullarõ yõlda bir, en
fazla iki yõlda bir toplanmalõdõr.

Seçim esaslarõ keyfi saptanmamalõ
Şube genel kurullarõ için delege seçimlerine esas olan işyeri guruplandõrmalarõ ve
delege sayõlarõ, yönetimce keyfi olarak değil, önceden saptanmõş esaslara göre
belirlenmeli, kesin durum seçimlerden en az üç ay önce üyelere duyurulmalõdõr.

Tasfiyecilik yok

Sendikalar, içlerinde her türlü siyasal görüş ve inançtan işçiyi barõndõran
örgütlenmelerdir. Sendikalarda farklõ görüşlerin serbestçe propaganda edilmesinin
olanaklarõ yaratõlmalõ, siyasal görüş farklõlõklarõ nedeniyle üye tasfiyesi yoluna
sapõlmamalõdõr.
Görüş ayrõlõklarõ örgütün temsilcilik seçimlerinde, şube ve genel merkez
kongrelerinde ele alõnõr. Tabanõn desteğini alan, işçinin gerçek ve uzun erimli çõkarõnõ
yansõtan, doğru görüşler mutlaka sendika yönetimine yansõyacaktõr.
Sorun bilinç sorunudur. Çoğunluk, bugün durduğu yerde komünistlere göre geri
kararlar alabilir. Doğru görüşleri bu yapõya hakim kõlmanõn yolu, en başta örgütün
disiplinini kabul etmekten, çoğunluğun aldõğõ kararlara - yanlõşlõğõnõ göstererek uymaktan geçer.

Kadõn işçiler yönetime
Birçok işkolunda çok sayõda kadõn işçi çalõşmasõna karşõn sendikalarõn yönetim
kademelerinde kadõn işçi sayõsõ yok denecek ölçüde azdõr. Kadõn işçilerin sendikal
çalõşmaya her düzeyde daha çok ve aktif katõlmalarõ özendirilmelidir. Her düzeyde
kadõn sendika yöneticisi sayõsõnõ artõrmak için özel çaba harcanmalõ, sendikadaki
kadõn yönetici sayõsõ, en az o işkolundaki kadõn işçi sayõsõyla orantõlõ olmalõdõr.

Profesyonel sendikacõnõn ücreti
Profesyonel sendikacõnõn ücreti, o işkolunda toplu sözleşmeyle alõnmõş en yüksek
vasõflõ işçi ücretini, aldõğõ hizmet ödentisi de sözleşmeyle bağlanmõş kõdem
tazminatõnõ aşmamalõdõr.
Daha yüksek ücret isteyen araştõrmacõ-uzmanlarõn çalõştõrõlmasõ işin çõkarõ açõsõndan
zorunlu bulunursa, bu konuda sendika kongresi özel karar almalõdõr.

İşyeri temsilcisi ve temsilcilik odasõ
Bugün sayõsõ - işyeri ne kadar büyük olursa olsun - en çok 8 olabilen yasal işyeri
temsilcileri, işçilerin sorunlarõna yetişememekte, birçok durumda sendikaya bile
uğrayamamaktadõrlar. Sorun, vardiyalõ çalõşan işyerlerinde içinden çõkõlmaz bir
duruma gelmiştir. Yasa gereği işyeri temsilcileri sendika şube yönetimince atanmakta
olup, sözleşmelerle tanõnan çalõşma süreleri ve olanaklarõ çok sõnõrlõdõr.
Her işyerinde mutlaka temsilcilik odasõ olmalõdõr. Vardiyalõ çalõşan işyerlerinde, her
vardiyada gündüz vardiyasõyla eşit sayõda temsilci bulunmalõdõr.
Temsilciler işyerindeki işçilerce seçilmeli, sendikal çalõşma süreleri hiçbir şekilde
kõsõtlanmamalõdõr. Temsilcilerin görevleri, eski sözleşmenin bitiş tarihine kadar değil,
yeni sözleşmenin imzalanma tarihine kadar sürmelidir.
Sendika yöneticilerinin işyerlerine giriş-çõkõşlarõ izne bağlõ olmamalõ, sendikalar
işyerlerinde toplantõ yapabilmelidirler.

Sendikal çalõşmanõn hõzlandõrõlmasõ açõsõndan sendika şube (ya da bölge) temsilciler
meclisi toplantõlarõ periyodik ve sõk yapõlmalõ, aldõğõ kararlar, sendika yönetimi
tarafõndan uygulanmalõdõr.

İşyeri komiteleri
Bazõ işkollarõnda işçiler, kendi içlerinden seçtikleri temsilcinin şube yönetimince
“atanmasõnõ'' sağlõyor ve mevzuatõn üzerinden aşõyorlar. Ancak, bunun yeterli
olmamasõ karşõsõnda işçi sõnõfõmõzõn yaratõcõ insiyatifi, işyeri komitelerini ortaya
çõkarmõştõr.
İşyeri komiteleri, sendikal örgütlenmedeki tõkanõklõklarõ aşmak üzere işçilerin
işyerlerinde oluşturduklarõ legal, açõk, tüm işçileri kucaklayan, demokratik sendikal
taban örgütlenmeleridir. Yasalar ve bir kõsõm sendikacõlarõn tutumu nedeniyle yer yer
sendikalarõn dõşõnda da kalsalar, gelişme yönü ve işlevleri açõsõndan sendikal
örgütlenmeyi tabana indiren, söz ve karar sahibi olmanõn mekanizmasõnõ aşağõdan
yukarõ doğru yerleştiren sendika-içi demokrasi organlarõdõrlar.
İşyeri komiteleri, sekter, bölücü etkilerle iğdiş edilme ve sendikalara karşõ koçbaşõ
haline getirilme tehlikesine karşõ korunmalõdõr. Sendikalarõn çatõsõ altõnda, işçilerin
inisiyatifinin önünü açan yõğõnsal örgütlenmeler olma işlevleri güçlendirilmeli ve
kendi içlerinde demokratik işleyişleri yerleştirmelidirler.
İşyeri komitelerinin gelişmesi, şubeler düzeyinde ve giderek daha üst düzeylere doğru
sendika-içi demokrasinin sõçrama yapmasõna yol açacak, Kristal-İş'te olduğu gibi
tüzüklere girecektir.
Sendikalar, işyeri komitesi örgütlenmesinin önünü açmalõ, işyeri komitelerini ve
demokratik işleyişlerini destekleyici, ilerletici, hatta işçiler kurmamõşsa kurulmasõnõ
özendirici olmalõdõrlar.

Sendika binalarõnõn açõlõş saatleri
Bugün birçok sendika şubesi devlet dairesi gibi çalõşõyor, akşamlarõ ve hafta sonlarõ
kapanõyor. Oysa sendika işçilerin örgütüdür, işçinin mesai saatleri dõşõnda, akşamlarõ
ve hafta sonlarõ da açõk olmalõdõr. İşleyiş buna göre ayarlanmalõ, uygun bir nöbet
düzeni içinde üyelerin görev almasõ sağlanmalõdõr.
Özellikle grev sõrasõnda, sendika şube binalarõ
kullanõlabilmelidir.

işçilerin karargahõ olarak

Toplu sözleşme komiteleri
İşçiler, toplu sözleşme taslaklarõnõn hazõrlanmasõna aktif katõlmak, bağõtlanacak sonul
sözleşme metni üzerinde söz ve karar sahibi olmak istiyorlar.
Sözleşme dönemi öncesinde her işyerinde toplu sözleşme komitesi kurulmalõ, işçilerin
görüşleri alõnmalõ, toplu sözleşme taslağõ buna göre hazõrlanmalõdõr. İşverenle
imzalanacak sözleşme metni önce üyelerin onayõna sunulmalõdõr.

Hükümet programõ değil çalõşma raporu
Sendika genel kurullarõna sunulan çalõşma raporlarõ, yönetimin geçen dönem
çalõşmalarõnõn net ve özlü hesabõnõ veren belgeler olmalõdõr. Tüm sendikal hareket
açõsõndan kaynak israfõ olan, hükümet programõ özentisi, laf salatasõyla dolu ``rapor
kitabõ'' hazõrlama alõşkanlõğõna son verilmelidir.

