
��çi karde�ler!
Aylard�r krizin neden oldu�u i�sizlik, açl�k ve yoksullukla 

bo�u�uyoruz. En son aç�klanan �ubat ay� i�sizlik rakamlar�na 
göre i�sizlik oran� yüzde 16,1’e ula�t�. Yani son bir senede 1,5 
milyona yak�n i�çi i�sizlik canavar�n�n a�z�na at�ld�. Resmi ra-
kamlara göre i�siz say�s� 3 milyon 800 bini geçmi� durumda. 
Sendikalar�n aç�klad��� rakamlara göre ise gerçek i�siz say�s� 6 
milyon civar�ndad�r. Bizi etkilemez denilen kriz hepimizin haya-
t�n� çekilmez hale soktu. Kimimizin dört be� ayl�k ücreti henüz 
ödenmedi. Kimimizin i� bulma umutlar� gün gün i� kuyrukla-
r�nda tükendi. �imdilik bir i�e sahip olanlar�n büyük ço�unlu-
�u, patronlar�n her söyledi�ine boyun e�erek sessizce çal���yor. 
��ten at�lma korkusuyla dü�ük ücrete, ücretsiz izne ve yar�m 
gün çal��maya raz� oluyor. Sendikal� çal��anlar�m�z toplu sözle�-
melerde s�f�r zamma, esnek çal��maya, hatta sendikas�zla�t�r-
maya geçit veriyorlar. Kamuda 300 bini a�k�n i�çiyi ilgilendiren 
toplu i� sözle�mesi henüz sonuçlanm�� de�il. �� kazalar�na, 
meslek hastal�klar�na, sa�l�ks�z ve güvencesiz çal��ma ko�ullar�-
na maruz kal�yoruz. ��te Tuzla! Geçen günlerde ya�anan patla-
ma sonucunda iki i�çi karde�imiz daha ya�am�n� kaybetti. Bu 
zalimce ko�ullar kar��s�nda “elimizden ne gelir” diyerek yap�lan 
haks�zl�klar� sineye çekiyoruz. Fakat karde�ler tüm bu haks�zl�k-
lara daha ne kadar böyle sessizce katlanaca��z?

Sermayenin sald�r�lar�na 
mücadeleyle kar��l�k verelim!

Bizleri tüm bu sald�r�lara maruz b�rakan, ya�ant�m�z� çekil-
mez hale getiren patronlar ve onlar�n hükümetleri, “bu kadar� 
yeter” diyorlar m�? Onlar, ilk günden bu yana krizi f�rsata çevir-
mek, faturay� biz i�çilere ödetmek için azg�nca sald�r�yorlar. Her 
ay rekor k�ran i�sizlik rakamlar�, büyüyen açlar ordusu ve yok 
edilen haklar�m�z krizin faturas�n� kimin ödedi�inin bir kan�t� 
de�il mi? Ama patronlar s�n�f� ve onlar�n örgütleri hâlâ utan-
madan “kriz varsa çaresi de var” deyip, tozpembe tablolarla 
bizleri kand�rmaya çal���yorlar. Pazara ç�k�p al��veri� yap�n di-

yorlar. Aç�kça bizimle alay ediyorlar. Ne yaz�k ki, baz� i�çi sen-
dikalar� da bunlara ortak oluyor. 

Hemen her i�çi ailesinde en az bir i�siz karde�imiz var. 
Hepimiz g�rtla��m�za kadar borç içindeyiz. Ald���m�z ücretle gü-
nü kurtarmaya çal���yoruz. Art�k elektrik, su ve gaz faturalar�n� 
ödeyemez hale geldik. Bu durum ne patronlar�n ne de hükü-
metin umurunda olmad�. Hükümet i�çilerden ald��� vergileri 
sermayedarlar� kurtarmak üzere da��t�yor. Tüketti�imiz her tür-
lü ürüne zam üstüne zam yap�yor. Sermayenin sözcüleri bizlere 
bolca “�ükredin” nasihatinde bulunurken, kendileri lüks ya-
�amlar�ndan zerre kadar vazgeçmiyorlar. ��çiler ayaklan�r diye 
askeri harcamalara devasa bir kaynak ayr�l�yor. Polis, hakk�n� 
arayan i�çiye, evini y�kt�rmak istemeyen emekçi halka vah�ice 
sald�r�yor.

Sorunlar�m�z da ortak, çözüm yolumuz da!
Ço�umuz ak�am yorgun arg�n evin yolunu tutarken ya�a-

d�klar�m�za k�z�yor, sabr�m�z ta��yor ve öfkeleniyoruz. Haks�z-
l�klara kar�� bireysel tepkiler gösteriyoruz. Varsa tazminat�m�za 
veya üç kuru�luk i�sizlik ödene�ine güveniyoruz. Fabrikada o 
denli bölünmü�süz ki, birbirimize güvenimiz kalmam��. Tek tek 
mücadele ederek de ba�ar�ya ula�am�yoruz. Oysa hepimiz ayn� 
sorunlarla bo�u�uyoruz. Sorunlar�m�z kadar çözüm yolumuzun 
da ayn� oldu�unun fark�na varmal�y�z. Sendikal� sendikas�z, ta-
�eron kadrolu veya i�çi memur ayr�m� yapmadan birlikte mü-
cadele etmeliyiz. Sendikalar�m�z� krize kar�� i�çiden yana, mü-
cadeleden yana, birlikten yana tutum almalar� için zorlamal�-
y�z. 

Aylard�r krizin faturas�n� bizler ödüyoruz. Krizin bedelini 
ödemek istemiyor ve insanca ya�amak istiyorsak tek bir çare-
miz var: Mücadele etmek! “Art�k yeter” diyerek mücadeleye 
at�lmal�y�z. ��sizli�in son bulmas�, ücretlerimizin ödenmesi, sen-
dikas�zla�t�rmalar�n durdurulmas�, çal��ma ko�ullar�m�z�n iyile�-
tirilmesi, zamlar�n geri al�nmas� ancak bizlerin kararl� ve örgütlü 
mücadelesi ile mümkündür. Karde�ler, sorunlar�m�z da çözüm 
yollar�m�z da ortakt�r! Gün bekleme de�il mücadele günüdür! 
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i�çi dayan��mas�i�çi dayan��mas�
Ya�as�n ��çilerin Uluslararas� Mücadele Birli�i

i�çi dayan��mas�
Çözüm Ortak Mücadelede

�� ��ten atmalar durdurulsun, i� saatleri dü�ürülsün, herkese i�! 
�� Ücretsiz izinler ücretli izinlere çevrilsin!
�� Herkese i� güvencesi sa�lans�n!
�� Sendikas�z çal��t�rmaya son!
�� Asgari ücret vergi d��� b�rak�ls�n, vergiler patronlardan kesilsin!
�� ��çilerin kredi kart�, elektrik, su ve do�algaz borçlar� silinsin!
�� Elektri�e, gaza ve suya zamlar durdurulsun, yap�lan zamlar geri 

al�ns�n!
�� G�da fiyatlar� ucuzlat�ls�n!

�� Ev kiralar� dondurulsun!
�� Emekçilere paras�z sa�l�k, e�itim, konut ve ula��m!
�� Patronlar�n muhasebe defterleri i�çilere aç�ls�n! Üretimde i�çi 

denetimi!
�� Kriz gerekçesiyle kapat�lan veya tensikata u�rayan fabrikalar 

i�çilerin yönetimine! 
�� ��sizlik sigortas� fonu i�çi yönetimine! 
�� ��sizlik sigortas� ödene�i i� buluncaya kadar ödensin!

Acil Taleplerimiz �çin Mücadeleye!
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Deri ��çileriyle Söyle�i

U�D-DER: Ya�anan ekonomik krizle beraber her 
yerde i�ten atmalar, ücretli-ücretsiz izinler, sosyal 
hak gasplar� gündelik olaylar haline geldi.  Siz de-
ri i�çileri olarak kriz hakk�nda ne dü�ünüyorsu-
nuz, krizden nas�l etkilendiniz?
Uyguner Deri ��çileri: Bugün ya�anan bir kriz var, 
ama patronlar krizi f�rsata çevirmeye çal���yorlar.  Geçen 
yaz�n sonuna kadar zorla mesaiye ça�r�l�p fazla mesai ya-
p�yorduk. Ama o zaman patron “ben çok para kazand�m 
size biraz fazladan vereyim” demiyordu. Ama kriz birden 
gündeme geldi, 60’a yak�n i�çi arkada��m�z i�ten ç�kar�ld�. 
K���n ortas�nda y�ll�k izinlerimiz kulland�r�ld�. Ve sözle�me 
döneminde de kriz bahane edilerek çok az zam ald�k. 
Sonuçta kriz döneminde patron daha az i�çi çal��t�r�p da-
ha az ücret ödeyerek daha fazla kâr elde ediyor.  
Mader Deri ��çisi: Kriz genel anlamda deri sektörünü 
çok etkiledi.  Patronlar�n sald�r�lar� di�er sektörlerde oldu-
�u gibi bizim çal��t���m�z sektörde de ya�and�. ��ten atma-
lar, i�çilerin sigortalar�nda giri� ç�k�� yap�lmas� gibi…
AL Deri ��çisi: Bizler de krizden tabii ki etkilendik. 
Bizim i�yerinde de i�ten ç�karmalar ve ücretsiz izinler ol-
du. Krizi hem kendileri yarat�yorlar hem de bizi aç b�ra-
karak, i�siz b�rakarak faturay� bize ödetiyorlar.  K�sacas� 
kriz sermayenin kumar�, yani kapitalist düzenin ta kendi-
sidir.  
Emre Galos Deri ��çisi: Bizim i�yerinde de i�ler dur-
gun. Daha önce i�çi arkada�lar�m�z i�ten at�ld�. Y�ll�k izin-
lerimiz kulland�r�ld�. �imdi de patron krizi kullanarak ya 
bizlerin sigortalar�m�za giri� ç�k�� yap�laca��n� ya da bizi 
ücretsiz izne ç�karaca��n� söylüyor. “E�er giri� ç�k�� yapar-
san�z elinize toplu para geçer, ihtiyaçlar�n�z için kullan�rs�-

n�z” diyerek i�çilerin gözünü boyamaya çal���yor. Bize 
son olarak �unu dayatt�: 15 Temmuzda bir grup, daha 
sonra da kalan grup ücretsiz izine ç�kart�lacak. Asl�nda bi-
zi yasal olarak yar� yar�ya ücretli izne ç�kartmas� laz�m… 
Fakat i�çilerin örgütsüzlü�ü durumunda patron eli kolu 
rahat hareket ediyor. 
U�D-DER: Sizce ya�anan krizin sorumlusu kimdir 
ve krize kar�� nas�l mücadele etmeliyiz?
Uyguner Deri ��çileri: Bu sürece patronlar yüzünden 
gelindi. Ama i�çiler de bu süreçte bireysel dü�ündükleri 
için, yani örgütlü hareket etmedikleri için patronlar iste-
diklerini büyük ölçüde yapt�lar. Bu duruma maruz kal-
mak istemiyorsak örgütlü hareket etmeli ve birlikte olma-
l�y�z. 
Mader Deri ��çisi: Krize kar�� i�çilerin birbirine kenet-
lenmesi ve beraber hareket etmesi gerekiyor. �imdi hem 
örgütlü i�yerlerinde mücadeleyi yükseltmemiz hem de ör-
gütsüz i�yerlerini örgütlememiz laz�m. Örgütlü mücadele 
edersek i�çi s�n�f� olarak meyvesini alaca��m�za inan�yo-
rum.
AL Deri ��çisi: ��çilerin ne patronlardan ne de devlet-
ten bir beklentisi olmal�. Biz i�çiler kendi bireysel hesapla-
r�m�z� b�rakmal� kendi örgütlülü�ümüze güvenerek onurlu 
bir mücadele sergilemeliyiz.
Emre Galos Deri ��çisi: Patronlar�n yaratm�� oldu�u 
krizin sonuçlar�na biz katlan�yoruz. Bu süreçte i�çiler çok 
örgütsüz. Oysa as�l tam da bu süreçte örgütlü hareket 
edilmesi laz�m. Biz i�çilerin birli�i çok önemli, yoksa bu 
sald�r�lar�n kar��s�nda duramay�z. 
U�D-DER: Te�ekkür ederiz.  �

Tuzla deri sanayii bölgesinde çal��an i�çilerle bir söyle�i yapt�k. Uyguner Deri, AL Deri, Mader Deri ve Emre Galos Deri i�-
çileri, çal��ma ko�ullar�n�, ya�ad�klar� sorunlar�, krizin etkilerini ve neler yap�labilece�i konusundaki görü�lerini bizlerle 

payla�t�lar.
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��Ç� HAREKET�NDEN

Edirne’de bulunan Genç Teks til in 
patronlar� 11 May�s gecesi, i�çi-

lerin birikmi� ücretlerini ödememek 
için makineleri ve dikime haz�r ku-
ma�lar� da alarak kaçm��lard�. Genç 
Tekstil, büyük bir �irket olan 
ACT’ye fason çal���yordu. Genç 
Teks til i�çileri patrona ula�amay�nca 
Türkmen Holding’eding’e
ba�l� as�l i��veren 
olan ACT patronla-
r� üzerinde
bas�nç olu�-
turarak üc-
retlerini ald�-
lar. 

