Yaasn çilerin Uluslararas Mücadele Birlii

içi dayanmas

Uluslararas çi Dayanmas Dernei Bülteni www.uidder.org • 15 Haziran 2009 • No:15

Çözüm Ortak Mücadelede
Aylardr krizin neden olduu isizlik, açlk ve yoksullukla
bouuyoruz. En son açklanan ubat ay isizlik rakamlarna
göre isizlik oran yüzde 16,1’e ulat. Yani son bir senede 1,5
milyona yakn içi isizlik canavarnn azna atld. Resmi rakamlara göre isiz says 3 milyon 800 bini geçmi durumda.
Sendikalarn açklad rakamlara göre ise gerçek isiz says 6
milyon civarndadr. Bizi etkilemez denilen kriz hepimizin hayatn çekilmez hale soktu. Kimimizin dört be aylk ücreti henüz
ödenmedi. Kimimizin i bulma umutlar gün gün i kuyruklarnda tükendi. imdilik bir ie sahip olanlarn büyük çounluu, patronlarn her söylediine boyun eerek sessizce çalyor.
ten atlma korkusuyla düük ücrete, ücretsiz izne ve yarm
gün çalmaya raz oluyor. Sendikal çalanlarmz toplu sözlemelerde sfr zamma, esnek çalmaya, hatta sendikaszlatrmaya geçit veriyorlar. Kamuda 300 bini akn içiyi ilgilendiren
toplu i sözlemesi henüz sonuçlanm deil.  kazalarna,
meslek hastalklarna, salksz ve güvencesiz çalma koullarna maruz kalyoruz. te Tuzla! Geçen günlerde yaanan patlama sonucunda iki içi kardeimiz daha yaamn kaybetti. Bu
zalimce koullar karsnda “elimizden ne gelir” diyerek yaplan
hakszlklar sineye çekiyoruz. Fakat kardeler tüm bu hakszlklara daha ne kadar böyle sessizce katlanacaz?

Sermayenin saldrlarna
mücadeleyle karlk verelim!
Bizleri tüm bu saldrlara maruz brakan, yaantmz çekilmez hale getiren patronlar ve onlarn hükümetleri, “bu kadar
yeter” diyorlar m? Onlar, ilk günden bu yana krizi frsata çevirmek, faturay biz içilere ödetmek için azgnca saldryorlar. Her
ay rekor kran isizlik rakamlar, büyüyen açlar ordusu ve yok
edilen haklarmz krizin faturasn kimin ödediinin bir kant
deil mi? Ama patronlar snf ve onlarn örgütleri hâlâ utanmadan “kriz varsa çaresi de var” deyip, tozpembe tablolarla
bizleri kandrmaya çalyorlar. Pazara çkp alveri yapn dix
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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!

yorlar. Açkça bizimle alay ediyorlar. Ne yazk ki, baz içi sendikalar da bunlara ortak oluyor.
Hemen her içi ailesinde en az bir isiz kardeimiz var.
Hepimiz grtlamza kadar borç içindeyiz. Aldmz ücretle günü kurtarmaya çalyoruz. Artk elektrik, su ve gaz faturalarn
ödeyemez hale geldik. Bu durum ne patronlarn ne de hükümetin umurunda olmad. Hükümet içilerden ald vergileri
sermayedarlar kurtarmak üzere datyor. Tükettiimiz her türlü ürüne zam üstüne zam yapyor. Sermayenin sözcüleri bizlere
bolca “ükredin” nasihatinde bulunurken, kendileri lüks yaamlarndan zerre kadar vazgeçmiyorlar. çiler ayaklanr diye
askeri harcamalara devasa bir kaynak ayrlyor. Polis, hakkn
arayan içiye, evini yktrmak istemeyen emekçi halka vahice
saldryor.

Sorunlarmz da ortak, çözüm yolumuz da!
Çoumuz akam yorgun argn evin yolunu tutarken yaadklarmza kzyor, sabrmz tayor ve öfkeleniyoruz. Hakszlklara kar bireysel tepkiler gösteriyoruz. Varsa tazminatmza
veya üç kuruluk isizlik ödeneine güveniyoruz. Fabrikada o
denli bölünmüsüz ki, birbirimize güvenimiz kalmam. Tek tek
mücadele ederek de baarya ulaamyoruz. Oysa hepimiz ayn
sorunlarla bouuyoruz. Sorunlarmz kadar çözüm yolumuzun
da ayn olduunun farkna varmalyz. Sendikal sendikasz, taeron kadrolu veya içi memur ayrm yapmadan birlikte mücadele etmeliyiz. Sendikalarmz krize kar içiden yana, mücadeleden yana, birlikten yana tutum almalar için zorlamalyz.
Aylardr krizin faturasn bizler ödüyoruz. Krizin bedelini
ödemek istemiyor ve insanca yaamak istiyorsak tek bir çaremiz var: Mücadele etmek! “Artk yeter” diyerek mücadeleye
atlmalyz. sizliin son bulmas, ücretlerimizin ödenmesi, sendikaszlatrmalarn durdurulmas, çalma koullarmzn iyiletirilmesi, zamlarn geri alnmas ancak bizlerin kararl ve örgütlü
mücadelesi ile mümkündür. Kardeler, sorunlarmz da çözüm
yollarmz da ortaktr! Gün bekleme deil mücadele günüdür!
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!
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çi kardeler!

Deri çileriyle Söylei
uzla deri sanayii bölgesinde çalan içilerle bir söylei yaptk. Uyguner Deri, AL Deri, Mader Deri ve Emre Galos Deri içileri, çalma koullarn, yaadklar sorunlar, krizin etkilerini ve neler yaplabilecei konusundaki görülerini bizlerle
paylatlar.

T

UD-DER: Yaanan ekonomik krizle beraber her
yerde iten atmalar, ücretli-ücretsiz izinler, sosyal
hak gasplar gündelik olaylar haline geldi. Siz deri içileri olarak kriz hakknda ne düünüyorsunuz, krizden nasl etkilendiniz?
Uyguner Deri çileri: Bugün yaanan bir kriz var,
ama patronlar krizi frsata çevirmeye çalyorlar. Geçen
yazn sonuna kadar zorla mesaiye çarlp fazla mesai yapyorduk. Ama o zaman patron “ben çok para kazandm
size biraz fazladan vereyim” demiyordu. Ama kriz birden
gündeme geldi, 60’a yakn içi arkadamz iten çkarld.
Kn ortasnda yllk izinlerimiz kullandrld. Ve sözleme
döneminde de kriz bahane edilerek çok az zam aldk.
Sonuçta kriz döneminde patron daha az içi çaltrp daha az ücret ödeyerek daha fazla kâr elde ediyor.
Mader Deri çisi: Kriz genel anlamda deri sektörünü
çok etkiledi. Patronlarn saldrlar dier sektörlerde olduu gibi bizim çaltmz sektörde de yaand. ten atmalar, içilerin sigortalarnda giri çk yaplmas gibi…
AL Deri çisi: Bizler de krizden tabii ki etkilendik.
Bizim iyerinde de iten çkarmalar ve ücretsiz izinler oldu. Krizi hem kendileri yaratyorlar hem de bizi aç brakarak, isiz brakarak faturay bize ödetiyorlar. Ksacas
kriz sermayenin kumar, yani kapitalist düzenin ta kendisidir.
Emre Galos Deri çisi: Bizim iyerinde de iler durgun. Daha önce içi arkadalarmz iten atld. Yllk izinlerimiz kullandrld. imdi de patron krizi kullanarak ya
bizlerin sigortalarmza giri çk yaplacan ya da bizi
ücretsiz izne çkaracan söylüyor. “Eer giri çk yaparsanz elinize toplu para geçer, ihtiyaçlarnz için kullanrs-
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nz” diyerek içilerin gözünü boyamaya çalyor. Bize
son olarak unu dayatt: 15 Temmuzda bir grup, daha
sonra da kalan grup ücretsiz izine çkartlacak. Aslnda bizi yasal olarak yar yarya ücretli izne çkartmas lazm…
Fakat içilerin örgütsüzlüü durumunda patron eli kolu
rahat hareket ediyor.
UD-DER: Sizce yaanan krizin sorumlusu kimdir
ve krize kar nasl mücadele etmeliyiz?
Uyguner Deri çileri: Bu sürece patronlar yüzünden
gelindi. Ama içiler de bu süreçte bireysel düündükleri
için, yani örgütlü hareket etmedikleri için patronlar istediklerini büyük ölçüde yaptlar. Bu duruma maruz kalmak istemiyorsak örgütlü hareket etmeli ve birlikte olmalyz.
Mader Deri çisi: Krize kar içilerin birbirine kenetlenmesi ve beraber hareket etmesi gerekiyor. imdi hem
örgütlü iyerlerinde mücadeleyi yükseltmemiz hem de örgütsüz iyerlerini örgütlememiz lazm. Örgütlü mücadele
edersek içi snf olarak meyvesini alacamza inanyorum.
AL Deri çisi: çilerin ne patronlardan ne de devletten bir beklentisi olmal. Biz içiler kendi bireysel hesaplarmz brakmal kendi örgütlülüümüze güvenerek onurlu
bir mücadele sergilemeliyiz.
Emre Galos Deri çisi: Patronlarn yaratm olduu
krizin sonuçlarna biz katlanyoruz. Bu süreçte içiler çok
örgütsüz. Oysa asl tam da bu süreçte örgütlü hareket
edilmesi lazm. Biz içilerin birlii çok önemli, yoksa bu
saldrlarn karsnda duramayz.
UD-DER: Teekkür ederiz. 
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ken içiler onlarn doldurduklar küfeleri tayan hamallar olarak yer alacaklar herhalde o pazar alveriinde. TOBB Bakan Rifat Hisarcklolu kampanyaya start verirken unlar söylemi:
“Türkiye’nin yllardr bekledii i birlii anlayyla içi,
iveren, esnaf ve memur el ele vererek bugün uzun soluklu bir kampanya balatyoruz. Bu kampanyann hazrlanmasnda hepimiz akl ve amaç birlii yaptk. (…) Nereden
nereye geldiimizi, hiçbir doal kaynaa sahip olmadan
bu topraklarda güçlü bir sanayinin temelini attmz, kaç
badireden geçtiimizi ve sapasalam ayakta kaldmz
herkese hatrlatacaz. Ayn o Erzincan türküsündeki gibi
bugünkü zorluklarn içinde aklmzda hep yarn olmal,
“bu da gelir bu da geçer” demeyi unutmamalyz. Zaten
hep öyle olmad m?”
Sana soruyor, “zaten hep öyle olmad m?” diye. Evet,
öyle olmad m? Kriz delip geçerken, patron atp geçerken, müdür sövüp geçerken, sen susup geçmedin mi?
imdi de TOBB, TESK, TSK, TÜRK-, HAK-, KAMUSEN, TM, TÜSAD ve MÜSAD dalga geçiyor seninle ite.
Evet, kriz varsa çare de var! Ama bu çareye sen
karar vereceksin! Onlarn sesine kulak verip “bu da gelir bu da geçer” diyerek “pazara” m çkacaksn, yoksa “sizin topunuzun birden…” diyerek meydanlara m çkacaksn? Eer biz sessiz kalmaya, birilerinin bizim için çözüm
üretmesini beklemekle yetinip kader diye bellediimiz eye boyun emeye, “bu da gelir bu da geçer alama” diyerek kendimizi avutmaya devam edersek, bilelim ki “gelip geçen” ey her defasnda bizi delip geçecek ve bunun
sonu hiçbir zaman gelmeyecek. Karar senin, karar bizim,
karar hepimizin kardeler. 