Sendikal yayõnlar ve eğitim
Sendika yayõnlarõnõn özel bürolar tarafõndan hazõrlanmasõ doğru değildir. Bu gibi işler
sendikalarõn kendi yetiştirdikleri kadrolarca yapõlmalõ, sendika üyeleri işe aktif
katõlmalõdõr.
Sendika eğitimleri, asõl olarak sendikanõn kendi elemanlarõnca - işçi aydõnlarca işyerlerinde sürdürülmeli ve üyeleri işçi sõnõfõnõn canalõcõ sorunlarõ hakkõnda
aydõnlatmaya yönelik olmalõdõr.
Bugün işçi sõnõfõ gereksinim duyduğu birçok şeyi satõn alamõyor. Günlük gazeteler,
dergiler, siyasal yayõnlar bu gereksinimler içinde önemli bir yere sahiptir. Çeşitli sõnõf
ve katmanlarõn siyasal görüş ve tutumlarõnõ öğrenmeleri açõsõndan işçilerin yaygõn
yayõn okumasõnõn önemi büyüktür.
Sendikalar, günlük gazeteden haftalõk-aylõk siyasal dergilere dek her çeşit yayõnõn
işçilerce genel merkez ve şubelerde okunmasõna yardõmcõ olacak önlemleri almalõ ve
eğitim fonlarõnõn bir bölümünü buna ayõrmalõdõrlar. Sendika binalarõ aynõ zamanda
işçilerin okuma odasõ işlevini görmelidir.
Bölgelerde sendikalarõn tek ya da ortaklaşa kullanacaklarõ lokal, misafirhane ve
sosyal-kültürel toplanma merkezleri açõlmalõdõr.

Sendika paralarõ
Sendika şubeleri üyelerle doğrudan ilişki içindedir. Sendikal çalõşmanõn verimi
açõsõndan, sendika gelirlerinin belli bir bölümü, şubelerin tasarrufuna bõrakõlmalõdõr.
Türk-İş, hangi ad altõnda olursa olsun merkezi bir grev fonu oluşturmalõ, bu fonda
biriken para taşõnõr ya da taşõnmaz değerlere bağlanmamalõdõr.
Sendikalarõn kasalarõnda biriken aidatlarõ tahvil, hazine bonosu, toplu konut ve kamu
ortaklõğõ kurumunun gelir ortaklõğõ senedi ya da sendika üyelerinin çalõştõklarõ
firmalarõn hisse senetleri gibi ``taşõnõr değerlere'' yatõrmalarõ doğrultusunda bir eğilim
gelişiyor. Sendika fonlarõyla holding kurma girişimleri de oluyor.
Sendikalar, işçilerin işverenler karşõsõnda çõkarlarõnõ koruyup geliştirmek üzere
kurulmuş örgütlerdir. Onlarõn bu asgari temel işlevlerinden kopartõlõp finans-kapital
süreçlerine bağlanmasõ, sõnõf savaşõmõna para-faiz-borsa hesaplarõnõn, hele kendi
örgütlü bulunduklarõ işyerlerinin hisse senedi fiyatlarõnõn gözlüğünden bakmalarõ,
onlarõ ekonomik-demokratik haklar savaşõmõnda ileri atõlamaz hale getirebilecek,
kavgayõ geriletici etkiler yaratacaktõr. Öte yandan, enflasyonun koşar adõmlarla

ilerlediği bir ortamda, sendika fonlarõnõn değer yitirip fiilen küçülmesine de göz
yumulamaz.
Sendikalar bu sorunun işçi aidatlarõnõ burjuvaziye armağan etmeyecek bir biçimde
çözümlenmesinin yollarõnõ araştõrmalõ, kongrelerinde konuyu görüşmelidirler.
Sendikalarõn üyelerine ucuz mal sunmak üzere tüketici kooperatifleri kurma
girişimleri özendirilmelidir.

SENDİKAL-DEMOKRATİK İSTEMLER
Yasalara yama yetmez
Sendikalar, anayasanõn ve - iş yasalarõ dahil - sendikal ve siyasal çalõşmalara yasak ya
da kõsõtlama göre tüm anti-demokratik yasalarõn baştan sona kaldõrõlmasõ yönünde
savaşõmõ yükseltmelidirler. Burjuvaziden ve onun devletinden bağõmsõzlõğõ, bunun
yanõsõra tüm emekçilerin tüm demokratik haklarõnõ savunmalõdõrlar.
Tüm çalõşanlarõn iş yasasõ kapsamõna alõnmasõ, sendikal ve siyasal haklarõnõn eksiksiz
tanõnmasõ, tam kapsamlõ sosyal sigorta, grev yasaklarõnõn, YHK'nõn, vb. organlarõn
kaldõrõlmasõ, hep bu çerçevenin içinde hedeflerdir.

Kurullarõn çoğunluğu işçi
İş ve çalõşma yaşamõyla ilgili uyuşmazlõklara bakan tüm yargõ, hakemlik ve disiplin
kurullarõnõn çoğunluğu, işçilerin seçtiği temsilcilerden oluşmalõdõr.

Çocuk işçilerin ve çõraklarõn haklarõ
Çocuklarõn çalõştõrõlmasõ, 12 yaşõndan başlayarak, yaşa göre günde 2-6 saat arasõnda
sõnõrlandõrõlmalõ, eğitimle işin eşgüdümü sağlanmalõ ve çocuk sağlõğõna zararlõ
işkollarõnda tümden yasaklanmalõdõr. Üretimde hatõrõ sayõlõr bir yer tutan bu işçi
kesimine tam sendikal haklar tanõnmalõdõr.
Yaşa göre ücret uygulamasõ kaldõrõlmalõ, çõraklarõn başlangõç ücreti yaptõklarõ işteki
vasõfsõz işçi ücretinden daha düşük olmamalõ ve vasõf artõşõyla orantõlõ olarak
yükseltilmelidir. Sosyal sigorta primleri aldõklarõ ücret üzerinden ödenmelidir.
Çõraklar tam sendikal haklara sahip olmalõdõrlar.

Annelerin iki istemi
Kreş sorunu yalnõzca kadõn işçilerin sorunu değildir ve sendikalar için önemli bir
savaşõm odağõdõr. Kadõn ya da erkek çalõştõğõna bakõlmaksõzõn, bütün işyerlerinde kreş
kurulmalõ ve kreş ücretleri gelirle orantõlõ saptanmalõdõr.
Emziren analara üç saati geçmeyen aralõklarla, yarõm saatin altõna düşmeyen teneffüs
izni tanõnmalõ, böyle analarõn işgünleri 6 saate (35 saatlik işhaftasõ uygulamasõyla
birlikte 5 saate) düşürülmelidir.

Kadõn işçilere, kazançlarõndan kaybetmemek, bedelsiz ilaç ve tõbbi yardõm almak
koşuluyla, doğumdan önce ve sonra 8'er hafta ücretli izin verilmelidir.

Asgari ücret
Ülkedeki bütün ücretlere taban oluşturan asgari ücret, niteliksiz işgücünün değerini
yansõtmalõ, iki çocuklu bir ailenin fiziksel, toplumsal-kültürel - tatilden eğlenceye,
gazeteden sinemaya - tüm gereksinimlerini dikkate almalõ (SSK primleri kesilirken
”işçi ve bakmakla yükümlü olduklarõ yakõnlarõ” hesaplanõyor), vergidõşõ bõrakõlmalõ,
her yõl, toplu sözleşme döneminin başlamasõndan önce net olarak saptanmalõdõr.
Asgari ücret “insanca yaşam ücreti''dir. İşçinin her gün harcadõğõ enerjiyi bir sonraki
günün işini yapabilmek üzere yenilemesine, yani fiziksel gereksinimlerini
karşõlamasõna yetmelidir. Ayrõca, işçinin neslini devam ettirmesine, yani ailenin de
temel gereksinimlerini karşõlamasõna yetmelidir. Bunlarõn yanõsõra asgari ücret, işçinin
iş eğitimi ve tarihsel koşullarõn belirlediği toplumsal-kültürel gereksinimlerini de
karşõlamaya yetmelidir.
Yaşa göre farklõ asgari ücret uygulamasõ kaldõrõlmalõdõr. Asgari ücret iş yasasõ
kapsamõna girsin girmesin tüm çalõşanlar için geçerli olmalõdõr.
Asgari Ücret Komisyonu'nda ağõrlõk devlette ve işveren temsilcilerindedir. Türk-İş ne
yaparsa yapsõn, bu komisyondan burjuvazinin istediği karar çõkmaktadõr. O halde
komisyon toplantõlarõ burjuvazinin haksõzlõk ve sahtekarlõklarõnõn sergilendiği bir
platform yapõlmalõdõr.
Asgari ücret, tüm öteki ücretlere taban oluşturmasõ dolayõsõyla çok önemli bir savaşõm
odağõdõr. Ve, geneliyle niteliksiz işgücünün çalõştõğõ genel hizmet işkolunda
bağõtlanan sözleşmeler, resmi asgari ücretin üzerinden aşõp fiili asgari ücreti
belirlemektedir. Tüm öteki işkollarõnõn işçileri, kendi ücret düzeyleri hesaplarken
resmi asgari ücreti değil, genel hizmet işkolundaki ücret düzeyini temel almalõdõrlar.

Toplu sözleşmeler
Sözleşme metni
Herbiri kanun kitabõ gibi olan toplu sözleşme metinleri hazõrlanmasõna son verilmeli,
sözleşme metni kõsa ve özlü olmalõ, işçinin bir çõrpõda okuyup anlayabileceği,
aradõğõnõ bulabileceği bir biçimde, sade bir dille kaleme alõnmalõdõr.

