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çi snf tüm dünyada 1 Mays’ta alanlardayd. 1 Mays
sabahnda içiler, tadklar pankart ve dövizleriyle alanlarda birletiler. Hep bir azdan attklar sloganlarla taleplerini haykrdlar. Kadn ve erkeiyle tüm içiler kol kola
yürüyerek, kapitalist sistemin yaratt krize, iten atmalara, açlk ve yoksullua, siyasal ve sendikal yasaklara, basklara boyun emeyeceklerini haykrdlar. 1 Mays’ta bir
kez daha görüldü ki, renkleri, dinleri, dilleri ve milliyetleri
ne olursa olsun içi snf uluslararas bir snftr ve çkarlar
ortaktr. Dünyann deiik bölgelerinden içileri ayn gün
sokaa çkartan ve kalplerinin heyecanla, ortak duygularla
atmasna neden olan 1 Mays, egemenlerin yaratmaya çalt dümanlklarn ne denli temelsiz olduunu da gözler
önüne serdi.
Amerika’daki içilerden Fransa’daki içilere, ran’daki
içilerden Türkiye’deki içilere kadar her ülkede içi snf,
benzer özlemler dile getirdi: Snfsz ve sömürüsüz bir dünyay kurmak! Eit, özgür ve kardeçe bir hayat sürmek!
Haksz ve emperyalist savalara ve katliamlara son vererek, bar dolu bir dünyada yaamak! Açl, yoksulluu ve
isizlii yok ederek insanca yaamak! Herkesin ücretsiz
salk, eitim, ulam ve konut hakkndan yararlanmasn
salamak… Ksacas dünyann dört bir yannda içiler
ürettiklerinin karln alarak, kardeçe paylaarak yaamak
istediklerini

haykrdlar.
Yüz milyonlarca isizin, 1 milyardan fazla açn, Irak’ta
ve dier savalarda ölen 1 milyondan fazla insann sorumlusu ve suçlusu sermaye snfndan bakas deildir.
Dünyaya özgürlük ve demokrasi getireceini söyleyen emperyalistlerin zalimlii ve zorbal ayan beyan ortadadr.
Kapitalizm artk iyice çürümütür ve toplumu da çürütmektedir. te 1 Mays’ta içi kitleleri, emperyalist savalara ve kapitalist krizlere kar alanlara çkarak dur dediler.
Dünyann deiik yerlerinde ve deiik alanlarda, patronlara kar biriken tepkilerini ve öfkelerini dile getirdiler.
Türkiye’de de on binlerce içinin katlmyla birçok
kentte 1 Mays kutlamalar yapld. Sendikasz, sigortasz,
düük ücretle çalmann oldukça yaygn olduu Türkiye
gibi bir ülkede, 1 Mays’ta içilerin alanlara çkmas büyük
bir önem ve anlam tayordu. 1 Mayslar içilerin kendi snf güçlerine güvenmelerini salar ve onlara özgüven alar.
1 Mays mealesini, fabrikalarmzda ve iyerlerimizde
vereceimiz mücadelelerle büyüteceiz. Örgütlerimize sahip çkarak mücadelemizi daha da güçlendirmeliyiz. Ayn
sorunlarla bouan biz içileri bölen patronlar snfnn
oyunlarn bozmak için örgütlenmeli ve mücadele vermeliyiz. ten atmalara, ücretsiz izinlere, düük ücretlere kar
birbirimizden aldmz güçle, kararl bir mücadele yürütmeliyiz. Birimize yaplm saldrnn hepimize yaplacan
unutmadan, srann bize gelmesini beklemeden, birlikte mücadele etmenin gönüllü neferleri olmalyz.
1 Mays’n bizlere verdii en güçlü mesajlardan birisi içi snfnn uluslararas bir
snf olduudur, ama bir dieri de örgütlü
olduumuzda, birlikte hareket ettiimizde
hiçbir gücün bizi bölemeyecei ve yenemeyecei gerçeidir. Gelecek seneki 1
Mays’a imdiden hazrlanmaya balamalyz. Haksz ve emperyalist savalara dur demek, kapitalist krizin faturasn sermaye snfna
ödettirmek, isizlie, açlk ve yoksullua boyun
ememek için örgütlenelim!
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Dünya çi Snf 1 Mays’ta Alanlardayd

Sendikalar Mücadeleci Örgütlere Dönütürelim!
S

endikalar krizle birlikte iyice kan kaybetmeye balad.
Geçtiimiz Ekim ayndan bu yana 1 milyondan fazla içi
iinden oldu. Bu iten atlmalarla beraber sendikal içi says
daha da dütü. Ancak içilerin mücadele örgütleri olmas gereken sendikalar bu durum karsnda suskun kaldlar. çiler ise
bu gidiata dur demek için güçlü eylemler ortaya koyamadlar.
Peki niye? Bu tabloya bakldnda sendikal içilerin üyeliklerinin çounlukla kât üstünde kald görülür. Üyeliklerin sadece kât üstünde kalmas, örgütsüzlüümüzün tescillenmesi anlamna gelmektedir. Oysa sendikalarn gerilemesine neden
olan bu duruma son verebiliriz.
çi arkadalarmz, sendikal olmay, örgütlü olmay notere
gidip sendika üye filerine imza atmaktan ibaret sanyor. Oysa
bu kât üzerinde bir üyelikten ya da örgütlülükten baka bir
ey deildir. Sendikaya üye oluyoruz, ama mücadelenin dnda kalyoruz. Üyesi olduumuz sendikaya ylda bir kez bile gitmiyoruz. Hatta üyesi olduu sendikaya hiç gitmemi ve sendikann nerede olduunu bilmeyen içiler bile var. Sendikaya
üye olduktan sonra çounluumuz ne çaltmz iyerinde ne
de sendikalarda hiçbir sorumluluk almyoruz. Aidatlarmz
ödemekle görev ve sorumluluklarmz yerine getirdiimiz hatasna düüyoruz. Elimizi tan altna sokmuyoruz. Fabrikada
yaadmz sorunlarn çözümünü, seçtiimiz ya da atanm
olan birkaç temsilciden bekliyoruz. Sendikann bütün ilerini
seçtiimiz sendikaclarn inisiyatifine brakyoruz. Böylece bizlerin içinden seçilen sendikaclar da giderek bizden kopuyor,
patronlarla içli dl oluyor ve sendikalar kendi iyerleri gibi
görmeye balyorlar. Hal böyle olunca da, mücadele etmeyi
bir kenara koyup koltuklarn korumaya bakyorlar.
Sendikalarmzda görev ve sorumluluk almadkça, mücadeleden de örgütlenmeden de uzaklayoruz ve baarszlklar
karsnda sendikay suçlamaya balyoruz. Böyle yaparak sendikann biz içiler demek olduu fikrinden de uzaklam oluyoruz. Bu yüzden örnein kriz gibi hepimizi ilgilendiren saldr
dönemlerinde dahi içi snfna yakr bir mücadele veremiyoruz.
Sendika üyeliklerinin kât üstünde kalmasna yol açan bir
dier neden de sendika yöneticilerinin bu konuda içileri harekete geçirmede yetersiz kalmalardr. Sendika yöneticileri, içi-
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ten atmalar durdurulsun, i saatleri düürülsün, herkese i!
Ücretsiz izinler ücretli izinlere çevrilsin!
Herkese i güvencesi salansn!
Sendikasz çaltrmaya son!
Asgari ücret vergi d braklsn, vergiler patronlardan kesilsin!
çilerin kredi kart, elektrik, su ve doalgaz borçlar silinsin!
Elektrie, gaza ve suya zamlar durdurulsun, yaplan zamlar geri
alnsn!
x Gda fiyatlar ucuzlatlsn!

lere geçmi mücadele deneyimlerini anlatan eitimler vermiyorlar. Örnein krize ilikin, içilerin kafas televizyonlardan
duyduklar yalan-yanl bilgiler nedeniyle kark durumdadr.
Oysa sendikalar krizin nedenlerini ve sonuçlarn anlatan eitimler verselerdi, içileri bu konuda doru bilgilendirselerdi, içiler bugün ne yapacaklarn çok daha iyi bileceklerdi.
Kriz nedeniyle patronlar sendikalara kar acmazszca saldrya geçmilerdir. Birçok fabrikada sendikalarn yetkisi düürüldü. Toplu sözlemelerde sfr zamlar dayatld. çilerin ücretleri düürüldü.  saatleri uzatld. Tüm bunlar yaplrken sendika bürokratlar kapal kaplar ardnda patronlarla uzlatlar.
Oysa kriz nedeniyle patronlar içilerden daha fazla fedakârlk
istediklerinde, sendika yöneticileri, olan biteni bütün açkl ile
içilere anlatmal ve bu saldrya kar duruu örgütlemeliydi.
Peki, sendikalar mücadeleci içi örgütleri haline nasl getirebiliriz? 1980 öncesinde mücadeleci sendikalar içilere düzenli eitimler verirlerdi. Her konuda el kitaplar çkartrlard.
Mücadeleci sendikalarn ubeleri geç saatlere kadar açk kalrd. çi ailesiyle beraber sendikadaki etkinliklere katlrd, yeni
örgütlenmeler için görev alrd. 1980 askeri darbesiyle birlikte
içiler sendikalardan uzaklatrld ve bu ba kopartld.
Kopartlan bu ba yeniden örmek için mücadeleyi yükseltmeliyiz. çilerin üyeliklerinin kât üstünde kalmamas için öncelikle sendikal fabrikalarda taban inisiyatifini güçlendirmeliyiz.
yeri komitelerimizi kurmalyz. Bu komitelere sendikal, sendikasz, taeron, kapsam d tüm içileri dâhil ederek alnacak
kararlara ortak etmeliyiz. çilerin sendika üyeliklerinin kât
üstünde kalmamas için sendikalarmza hâkim olan uzlamac
ve snf ibirlikçi anlaylar sendikalarmzdan defetmeliyiz.
çilerin snf çkarlarn savunan, içilerin örgütlenmesini ilerletmek isteyen militan snf sendikacl anlayn yerletirmeliyiz sendikalarmza.
çilerin sendikadan uzaklamas anlamna gelen kât üstü
üyelikleri amak, gerçek bir örgütlülük salamak mümkündür.
Bunun için asl büyük görev biz içilere düüyor. Sendika demek biz içilerin mücadelesi, birlii ve dayanmas demektir.
Sendikalarmza üye olmal, sahip çkmal, denetlemeli ve kararlar birlikte almalyz. 

x Ev kiralar dondurulsun!
x Emekçilere parasz salk, eitim, konut ve ulam!
x Patronlarn muhasebe defterleri içilere açlsn! Üretimde içi
denetimi!
x Kriz gerekçesiyle kapatlan veya tensikata urayan fabrikalar
içilerin yönetimine!
x sizlik sigortas fonu içi yönetimine!
x sizlik sigortas ödenei i buluncaya kadar ödensin!