12 May�s
sabah� i�yerinee
gelen i�çiler 5
ayd�r öden-

meyen ücretlerini almak için i�yeri 
önünde eylem yapm��lard�. Genç
Teks til i�çileri TEKS�F sendikas�
Edir ne �ubesine gidip durumlar�n�
an latarak yard�m istediler. TEKS�F 
yöneticileri ile i�çilerin kendi arala-
r�nda seçtikleri temsilciler, ACT ve 
Türkmen Holding yöneticileriyle
ö ü tül Bö l liklgörü�tüler. Böylelikle, 

i� yerinde çal��makta olan i�çilerle 
daha önce alacakl� durumda olarak 
i�ten ayr�lan toplam 160 i�çi, öden-
memi� ücretlerinin tamam�n� ald�lar.
Genç Tekstil i�çileri, haklar�n gasp
edilmesine engel olman�n tek yolu-
nun mücadele oldu�unu bir kez da-
ha gösterdiler. �

 � Pendik’ten bir i�çi

Kriz alm�� ba��n� gitmi�. Genç nüfusta i�sizlik %30’a da-
yanm��. Yoksa sen de genç misin? Hem de i�siz mi-

sin? Dert etti�in �eye bak! Ç�k al��veri�e, biraz para harca, 
stres at, rahatla, moralin yerine gelsin. Hem bilmiyor mu-
sun, sen harcama yapt�kça krizi daha k�sa sürede atlataca-
��z. Zaten bu kriz hep sen ve senin gibiler harcama yap-
mad�klar� için ç�kmad� m�? Vitrinler, depolar, ma�azalar, 
oto galeriler dolup ta��yor, ama senin gibi “kapitalizm dü�-
man�” i�çiler al��veri� yapmamakta �srar ediyor. Sonra da 
suçu kapitalizme atars�n�z. Ne günah� var garibin! Sen al-
d�n da o elini mi tuttu? Eve kapanma, ç�k pazara! Harca! 
Harca ki, ekonomi aya�a kalks�n! Harca ki, krizden ç�ka-
l�m. Harca ki, Türkiye’nin yüzü gülsün! Harca ki, kapita-
lizm kurtulsun. Ne? Cebinde be� kuru� paran m� yok? 
Hadi can�m sen de!

��te böyle dalga geçiyorlar seninle. Biliyor musun? Kim 
mi? HAK-��, TÜRK-��, KAMU-SEN, TOBB, TESK, T�SK, 
T�M, TÜS�AD ve MÜS�AD. Patronlar�n örgütleriyle sendi-
ka bürokratlar� bir araya gelmi�ler ve ülkeyi krizden kur-
tarmak için çok mühim bir “sosyal proje” üretmi�ler. “Kriz 
varsa çare de var” demi�ler. Çare, ç�k�p pazara tüketip, ül-
kemize destek olmakm��: “Haydi Türkiye, önce üretmeye, 
sonra da kendi üretti�ini tüketmeye. Türkiye’nin yüzü gül-
sün diye!” 

Patronlar ve onlar�n i�ten at�p açl��a mahkûm 
ettikleri i�çiler el ele verip pazara ç�karak bu krizi 
sona erdireceklermi�! Patronlar pazar al��veri�i yapar-

ken i�çiler onlar�n doldurduklar� küfeleri ta��yan ha-
mallar olarak yer alacaklar herhalde o pazar al��veri-
�inde. TOBB Ba�kan� Rifat Hisarc�kl�o�lu kampanya-
ya start verirken �unlar� söylemi�: 
“Türkiye’nin y�llard�r bekledi�i i� birli�i anlay���yla i�çi, 

i�veren, esnaf ve memur el ele vererek bugün uzun soluk-
lu bir kampanya ba�lat�yoruz. Bu kampanyan�n haz�rlan-
mas�nda hepimiz ak�l ve amaç birli�i yapt�k. (…) Nereden 
nereye geldi�imizi, hiçbir do�al kayna�a sahip olmadan 
bu topraklarda güçlü bir sanayinin temelini att���m�z�, kaç 
badireden geçti�imizi ve sapasa�lam ayakta kald���m�z� 
herkese hat�rlataca��z. Ayn� o Erzincan türküsündeki gibi 
bugünkü zorluklar�n içinde akl�m�zda hep yar�n olmal�, 
“bu da gelir bu da geçer” demeyi unutmamal�y�z. Zaten 
hep öyle olmad� m�?”

Sana soruyor, “zaten hep öyle olmad� m�?” diye. Evet, 
öyle olmad� m�? Kriz delip geçerken, patron at�p geçer-
ken, müdür sövüp geçerken, sen susup geçmedin mi? 
�imdi de TOBB, TESK, T�SK, TÜRK-��, HAK-��, KAMU-
SEN, T�M, TÜS�AD ve MÜS�AD dalga geçiyor seninle i�-
te. 

Evet, kriz varsa çare de var! Ama bu çareye sen 
karar vereceksin! Onlar�n sesine kulak verip “bu da ge-
lir bu da geçer” diyerek “pazara” m� ç�kacaks�n, yoksa “si-
zin topunuzun birden…” diyerek meydanlara m� ç�kacak-
s�n? E�er biz sessiz kalmaya, birilerinin bizim için çözüm 
üretmesini beklemekle yetinip kader diye belledi�imiz �e-
ye boyun e�meye, “bu da gelir bu da geçer a�lama” di-
yerek kendimizi avutmaya devam edersek, bilelim ki “ge-
lip geçen” �ey her defas�nda bizi delip geçecek ve bunun 
sonu hiçbir zaman gelmeyecek. Karar senin, karar bizim, 
karar hepimizin karde�ler. �

Kriz Varsa Çare de Var!

çGenç Tekstil �ç� Ü� Ü��çileri Ücretlerini Mücadele Ederek Ald�lar
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��Ç� HAREKET�NDEN

Kad�köy Belediyesi i�çileri aylard�r ödenmeyen alacakla-
r�n�n derhal ödenmesi için ç�plak yürüyü� düzenleye-

rek bir bas�n aç�klamas� yapt�lar. Genel-�� sendikas�na üye 
belediye i�çileri yürüyü� boyunca att�klar� sloganlarla ve 
yapt�klar� bas�n aç�klamas� ile CHP’li belediye ba�kan� Se-
lami Öztürk’e tepkilerini hayk�rd�lar. ��çiler sorunlar� çözü-

lünceye kadar eylem ve mücadelelerine devam 
edeceklerini belirttiler. 

29 May�s Cuma günü, 500 kadar belediye 
i�çisi, saat 12’de Kad�köy Meydan�nda topland�. 
Erkek i�çiler gömlek ve ti�örtlerini, kad�n i�çiler 
ise ayakkab�lar�n� ç�kartarak kortejlerini olu�tu-
rup yürüdüler. Kad�köy Belediyesi önünde yap�-
lan bas�n aç�klamas�n� Genel-�� Anadolu Yakas� 
1 No’lu �ube Ba�kan� �ahan �lseven okudu. 
�lseven, belediye yönetiminin 1994 y�l�ndan bu 
yana i�çilerin maa�lar� d���nda hiçbir alacak-
lar�n� gününde ve tam olarak ödemedi�ini 
hat�rlatt�. 2008-2010 toplu sözle�melerinden do-
�an ücret farklar�n�n, k��l�k elbise hakk�, ö�renim 
yard�m�, ikramiye gibi sosyal haklar�n�n hiçbiri-
nin henüz ödenmedi�ine dikkat çekerek, yap�-
lan görü�melerde Ba�kan Selami Öztürk’ten 
“pa ram yok, borcum çok, beni anlay��la kar��la-
y�n” cevab�n� ald�klar�n� dile getirdi. 

�lseven, eme�iyle geçinen insanlar olarak ba��� isteme-
diklerini, emeklerinin kar��l���n� istediklerini, haklar�-
n� al�ncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini ve müca-
delelerini sürdüreceklerini ifade etti. Bas�n aç�klamas� alk��-
larla son buldu. �

Kamu i�çilerinin toplu sözle�me görü�meleri 
Ocak ay�ndan bu yana sürüyor. Türk-��’e 

ba�l� sendikalar�n kamu i�veren sendikalar� ve 
hükümetle yürüttü�ü T�S görü�melerinden hâlâ 
bir sonuç al�nabilmi� de�il. ��çiler ya�anan sus-
kunlu�a kar�� çe�itli eylem ve bas�n aç�klamalar� 
ile protestolarda bulunmaya ba�lad�lar. 

Türk-�� aylar önce 2009-2010 sözle�melerinde 
ilk y�l için en az yüzde 10, ikinci y�l için ise enflas-
yon art� refah pay� önermi�ti. Yap�lan teklifin üze-
rinden aylar geçmesine ra�men ne hükümetten 
ne de teklifi veren Türk-��’ten ses seda ç�kmad�. 

Petrol-�� üyesi i�çiler, Adana, Ankara, Ad�ya-
man, Batman, K�r�kkale ve Band�rma’da birer sa-
atlik uyar� eylemleri gerçekle�tirdiler. Yol-�� sendi-
kas� �stanbul 1 No’lu �ube üyesi i�çiler, “eme�imiz yok 
sa y�l�yor, al�nterimiz önemsenmiyor, sabr�m�z ta��-
yor” diyerek, Karayollar� 1. Bölge Müdürlü�ü önünden ç�-
k�� kap�s�na kadar, alk�� ve sloganlarla yürüyü� gerçekle�tir-
diler. Harb-�� sendikas�na üye i�çiler 3 Haziranda, Ankara, 
Gölcük, Kar tal ve Mecidiyeköy’de düzenledikleri yürüyü�lü 
bas�n aç�klamalar� ile Türk-��’i ve hükümeti uyard�rlar.

��çilerin eylemler yapmaya ba�lamas�yla beraber 
hem Türk-�� bürokrasisi hem de hükümet görü�melere ye-
niden ba�lad�. AKP hükümeti kamu i�çilerine ortalama yüz-
de 2,5 zam oran� önererek i�çiyi ne kadar dü�ündü�ünü 
göstermi� oldu. Türk-�� bürokrasisi de i�çileri T�S sürecine 

dâhil edip mücadeleye haz�rlanaca��na, Ba�bakan Erdo-
�an’dan alaca�� randevuya bel ba�lad�. Hükümet bir yan-
dan en dü�ük zamm� önerirken, di�er yandan esnek çal��-
ma, sosyal haklar�n dü�ürülmesi ve k�dem tazminat�n�n yok 
edilmesini de hedefliyor. 

300 bin kamu i�çisini ilgilendiren T�S sürecinde i�çi-
ler ancak birlik ve mücadele ile ba�ar�ya ula�abilirler. Türk-
��’in bürokratik manevralar� ile i�çiler lehine bir sözle�me 
ç�kmayacakt�r. Kamu i�çileri T�S süresince sendika ayr�m� 
yapmadan ortak mücadele ile taleplerini dile getirmelidir. 
Kamu i�çileri haklar�n� almak için ba�ta grev olmak üzere 
her türlü mücadeleye kararl�l�kla haz�rlanmal�lar. �

Kamu ��çileri Türk-��’i ve Hükümeti Uyar�yor

lüül
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Kad�köy Belediyesi ��çileri 
Haklar� �çin Yürüdü!
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8 Haziran pazartesi günü, Çelik Tek-
ne tersanesinde çal��an Hüseyin 

�bir, Süleyman K�rgül ve Sait Ahmet, 
balast tank�n� boyama i�lemi s�ras�nda 
gaz s�k��mas� nedeniyle patlamaya ma-
ruz kalarak i� kazas� geçirdiler. Hüseyin 
�bir i� cinayetine kurban giderken, Sü-
ley man K�rgül a��r yaralanm��, Sait 
Ahmet ise daha hafif yaralanarak G�S-
B�R Hastanesinde tedavi alt�na al�n-
m��t�. Patlamadan bir gün sonra Sü-
ley man K�rgül de ya�am�n� yitirdi. 
Çelik Tekne’de gerçekle�en bu i� cina-
yetleriyle birlikte tersanede meydana 
gelen ölümlerin say�s� 126’ya yükseldi.