Sözleşme süresi
Hayat pahalõlõğõ, sözleşmelerle alõnan zamlarõ hõzla küçülttüğü gibi, genellikle
enflasyon tahmininin altõnda belirlenen 2.yõl zamlarõnõ da iyice anlamsõzlaştõrõyor.
İşçilerin “ek zam” istemleri 2 yõllõk sözleşmelerin yetersizliğinin bir göstergesidir.
Sözleşme süreleri, Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun 3 Mart 1988'de aldõğõ ilke kararõ
uyarõnca 1 yõlõ aşmamalõdõr.

1 Mayõs

1 Mayõs'õn işçi sõnõfõnõn uluslararasõ birlik, mücadele, dayanõşma günü olarak ücretli
izin günü olduğu, sözleşmelerde yaygõnlaştõrõlmalõdõr.

Sözleşme kapsamõ
İşverenler, büyük bir bölümü işçi ya da işçileşmiş olan ``ustabaşõ, teknik ressam,
mühendis, büro personeli, güvenlik görevlileri vb.''nin sözleşmelerde ``kapsamdõşõ''
tutulmasõ için özel çaba gösteriyorlar.
Her somut durumda ayrõca ele alõnmasõ gerekir ama, işgücünün karşõlõğõnõ ücret
olarak alan, işletmenin patronlarõyla hisse, kâr payõ, vb. bağõ bulunmayan tüm
çalõşanlar, patronun verdiği ünvan ne olursa olsun, sözleşme kapsamõ içine
alõnmalõdõr. Geçici işçilerin kadroya alõnmasõ her sözleşmenin gündeminde olmalõdõr.
Sözleşmelerle ya işyerinde taşeron firma çalõştõrõlmasõ yasaklanmalõ, ya da
sözleşmenin taşeron firma işçilerine de geçerli olduğuna ilişkin bağlayõcõ hükümler
sözleşmede yer almalõdõr.

Kazanõmlarõn yürürlüğe girmesi
Sözleşmeyle elde edilen haklarõn tümü - grevde geçen süre dahil - eski sözleşmenin
bitiş tarihinden itibaren yürürlüğe girmelidir. Sözleşmenin yürürlük ve imza tarihleri
arasõnda kalan dönemde biriken ekonomik kazanõmlar, işçiye faiziyle, imzadan en geç
bir hafta sonra ve bir defada toplu ödenmelidir.
Toplu sözleşme görüşmelerinde öne sürülen ekonomik istemler, görüşmelerde geçen
süre içindeki enflasyon artõşõna paralel olarak artõrõlmalõdõr. Böylece, hem istemlerin
süreç içinde değer yitirmesi önlenecek, hem de işverenlerin bu amaçla görüşmeleri
uzatma çabalarõna karşõ bir önlem getirilmiş olacaktõr.

Çerçeve sözleşme
Türk-İş'in işverenler ya da hükümetle yaptõğõ anlaşmalar Batõ ülkelerinde rastlanan
“çerçeve sözleşmeler” niteliğindedir. Çerçeve sözleşme, ülke çapõnda bir alt sõnõr
oluşturur. Her sendikanõn görevi, kendi sözleşmesini, işkolundaki koşullarla bağlõ
olarak bu tabanõn üzerinde bağõtlamaktõr.

Gurup sözleşmesi
Gurup sözleşmesi, belli bir gurup işyeri için toplu sözleşmelerin birlikte yürütülmesi,
aynõ anda tüm gurubu içeren BİR sözleşmenin imzalanmasõdõr ve işkolu sözleşmesine
giden yolda önemli bir adõmdõr. İşverenlerin gurup sözleşmelerinde ücret düzeyini, o
an yürürlükteki en düşük ücret düzeyine doğru aşağõ çekme çabasõna karşõ işçi
sendikasõnõn görevi, tüm gurubu en üst ücret düzeyine çekmektir.
Karşõmõzda tekil işverenler değil, üretimi bir fabrikadan diğerine kaydõrabilme
olanaklarõna sahip tekeller ve devasa grev fonlarõ biriktiren işveren sendikalarõndan
devlete varõncaya dek örgütlü, güçlü uluslararasõ bağlantõlara sahip bir işverenler
sõnõfõ var. Yaşam, hem bir sendikanõn birçok işyerinin işverenlerine karşõ toplu
savaşõm vermesini gerektirdiği gibi, birden fazla sendikanõn tek bir tekel karşõsõnda,

işletme temelinde toplu sözleşme masasõna oturmasõnõ dayatõyor. Sendikalar işletme
sözleşmeleri, hatta uluslararasõ ölçekte
sözleşmeler için hazõr olmalõdõrlar.
Bugün yaygõn uygulanan gurup sözleşmesi, işçiler açõsõndan, işyerinin küçük ya da
büyük olduğuna bakmaksõzõn işgücünün karşõlõğõnõ belli bir standarda kavuşturur.
Ülke çapõnda eşit işe eşit ücret savaşõmõnõn önünü açar.
Gurup sözleşmesi, işçilerin toplu, eşgüdümlü savaşõm vermesinin koşullarõnõ
geliştirir. Küçük “bağõmsõz” sendikalarõn toplu savaşõmõn önünde ayakbağõ olduklarõ
gerçeğini işçilere öğretir. Onlarõ daha büyük, daha merkezi sendikalarda
örgütlenmeye ve sendikalarõ daha birlikli, eşgüdümlü çalõşmaya iter.
Toplu savaşõm, işçi sõnõfõnõn işverenlere karşõ tek tek değil de ülke çapõnda sõnõf
olarak savaşõm verdiği konusunda işçilerin bilincini ilerletir. Tek tek grevlerin, aslõnda
ülke düzeyinde süregelen genel sõnõf savaşõmõnõn parçasõ olduğunu daha derinden
anlamalarõna yardõmcõ olur. Sõnõf savaşõmõnõn “sõnõfa karşõ sõnõfõn savaşõmõ'' yani
siyasal savaşõm olduğu gerçeğini bilinçlerde daha çok açar.

“Özgür” pazarlõk
Bazõ sendikalarda “iyi bir sözleşmenin temel koşulunun özgür toplu iş sözleşmesi
düzeni olduğu'' inancõ yaygõndõr. Doğru gibi görünen bu anlayõş, işçi sõnõfõnõ
burjuvaziden özgür pazarlõk dilenmeye ve sonunda hüsrana götürür.
Burjuvazi, emperyalist bile olsa “özgür pazarlõk''tan yana değildir. En ileri burjuva
demokrasisi İngiltere'de grevler yasa zoruyla durdurulmakta, polis-ordu marifetiyle
dağõtõlmakta, sendika grev fonlarõna el konulmakta, grev kõrõcõlõğõnõn “yasal hak''
yapõlmasõ için yasalar hazõrlanmaktadõr. Kaldõ ki, bugünkü koşullarda dünya
burjuvazisi, işçilerin yüzyõllarõn savaşõmõyla elde ettikleri birçok kazanõmõ ortadan
kaldõrma amacõyla saldõrmaktadõr.
Emperyalistleşmek için yõrtõnan Türkiye finans-kapitalinin nefesinin, değil “özgür''
pazarlõğõ, en ufak demokratik haklarõ bile vermeye yetmediği, yaşamõn bir gerçeğidir.
Dünyada ve Türkiye'de işçi sõnõfõnõn özgür pazarlõk koşullarõna sahip olmasõ, iyi
sözleşme imzalamasõ, çalõşma ve yaşam koşullarõnõ iyileştirmesi, asõl olarak yõğõnsalmilitan sõnõf savaşõmõ yükseltmesiyle bağlõdõr. İşçi sõnõfõ uzlaşmacõ, savunmacõ bir
yaklaşõmla yola çõktõğõ an elindekileri de yitirir.

Kademeli zam
Son yõllarõn kamu sözleşmelerinde rastlanan altõ aylõk kademeli zam, burjuvazinin
büyük bir sahtekarlõğõdõr.
Altõ aylõk kademeli zamda işçinin gerçek ücret zammõ, görünen zammõn altõndadõr.
Yürürlük tarihinden imza tarihine biriken parasal kazanõmlar yõllõk zam ortalamasõ
üzerinden değil, 1.altõ ay zammõyla ödenmektedir. İkramiyeleri, fazla çalõşma
farklarõnõ, ek ödemeleri eklersek, işverenin bu yöntemle muazzam vurgun vurduğunu
görürüz.