Acil Taleplerimiz çin Mücadeleye!

Ç HAREKETNDEN

UD-DER 1 Mays’ta stanbul ve Gebze’deydi

1

Mays 2009, stanbul’da, alan tartmalar yüzünden,
krize, isizlie ve savaa kar içilerin birleik ve kitlesel
katlmyla kutlanamad. çi konfederasyonlarndan Türk-
1 Mays’ Kadköy’de kitlesel bir mitingle kutlad. DSK ve
KESK ise Taksim’de kutlama yapacan açklamt. Ancak
bundan önceki yllarda olduu gibi bu kitlesel kutlamay
yapamad ve neticede polisin alana girmesine izin verdii
“makul sayda” bir kitleyle ve snrl bir süre Taksim’de bir
anma yapt.

Kadköy: “Kriz, Sava, sizlik,
Çözüm çi ktidarnda!”
Yaklak 15 bin kiinin katlmyla gerçekletirilen Kadköy mitingi, Numune Hastanesi ve Tepe Nautilus önünden iki koldan balad. Krizden dolay yüz binlerce içinin
iten atlmasna ramen, Türk- sendikalar mitinge olmas
gerektii gibi büyük bir katlm salayamadlar. Mitingde
Türk Metal kortejinden içilerle yaptmz sohbette, içiler
Türk Metal’e olan tepkilerini dile getirdiler. Kendilerinden
toplanan fonlarn darbecilere aktarldn söyleyen içiler,
sendikann kendilerine sahip çkmadn, ayrca Türk Metal
içilerine Özbek lehine slogan attrlmasna ve dier içilere
kar kkrtlmalarna da kar olduklarn vurguladlar.
Türk- tarafnda Deri-’in cokusu ve sloganlarla yürümesi
dikkat çekiciydi. Belediye-, Petrol- ve Deri- üyesi içiler
alana girdikten sonra Türk- yönetimini eletiren sloganlar
attlar. Türk-Metal’in “Türk- nerede biz oradayz” sloganna kar, Deri-, “Türk- uyuma, direnie sahip çk” sloganyla tepki gösterdi. UD-DER’li içiler olarak bizler de miting boyunca bu protestolara destek verdik.
Tepe Nautilus önünde toplanan UD-DER korteji gerek
kitlesellii, gerek disiplini, gerekse cokusuyla dikkat çekti.
Kortejimizin en önünde büyük UD-DER pankart yer alrken, onun arkasnda ise u pankartlar sralanyordu: “Enternasyonalle Kurtulur nsanlk!”, “Krizin Bedelini Kapitalistlere Ödetelim!”, “Yaasn Militan Snf Sendikacl!”,
“Yaasn Dünya çilerinin Kapitalizme Kar Mücadelesi!”,
“Yaasn 1 Mays!”, “Kapitalist Sömürüye ve Emperyalist
Savalara Kar Mücadele Bayran Yükselt!”.
Kortejin önünde UD-DER’li çocuklarmz “Yaasn 1
Mays” pankartn tayarak yürüdüler. Onlarn hemen arno: 14 • 15 Mays 2009 • içi dayanmas

kasnda ise, içi tulumlar ve i kyafetleriyle çeitli sektörlerden içiler yer aldlar. UD-DER’in cokusu ve disiplini, gerek sendikal içiler gerekse çevredeki insanlar tarafndan ilgiyle izlendi. Pek çok insan gelip UD-DER’in açlmn, ne
zaman kurulduunu sorarken, onlarca insan da gelip UDDER kortejine katld.
Krize, savaa ve isizlie kar UD-DER kortejinde atlan
“Kriz, Sava, sizlik, Çözüm çi ktidarnda!” slogan, kapitalizme kar nasl bir mücadele yürütülmesi gerektiini de
ortaya koyuyordu. Ayrca UD-DER’in “Ulusalc Deil Enternasyonalistiz!” ve “Kürtlere Özgürlük, Kurdara Azadi!”
sloganlar oldukça anlamlyd. UD-DER, cokusu ve sloganlaryla, içi snfnn enternasyonalist ruhunu, ezilen Kürt
halknn desteklenmesi gerektiini ve çözümün içi iktidarnda olduu fikrini Kadköy’e tad. Ayrca derneimizin
aylk çi Dayanmas bülteni de alanda datlarak çok sayda içiye ulatrld.
Mitingde Türk- bakannn yan sra, Atv-Sabah direniçisi bir içi ve Desa içisi Emine Arslan da konutu ve
miting verilen konserle sona erdi. Alana disiplinli bir kortej
eklinde giren UD-DER, alandan da ayn ekilde çkt ve
Tepe Nautilus’un önüne kadar sloganlaryla yürüyüünü
sürdürdü.

Gebze: “Krizin Faturas Patronlara!”
1 Mays Gebze’de de bir mitingle kutland. Sendikalar
Birlii’nin düzenledii miting yeni belediye binasnn önünden balatld. Sendikalarn kitlesel bir katlmnn salanamad göze çarparken, sendika kortejlerini esas olarak
Birleik Metal- ve Petrol-’li içilerin oluturduu görülüyordu. En kitlesel kortej olarak öne çkan UD-DER kortejimiz, disiplini ve cokusuyla dikkat çekiyordu. Krizin içileri
fazlasyla vurduu Gebze’de, yürüyü boyunca “Krizin
Faturas Patronlara!” slogan öne çkt. Gebze meydannda
tamamlanan yürüyü boyunca UD-DER korteji Gebze sokaklarnda büyük ilgi gördü. Derneimizin korteji geçerken,
cadde üstüne toplanan emekçiler alklaryla bizlere destek
verdiler. Gebze’de içilere, UD-DER’in çi Dayanmas
bülteni de datld. Miting, kürsüden yaplan konumalarn
ardndan, çekilen halaylarla sona erdi. 
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1 Maysta çiler Zonguldak’ta da Alandaydlar
 Ereli’den UD-DER üyesi içiler
onguldak Demokrasi Platformu tarafndan düzenlenen 1 Mays mitingine cokulu bir katlm oldu. Mitinge yaklak 3 bin kii katld. Maden içileri sendikasnn ve Eitim-Sen’in kitlesel ve canl katlm dikkat çekiciydi. çiler, yükselttikleri sloganlarla, yaanan krizde faturann patronlara ödettirilmesini istediler ve krizi frsat
bilen patronlarn saldrlarn protesto ettiler. ten atlmalarn yasaklanmasn talep eden içiler, öfkelerini attklar
cokulu sloganlarla dile getirdiler.
Kürsüden yaplan konumalar da içiler tarafndan

Z

dikkatle dinlendi ve ilgi çekti. Özellikle Nazm Hikmet’in
iirleri, alandaki çou insann da katlmyla cokuyu ikiye katlad. Bizler de UD-DER’li içiler olarak mitinge katldk ve çi Dayanmas bültenimizin datmn yaptk.
Zonguldak gibi bir içi kenti için mitinge katlm çok
yüksek saylamazsa da, içilerin cokusunu ve enerjisini
kprdanmaya balam olan snf hareketinin iaretleri
olarak görmek mümkün. Zonguldak madenlerinde ve
Erdemir’de çalan onbinlerce içinin içlerinde biriken
öfke, her geçen gün daha fazla aça çkacaktr. çi snfnn uzun süren sessizlii krlmaktadr. 

Mersin Limannda Snf Mücadelesi Devam Ediyor!
 Mersin’den UD-DER’li bir örenci
ersin limannda direnie devam eden Akansel içilerine yönelik saldrlar devam ediyor. Akansel içilerinin
ie iade davalar 6 Hazirana ertelenmi ve bu arada ana firma MPI, direniçi içilerden kurtulmak için, taeron konumundaki Akansel irketiyle anlamasn sona erdirerek yeni
bir firmayla anlamt. çiler de, patronun bu saldrsn
boa çkarmak amacyla, geçtiimiz Perembe günü liman
önünde aileleriyle birlikte oturma eylemi gerçekletirdiler ve
basn açklamas yaptlar. Ancak basn açklamasnn sonuna doru polis içilere ve destek amacyla gelmi olan üniversite örencilerine saldrd. Saldr karsnda geri adm atmayan içiler, eylemlerini sloganlar ve halaylarla bitirdiler.
Polisin Akansel içilerine yönelik saldrlar Cuma sabah
da devam etti. Ancak bu saldr da sonuç vermedi ve direniçi Akansel içileri yeni taeron firmann çalmasn engellemek amacyla liman önünde eylem yaptlar. Bu eylem
sonucu limandaki tüm çalmalar durdu. çiler, “Kavga
bitmedi, daha yeni balyor!”, “Kaplar kapatr ge-
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mileri yakarz!”, “çi düman MPI limandan defol!” sloganlaryla seslerini yükselttiler. Yeni taeron firmann kaçak içileri çaltrmaya devam istemesi üzerine, direniçi içiler Cumartesi günü de liman önündeki eylemlerine
devam ettiler. Polisin gazl, coplu saldrs sonucu çkan çatmada birçok içi kardeimiz yaraland. çilerin irket binasn talamaya balamas ve içi ailelerinin de liman önüne gelerek eyleme katlmalar sonucu polis geri adm att.
“imizi istiyoruz” sloganyla eyleme devam eden içiler,
“Türk-i koltuuna deil içine sahip çk!” diye haykrarak sendika bürokrasisini de protesto ettiler.
UD-DER’li içiler ve örenciler olarak biz de Akansel içilerinin bu onurlu mücadelesinde yer aldk ve destek verdik. Direniçi içiler, patronlar snfnn hizmetindeki polisin
tüm saldrlarna nasl kar koyulacan ve mücadelenin içinin onuru olduunu bir kez daha gösterdiler. çilerin bu
kararl tutumu ve ailelerin destei sayesinde, inanyoruz ki
sonunda kazanan örgütlü ve mücadeleci içiler olacak! 
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irin Tekstil’de gal
Ü