Kriz Varsa Çare de Var!
 Pendik’ten bir içi
riz alm ban gitmi. Genç nüfusta isizlik %30’a dayanm. Yoksa sen de genç misin? Hem de isiz misin? Dert ettiin eye bak! Çk alverie, biraz para harca,
stres at, rahatla, moralin yerine gelsin. Hem bilmiyor musun, sen harcama yaptkça krizi daha ksa sürede atlatacaz. Zaten bu kriz hep sen ve senin gibiler harcama yapmadklar için çkmad m? Vitrinler, depolar, maazalar,
oto galeriler dolup tayor, ama senin gibi “kapitalizm düman” içiler alveri yapmamakta srar ediyor. Sonra da
suçu kapitalizme atarsnz. Ne günah var garibin! Sen aldn da o elini mi tuttu? Eve kapanma, çk pazara! Harca!
Harca ki, ekonomi ayaa kalksn! Harca ki, krizden çkalm. Harca ki, Türkiye’nin yüzü gülsün! Harca ki, kapitalizm kurtulsun. Ne? Cebinde be kuru paran m yok?
Hadi canm sen de!
te böyle dalga geçiyorlar seninle. Biliyor musun? Kim
mi? HAK-, TÜRK-, KAMU-SEN, TOBB, TESK, TSK,
TM, TÜSAD ve MÜSAD. Patronlarn örgütleriyle sendika bürokratlar bir araya gelmiler ve ülkeyi krizden kurtarmak için çok mühim bir “sosyal proje” üretmiler. “Kriz
varsa çare de var” demiler. Çare, çkp pazara tüketip, ülkemize destek olmakm: “Haydi Türkiye, önce üretmeye,
sonra da kendi ürettiini tüketmeye. Türkiye’nin yüzü gülsün diye!”
Patronlar ve onlarn iten atp açla mahkûm
ettikleri içiler el ele verip pazara çkarak bu krizi
sona erdireceklermi! Patronlar pazar alverii yapar-
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Gençç Tekstil çileri
ç Ücretlerini
Ü
Mücadele Ederek Aldlar
E

dirne’de bulunan Genç Tekstilin
patronlar 11 Mays gecesi, içilerin birikmi ücretlerini ödememek
için makineleri ve dikime hazr kumalar da alarak kaçmlard. Genç
Tekstil, büyük bir irket olan
ACT’ye fason çalyordu. Genç
Tekstil içileri patrona ulaamaynca
Türkmen Holding’e
ding’e
bal asl iveren
olan ACT patronlar üzerinde
basnç oluturarak ücretlerini aldlar.
12
Mays
sabah iyerinee
gelen içiler 5
aydr öden-

meyen ücretlerini almak için iyeri
önünde eylem yapmlard. Genç
Tekstil içileri TEKSF sendikas
Edirne ubesine gidip durumlarn
anlatarak yardm istediler. TEKSF
yöneticileri ile içilerin kendi aralarnda seçtikleri temsilciler, ACT ve
Türkmen Holding yöneticileriyle
görütüler.
ö ü tül
Bö
Böylelikle,
l likl
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iyerinde çalmakta olan içilerle
daha önce alacakl durumda olarak
iten ayrlan toplam 160 içi, ödenmemi ücretlerinin tamamn aldlar.
Genç Tekstil içileri, haklarn gasp
edilmesine engel olmann tek yolunun mücadele olduunu bir kez daha gösterdiler. 
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Kamu çileri Türk-’i ve Hükümeti Uyaryor
K

amu içilerinin toplu sözleme görümeleri
Ocak ayndan bu yana sürüyor. Türk-’e
bal sendikalarn kamu iveren sendikalar ve
hükümetle yürüttüü TS görümelerinden hâlâ
bir sonuç alnabilmi deil. çiler yaanan suskunlua kar çeitli eylem ve basn açklamalar
ile protestolarda bulunmaya baladlar.
Türk- aylar önce 2009-2010 sözlemelerinde
ilk yl için en az yüzde 10, ikinci yl için ise enflasyon art refah pay önermiti. Yaplan teklifin üzerinden aylar geçmesine ramen ne hükümetten
ne de teklifi veren Türk-’ten ses seda çkmad.
Petrol- üyesi içiler, Adana, Ankara, Adyaman, Batman, Krkkale ve Bandrma’da birer saatlik uyar eylemleri gerçekletirdiler. Yol- sendikas stanbul 1 No’lu ube üyesi içiler, “emeimiz yok
saylyor, alnterimiz önemsenmiyor, sabrmz tayor” diyerek, Karayollar 1. Bölge Müdürlüü önünden çk kapsna kadar, alk ve sloganlarla yürüyü gerçekletirdiler. Harb- sendikasna üye içiler 3 Haziranda, Ankara,
Gölcük, Kartal ve Mecidiyeköy’de düzenledikleri yürüyülü
basn açklamalar ile Türk-’i ve hükümeti uyardrlar.
çilerin eylemler yapmaya balamasyla beraber
hem Türk- bürokrasisi hem de hükümet görümelere yeniden balad. AKP hükümeti kamu içilerine ortalama yüzde 2,5 zam oran önererek içiyi ne kadar düündüünü
göstermi oldu. Türk- bürokrasisi de içileri TS sürecine

dâhil edip mücadeleye hazrlanacana, Babakan Erdoan’dan alaca randevuya bel balad. Hükümet bir yandan en düük zamm önerirken, dier yandan esnek çalma, sosyal haklarn düürülmesi ve kdem tazminatnn yok
edilmesini de hedefliyor.
300 bin kamu içisini ilgilendiren TS sürecinde içiler ancak birlik ve mücadele ile baarya ulaabilirler. Türk’in bürokratik manevralar ile içiler lehine bir sözleme
çkmayacaktr. Kamu içileri TS süresince sendika ayrm
yapmadan ortak mücadele ile taleplerini dile getirmelidir.
Kamu içileri haklarn almak için bata grev olmak üzere
her türlü mücadeleye kararllkla hazrlanmallar. 

llünceye
lü
ü
kadar eylem ve mücadelelerine devam
eedeceklerini belirttiler.
29 Mays Cuma günü, 500 kadar belediye
iiçisi,

saat 12’de Kadköy Meydannda topland.
E
Erkek içiler gömlek ve tiörtlerini, kadn içiler
ise ayakkablarn çkartarak kortejlerini olutuis
rup
r yürüdüler. Kadköy Belediyesi önünde yaplan basn açklamasn Genel- Anadolu Yakas
1 No’lu ube Bakan ahan lseven okudu.
lseven, belediye yönetiminin 1994 ylndan bu
yana içilerin maalar dnda hiçbir alacaklarn gününde ve tam olarak ödemediini
hatrlatt. 2008-2010 toplu sözlemelerinden doan ücret farklarnn, klk elbise hakk, örenim
yardm, ikramiye gibi sosyal haklarnn hiçbirinin henüz ödenmediine dikkat çekerek, yaplan görümelerde Bakan Selami Öztürk’ten
“param yok, borcum çok, beni anlayla karlayn” cevabn aldklarn dile getirdi.
lseven, emeiyle geçinen insanlar olarak ba istemediklerini, emeklerinin karln istediklerini, haklarn alncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini ve mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Basn açklamas alklarla son buldu. 

Kadköy Belediyesi çileri
Haklar çin Yürüdü!

K

adköy Belediyesi içileri aylardr ödenmeyen alacaklarnn derhal ödenmesi için çplak yürüyü düzenleyerek bir basn açklamas yaptlar. Genel- sendikasna üye
belediye içileri yürüyü boyunca attklar sloganlarla ve
yaptklar basn açklamas ile CHP’li belediye bakan Selami Öztürk’e tepkilerini haykrdlar. çiler sorunlar çözü-
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Meha çilerinin
Direnii Sona Erdi
4

Mart 2009 tarihinde, Gaziosmanpaa Elmabahçesi’nde
kurulu Meha Giyim’de patron, 125 içiyi alacaklarn
ödemeden topluca iten çkarmt. 54 Meha içisi 75
gün boyunca iyeri önüne kurduklar çadrda direnie balamlard. Meha, LC Waikiki’ye üretim yapan bir firmayd
ve içiler bu firmann da Meha patronu kadar sorumlu olduunu dile getirip LC Waikiki maazalarnda da eylemler
yapyorlard. Sonunda içilerin direnii sonuç verdi ve LC
Waikiki yönetimi, direnii sürdüren 54 Meha içisinin ücret,
asgari geçim indirimi, fazla mesai, kdem ve ihbar tazminatlarnn yüzde 65’ini, direnie katlmayan 74 içinin ise sadece ücret alacaklarn ödemeyi kabul etti.
Meha içileri 19 Maysta davul zurna eliinde direni
çadrn kaldrdlar. 20 Mays günü ise DSK genel merkezinde bir basn toplants düzenlediler.
Basn toplantsnda söz alan Meha içileri mücadelenin
önemine vurgu yaptlar. Bir içi, “ylmadk yldrdk,
haklarmz aldk” dedi. Kadn içilerden biri ise, “bu ülkede kadn olmak zor, direniçi bir kadn olmak daha da
zor, ama baardk” dedi. Bir baka içi, “patron bizi bir köpek yavrusu gibi sokaa att” diyerek öfkesini dile getirdi.
Dier bir içi ise, bundan sonra girecei iyerinde durmadan bu yaadklarn anlatacan söyledi. çiler basn toplantsn “Zafer Direnen Meha çisinin Oldu” sloganyla bitirdiler.