Limter-�� sendikas�, 10 Haziranda 
Çelik Tekne tersanesi önünde bas�n 
aç�klamas� düzenledi. Tersane i�çileri, 
bas�n aç�klamas�na, “Sertifika De-
�il, �� Güvenli�i ve �� Güvencesi 
�stiyoruz” pankart�yla kat�ld�lar. Çelik 
Tekne i�çilerine, bir y�ld�r grevde olan 
e-Kart i�çileri de destek verdi. U�D-
DER’li i�çiler olarak, i� cinayetlerinin 
durdurulmas�n� talep eden dövizleri-
mizle bizler de tersane i�çilerinin ya-
n�ndayd�k. 

Bas�n aç�klamas�n� okuyan Limter-
�� ba�kan� Cem Dinç, i�çilerin kurals�z 
ve i� güvenli�i olmadan çal��t�r�ld���n� 

ve ta�eron sisteminin bu konuda tersa-
ne patronlar�n�n elini rahatlatt���n� dile 
getirdi. Eski Çal��ma Bakan� Faruk Çe-
lik’in i� kazalar�n�n nedenini i�çilerin 
e�itimsizli�ine ba�layarak i� cinayetle-
rinin devam etmesine göz yumdu�unu 
belirten Dinç, çözümü sertifikada ara-
yan yeni Çal��ma Bakan� Ömer Din-
çer’in de i� cinayetlerine engel olmaya 
çal��mad���n� söyledi. 

Bas�n aç�klamas�, “��çiler Birle-
�in Ölümleri Durdurun!”, “�nsanca 
Ya�amak, �nsanca Çal��mak �stiyo-
ruz!”, “Sertifika De�il, �� Güvenli-
�i!”, “Ya�as�n S�n�f Dayan��mas�!” ve 
“Kurtulu� Yok Tek Ba��na ya Hep 
Beraber ya Hiçbirimiz” sloganlar�y-
la son buldu. �

Tuzla Tersanelerinde 126. Ölüm

28 May�s sabah� KESK Genel Merkezine ve �ubelerine 5 
ilde yap�lan bask�n ve gözalt�lar Taksim Gezi Par k�n-

da yap�lan oturma eylemiyle protesto edildi. Protesto eylem-
leri ayn� gün �stanbul’un yan� s�ra Ankara �zmir, Adana Mer-
sin ve Hatay’da da yap�ld�.

Gezi Park�nda çe�itli demokratik kitle örgütlerinin deste-
�iyle geni� kat�l�ml� oturma eylemi gerçekle�tirildi. KESK Dö-
nem Yürütmesi ad�na okunan bas�n aç�klamas�nda, KESK’in 
250 bin üyesi olan bir demokratik kitle örgütü oldu�u hat�r-
lat�larak �öyle denildi: “KESK bask�lara, sürgünlere, tutukla-
malara tarihi boyunca gö�üs germi�, kamu emekçilerinin 
haklar�n� savunmak için bedeller ödemi� bir demokratik mü-
cadele örgütüdür. KESK gerçek bir sendikad�r. Bir emek ör-
gütü olan konfederasyonumuza yönelik t�rmand�r�lan polis 
bask�s� hiçbir demokratik ölçüye uymamaktad�r. KESK’i y�l-
d�rmay�, sürdürdü�ü emek ve demokrasi mücadelesinde y�p-
ratmay� hedefleyen bu fa�izan tutum amac�na ula�amaya-
cakt�r.”

Aç�klaman�n devam�nda hükümete seslenilerek, KESK’in 
bask�lara boyun e�meyece�i, mücadele çizgisinden geri dur-
mayaca�� vurguland� ve gözalt�na al�nan KESK üyelerinin 
derhal serbest b�rak�lmas� istendi. At�lan sloganlarla canl� ge-
çen oturma eylemi bas�n aç�klamas�n�n ard�ndan sona erdi.�

KESK Üyeleri Bask�nlar� ve KESK Üyeleri Bask�nlar� ve 
Gözalt�lar� Protesto EttilerGözalt�lar� Protesto Ettiler

4 Mart 2009 tarihinde, Gaziosmanpa�a Elmabahçesi’nde 
kurulu Meha Giyim’de patron, 125 i�çiyi alacaklar�n� 

ödemeden topluca i�ten ç�karm��t�. 54 Meha i�çisi 75 
gün boyunca i�yeri önüne kurduklar� çad�rda direni�e ba�-
lam��lard�. Meha, LC Waikiki’ye üretim yapan bir firmayd� 
ve i�çiler bu firman�n da Meha patronu kadar sorumlu ol-
du�unu dile getirip LC Waikiki ma�azalar�nda da eylemler 
yap�yorlard�. Sonunda i�çilerin direni�i sonuç verdi ve LC 
Waikiki yönetimi, direni�i sürdüren 54 Meha i�çisinin ücret, 
asgari geçim indirimi, fazla mesai, k�dem ve ihbar tazminat-
lar�n�n yüzde 65’ini, direni�e kat�lmayan 74 i�çinin ise sade-
ce ücret alacaklar�n� ödemeyi kabul etti.

Meha i�çileri 19 May�sta davul zurna e�li�inde direni� 
çad�r�n� kald�rd�lar. 20 May�s günü ise D�SK genel merke-
zinde bir bas�n toplant�s� düzenlediler. 

Bas�n toplant�s�nda söz alan Meha i�çileri mücadelenin 
önemine vurgu yapt�lar. Bir i�çi, “y�lmad�k y�ld�rd�k, 
haklar�m�z� ald�k” dedi. Kad�n i�çilerden biri ise, “bu ül-
kede kad�n olmak zor, direni�çi bir kad�n olmak daha da 
zor, ama ba�ard�k” dedi. Bir ba�ka i�çi, “patron bizi bir kö-
pek yavrusu gibi soka�a att�” diyerek öfkesini dile getirdi. 
Di�er bir i�çi ise, bundan sonra girece�i i�yerinde durma-
dan bu ya�ad�klar�n� anlataca��n� söyledi. ��çiler bas�n top-
lant�s�n� “Zafer Direnen Meha ��çisinin Oldu” sloga-
n�yla bitirdiler.��

Meha ��çilerinin 
Direni�i Sona Erdi
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Sevil Boru ��çileri 
“Birle�ik Metal-��” Dedi
 � Ere�li’den U�D-DER’li bir i�çi

Akçakoca’daki Sevil Boru fabrikas�nda çal��an 150 i�çi, 
Türk Metal’den ayr�larak D�SK’e ba�l� Birle�ik Metal-��’e 

geçtiler. Y�llard�r i�verenle i�birli�i halinde i�çilere kan kustu-
ran gangster Türk Metal’den kendi mücadeleleriyle kurtulan 
i�çiler, �imdi de Erdemir’deki i�çi karde�lerine bu sendikaya 
kar�� mücadeleyi yükseltme ça�r�s�nda bulunuyorlar.

Birle�ik Metal-��, yetkinin al�nmas�n�n ard�ndan i�çilerle 
bir toplant� gerçekle�tirdi. Sendika genel ba�kan� Adnan Ser-
daro�lu konu�mas�nda, Birle�ik Metal-��’i üyelerinin yönetti-
�ini ve al�nan kararlar�n da sendikan�n yol haritas� oldu�unu 
ifade etti. ��verenlere kar�� verdikleri mücadelede en büyük 
tehlikenin i�verenin her dedi�ini yap�p sendikac�l�k kisvesi 
alt�nda faaliyet gösteren sar� sendikalardan geldi�ini anlatan 
Serdaro�lu, Erdemir i�çilerinin durumuna da de�indi. Ere�-
li’deki i�çilerin tercihlerini ortaya koyup kendilerini ça��rma-
lar� durumunda ça�r�ya olumlu yan�t vereceklerini vurgula-
yan Serdaro�lu, i�çiler taraf�ndan co�kuyla alk��land�. 

Sevil Boru i�çileri, ihanet çetelerini i�yerlerinden defede-
rek, kendi sendikalar�n� kendi iradeleriyle seçtiler. Onlar�n bu 
tutumu ba�ta Erdemir olmak üzere, Türk Metal’in çöreklen-
di�i fabrikalar�n i�çilerine moral olacak, güç ve güven vere-
cektir. Türk Metal, çöreklendi�i tüm i�yerlerinden defedilme-
lidir. ��çiler, t�pk� Sevil Boru’da oldu�u gibi mücadeleci sen-
dikalar�na her yerde sahip ç�kmas�n� bilmelidirler. �

Grev ve Direni�ler Sürüyor

Eczac�ba��/E-Kart fabrikas�nda yakla��k bir y�ld�r de-
vam eden grevde patronun bask�lar� t�rman�yor. 

Haziran ay� içinde 6 i�çinin daha i�ten at�lmas�yla grevci i�-
çi say�s� 25’e yükseldi. ��ten at�lan i�çiler grevci i�çilere ka-
t�larak, greve omuz vermeye ba�lad�lar. Bas�n-�� sendikas�-
na üye E-Kart i�çileri sendikay� kazanana dek grevi sürdü-
receklerini söylüyorlar. 

Deri �� sendikas�na üye olduklar� için i�ten at�lan Desa 
Deri i�çilerinin direni� mücadelesi bir seneyi a�k�n zaman-
d�r devam ediyor. Sefaköy ve Düzce’de fabrika önünde 
yürütülen direni� tüm bask�lara ra�men kararl�l�kla sürü-
yor. 

Birle�ik Metal-�� sendikas�na üye olduklar� için i�ten at�-
lan Sinter Metal i�çilerinin direni�i de geçti�imiz Aral�k 
ay�ndan bu yana devam ediyor. Direni�çi i�çiler, i�e iade 
davalar�n�n sonuçlanmas�n� bekliyorlar. Bursa’da da Asil 
Çelik grevi ve Gramer i�çilerinin sendikal hak mücade-
lesi sürüyor.

ATV-Sabah’ta çal��an ve Türkiye Gazeteciler 
Sendikas�’na üye i�çilerin sürdürdü�ü sendikala�ma müca-
delesi devam ediyor. Balmumcu’da bulunan ATV-Sabah 
binas� önünde direni�lerine devam eden i�çiler, her cumar-
tesi Taksim’de yürüyü� düzenliyorlar. 

�zmir’de CHP’li belediyelerin i�ten att��� i�çiler de di-
reni�lerini devam ettiriyorlar. Grev ve direni�lerin ba�ar�ya 
ula�mas� i�çilerin kararl� mücadelesine ve s�n�f dayan��ma-
s�n�n güçlendirilmesine ba�l�d�r. Direnen i�çilerle s�n�f da-
yan��mas�n� yükseltelim! �

 � Mersin’den bir U�D-DER üyesi

Mersin liman�nda 131 gündür süren onurlu mücade-
lede, liman i�çileri MIP, MPO ve Akansel patronlar�na 

geri ad�m att�rd�lar. Polisin sald�r�lar�na kararl�l�kla direnen 
i�çilerin eylemlerinin ulusal ve uluslararas� bas�na yans�ma-
s� sonucunda MIP yetkilileri sendika ile görü�me yapt�. Bu 
görü�meler neticesinde direni�in 129. gününde 72 i�çi i�-
ba�� yapt�, ertesi gün ise 50 i�çi daha i�inin ba��na geçti. 

Yap�lan anla�maya göre, birkaç gün içinde kademeli 
olarak 150 i�çi i�e geri dönecek, geriye kalan 49 i�çi ise 1 
ay sonra i�ba�� yapacak. Bir ay sonra i�ine dönecek olan 
49 i�çi Akansel firmas�n�n tek faaliyet kanad� olan ta��ma-
c�l�k bölümünde i�ba�� yapacak. ��e al�nan i�çilere 1000’er 
lira k�dem tazminat� ödenecek, ücretleri 1000 liraya ç�kar�-
lacak, sendikalar� kabul edilecek, 8 saat çal��ma ve 3 var-
diya sistemi uygulanacak, i�çilere servis hizmeti sunulacak, 
çal��ma ve yemek ko�ullar� iyile�tirilecek.