mraniye’de üç aydr üretimde bulunan irin Tekstil’de, 20 içinin birikmi ücretlerini ödemeyen atölye
sahibi iflas edip ortadan kayboldu. Atölyede çalan içiler
7 Mays günü iyerine geldiklerinde kaplarn kilitli olduunu gördüler. Bir ksm içi umutsuzca iyerini terk ederken,
kalan 12 içi ise iyerinde bekleme karar ald. Direnie geçen içiler iki aylk ücretlerini henüz almadklarn, aylardr
sigortasz çaltklarn ve atölye sahibinin kendilerini oyaladn ifade ettiler. Atölye önünde bekleyilerini sürdüren içiler pazartesi günü
atölyeye grip, direnilerini sürdürdüler.
Gün boyunca iki kez, polis atölyenin kapsna geldi. çiler, polisin snf dayanmasn engelleme çabalarna kar koyarak, haklarn alncaya kadar bekleyilerini sürdüreceklerini dile getirdiler.
Tekstil içilerinin mücadelesine destek
olmak ve onlarla dayanmak amacyla,
UD-DER’li içiler olarak bizler de günü
boyu atölyede içilerle birlikte olduk.
Deneyimlerimizi aktararak, örgütlenmenin önemini belirttik. u anda grev ve
direnilerini sürdürmekte olan içilerin
mücadelelerinden örnekler verdik. Direnii ileriye tamak için komitenin, görev
dalmnn, snf örgütleriyle dayanmann önemini belirttik. Birlikte hazrlanan
yemek, çekilen halaylar ve sohbetler,

tekstil atölyesine, direnie bambaka bir hava katt.
Nisan aynda ayn caddenin karsnda bulunan Halil
Tekstil içileri de benzer sorunlarla kar karya kalmlard. O günlerde srann kendilerine geleceinden habersiz
çalan irin Tekstil içileri üretime devam ediyorlard.
imdi sra irin Tekstil içilerine geldi, ama bu kez de baka atölyenin içileri sessizce üretimi sürdürüyorlar. Ayn
sorunlarla kar kaya kalan biz içiler için yaananlar bir
ders olmaldr. Patrona güvenmemeli, kaçmasna izin vermemeli, örgütlü gücümüze güvenerek haklarmz zamannda ve tam olarak almak için mücadeleye etmeliyiz! 

Salkta Ticaret Ölüm Demektir! PETKM
K

ESK’e bal Salk ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikas
(SES), 22 Nisanda, Gazi Mahallesinde bulunan Zübeyde Hanm
Ana-Çocuk Sal ve Aile Planlamas Merkezi önünde bir basn
açklamas düzenledi.
Basn açklamasnn ardndan
söz alan SES Aksaray ube Bakan Songül Beydilli, amac anlalmadnda emekçilere pek cazip
görünen “aile hekimlii” uygulamasnn ilevini anlatt. Bu uygulamaya göre aile hekimi çok fazla
hastay hastaneye sevk ederse maa düürülecek. Bu yüzden hastalk derecesi ne olursa olsun aile hekimi pek çok hastay hastaneye
sevk edemeyecek. Aile hekimi engeline taklan hastalar sevk alama-

m olmalarna ramen hastaneye
gidecek olurlarsa tüm masraf ceplerinden ödeyecekler. Ya da hastaneye sevk edilmedikleri için hastalklar ilerleyecek ve kalc sorunlarla, ölümlerle karlaacaklar. Yani
içilerin ücretlerinden SSK primi
kesilmeye devam edecek ama içiler hastalandklarnda tedavi göremeyecek. SSK hastaneleri veya
ona bal salk kurumlarnda u
haliyle bile yetersiz saydaki salk
personeli gereksiz görülerek kap
dar edilecek. Bu, binlerce salk
emekçisinin isiz kalmas, milyonlarca emekçinin hastalanmas, sakat kalmas yahut ölmesi anlamna
geliyor. Bu yüzden SES üyesi salk içileri, tüm içi ve emekçileri
birlikte mücadeleye çaryor. 
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çileri 
Brakt
A

liaa PETKM’de Petrol- sendikasnn yürüttüü toplu sözleme görümelerinin tkanmas üzerine, içiler 2 saat
geç iba yaparak taleplerinin karlanmasn istiyorlar. 28 Nisanda içilerin üretimi durdurmasnn ardndan patron yeniden toplu sözleme masasna dönerek
teklifini yükseltti. Ancak, içiler taleplerinin karlanmadn belirterek bu yeni
öneriyi reddettiler. Talepleri kabul edilmeyen içiler, geç iba yapma eylemlerini sürdürüyorlar. yerinin ana giri kaps önünde toplanarak, taleplerini dile
getiriyorlar. 
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Ereli Demir Çelik’te %35’lik Ücret ndirimi
D

erinleen krizin etkileri tüm sektörleri sararken, sermaye
düzeninin sahibi patronlar ve emirlerindeki sendika temsilcileri çk yollar aryorlar. Pek çok patron, içilerin ücretlerini ödemeyerek ya da erteleyerek krizin yükünü içilere bindiriyor. Bu saldrlarn en kapsamls son olarak büyük bir tekelden, Ereli Demir Çelik’ten geldi.
Ereli Demir Çelik fabrikasnn sahibi Oyak grubu
ile Türk Metal sendikas, içi ücretlerinde 16 aylna
%35 indirim yaplmas yönünde anlamaya vardklarn açkladlar. Burjuva medyann “1400 içinin iten atlmasnn önüne geçildi”, “örnek dayanma”, “ölüm sarmalndaki
Erdemir’e sendikadan hayat öpücüü” gibi balklarla duyurduu bu karar, Zonguldak (Erdemir) ve skenderun’da
(sdemir) çalan 7000 içiyi etkiliyor.
Sermaye snf Erdemir’de yaananlar tüm içi emekçi kitlelere örnek olarak gösteriyor. Erdemir patronu içilerine özet-

le unu diyor: “Bugüne kadar yoksullua göüs gerdiniz, bundan sonra da biraz açla dayann, biz de o arada düen
kârlarmz yeniden yükseltelim!” Patronun kapkulu haline
gelmi Türk Metal sendikaclar ise “ne yaptysak siz iten atlmayasnz diye yaptk” tarzndaki açklamalarla içileri kandrmaya çalyorlar.
Bizler içiler olarak uyank olmak zorundayz. Patronlarn
çkarlar ile bizim çkarlarmz dün olduu gibi bugün de çatyor. Onlarn “örnek dayanma” diye adlandrdklar ey aslnda içi snfna saldrdr. Krizin faturasn biz ödemek zorunda
deiliz. Erdemir ve sdemir içilerinin bu saldr karsnda
yapmas gereken, patronlarn hizmetkâr olan sendikaclar tepelerinden atmak ve dayatlan bu koullara kar mücadele
etmektir. Zincirlerimizden baka kaybedecek bir eyimiz yok! Gün mücadele günüdür! 

Büro Emekçileri  Brakt Tezcan Galvaniz’de Grev Karar
B

üro Emekçileri Sendikas (BES) örgütlü olduu
tüm iyerlerinde Türkiye çapnda yarm gün i brakma eylemi gerçekletirdi. Yaanan hak gasplarna,
gelir adaletsizliine, çalma koullarnn giderek arlamasna ve basklara kar gerçekletirilen eylem, düzenlenen basn açklamalaryla da kamuoyuna duyuruldu.
Kocaeli’de de Defterdarlk önünde bir basn açklamas yapld. BES Kocaeli ube Bakan Akn
iman, IMF ve Dünya Bankasnn dayatt ykm
politikalarnn uygulandn, çalanlarn birbiriyle rekabete sürüklendii bir çalma ortam yaratlmaya
çalldn, gelir adaletsizliinin olduunu ve
bunun giderilmesi için
eit ie eit ücret talebinde bulunduklarn
belirtti. 



zmit Arslanbey Organize Sanayi Bölgesindeki Tezcan
Galvaniz fabrikasnda grev karar alnd. Geçen yln Kasm
ve Aralk aynda toplam 131 içinin çkarlmas sonucunda,
Tezcan Galvaniz içileri direnie geçmi ve ksa bir süre fabrikay igal etmilerdi. Tezcan Galvaniz’de çalan içilerin balattklar eylemlilikler ses getirmiti. Arkadalarnn ie
dönmesini salamak isteyen içiler, her akam
kent
merkezine kadar kilometrelerce yürüyüp, hakl davalarn bölgedeki dier emekçilere duyurmaya çalmlard.
Birleik Metal- sendikasna üye 140 içi adna sürdürülen toplu sözleme görümelerinin uzlamazlkla
sonuçlanmas üzerine sendika grev karar ald.
Anlama
salanamad
takdirde içiler 60 gün içinde greve gidecekler. 
mz ödenmeden kapnn önüne konulduk” diyen içiler, çalmaya devam edenler üzerindeki basklarn sürdüünü dile getirdiler. çerideki
arkadalarna destek vermek ve haklarn savunmak için direnii sürdüreceklerini dile getirdiler.
Birleik Metal-, 2004 ylndan bu yana Grammer’da örgütlü durumda. Patron fabrikay sendikaszlatrmak için krizi
gerekçe göstererek içi atyor ve Türk Metal’i devreye sokuyor. “Türk Metal’e üye olmayan arkadalarmz, temsilci ve
yönetici olanlar da dâhil iten çkarlmtr. Burada açkça
sendikamz tasfiye etme çalmas balatlmtr. Bizlerin bunu kabul etmesi mümkün deildir” diyen BMS yöneticileri,
içilerle birlikte mücadelelerinin süreceini ifade ediyorlar. 