KESK Üyeleri Basknlar ve
Gözaltlar Protesto Ettiler
28

Mays sabah KESK Genel Merkezine ve ubelerine 5
ilde yaplan baskn ve gözaltlar Taksim Gezi Parknda yaplan oturma eylemiyle protesto edildi. Protesto eylemleri ayn gün stanbul’un yan sra Ankara zmir, Adana Mersin ve Hatay’da da yapld.
Gezi Parknda çeitli demokratik kitle örgütlerinin desteiyle geni katlml oturma eylemi gerçekletirildi. KESK Dönem Yürütmesi adna okunan basn açklamasnda, KESK’in
250 bin üyesi olan bir demokratik kitle örgütü olduu hatrlatlarak öyle denildi: “KESK basklara, sürgünlere, tutuklamalara tarihi boyunca göüs germi, kamu emekçilerinin
haklarn savunmak için bedeller ödemi bir demokratik mücadele örgütüdür. KESK gerçek bir sendikadr. Bir emek örgütü olan konfederasyonumuza yönelik trmandrlan polis
basks hiçbir demokratik ölçüye uymamaktadr. KESK’i yldrmay, sürdürdüü emek ve demokrasi mücadelesinde ypratmay hedefleyen bu faizan tutum amacna ulaamayacaktr.”
Açklamann devamnda hükümete seslenilerek, KESK’in
basklara boyun emeyecei, mücadele çizgisinden geri durmayaca vurguland ve gözaltna alnan KESK üyelerinin
derhal serbest braklmas istendi. Atlan sloganlarla canl geçen oturma eylemi basn açklamasnn ardndan sona erdi.

Tuzla Tersanelerinde 126. Ölüm
8

Haziran pazartesi günü, Çelik Tekne tersanesinde çalan Hüseyin
bir, Süleyman Krgül ve Sait Ahmet,
balast tankn boyama ilemi srasnda
gaz skmas nedeniyle patlamaya maruz kalarak i kazas geçirdiler. Hüseyin
bir i cinayetine kurban giderken, Süleyman Krgül ar yaralanm, Sait
Ahmet ise daha hafif yaralanarak GSBR Hastanesinde tedavi altna alnmt. Patlamadan bir gün sonra Süleyman Krgül de yaamn yitirdi.
Çelik Tekne’de gerçekleen bu i cinayetleriyle birlikte tersanede meydana
gelen ölümlerin says 126’ya yükseldi.

Limter- sendikas, 10 Haziranda
Çelik Tekne tersanesi önünde basn
açklamas düzenledi. Tersane içileri,
basn açklamasna, “Sertifika Deil,  Güvenlii ve  Güvencesi
stiyoruz” pankartyla katldlar. Çelik
Tekne içilerine, bir yldr grevde olan
e-Kart içileri de destek verdi. UDDER’li içiler olarak, i cinayetlerinin
durdurulmasn talep eden dövizlerimizle bizler de tersane içilerinin yanndaydk.
Basn açklamasn okuyan Limter bakan Cem Dinç, içilerin kuralsz
ve i güvenlii olmadan çaltrldn
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ve taeron sisteminin bu konuda tersane patronlarnn elini rahatlattn dile
getirdi. Eski Çalma Bakan Faruk Çelik’in i kazalarnn nedenini içilerin
eitimsizliine balayarak i cinayetlerinin devam etmesine göz yumduunu
belirten Dinç, çözümü sertifikada arayan yeni Çalma Bakan Ömer Dinçer’in de i cinayetlerine engel olmaya
çalmadn söyledi.
Basn açklamas, “çiler Birlein Ölümleri Durdurun!”, “nsanca
Yaamak, nsanca Çalmak stiyoruz!”, “Sertifika Deil,  Güvenlii!”, “Yaasn Snf Dayanmas!” ve
“Kurtulu Yok Tek Bana ya Hep
Beraber ya Hiçbirimiz” sloganlaryla son buldu. 
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Mersin Liman çisi ba Yapt
 Mersin’den bir UD-DER üyesi
ersin limannda 131 gündür süren onurlu mücadelede, liman içileri MIP, MPO ve Akansel patronlarna
geri adm attrdlar. Polisin saldrlarna kararllkla direnen
içilerin eylemlerinin ulusal ve uluslararas basna yansmas sonucunda MIP yetkilileri sendika ile görüme yapt. Bu
görümeler neticesinde direniin 129. gününde 72 içi iba yapt, ertesi gün ise 50 içi daha iinin bana geçti.
Yaplan anlamaya göre, birkaç gün içinde kademeli
olarak 150 içi ie geri dönecek, geriye kalan 49 içi ise 1
ay sonra iba yapacak. Bir ay sonra iine dönecek olan
49 içi Akansel firmasnn tek faaliyet kanad olan tamaclk bölümünde iba yapacak. e alnan içilere 1000’er
lira kdem tazminat ödenecek, ücretleri 1000 liraya çkarlacak, sendikalar kabul edilecek, 8 saat çalma ve 3 vardiya sistemi uygulanacak, içilere servis hizmeti sunulacak,
çalma ve yemek koullar iyiletirilecek.
Bizler UD-DER’li içiler olarak direni sürecini çok yakndan takip ettik. ine dönmenin sevincini yaayan içilerden biri ile yaptmz sohbette içi arkadamz unlar
söyledi: “Asl mücadele imdi balyor. imizi kazandk, ancak dardaki bütün arkadalarmz ii-

M

ne dönünceye kadar içerde ve darda mücadele
devam edecek. çerde elbiseler yenilenmi, yemekhanede olumlu deiiklikler yaplm, i saatimiz azaltlm, servis getirilmi, ücretimiz artm, en önemlisi sendikal çalma hakkmz kabul edilmi. Bu haklar bizler hep birlikte
onurlu mücadelemizle kazandk. Ayrca tek bamza da
deil çeitli sendikalarla, demokratik kitle örgütleriyle, devrimci kurumlarla, ailelerimizle kazandk. Bu onurlu mücadeleye destek veren herkese tüm içi arkadalarm adna
teekkür ediyorum.”

Grev ve Direniler Sürüyor
Sevil Boru çileri
fabrikasnda yaklak bir yldr de“Birleik Metal-” Dedi Eczacba/E-Kart
vam eden grevde patronun basklar trmanyor.

 Ereli’den UD-DER’li bir içi
kçakoca’daki Sevil Boru fabrikasnda çalan 150 içi,
Türk Metal’den ayrlarak DSK’e bal Birleik Metal-’e
geçtiler. Yllardr iverenle ibirlii halinde içilere kan kusturan gangster Türk Metal’den kendi mücadeleleriyle kurtulan
içiler, imdi de Erdemir’deki içi kardelerine bu sendikaya
kar mücadeleyi yükseltme çarsnda bulunuyorlar.
Birleik Metal-, yetkinin alnmasnn ardndan içilerle
bir toplant gerçekletirdi. Sendika genel bakan Adnan Serdarolu konumasnda, Birleik Metal-’i üyelerinin yönettiini ve alnan kararlarn da sendikann yol haritas olduunu
ifade etti. verenlere kar verdikleri mücadelede en büyük
tehlikenin iverenin her dediini yapp sendikaclk kisvesi
altnda faaliyet gösteren sar sendikalardan geldiini anlatan
Serdarolu, Erdemir içilerinin durumuna da deindi. Ereli’deki içilerin tercihlerini ortaya koyup kendilerini çarmalar durumunda çarya olumlu yant vereceklerini vurgulayan Serdarolu, içiler tarafndan cokuyla alkland.
Sevil Boru içileri, ihanet çetelerini iyerlerinden defederek, kendi sendikalarn kendi iradeleriyle seçtiler. Onlarn bu
tutumu bata Erdemir olmak üzere, Türk Metal’in çöreklendii fabrikalarn içilerine moral olacak, güç ve güven verecektir. Türk Metal, çöreklendii tüm iyerlerinden defedilmelidir. çiler, tpk Sevil Boru’da olduu gibi mücadeleci sendikalarna her yerde sahip çkmasn bilmelidirler. 