Sendikalar bu sahtekarlõğõ sergilemeli, tüm ekonomik istemlerini (ücret + ek ödemeler
+ birikmiş haklar, vb.) önce 1 yõllõk zam oranõ üzerinden hesaplayõp, sonra 1. ve 2.
kademe zamlarõnõn bu oran uyarõnca belirlenmesini istemelidir. Bu, parasal istemlerin
belirlenmesinde işçi sendikalarõnõn da işverenler gibi teknolojinin tüm olanaklarõndan
yararlanmalarõ (bilgisayar kullanõmõ vb.) gereğine işaret ediyor.
Daha da pratik bir önerimiz var: Ücret zamlarõ ayda bir yapõlsõn.
İş güvencesi
Sendikalar, işverenlerin her toplu sözleşmeden sonra tensikata gitmesine karşõ
sözleşme düzeyinde çeşitli önlemler geliştirebilirler. İşkolu taban ücretinin (yeni işçi
ücreti) yükseltilmesi, işverenin işten çõkardõğõ işçiye - iş buluncaya kadar - eski işinde
aldõğõ ücret kadar işsizlik tazminatõ ödeme zorunluluğunun getirilmesi, ihbar süresinin
ve tazminatõnõn yükseltilmesi, tazminat yakõlmasõnõn yasaklanmasõ, işçi nakillerinde
işveren keyfiliğine son verilmesi, vb.
Toplu sözleşmenin bağõtlanmasõ, uygulanacağõnõn güvencesi değildir. Sözleşmelere,
sözleşme hükümlerini uygulamayan işverenlere ağõr para cezalarõ getiren maddeler
konulmasõ, bu yönde bağlayõcõ olabilir. Yine de, son çözümlemede işvereni sözleşme
hükümlerine uymaya gerçekten ikna edecek yol, işçilerin yõğõnsal-militan savaşõmõ
yükseltmesi ve üretimden gelen güçlerini kullanmalarõdõr.
İş güvencesi
Sendikalar, işverenlerin her toplu sözleşmeden sonra tensikata gitmesine karşõ
sözleşme düzeyinde çeşitli önlemler geliştirebilirler. İşkolu taban ücretinin (yeni işçi
ücreti) yükseltilmesi, işverenin işten çõkardõğõ işçiye - iş buluncaya kadar - eski işinde
aldõğõ ücret kadar işsizlik tazminatõ ödeme zorunluluğunun getirilmesi, ihbar süresinin
ve tazminatõnõn yükseltilmesi, tazminat yakõlmasõnõn yasaklanmasõ, işçi nakillerinde
işveren keyfiliğine son verilmesi, vb.
Toplu sözleşmenin bağõtlanmasõ, uygulanacağõnõn güvencesi değildir. Sözleşmelere,
sözleşme hükümlerini uygulamayan işverenlere ağõr para cezalarõ getiren maddeler
konulmasõ, bu yönde bağlayõcõ olabilir. Yine de, son çözümlemede işvereni sözleşme
hükümlerine uymaya gerçekten ikna edecek yol, işçilerin yõğõnsal-militan savaşõmõ
yükseltmesi ve üretimden gelen güçlerini kullanmalarõdõr.

Disiplin yönetmeliği ve kurullarõ
Toplu sözleşmelerin disiplin yönetmelikleri cezaevi yönetmeliklerini aratmayacak
denli serttir.
Disiplin yönetmeliklerinde işçilere para cezasõ veren hükümler kaldõrõlmalõdõr. İşveren
tarafõ da disiplin yönetmeliği kapsamõna alõnmalõ, işveren için ağõr para cezalarõ
getirilmelidir.
İşverenlerin işçileri, üretim araçlarõyla iş aletlerini kazalara karşõ (primini kendi
ödeyerek) sigorta ettirmesi zorunlu olmalõdõr. Bu önlem, işçilerin, iş kazalarõnda

zararõ ödemek durumunda bõrakõlmasõnõ önleyecek, işvereni işçi sağlõğõ yönünde
düşünmeye de yöneltecektir.
MESS gibi işveren örgütlerinin “greve katõlmõş işçiler listesi'', ya da “17.maddeden
işten çõkartõlmõş işçiler listesi” adlarõyla kara listeler yayõnlamasõ sözleşmeyle
yasaklanmalõ, tersi davranan işverenlere, bu yüzden mağdur bõrakõlan işçiye ağõr para
cezasõ ödeme zorunluluğu getirilmelidir.
Disiplin kurulunun çoğunluğu seçilmiş işçi üyelerden oluşmalõ, işverenin işçi çõkarma
kararõ bu kurulun onayõndan geçmelidir.

Ücretler haftalõk ödensin
İşçinin geçimini ayarlamasõ açõsõndan haftalõk ücret daha iyidir. Ücretler haftalõk
ödensin.
Kapitalistler, ücretleri ne kadar geniş aralõklarla öderlerse, kullandõklarõ bir metanõn
(bu durumda işgücünün) parasõnõ o kadar geç ödemiş, yani parayõ o kadar işletmiş,
bedava kredi kullanmõş oluyorlar. Neden işçi kapitaliste faizsiz kredi versin?
İşverenlerin, işçinin çalõştõğõ gün ve aldõğõ ücretleri, ödenmiş vergi ve primlerini
gösterir bordro vermesi zorunluluğu getirilmelidir.

İşçi alacaklarõ
İşverenlerin, hem çalõşan hem de işten çõkartõlan işçi yõğõnlarõna trilyonlarõ bulan
ücret, ikramiye, tazminat vb. borcu var.
Tüm işçi alacaklarõ, faizleriyle birlikte hemen, peşin ödenmelidir. İşverenin iflasõ
durumunda, ilk alacaklõ hakkõ işçilerin, sonra SSK'nõn, sonra öteki alacaklõlarõn
olmalõdõr.
İşletme maliyesi, sözleşme uyarõnca şeffaf hale getirilmeli, şirketlerin gerçek kârzarar hesaplarõ sözleşme öncesinde tüm işçilere açõlmalõdõr.

Ek ``yardõm''lar çõplak ücrete katõlsõn
Sendikalar uzun yõllardõr, çõplak ücretin yanõsõra çok sayõda ayni-nakdi ek ödeme
almaya dayalõ bir toplu sözleşme düzeni uyguluyorlar. Bu, çeşitli kalemler altõnda
işçiye daha yüksek ücret sağlõyormuş izlenimini uyandõrõyor. Ama gerçekte böyle
değildir.
Bu yöntemle, tüm işçilerin işgücünün karşõlõğõ olarak her zaman elde etmeleri gereken
gelir, “yardõm'' adõ altõnda yalnõzca bazõ işçilere ve bazõ zamanlar için veriliyor. Ölüm,
evlenme, askerlik yardõmõ vb. ”sosyal haklarõn'' çoğu, işçinin yaşamõ boyunca bir kez
kullanabileceği ya da hiç kullanamayacağõ kağõt üstünde “hak''lardõr. Oysa her işçinin
bu durumlar için yeterli parasõnõn her zaman olmasõ gerekir.
Bu durum, işverenlerin, ortalama işçiye göre belirlenen işgücü değerinden kişilerin o
an içinde bulunduğu koşullarda somut olarak ihtiyacõ olmayan kalemleri düşerek ek

kâr etmesini getiriyor. Farklõ işyerlerinde aynõ işi yapan işçiler arasõnda ücret
eşitsizliğini körüklüyor. Dahasõ, işçiye ödemesi gerekenden daha azõnõ ödeyen
işvereni, yakacak yardõmõ vb. bile yapan yardõmsever ``baba'' konumunda göstererek,
sõnõf çelişkilerini bulandõrõyor.
“Yardõm'' paketlerinin hiçbiri gelir vergisinden, damga vergisinden, hatta zorunlu
tasarruf kesintisinden muaf değildir. Çeşitli “yardõm''lardan SSK primi bile
kesilmektedir. Sözleşmeyle 20 küsur çeşit ayni-nakdi “yardõm'' alõnmasõnõn bugün işçi
açõsõndan avantajlõ bir yanõ yoktur. İşverenlerin bilgisayarla masraf hesabõ yaptõğõ bir
ortamda, “ücret zammõ az olursa gerisini sosyal haklarla karşõlarõz'' görüşü
aldatmacadõr.
İşgücünün değeri ücrete dolaysõz yansõmalõdõr. Sendikalar, bordroda ayrõca
belirtilmesi gereken fazla mesai-vardiya-gece zammõ vb. zorunlu ek ödemelerin
dõşõndaki bütün ayni-nakdi ödemelerin çõplak ücrete katõlmasõnõ sağlamalõdõr.
Bu, işçi sõnõfõnõn, ücret eşitsizliklerini ortadan kaldõrmaya, “eşit işe eşit ücret''
ödenmesini sağlamaya yönelik savaşõmõnõn önemli bir köşe taşõdõr.