Grammer çileri Direnite
B

ursa’da Demirta Organize Sanayi’de bulunan Grammer
fabrikas içileri, patronun sendika deitirme basksna
kar direnie balad. Birleik Metal- sendikasnn örgütlü
olduu fabrikada, Türk Metal’e geçmeyi kabul etmeyen
100’ü akn içi iten atld. Patronun, kriz gerekçesiyle ksa
çalma ödeneinden yararlandn ve bu sürede içi de attn anlatan içiler, yaadklar hakszla kar mücadelelerini
sürdüreceklerini söylediler.
“Bugüne kadar eksiksiz olarak bizlere verilen bütün ileri
yaptk. Ancak iyerinde baka sendikann içeri sokulma giriimine kar çktmz için tazminatlarmz ve dier alacaklar-
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Tüm Dünyada çiler 1 Mays’ta Alanlardayd

1

Mays’ta Türkiye’de olduu gibi
dünyann dört bir yanda da milyonlarca içi, krize ve yoksullua kar alanlara inerek patronlar snfna
öfkelerini haykrdlar ve içi snfnn
uluslararas dayanmasn sergilediler.
Fransa’da 300 farkl yerleim
yerinde yaplan kitlesel mitinglerde,
1 milyondan fazla içi sokaklar sloganlaryla inletti. Paris sokaklarnda
döviz ve pankartlaryla 165 bin içi
yürüdü. Fransz içiler Sarkozy’ye
ate püskürdüler ve “Bankerler için
ödeme yapmayacaz!” dediler.
Avrupa’nn en yüksek isizlik oranna sahip ülkesi olan spanya’da
da kitlesel yürüyüler gerçekletirildi.
Madrid’de yaplan 1 Mays kutlamalarna 65 bin içi katld.
talya’da geçtiimiz ay yaanan depremde yüzlerce insan hayatn kaybetmiti. Sendika liderleri de, en yüksek kayp veren L’Aquila kasabasnda, depremin ardndan isiz
kalan binlerce insan ile dayanma örnei sergileyerek 1
Mays gösterilerini orada gerçekletirdiler.
Avusturya’nn
bakenti
Viyana’da düzenlenen 1 Mays
kutlamalarna 100 binin üzerinde içi katld. Kutlamalarn
hemen ardndan, bundan on
yl önce iki polisin kötü muamelesi sonucu boularak hayatn kaybeden Afrikal Marcus Omafuma’nn ansna ge-

ni katlml bir rkçlk kart gösteri
düzenlendi. 1 Mays kutlamalarndan
ayrlan kalabaln bir ksm bu gösteriye katlarak rkç, yabanc düman parti ve gruplara gözda verdiler.
Yunanistan’da bakent Atina’da
6000 kii yürüdü. Aralk aynda bir
çocuun katledilmesinin ardndan
yükselen protesto eylemlerinden korkan Yunan hükümeti Atina sokaklarna 4000 polis ymt.
Almanya’nn birçok ehrinde 1
Mays dolaysyla 400 ayr gösteri ve
yürüyü düzenlendi. Almanya’da da
Türkiye’deki gibi göstericilere polis
saldrd.
Rusya’da Moskova meydannda
Rus Komünist Partisi ve sendikalarn
önderliinde düzenlenen gösterilere
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25 bin kii katld. Polis, St. Petersburg ehrinde 120 göstericiyi tutuklad.
Filipinler’de 7000 içi toplanarak Manila’daki ABD Büyükelçiliine
doru yürüyüe geçtiler. Göstericiler
Babakann isizlere yapt “orduya
katln” teklifini protesto ettiler.
Güney Koreli içiler meydanlarda i güvencesi talebini yükseltirken,
Tayvan ve Japonya’da da içi snf
sokaklardayd.
Hindistan’da Yeni Delhi’de düzenlenen mitingde isizlik ve ücret
kesintileri protesto edildi. Kalküta’da
da içiler 1 Mays yürüyüleri düzenlediler.
Küba bata olmak üzere Latin
Amerika’nn çeitli ülkelerinde da
yüz binlerce içi 1 Mays’ meydanlarda cokulu bir ekilde kutlad.
1 Mays tüm dünyada 7’den 70’e
içilerin taleplerini ve özlemlerini
haykrdklar bir gündür. Vahi kapitalizm içi snfnn her bir üyesine,
bebek, çocuk, genç, yal demeden
saldryor. Sri Lanka’da bir içi çocuu, parasz eitim talebini, hazrlad bir dövizle 1 Mays meydanlarnda dile getiriyor: “Tarlalarda çocuk içi olmak deil, okula gidebilmek istiyorum!” 

www.uidder.org
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Avrupa’da Fabrika galleri Yaygnlayor
K

rizin faturasn içilere ödettirme çabalar, dünyann
dört bir tarafnda geri tepmeye balyor. Fabrikalarda
içiler iten atldklarn duyar duymaz igallere, eylemlere
balyorlar ve patronlar snfna “krizin faturasn bir deil
siz ödeyin” diyorlar. gal eylemleri özellikle de Avrupa’nn
birçok kentinde yaygnlayor ve gelenekselleiyor. Geçtiimiz ay Fransa’da yaanan igal eylemlerinin ardndan,
bu ayn ilk günlerinde rlanda’nn Belfast, ngiltere’nin
Enfield ve Basildon kentlerinde bulunan Visteon otomotiv
fabrikalar igal edildi.
Fabrika yönetiminin 31 Martta üç ayr fabrikada çalan 610 içiden 565’inin çkartlacan duyurmasnn ardndan Visteon fabrikalarnda igaller yaand. Yönetimin
ikiyüzlüce davrandn anlatan içiler, “hem kendi iimizi

Çin’de çiler Anayolu
Trafie Kapattlar

B

hem de çalan dier içi arkadalarmzn ilerini korumak
için fabrikay igal etmekten baka bir seçeneimiz yoktu.
20 yl çaltktan sonra ellerimizde kalan ey kocaman bir
sfr” dediler.
Visteon fabrikas, dünya otomotiv devi olan Ford fabrikas için yedek parça üretiyor. 2000 ylnda Ford otomotiv
fabrikasndan ayrlan bir grup hissedar Visteon fabrikasn
kurdu. Ford, ayrlarak Visteon fabrikalarnda çalacak içilere tazminat sözlemelerinin hâlâ devam ettiini belirterek, sözlemenin bitiminde tazminatlarn ödeme sözü vermiti. Fakat imdi iten atlan içiler için ne Visteon ne de
Ford tazminat ödemeye yanayor. çiler tazminat ve dier haklarn alncaya kadar mücadeleye devam etmeye
kararllar. 

sveç’te Liman çileri Grevdeydi

ilgisayar malzemeleri üreten Ancai Hi-Tech fabrikasnda çalan 300 içi, 27 Nisan sabah, çaltklar fabrikann dndaki ana yolu bütün gün trafie kapadlar. çiler, ücretlerini alamadklarn, seslerini Pekin’deki yöneticilere duyurmaya kararl olduklarn söylediler.
Eyleme katlan bir içi öyle diyordu: “Fabrika yönetimiyle bir toplant ayarlamaya çaltk, ancak kimse bizimle ilgilenmedi, biz de 107 numaral anayolu
trafie kapatmaya karar verdik.”
Trafii açmak için bölgeye çok sayda polis ve
asker yld. Ancak içilerin eylemi gün boyu
devam etti. çiler, “eer paramz vermezlerse
kesinlikle Pekin’e gideceiz” dediler.
Fabrikada toplam 3000 içi çalyor. Ancak
bunlarn bir bölümü dierlerine göre çok daha
düük ücretlerle çaltrlyor. 1996 ylnda ie balayan bu içilerin 2006 ylna kadar salk haklar
ya da i akitleri yoktu. Daha sonra bu haklar tannd. çiler imdi on senelik maa farkn istiyorlar. 

 sveç’ten bir içi
sveç’in Göteborg ehrinde liman içileri iten atlyor. u
ana dek kriz bahane edilerek 130 içi iten atld. Amaç
yal ve kdemli içilerin yerine, düük ücretli ve daha az
sayda içi çaltrmak. Bu saldr karsnda içiler, iten
atlan 130 arkadalarnn ie geri alnmas ve iyerindeki
sorunlarn çözülmesi için 20-24 Nisan tarihleri arasnda uyar grevi yaptlar. Baka iyerlerinden içiler de
greve giden arkadalarn ziyarete gelerek onlarla dayanma içinde olduklarn, baarnn dayanmann gücü
ile ortaya çkacan gösterdiler. çiler ya örgütlenip
haklarn alacaklar ya da diz çöküp teslim olacaklar.
sçi Bulma Kurumunun kaytlarna göre sveç’te son
üç yl içinde 320 bin içi isiz kald. Bu hzla devam
ederse isiz kalanlarn saysnn 2010 ylnda 500 bine çkaca tahmin ediliyor. sveç burjuvazisi yatrmlarn
ucuz igücü için baka ülkelere kaydryor. Ayrca Polonya ve Litvanya’dan gelen düük ücretli göçmen içiler, yüksek ücretli yerli içiler için bir tehdit unsuru olarak kullanlyor. Bu durum sveçli içiler arasnda rkçln artmasna da yol açyor. Kapitalizm daha fazla kâr
için acmaszca içileri birbirine düürüyor. 



Almanya ve Fransa’da çilerin Ortak Eylemi

O

tomobil tekerlei üreten Continental’in Almanya ve Fransa’daki fabrikalarn kapatacan duyurmasnn
ardndan, her iki ülkedeki içiler 23 Nisanda Almanya’nn Hanover kentinde
ortak bir protesto eylemi düzenlediler.
Fabrikalarn kapatlmasnn ardndan
Fransa’dan 1000, Almanya’dan 800 içi isiz kalacak. Almanya ve Fransa’daki
fabrikalarda toplamda 3000 içi çalyor.
Hanover’daki yürüyüler ve protes-
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tolar iki ülkenin içilerinin ortak yapt
ilk eylem oldu. Fransz içileri Clairoixden trenlerle 23 Nisan sabah yola çktlar. Alman içiler ise ayn kaderi paylaan meslektalarn Hanover tren istasyonunda alklarla ve sloganlarla
karladlar. çiler her iki dilde dövizler
hazrlayarak ortak taleplerini dile getirdiler. Dövizlerinde burjuvazinin yüreini azna getiren, Marx’n geçmiten
gelen sesi yanklanyordu. “Bütün Ülkelerin çileri Birleiniz!”, “Yaasn Da-

yanma!”
Patronlar krizin faturasn bizlere
ödetme planlar yaparak aslnda bizleri
kavgaya davet ediyorlar. Ve bu kavga
bir taraftan da tüm dünya içilerinin
birliine doru giden yolu er ya da geç
döeyecek. Bunun farkna varan bir
talyan içisinin yorumu ise öyle: “Biz
önceleri haklarmz yalnzca fabrika
fabrika almak için urayorduk. Ama
artk bu böyle gitmeyecek! Continental
hepimize birden saldryor, biz de onlara kar öfkeli yumruumuzu ortak bir
biçimde göstereceiz.” 
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D