A
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Haziran ay içinde 6 içinin daha iten atlmasyla grevci içi says 25’e yükseldi. ten atlan içiler grevci içilere katlarak, greve omuz vermeye baladlar. Basn- sendikasna üye E-Kart içileri sendikay kazanana dek grevi sürdüreceklerini söylüyorlar.
Deri  sendikasna üye olduklar için iten atlan Desa
Deri içilerinin direni mücadelesi bir seneyi akn zamandr devam ediyor. Sefaköy ve Düzce’de fabrika önünde
yürütülen direni tüm basklara ramen kararllkla sürüyor.
Birleik Metal- sendikasna üye olduklar için iten atlan Sinter Metal içilerinin direnii de geçtiimiz Aralk
ayndan bu yana devam ediyor. Direniçi içiler, ie iade
davalarnn sonuçlanmasn bekliyorlar. Bursa’da da Asil
Çelik grevi ve Gramer içilerinin sendikal hak mücadelesi sürüyor.
ATV-Sabah’ta çalan ve Türkiye Gazeteciler
Sendikas’na üye içilerin sürdürdüü sendikalama mücadelesi devam ediyor. Balmumcu’da bulunan ATV-Sabah
binas önünde direnilerine devam eden içiler, her cumartesi Taksim’de yürüyü düzenliyorlar.
zmir’de CHP’li belediyelerin iten att içiler de direnilerini devam ettiriyorlar. Grev ve direnilerin baarya
ulamas içilerin kararl mücadelesine ve snf dayanmasnn güçlendirilmesine baldr. Direnen içilerle snf dayanmasn yükseltelim! 
içi dayanmas • 15 Haziran 2009 • no: 15
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Lipton: Fabrikann Ad Yok, Patronlarda Oyun Çok!
L

ipton, ünlü bir çay markas olarak tüm dünyada bilinir. Uluslararas tekellerden biri olan Unilever’in milyar dolarlk markalarndan biridir Lipton. Bu markann tantm için her yl tüm dünyada dev reklâm kampanyalar
yaplr. Fakat Pakistan’n Karaçi kentinde Lipton çaylarnn
üretildii fabrikann ad yok! 400 ilâ 600 arasnda içinin
çaltrld bu fabrikada ne bir tabelâ, ne bir irket logosu, ne de resmi bir isim var. Bu isimsiz fabrikada çaltrlan içilerin hiçbirinin sözlemesi ya da i güvencesi bulunmuyor. çiler çaltklar iletmenin adn bilmiyor; çünkü yok! çiler, i oldukça gündelik olarak çaltrlyorlar.
Ne sigortalar ne de ertesi gün ie devam etme güvenceleri var. Fabrikann Unilever ile ban resmi olarak ispatlayabileceiniz hiçbir resmi evrak da yok. Fabrika “ambar”
olarak anlyor. Böylelikle içilerin haklarn arama imkânlar daha batan yok edilmi durumda.

Geçen yl Lipton-Unilever, Karaçi’deki fabrikasn kapatp resmi olarak çaltrd 122 içinin iine son verdi.
Makineler “isimsiz fabrika”ya tandlar. Pakistan Unilever’in müdürü de isimsiz fabrikann bana geçti. Yeni fabrikada üretim de, çalan says da arttrld, ama Unilever
irketiyle ve Lipton markas ile resmi balar koparld.
Böylece, içiler en acmasz koullarda kayt d çaltrlp
dizginsizce sömürülürken, bu rezaletin Lipton markasn
kirletmesinin veya Unilever’in sorumlu tutulmasnn önüne geçilmesi amaçland.
çi snf örgütlenmez ve mücadele etmezse dünyann
dev tekellerinin de, merdiven altnda çalan küçük atölyelerin de içi snfna sunaca çalma koullar Karaçideki “isimsiz çay fabrikasnn” içilerinden farkl olmayacaktr. 

Avrupal çiler

spanyol Metal çileri Grevde Krize Kar Sokaktayd
Ö

fkeli içiler, 4 Haziranda spanya’nn Vigo ehrinde
protesto gösterileri yaptlar. Polis içileri engellemek
için barikatlar kurdu. spanya’da 30 bin metal içisi, yaklak bir haftadr, daha iyi ücret ve i güvencesi için kavga
veriyor. Metal içileri sendikasnn patronlarla ve hükümetle sürdürdüü toplu sözleme görümeleri Sal günü tkand. spanya hükümeti Çaramba günü dünya devi
ArcelorMittal ile bir anlama imzalayarak 12 bin spanyol
geçici metal içisinin iten çkartlmasna onay verdi.
Bu ayn banda çelik sektöründe dünya devi olan
ArcelorMittal spanya’da üretimi durdurdu. spanya
Avrupa ülkeleri arasnda en yüksek isizlik oranna sahip
olan ülke ve üretimin durduu her iyeri bu oran daha da
yükseltiyor. sizliin dayanlmaz boyutlara ulamas içilerin tepkilerini de arttryor. Son eylem de bu tepkinin bir
ifadesi. Kitlesel protesto gösterileri esnasnda polis içileri
göz yaartc gaz ve cop kullanarak datmaya çalt ancak
baarl olamad. çiler bir anlamaya varlncaya kadar
protestolarnn devam edeceini açkladlar. 
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üz binlerce Avrupal içi, patronlarn ekonomik kriz bahanesiyle arttrdklar saldrlar protesto etmek için, pek
çok ülkede kitlesel protesto eylemleri düzenledi. Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Avrupa’nn metropol
kentlerinde 14-16 Mays tarihlerinde kitlesel eylemler düzenleme karar almt. Söz konusu tarihlerde, Madrid, Brüksel,
Berlin ve Prag’da yüz binlerce içi, isizlie, yoksullua, iten
atmalara, sosyal adaletsizlie, kriz bahanesiyle trmandrlan
hak gasplarna kar sokaklara döküldü.
14 Maysta Madrid’de yaplan ilk eyleme 150 bin içi katlrken, Brüksel’de 50 bin içi sokaklara akt. Brüksel’de 15
Maysta düzenlenen gösterilere ise 40 bin içi katld.
Eylemlerin yapld tarihlerde birçok farkl sektörde de
dayanma grevleri yükseldi. Belçika Francophone devlet televizyonlar normal programlarn iptal etti ve yalnzca haber
programlarn yaynlad. Belçika demiryolu çalanlar ise
göstericileri alanlara tamak için ekstra tren seferleri gerçekletirdi. Sendikalar, ekonomik krizin faturasnn içilere yklmasna, artan sosyal adaletsizlie ve eitsizlie, güvencesiz
çalmaya kar hükümetlerin önlem almasn talep ediyorlar. 
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Norveç’te LO Sendikas srail’i Boykot Çars Yapt
N

orveç’in en büyük içi sendikas
LO, Filistin topraklar üzerindeki
igal sona erdirilinceye kadar srail
mallarnn boykot edilmesi çarsnda
bulundu. LO sendikas 2,5 milyon aktif içi nüfusunun bulunduu Norveçte
865 bin üyeye sahip en büyük sendika
olma özelliini tayor.

LO, yapt açklamada, sraillilerin
de Filistinlilerin de bar ve güvenlik
içinde yaama haklar olduuna iaret
etti. Norveç hükümetini de igalin sona erdirilmesi için balattklar uluslararas kampanyaya destek vermeye
çard.
Sendika, yaynlad bildiride, iga-

lin sona erdirilmesini, srail’in 1967
öncesi snrlara dönmesini, Filistin topraklarna sraillilerin yerletirilmesinin
durdurulmasn, örülen duvarlarn yklmasn ve uluslararas hukukun ihlal
edilmesi durumuna kar Birlemi
Milletler aratrma komisyonu kurulmasn talep etti. 

ran: Metal çilerinin Grevi Zaferle Sonuçland
O

rtadou’nun en büyük otomotiv iletmesi olan ran
Hodro iletmesine ait fabrikalarda yaklak 30 bin içi
çalyor. çiler devlete ait bu iletmede dizginsizce sömürülüyorlar ve hak gasplaryla kar karya kalyorlar. Hodro
fabrikalarnda metal içilerinin görkemli direnii geçtiimiz
günlerde zaferle sonuçland.
Grev, geçen yln ödenmeyen ikramiyelerinin derhal
ödenmesi ve geçici sözlemelerle çaltrlan içilerin kadroya alnmas talebiyle balad. letme yönetimi güçlü bir
grev dalgas ile karlaacan anlaynca, geçtiimiz Mart
aynn sonunda, birkaç saat içerisinde içilerin hesaplarna
toplam 150 bin dolarn üzerinde para yatrarak, grevi daha
balamadan bitirmeye çalt. Ancak ok yaydan çkmt.
Hesaplarna ikramiyelerinin bir ksmnn yatrlmas, içileri
grevden vazgeçirtmeye yetmedi. çiler taleplerinin tamam
karlanncaya kadar geri adm atmayacaklarn ifade ettiler.
Grev, montaj bölümünden balayp tüm iletmeye yayld. Ksa bir süre içinde tüm üretim hatlar durdu. çiler
birletiklerinde her türlü gücün karsna dikilebileceklerini
kavramlard. Grev bir devlet iletmesinde gerçekletii
için Sanayi Bakan derhal devreye girdi. 2 Maysta içilere
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hitaben yat konumada, bakan, 1 Mays içi bayram
kutlamalarnda yüzlerce içinin tutuklandn söyleyerek
girdi söze. Bakan içileri korkutmay ve yldrmay hedefliyordu. Ancak tehditler içilerin “Yalanc Bakan stifa!” sloganlaryla kesildi. Bunun üzerine bakan sözlerinde duracaklarn, ikramiyelerin ödeneceini ve sözlemeli içilerin
kadroya alnmas için fabrika müdürlerine talimat vereceini açklamak zorunda kald.
Yönetim, kadroya alnacak birkaç bin kiilik bir liste yaynlad. Liste, sözlemeli içilerin tamamn kapsamyordu.
Yönetim içileri kadroya alnanlar ve alnmayanlar olarak
bölmeye, böylece içilerin birliini bozmaya çalyordu. Bu
oyun ortaya çknca pres bölümündeki içiler üretimi durdurup bütün üretim hatlarn dolatlar ve içileri oynanmak istenen oyun konusunda bilgilendirdiler. Hemen sonrasnda içiler yönetim binasnn önüne yldlar. Sabah
saatlerinde balayan hareketlilik gece vardiyas saatine kadar devam etti. Gündüz vardiyasndaki içiler gece vardiyasndaki içilerle birleirken, iletme yönetimi tüm içilerin
kadroya alndn ilan etmek zorunda kald. Böylece,
Hodro otomotiv iletmesindeki binlerce içinin birlemesiyle ortaya çkan görkemli direni, zaferle sonuçland. 
içi dayanmas • 15 Haziran 2009 • no: 15
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D

erneimizin Tiyatro Kulübü
Kulübü’nün
ü’n
’nüün
bir süredir hazrlklarn sürdürdüü “Uyantan Bakaldrya” adl
oyunda son safhaya girildi. Türkiye içi snf için önemli bir tarih olan 1516 Haziran Genel Direniine giden süreç ve direniten kimi sahneleri bu
oyunla canlandrlacak ve bugünün içi kuaklarna tanacak.
Bu ay boyunca çi Dayanmas
bültenimizin Mays saysnn yannda
davetiyelerimizi de fabrikalarda, içi
mahallerinde dattk. çi kardelerimizi oyuna davet etmek amacyla hazrlanan aleri ve davetiyeleri ulatr-

ma
maya
ayaa devam
m edi
ediyoruz.
diiyoru
ruz
ru
uz Geçtiimiz ay,
ay
ziyaret ettiimiz, datm yaptmz
fabrikalara yenileri de eklendi. Birçok
fabrikaya ilk defa gidildi. Servislerine
binmek üzere fabrikalarndan çkan içileri, ellerimizde davetiyeler ve bültenlerimizle karladk. Onlara oyunu
ve yaanan direnii anlattk. Hepsi büyük bir ilgiyle bizi dinlediler, biz de
içi kardelerimizle oyuna katlmalar
için sözleerek yanlarndan ayrldk.
1970 ylnda gerçekleen büyük direnite, içiler örgütlendikleri, mücadeleye atldklar ve sendikalarn sahiplendikleri için, balattklar 15-16