Ücret üretime ve satõşa mõ bağlõ?
Küçük burjuva “sol''cular, işçilerin ”burjuvazinin verebildiğini'' istemesinden
yanadõrlar ve ücret istemlerinin “fabrikadaki üretim miktarõnõn ve satõşlarõn seyrine''
bağlanmasõnõ savunuyorlar. İşçilere “çok üretim varsa, patron çok satõş yapõyorsa çok
ücret isteyin'' diyen bu yarõm aydõnlar, aynõ mantõğõn “üretim daralõyor ve patron satõş
yapamõyorsa ücret artõşõ istemeyin, hatta ücret düzeyinin düşürülmesine, işten
çõkarmalara razõ olun'' demeye geldiğini işçiden saklõyorlar.
İşgücünün değeri, “fabrikada üretim miktarõnõn ve satõşlarõn seyrine'' bağlõ değildir!
Onu, işçinin fiziksel, ailesel ve tarihsel, toplumsal ihtiyaçlarõ belirler. Kapitalizmde
ücret, işçinin satmak zorunda olduğu işgücünün fiyatõdõr. İşçiler açõsõndan asgari ölçüt
budur. İstemlerimiz, en azõndan işgücü değerini almaya yönelik olmalõ ve işverenlerin
önerdiği “eşit prodüktif emeğe eşit ücret'' reddedilmelidir.
Sömürüyü azaltma görevi olan sendikalar, işgücü denen malõ, değerini en doğru
yansõtan bir fiyatla satmak durumundadõrlar. Mal belli, değeri belli. Alõcõya, alõcõnõn
durumuna göre fiyatõn ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok!

İş guruplandõrma sistemi (İGS)
İşçi sõnõfõnõn eşit işe eşit ücret savaşõmõ, çeşitli işlerin bilimsel temelde
sõnõflandõrõlmasõnõ ve guruplandõrõlmasõnõ gerektirir. Bunun mantõksal sonucu İş
Guruplandõrma Sistemidir (İGS).
İşçiler iş guruplandõrma sistemine karşõ değildirler. Ama burjuvazinin kendi
çõkarlarõna uygun olarak hazõrlayõp sözleşmelerde dayattõğõ iş guruplandõrma sistemi,
işçiler arasõ ücret farklõlõklarõnõ artõrarak onlarõ 8, 16, ya da 32 “kademeye'' bölmeyi,
patron yanlõlarõna daha yüksek ücret ödemeyi, vb. hedefliyor. Buna elbette karşõ
çõkõlmalõdõr.

Toplu sözleşmelerde sendikalar, burjuvazinin dayattõğõ iş guruplandõrma sistemine
(İGS) karşõ kendi İGS önerilerini getirmelidirler. Bu amaçla Türk-İş, tüm işkollarõ için
BİLİMSEL bir iş guruplandõrma sistemi (İGS) hazõrlamalõdõr.
Sendikalar kendi İGS önerilerini hazõrlarken ilk elde şu noktalara dikkat etmelidirler:
a) İşyerleri arasõnda ücret, sosyal hak, ikramiye farklõlõklarõ yaratan işyeri
guruplandõrmalarõ kaldõrõlmasõna yönelinmeli, farklõlõk gerektiren özel koşullara sahip
işyerleri için gerekirse ek protokol hazõrlanmalõdõr.
b) Aynõ iş için 3-5 ayrõ ücret kademesi olmamalõ, kademe sayõsõ azaltõlmalõ, aynõ işin
farklõ işyeri, işletme ve işkollarõnda farklõ değerlendirilmesinin önüne geçilmelidir.
c) Seyyanen zamda õsrar etmek yerine, en alt ücret düzeyiyle en üst ücret düzeyi
arasõndaki farkõ daha da kapatacak bir yüzde zam sistemi önerilmelidir. Bu konuda
örneğin Gazeteciler Sendikasõ'nõn (TGS) deneyiminden öğrenilmelidir.
d) Postabaşõ, ustabaşõ, özel teknik eleman vb. kategoriler İGS içinde yer almamalõ,
bunlar için ayrõ bir ek ödenek ölçütü getirilmelidir.
e) Parçabaşõ ücret uygulamasõ kaldõrõlmalõdõr.

İşkollarõnõn azaltõlmasõ
İşçilerin istem ve savaşõm birliğini daha da pekiştirmek üzere işkollarõnõn sayõsõ
azaltõlmalõdõr.
İşkollarõnõn sayõsõnõn azaltõlmasõ, işçi sõnõfõnõn yoğunlaşmasõnõn gerçek yaşama daha
dolaysõz yansõmasõnõ getirecek, daha büyük, daha merkezi ve güçlü sendikal
örgütlenmelerin önünü açacaktõr. Ekonomik-demokratik haklar için verilen savaşõmõn
özünde siyasal savaşõm olduğunun işçi sõnõfõnõn bilincinde bağlanmasõnõ
kolaylaştõracaktõr.
İlk elde tekstil ve deri, gõda ve şeker, ağaç ve kağõt, basõn-yayõn ve gazetecilik, karahava-demiryolu-deniz taşõmacõlõğõ ile depolama, konaklama-eğlence yerleri ve ticaretbüro işkollarõ birleştirilebilir. Savunma işkolu kaldõrõlmalõdõr. Eğitim-bilim işkolu
kurulmalõdõr.
Sendikalar, bu konuda bilimsel araştõrma yapmalõ ve somut öneri geliştirmelidir.

Kõdem tazminatõ
İşçi, aynõ işte çalõştõkça, ustalaştõğõ için işgücünün değeri artar. İşe girilen zamanla
çõkõlan zaman arasõnda biriken bu değer farkõ, işçinin ücretinin bir bölümüdür ve işten
çõkarken kõdem tazminatõ olarak işçiye ödenmektedir. Ama, işverenin işçinin bir kõsõm
ücretini işçi işten çõkarken ödemesi, işçinin işverene faizsiz kredi açmasõ demektir.
Kõdem tazminatõ ücrete katõlõp işçiye peyderpey ödenmelidir. İşverenin kõdem
yakmasõ yasaklanmalõdõr.

Nitelikli bir işçi yeni girdiği işte kõdemsiz işbaşõ yapõyor. Bu büyük haksõzlõk son
bulmalõ ve kõdem işyerine değil işe bağlanmalõdõr.
Kõdem tazminatõ işsizlik tazminatõ yerine geçen bir ödeme kalemi değildir. İşsizlik
tazminatõ tamamen farklõ bir ödemedir. Sendikalar burjuvazinin “işsizlik sigortasõ
getiriyoruz, kõdem tazminatõ kaldõrõlsõn'' istemine şiddetle karşõ durmalõ, kõdem
tazminatõ kazanõmõ korunmalõdõr.
İşsiz işçiye ayrõca işsizlik tazminatõ ödenmelidir.

Zorunlu tasarrufa hayõr
Kapitalist ``sosyal'' devletin sosyal hizmetleri, şu ya da bu yoldan sosyal sermayeye
bir kâr kapõsõdõr. Konut hizmeti, inşaat sektörünü besler. Sağlõk hizmeti, ilaç
tekellerine vb. garantili pazardõr. Eğitim işgücü yatõrõmõdõr. Sosyal güvenlik ise çoğu
zaman kârlõ bir sigortacõlõk alanõ ve sermaye havuzudur.
Türkiye burjuvazisi, Almanya'daki 936 Mark yasasõnõ örnek alarak başlattõğõ zorunlu
tasarruf uygulamasõyla, bugüne dek işçilerin trilyonlarca lirasõnõ gaspetti. Nema
ödemeleri adõ altõnda komik miktarlarõ işçiye geri ``verirken'', fonda biriken paralarõ
sermaye havuzunu büyütüp devleti alenen finanse etmede kullanõyor.
İç sömürünün azgõnlaşmasõnõn bir ifadesi olan zorunlu tasarruf uygulamasõ
kaldõrõlmalõ, yapõlan kesintiler birikmiş faizleriyle birlikte hemen geri ödenmelidir.

İzin parasõ
İşçinin yõllõk izin süresinde aldõğõ ücret, bõrakõn tatil yapmayõ, karnõnõ doyurmaya bile
yetmiyor. İşçiye, her yõl izin öncesinde bir kerede, net olarak izin parasõ ödenmelidir.
İzin parasõ, yõllõk brüt ücretin yüzde 10'undan az olmamalõdõr.

İşten çõkarmalar-tensikatlar
İşsizlik kapitalizmin ayrõlmaz bir parçasõdõr. Bir kõsõm işçiyi aşõrõ çalõştõrõp daha fazla
artõ-değere el koyulmasõ, öte yandan, her an ucuz işgücü sağlamak ve çalõşan kesime
işsizlik tehdidi olarak kullanmak üzere endüstri yedek ordusu bulundurulmasõ,
kapitalizmin bir yasasõdõr.
Dõşarõda çõğ gibi büyümüş bir işsizler ordusu varken çalõşan kesim her an işten
çõkarõlma tehdidiyle karşõ karşõyadõr. Endüstri yedek ordusunun genişlemesi ücretleri
aşağõ çekici en büyük etkendir. İşsizlik tehdidi ve ücretlerin aşağõ çekilmesi çalõşanõ
aşõrõ çalõşmaya zorladõğõ için endüstri yedek ordusunun daha da genişlemesini getirir.
Bu yasaya karşõ koymanõn tek yolu, Marks'õn bundan yüz yõl önce söylediği gibi,
``sendikalar vb. aracõlõğõyla, çalõşanlarla işsizler arasõnda düzenli işbirliği''
örgütlemektir.
Dünya ekonomisinin krizi Türkiye'yi de etkisi içine aldõkça burjuvazi, yaşadõğõ
ekonomik bunalõmõn yükünü işçilere ödetmek istiyor. Bir yandan, kârdan zararõ en
aza indirebilmek için yõğõnsal işten çõkarmalara giderken, bir yandan da üretkenliği

artõrmak, kârõ maksimum düzeye çõkarmak amacõyla, rasyonalizasyon-otomasyon
girişimlerine hõz veriyor. Bunun sonucunda Türkiye son birkaç yõlda yüzbinlerce işsiz
işçiyle doldu.
Teknolojik gelişme, üretimde zorunlu emek zamanõnõ baş döndürücü bir hõzla
azaltmakta, işçi sõnõfõnõn kendini bedensel ve zihinsel ilerletmede kullanacağõ bir
zaman dilimi yaratmaktadõr. Çalõşma süresi, yeni teknolojilerle nesnel olarak
kõsalmaktadõr.
Ancak kapitalistler, işçilerin çalõşma saatlerinin azaltõlmasõna yanaşmõyor, tersine
yõğõnsal işçi çõkarmalarõn yanõnda fazla mesaili, vardiyalõ üretime hõz veriyorlar.
Kapitalist sömürü çarkõ, insanlõğõn önünde ufuk açan gelişmelerin toplumsal
gelişmenin çõkarlarõ doğrultusunda kullanõlmasõnõ, ``kâr'' yasasõyla engelliyor.