erneimizin “Krize ve Savaa Kar Haydi 1 Mays’a” ia
iaryla düzenledii “çi Dayanmas enlii”, büyük bir
cokuyla gerçekleti. Tuzla Orhanl Kültür Merkezinde yaplan
enlie, kadnyla erkeiyle, yalsyla çocuuyla yüzlerce
emekçi katld. 1000 kiilik salon dolduu için, derneimizin
gençleri etkinliimizi ayakta izleyerek konuklarmza yer verdi.
enliimiz, UD-DER çi Korosunun ve müzik grubunun
seslendirdii “Merhaba” arksyla balad. Snfsz bir dünya
kurma mücadelesinde günee gömdüümüz kavga neferlerinin ansna sayg duruunu, dernek temsilcimizin yapt açl
konumas takip etti. UD-DER’in içilerin uluslararas dayanmasna ve mücadele birliine katkda bulunmak üzere yola
çktn belirten temsilcimiz, konumasnda, krize ve savaa
kar mücadeleyi yükseltmek gerektiini dile getirdi. “1
Mays’ta tüm dünyadaki snf kardelerimizle birlikte,
haklarmz gasp edenlerden hesap sormak için, krize
ve savaa kar durmak için alanlara ineceiz” dedi.
Temsilcimizin konumasndan sonra, UD-DER’in kurulmasndan bu yana gerçekletirdii etkinliklerin ve çalmalarn ksaca tantld bir sinevizyon gösterimi yapld. Ardndan, direniçi içiler adna söz alan bir Sinter Metal içisi, yapt konumada, “içi snfnn mücadeleden baka bir kurtulu yolunun
olmadn” belirtti ve tüm snf dostlarn direnilerine destek
vermeye çard. enliimize, direnite olan Sinter Metal ve
Marport Liman içilerinin yan sra, Tuzla Deri-’ten, TezKoop- 2 No’lu ubeden, Gebze Kristal-’ten, Esenyurt
Emek-’ten, Tuzla Emekli-Sen’den ve Gebze DTP’den yöneticiler de katldlar.
enliimiz, sunucularmzn sunum metni eliinde, içi snf mücadelelerini, haksz ve emperyalist savalarn yol açt
ac ve ykm, ezilen halklarn maruz kaldklar zulmü yanstan
video görüntüleri, dünyann çeitli dillerinden ezgiler, mücadele iirleri ve
içi snfnn
marlaryla
devam etti.
Salondaki
yüzlerce içi,
kapitalist sömürü düzenine kar sloganlarmz
hep birlikte
cokuyla
haykrd.
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krize haksz ve emperyalist savalara kar örör
enliimizde krize,
gütlenme ve mücadele vurgusu yapld. 1 Maysta alanlara tanmas gereken acil taleplerimiz dile getirildi. sizlikten sendikaszlatrmaya, hayat pahallndan i saatlerinin düürülmesine, acil taleplerimizin hayata geçirilmesinin ancak örgütlenerek ve mücadele ederek mümkün olabilecei belirtildi. çi snfn uluslararas birlik, mücadele ve dayanma günü olan 1
Mays’n, içi kitleleri mücadeleye çekecek, geride duran kitleleri ilerletecek, snfn geni kesimine moral ve güven verecek
bir ekilde kutlanmas gerektii de vurguland.
Etkinliimize katlan snf dostlarmz, dünya içilerinin mücadelelerinde simgeleen devrim türküleriyle büyük bir coku
yaadlar. Elbette devrim ve inanc ifade eden marlar ve türkülerin yan sra, haksz ve emperyalist savalarn ac ve gözyana boduu halklarn trajedilerini dile getiren ezgiler de

salonda yankland. Derneimizin içi korosu ve müzik grubu,
UD-DER’in adna yakr tarzda, pek çok dilden arklar, marlar söyledi.
Etkinliimizin son ksmnda ise 1 Mays ve Enternasyonal
marlarmz söylendi. Hep beraber, tek yürek ve skl
yumruklarmzla “içinin emekçinin bayramn” ve “en sonuncu kavgamz” haykrdk. Gencinden yalsna birlikte olmann, sömürüye kar öfkemizi haykrmann güzelliini paylatk. “çi Dayanmas enlii”, tüm dostlarmz için hem snf gücünün farkna varma, hem de tüm kötülüklerin kayna
olan kapitalizme kar mücadele etmek gerektiinin bir kez daha bilince çkartlmas ilevini gördü. Etkinlie katlan dostlarmzn memnuniyeti ve yaadklar coku yüzlerinden okunuyordu. Etkinlik sonrasnda, kendilerine böyle bir gün yaatt
için UD-DER’e çok teekkür ettiler.
UD-DER Yürüyor, Mücadele Büyüyor!
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eitim seminerleri ve etkinlikleri
nllikleri içi tiya
tiyatrosu
atros
film gösterimleri içi korosu müzik çalmalar resim-folklor-gitar-balama kurslar eitim seminerleri ve
etkinlikleri içi tiyatrosu film gösteriml
gösterimleri
leri içi korosu müzik çalmalar resim-folklor-gitar-balama kurslar eitim seminerleri ve etkinlikleri içi tiyatrosu

“çi Dayanmas enlii”nde Büyük Coku!

ETKNLKLERMZDEN

Mersin’de Direniçi çilerle 1 Mays Etkinlii
 Mersin’den UD-DER’li bir içi
Nisan Sal günü, çounluunu Mersin limannda direnilerini sürdüren Akan-Sel içilerinin oluturduu
bir katlmla 1 Mays etkinlii gerçekletirdik. Etkinliimiz
derneimizi tantan bir sinevizyon gösterimi ile balad.
Derneimizin yapt çalmalar, yürüttüümüz mücadeleyi
anlatan bir konuma yaptk. Sonra da derneimizin hazrlad 1 Mays belgeselini izledik.
Ksa bir arann ardndan snf kürsümüzü oluturduk ve
hem önümüzdeki 1 Mays’n hem de liman içilerinin direniinin içi snf için önemine vurgu yapan konumalarn
arlkta olduu bir sohbet gerçekletirdik.
çiler snf tarihini iyi bilmenin ne kadar önemli olduunu, snf mücadelesi yürütürken her türlü ayrmcln snfn
parçalanmasna neden olduunu, liman içerisinde örgütlenirken yaadklar zorluklar dile getirdiler. Yürütülen mücadelelerin sonuçlarnn sadece kendilerine deil,
gelecek içi snf kuaklarna ve tüm içi snfna
mal olacan söyleyerek örgütlü gücümüzün öne-

28

minin altn bir kez daha çizdiler. Bugün boazmzdan geçen her lokmada içi snfmzn geçmiteki mücadelesinin hakk olduu sözlerine ise alklar elik etti. Çalan
genç içilerin ve örencilerin de bu mücadeleye sonuna kadar sahip çkmas gerektiini ve ne olursa olsun u anda
Mersin’deki snf hareketi için çok önemli olan direniin kazanlacan söylediler.
Bizler de UD-DER’li içiler olarak yürütülen tüm mücadelelerin çok önemli olduunu, bunun tüm snfta etki yaratacan, snf bilinciyle donanm bir örgütlülüün içilere
kazandracaklarn ifade ederek, içilerin örgütlü mücadeleden baka bir çaresinin olmadn anlattk. 1 Mays’n snf
mücadelesi için çok önemli olduunu, snfn moralini arttracak cokulu birleik bir 1 MAYIS için alanlar doldurmamz gerektiini söyledik. çiler etkinlikte çok güzel eyler
örendiklerini, direnilerine UD-DER’in verdii destein de
onlar çok mutlu ettiini söylediler. Baka bir etkinlikte bulumak üzere etkinliimizi sonlandrdk. 

Liseli Gençler Örgütlü Mücadeleye!
 Gebze’den bir UD-DER üyesi
erneimizin Gebze temsilciliinde,
çeitli okullardan ve dershanelerden gelen örenci arkadalarmzla
“Boykot” adl filmi izledik. Filmin ardndan, örenci arkadalarmzla, yaadklar sorunlar, eitim sistemine ilikin
filmde yer alan kareler üzerinden sohbet
ettik. Filmde Amerika’daki Meksika kökenli örencilerin yaadklar zorluklar
anlatlyordu. Ancak benzer zorluklar
bugün Türkiye’deki içi çocuklar da ya-

D

yor.
Üniversiteye gitmek içii çocuklar için her geçen gün dakk
ha da zorlamakta, bu hakk
kazananlarn çou paraszlkk yüdemezünden ya eitime devam edemealmekte ya da okumak için çaldr.
mak zorunda kalmaktadr.
da
1968 ylnda Amerika’da
er
Meksika kökenli örenciler
vermi olduklar mücadeleyle taleplerini elde ettiler.

Peki Türkiye’deki içi çocuklar eitim
sorguluyorlar m? 1968 ve
sistemini sorg
izleyen yllar, örenci ve içi
onu izleye
eylemliklerinin birbirini deseyleml
te
tekledii ve dayanma
iç
içinde gelitii yllard.
B
Bugün de içi snfnn
kazanmlar ve haklar
ga
gasp ediliyor. çi ve öre
renciler birlikte hareket
et
etmeliler. Filmde de görüld
rüldüü gibi mücadele
edenler her zaman kazanr.
Ama een bata kendini, insanln kazanr. 

Hayatmn lk Bayram
 Dudullu’dan bir içi
üm dünyada milyonlarca içinin kutlad 1 Mays’a ilk kez bu yl katldm. lk kez katldm bu 1 Mays mitingine UD-DER’le katlm olmak
benim için 1 Mays’a ayr bir anlam katyordu. Ama daha da önemlisi bütün
dünyada içi ve emekçilerin meydanlarda olmasyd.
Patronlar snfnn, küresel krizin bedelini içi ve emekçilere ödetmek için
elinden geleni yapt bir dönemde, bizler de dünya içi snfnn bir parças
olarak, krize kar ortak taleplerimizi haykrdk. Bizler biliyorduk ki, içi snfnn kurtuluu birliindedir ve bu birlii salamak kendi elindedir. te bu yüzden alanda haykrdmz u slogan benim için çok anlamlyd: “Bütün
Ülkelerin çileri Birlein!” Birlein ki, u kahrolas asalaklar snfn ve
onlarn kurduu kapitalist sistemi yok edip snfsz bir dünya kuralm.
Mitingde, açln, yoksulluun, savalarn olmad bir dünya için haykrdk: Ulusalc Deil Enternasyonalistiz! Ayn coku ve heyecanla seslerini yükselten içilerle beraber ben de UD-DER kortejinde olmann mutluluunu yaadm. Canlarn ortaya koyarak içi snfnn saflarnda mücadele
eden ve bizlere 1 Mays’ armaan eden içileri unutmamalyz. Onlar unutmamak ancak içi snfnn mücadelesini sahiplenmekle olur. 