Bizler U�D-DER’li i�çiler olarak direni� sürecini çok ya-
k�ndan takip ettik. ��ine dönmenin sevincini ya�ayan i�çi-
lerden biri ile yapt���m�z sohbette i�çi arkada��m�z �unlar� 
söyledi: “As�l mücadele �imdi ba�l�yor. ��imizi ka-
zand�k, ancak d��ar�daki bütün arkada�lar�m�z i�i-

ne dönünceye kadar içerde ve d��ar�da mücadele 
devam edecek. �çerde elbiseler yenilenmi�, yemekhane-
de olumlu de�i�iklikler yap�lm��, i� saatimiz azalt�lm��, ser-
vis getirilmi�, ücretimiz artm��, en önemlisi sendikal� çal��-
ma hakk�m�z kabul edilmi�. Bu haklar� bizler hep birlikte 
onurlu mücadelemizle kazand�k. Ayr�ca tek ba��m�za da 
de�il çe�itli sendikalarla, demokratik kitle örgütleriyle, dev-
rimci kurumlarla, ailelerimizle kazand�k. Bu onurlu müca-
deleye destek veren herkese tüm i�çi arkada�lar�m ad�na 
te�ekkür ediyorum.”�

Mersin Liman ��çisi ��ba�� Yapt�
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Lipton, ünlü bir çay markas� olarak tüm dünyada bili-
nir. Uluslararas� tekellerden biri olan Unilever’in mil-

yar dolarl�k markalar�ndan biridir Lipton. Bu markan�n ta-
n�t�m� için her y�l tüm dünyada dev reklâm kampanyalar� 
yap�l�r. Fakat Pakistan’�n Karaçi kentinde Lipton çaylar�n�n 
üretildi�i fabrikan�n ad� yok! 400 ilâ 600 aras�nda i�çinin 
çal��t�r�ld��� bu fabrikada ne bir tabelâ, ne bir �irket logo-
su, ne de resmi bir isim var. Bu isimsiz fabrikada çal��t�r�-
lan i�çilerin hiçbirinin sözle�mesi ya da i� güvencesi bu-
lunmuyor. ��çiler çal��t�klar� i�letmenin ad�n� bilmiyor; çün-
kü yok! ��çiler, i� oldukça gündelik olarak çal��t�r�l�yorlar. 
Ne sigortalar� ne de ertesi gün i�e devam etme güvencele-
ri var. Fabrikan�n Unilever ile ba��n� resmi olarak ispatla-
yabilece�iniz hiçbir resmi evrak da yok. Fabrika “ambar” 
olarak an�l�yor. Böylelikle i�çilerin haklar�n� arama imkân-
lar� daha ba�tan yok edilmi� durumda. 

Geçen y�l Lipton-Unilever, Karaçi’deki fabrikas�n� ka-
pat�p resmi olarak çal��t�rd��� 122 i�çinin i�ine son verdi. 
Makineler “isimsiz fabrika”ya ta��nd�lar. Pakistan Unile-
ver ’in müdürü de isimsiz fabrikan�n ba��na geçti. Yeni fab-
rikada üretim de, çal��an say�s� da artt�r�ld�, ama Unilever 
�irketiyle ve Lipton markas� ile resmi ba�lar kopar�ld�. 
Böylece, i�çiler en ac�mas�z ko�ullarda kay�t d��� çal��t�r�l�p 
dizginsizce sömürülürken, bu rezaletin Lipton markas�n� 
kirletmesinin veya Unilever’in sorumlu tutulmas�n�n önü-
ne geçilmesi amaçland�. 

��çi s�n�f� örgütlenmez ve mücadele etmezse dünyan�n 
dev tekellerinin de, merdiven alt�nda çal��an küçük atöl-
yelerin de i�çi s�n�f�na sunaca�� çal��ma ko�ullar� Karaçi-
de ki “isimsiz çay fabrikas�n�n” i�çilerinden farkl� olmaya-
cakt�r. �

Lipton: Fabrikan�n Ad� Yok, Patronlarda Oyun Çok!

Yüz binlerce Avrupal� i�çi, patronlar�n ekonomik kriz ba-
hanesiyle artt�rd�klar� sald�r�lar� protesto etmek için, pek 

çok ülkede kitlesel protesto eylemleri düzenledi. Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Avrupa’n�n metropol 
kentlerinde 14-16 May�s tarihlerinde kitlesel eylemler düzen-
leme karar� alm��t�. Söz konusu tarihlerde, Madrid, Brüksel, 
Berlin ve Prag’da yüz binlerce i�çi, i�sizli�e, yoksullu�a, i�ten 
atmalara, sosyal adaletsizli�e, kriz bahanesiyle t�rmand�r�lan 
hak gasplar�na kar�� sokaklara döküldü.

14 May�sta Madrid’de yap�lan ilk eyleme 150 bin i�çi ka-
t�l�rken, Brüksel’de 50 bin i�çi sokaklara akt�. Brüksel’de 15 
May�sta düzenlenen gösterilere ise 40 bin i�çi kat�ld�.

Eylemlerin yap�ld��� tarihlerde birçok farkl� sektörde de 
dayan��ma grevleri yükseldi. Belçika Francophone devlet te-
levizyonlar� normal programlar�n� iptal etti ve yaln�zca haber 
programlar�n� yay�nlad�. Belçika demiryolu çal��anlar� ise 
göstericileri alanlara ta��mak için ekstra tren seferleri gerçek-
le�tirdi. Sendikalar, ekonomik krizin faturas�n�n i�çilere y�k�l-
mas�na, artan sosyal adaletsizli�e ve e�itsizli�e, güvencesiz 
çal��maya kar�� hükümetlerin önlem almas�n� talep ediyor-
lar. �

Krize Kar�� Sokaktayd�
Avrupal� ��çiler

Öfkeli i�çiler, 4 Haziranda �spanya’n�n Vigo �ehrinde 
protesto gösterileri yapt�lar. Polis i�çileri engellemek 

için barikatlar kurdu. �spanya’da 30 bin metal i�çisi, yakla-
��k bir haftad�r, daha iyi ücret ve i� güvencesi için kavga 
veriyor. Metal i�çileri sendikas�n�n patronlarla ve hükümet-
le sürdürdü�ü toplu sözle�me görü�meleri Sal� günü t�kan-
d�. �spanya hükümeti Çar�amba günü dünya devi 
ArcelorMittal ile bir anla�ma imzalayarak 12 bin �spanyol 
geçici metal i�çisinin i�ten ç�kart�lmas�na onay verdi.

Bu ay�n ba��nda çelik sektöründe dünya devi olan 
ArcelorMittal �spanya’da üretimi durdurdu. �spanya 
Avrupa ülkeleri aras�nda en yüksek i�sizlik oran�na sahip 
olan ülke ve üretimin durdu�u her i�yeri bu oran� daha da 
yükseltiyor. ��sizli�in dayan�lmaz boyutlara ula�mas� i�çile-
rin tepkilerini de artt�r�yor. Son eylem de bu tepkinin bir 
ifadesi. Kitlesel protesto gösterileri esnas�nda polis i�çileri 
göz ya�art�c� gaz ve cop kullanarak da��tmaya çal��t� ancak 
ba�ar�l� olamad�. ��çiler bir anla�maya var�l�ncaya kadar 
protestolar�n�n devam edece�ini aç�klad�lar. �

�spanyol Metal ��çileri Grevde
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Ortado�u’nun en büyük otomotiv i�letmesi olan �ran 
Hodro i�letmesine ait fabrikalarda yakla��k 30 bin i�çi 

çal���yor. ��çiler devlete ait bu i�letmede dizginsizce sömü-
rülüyorlar ve hak gasplar�yla kar�� kar��ya kal�yorlar. Hodro 
fabrikalar�nda metal i�çilerinin görkemli direni�i geçti�imiz 
günlerde zaferle sonuçland�. 

Grev, geçen y�l�n ödenmeyen ikramiyelerinin derhal 
ödenmesi ve geçici sözle�melerle çal��t�r�lan i�çilerin kadro-
ya al�nmas� talebiyle ba�lad�. ��letme yönetimi güçlü bir 
grev dalgas� ile kar��la�aca��n� anlay�nca, geçti�imiz Mart 
ay�n�n sonunda, birkaç saat içerisinde i�çilerin hesaplar�na 
toplam 150 bin dolar�n üzerinde para yat�rarak, grevi daha 
ba�lamadan bitirmeye çal��t�. Ancak ok yaydan ç�km��t�. 
Hesaplar�na ikramiyelerinin bir k�sm�n�n yat�r�lmas�, i�çileri 
grevden vazgeçirtmeye yetmedi. ��çiler taleplerinin tamam� 
kar��lan�ncaya kadar geri ad�m atmayacaklar�n� ifade etti-
ler. 

Grev, montaj bölümünden ba�lay�p tüm i�letmeye ya-
y�ld�. K�sa bir süre içinde tüm üretim hatlar� durdu. ��çiler 
birle�tiklerinde her türlü gücün kar��s�na dikilebileceklerini 
kavram��lard�. Grev bir devlet i�letmesinde gerçekle�ti�i 
için Sanayi Bakan� derhal devreye girdi. 2 May�sta i�çilere 

hitaben yat��� konu�mada, bakan, 1 May�s i�çi bayram� 
kutlamalar�nda yüzlerce i�çinin tutukland���n� söyleyerek 
girdi söze. Bakan i�çileri korkutmay� ve y�ld�rmay� hedefli-
yordu. Ancak tehditler i�çilerin “Yalanc� Bakan �stifa!” slo-
ganlar�yla kesildi. Bunun üzerine bakan sözlerinde dura-
caklar�n�, ikramiyelerin ödenece�ini ve sözle�meli i�çilerin 
kadroya al�nmas� için fabrika müdürlerine talimat verece�i-
ni aç�klamak zorunda kald�. 

Yönetim, kadroya al�nacak birkaç bin ki�ilik bir liste ya-
y�nlad�. Liste, sözle�meli i�çilerin tamam�n� kapsam�yordu. 
Yönetim i�çileri kadroya al�nanlar ve al�nmayanlar olarak 
bölmeye, böylece i�çilerin birli�ini bozmaya çal���yordu. Bu 
oyun ortaya ç�k�nca pres bölümündeki i�çiler üretimi dur-
durup bütün üretim hatlar�n� dola�t�lar ve i�çileri oynan-
mak istenen oyun konusunda bilgilendirdiler. Hemen son-
ras�nda i�çiler yönetim binas�n�n önüne y���ld�lar. Sabah 
saatlerinde ba�layan hareketlilik gece vardiyas� saatine ka-
dar devam etti. Gündüz vardiyas�ndaki i�çiler gece vardi-
yas�ndaki i�çilerle birle�irken, i�letme yönetimi tüm i�çilerin 
kadroya al�nd���n� ilan etmek zorunda kald�. Böylece, 
Hodro otomotiv i�letmesindeki binlerce i�çinin birle�mesiy-
le ortaya ç�kan görkemli direni�, zaferle sonuçland�. �

�ran: Metal ��çilerinin Grevi Zaferle Sonuçland�

Norveç’in en büyük i�çi sendikas� 
LO, Filistin topraklar� üzerindeki 

i�gal sona erdirilinceye kadar �srail 
mallar�n�n boykot edilmesi ça�r�s�nda 
bulundu. LO sendikas� 2,5 milyon ak-
tif i�çi nüfusunun bulundu�u Norveç te 
865 bin üyeye sahip en büyük sendika 
olma özelli�ini ta��yor.

LO, yapt��� aç�klamada, �sraillilerin 
de Filistinlilerin de bar�� ve güvenlik 
içinde ya�ama haklar� oldu�una i�aret 
etti. Norveç hükümetini de i�galin so-
na erdirilmesi için ba�latt�klar� ulusla-
raras� kampanyaya destek vermeye 
ça��rd�.

Sendika, yay�nlad��� bildiride, i�ga-

lin sona erdirilmesini, �srail’in 1967 
öncesi s�n�rlara dönmesini, Filistin top-
raklar�na �sraillilerin yerle�tirilmesinin 
durdurulmas�n�, örülen duvarlar�n y�-
k�lmas�n� ve uluslararas� hukukun ihlal 
edilmesi durumuna kar�� Birle� mi� 
Milletler ara�t�rma komisyonu kurul-
mas�n� talep etti. �

Norveç’te LO Sendikas� �srail’i Boykot Ça�r�s� Yapt�
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 � Bir grup lise ö�rencisi

Merhaba dostlar. Bizler Gebze’de farkl� okullarda 
okuyan ve dershanelere giden i�çi çocuklar�y�z. 