Bu gelişme karşõsõnda ne yapmalõ?
İşçi sõnõfõ teknolojinin gelişmesine değil, bunun faturasõnõn kendisine ödetilmesine
karşõ çõkar. Sendikalar, yeni teknolojilerin yarattõğõ nesnel olanaklardan işçilerin
yararlanabilmesi için, işten çõkarmalara ve işsizliğe karşõ ``ücretler azalmadan 35
saatlik iş haftasõ, bugünkü biçimiyle fazla mesainin kaldõrõlmasõ'' kavgasõnõ
yükseltmelidir.
Bu istemin gerçekleşmesi, işsizliğe karşõ önemli bir önlem olacak, rekabeti azaltõcõ,
ücretlerin geri kayõşõnõ durdurucu, hatta yükseltici etki yapacak, işçi sõnõfõnõn yaşam
koşullarõnõ iyileştirecektir. İşçiler, komünizmin pencereden bakmasõyla tarihin
önlerine koyduğu görevlere daha hõzla hazõrlanma olanağõna kavuşmuş olacaklardõr.
İş yasasõnõn işten çõkarmalarla ilgili 13. ve 17. maddelerinin kaldõrõlmasõ için
halkoyuna (referandum) başvurulmalõdõr.
İşverenin işçi çõkarma kararlarõnõn çoğunluğu seçilmiş işçilerden oluşan disiplin
kurullarõnõn onayõndan geçmesi, toplu sözleşmelerde bir hak olarak elde edilmelidir.
Ayrõca sözleşmelerde ihbar süreleri uzatõlmalõ, ihbar tazminatõnõn miktarõ işçi
çõkarmayõ caydõrõcõ biçimde yükseltilmeli, tutuklanan/hüküm giyen işçilerin işine son
verilmesi yasaklanmalõ, keyfi işçi nakillerine son verilmelidir.
İşten çõkarmalara karşõ işçi sõnõfõnõn en güçlü silahõ, işli-işsiz tüm işçilerin birliği ve
işçinin üretimden gelen gücünü kullanarak militan dayanõşmasõdõr.
Yalnõzca işçi çõkarõlmasõnõ engellemek yetmez, işsiz kalmõş işçilerin haklarõnõn da
savunulmasõ gereklidir. Tam, kapsamlõ işsizlik sigortasõ savaşõmõna hõz verilmeli, bu
gerçekleşene dek, işverenlerin tensikata uğrayan işçilere, yeni bir iş dalõnda tam
meslek eğitimini sağlamaya ve yeni bir iş bulana dek ailesini geçindirmeye yetecek
tazminat (işsizlik tazminatõ) ödemesi sözleşme hükmü yapõlmalõdõr.
Sendikalar işsiz işçilerle her türlü dayanõşmanõn yaratõcõ yollarõnõ bulmalõdõrlar.
Örneğin işli-işsiz işçi dayanõşma sandõğõ kurulmasõ. Ayrõca, kimi işyerlerindeki işçi
yardõmlaşma sandõklarõ, sendikalarõn aktif çabasõyla işverenlerin denetiminden
kurtarõlarak, işli-işsiz işçi dayanõşmasõna hizmet eder duruma getirilebilir.

İşsizlik sigortasõ
Kapitalizmde işli olmanõn hiçbir güvencesi yoktur. Yarõn işsiz kalma tehlikesi her
zaman vardõr. İşsizlik sigortasõ, bu nedenle işli-işsiz tüm işçi sõnõfõnõn gündemindeki
en önemli konulardan biridir, devrimci bir istemdir.
Ancak burjuvazi, tüm sosyal sigortalara işsizlik sigortasõna da kâr güdüsüyle
yaklaşmaktadõr. Türkiye gibi işsizliğin çok yüksek olduğu bir ülkede işsizlik
sigortasõnõn fon biriktirip kâr sağlamasõ düşünülemeyeceği için, burjuvazi, işsizlik
sigortasõndan yan çizmektedir. Oysa işçi sõnõfõnõn istediği, sõnõrlõ-kõsõtlõ, yalnõzca belli
süre çalõşanlarõn ve belli bir miktar prim ödeyenlerin yararlanabileceği bir işsizlik
sigortasõ değildir. Hiç iş bulamayan milyonlar ne olacak?
İşsizlik tazminatõ, tam ve kapsamlõ (işsiz olarak kayõtlõ tüm işçiler için, aileleri de
hesaba katõlarak), olmasõ gereken asgari ücretin tümü kadar olmalõ, iş bulup belli bir
süre çalõşmõş olmak koşulu aranmadan ödenmelidir. İşsizlik sigortasõ primlerinin
tümü devlet ve işverence ödenmelidir.

İşçi yardõmlaşma sandõklarõ
Çeşitli işyerlerinde kurulu olan işçi yardõmlaşma sandõklarõ, bugün işverenlerin
denetiminde çalõşõyor ve bu sandõklarõn kasasõnda biriken yüzmilyarlarca lira işveren
için sermaye havuzu görevini görüyor.
İşçilerin kendi öz kuruluşlarõ olan işçi yardõmlaşma sandõklarõ, yönetim ve kasalarõyla
işveren denetiminden çõkartõlmalõdõr. Sendikalarõn katõlõmõyla, işli işçilere katkõlarõnõn
yanõsõra işli-işsiz dayanõşmasõnõn aktif kurumlarõna dönüştürülmelidir.

35 saatlik iş haftasõ
35 saatlik (hatta 30 saatlik) iş haftasõ, Türkiye'de milyonlarca işçinin yaşamõnõ
doğrudan ilgilendiren ve önemi hõzla artan bir savaşõm odağõdõr.
Sendikalar, son yõllarda endüstride hõzlanan rasyonalizasyon-otomasyon
yatõrõmlarõnõn içerdiği engin fõrsatlarõ değerlendirmeli, “bütün işçiler için ücretler
düşürülmeden 35 saatlik iş haftasõ, bugünkü biçimiyle fazla mesainin kaldõrõlmasõ''
istemini toplu sözleşme görüşmelerinin vazgeçilmez gündem maddesi yapmalõdõrlar.
Tehlikeli ve sağlõğa zararlõ işlerde işgünü 4-6 saate indirilmelidir. Vardiya düzeni,
işçilerin istemleri doğrultusunda saptanmalõdõr.
35 saatlik iş haftasõ, yüzbinlerce işsiz işçiye iş olanaklarõ yaratacak, işçiler arasõndaki
rekabeti azaltõcõ etki yapacaktõr.
Öte yanda, işçinin fazla çalõşmasõ, çalõştõğõ kadar fazla para almasõnõ doğurmuyor.
Fazla çalõştõrõldõkça işçi daha fazla sömürülüyor, bünyesi daha fazla yõpranõyor.
Bugünkü biçimiyle fazla mesai kaldõrõlmalõ, zorunlu olduğu durumlarda çifte ücret,
gönüllülük ve kõsa süre esasõna oturtulmalõdõr. “Fazla çalõşma yaptõrõlan işçilerin
muvakatõnõn alõnmasõ şarttõr.” Mesaiye kalan işçiye yemek arasõ ve yemek
verilmelidir.

Tüm işçilere, haftada 48 saatin altõna düşmeyen, kesintisiz hafta tatili tanõnmalõdõr.
Mesai başõnda ve bitiminde kart basma, işyerinin dõş kapõsõnda olmalõdõr.