ÖSS’ye Girecek Örenciler

UD-DER’de Bulutu
 Bir grup lise örencisi
erhaba dostlar. Bizler Gebze’de farkl okullarda
okuyan ve dershanelere giden içi çocuklaryz.
Malum ÖSS’nin yaklam olmas birçok sorunu da beraberinde getiriyor. , okul, dershane derken, dünyada
yaanan ekonomik kriz ve yan sra sistemin her açdan
dayatt eitim sorunu güncelliini koruyor. Bu temelde
hafta sonu UD-DER Gebze temsilciliinde ÖSS’ye
girecek örenciler olarak bir araya geldik. Derneimizin
üyesi, deneyimli hocamzn katklaryla toplantmz balad.
Öncelikle bizlere böylesi bir ortam hazrlayan tüm
UD-DER’li içi arkadalara çok teekkürler. Hocamzn
kendisini tantmas ve bizleri tanmasyla balayan toplantmzda, snav öncesi ve sonras yaadmz sorunlar
paylatk. Ardndan karlkl sohbetlerimizle “ÖSS” gerçeklii ve bu gerçeklik karsnda nasl bir tutum almamz
gerektii konusunda bilgi aldk. Bu topraklarda aldmz
eitim ve kendi gerçekliklerimizden yola çkarak neleri
düünüyoruz, hangi üniversitelerde okumak istiyoruz ve
hangi bölüm bizim için uygun gibi sorularmz açtk.
Neeli bir ekilde geçen sohbetimizde, hem ÖSS hem de
sistemdeki yeni deiikler konusunda bilgilendik. Çok
güzel geçen ve ÖSS öncesi bizlere moral olan bu sohbetimiz UD-DER çi Korosunun seslendirdii ve bizlerin
de katld arklarla son buldu. 

M
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Hazira
Ha
Haz
ziran
an Genel Direnii sayesinde sal
Hazi
saldrlar geri püskürtmeyi baarmlard. çi kardelerimiz patronlarn uykusunu kaçrm, soluu stanbul’un
dnda almalarna sebep olmulard.
te onlarn bu mücadelesini yeniden
gözlerimizin önüne getirecek, uyann
nasl bakaldrya dönütüünü, içilerin nasl bir bilinçle örgütlülüklerine
sarldklarn ve sahip çktklarn yeniden anlatacak oyunumuz. “Uyantan Bakaldrya” adl oyunumuza tüm
içi kardelerimiz davetlidir. 

“DTP’yi Susturma,
Silahlar Sustur”
Mitingine Katldk
 Esenler’den bir içi
D-DER olarak “DTP’yi Susturma, Silahlar Sustur” mitingine katldk. Son zamanlarda DTP’ye yönelik artan basklara ve tutuklamalara kar yaplan bu mitingde DTP’nin yan sra çeitli siyasal çevreler de alanda yerlerini aldlar.
Kürt halk bu mitingde de hakl taleplerini dile getirdi.
Miting çok cokulu geçti. DTP milletvekilleri, belediye bakanlar mitinge katlmlard ve DTP’ye yaplan basklardan, Kürt
sorununun çözümünün nereden geçtiinden bahsettiler. Sava
deil bar istiyoruz; daha önceki kaçrlm olan bar frsatlarn bu sefer kaçrmayalm; Kürt sorunu bireysel bir sorun deil
bir halkn sorunudur; Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türküyle, içiemekçiler birlikte örgütlenip bu sorunun çözümü için gerekli
olanlar hep birlikte yapalm; bar için DTP’yi deil silahlar
susturalm görüünü, bütün konumaclar ortaklaa dile getirdiler.
Bizler de Kürt halknn hakl taleplerinin yerine getirilmesi
için, alanda onlara sloganlarmzla destek verdik. “Kürtlere
Özgürlük Kurdara Azadî!”, “Yaasn çilerin Birlii
Halklarn Kardelii!”, “Kendileri Yönetse Bütün
Halklar Bir Olur!”, “Kahrolsun Irkçlk, Kürtlere Özgürlük!” sloganlarmzla Kürt halknn özgürlük taleplerini
desteklediimizi alanda haykrdk. Miting Kürtçe müzikler ve
halaylarla sona erdi. 

U
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eitim seminerleri ve etkinlikleri içi tiyatrosu film gösterimleri içi korosu müzik çalmalar resim-folklor-gitar-balama kurslar eitim seminerleri ve
etkinlikleri içi tiyatrosu film gösterimleri içi korosu müzik çalmalar resim-folklor-gitar-balama kurslar eitim seminerleri ve etkinlikleri içi tiyatrosu

“Uyantan Bakaldrya” Sahneye Çkyor

ETKNLKLERMZDEN

çi Mahallesi Girilerinde Bültenimizi Dattk
Kartal’dan UD-DER’li içiler
ürriyet ve Cumhuriyet Mahallerine giri kavaklarnda bülten datm yapmak üzere bir grup UDDER’li içi olarak toplandk. Hazrlklarmz tamamladmzda servislerinden içiler gruplar halinde inmeye balamlard.
 dönüü evlerine giden içileri bir bir durdurarak
kendimizi tantyoruz. Nerede çaltklarn, iyerlerinde ne
tür sorunlar yaadklarn sorarak sohbete balyoruz.
Kaynarca’dan gelen bir salk içisi çalt hastanedeki
kötü koullardan bahsediyor. Bütün ilerin az saydaki içi üzerine yldn ve iten tükenmi halde çktn belirtiyor. Gizem Tekstil’de çalan bir tekstil içisi
ise ücretlerinin ödenmediinden yaknyor, tekstil
sektöründeki durumun içiler için hep ayn olduunu belirtiyor. Gebze’de bulunan Eku Fren’de çaltn söyleyen bir içi ise ücretsiz izinde olduunu ve geçimini i
dnda bu kavakta tatl satarak sürdürdüünü anlatyor.
Toyiki’de çalan bir içi de bültende gördüü dernein tiyatro çalmalarna katlmak istediini söylüyor, hevesle.
Sabanc Üniversitesinden gelen temizlik içileri bir yandan i bulduklarna ve ücretlerini zamannda aldklarna

ükrettiklerini söylüyorlar, dier yandan da çalma koullarnn her geçen gün arlatndan yaknyorlar. Bir tersane içisi bizden telefon numaras alarak UD-DER’e
üye olmak istediini söylüyor. Tisem’de çalan bir içi
fabrikadaki esnek çaltrmadan yaknyor. Neta grevine
katlm bir içi de, o grevde Ümraniye halknn kendileriyle yapt dayanmay anlatarak “içiler büyük eylemlerle güçlerini göstermeliler” diyor. Klinger içileri ise iyerinde üç ay önce Birleik Metal- sendikasnn yetkisinin
düürülmesinin yaratt moral bozukluunu dile getiriyorlar. Alda içileri, fabrikadaki mezhep farkllklarndan
ve taeronluk sisteminden yaknyorlar.
çi arkadalarmzn yaadklar sorunlar üzerine bizler
de fikirlerimizi belirtiyoruz: Biz içilerin sorunlar ortaktr. çilerinin mücadele dnda bir seçeneklerinin olmadn belirtiyoruz. Derneimizin çalmalarndan bahsederek çi Dayanmas bültenimizi tantyoruz. çi
mektuplarn, grev ve direni haberlerini göstererek, ancak örgütlenerek sorunlarmzn üstesinden gelebileceimizi belirtiyoruz. Ve tekrar görümek üzere içi kardelerimizden ayrlyoruz. 

Gebze’de UD-DER Piknii

hüzünlendik hem de bir kez daha içimizdeki mücadele ateini körükledik. Genç arkadalarmzn okuduu iirler ilgi
toplarken, UD-DER korosu büyük alk ald. Halaylar ve
türkülerle devam eden pikniimizde sra serbest kürsüye
geldi. Pikniimize gelen genç arkadalarmz duygularn
“burada olmaktan ve sizlerle mücadelenin bir parças olabilmekten çok mutluyum”, “snf mücadelesine inanyor ve egemenlere kar ben de buradaym diyorum” gibi cümlelerle ifade ettiler. Genç arkadalarmz içilerin örgütlü gücüne de vurgu yaptlar. 