Malum ÖSS’nin yakla�m�� olmas� birçok sorunu da be-
raberinde getiriyor. ��, okul, dershane derken, dünyada 
ya�anan ekonomik kriz ve yan� s�ra sistemin her aç�dan 
dayatt��� e�itim sorunu güncelli�ini koruyor. Bu temelde 
hafta sonu U�D-DER Gebze temsilcili�inde ÖSS’ye 
girecek ö�renciler olarak bir araya geldik. Derne�imizin 
üyesi, deneyimli hocam�z�n katk�lar�yla toplant�m�z ba�-
lad�.

Öncelikle bizlere böylesi bir ortam� haz�rlayan tüm 
U�D-DER’li i�çi arkada�lara çok te�ekkürler. Hocam�z�n 
kendisini tan�tmas� ve bizleri tan�mas�yla ba�layan top-
lant�m�zda, s�nav öncesi ve sonras� ya�ad���m�z sorunlar� 
payla�t�k. Ard�ndan kar��l�kl� sohbetlerimizle “ÖSS” ger-
çekli�i ve bu gerçeklik kar��s�nda nas�l bir tutum almam�z 
gerekti�i konusunda bilgi ald�k. Bu topraklarda ald���m�z 
e�itim ve kendi gerçekliklerimizden yola ç�karak neleri 
dü�ünüyoruz, hangi üniversitelerde okumak istiyoruz ve 
hangi bölüm bizim için uygun gibi sorular�m�z� açt�k. 
Ne�eli bir �ekilde geçen sohbetimizde, hem ÖSS hem de 
sistemdeki yeni de�i�ikler konusunda bilgilendik. Çok 
güzel geçen ve ÖSS öncesi bizlere moral olan bu sohbe-
timiz U�D-DER ��çi Korosunun seslendirdi�i ve bizlerin 
de kat�ld��� �ark�larla son buldu. �

“DTP’yi Susturma, 
Silahlar� Sustur” 
Mitingine Kat�ld�k

 �  Esenler’den bir i�çi 

U�D-DER olarak “DTP’yi Susturma, Silahlar� Sustur” mitin-
gine kat�ld�k. Son zamanlarda DTP’ye yönelik artan bas-

k�lara ve tutuklamalara kar�� yap�lan bu mitingde DTP’nin ya-
n� s�ra çe�itli siyasal çevreler de alanda yerlerini ald�lar. 

Kürt halk� bu mitingde de hakl� taleplerini dile getirdi. 
Miting çok co�kulu geçti. DTP milletvekilleri, belediye ba�kan-
lar� mitinge kat�lm��lard� ve DTP’ye yap�lan bask�lardan, Kürt 
sorununun çözümünün nereden geçti�inden bahsettiler. Sa va� 
de�il bar�� istiyoruz; daha önceki kaç�r�lm�� olan bar�� f�rsatlar�-
n� bu sefer kaç�rmayal�m; Kürt sorunu bireysel bir sorun de�il 
bir halk�n sorunudur; Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türküyle, i�çi-
emekçiler birlikte örgütlenip bu sorunun çözümü için gerekli 
olanlar� hep birlikte yapal�m; bar�� için DTP’yi de�il silahlar� 
sustural�m görü�ünü, bütün konu�mac�lar ortakla�a dile getir-
diler. 

Bizler de Kürt halk�n�n hakl� taleplerinin yerine getirilmesi 
için, alanda onlara sloganlar�m�zla destek verdik. “Kürtlere 
Özgürlük Kurdara Azadî!”, “Ya�as�n ��çilerin Birli�i 
Halklar�n Karde�li�i!”, “Kendileri Yönetse Bütün 
Halk lar Bir Olur!”, “Kahrolsun Irkç�l�k, Kürtlere Öz-
gürlük!” sloganlar�m�zla Kürt halk�n�n özgürlük taleplerini 
destekledi�imizi alanda hayk�rd�k. Miting Kürtçe müzikler ve 
halaylarla sona erdi. �

ÖSS’ye Girecek Ö�renciler

U�D-DER’de Bulu�tu

ETK�NL�KLER�M�ZDEN

Derne�imizin Tiyatro Kulübü’nün 
bir süredir haz�rl�klar�n� sürdür-

dü�ü “Uyan��tan Ba�kald�r�ya” adl� 
oyun da son safhaya girildi. Türkiye i�-
çi s�n�f� için önemli bir tarih olan 15-
16 Haziran Genel Direni�ine giden sü-
reç ve direni�ten kimi sahneleri bu 
oyunla canland�r�lacak ve bugünün i�-
çi ku�aklar�na ta��nacak. 

Bu ay boyunca ��çi Dayan��mas� 
bültenimizin May�s say�s�n�n yan�nda 
davetiyelerimizi de fabrikalarda, i�çi 
mahallerinde da��tt�k. ��çi karde�leri-
mizi oyuna davet etmek amac�yla ha-
z�rlanan a� �leri ve davetiyeleri ula�t�r-

maya devam ediyoruz. Geçti�imiz ay, 
ziyaret etti�imiz, da��t�m yapt���m�z 
fab rikalara yenileri de eklendi. Birçok 
fabrikaya ilk defa gidildi. Servislerine 
binmek üzere fabrikalar�ndan ç�kan i�-
çileri, ellerimizde davetiyeler ve bül-
tenlerimizle kar��lad�k. Onlara oyunu 
ve ya�anan direni�i anlatt�k. Hepsi bü-
yük bir ilgiyle bizi dinlediler, biz de 
i�çi karde�lerimizle oyuna kat�lmalar� 
için sözle�erek yanlar�ndan ayr�ld�k. 

1970 y�l�nda gerçekle�en büyük di-
reni�te, i�çiler örgütlendikleri, müca-
deleye at�ld�klar� ve sendikalar�n� sa-
hiplendikleri için, ba�latt�klar� 15-16 

Hazi ran Genel Direni�i sayesinde sal-
d�r�lar� geri püskürtmeyi ba�arm��lar-
d�. ��çi karde�lerimiz patronlar�n uy-
kusunu kaç�rm��, solu�u �stanbul’un 
d���nda almalar�na sebep olmu�lard�. 
��te onlar�n bu mücadelesini yeniden 
gözlerimizin önüne getirecek, uyan���n 
nas�l ba�kald�r�ya dönü�tü�ünü, i�çile-
rin nas�l bir bilinçle örgütlülüklerine 
sar�ld�klar�n� ve sahip ç�kt�klar�n� ye-
niden anlatacak oyunumuz. “Uyan��-
tan Ba� kal d� r�ya” adl� oyunumuza tüm 
i�çi karde�lerimiz davetlidir. �

erne�imizin Tiyatro Kulübüüüüü’n’n’n’n’n’n’n’n’n’n’nüün mamaayayaaaaaa devamm edidididididididididiiyoruruuurururuzz Geçti�imiz ay HHHHaHaHaHHHaHazzziziraaaaaaaana Genel Direni�i sayesinde sal

“Uyan��tan Ba�kald�r�ya” “Uyan��tan Ba�kald�r�ya” Sahneye Ç�k�yorSahneye Ç�k�yor
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ETK�NL�KLER�M�ZDEN

 �Kartal’dan U�D-DER’li i�çiler

Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallerine giri� kav�aklar�n-
da bülten da��t�m� yapmak üzere bir grup U�D-

DER’li i�çi olarak topland�k. Haz�rl�klar�m�z� tamamlad���-
m�zda servislerinden i�çiler gruplar halinde inmeye ba�la-
m��lard�. 

�� dönü�ü evlerine giden i�çileri bir bir durdurarak 
kendimizi tan�t�yoruz. Nerede çal��t�klar�n�, i�yerlerinde ne 
tür sorunlar ya�ad�klar�n� sorarak sohbete ba�l�yoruz. 
Kaynarca’dan gelen bir sa�l�k i�çisi çal��t��� hastanedeki 
kötü ko�ullardan bahsediyor. Bütün i�lerin az say�da-
ki i�çi üzerine y���ld���n� ve i�ten tükenmi� halde ç�k-
t���n� belirtiyor. Gizem Tekstil’de çal��an bir tekstil i�çisi 
ise ücretlerinin ödenmedi�inden yak�n�yor, tekstil 
sektöründeki durumun i�çiler için hep ayn� oldu�unu be-
lirtiyor. Gebze’de bulunan Eku Fren’de çal��t���n� söyle-
yen bir i�çi ise ücretsiz izinde oldu�unu ve geçimini i� 
d���nda bu kav�akta tatl� satarak sürdürdü�ünü anlat�yor. 
Toyiki’de çal��an bir i�çi de bültende gördü�ü derne�in ti-
yatro çal��malar�na kat�lmak istedi�ini söylüyor, hevesle. 
Sabanc� Üniversitesinden gelen temizlik i�çileri bir yan-
dan i� bulduklar�na ve ücretlerini zaman�nda ald�klar�na 

�ükrettiklerini söylüyorlar, di�er yandan da çal��ma ko�ul-
lar�n�n her geçen gün a��rla�t���ndan yak�n�yorlar. Bir ter-
sane i�çisi bizden telefon numaras� alarak U�D-DER’e 
üye olmak istedi�ini söylüyor. Tisem’de çal��an bir i�çi 
fabrikadaki esnek çal��t�rmadan yak�n�yor. Neta� grevine 
kat�lm�� bir i�çi de, o grevde Ümraniye halk�n�n kendile-
riyle yapt��� dayan��may� anlatarak “i�çiler büyük eylem-
lerle güçlerini göstermeliler” diyor. Klinger i�çileri ise i�ye-
rinde üç ay önce Birle�ik Metal-�� sendikas�n�n yetkisinin 
dü�ürülmesinin yaratt��� moral bozuklu�unu dile getiri-
yorlar. Alda� i�çileri, fabrikadaki mezhep farkl�l�klar�ndan 
ve ta�eronluk sisteminden yak�n�yorlar. 

��çi arkada�lar�m�z�n ya�ad�klar� sorunlar üzerine bizler 
de fikirlerimizi belirtiyoruz: Biz i�çilerin sorunlar� or-
takt�r. ��çilerinin mücadele d���nda bir seçeneklerinin ol-
mad���n� belirtiyoruz. Derne�imizin çal��malar�ndan bah-
sederek ��çi Dayan��mas� bültenimizi tan�t�yoruz. ��çi 
mektuplar�n�, grev ve direni� haberlerini göstererek, an-
cak örgütlenerek sorunlar�m�z�n üstesinden gelebilece�i-
mizi belirtiyoruz. Ve tekrar görü�mek üzere i�çi karde�leri-
mizden ayr�l�yoruz. �

 � Gebze’den bir grup i�çi

Geçti�imiz hafta sonu, derne�imiz U�D-DER’in Gebze 
temsilcili�inin gerçekle�tirmi� oldu�u yaz pikni�ine 

kat�ld�k. Olanca heyecan�m�zla, piknik için gerekli haz�rl�k-
lar� arkada�lar�m�zla birlikte yapmaya giri�tik. 

Pazar sabah� olmu�, kad�n� erke�i, genci ya�l�s�yla, pik-
ni�imize kat�lmak için Gebze’nin merkezinde bulunan der-
ne�imizin önünde toplanmaya ba�lam��t�k. Otobüslerde 
yolculuk s�ras�nda söyledi�imiz �ark�lar ve mar�larla piknik 
alan�na geldik. Öncesinde piknik alan�na gelen arkada�la-
r�m�z bizlere çaylar ve güzel bir kahvalt� sofras� haz�rlam��-
lard�. Güne�in yapraklar�n aras�ndan s�zarak içimizi �s�tma-
s�, ormandan gelen me�e kokusu ve ku� sesleriyle kahval-
t�m�z� yapt�k. Ses düzenin kurulmas�, dernek pankart�n�n 
as�lmas�, oyun alan�n�n belirlenmesi ve benzeri i�ler bitmi� 
ve dernek ba�kan�m�z�n co�kulu aç�l�� konu�mas�yla pikni-
�imiz ba�lam��t�. Sunucu arkada�lar�m�z�n piknik progra-
m�n� aç�klamas�yla devam eden e�lencemiz, yerini, voley-
bol turnuvas� için tak�mlar�n olu�mas�na b�rakt�. Kad�n�, er-
ke�i, genciyle ve a�abeylerimizle minik turnuvam�z için ta-
k�mlardaki yerimizi ald�k. Minik turnuvam�z olanca heye-
can�yla bol e�lenceli geçerken arkada�lar�m�z�n kahkahala-
r� gökyüzüne yay�l�yordu. Kendimizi çok fazla yormamak 
ve enerjimizi di�er e�lencelere de saklamak üzere turnuva-
m�za ara verip piknik program�m�z�n ak���na döndük.