İşçi sağlõğõ ve iş güvenliği
İşçi sağlõğõ sorunlarõ işyerinde çalõşma koşullarõyla, işyerindeki makina-teknoloji
donanõmõyla ve üretim süreciyle bağlõ biçimlenir. İş güvenliği önlemlerindeki gerilik
ve yetersizlik, makine koruyucularõnõn ve kişisel koruyucularõn yokluğu ya da
eksikliği, eğitimi ihmali, hastalõk yapõcõ etkenlerin (õsõ, aydõnlatma, basõnç, gürültü,
nem, toz ve gazlar, radyasyon) varlõğõ, her yõl yüzbinlerce iş kazasõ ve meslek
hastalõğõnõn nedeni oluyor.
Bunun sorumlusu kapitalizmdir. Kapitalist, işçi sağlõğõna ilişkin her istemi ``yeni bir
masraf kapõsõ'', ``maliyeti yükseltici bir faktör'' olarak değerlendirmeden edemez. Bu
nedenle de, sorunlarõn çözümü için kõlõnõ kõpõrdatmak istemez. Ancak işçi savaşõmõ
yükseltir, ya da ucunda bir kâr kapõsõ görürse konuya ``el atar''.
İşçinin sağlõğõ kendi ellerindedir. Sağlõklõ çalõşma koşullarõnõn yaratõlmasõ işçi
sõnõfõnõn savaşõmõyla bağlõdõr.
İşçi sağlõğõ işyerinde korunmalõdõr. Her işyerinde işyeri hekimi olmalõ, işçiler,
işverenin yasal ve mali sorumluluğu altõnda, her altõ ayda bir, tam sağlõk denetiminden
geçirilmelidir. Viziteye çõkma bir haktõr, işveren işçinin viziteye çõktõğõ günkü ücretini
ödemeli ve bu istirahat durumunda da geçerli olmalõdõr.
Sendikalar işverenin tehlikeli ve sağlõğa zararlõ işlerde bütün önlemleri almasõnõ
gözetmeli, bu tür üretim yapõlan işyerlerinde meslek hastalõklarõ uzman hekimi
bulunmalõ, sağlõk denetimi her üç ayda bir yapõlmalõdõr.
İşverenin işçilere iş kazasõ ve meslek hastalõklarõna karşõ eğitim ve korunma araçgereci vermesi denetlenmelidir. Tüm işyerlerinde havalandõrma, tam örgütlü yõkanma,
soyunma odalarõnõn olmalõ, temizlik malzemelerinin bulunmalõdõr.
Varolan İşçi Sağlõğõ ve İş Güvenliği Tüzüğü işçilerin değil, üretimin sağlõğõnõ ve
sürekliliğini sağlamaya yöneliktir. Sendikalar, bu tüzüğün işçinin sağlõğõnõ ve
işgüvenliğini gözeten bir anlayõşla yeniden hazõrlanmasõna önayak olmalõdõrlar.
Sendikalara işyerlerinde işçi sağlõğõ ve iş güvenliği ile ilgili sorunlarda yasal yetki ve
denetim hakkõ tanõnmalõdõr.
Bugünkü yasa, tüzük, vb. çerçevesinde bile işçi sağlõğõ sorunlarõnõn üzerine gidilebilir.
Bunun için işçi sağlõğõ sorunlarõnõn, zarar görmesin diye işçiyi giydirmeye yönelik bir
anlayõşla değil, işvereni sorunlarõ kaynağõndan çözümlemeye zorlayan bir yaklaşõmla
ele alõnmasõ gerekir. Kapitaliste, yüksek desibelde gürültü yapan makineye ses
izolasyonu yaptõrtmak varken, neden işçiye kulaklõk taktõrõlsõn? Metal kõymõğõ saçan
makineye koruyucu siper yaptõrtmak varken, neden işçinin gözüne gözlük taktõrõlsõn?

Sendikalar, õsrarlõ ve kararlõ bir savaşõmla işçi sağlõğõna ilişkin birçok hükmü toplu
sözleşmelere koydurabilirler. Sorun sözleşmenin uygulanmasõnõn denetlenmesindedir.
Bu denetim çeşitli araçlarla gerçekleştirilebilir:
a) İşverenin işçileri, üretim araçlarõ ve iş aletlerini kazaya karşõ sigortalama
zorunluluğu getirilmesi. İş kazasõ durumunda işçiye parasal ya da işten çõkarma cezasõ
verilmesi uygulamasõnõn yasaklanmasõ, iş kazasõna karşõ önlemler almayan işverene
ağõr para cezasõnõn getirilmesi.
b) İşçilere, işverenin parasal yükümlülüğü altõnda mesleki eğitim ve düzenli, planlõ
işçi sağlõğõ, iş güvenliği ve çevre sağlõğõ eğitimlerinin verilmesi.
c) Sözleşmeyle iş kazasõ/meslek hastalõğõ tazminatlarõnõn, işvereni üretimi eskisi gibi
sürdürmekten caydõrmaya, onu istenen önlemleri almaya yönelik olarak yüksek
tutulmasõ, işçinin tedavi vb. masraflarõnõn tamamõnõn işverence karşõlanmasõ.
d) İşyerinde işçi sağlõğõ istemleriyle uyumlu çalõşma koşullarõnõn gerçekleşmesi,
gerekli sağlõk kontrollerinin yapõlmasõ, endüstri atõklarõnõn çevreye zarar vermeden
tasfiyesi, vb., en az yarõsõ işyerinde seçilmiş işçi üyelerden oluşan, tam yetkili çalõşan
işçi sağlõğõ-iş güvenliği kurulunun denetiminde olmalõdõr.
e) Sözleşmeye, sözleşme hükümlerini verilen süre içinde yerine getirmemesi
durumunda işverenin ağõr para cezalarõ ödemesi zorunluluğu konulmasõ.
f) Her endüstri merkezinde meslek hastalõklarõ hastanesi kurulmalõdõr.
g) Türk-İş'e bağlõ bir işçi sağlõğõ enstitüsü kurulmalõ, işletmelerdeki işçi sağlõğõ ve iş
güvenliği kurullarõnõn eğitilip yetkinleştirilmesi, hekimlerin bu alanda özel eğitim
görmeleri, işçilerin kendi sağlõk sorunlarõnõn çözümünde görev almalarõ
sağlanmalõdõr.
Kötü çalõşma koşullarõ, işçileri fiziksel olarak tüketiyor. İşçiler, ``işçi sağlõğõ ve iş
güvenliğinin ihlal edildiği ya da tehlikede olduğu tespit edilen sektör, işkolu ve
işyerinde, pratikte tüm kurallarõ ile işçi sağlõğõ ve iş güvenliği gereklerine uygun can
güvenliği sağlanana kadar işbaşõ yapõlmamasõ'' yönündeki Türk-İş çağrõsõnõ
uygulamalõdõrlar.

İşçi sağlõğõ ve işgüvenliği kurullarõ (İSİG)
İşçi sağlõğõ ve iş güvenliği konusunda işverenin gerekli önlemleri alõp almadõğõnõ
denetlemenin kilit aracõ, çoğunluğu işyerinde seçilmiş işçilerden oluşan işçi sağlõğõ ve
iş güvenliği kurullarõdõr (İSİG). Sendikalar, bu kurullarõn kurulmasõna öncülük etmeli
ve aktif işletmelidirler.

Meslek eğitimi
İşçinin bütün serveti işgücüdür. Sendikalar işçilerin, işverenin yasal ve parasal
yükümlülüğü altõnda - işyerinde ya da eğitim kuruluşlarõnda - meslek geliştirme
olanaklarõndan yararlanmalarõ için mücadeleyi yükseltmelidirler. İşsiz işçiler için de
aynõ olanaklar yaratõlmalõdõr.

Çõrak ve genç işçilere her çalõşma günü içinde iki saatlik ücretli eğitim izni sağlanmalõ
ve bu eğitimin gerçekleştirilmesi için zorlayõcõ hükümler getirilmelidir.