H

 Gebze’den bir grup içi
eçtiimiz hafta sonu, derneimiz UD-DER’in Gebze
temsilciliinin gerçekletirmi olduu yaz pikniine
katldk. Olanca heyecanmzla, piknik için gerekli hazrlklar arkadalarmzla birlikte yapmaya giritik.
Pazar sabah olmu, kadn erkei, genci yalsyla, pikniimize katlmak için Gebze’nin merkezinde bulunan derneimizin önünde toplanmaya balamtk. Otobüslerde
yolculuk srasnda söylediimiz arklar ve marlarla piknik
alanna geldik. Öncesinde piknik alanna gelen arkadalarmz bizlere çaylar ve güzel bir kahvalt sofras hazrlamlard. Günein yapraklarn arasndan szarak içimizi stmas, ormandan gelen mee kokusu ve ku sesleriyle kahvaltmz yaptk. Ses düzenin kurulmas, dernek pankartnn
aslmas, oyun alannn belirlenmesi ve benzeri iler bitmi
ve dernek bakanmzn cokulu açl konumasyla pikniimiz balamt. Sunucu arkadalarmzn piknik programn açklamasyla devam eden elencemiz, yerini, voleybol turnuvas için takmlarn olumasna brakt. Kadn, erkei, genciyle ve aabeylerimizle minik turnuvamz için takmlardaki yerimizi aldk. Minik turnuvamz olanca heyecanyla bol elenceli geçerken arkadalarmzn kahkahalar gökyüzüne yaylyordu. Kendimizi çok fazla yormamak
ve enerjimizi dier elencelere de saklamak üzere turnuvamza ara verip piknik programmzn akna döndük.
Srada müzikler ve iirler vard. UD-DER içi korosunun ve iir topluluunun hazrlam olduu programla hem

G
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Anadolu Motor’da
Bülten Datmmz
 Kartal’dan bir içi
nadolu yakasnda Kartal’da sendikal örgütlülüe sahip ender fabrikalardan biri de Anadolu Motor fabrikasdr.
Anadolu Motor fabrikasnda çalan içi kardelerimizi
derneimizin çi Dayanmas bülteniyle tantrdk.  çknda fabrika önünde bültenimizin son saysn dattk.
çi kardelerimizin ilgisi bizleri sevindirdi. çi arkadalarmza bültenimiz hakknda bilgi verdikten sonra Haziran
aynda sahneleyeceimiz tiyatromuzu tanttk. Anadolu
Motor’dan içi kardelerimiz de, militan snf sendikacln, birlii ve dayanmay anlatan oyunumuzu izlemeye
geleceklerini söylediler. 

A
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Konveyörde çi Dayanmas Heyecan
 Aydnl’dan bir içi
uzla Organize Yan Sanayi bölgesinde bulunan Konveyör fabrikasnda, geçtiimiz günlerde çi Dayanmas
bültenimizin datmn yaptk. 1 Mays öncesinde de 1
Mays’a çar için bildiri datm yapmtk. çilerin birçou bültenimizi ilgi ile karlarken patronlar bu durumdan
çok rahatsz oldu. Müdür ve efler datm engellemek istediler, ama baarl olamadlar.
Fabrikann durumuna bakmak gerekirse, buras ar
çalma koullarnn olduu bir fabrika. çiler 10-14 saat
çalyorlar. Ücretlerin düük olmas sebebiyle, birçok içi
geçimini salamak için fazla mesai yapmak zorunda kalyor. Gece vardiyalarnda
aylarca 14 saat çalan içi
arkadalarmz var. Hatta
aylar boyunca bir gün bile
tatil yapmadan çalan içiler bulunuyor. ki vardiya
halinde çalan içilere 7
gün, 24 saat üretim yaptrlyor. çilerin birçou bu
duruma içinden isyan etmesine ramen sesini yükseltemiyor. Bu youn çalma yaz aylarndan sonra
sona erecek. Çünkü iyeri
klima üretiyor. Yaza dönük
üretim bitince, posas çkartlan içiler kapnn önüne konacaklar.
Bu kadar kötü koullar-

T

da çaltrlan içiler aslnda bir kvlcm bekliyorlar. Konveyör patronlarnn korkusu da budur. Datmdan sonraki günlerde i çklarnda müdür ve efler servis balarnda beklemeye baladlar. çi Dayanmas’ndan korkuyorlar çünkü içilerin uyanmasndan korkuyorlar, çünkü içilerin haklarn istemelerinden korkuyorlar. çi Dayanmas bizlere tüm içilerin sorunlarnn da çözümlerinin de
ortak olduunu gösteriyor. Tüm içi arkadalarmzn
bilinçlenmesi ve örgütlenmesi için çi Dayanmas bültenimizi fabrika fabrika, ev ev datmaya
devam edeceiz.
Kölece çalma koullarna kar örgütlenmeye! 

Umur Patronu  Mahkemesini Kaybetti
 Kartal’dan bir matbaa içisi

B

en iten atlan bir Umur içisiyim ve bir yla yakndr
süren ie iade davam geçtiimiz günlerde benim lehime sonuçland. Davay kaybeden patronun önünde yasaya göre imdi iki seçenek var: Ya ie iademi onaylayacak
ya da en az 8 aylk tazminat ödeyemeye mahkûm olacak.
Umur Matbaa’da tam 1 yl önce “bölüm daralmas”
gerekçesiyle iten atlmtm. Elbette “bölüm daralmas”
yasal bir klftan ibaretti. Asl neden Umur içileri arasnda
yürüttüümüz sendikalama çalmalaryd.
Davay kazanmam oldukça önemliydi. Patron mahkeme sürecinde kendinden oldukça emindi. lk durumada
benim “Umur içisi olmadm”, daval irkette “30 kiiden az içi çaltn” ve irketin Umur ile “taeronluk sözlemesi” imzaladn gerekçe göstererek davann dümesini talep etti. Oysa Umur’da çalan her içinin gayet iyi
bildii gibi, brakalm 30 içiyi, fabrikada en az 800 içi
çalmaktayd. Uyank patron sendikal mücadeleye engel
no: 15 • 15 Haziran 2009 • içi dayanmas

olmak ve yasalardan faydalanmak amacyla biz içileri
40’tan fazla taeron irkette çalyor gösteriyordu. Dava
boyunca patron maalesef fabrikadan iki içiyi yalanc ahit olarak karmza çkard. Bilirkii raporunun kimi yerleri de patron lehine maddeler içerdiinden patron davay
kazanacandan iyice emin olmutu.
Fakat son durumada mahkemeyi, ahsmda Umur içileri kazandlar. Artk Umur’da çalan içi saysnn
800’ün üzerinde olduu, asl ii yapan firmalarn taeronlatrlamayaca, irketlerin varlna ramen asl patronun Umur olduu ispatlanm oldu. Böylece sendikalama mücadelesinin önü açlm, ie iade davalar için emsal karar alnm oldu.
Umur içileri olarak hak ettiimizi kazanmak için birlemeli ve mücadele etmeliyiz. Bu dava boyunca benden
desteklerini esirgemeyen Uluslararas çi Dayanmas
Derneine ve Basn- Sendikas Kartal ubesine teekkür
ediyorum. 

www.uidder.org
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Termikel’de Yaplan Deiikliklerin Srr Ne?
 Ankara Organize Sanayi Bölgesinden bir içi
ültenimizi iki aydr Termikel fabrikasnda çalan içi
kardelerimize ulatrmaya çalyoruz... Her iki datmda da fabrika yönetiminin engellemeleriyle karlatk.
lk datma gittiimizde müdürler kendileri engel olmaya
çalmt içi bültenimizi içi arkadalara ulatrmamza.
Geçen ay datm için fabrikaya gittiimizde ise hazrlklydlar ve bizleri güvenlik görevlileri karlad. Yine ayn palavralarla engel olmaya çaltlar; fabrika önünde bülten
datmamz yasakm, organize bölge müdürlüünden izin
almalymz vs. vs. Ama bu söylenenlerin hiçbiri bizim datm yapmamza engel olamazd, olamad da. Polis çaracaklarn söylediler. Biz de buyurun çarn dedik ve içi arkadalara bültenlerimizi datmaya devam ettik. Hiçbir ekilde bizi korkutamadklarn ve bize engel olamadklarn
anlaynca iddet kullanmaya kalktlar. Bunlarn hiçbiri bize geri adm attramad. Yapabilecekleri tek ey vard; içileri korkutmak ve
bir an önce servislere bindirip kaçrmak ve
bunu yaptlar. Bu olanlar karsnda
baz içi arkadalarn güvenlik
görevlilerinin arasndan ellerini
uzatp bültenimizi almaya çalmas, fabrika yönetimine kar
verdiimiz mücadelede bize ayr bir
güç verdi
çi arkadalar elbette sonrasnda
sordular kendilerine ve birbirleri-

ne, “neden yönetim bu kadar korkuyor bu gelen krmz apkallardan” diye. Korkuyorlar, çünkü UDDER’de biz içiler haklarmz ve bu haklar nasl kullanp
nasl koruyacamz öreniyoruz ve çi Dayanmas da
bunun bir arac.
Bunun en somut kant da, bülten datmmza içilerin
gösterdii ilgiden korkan patronun, daha önce aksi yönde
açklama yapm olmasna ramen, 1 Mays tatilini uygulamas ve aylardr verilmeyen çay molalarn tekrar vermesi
olmutur. Bu durum bize çok ey anlatyor aslnda.
Patronlar içilerin örgütlü gücü karsnda tir tir titriyorlar.
Yeter ki biz onlar karsnda korkuya kaplp kendi kabuumuza çekilmeyelim. Çünkü biz kabul ettikçe daha çounu
istiyorlar ve bizler geleceimizi patronlarn ve onlarn yalakalarnn keyif sürmesi için altn tepsiyle önlerine sunuyoruz. Oysa bunun hesabn ne snfmza ne de geleceini
kararttmz çocuklarmza veremeyiz. 

Hanmen’de çi
Kym Devam Ediyor

Dikta’ta Saldrlar Artyor

B

 Hanmen’den bir içi
obilya üretimi yapan Hanmen fabrikasnda içi kym devam ediyor. Yaklak 3 ay önce 30 civarnda içi iten çkarlmt. Geçtiimiz hafta 27 arkadamz
daha iten atld. Fabrikada önümüzdeki günlerde de içi
çkartmalarn devam edecei haberleri yaylmaya balad.
Üretimde içi says gitgide azaltlrken, çalan içilerin üzerindeki yük gitgide artyor. Ücretlerimiz sürekli olarak geciktirilmeye baland. Ödemeler iki ayda bir yaplmaya baland. Sürekli bir içi girii ve çk oluyor fabrikada, iten atlmalardan bir süre sonra yeni içiler alnyor. Bu da örgütlenmenin ve birlikte hareket etmenin
önünde ciddi bir sorun oluturuyor. Bizler içi olduumuzun farkna varp tek çkarmzn örgütlenmekten geçtiini unutmamalyz. Bizler örgütlü olduumuz zaman dünyay yerinden oynatacamz, örgütsüz olduumuzda ise
haklarmzn elimizden bir bir alnacan unutmamal ve
buna göre hareket etmeliyiz. 

M
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 Bostanc’dan bir büro içisi
ikta iplik fabrikasnda son birkaç aydr yaanan hak
gasplar, örgütsüz içi olmann nelere yol açtn ortaya koyuyor. çi Dayanmas bülteni datmmzda sohbet
ettiimiz içiler, patronun saldrlarn daha bir artrdn,
sendikadan istifa etmeye zorlandklarn ve çalma saatlerinin uzadn anlattlar.
Dikta’ta 30 yldr Teksif sendikas örgütlü. Ancak
geçen 30 yllk süreç bir kere daha sendikal olmann “örgütlü olmak” anlamna gelmediini gösteriyor. Kât üzerinde kalan sendika üyelii, suya yaz yazmak gibi, hiçbir kalclk salamyor. Gerçek örgütlülük, iten atlmalar
karsnda bir tane içi arkadamz dâhi feda etmemek üzere kararl bir mücadele demektir. Ücretlerin kesilmesine kar çkmak, çalma saatlerinin
uzatlmasn kabul etmemek demektir. Örgütlü olmak, içinin hakkn savunmayan sendikaclardan hesap sormak
demektir.
Sorunlarmz çözmek için bir araya gelmeli, hakkmz
gasp eden patrondan ve kln kprdatmayan sendikaclardan hesap sormalyz. 

D
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Teknik Kat Atk’ta
çilere Bask Artyor
Gebze’den UD-DER üyesi bir içi
ebze Belediyesinin temizlik ilerini yürüten taeron
irket Teknik Kat Atk’ta içilerin yaad sorunlar
19. yüzyl koullarn aratmayacak boyutlara ulat.
Taeronluk sisteminin yaygnlamasyla birlikte içilerin
sorunlar katlanarak artmaya devam ediyor. Teknik Kat
Atk içilerinin maruz brakld insanlk d çalma koullar bunun sadece bir örnei.
Bu firmada çalan iki içi arkadamzla sorunlar üzerine sohbet ettik. irkette yaklak 350 içinin çaltn
söyleyen arkadalar, toplam üç aylk ücretlerinin içeride
olduunu belirttiler. Birçok içi arkadaa, kredi kart borçlar yüzünden bankalardan ihtar mektuplar ulam.
çiler, yaklak on içi arkadalarnn elektrik ve suyunun
kesildiini ve esnafn veresiyeyi kestiini üzülerek anlatyorlar. çi arkadalarmza “Patronun ücretleri ödememe
sebebi belediyenin ödeme yapmamas m?” diye sorduumuzda net bir cevap alyoruz: “Kesinlikle hayr! Patron
u an biri ekerpnar’da olmak üzere iki fabrika yaptryor. Bunlardan biri trafo fabrikas, dieri ise çöpleri balya
haline dönütüren atk fabrikas. Paralar oralara aktaryor, bizim aç kalmamz onun umurunda bile deil.”
Patron çay ve yemek molalarn kaldrm. Çay molas
yaklak üç ay önce, yemek molas ise krizin balangç
dönemlerinde kalkm. Yani içiler 10-12 saat, hatta bazen 15 saat aç çaltrlyor, dinlenmelerine izin verilmiyor. En ufak hak araynda ise kapnn yolu gösteriliyor.
Sokaklar, caddeleri temizleyen bu içilerin en çok maruz
kald sorunlardan biri de temizledikleri bölgelere daha
sonra atlan çöplerden dolay ceza yemeleri.
Patronlar kendi kârlar için biz içileri gözlerini krpmadan sefalete sürüklüyorlar. Patronlar bizi açlkla terbiye edip fabrika saylarn arttrrken, elektriksiz, susuz ve
aç kalan bizler daha ne kadar göz yumacaz bu yaadklarmza? nsanlk d çalma koullarna maruz braklp
aylarca ücretleri ödenmeyen içi arkadalarmz için tek
kurtulu yolu örgütlü mücadeledir. Korkunun ecele faydas yok! 

G
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Carlo Erba’da Pazar Tatili
Gasp Edilmek steniyor
P

etrol- sendikasnn örgütlü olduu CARLO ERBA
fabrikasnda toplu sözleme görümeleri devam ediyor. Patron 21 Maysta sendikay ve iyeri temsilcilerini
acilen görümeye çard. çilerin çok önemli gördüü
bir hususta, içilere ramen sendika ile anlamak istiyordu patron. Bu husus, hafta tatilinin pazar deil haftann
herhangi bir günü olarak saptanmas ve içilerin pazar tatilinin sözlemeyle ortadan kaldrlmasyd. Oysa bunu
sözlemeye yazdrmak demek birçok iyerinde artk bu
düzenlemenin hayata geçmesi demek. Devlet son i yasasyla iverenlere bu uygulamay hayata geçirme hakkn
zaten vermi. Sendikal iyerlerinde ise Pazar gününün
hafta tatili olup olmamas konusu sözleme ile düzenleniyor.
Patronlar haftann herhangi bir gününü tatil yaparak
Pazar mesailerinden kurtulmu oluyorlar. Çünkü Pazar
mesaileri yüzde yüz zaml. te bu esnek çalma yöntemini bu iyerinde uygulayabilmek için sendikaya da öyle
bir rüvet teklif ediyor patron: Siz bunu bu ekliyle imzalayn, karlnda da benim dier fabrikamdaki 100 içiyi
hiç uramadan bu artlarda sendikanza üye yapn, size
aidat geliri olsun!
uraya bir bakn! Sendikalar pazarlk masalarnda
mücadeleyle deil onurlarn satarak üye kazanacaklarm. Ne kadar içler acs bir durum! Ne kadar onursuz bir
durum! Patronlar surda bir delik açmak için ellerinden
gelen ne varsa yapyor. çi snfnn mücadeleler ve bedeller ödeyerek kazandklarn masa balarnda geri almann hesabn yapyorlar. Onlar kendi snf çkarlar ne gerektiriyorsa onu yapyorlar, ya biz? Biz içiler ne zaman
kendi snfmz için doru olanlar yapmaya balayacaz?

www.uidder.org
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TOK’de  Brakma Eylemi
 Tuzla’dan bir TOK içisi
en TOK’de çalmakta olan bir içiyim. Aylardr çok
ar koullarda çalyoruz. Dinlenmek için hiç vaktimiz
yok, hafta sonlar bile çalyoruz. Köyümden çkp gelirken
böyle kötü koullarla karlaacam hiç düünmemitim.
Yaklak 3 aydr paramz alamyorduk. 3 aydr tek bir
ödeme bile yaplmad. Artk bçak kemie dayanmt.
Dier içi arkadalarmzla da konuarak 21 Mays perembe günü i brakma eylemi yapmaya karar verdik. Bütün
gün hiç çalmadk. Daha önceden bunun için tam bir hazrlk yapmadmzdan dolay bütün gün koularmzda
oturduk. Kouta otururken öle saatlerinde paralarmzn
bir ksmnn yatrld haberi geldi. Eer i brakma eylemi
yapmasaydk imdi paralarmz hâlâ alamam olacaktk.
Ama bu yaptmz eylem son deildir, çünkü paralarmzn
tamamn alamadk. Eer geri kalan da verilmezse, almak
için elimizden geleni yapacaz.
Bir kez daha anladm ki, baz eyler ancak birlik, beraberlik ve dayanma içinde yürüyebilir. Ve diyorum ki, biz
içi snf ancak birleirsek ve mücadele edersek haklarmz
kazanrz. Bundan sonra daha sk bir birliktelik oluturmaya çalacaz ve mücadele edeceiz. 

Parmaklarn 6 Puan Ediyor Kardeim!
 Aydnl’dan bir deri içisi
eri içilerinin çalma koullarnn anlatld Çark filminden
örenmitim, kopan her parman
bir puan olduunu ve o puan kadar “para ettiini”. Filmi izlerken
tüylerim diken diken olmutu ve o
sahne bir an olsun çkmad aklmdan. Bugün ise o sahneyi çaltm
fabrikada aynen yaadm. Ayn makinede çaltm arkadam elini
makineye kaptrd ve parmaklar kesildi.
Kapda yedi araç varken arkadamn kolumda yar baygn halde ve
tam 45 dakika kanlar içinde nasl
bekledii gitmiyor gözlerimin önünden. Tabii ustann makineyi kapatmayn ie devam edin sözleri de...
Onu hastaneye götürmek için
baka bir usta geldi sanayinin dndan ve ancak 45 dakika sonunda
hak etti arkadamz hastaneye gi-

