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Yıldırım Koç
İşçi sınıfına yönelik saldırılar önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşacak.
İşçi kiralama bürolarının kurulmasına izin veren kanun, 20 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlandı. Türk‐İş, Hak‐İş ve DİSK, imza kampanyası veya basın açıklaması gibi etkisiz göstermelik işler
yaptılar. Hükümet, bu ürkek tavrı gördükten sonra, yeni saldırıları gündeme getiriyor.
İşçi sendikalarında örgütlenme hakkı olan 14 milyon dolayında işçinin yalnızca 1,5 milyonu sendikalara
üyedir. Bu sendikaların çoğunun da görevlerini ne ölçüde yaptıkları tartışılır.
Bu koşullarda Vatan Partisi’ne büyük görevler düşmektedir.
Vatan ve emek mücadelesini bütünleştirmeye çalışan Vatan Partisi, sendikasız 13 milyona yakın işçiye
ve görevlerini yerine getirmeyen birçok sendikanın üyelerine yol göstermelidir.
BİLİNEN SALDIRILAR
İşçi kiralama büroları kuruluyor. Böylece, özel sektörde taşeron işçilerinin sahip oldukları haklar
ortadan kaldırılacak. Özel sektörde kanundışı biçimde çalıştırılan taşeron işçilerinin yerini kanuna uygun
biçimde çalıştırılan kiralık işçiler alacak.
Kamu kesimindeki taşeron işçilerinin hakları da, önümüzdeki günlerde gündeme gelecek “özel
sözleşmeli personel” uygulamasıyla ortadan kaldırılacak.
Kıdem tazminatına yönelik saldırı ikili. Kıdem tazminatını tümüyle ortadan kaldıran “belirli süreli iş
sözleşmesi”nin yaygınlaştırılması gündemde. Kıdem tazminatı fonu da piyasaya sürülmeyi bekliyor.
Suriyeli işçilerin çalıştırılmalarına ilişkin yönetmelik de 15.1.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
YENİ SALDIRILAR
Sosyal güvenlik sistemimizde köklü değişiklikler gündemde.
SSK’nın gelirleri 1993 yılına kadar giderlerini karşılayabiliyordu. SSK çok başarılı bir kurumdu. Birçok
kesimin SSK kaynaklarını sömürmesine rağmen, 1993 yılına kadar kendi kendini finanse edebiliyordu. 1993
yılından sonra emperyalist güçlerin Dünya Bankası aracılığıyla gündeme getirdikleri “sosyal güvenliğin
özelleştirilmesi” girişimleri yoğunluk kazandı. Bu konuda Şili ve diğer bazı ülkelerde emperyalizmin
politikalarını uygulayan Pinera, TÜSİAD tarafından Türkiye’ye davet edildi. TÜSİAD, Pinera’nın uyguladığı
bireysel emeklilik sisteminin propagandasını yaptığı bir kitabı yaygın biçimde dağıttı (Emekli ve Mutlu, Türk
Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve Özel Sigortacılık Girişimi, Yay. No. T/96‐1/193,
İstanbul, 1996, 44 s.). Ancak örgütlenen tepki sayesinde bu girişim engellendi.
Şimdi zorunlu bireysel emeklilik sistemi yeniden gündemde. Tüm ücretli çalışanların ayda 100 lira
ödeyecekleri bir sistem getirilmek isteniyor.
Bireysel ve toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı davalarıyla işe iade talebiyle açılacak davalarda
zorunlu arabuluculuk getiriliyor.
İşçi alacaklarında zamanaşımı sürelerinin kısaltılması planlanıyor.
Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 10 yıldır. İşçi, işten çıkarıldıktan sonraki 10 yıl içinde kıdem
tazminatına ilişkin dava açabilir.
Ücret ve ücret benzeri ödemelerdeki zamanaşımı süresi de 5 yıldır.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun taslağında tazminat ve ücret alacağı davalarında
zamanaşımı süresinin 2 yıla indirilmesi öngörülüyor.
Ekonomik kriz derinleşiyor. İşten çıkarılan, tazminatını ve ücretini alamayan, baskılardan bunalan işçi
sayısı hızla artıyor.
VATAN PARTİSİ GÖREVE
Bu saldırılara karşı Türk‐İş, Hak‐İş ve DİSK’ten ciddi bir tepki duydunuz mu?
O zaman işçileri bilgilendirme, bilinçlendirme, örgütleme ve mücadeleye yöneltme görevi Vatan
Partisi’ne düşüyor.
Bu göreve hazırlanılmalı.