S�rada müzikler ve �iirler vard�. U�D-DER i�çi korosu-
nun ve �iir toplulu�unun haz�rlam�� oldu�u programla hem 

hüzünlendik hem de bir kez daha içimizdeki mücadele ate-
�ini körükledik. Genç arkada�lar�m�z�n okudu�u �iirler ilgi 
toplarken, U�D-DER korosu büyük alk�� ald�. Halaylar ve 
türkülerle devam eden pikni�imizde s�ra serbest kürsüye 
geldi. Pikni�imize gelen genç arkada�lar�m�z duygular�n� 
“burada olmaktan ve sizlerle mücadelenin bir par-
ças� olabilmekten çok mutluyum”, “s�n�f mücade-
lesine inan�yor ve egemenlere kar�� ben de burada-
y�m diyorum” gibi cümlelerle ifade ettiler. Genç arkada�-
lar�m�z i�çilerin örgütlü gücüne de vurgu yapt�lar. �

Anadolu Motor’da 
Bülten Da��t�m�m�z

 � Kartal’dan bir i�çi

Anadolu yakas�nda Kartal’da sendikal örgütlülü�e sa-
hip ender fabrikalardan biri de Anadolu Motor fabri-

kas�d�r. 
Anadolu Motor fabrikas�nda çal��an i�çi karde�lerimizi 

derne�imizin ��çi Dayan��mas� bülteniyle tan��t�rd�k. �� ç�-
k���nda fabrika önünde bültenimizin son say�s�n� da��tt�k. 
��çi karde�lerimizin ilgisi bizleri sevindirdi. ��çi arkada�lar�-
m�za bültenimiz hakk�nda bilgi verdikten sonra Haziran 
ay�nda sahneleyece�imiz tiyatromuzu tan�tt�k. Anadolu 
Motor’dan i�çi karde�lerimiz de, militan s�n�f sendikac�l���-
n�, birli�i ve dayan��may� anlatan oyunumuzu izlemeye 
geleceklerini söylediler. �

Gebze’de U�D-DER Pikni�i

��çi Mahallesi Giri�lerinde Bültenimizi Da��tt�k



11no: 15  • 15 Haziran 2009   •   i�çi dayan��mas�   www.uidder.org

FABR�KALARDAN

 � Ayd�nl�’dan bir i�çi

Tuzla Organize Yan Sanayi bölgesinde bulunan Konve-
yör fabrikas�nda, geçti�imiz günlerde ��çi Dayan��mas� 

bültenimizin da��t�m�n� yapt�k. 1 May�s öncesinde de 1 
Ma y�s’a ça�r� için bildiri da��t�m� yapm��t�k. ��çilerin birço-
�u bültenimizi ilgi ile kar��larken patronlar bu durumdan 
çok rahats�z oldu. Müdür ve �efler da��t�m� engellemek is-
tediler, ama ba�ar�l� olamad�lar. 

Fabrikan�n durumuna bakmak gerekirse, buras� a��r 
çal��ma ko�ullar�n�n oldu�u bir fabrika. ��çiler 10-14 saat 
çal���yorlar. Ücretlerin dü�ük olmas� sebebiyle, birçok i�çi 
geçimini sa�lamak için fazla mesai yapmak zorunda kal�-
yor. Gece vardiyalar�nda 
aylarca 14 saat çal��an i�çi 
arkada�lar�m�z var. Hatta 
aylar boyunca bir gün bile 
tatil yapmadan çal��an i�çi-
ler bulunuyor. �ki vardiya 
halinde çal��an i�çilere 7 
gün, 24 saat üretim yapt�r�-
l�yor. ��çilerin birço�u bu 
duruma içinden isyan et-
mesine ra�men sesini yük-
seltemiyor. Bu yo�un çal��-
ma yaz aylar�ndan sonra 
sona erecek. Çünkü i�yeri 
klima üretiyor. Yaza dönük 
üretim bitince, posas� ç�-
kart�lan i�çiler kap�n�n önü-
ne konacaklar.

Bu kadar kötü ko�ullar-

da çal��t�r�lan i�çiler asl�nda bir k�v�lc�m bekliyorlar. Kon-
veyör patronlar�n�n korkusu da budur. Da��t�mdan sonra-
ki günlerde i� ç�k��lar�nda müdür ve �efler servis ba�lar�n-
da beklemeye ba�lad�lar. ��çi Dayan��mas�’ndan korkuyor-
lar çünkü i�çilerin uyanmas�ndan korkuyorlar, çünkü i�çi-
lerin haklar�n� istemelerinden korkuyorlar. ��çi Dayan��-
mas� bizlere tüm i�çilerin sorunlar�n�n da çözümlerinin de 
ortak oldu�unu gösteriyor. Tüm i�çi arkada�lar�m�z�n 
bilinçlenmesi ve örgütlenmesi için ��çi Dayan��-
ma s� bültenimizi fabrika fabrika, ev ev da��tmaya 
devam edece�iz. 

Kölece çal��ma ko�ullar�na kar�� örgütlenmeye! �

 �  Kartal’dan bir matbaa i�çisi

Ben i�ten at�lan bir Umur i�çisiyim ve bir y�la yak�nd�r 
süren i�e iade davam geçti�imiz günlerde benim lehi-

me sonuçland�. Davay� kaybeden patronun önünde yasa-
ya göre �imdi iki seçenek var: Ya i�e iademi onaylayacak 
ya da en az 8 ayl�k tazminat ödeyemeye mahkûm olacak.  

Umur Matbaa’da tam 1 y�l önce “bölüm daralmas�” 
gerekçesiyle i�ten at�lm��t�m. Elbette “bölüm daralmas�” 
yasal bir k�l�ftan ibaretti. As�l neden Umur i�çileri aras�nda 
yürüttü�ümüz sendikala�ma çal��malar�yd�. 

Davay� kazanmam oldukça önemliydi. Patron mahke-
me sürecinde kendinden oldukça emindi. �lk duru�mada 
benim “Umur i�çisi olmad���m�”, daval� �irkette “30 ki�i-
den az i�çi çal��t���n�” ve �irketin Umur ile “ta�eronluk söz-
le�mesi” imzalad���n� gerekçe göstererek davan�n dü�me-
sini talep etti. Oysa Umur’da çal��an her i�çinin gayet iyi 
bildi�i gibi, b�rakal�m 30 i�çiyi, fabrikada en az 800 i�çi 
çal��maktayd�. Uyan�k patron sendikal mücadeleye engel 

olmak ve yasalardan faydalanmak amac�yla biz i�çileri 
40’tan fazla ta�eron �irkette çal���yor gösteriyordu. Dava 
boyunca patron maalesef fabrikadan iki i�çiyi yalanc� �a-
hit olarak kar��m�za ç�kard�. Bilirki�i raporunun kimi yerle-
ri de patron lehine maddeler içerdi�inden patron davay� 
kazanaca��ndan iyice emin olmu�tu. 

Fakat son duru�mada mahkemeyi, �ahs�mda Umur i�-
çileri kazand�lar. Art�k Umur’da çal��an i�çi say�s�n�n 
800’ün üzerinde oldu�u, as�l i�i yapan firmalar�n ta�eron-
la�t�r�lamayaca��, �irketlerin varl���na ra�men as�l patro-
nun Umur oldu�u ispatlanm�� oldu. Böylece sendikala�-
ma mücadelesinin önü aç�lm��, i�e iade davalar� için em-
sal karar al�nm�� oldu.

Umur i�çileri olarak hak etti�imizi kazanmak için birle�-
meli ve mücadele etmeliyiz. Bu dava boyunca benden 
desteklerini esirgemeyen Uluslararas� ��çi Dayan��mas� 
Derne�ine ve Bas�n-�� Sendikas� Kartal �ubesine te�ekkür 
ediyorum. �

Umur Patronu �� Mahkemesini Kaybetti

Konveyörde ��çi Dayan��mas� Heyecan�
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 � Ankara Organize Sanayi Bölgesinden bir i�çi

Bültenimizi iki ayd�r Termikel fabrikas�nda çal��an i�çi 
karde�lerimize ula�t�rmaya çal���yoruz... Her iki da��-

t�mda da fabrika yönetiminin engellemeleriyle kar��la�t�k. 
�lk da��t�ma gitti�imizde müdürler kendileri engel olmaya 
çal��m��t� i�çi bültenimizi i�çi arkada�lara ula�t�rmam�za. 
Geçen ay da��t�m için fabrikaya gitti�imizde ise haz�rl�kl�y-
d�lar ve bizleri güvenlik görevlileri kar��lad�. Yine ayn� pa-
lavralarla engel olmaya çal��t�lar; fabrika önünde bülten 
da��tmam�z yasakm��, organize bölge müdürlü�ünden izin 
almal�ym���z vs. vs. Ama bu söylenenlerin hiçbiri bizim da-
��t�m yapmam�za engel olamazd�, olamad� da. Polis ça��ra-
caklar�n� söylediler. Biz de buyurun ça��r�n dedik ve i�çi ar-
kada�lara bültenlerimizi da��tmaya devam ettik. Hiçbir �e-
kilde bizi korkutamad�klar�n� ve bize engel olamad�klar�n� 
anlay�nca �iddet kullanmaya kalkt�lar. Bunlar�n hiç-
biri bize geri ad�m att�ramad�. Yapabi le-
cekleri tek �ey vard�; i�çileri korkutmak ve 
bir an önce servislere bindirip kaç�rmak ve 
bunu yapt�lar. Bu olanlar kar��s�nda 
baz� i�çi arkada�lar�n güvenlik 
görevlilerinin aras�ndan ellerini 
uzat�p bültenimizi almaya ça-
l��mas�, fabrika yönetimine kar�� 
verdi�imiz mücadelede bize ayr� bir 
güç verdi

��çi arkada�lar elbette sonras�nda 
sordular kendilerine ve birbirleri-

ne, “neden yönetim bu kadar korkuyor bu gelen k�r-
m�z� �apkal�lardan” diye. Korkuyorlar, çünkü U�D-
DER’de biz i�çiler haklar�m�z� ve bu haklar� nas�l kullan�p 
nas�l koruyaca��m�z� ö�reniyoruz ve ��çi Dayan��mas� da 
bunun bir arac�. 

Bunun en somut kan�t� da, bülten da��t�m�m�za i�çilerin 
gösterdi�i ilgiden korkan patronun, daha önce aksi yönde 
aç�klama yapm�� olmas�na ra�men, 1 May�s tatilini uygula-
mas� ve aylard�r verilmeyen çay molalar�n� tekrar vermesi 
olmu�tur. Bu durum bize çok �ey anlat�yor asl�nda. 
Patronlar i�çilerin örgütlü gücü kar��s�nda tir tir titriyorlar. 
Yeter ki biz onlar kar��s�nda korkuya kap�l�p kendi kabu�u-
muza çekilmeyelim.  Çünkü biz kabul ettikçe daha ço�unu 
istiyorlar ve bizler gelece�imizi patronlar�n ve onlar�n yala-
kalar�n�n keyif sürmesi için alt�n tepsiyle önlerine sunuyo-

ruz. Oysa bunun hesab�n� ne s�n�f�m�za ne de gelece�ini 
karartt���m�z çocuklar�m�za veremeyiz. �

Hanmen’de ��çi 
K�y�m� Devam Ediyor

 � Hanmen’den bir i�çi

Mobilya üretimi yapan Hanmen fabrikas�nda i�çi k�-
y�m� devam ediyor. Yakla��k 3 ay önce 30 civar�n-

da i�çi i�ten ç�kar�lm��t�. Geçti�imiz hafta 27 arkada��m�z 
daha i�ten at�ld�. Fabrikada önümüzdeki günlerde de i�çi 
ç�kartmalar�n devam edece�i haberleri yay�lmaya ba�la-
d�. 