D
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debilmeyi! Patron ise fabrikann tam
ortasndaki kulesinin camndan
bakma tenezzüllünde bile bulunmamt. Prensipte ald bir kararm i
kazas geçiren içiler için araçlarn
kullandrmamak, çünkü kirlenirmi
koltuklar, kan olurmu paspaslar!
Böyle ite kardeim, patronlarn gözündeki deerimiz bu. Koltuklar,
paspaslar daha deerli içilerden!
Makineler ilemelidir
onlar için daima, çünkü
hiçbir
ey
kârlarndan daha
önemli
deildir.
Makineyi çaltrdmda
yanma
baka bir arkada
verdiler. Daha 19
yandayd
ve
yedi ay önce geçirdii i kazasnda ayann yars-

n koparmt makine ayakkabsyla
birlikte.
Bu düzenin ne kadar insanlk d
bir düzen olduuna inancm her geçen gün bileniyor. Sadece öfkelenmek de yetmiyor, patronlar snfnn
ellerindeki kann hesabn sormak
biz içilerin boynunun borcudur. Bu
bir görevdir bizim için, zorunluluktur. Bu insanlk d çalma koullarnn deimesi için omuz omuza
verip mücadele etmekten baka da
bir ansmz yok!
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Hamile Kadn çilerin yerlerinde
Yaadklar Sorunlar
 Bostanc’dan bir kadn içi
adn içiler iyerlerinde birçok sorunla kar karya kalyorlar. Özellikle hamilelik döneminde kadn içilere
yönelik haksz uygulamalar, basklar ve ayrmlar çoalyor.
Geçen aylarda iyerimde bir kadn içinin hamilelii nedeniyle yaad sorunlara bizzat ahit oldum. çiler ve içi
çocuklarna deer vermeyen bu sistemden kurtulmak gerektiini bir kez daha anladm.
Arkadam sekretaryada çalyordu. Hamilelii nedeniyle düzenli olarak doktor kontrolüne gidiyordu. yeri
müdürü önce “git, ne demek” diyerek izin veriyordu.
Sonralar arkadam izin almaya gittiinde müdürün yüzü
aslmaya, sinirlenmeye balad. Sonra müdür “ne zamana
kadar sürecek bu izinler?” sorusunu sormaya balad. Hamilelii nedeniyle içi arkadamz daha erken yorulmaya,
fazla hareket edememeye balamt. Bu durum iyeri müdürünün cann skmaktayd. Ona göre sekretaryada çalan bir içi hem görünüüyle “düzgün” hem de çalmasyla aktif ve verimli olmalyd. zin alrken sürekli sorun yaamas, düzenli ve zamannda doktor muayenesine gidememesi, çocuu olunca brakacak bir yerinin olmamas arkadam için stres yaratyordu. Ve sonunda hem müdürün
basks hem de yaad strese dayanamayarak iten çkmak zorunda kald. Böylece kucanda çocuuyla, daha
kötü yaam koullarna mahkûm edildi.
Arkadamn yaad sorun elbette sadece onun bireysel sorunu deildi. Fabrikalarda, iyerlerinde çalan binlerce hamile kadn içi patronlarn bu tür uygulamalarna ya
da davranlarna maruz kalyorlar. Kadnlar hamilelik boyunca youn ve kötü artlarda çalmaya zorlanyorlar.
Hamile bir kadn içiden, normal bir insandan istenen i
performans isteniyor. Çalma saatlerinde ve çalma koullarnda bir deiiklik yaplmyor. Hamilelik süresince bölüm deitirmesi gereken
kadn içilerin bölümleri, “istifa etsinler”
diye deitirilmiyor. Doktor raporu olmasna ramen ar koullarda, saatlerce, salksz bir ortamda çalmaya devam eden
hamile içilerin birçou bebeklerini kaybetmekte. Salksz koullarn sonucunda bebeklerin birçou dünyaya geldii ilk günlerde bile küçücük bedenleriyle hastalklarla boumaktadrlar. Oysa  Kanununda, gerekli görüldüü takdirde hamile olan kadn içinin hekim raporu
ile salna uygun hafif ilerde çaltrlmas öngörülüyor. Hatta ayn yasada hamile bir içinin günde yedi buçuk saatten fazla çaltrlamayaca da yazyor.

K

Bu yasalara ramen
hamile kadn içiler
fazla mesailere brak-

trlyor, vardiyal çaltrlyorlar.
Hamile kadnlar çou kez hamilelikten dolay iten atlma ile kar karya kalyorlar. Patronlara göre hamile bir içi iyerinde karnnn imesiyle “kötü gözüken”, “hzl hareket edemeyen”, “yorgun”, “verimsiz”, “sürekli izin alan” bir
içi demektir. Bu yüzden ellerinden geldiince ksa sürede
onlardan kurtulmak ve doumdan kaynaklanan haklarn
vermemek isterler. Patronlar için önemli olan kârdr ve hamile kadnlarn kendilerine yük olmasn istemezler. Sebepsiz yere iten atmak ya da istifa ettirmek için bask uygularlar. Oysa  Kanununda feshin geçerli sebebe
dayandrlmasna yönelik 18. maddede, içinin hamilelik yüzünden iten çkartlamayaca yazyor.
Buna ramen birçok kadn içi bu sebepten dolay iten atlyor. Hamile içiler için  Kanununun 74. maddesi
“Hamilelik, Doum zni le Emziren Kadn çilerin Haklar”
balyla düzenlenmitir. Bu maddede hamile içilerin doum izni de düzenlenmitir. zin, doumdan önce ve sonra
8’er hafta olmak üzere toplam 16 haftadr. Hamile içilere
hamilelikleri süresince periyodik kontrolleri için ücretli izin
verilmesi gerekmektedir. Her iyerine kre açlmas zorunluluu getirilmelidir. Aksi takdirde birçok içi kadn
çocuklarn çalma masalarnda, fabrika köelerinde büyütmeye devam edecekler. Küçüklüklerinde çocuklarn
oyun alan olan fabrikalar, büyüdüklerinde onlara cehennem azab yaatan alanlar olacak.
 kanununda yazan fakat patronlar tarafndan hiçbir zaman doru dürüst uygulanmayan yasalar uygulatacak
olanlar kadnyla erkeiyle biz içileriz. Hamile kadn içiler
her eye ramen yeni nesilleri dourmaya devam edecekler. Eer kendileri mücadeleye atlrlarsa doacak yeni nesiller için daha yaanabilir bir dünya brakm olacaklar.
nsanca yaam ve çalma koullar için örgütlenmeli ve
mücadele etmeliyiz. 
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 Yasas ve çi Haklar
çinin
i i yasall çalma
l
süresi
ü i ne kkadardr?
d d ?
süresi  Yasasnn 63. maddesinde düzenlenÇalma
mitir. Buna göre haftalk çalma süresi 45 saattir. 45
saatlik çalma süresi aksi kararlatrlmamsa haftann
günlerine eit olarak bölünmelidir. Örnein bu süre, hafta
içi 8 saatten 5 gün, Cumartesi yarm gün eklinde olabilecei gibi, hafta içi 9 saat üzerinden 5 gün eklinde de tamamlanabilir.
Yasada düzenlenen baka bir uygulama da denkletirme yöntemidir. Buna göre, 45 saatlik haftalk çalma süresi günde 11 saati amayacak ekilde haftann günlerine bölünebilir. Denkletirme süresi yasada 2 ay eklinde düzenlenmitir. Bu durumda günde 11 saat çallmas halinde 2
ay sonunda çalma süresinin haftalk 45 saati amamas
gerekmektedir. Yasa bu uygulamada taraflarn (içi-iveren)
anlamas artn koymutur. Yani denkletirme tek tarafl
bir ekilde iverenin içilere dayatabilecei bir uygulama
deildir.

Çallm saylan günler ve ücreti
çinin çalm saylarak hak ettii ücret en bata hafta
tatili ücretidir. Hafta tatili ücreti içinin maana dahildir.
Yine ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de içi çalmad halde ücretini tam olarak alacaktr. çinin evlenmesi halinde 3 gün, anne, baba, karde ve çocuklarnn ölümü halinde 3 güne kadar verilen izinlerin ücreti de çallm gibi içiye ödenir.

veren içiyi molasz çaltrabilir mi?
çiler molasz çaltrlamazlar. Yasada iin süresine göre mola süreleri
belirlenmitir.
çilere, 4 saate kadar olan ilerde 15
dakika, 4 saatten
fazla 7,5 saatten az
süren ilerde yarm
saat, 7,5 saatten fazla süren ilerde 1 saat ara dinlenmesi verilmesi, ayrca bu sürelerin bölünmeden
içiye kullandrlmas
gerekmektedir.
Kullanlan bu ara dinlenmeleri çalma süresinden saylmaz.

 id
çi
deneme süresinde
ü i d sigortasz
i t
ve ücretsiz çaltrlabilir mi?
verenlerin çounluu, yasay istedikleri gibi yorumlayarak içileri deneme süresinde sigortal yapmamakta ve
ücretlerinin ne kadar olduunu söylememekte, hatta bu sürelerde ücretsiz çaltrmaya bile bavurmaktadrlar. çilerin
çounluu da bu uygulamay kanksamlardr. Oysa yasal
düzenlemelere göre uyulmas gereken kurallar tam tersidir.
Yasalar deneme süresini hem içiye hem de iverene tanmaktadr. Bu süre en çok iki aydr. Fakat toplu sözlemelerle bu sürenin 4 aya kadar uzatlabilecei belirtilmektedir.
Deneme süresi, içiye ve iverene bu süre sonunda bildirimde bulunmadan (tazminatsz) i ilikisini bitirme (fesih)
hakkn vermektedir. Ancak içinin çalt günler için ücret
ve dier tüm haklar verilmek zorundadr.
çi ie baladndan itibaren sigortas yaplmak zorundadr. Yine içinin i sözlemesi bir yl ve üzerindeyse içinin çalma koullar, ücreti vb. konular içeren
sözleme yazl olarak yaplmak zorundadr. Ancak böyle
bir sözleme yaplmadan ie balayan içiye, iveren en geç
iki ay içinde, çalma koullarn, ücret ve dier ödemeleri,
çalma süresi belliyse süreyi vb. belirten bir belge vermekle yükümlüdür.

Ücretin zamannda ödenme zorunluluu
Hemen her iyerinde skça rastlanan sorunlardan biri de
içi ücretlerinin ödenmesinde yaanan gecikmelerdir. Baz
durumlarda, aylk ücret uygulamas olan iyerlerinde içi
ücretleri taksitler halinde ödenmektedir.
Oysa  Yasasnn 32. maddesine göre, aylk ücret uygulamas olan iyerlerinde ücretin en geç ayda bir ödenmesi
gerekmektedir. Toplu sözlemeler ve i sözlemeleriyle ücret
ödeme süresi bir haftaya kadar düürülebilir.
çi ücretleri ücret ödeme gününden itibaren 20
gün içinde ödenmezse içinin çalmama hakk vardr. çilerin mahkemeye bavurmas halinde iveren gününde ödemedii ücretler için mevduata uygulanan en
yüksek faiz uygulamas cezasna çarptrlacaktr.
çi iten atldnda ya da emekli olduunda, hak ettii
tüm ücret ve para ile ölçülebilen haklarnn tamamnn pein olarak ödenmesi gerekmektedir.
verenden herhangi bir ücret alaca olan bir içi, bu
alacan 5 yl içinde mahkemeye bavurarak talep etme
hakkna sahiptir. 5 yl geçirildii takdirde ise alacak hakkndan vazgeçmi
saylmaktadr. 