T
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ETKNLKLERMZDEN
çi kardelerimizi 1
Mays’a çaran afilerimizi
asarken bir yandan da
bidirilerimizi onlara
ulatrdk. Bu
çalmalarmz srasnda
snf dayanmasnn güzel
örneklerinden birini de Gazi
Mahallesinde yaadk.
Kepçe kullanan bir içi
kardeimiz kepçesiyle bizi
yukar kaldrarak
afilememize yardmc oldu.
Dayanmann bu güzel
örneklerini hayatn her
alannda örmeli ve
mücadelemizi de
kepçelerimize alp daha da
yukarlara tamalyz.

1 Mays’ta UD-DER’le Olmak
 Gazi Mahallesinden bir içi
Bugün dünyann tüm ülkelerinin içileri gibi bizler de 1 Mays
alanlarndaydk. çilerin snfsz, sömürüsüz, bar ve özgürlük dolu
bir dünya kurma mücadelesinin sembolü, Uluslararas Birlik, Mücadele ve Dayanma günü olan 1 Mays’ta sesimizi dünyann tüm içilerinin sesine kattk. Biz UD-DER’li içiler, gücümüzü gösterebildiimiz, sesimizi duyurabildiimiz, kararllmz içilere yakr bir disiplinle sergileyebildiimiz için çok mutluyuz.
Kimsenin gözünü alamayaca bir kortej oluturduk. Ksa bir süre
içinde çevremizde bizim kim olduumuzu, UD-DER’in hangi sözcüklerin ksaltmas olduunu, temsilciliklerimizin bulunduu adresleri soran öbekler olumaya balad. Kadköy Meydanna girene kadar pek
çok içi ve içi örgütünün hayranlk dolu alklaryla yürüyüümüzü
yaptk. Yüzlerce içinin skl yumruklarn, kzl flamalarn, cokuyla
atlan sloganlarmz ve kortej disiplinimizi görenlere duruumuz, “ite
içiler böyle yürümeli, böyle davranmal” dedirtiyordu. Bunu salayan elbette bizlerin tek tek çok disiplinli, çok kararl kiiler arasndan
seçilmi olmamz deildi. Bu zaten içi snf mücadelesinde niyeti
ciddi olan, içi snfnn siyasetini yapan, ilkeli ve tutarl tüm örgütlerin doal olarak yapmas gerekendi. Biz UD-DER’de böyle gördük,
böyle örendik. Biz siyasetimizi, haykrdmz sloganlarla da ortaya
koyduk.
Miting bitiminde temsilciliklerimize dönüp, mitinge katlan dostlarmzla birlikte çaylarmz içtik, sohbetler ettik. Bursa’dan gelen ve bizimle ilk kez 1 Mays’a gelmi olan bir içi arkadamz bizleri duygulandran konumalardan birini yapt: “Ben daha önce de 1 Mayslara
katldm, hiç böyle bir ey görmedim. u an çok heyecanlym ve hissettiklerimi anlatmakta zorlanyorum. Hepiniz birbirinize çok sayglsnz, çok içtensiniz. Çok güzel bir kortejdi, çok güzel bir gün geçirdim. Hepinize çok teekkür ederim.” 
no: 14 • 15 Mays 2009 • içi dayanmas

“çi Dayanmas
enlii”nde Tek
Yürek Olarak
Haykrdk
 bir kadn içi
asrn da sonuna bir virgül koyarak sadece biraz soluklandk;
“son gülenleri güzel gülecek olan” bir
dünya yaratmak için 21. asra merhaba
diyerekten. Attnz admlardan çok katettiiniz yoldur önemli olan. Büyük özveri ve sabrla örülür kozalar. te tam da
bu noktada, UD-DER’in özverili ve sabrl çalmasnn ürünü olan “çi Dayanmas enlii”nde bizler, yani yüzlerce emekçi, bir arada ve tek yürek olarak
haykrdk: SZN BZLERE BAHETTNZ KADAR PAY DEL, YÜZYILLARDIR YARATTIIMIZ HER EY
STYORUZ!
Ve imdi artk 21. yüzyln ilk safhasnda, tek yürek olarak alanlarda haykrmal ve tüm çalma yerlerinde gücümüzü birletirmeliyiz: KURTULU YOK TEK
BAINA YA HEP BERABER YA HÇBRMZ! 

20.
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Hacettepe’de çilere Reva Görülen Muamele
 Hacettepe Tp Fakültesi’nden bir grup içi
acettepe Üniversitesi Tp Fakültesi’nde, Marmara
isimli taeron irkette, yaklak 1100 içi çaltrlyoruz. Hastanenin temizlik, hasta bakmna yardm ve yemek
datm iini çok büyük oranda taeron firmadaki biz içiler yapyoruz. irket yaklak iki yldr ücretlerimizi aksatarak ödüyor. Bankaya gittiimizde hep alk olduumuz
tablo ile karlap ücretlerimizin yatmadn görüp geri dönüyoruz. Aylarca ödenmeyen ücretlerimiz sonunda ödendiinde de alacamzn tamamn deil ancak yarsn alabiliyoruz. Ev kiralarmz dahi ödeyemeyip, ie gelebilmek
için e dosttan borç almak zorunda kalyoruz.
Yaadmz tek sorun asgari ücreti geçmeyen maalarmz alamamak da deil. veren tarafndan aalanp, kötü muamele görüyoruz. Bu duruma kar biraz sesimizi
yükselttiimizde bize kapy gösteriyorlar. Dardaki binlerce isizden güç alan irket yöneticileri, her frsatta bizi iten

atmakla tehdit ediyor. Ücretler ödenmediinde bize biraz
daha iyi davranan irket efleri, ücretler ödendiinde bu
durumun acsn çkartrcasna bizi aalamaya devam ediyorlar.
En son yaanlan süreçte, ücretlerin yine gecikmesi üzerine tepkimizi göstermek için bir grup arkadala birlikte mesai saatine yakn hastane önünde toplanarak i brakma
eylemi gerçekletirmek istedik. Saymzn fazla olmamas
sebebiyle bizi kolaylkla datan efler, “hastanenin ve irketin adnn bu yollarla kötülenmemesi gerektiini” söylediler.
Onlar bunlar söyleyedursun, asl korktuklar ey irketin ya da hastanenin adnn kirlenmesi deil, içilerin birlikte olunca neler baarabileceklerini bizden daha iyi bilmeleridir. Tüm bu sorunlarn üstesinden ancak birlikte olduumuzda gelebiliriz. Bunun için omuz omuza vermeli ve yaanlan bu sorunlara kar mücadele etmeliyiz. 

Vardiyal çiler
Olarak Sorunlarmz

Aslnda bir içinin haftada en fazla 45 saat çalmas gerekiyor. Üstelik geceleri 7,5 saatten fazla çaltrlmamas gerekiyor. Ama çoumuz geceleyin 7,5 saat deil 12 saat çaltrlyoruz. Peki bizim görevimiz ne olmal? çi snfnn
geçmite mücadeleyle kazandklarna sahip çkmalyz.
Geçmite Amerikan içi snf mücadele ederek bizlere 1 Mays’ miras brakm ve unu demitir: 8
saat i, 8 saat uyku, 8 saat cann ne isterse! Bize braklan bu mirasa sahip çkmal ve bunlar içi arkadalarmza anlatmalyz.
Yaasn çilerin Uluslararas Mücadelesi! 

H

 Beylikdüzü’nden bir tekstil içisi
ardiyal çalan bir içinin gündüzü de gecesi de ayndr. Çünkü 12 saat çalan bir vardiyal içi bir hafta
gündüz çalp gece yatarken bir hafta da gece çalp gündüz yatyor. Gündüz çaltmz zaman sabahn erken saatinde kalkp gecenin geç saatinde geliyoruz. Gece çaltmz zaman akam gidip sabah geliyoruz. Gece çalan içinin sorunlarndan birkaç unlardr: Uykusuzluk, salk sorunlar, salksz beslenme, i kazalar.
Gece çalan bir içi gündüz, gece uykusu kadar uykusunu alamaz. Veya gece çalan bir içi gece saat 4’te yemek
yerse nasl salkl beslenebilir? Sabaha kadar mide ve ba
ars çeker. Vardiyal içiler gece çalp sabah iten çktklarnda kimilerinin gözlerinin altlar ier, kimilerinin de gözlerinin içi kan içindedir. Ve i kazalar. Kazalarn birçou gece
sabaha kar saat 5 ya da 6 gibi olur.

V

Ylmadk, Kazandk!
 Gebze’den bir petro-kimya içisi

B

izler Gebze Plastikçiler Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermekte olan ABD sermayeli bir irkette çalmaktayz.
Her ne kadar ülkemizin babakan “hamdolsun iyiyiz, kriz
bizi teet geçer” demi olsa da, biliyoruz ki ne iyiyiz ne de
bu kriz bizleri teet geçiyor.
Bizler böyle bir dönemde iverenle toplu sözleme masasna oturduk. Ancak anlaamadk ve süreç arabulucu
noktasna geldi. Bu sürecin de bitmesine ve grev aamasna
girmemize az bir süre kalmasna ramen mücadeleden vazgeçmedik, taleplerimizin arkasnda durmaya devam ettik. 1
Nisan 2009 tarihinde iverenle yaplacak son görümeye
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hazrlanmak için toplandk ve bütün içi arkadalarmzla
tartarak taleplerimizi yinelemekle birlikte hangi noktada
bitireceimizi de belirledik. Ertesi gün yaplacak sözleme
görümesinde grevden önceki son gün düüncesiyle masaya oturma ve iverene de o izlenimi verme kararn aldk. 1
Nisan tarihinde masaya oturulduunda son olarak gelinen
noktada iverenin önerisi %12 olmasna ramen,
%22’lere çklarak sözleme imzaland. Bir snf mücadelesi daha bizlerin baarsyla sonuçland. Bunun yannda daha da önemli olansa kimsenin bu süreçte iten çkartlmamasyd. Bu zaferin içi snfna örnek olmasn, çalan
arkadalarmzn birliini pekitirmesini diliyorum. 
içi dayanmas • 15 Mays 2009 • no: 14
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Termikel’de Angarya
Dayatmas
 Ankara Sincan Organize Sanayiden bir içi
ugün dünyann hemen her yerinde olduu gibi
Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde de patronlar hiçbir engelle karlamadan azgn sömürü koullarn içilere dayatyorlar. Sendikal örgütlülüün olmamas
Sincan Organize Sanayide içilerin tamamen patronun insafna kalmalarna neden oluyor. Patronlar içileri düük
ücretlere, diledikleri kadar çaltryorlar. Termikel fabrikasnda da durum farkl deil.
Bir yl önce fabrikada içilere verilen içme suyunun
salkszlyla balayan sknt, bugün patronun kriz bahanesiyle içileri sürekli birer aylk ücretsiz izne çkarmasna
kadar ilerledi. Önce “bardaklarnz tezgâhlara brakyorsunuz” bahanesiyle günde 3 kere olan çay saati kaldrld ve üretimi düzgün yaparsanz size ark köesi bile yaparm vaatleri verilmeye baland patron tarafndan. Sonra üretimi tamamlanm, sevkyat yaplm ürünler geri
gelmeye balad bozuk olduu için. Bu
durumdan da içiler sorumlu tutuldular. Oysa içiler üretim müdürlerinin
verdikleri malzemelerle ve onlarn söyledikleri ekilde yapmlard üretimi.
Fakat müdürler tarafndan içiler beceriksizlikle, düzensiz çalmakla suçlandlar ve maalesef büyük çounluu bunun kendi hatalarndan kaynaklandna inand. Sonra “iler iyi gitmiyor, kriz
var, yeni sipari alamyoruz” diyerek i-

B

Hakkmz
Kavga
Ederek Aldk!
 Aydnl’dan UD-DER’li bir içi
D-DER’li bir içi olarak öyle diyorum: Hem çalrken
hem de isiz olduumuz dönemlerde örgütlü olmalyz.
Aksi takdirde hiçbir hak iddia edemeyiz ve elde edemeyiz.
Son dönemde yaadmz bir olaydan örnek vermek istiyorum. Tekstil sektöründe çalan bir arkadamz bir süredir çalt iyerinden ücretini alamyordu, inatla ücretin peine düünce de patronun saldrsna maruz kalmt. çi arkadamz birkaç kez ücretini almaya gitmesine ramen,
hep u gün verilecek denilerek oyalanmt. Ücretini almak
üzere söylenen günde iyerine gittiinde ise patronun saldrsna urayarak dar atlmt. Bunun üzerine, UD-DER’in
Aydnl temsilciliinde toplanan 30 içi arkadamzla birlik-

U
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çileri ücretsiz izne çkardlar. Ve dediler ki, “sizi ie ne zaman çaracamz belli olmaz, bu 2 aya da çkabilir 3 aya
da, ona göre düünün, isteyen tazminatn alp gidebilir”.
Patronlarn çok iyi bildii bir ey vardr; içi bir kere
boyun eerse patron saldrnn dozunu giderek daha da arttrr. Termikel’de de ayns yaand ve geri çarlan içiler “ürünlerin hatal olmas sizin suçunuz” denerek
ücretsiz çalmaya çarlmaya baland. Patron, bata gönüllü çalma dedii bu ücretsiz çalmalar sonradan zorunlu ücretsiz çalmaya çevirdi. Pek çok içi bu duruma
boyun edi ama iki farkl birimde bu duruma kar çkan,
bu dayatmaya boyun emeyen içiler de oldu ve onlar ücretsiz çaltrlamadlar. Bir birimdeki 5-10 içinin bir
araya gelmesi bile patronu durdurmaya yetti.
Demek ki fabrikadaki içi arkadalar korkmadan bir araya
gelebilseler, çay saatlerini, izin haklarn, fazla mesai ücreti
haklarn da alabilirler. Ama tüm bunlar yapabilmeleri için
önce bir araya gelebilmeleri gerekiyor. Tpk Sincan
Organizedeki ve dünyann dier içi havzalarndaki içi
kardelerimiz gibi. 

te saldrgan patronun iyerine gittik. Kapdaki güvenlik, iki
gün önce saldrarak dar att arkadalarmzn yannda
örgütlü 30 kii görünce ne yapacan ard. Patron korkudan kaplar açmad, hemen jandarmaya haber verdi ve
jandarmann gelmesini bekledi. Bizlerin örgütlü hareketi ve geri adm atmayan kararl duruu patrona geri
adm attrd ve arkadamzn tüm alacan pein
olarak aldk.
Bir kez daha gördük ki, örgütlü mücadele çok önemlidir ve kazanmlar örgütlü mücadeleyle elde edilir.
Düünüyorum da, örgütlü olmayan ve tek bana kalan içinin vay haline. Eer arkadamz örgütlü olmasayd, patronun saldrsn sineye çekecek ve yenilgi psikolojisiyle evine gidecekti. Ama o örgütlüydü ve bu örgütlülük sayesinde
hem ba dik durdu hem de hakkn almay baard. Bizler
ancak birleirsek kazanrz. Yani ÖRGÜTLÜYSEK HER
EYZ ÖRGÜTSÜZSEK HÇBR EY! 
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ahin Motor’da
ten Atmalar
Devam Ediyor

TOK çilerinin 1
Mays’a Katlmas
Engellendi

 Gebze’den bir içi
konomik kriz nedeniyle isiz kalanlarn arasna 5 arkadamz daha katld. ahin Motor’da daha önce
yaklak 40 içi çeitli bahaneler ileri sürülerek iten atlmt. ahin Motor uzun bir geçmie sahip ve ksa bir
süre öncesine kadar sendikal olarak çallan bir fabrika
olmasna ramen kriz bahanesi ile sendikaszlatrlmt. Birleik-Metal- sendikasnn tasfiyesiyle birlikte patronun ilk zamanlardaki “iyi yüzü” deimeye balad.
Krizi bahane ederek yaklak 45 içi arkadamz iten
kovarak isizler ordusunun içine att.
Tüm bunlar yaanrken, içi arkadalar “bu dalgay da atlattk” diyerek baka
konularda tartmalar yürütüyorlar. Kukusuz
bu bizler açsndan anlalabilir bir durum, çünkü içi snf
örgütsüz ve dank bir halde. Bundan kaynakl kendi
sorunlarn tartmak ve
çözüm üretmek yerine egemenlerin sunduu gündeme hapsoluyorlar. Tüm içilerin
yapmas gereken krizden korkup geri
durmak deil kurtuluun birlikte olacann farkna varmaktr. Bunun olmas
için de içi snf içinde sabrl ve uzun bir
çalma yaplmas gerekiyor. Ancak o zaman krizin faturasn patronlara ödetebiliriz.


 TOK inaat içileri
iz TOK’de çalan içiler olarak, içilerin birlik, mücadele ve dayanma günü olan 1 Mays’a katlmak
üzere hazrlklarmz yapmtk. Ama 1 Mays sabah bütün bu hazrlklar boa gitti. Hayatmzn ilk 1 Mays’na
katlmak için sabrszlanyorduk, çok heyecanlydk. Ama
hevesimiz kursamzda kald.
Sabah kalktmzda hazrlklarmz yapm, çkmak
üzereydik ki, beklenmedik bir engellemeye uradk.
Çadrdan tam çkyorduk, irketin patronu önümüze dikildi ve bize tehditler savurdu. Patron bize öyle dedi: “Eer
giderseniz çantanz aln gidin ki bir daha gelme zahmetine girmeyin.” Onun böyle demesiyle dier arkadalarmzdan destek de bulamadk.
Durum böyle olunca mecburen 1
Mays alanlarna da katlamadk. te bir kez daha örgütsüzlüün ne kadar kötü bir durum olduunu gözlerimizle
gördük. Bugüne kadar hiç somutta yaamamtk. Ama insan yaaynca bu hakszlklara,
adaletsizliklere kar bir eyler yapmann
gerekliliinin bilincine varyor.
Umuyoruz ki seneye olacak 1 Mays’a katlmak için elimizden geleni yapacaz. Çünkü
artk bundan sonraki 1 Mayslarmzn ziyan olmasn istemiyoruz. Bunun içinde, örgütlenmeli
ve örgütlemeliyiz! 

E

B

Denge Yap çilerinden Mektup
 Sancaktepe’den bir grup içi
erhaba arkadalar. Biz 11 içiyiz.
Sizlere ksaca fabrikada uradmz hakszl anlatacaz.
Bizler, bir yla yakn süredir Sancaktepe’de mutfak dolab ve ev eyas
üzerine i yapan Denge Yap’da çalyorduk. Dorusunu söylemek gerekirse ilk zamanlar paramz gününde alyorduk ve yaadmz sorunlar görmezden geliyorduk. Ama zamanla bize sinsi bir oyun oynand. Patron ve
müdürler kriz çktktan sonra bize be vakit namaz mecburi yaptlar. Namaz klmayanlar iten at-

M
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makla tehdit etmeye baladlar. Bizleri
ikiye bölüp gücümüzü böldüler ve birbirimize düürdüler. Müdürler gizli gizli bizleri takip edip, namaz klyor muyuz klmyor muyuz diye bakmaya
baladlar. Bizler artan basklar ve içi
çkartma tehditleri iyice artnca 4 arkadamz müdürlerle görümeye
gönderdik. Amacmz tedbir almakt.
Müdür, arkadalarmza “hiçbir içiyi
iten çkarmayacaz” diyerek güvence vermiti. Fakat iki gün sonra bizleri, yani 11 içiyi, kap önüne koydular. Üstelik yasal haklarmz da vermediler. Ayrca Denge Yap’nn sahibi

be yl önce Samandra belediye bakan seçilmiti. Be yl önce oy almak
için bizi kandrmt. imdi de hem iten att hem de hiçbir hakkmz vermedi.
Bizler bu olaydan bir ders aldk.
Artk biliyoruz ki patronlarn dini iman paradr. Sizlere söylemek
istediimiz, biz haklarmz bilmediimiz için mücadele etmeden çekip gittik. Hepimiz madur olduk. çiler
haklarn almak için mücadele etmeli
ve birlemelidirler. 

içi dayanmas • 15 Mays 2009 • no: 14

HAKLARIMIZI BLELM
her türlü hizmet ve zorunlu ihtiyaçlarmz üzerinden kesilen KDV
ve ÖTV gibi dolayl vergiler de hesaba katldnda, “bu devleti kim
srtnda tayor?” sorusu da açklkla yantn buluyor! Patronlar ise
çok kymet verdikleri devletlerine vergi ödememek için her
türlü dalavereyi yapyorlar. Hal böyleyken devlet ekonomik
krizi bahane eden patronlara her türlü kolayl salyor.
Her gün açklanan “ekonomi paketleriyle”, patronlarn
ödemedii vergilere bir de indirimler getiriliyor.
Bekâr ve çocuksuz bir içiye uygulanmas gereken 49,95
TL’lik asgari geçim indirimi dâhil edilerek asgari ücret rakam yüksek gösterilmeye çallyor. Oysa bu ücret bile birçok
iyerinde ödenmiyor. Krizin yükünü içilere ykma telâ
içindeki patronlar snfna yaplan her bir kalem vergi indirimi, onlar için büyüyen kârlar anlamna geliyor. Fakat içilere ise, isizlik, artan basklar ve ar çalma koullar olarak
geri dönüyor! Ayrca sendika bürokratlarnn, düzen kurtarcs edalarnda açkladklar yeni program önerileri de içilerin zihnini bulandrc ve sendikal mücadeleden uzaklatrc bir etki yaratyor.
Asgari ücreti belirleyen komisyonu oluturan 15 üyeden
5’i iverenleri, 5’i devleti, kalan 5’i de sözde içileri temsil
ediyor. Bu komisyonda sözde içileri temsil eden sendika
bürokratlar, krizi bahane göstererek ve anayasann 55.
maddesinde yer alan “asgari ücretin belirlenmesinde ülkenin ekonomik durumu göz önünde bulundurulur” ibaresine
sarlarak, asgari ücretin düük tutulmasnda patronlarla ibirlii yapyor. Böylesi bir komisyondan içiler lehine karar
çkmasn beklemek, sadece hayal kurmak deil midir?
Gerçek u ki, sendika bürokrasisini bulunduu yerden defedecek ve militan bir
mücadeleyi yükseltecek olan da, emeklerinin karl olan ücreti kât parçalarndaki tanmlardan çkartp gerçee
dönütürecek olan da, bilinçlenerek
örgütlenen ve birleen
içilerdir. nsan onuruna yakan ücret, açlkla terbiye edilme
ücreti deildir. Asgari
ücret vergi d olmaldr, ancak patronlarn vergi yükünü hafifletmek için deil, patronlarn ve
onlarn devletlerinin yükünü
içi snfnn srtndan atabilmek için! Bu yüzden UD-DER
saflarnda haklarmz örenelim,
örgütlenelim ve mücadeleye katlalm. 

Asgari Ücret Gerçei
 Kartal’dan bir içi
az sözler kulaa ho gelse de sadece kât üzerinde kalr ya da her frsatta bizleri kandrabilmek için bir malzeme olarak kullanlr. Meselâ Anayasann 55. maddesinde
“ücret emein karldr” tanm yaplyor. Ayn maddede
“devlet, çalanlarn yaptklar ie uygun adaletli bir ücret
elde etmeleri ve dier sosyal yardmlardan yararlanmalar
için gerekli tedbirleri alr” deniliyor. 4857 sayl  Yasas
çerçevesinde çkarlan Asgari Ücret Yönetmeliinde ise asgari ücret, “çilere normal bir çalma günü karl olarak
ödenen ve içinin gda, konut, giyim, salk, ulam ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarn günün fiyatlar üzerinden asgari düzeyde karlamaya yetecek ücret” olarak tanmlanyor.
Bir de nsan Haklar Evrensel Bildirgesi var ki 23. maddesinde bakn ne diyor: “Çalan herkesin, kendisine ve ailesine insanlk onuruna uygun bir yaay salayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vastalaryla da tamamlanan
adil ve elverili bir ücrete hakk vardr.”
Bu sözler kulaa ho gelse de, gerçekte aldmz asgari
ücretle brakn çalann ailesini, tek bana bir içinin bile
insan onuruna yakan bir yaam sürdürmesi imkânszdr.
Her geçen gün giderek derinleen ekonomik krizle birlikte,
tüm zorunlu ihtiyaçlara yaplan zamlar astronomik rakamlara ulamken, 2009 ylnn ilk 6 ay
için asgari ücrete yaplan zam yüzde 4,3,
ikinci 6 aynda ise yüzde 4,1 olarak belirlendi. Yani asgari ücretlinin eline ilk 6 ay için net
527,13 TL, ikinci 6 ay içinse
net 546,48 TL geçecek. Mart
ay itibariyle açlk snr 841
TL’ye, yoksulluk snr ise 2327
TL’ye yükseldi. Dolaysyla asgari
ücretli içi aileleri resmen açlk snrnn altnda yaam sava veriyorlar.
Böylesi bir durum ancak
içinde yaadmz sömürü düzenine özgü bir
durum olabilir!
Tüm bunlar yetmezmi gibi, asgari ücretten yüzde 15 orannda gelir vergisi (89 TL) ve
yüzde 14 orannda SGS
prim bedeli (93,24 TL) kesiliyor. Bir içi daha ücretini
eline almadan peinen vergisini ödemi oluyor. çilerin
ödedikleri vergiler sadece ücretleri üzerinden kesilmiyor. Aldmz
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“Uyantan Bakaldrya”
UD-DER çi Tiyatrosu 15-16 Haziran Genel Direniini Sahneye Tayor
 UD-DER çi Tiyatrosu Oyuncular
çi tiyatrosunu yeertme ve gelitirip güçlendirme yolunda önemli admlar atan UD-DER çi Tiyatrosu, repertuarna yeni oyunlar ekleyerek ilerliyor. çi tiyatromuz, özellikle de içi snfnn mücadele tarihinde önemli yeri olan
olaylar oyunlatrarak bugünün içi kuaklarna anlatyor.
1 Mays’n douunu anlatan 1 Mays Karanfilleri oyunundan sonra, imdi de, Türkiye içi snf tarihinde bir kilometre ta olan 15-16 Haziran büyük içi direniini oyunlatrarak sahneye tayor.
15-16 Haziran büyük içi direniinin üzerinden 39 yl
geçti. Büyük bir cesaret ve kararllkla mücadeleye atlan
150 bin içi, 15-16 Haziran 1970’te tüm engelleri ykarak
fabrikalardan sel gibi akt. O iki gün boyunca içi snf, patronlarn yüreine büyük bir korku sald ve zalimlere unutamayacaklar bir ders verdi. Adalet Partisi hükümeti Meclise
u. Bu yasayla, mücadeleci
yeni bir sendika yasas sunmutu.
asfiye edilmek isteniyordu.
bir sendikacl savunan DSK tasfiye
anllk kazanan ve militanAmaç, günden güne yükselen, canllk
mak, mücadeleye ar bir
laan Türkiye içi hareketini bomak,
ya kar içi snf güçlü bir
darbe vurmakt. Bu gerici saldrya
de, 15 Haziranda
a balayan
yant verdi. DSK’in öncülüünde,
rindeki içiler de katlacak,
eylemlere Türk-’e bal iyerlerindeki
a ve oradan da Kocaeli’ne
Koca
c eli’ne
eylemler ksa zamanda stanbul’a
yaylacakt.
ya” adn tayan oyunute “Uyantan Bakaldrya”
en süreci, DSK’in
muz, bu büyük içi direniine giden
ve yükselen içi mücadelesinin önünü kesmek
tklarn ve direiçin patronlarn nasl planlar yaptklarn
niin ilk gününü anlatyor. 15 Haziranda
rscyd ki,
balayan içi direnii öylesine sarscyd
içi hareketinin önünü kesmeyi arzulayan
nda kalpatronlarn hevesleri kursaklarnda
mtr. Nitekim birleen içilerin korkusunu enselerinde hisseden patronlar,
lrlar.
stanbul’dan kaçmak zorunda kalrlar.
çiler ile biOyunumuzda snf bilinçli içiler
ye atlan ilinçsiz içilerin farkn, mücadeleye
ilerini ve içi dayaçilerin ve içi ailelerinin iç çelikilerini
uz. çi tiyatromuz,
nmasnn önemini de ele alyoruz.
rlanarak geçmiin
tiyatronun imkânlarndan yararlanarak
ün genç kuaklamücadele deneyimlerini bugünün
list sistem öylerna aktarmaya çalyor. Kapitalist
siçilere yalnzca
ne bir sistemdir ki, bu sistemde içilere
ktedir. Büyük
çalmak ve sömürülmek dümektedir.
nemaya, ne
içi kitleleri ne tiyatroya, ne sinemaya,
ebilmektemüzelere, ne de konserlere gidebilmekten hayaler. Biz oyunlarmzda içi snfnn
yle, actnn tüm yönlerini, mücadelesiyle,
te tam
syla, sevinciyle yanstyoruz. te
R çi
da bundan ötürüdür ki, UD-DER



Tiyatrosu’nun üstlendii misyon çok önemlidir.
UD-DER çi Tiyatrosu’nun en temel özelliklerinden biri
de, batan sona her eyi kendisinin yapmasdr. Oyunlarmz kendimiz yazyor ve kendimiz sahneye koyuyoruz.
Tiyatromuzun sahne ressam da, kostüm ve makyaj sorumlusu da, sahne amiri de, kçs da içilerden olumaktadr.
Yani hem bunlar yapyor hem de sahneye çkp oynuyoruz. ki buçuk yldan bu yana birçok oyun sahneye koyduk:
“Dört Yldzd Onlar Daima Parlayacaklar”, “1 Mays
Karanfilleri”, “Köle brahim Tuhaf Konuuyor”, “çiler
çin Nasl Bir Oyun Oynamal”, “Bar çin Sava!” imdi de 15-16 Haziran büyük içi direniini ele alan Uyantan Bakaldrya oyunumuzu sahneye koymaya hazrlanyoruz. Oyunumuzu hazrlamak için aylarca çaltk. Aratrma, belge toplama ve yazma süreci aylarmz ald ve aylardr da oyunumuzu prova ediyoruz. Tüm dostlarmz, içi
kardelerimizi oyunumuza davet ediyoruz. Gelin snfmzn
anl bir gününü birlikte sahneye tayalm, birlikte oynayalm, birlikte izleyelim ve birlikte örenelim.