Üretimde i�çi say�s� gitgide azalt�l�rken, çal��an i�çile-
rin üzerindeki yük gitgide art�yor. Ücretlerimiz sürekli ola-
rak geciktirilmeye ba�land�. Ödemeler iki ayda bir yap�l-
maya ba�land�. Sürekli bir i�çi giri�i ve ç�k��� oluyor fabri-
kada, i�ten at�lmalardan bir süre sonra yeni i�çiler al�n�-
yor. Bu da örgütlenmenin ve birlikte hareket etmenin 
önünde ciddi bir sorun olu�turuyor. Bizler i�çi oldu�umu-
zun fark�na var�p tek ç�kar�m�z�n örgütlenmekten geçti�i-
ni unutmamal�y�z. Bizler örgütlü oldu�umuz zaman dün-
yay� yerinden oynataca��m�z�, örgütsüz oldu�umuzda ise 
haklar�m�z�n elimizden bir bir al�naca��n� unutmamal� ve 
buna göre hareket etmeliyiz. �

 � Bostanc�’dan bir büro i�çisi

Dikta� iplik fabrikas�nda son birkaç ayd�r ya�anan hak 
gasplar�, örgütsüz i�çi olman�n nelere yol açt���n� orta-

ya koyuyor. ��çi Dayan��mas� bülteni da��t�m�m�zda sohbet 
etti�imiz i�çiler, patronun sald�r�lar�n� daha bir art�rd���n�, 
sendikadan istifa etmeye zorland�klar�n� ve çal��ma saatleri-
nin uzad���n� anlatt�lar.

Dikta�’ta 30 y�ld�r Teksif sendikas� örgütlü. Ancak 
geçen 30 y�ll�k süreç bir kere daha sendikal� olman�n “ör-
gütlü olmak” anlam�na gelmedi�ini gösteriyor. Kâ��t üzerin-
de kalan sendika üyeli�i, suya yaz� yazmak gibi, hiçbir kal�-
c�l�k sa�lam�yor. Gerçek örgütlülük, i�ten at�lmalar 
kar ��s�nda bir tane i�çi arkada��m�z� dâhi feda et-
memek üzere kararl� bir mücadele demek-
tir. Ücretlerin kesilmesine kar�� ç�kmak, çal��ma saatlerinin 
uzat�lmas�n� kabul etmemek demektir. Örgütlü olmak, i�çi-
nin hakk�n� savunmayan sendikac�lardan hesap sormak 
demektir.

Sorunlar�m�z� çözmek için bir araya gelmeli, hakk�m�z� 
gasp eden patrondan ve k�l�n� k�p�rdatmayan sendikac�lar-
dan hesap sormal�y�z. �

Termikel’de Yap�lan De�i�ikliklerin S�rr� Ne?

Dikta�’ta Sald�r�lar Art�yor
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 �Gebze’den U�D-DER üyesi bir i�çi

Gebze Belediyesinin temizlik i�lerini yürüten ta�eron 
�irket Teknik Kat� At�k’ta i�çilerin ya�ad��� sorunlar 

19. yüzy�l ko�ullar�n� aratmayacak boyutlara ula�t�. 
Ta�eronluk sisteminin yayg�nla�mas�yla birlikte i�çilerin 
sorunlar� katlanarak artmaya devam ediyor. Teknik Kat� 
At�k i�çilerinin maruz b�rak�ld��� insanl�k d��� çal��ma ko-
�ullar� bunun sadece bir örne�i. 

Bu firmada çal��an iki i�çi arkada��m�zla sorunlar� üze-
rine sohbet ettik. �irkette yakla��k 350 i�çinin çal��t���n� 
söyleyen arkada�lar, toplam üç ayl�k ücretlerinin içeride 
oldu�unu belirttiler. Birçok i�çi arkada�a, kredi kart� borç-
lar� yüzünden bankalardan ihtar mektuplar� ula�m��. 
��çiler, yakla��k on i�çi arkada�lar�n�n elektrik ve suyunun 
kesildi�ini ve esnaf�n veresiyeyi kesti�ini üzülerek anlat�-
yorlar. ��çi arkada�lar�m�za “Patronun ücretleri ödememe 
sebebi belediyenin ödeme yapmamas� m�?” diye sordu-
�umuzda net bir cevap al�yoruz: “Kesinlikle hay�r! Patron 
�u an biri �ekerp�nar’da olmak üzere iki fabrika yapt�r�-
yor. Bunlardan biri trafo fabrikas�, di�eri ise çöpleri balya 
haline dönü�türen at�k fabrikas�. Paralar� oralara aktar�-
yor, bizim aç kalmam�z onun umurunda bile de�il.” 

Patron çay ve yemek molalar�n� kald�rm��. Çay molas� 
yakla��k üç ay önce, yemek molas� ise krizin ba�lang�ç 
dönemlerinde kalkm��. Yani i�çiler 10-12 saat, hatta ba-
zen 15 saat aç çal��t�r�l�yor, dinlenmelerine izin verilmi-
yor. En ufak hak aray���nda ise kap�n�n yolu gösteriliyor. 
Sokaklar�, caddeleri temizleyen bu i�çilerin en çok maruz 
kald��� sorunlardan biri de temizledikleri bölgelere daha 
sonra at�lan çöplerden dolay� ceza yemeleri.

Patronlar kendi kârlar� için biz i�çileri gözlerini k�rp-
madan sefalete sürüklüyorlar. Patronlar bizi açl�kla terbi-
ye edip fabrika say�lar�n� artt�r�rken, elektriksiz, susuz ve 
aç kalan bizler daha ne kadar göz yumaca��z bu ya�ad�k-
lar�m�za? �nsanl�k d��� çal��ma ko�ullar�na maruz b�rak�l�p 
aylarca ücretleri ödenmeyen i�çi arkada�lar�m�z için tek 
kurtulu� yolu örgütlü mücadeledir. Korkunun ecele fay-
das� yok! �

Petrol-�� sendikas�n�n örgütlü oldu�u CARLO ERBA 
fabrikas�nda toplu sözle�me görü�meleri devam edi-

yor. Patron 21 May�sta sendikay� ve i�yeri temsilcilerini 
acilen görü�meye ça��rd�. ��çilerin çok önemli gördü�ü 
bir hususta, i�çilere ra�men sendika ile anla�mak istiyor-
du patron. Bu husus, hafta tatilinin pazar de�il haftan�n 
herhangi bir günü olarak saptanmas� ve i�çilerin pazar ta-
tilinin sözle�meyle ortadan kald�r�lmas�yd�. Oysa bunu 
sözle�meye yazd�rmak demek birçok i�yerinde art�k bu 
düzenlemenin hayata geçmesi demek. Devlet son i� ya-
sas�yla i�verenlere bu uygulamay� hayata geçirme hakk�n� 
zaten vermi�. Sendikal� i�yerlerinde ise Pazar gününün 
hafta tatili olup olmamas� konusu sözle�me ile düzenleni-
yor. 

Patronlar haftan�n herhangi bir gününü tatil yaparak 
Pazar mesailerinden kurtulmu� oluyorlar. Çünkü Pazar 
mesaileri yüzde yüz zaml�. ��te bu esnek çal��ma yöntemi-
ni bu i�yerinde uygulayabilmek için sendikaya da �öyle 
bir rü�vet teklif ediyor patron: Siz bunu bu �ekliyle imza-
lay�n, kar��l���nda da benim di�er fabrikamdaki 100 i�çiyi 
hiç u�ra�madan bu �artlarda sendikan�za üye yap�n, size 
aidat geliri olsun!

�uraya bir bak�n! Sendikalar pazarl�k masalar�nda 
mücadeleyle de�il onurlar�n� satarak üye kazanacaklar-
m��. Ne kadar içler ac�s� bir durum! Ne kadar onursuz bir 
durum! Patronlar surda bir delik açmak için ellerinden 
gelen ne varsa yap�yor. ��çi s�n�f�n�n mücadeleler ve be-
deller ödeyerek kazand�klar�n� masa ba�lar�nda geri alma-
n�n hesab�n� yap�yorlar. Onlar kendi s�n�f ç�karlar� ne ge-
rektiriyorsa onu yap�yorlar, ya biz? Biz i�çiler ne zaman 
kendi s�n�f�m�z için do�ru olanlar� yapmaya ba�layaca��z?�

Teknik Kat� At�k’ta 
��çilere Bask� Art�yor

Carlo Erba’da Pazar Tatili 
Gasp Edilmek �steniyor
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 � Ayd�nl�’dan bir deri i�çisi

Deri i�çilerinin çal��ma ko�ullar�-
n�n anlat�ld��� Çark filminden 

ö�renmi�tim, kopan her parma��n 
bir puan� oldu�unu ve o puan ka-
dar “para etti�ini”. Filmi izlerken 
tüylerim diken diken olmu�tu ve o 
sahne bir an olsun ç�kmad� akl�m-
dan. Bugün ise o sahneyi çal��t���m 
fabrikada aynen ya�ad�m. Ayn� ma-
kinede çal��t���m arkada��m elini 
makineye kapt�rd� ve parmaklar� ke-
sildi.

Kap�da yedi araç varken arkada-
��m�n kolumda yar� bayg�n halde ve 
tam 45 dakika kanlar içinde nas�l 
bekledi�i gitmiyor gözlerimin önün-
den. Tabii ustan�n makineyi kapat-
may�n i�e devam edin sözleri de...

Onu hastaneye götürmek için 
ba�ka bir usta geldi sanayinin d���n-
dan ve ancak 45 dakika sonunda 
hak etti arkada��m�z hastaneye gi-

debilmeyi! Patron ise fabrikan�n tam 
ortas�ndaki kulesinin cam�ndan 
bakma tenezzüllünde bile bulunma-
m��t�. Prensipte ald��� bir kararm�� i� 
kazas� geçiren i�çiler için araçlar�n� 
kulland�rmamak, çünkü kirlenirmi� 
koltuklar�, kan olurmu� paspaslar�! 
Böyle i�te karde�im, patronlar�n gö-
zündeki de�erimiz bu. Koltuklar�, 
paspaslar� daha de�erli i�çilerden!

Makineler i�lemelidir 
onlar için daima, çün-
kü hiçbir �ey 
kârlar�ndan daha 
önemli de�ildir. 
Makineyi çal��t�rd�-
��mda yan�ma 
ba�ka bir arkada� 
verdiler. Daha 19 
ya��ndayd� ve 
yedi ay önce ge-
çirdi�i i� kazas�n-
da aya��n�n yar�s�-

n� koparm��t� makine ayakkab�s�yla 
birlikte.

Bu düzenin ne kadar insanl�k d��� 
bir düzen oldu�una inanc�m her ge-
çen gün bileniyor. Sadece öfkelen-
mek de yetmiyor, patronlar s�n�f�n�n 
ellerindeki kan�n hesab�n� sormak 
biz i�çilerin boynunun borcudur. Bu 
bir görevdir bizim için, zorunluluk-
tur. Bu insanl�k d��� çal��ma ko�ulla-
r�n�n de�i�mesi için omuz omuza 
verip mücadele etmekten ba�ka da 
bir �ans�m�z yok! 

Parmaklar�n 6 Puan Ediyor Karde�im!

� Tuzla’dan bir TOK� i�çisi
en TOK�’de çal��makta olan bir i�çiyim. Aylard�r çok 
a��r ko�ullarda çal���yoruz. Dinlenmek için hiç vaktimiz 

yok, hafta sonlar� bile çal���yoruz. Köyümden ç�k�p gelirken 
böyle kötü ko�ullarla kar��la�aca��m� hiç dü�ünmemi�tim.

Yakla��k 3 ayd�r param�z� alam�yorduk. 3 ayd�r tek bir 
ödeme bile yap�lmad�. Art�k b�çak kemi�e dayanm��t�. 
Di�er i�çi arkada�lar�m�zla da konu�arak 21 May�s per�em-
be günü i� b�rakma eylemi yapmaya karar verdik. Bütün 
gün hiç çal��mad�k. Daha önceden bunun için tam bir ha-
z�rl�k yapmad���m�zdan dolay� bütün gün ko�u�lar�m�zda 
oturduk. Ko�u�ta otururken ö�le saatlerinde paralar�m�z�n 
bir k�sm�n�n yat�r�ld��� haberi geldi. E�er i� b�rakma eylemi 
yapmasayd�k �imdi paralar�m�z� hâlâ alamam�� olacakt�k.
Ama bu yapt���m�z eylem son de�ildir, çünkü paralar�m�z�n 
tamam�n� alamad�k. E�er geri kalan� da verilmezse, almak 
için elimizden geleni yapaca��z.

Bir kez daha anlad�m ki, baz� �eyler ancak birlik, bera-
berlik ve dayan��ma içinde yürüyebilir. Ve diyorum ki, biz 
i�çi s�n�f� ancak birle�irsek ve mücadele edersek haklar�m�z� 
kazan�r�z. Bundan sonra daha s�k� bir birliktelik olu�turma-
ya çal��aca��z ve mücadele edece�iz. �

TOK�’de �� B�rakma Eylemi
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 � Bostanc�’dan bir kad�n i�çi

Kad�n i�çiler i�yerlerinde birçok sorunla kar�� kar��ya ka-
l�yorlar. Özellikle hamilelik döneminde kad�n i�çilere 

yönelik haks�z uygulamalar, bask�lar ve ayr�mlar ço�al�yor. 
Geçen aylarda i�yerimde bir kad�n i�çinin hamileli�i nede-
niyle ya�ad��� sorunlara bizzat �ahit oldum. ��çiler ve i�çi 
çocuklar�na de�er vermeyen bu sistemden kurtulmak ge-
rekti�ini bir kez daha anlad�m. 