Çevre sorunlarõ ve işçi sõnõfõ
``Kent endüstrilerinde olduğu gibi, modern tarõmda da üretkenliğini ve harekete
geçirilen emek miktarõnõn artõşõ, atõklarõn bõrakõlmasõ ve emek gücünün hastalõklarla
üretilmesi pahasõna satõn alõnõr. Bunun da ötesinde kapitalist tarõmda bütün ilerleme,
yalnõzca işçinin değil, aynõ zamanda toprağõn da soyulmasõ sanatõnõn ilerlemesidir.
Belli bir zaman için toprağõn verimliliğini artõrmada sağlanan bütün ilerleme, o
verimliliğin kalõcõ kaynaklarõnõ mahvetmeye doğru bir ilerlemedir. Bir ülke, örneğin
ABD gibi, gelişmesine ne kadar çok modern endüstri temelinde başlarsa, bu tahribat
süreci o kadar daha hõzlõ olacaktõr. Dolayõsõyla kapitalist üretim teknolojiyi geliştirir
ve farklõ süreçleri bir toplumsal bütün halinde bir araya getirir ama bunu anca bütün
zenginliklerin orijinal kaynaklarõnõ-toprağõ ve işçiyi kemirerek yapar.'' (Marks)
Kapitalizmin üretim anarşisinden, aşõrõ kâr güdüsünden, eşitsiz gelişmesinden
büyüyerek bugün ``çevre sorunlarõ'' olarak karşõmõza çõkan sorunlar, başta işçi sõnõfõ
olmak üzere halkõn, tüm canlõlarõn yaşamõnõ tehdit ediyor.
Bugün Türkiye'de çevre kirlenmesi, birçok emperyalist ülkeden daha vahim
boyutlardadõr. Denizler, nehirler, göller, toprak fabrika atõklarõ nedeniyle rengini
değiştirdi. İçinde yaşayan canlõlarõn nesli şimdiden tükenmeye başladõ. İçme ve
kullanma sularõna karõşan fabrika atõklarõ insan sağlõğõnõ doğrudan etkiler durumdadõr.
Bu durumdan doğrudan etkilenen halk sorunlarõn bilincine vardõkça tepki artõyor,
çevre sorunlarõ alanõnda da sõnõf savaşõmõ yükseliyor. Kâr için çevreyi kirleten
burjuvazi, bu tepki karşõsõnda bir takõm göstermelik önlemler almaya çalõşõrken, cazip
bir pazar durumuna getirdiği çevre endüstrisiyle de kârlarõna kâr katõyor.
Ülkemizde çevre sorunlarõ en başta işçi sõnõfõnõn sorunudur. Çevre sorunu işçinin
fabrikadaki çalõşma koşullarõndan büyüyen bir sorundur. Fabrikadaki zararlõ gaz, sõvõ,
katõ atõklar işçiyi orada zehirleyip hasta ettikten sonra nereye gidiyor? Ya õrmağa,
göle, denize atõlõyor, ya toprağa yõğõlõyor, ya da havalandõrma borusundan "dõşarõ"
savruluyor. Demek ki, işçi sağlõğõ sorunlarõnõ yalnõzca ``işletme içinde'' çözmek,
hiçbir şeyi çözmüyor. Kapitalist, ``dõşarõda'' da işçi sõnõfõnõ yaşadõğõ çevreyle birlikte
zehirliyor, öldürüyor.
Kapitalizm altõnda kaderi ya ihmal edilmek, ertelenmek, ``çözümlenirken'' başka bir
şekilde yeniden üretilmek, ya da hiç çözümlenmemek olan çevre sorunlarõ, önemi
giderek artan bir demokratik savaşõm odağõdõr.
Çevre sorunlarõnõn kalõcõ çözümüne giden yol, bir yandan işçi sõnõfõnõn enternasyonal
savaşõmõyla, öte yandan da işçi sõnõfõmõzõn ve emekçi halkõmõzõn iş ve yaşam
koşullarõnõ iyileştirme savaşõmõyla doğrudan bağlõdõr.
Çevre sorunlarõ alanõnda şiddetli bir sõnõf savaşõmõ yükselmektedir. En başka insan
sağlõğõ olmak üzere, işçi sõnõfõ ve emekçi halkõn doğal çevresini koruma savaşõmõ,
sendikal hareketin acil görevlerindendir. Sendikalar, işyerlerindeki çalõşma

koşullarõndan yola çõkarak çevre sorunlarõ ve çevre sağlõğõ konusunu savaşõmlarõnõn
odağõ yapmalõ, bulunduklarõ işkollarõnda çevre sağlõğõ açõsõndan tehlike arz eden
maddeler ve üretim süreçleri hakkõnda işçileri ve çevre halkõnõ bilgilendirmeli, çevre
sağlõğõna ilişkin istemleri toplu sözleşmelerinin baş gündem maddeleri arasõna
koymalõdõr.
Çevre sorunlarõ konusunda hassas olan çevreci-yeşil guruplarõn saman alevi gibi
parlayõp sönmesi, bu sõnõfsal özü görememelerinden kaynaklanõyor. Çevreci
hareketler, sorunun temeldeki nedenine inerek köklü tedavisini bulmak istediklerinde,
onun sõnõf savaşõmõndan hiç de kopuk olmadõğõnõ göreceklerdir. Çevreci hareketlerin
yeri işçi sõnõfõnõn saflarõdõr.

Tam kapsamlõ sosyal sigorta
Tüm emekçileri, her türlü durumda kapsayacak bir sosyal sigorta sistemi
oluşturulmalõdõr. Çõraklar, öğrenci-stajyer işçiler, yarõm-gün, evde, geçici vb. çalõşan
tüm işçiler, bu sigortanõn kapsamõna alõnmalõdõr.
Tam, kapsamlõ sosyal sigorta, hastalõk, yaralanma, sakatlõk, yaşlõlõk, meslek
hastalõklarõ, doğum, dul kalma, yetimlik ve işsizlik vb. her türlü durumu kapsamalõdõr.
Sigorta primlerinin tümü kapitalistler ve devlet tarafõndan karşõlanmalõdõr.

SSK
SSK, ES ve Bağ-Kur'u da içine alarak, kentteki ve kõrdaki bütün emekçi kesimler için
ortak bir sigorta kurumuna dönüştürülmelidir. Kurumun tüm yönetim ve denetimi
işçilere devredilmelidir. SSK genel kurulu her yõl toplanmalõ ve yönetimini
seçmelidir.
Sigortasõz işçi çalõştõran işyerlerini saptamak, sigortasõz işçileri sigortalamak ve tüm
işverenlerin prim borçlarõnõ toplama hak ve yetkisi tümüyle SSK'ya geçmelidir.
İşverenlerin işçilerin sigorta primlerini işçinin aldõğõ ücret üzerinden ödemelerini
güvenceye alacak bir sistem oturtulmalõdõr.
İşverenlerin SSK'ya olan ve ucuz kredi kullanma anlamõnõ taşõyan eski prim borçlarõ,
faizleriyle birlikte hemen ödenmelidir. Cari prim alacaklarõ ise peşin tahsil (check-off)
sistemiyle işverenin banka hesabõndan her hafta otomatik olarak kesilmelidir.
Öte yanda, devlet, SSK kasasõnda biriken sigorta fonlarõnõn düşük faizli devlet
tahviline ve hazine bonosuna yatõrõlma zorunluluğuyla muazzam bir sermaye havuzu
yaratmaktadõr. SSK'nun fonlarõ, sosyal sigorta sistemini güçlendirici, işçilerin ve
emekçilerin iş ve yaşam koşullarõnõ iyileştirici yönde, SSK genel kurulunun kararlarõ
doğrultusunda kullanõlmalõdõr. Ticari yatõrõmlar yapõlõp yapõlmayacağõna da bu organ
karar vermelidir.

Emekliler
Emeklilik, yaşa göre değil, çalõşma süresine göre belirlenmelidir. Emeklilik maaş ve
ikramiyeleri, işçi emeklilerinin yeniden çalõşmak zorunda kalmayacaklarõ bir düzeye
çõkarõlmalõdõr.

Burjuvazinin emekçiler arasõnda ayrõcalõklõ bir gurup yaratmaya ve sosyal güvenlik
sistemini kârlõ bir şirkete dönüştürmeye yönelik süper emeklilik gibi sahtekarlõklarõ,
vb. bütün uygulamalar kaldõrõlmalõdõr.

Özelleştirme
Özelleştirme konusuna sendikalarõn ve ``sol''larõn tepkisi işçi sõnõfõnõn ideolojisine
yabancõdõr.
Bir kesim, özelleştirme yabancõlaştõrma anlamõna geleceği için, buram buram
ulusçuluk kokan bir yaklaşõmla, özellikle de kârlõ kuruluşlarõn özelleştirmesine karşõ
çõkõyor ve ``Türkiye'nin malõ yabancõya gitmesin'' diyorlar.
Sendikal hareketten örneklerin de bulunduğu bir başka kesim ise, halkõn malõ(!) yerli
yabancõ tekellere peşkeş çekiliyor diyor. Koca devlet tekelini yerli tekel saymayarak,
devletin gerçek rolünü gözlemiş oluyor.

Özelleştirmeye işçi tutum ne olmalõ?
KİT'ler, Petkim gibi kuruluşlar halkõn malõ değildir. Kapitalizm koşullarõnda hiçbir
devletin malõ halkõn malõ olamaz, çünkü devlet burjuvazinin malõdõr. Türkiye'de
devlet tekelci kapitalizmi vardõr. Devlet yalnõzca tekellerle içiçe değil, aynõ zamanda
başlõbaşõna tekeldir.
İşçi sõnõfõ açõsõndan patronun hangi ulustan olduğu, devlet tekelinin mi, özel tekelin
mi onu sömürdüğü temel bir fark yaratmaz. Hepsine karşõ savaşõmõ yükseltir.
Dolayõsõyla özelleştirmelere ilişkin doğru tutum, emekçiler açõsõndan gereksiz birçok
harcama yaptõğõ için mali bunalõma düşen devletin KİT'leri bozdurup bozdurup
harcamasõnõ sergilemek, bunun işçilerin çalõşma ve yaşam koşullarõnda getirebileceği
çeşitli olumsuzluklara, örneğin tensikatlara karşõ çõkmaktõr.