Arkada��m sekretaryada çal���yordu. Hamileli�i nede-
niyle düzenli olarak doktor kontrolüne gidiyordu. ��yeri 
müdürü önce “git, ne demek” diyerek izin veriyordu. 
Sonralar� arkada��m izin almaya gitti�inde müdürün yüzü 
as�lmaya, sinirlenmeye ba�lad�. Sonra müdür “ne zamana 
kadar sürecek bu izinler?” sorusunu sormaya ba�lad�. Ha-
mileli�i nedeniyle i�çi arkada��m�z daha erken yorulmaya, 
fazla hareket edememeye ba�lam��t�. Bu durum i�yeri mü-
dürünün can�n� s�kmaktayd�. Ona göre sekretaryada çal�-
�an bir i�çi hem görünü�üyle “düzgün” hem de çal��mas�y-
la aktif ve verimli olmal�yd�. �zin al�rken sürekli sorun ya�a-
mas�, düzenli ve zaman�nda doktor muayenesine gideme-
mesi, çocu�u olunca b�rakacak bir yerinin olmamas� arka-
da��m için stres yarat�yordu. Ve sonunda hem müdürün 
bask�s� hem de ya�ad��� strese dayanamayarak i�ten ç�k-
mak zorunda kald�. Böylece kuca��nda çocu�uyla, daha 
kötü ya�am ko�ullar�na mahkûm edildi.

Arkada��m�n ya�ad��� sorun elbette sadece onun birey-
sel sorunu de�ildi. Fabrikalarda, i�yerlerinde çal��an binler-
ce hamile kad�n i�çi patronlar�n bu tür uygulamalar�na ya 
da davran��lar�na maruz kal�yorlar. Kad�nlar hamilelik bo-
yunca yo�un ve kötü �artlarda çal��maya zorlan�yorlar. 
Hamile bir kad�n i�çiden, normal bir insandan istenen i� 
performans� isteniyor. Çal��ma saatlerinde ve çal��ma ko-
�ullar�nda bir de�i�iklik yap�lm�yor. Hami-
le lik süresince bölüm de�i�tirmesi gereken 
kad�n i�çilerin bölümleri,  “istifa etsinler” 
diye de�i�tirilmiyor. Doktor raporu olmas�-
na ra�men a��r ko�ullarda, saatlerce, sa�-
l�ks�z bir ortamda çal��maya devam eden 
hamile i�çilerin birço�u bebeklerini kaybet-
mekte. Sa�l�ks�z ko�ullar�n sonucunda be-
beklerin birço�u dünyaya geldi�i ilk gün-
lerde bile küçücük bedenleriyle hastal�klar-
la bo�u�maktad�rlar. Oysa �� Kanunun-
da, gerekli görüldü�ü takdirde hami-
le olan kad�n i�çinin hekim raporu 
ile sa�l���na uygun hafif i�lerde çal��-
t�r�lmas� öngörülüyor. Hatta ayn� yasa-
da hamile bir i�çinin günde yedi buçuk sa-
atten fazla çal��t�r�lamayaca�� da yaz�yor. 

Bu yasalara ra�men 
hamile kad�n i�çiler 
fazla mesailere b�rak-

t�r�l�yor, vardiyal� çal��t�r�l�yorlar. 
Hamile kad�nlar ço�u kez hamilelikten dolay� i�ten at�l-

ma ile kar�� kar��ya kal�yorlar. Patronlara göre hamile bir i�-
çi i�yerinde karn�n�n �i�mesiyle “kötü gözüken”, “h�zl� hare-
ket edemeyen”, “yorgun”, “verimsiz”, “sürekli izin alan” bir 
i�çi demektir. Bu yüzden ellerinden geldi�ince k�sa sürede 
onlardan kurtulmak ve do�umdan kaynaklanan haklar�n� 
vermemek isterler. Patronlar için önemli olan kârd�r ve ha-
mile kad�nlar�n kendilerine yük olmas�n� istemezler. Se-
bepsiz yere i�ten atmak ya da istifa ettirmek için bask� uy-
gularlar. Oysa �� Kanununda feshin geçerli sebebe 
dayand�r�lmas�na yönelik 18. maddede, i�çinin ha-
milelik yüzünden i�ten ç�kart�lamayaca�� yaz�yor. 
Buna ra�men birçok kad�n i�çi bu sebepten dolay� i�ten at�-
l�yor. Hamile i�çiler için �� Kanununun 74. maddesi 
“Hamilelik, Do�um �zni �le Emziren Kad�n ��çilerin Haklar�” 
ba�l���yla düzenlenmi�tir. Bu maddede hamile i�çilerin do-
�um izni de düzenlenmi�tir. �zin, do�umdan önce ve sonra 
8’er hafta olmak üzere toplam 16 haftad�r.  Hamile i�çilere 
hamilelikleri süresince periyodik kontrolleri için ücretli izin 
verilmesi gerekmektedir. Her i�yerine kre� aç�lmas� zo-
runlulu�u getirilmelidir. Aksi takdirde birçok i�çi kad�n 
çocuklar�n� çal��ma masalar�nda, fabrika kö�elerinde bü-
yütmeye devam edecekler. Küçüklüklerinde çocuklar�n 
oyun alan� olan fabrikalar, büyüdüklerinde onlara cehen-
nem azab� ya�atan alanlar olacak. 

�� kanununda yazan fakat patronlar taraf�ndan hiçbir za-
man do�ru dürüst uygulanmayan yasalar� uygulatacak 
olanlar kad�n�yla erke�iyle biz i�çileriz. Hamile kad�n i�çiler 
her �eye ra�men yeni nesilleri do�urmaya devam edecek-
ler. E�er kendileri mücadeleye at�l�rlarsa do�acak yeni ne-
siller için daha ya�anabilir bir dünya b�rakm�� olacaklar.  
�nsanca ya�am ve çal��ma ko�ullar� için örgütlenmeli ve 
mücadele etmeliyiz. �

Hamile Kad�n ��çilerin ��yerlerinde
Ya�ad�klar� Sorunlar



��çinin yasal çal��ma süresi ne kadard�r?

Çal��ma süresi �� Yasas�n�n 63. maddesinde düzenlen-
mi�tir. Buna göre haftal�k çal��ma süresi 45 saattir. 45 

saatlik çal��ma süresi aksi kararla�t�r�lmam��sa haftan�n 
günlerine e�it olarak bölünmelidir. Örne�in bu süre, hafta 
içi 8 saatten 5 gün, Cumartesi yar�m gün �eklinde olabile-
ce�i gibi, hafta içi 9 saat üzerinden 5 gün �eklinde de ta-
mamlanabilir.

Yasada düzenlenen ba�ka bir uygulama da denkle�tir-
me yöntemidir. Buna göre, 45 saatlik haftal�k çal��ma süre-
si günde 11 saati a�mayacak �ekilde haftan�n günlerine bö-
lünebilir. Denkle�tirme süresi yasada 2 ay �eklinde düzen-
lenmi�tir. Bu durumda günde 11 saat çal���lmas� halinde 2 
ay sonunda çal��ma süresinin haftal�k 45 saati a�mamas� 
gerekmektedir. Yasa bu uygulamada taraflar�n (i�çi-i�veren) 
anla�mas� �art�n� koymu�tur. Yani denkle�tirme tek tarafl� 
bir �ekilde i�verenin i�çilere dayatabilece�i bir uygulama 
de�ildir. 

Çal���lm�� say�lan günler ve ücreti
��çinin çal��m�� say�larak hak etti�i ücret en ba�ta hafta 

tatili ücretidir. Hafta tatili ücreti i�çinin maa��na dahildir. 
Yine ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de i�çi çal��-
mad��� halde ücretini tam olarak alacakt�r. ��çinin evlenme-
si halinde 3 gün, anne, baba, karde� ve çocuklar�n�n ölü-
mü halinde 3 güne kadar verilen izinlerin ücreti de çal���l-
m�� gibi i�çiye ödenir. 

��veren i�çiyi molas�z çal��t�rabilir mi?
��çiler molas�z çal��t�r�lamazlar. Yasada i�in süresi-

ne göre mola süreleri 
belirlenmi�tir. 
��çilere, 4 saate ka-
dar olan i�lerde 15 
dakika, 4 saatten 
fazla 7,5 saatten az 
süren i�lerde yar�m 
saat, 7,5 saatten faz-
la süren i�lerde 1 sa-
at ara dinlenmesi ve-
rilmesi, ayr�ca bu sü-
relerin bölünmeden 
i�çiye kulland�r�lmas� 
gerekmektedir. 
Kullan�lan bu ara din-
lenmeleri çal��ma sü-
resinden say�lmaz. 

��çi deneme süresinde sigortas�z 
ve ücretsiz çal��t�r�labilir mi?

��verenlerin ço�unlu�u, yasay� istedikleri gibi yorumla-
yarak i�çileri deneme süresinde sigortal� yapmamakta ve 
ücretlerinin ne kadar oldu�unu söylememekte, hatta bu sü-
relerde ücretsiz çal��t�rmaya bile ba�vurmaktad�rlar. ��çilerin 
ço�unlu�u da bu uygulamay� kan�ksam��lard�r. Oysa yasal 
düzenlemelere göre uyulmas� gereken kurallar tam tersidir. 

Yasalar deneme süresini hem i�çiye hem de i�verene ta-
n�maktad�r. Bu süre en çok iki ayd�r. Fakat toplu sözle�me-
lerle bu sürenin 4 aya kadar uzat�labilece�i belirtilmektedir. 
Deneme süresi, i�çiye ve i�verene bu süre sonunda bildi-
rimde bulunmadan (tazminats�z) i� ili�kisini bitirme (fesih) 
hakk�n� vermektedir. Ancak i�çinin çal��t��� günler için ücret 
ve di�er tüm haklar� verilmek zorundad�r.

��çi i�e ba�lad���ndan itibaren sigortas� yap�l-
mak zorundad�r. Yine i�çinin i� sözle�mesi bir y�l ve üze-
rindeyse i�çinin çal��ma ko�ullar�, ücreti vb. konular� içeren 
sözle�me yaz�l� olarak yap�lmak zorundad�r. Ancak böyle 
bir sözle�me yap�lmadan i�e ba�layan i�çiye, i�veren en geç 
iki ay içinde, çal��ma ko�ullar�n�, ücret ve di�er ödemeleri, 
çal��ma süresi belliyse süreyi vb. belirten bir belge vermek-
le yükümlüdür. 

Ücretin zaman�nda ödenme zorunlulu�u
Hemen her i�yerinde s�kça rastlanan sorunlardan biri de 

i�çi ücretlerinin ödenmesinde ya�anan gecikmelerdir. Baz� 
durumlarda, ayl�k ücret uygulamas� olan i�yerlerinde i�çi 
ücretleri taksitler halinde ödenmektedir.

Oysa �� Yasas�n�n 32. maddesine göre, ayl�k ücret uygu-
lamas� olan i�yerlerinde ücretin en geç ayda bir ödenmesi 
gerekmektedir. Toplu sözle�meler ve i� sözle�meleriyle ücret 
ödeme süresi bir haftaya kadar dü�ürülebilir.

��çi ücretleri ücret ödeme gününden itibaren 20 
gün içinde ödenmezse i�çinin çal��mama hakk� var-
d�r. ��çilerin mahkemeye ba�vurmas� halinde i�veren gü-
nünde ödemedi�i ücretler için mevduata uygulanan en 
yüksek faiz uygulamas� cezas�na çarpt�r�lacakt�r. 

��çi i�ten at�ld���nda ya da emekli oldu�unda, hak etti�i 
tüm ücret ve para ile ölçülebilen haklar�n�n tamam�n�n pe-
�in olarak ödenmesi gerekmektedir. 

��verenden herhangi bir ücret alaca�� olan bir i�çi, bu 
alaca��n� 5 y�l içinde mahkemeye ba�vurarak talep etme 

hakk�na sahiptir. 5 y�l geçirildi�i tak-
dirde ise alacak hakk�ndan vazgeçmi� 
say�lmaktad�r. �

� i i l l ü i k d d ? � i dd ü i d i t

�� Yasas� ve ��çi Haklar�


