
��çi Karde�ler!
Kapitalist sömürü düzeni her geçen gün haklar�m�za az-

g�nca sald�r�yor. Milyarlarca i�çinin ya�ad��� i�sizlik, açl�k ve 
yoksulluk dün oldu�u gibi bugün de sermaye s�n�f�n�n umu-
runda de�il. Krizin faturas�n� i�çi s�n�f�na kesen ve sermaye 
s�n�f� için yeni kâr alanlar� yaratmaya çal��an AKP hüküme-
ti, bu kapsamda yeni sald�r� paketlerini devreye sokmu� bu-
lunuyor. Özel �stihdam Bürolar� olarak adland�r�lan simsarl�k 
bürolar� kurulmak istenirken, k�dem tazminatlar�m�z da eli-
mizden al�narak bir fona devredilmek istenmektedir. 

Sermayenin has hükümeti AKP, i�çi haklar�na kar�� her 
alanda sald�r� yürütüyor. Hükümet, son toplu sözle�meyle, 
kamu i�çilerini bir kez daha sefalet ücretine mahkûm etmi�-
tir. Türk-�� ve Hak-�� bürokratlar� da buna göz yumarak, i�-
birlikçi çizgilerini sürdürmü�lerdir. Su, do�al gaz, elektrik, ev 
kiralar�, g�da maddeleri gibi temel ihtiyaçlar�m�za yap�lan 
zamlar�n oran� %80’lere var�rken, i�çilere yap�lan zam oran� 
% 5’i geçmemi�tir. ��sizlik fonunu patronlara pe�ke� çeken, 
patronlara te�vikler vererek onlar�n cebini dolduran AKP 
hükümetinin son icraat�, Özel �stihdam Bü-
rolar� yasas�n� 26 Haziranda, gece yar�s� 
meclisten geçirmek olmu�tur. Bu yasa aç�k-
ça i�çilere köleli�i dayat�yor. Özel �stihdam 
Bürolar�n�n, yani i�çi simsarl���n�n kurulma-
s�na onay veriyor. 

Özel �stihdam Bürolar� yasas� 
ile biz i�çiler, simsarlar taraf�n-
dan kiral�k bir köle gibi bir pat-
rondan öbürüne al�n�p sat�l�r hale 
gelece�iz. Patronlara i�çi simsarl��� yap-
man�n önünü açan yasa ile haklar�m�z� korumam�z 
daha da zorla�acak. Ta�eron firmalar�n, es-
nek çal��man�n çok daha kötü bir çe�idi 
olan bu bürolarla ücretlerimizi yükselt-
me ve örgütlenme mücadelemizin 
önü tamamen kapanacak, i� güvence-
mizi tümüyle kaybedece�iz. Kölelik 
bürolar� ucuz i�çili�in önünü açarak, 
milyonlarca i�çinin kar�n toklu�una dahi 
çal��mas�n� imkâns�z hale getirecek. Geçici i�çilik 
yayg�n hale gelecek ve daimi i�çilik tarihe kar��acak. Ayn� 

i�te uzun süre çal��amayaca��m�z için sigorta primlerimiz de 
eksik kalacak.  Hakk�m�z� aramak için birle�memiz, diren-
memiz ve örgütlenmemiz iyice zorla�acak. Sendikala�ma ve 
grev hakk�m�z bu bürolar nedeniyle kullan�lamaz hale gele-
cek. 

Sald�r�lara Boyun E�meyelim!
Patronlar�n artan sald�r�lar�na ve emek dü�man� yasalar�-

na hiçbir i�çinin gönüllü olarak evet demeyece�ini biliyoruz. 
Fakat politikac�lar, patronlar ve onlar�n borazan� medya bu 
yasalar� faydal�ym�� gibi sunuyor ve örgütsüz i�çi karde�leri-
mizin kafas�n� buland�r�yor. Örgütsüzlükten dolay� patronla-
r�n bu tip sald�r�lar�na gerekti�i gibi cevap verilemiyor. 

Fakat karde�ler, bu durum ilelebet böyle sürüp gitmeye-
cek. Sermaye s�n�f� i�çilerin, aç ve yoksul milyonlarca emek-
çinin her geçen gün daha çok nefretini kazan�yor. ��çi s�n�f�-
n�n mücadele etmek d���nda bir seçene�i yoktur. Özel 
�stihdam Bürolar� yasas� �imdilik cumhurba�kan� taraf�ndan 
meclise geri gönderildi. Gözümüzü boyayacak ufak de�i�ik-
liklerden sonra yasa mecliste muhtemelen yeniden kabul 

edilecek. Bu yasan�n ard�ndan k�-
dem tazminat� hakk�m�z da elimiz-
den al�nmaya çal���lacak. Hükümet, 
k�dem tazminat� hakk�m�z� olu�turu-
lacak bir fona vermeyi amaçl�yor. 
Yani i�çi i�ten at�ld���nda k�dem 
tazminat� alamayacak, sadece, 

ad�na en az on y�l fona prim 
ödenen, emeklili�i gelen i�çiler 
ve ölen i�çilerin yak�nlar� tazmi-
nat alabilecekler.  

Karde�ler! 
Bu yasalar�n tamamen geri 

çekilmesi için mücadele etmemiz ge-
rekiyor. Sermaye s�n�f�n�n artan sal-
d�r�lar�na kar�� biz U�D-DER’li i�çi-
ler fabrikalarda, sendikalarda, i�çi 
semtlerinde ve meydanlarda, s�-
n�f�m�z�n örgütlü mücadelesini 

büyütmeye çal���yoruz. Sizleri de 
bu mücadeleye ortak olmaya, bir-

likte mücadele etmeye ça��r�yoruz. �
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T�S Sürecine Örgütlü Haz�rlanmak
��çilerin en az bir kere duydu�u veya söyledi�i bir söz 

vard�r: “Biz eskiden böyle miydik?” 
Hay�r, mücadeleci s�n�f sendikalar�na üye 
olan bizden önceki i�çi ku�aklar� böyle de-
�ildi. Bir vücudun iki eli iki kolu gibi s�ms�k� 
kavram��lard� birbirlerini, mücadeleyi ve sen-
dikalar�n�. ��çiler örgütlü mücadelenin için-
deydiler. Sendikal� olmak demek birçok hak-
k� beraberce elde etmek demekti. Birlikte hareket etmenin 
önemini bilen i�çiler, grevlere de s�ms�k� sar�l�rlard�. Örgütlü 
fabrikalar�n ço�unda i�çilerin y�lda 8 ila 12 ikramiye haklar� 
vard�. Her Toplu �� Sözle�me (T�S) dönemi yakla�t���nda i�-
çilerin daha fazla hak almak için grev silah�n� kullanacaklar� 
korkusu sarard� patronlar�. ��çiler grev dediklerinde makine-
ler susar, fabrika bacalar� tütmezdi. Mücade le ci sendikalar�n 
örgütlü oldu�u i�yerlerinde, Toplu �� Söz le� me tasla��n� i�çi-
lerin seçti�i T�S komitesi haz�rlard�. T�S görü�meleri ya sen-
dikan�n salonunda ya da i�yerinin yemekhanesinde sürdü-
rülürdü. ��çilerin seçip sendikalara gön derdikleri sendikac�-
lar ise i�çiler olmadan, i�çilere sormadan hiçbir i� yapamaz-
lard�. Bu görü�meler i�çilere aç�kt�. T�S görü�meleri kapal� 
kap�lar ard�nda, 5 y�ld�zl� otellerde sendikac�lar ve patron 
aras�nda bitirilemezdi. 

Hiç �a��rmay�n aynen böyleydi. Çünkü i�çiler örgütlüy-
dü. 

��çiler, bu tarz bir örgütlülü�ün, ücretlerinin artmas�, ya-
kacak yard�m�, çal��ma saatlerinin a�a��ya çekilmesi, kre� 
hakk�, yemek ve çay molalar�n�n korunmas� ve yeni haklar 
kazanmak anlam�na geldi�ini biliyorlard�. Bugün ne yaz�k 
ki sendikalar�m�z�n büyük ço�unlu�u mücadeleden uzakla�-
m�� ve i�çiler örgütsüz oldu�u için tablo tersine dönmü� du-
rumdad�r. ��çilerin örgütsüz oldu�unu bi-
len patronlar elimizde kalan k�r�nt�lar� 
da almak için sald�r�yorlar. Son aylarda 
kamuda ve özel sektörde süren T�S gö-
rü�melerinde ya�ananlar i�çi s�n�f�n�n 
örgütsüzlü�ünü ve da��n�kl���n� göste-
riyor. Binlerce i�çiyi ve ailesini ilgi-
lendiren T�S görü�melerinin hiçbir 
a�amas�ndan i�çilerin haberleri bile 
olmuyor. Örne�in, bu görü�melerin 
tasla��n�n nas�l haz�rland���n�, ne isten-
di�ini, nas�l sürdü�ünü yüz binlerce i�çi 
bilmiyor. Ço�umuz ara s�ra bas�na s�zd�-
r�lan haberlerden ne duyup görüyorsak onunla yetini-
yoruz. Peki sonuç ne oluyor? Son süreçte, Türk-�� ve Hak-�� 

bü-
rokratlar�-

n�n sergiledi�i gibi, 
göstermelik ve yar�m yamalak bir iki ey-

lemin ard�ndan sessiz sedas�z ihanet sözle�melerinin imza-
lanmas�…

Bu T�S sürecinde de, daha önce defalarca oldu�u gibi, 
sendika bürokratlar� arada bir medyada boy gösterip i�çile-
rin hakl� öfkesini dindirmek için oyalama konu�malar� yap-
t�lar. Bu konu�malarda sarfedilen, “istedi�imizi vermezlerse 
üretimden gelen gücümüzü kullan�r�z, i�çiyi soka�a dökeriz” 
gibi ifadelerin as�l amac�, patronlara gözda�� vermek de�il 
i�çileri kand�rmakt�. Sonuçta i�çilerin birçok kazan�lm�� hak-
k� daha ellerinden al�nmas�na ra�men, sendika bürokratlar�, 
utanmadan “iyi bir sözle�me imzalad�k” diyebildiler. 

Geçmi�te i�çiler örgütlü oldu�u için ne T�S görü�mele-
rinde ne de i�çileri ilgilendiren herhangi bir meselede sendi-
kac�lar böyle pi�kince davranamazlard�. Ciddi ücret art���yla 
biten bir T�S sürecinden sonra bile, sendikac�lardan hesap 
sorup “neden bizden habersiz T�S’i imzalad�n�z?” diye so-
ran bilinçli ve örgütlü i�çiler hiç de az�nl�k de�illerdi. Bilinçli 
i�çiler, T�S sürecine ba��ndan sonuna kadar sahip ç�kar, 
kendi denetimleri ve onaylar� d���nda bir anla�ma yap�lma-
s�na izin vermezlerdi.

Toplu �� Sözle�meleri i�çilerin nas�l çal��a-
ca��n�, ne kadar ücret alaca��n�, k�saca her yö-
nüyle hem i�çileri hem de ailelerini ilgilendirir. 

T�S biz i�çiler için son derece önemlidir. 
Çünkü iki veya üç y�l boyunca tencere-

mizde ne pi�ece�inden tutun da, y�lda 
ne kadar tatil yapaca��m�za, kaç saat 

çal���p, ne kadar dinlenece�imize 
dek ya�am�m�z�n her alan�n� ilgi-

lendiriyor. Öyleyse daha en ba��n-
da, T�S sürecine “T�S Komiteleri” 
kurarak haz�rlanmal�y�z. T�S’in 
maddelerini her ayr�nt�s�na kadar 
fabrikalar�m�zda tart��arak birlikte 

haz�rlamal�y�z. Geçmi�te sahip oldu�umuz 
haklar� yeniden kazanmam�z için örgütlenip mücade-

leye at�lmal�y�z. Çünkü örgütlü olmadan ve mücadele 
etmeden, de�il yeni haklar kazanmak elimizde kalan k�r�nt�-
lar� bile koruyamay�z. �

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

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

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

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

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

Acil Taleplerimiz �çin Mücadeleye!
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�� B�rakma Eyleminin 
Ak�am�nda Türk-��
��çileri Satt�
7 ayd�r devam eden görü�melerden sonra hükümet enf-

lasyon oran�n çok alt�nda kalan bir zam önermi�ti. 
T�kanan kamu toplu sözle�me görü�meleri nedeniyle Türk-
��, 7 Temmuzda 269 bin i�çiyi içine alan bir saatlik i� b�rak-
ma eylemi karar� alm��t�. Eylemin ak�am�nda bürokratlar 
hükümetin önerilerinin alt�na imza att�. Bürokratlar�n “dost-
lar al��veri�te görsün” karar�na ra�men i�yerlerinde i�çilerin 
büyük oranda kat�l�m�yla i� durdurma eylemleri gerçekle�ti-
rildi.

Bu eylemler çerçevesinde, Pendik Askeri Tersane-
sin de çal��an Harb-�� üyesi i�çiler de 1 saat boyunca i� b�-
rakt�. Askeri tersanede 1800 üyesi olan Harb-��, büyük ve 
co�kulu bir eylem gerçekle�tirdi. Bu eyleme ücretlerini ala-
mad��� için Limter-�� öncülü�ünde direni�e ba�layan CHT 
�nto i�çileri ve U�D-DER’li i�çiler olarak biz de destek ver-
dik. Konu�tu�umuz bir i�çi “Hükümet sendikalar� ve i�çileri 
yok say�yor. Patronlara te�vikler verilirken, i�çiler yok say�l�-
yor” dedi. Bir ba�ka i�çi ise “Sendikalar i�çilerin arkas�nda 
durmuyor. Elektrik, su ve do�algaza ortalama yüzde 60 
zam geldi. Bize önerilen zam ise yüzde 5 oran�nda. �imdi 
biz bunu nas�l kabul ederiz. Zamm� hükümet vermez, bizim 
almam�z laz�m” diyerek tepkisini dile getirdi.

Ayn� gün, bir grup Dikimevi i�çisi de 1 saat i� b�rakt�-
lar. Ancak Harb-�� üyesi Dikimevi i�çilerinin eylemi, askeri 
yönetim taraf�ndan engellenmeye çal���ld�. Eyleme kat�la-
cak i�çiler, i�ten atmakla tehdit edildiler. ��çilerin bir k�sm� 
asker zoruyla makine ba��na götürüldüler. Buna ra�men 
Dikimevi i�çilerinin bir k�sm� içeri girmeyerek d��ar�da kald� 
ve biz U�D-DER’li i�çiler de onlara destek verdik. U�D-
DER’in verdi�i deste�e te�ekkür eden i�çiler, askeri i�yerle-
rindeki grev yasaklar�n� ele�tirdiler. “Ci�erlerimiz var 
ama nefes alam�yoruz” diyen i�çiler, grev yasa��n�n 
kalk mas�n� istediklerini söylediler. 

Eylem günü, Yol-��’in örgütlü oldu�u Karayollar� 1. 
Bölge Müdürlü�ü önünde de bir bas�n aç�klamas� yap�ld�. 
Tez Koop-��, Deri-��, Harb-��, Belediye-�� ve Yol-�� 
üye si i�çiler Bölge Müdürlü�ü’nün bahçesinde topland�lar 
ve buradan giri�e kadar sloganlar e�li�inde yürüdüler. Ey-
leme U�D-DER’li i�çiler de destek verdi.

Yap�lan aç�klamada, son zamanlarda ciddi hak kay�pla-
r�na u�ran�ld���, ikramiyelerden kesilen vergi ve sigorta 
primleri nedeniyle ikramiyelerden birinin hükümet taraf�n-
dan gaspedildi�i dile getirildi. “Kriz varsa çare de var di-
yenler, bize evde oturma pazara ç�k diyenler, kapanan i�-
yerleri ve fabrikalar� üretime açmal�, i�ten ç�kartmalar� dur-
durmal�, k�dem tazminat�na dokunmamal�, çal��anlar�n ör-
gütlenmesinin önündeki engelleri kald�rmal�d�rlar” denildi. 

Türkiye çap�nda gerçekle�tirilen 1 saatlik i� b�rakma ey-
leminin ak�am�nda Türk-�� bürokratlar�, i�çilerin tepkilerine 
ve mücadele isteklerine kulak t�kayarak hükümetin dayatt�-
�� sözle�meyi imzalad�. Yap�lan anla�maya göre ilk alt� ay-
da %3, ikinci alt�nc� ayda ise 5,5 oran�nda zam yap�lacak. 

Ayr�ca dü�ük ücretli i�çilerin ücretinde 60 TL’lik bir iyile�tir-
me yap�lacak. Türk-�� bürokratlar�, hükümetin “grev yapar-
san�z yap�n” restinin üzerinden saatler geçmeden sözle�me-
ye imza atarak bir kez daha i�çi s�n�f�na ihanet etti. Bu söz-
le�meyle, yüz binlerce i�çi yoksulluk s�n�r�n�n alt�nda ya�a-
maya devam edecek. Üstelik on binlercesi asgari ücretin bi-
raz üzerinde bir ücret alacak. Sendikalar mücadeleci i�çile-
rin eline geçmedikçe ve bürokratlar sendikalardan defedil-
medikçe sat�� sözle�melerinin sonu gelmeyecektir. �

Asemat Grevi Sürüyor 
Bursa Nilüfer Organize Sanayi bölgesinde bulunan 

Asemat fabrikas�nda çal��an i�çiler 31 Aral�k 2008 tari-
hinden bu yana grevdeler. Çe�itli eylemler yapan i�çiler son 
olarak 26 Haziran tarihinde Bursa’ya yürüdüler. Asemat i�-
çileri, insanca ya�ayacak ücret talepleri kar��lanmad��� için 
grevdeler. Asemat fabrikas�nda Birle�ik Metal-�� sendikas� 
örgütlü. Asemat patronu grevi k�rmak için türlü hileler yap�-
yor. Patron i�çileri sendika de�i�tirmeye zorlayarak, Türk 
Metal sendikas�n� yetkili k�lmaya çal���yor. Asemat i�çileri 
hem patronlara hem de Türk Metal çetesine kar�� uyan�k ol-
mak ve kazand�klar� mevziyi kaybetmeden mücadeleye de-
vam etmek zorundalar. Asemat i�çilerinin kazanmas� için s�-
n�f dayan��mas�n� yükseltelim! ��

Maden ��çileri Mücadele 
Ederek Kazand� 
Mu�la’n�n Milas ilçesinde Türk-��’e ba�l� Türkiye Maden-

�� Sendikas�nda örgütlü maden i�çileri, ta�eronla�t�r-
maya kar�� 1 Haziranda direni�e ba�lam��t�. Maden i�çileri-
nin direni�e ç�kmas�n�n nedeni, as�l i�lerden biri olan patlat-
ma i�inin ta�eron firmalara verilmesi için aç�lan ihale idi. Ta-
�eron firman�n getirdi�i i�çilerin tesislere girip çal��mas�na 
izin vermeyen sendikal� i�çiler, 17. günün sonunda verdikle-
ri mücadeleyi kazand�lar. 1 Haziran günü ba�layan maden 
i�çilerinin direni�i 17 Haziranda kazan�mla son buldu. Ma-
den i�çileri sendikalar� ile birlikte mücadele ederek kazand�-
lar. ��çi s�n�f� mücadele etmeden hiçbir hak kazanam�yor. 
Mücadele etmeden kazan�lm�� haklar�n� da koruyam�yor. �
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Limter-�� öncülü�ünde 23 Haziran Sal� gü-
nünden bu yana Pendik askeri tersanesi 

önünde direni�lerini sürdüren CHT �nto i�çile-
ri, 6 Temmuz Pazartesi günü bas�n aç�klamas� 
gerçekle�tirdiler. Bas�n aç�klamas�na askeri ter-
sanede çal��an Harb-�� sendikas�na üye i�çiler, 
Nakliyat-��, Arjantin’de Rio Santiago tersane-
sini i�gal eden tersane i�çileri ve direni�te bu-
lunan i�çilerin aileleri gelmi�lerdi. U�D-DER’li 
i�çiler olarak bizler de tersane i�çilerinin ya-
n�ndayd�k. 

CHT �nto firmas�n�n yap�lan anla�maya 
uymad���n� dile getiren Limter-�� Genel 
Ba�kan� Cem Dinç, patronun, i�çileri dizgin-
sizce sömürmek için her türlü yalana, hileye 
ve entrikaya ba�vurdu�una dikkat çekti. Dinç, 
“ama biz buna izin vermeyece�iz, hakk�m�z� 
almak için sonuna kadar direnece�iz” dedi. 
Arjantin’den gelen tersane i�çilerinden biri 
�öyle konu�tu: “Tersaneleri özelle�tirmek istediler ve bir-
çok i�çi arkada��m�z� i�ten att�lar. Biz de bunun üzerine di-
reni�e geçtik ve tersaneyi i�gal ettik. Patronlar�n sald�r�lar�-
na kar�� tek güvencemiz i�çilerin birli�idir. Direni�i kazan-
d�k ve i�yerinde yönetimi ele geçirdik. Özelle�tirmeler dur-
duruldu. 200 i�çi daha i�e al�nd�. Sözle�meli ve güvencesiz 

çal���yorduk. Biz orada çocuklar�m�z�n gelece�i için diren-
dik. Haklar�m�z� ancak ve ancak mücadele edersek kaza-
n�r�z. Tüm Arjantinli i�çilerden selamlar.” “Direne Direne 
Kazanaca��z” ve “Ya�as�n Enternasyonal Dayan��ma” slo-
ganlar�yla bas�n aç�klamas� son buldu. �

Sabiha Gökçen 
��çilerinin Sendikal 
Mücadelesi Sürüyor

�stanbul Sabiha Gökçen Havaalan� 
i�çileri 12 Haziranda Hava-�� sendi-

kas�na üye olmaya ba�lad�lar. 17 
Haziranda ise i�çilerin sendikala�t���n� 
haber alan müdürler performans dü-
�üklü�ünü gerekçe göstererek i�çilerin 
bir bölümünü i�ten att�lar. Havaala-
n�nda yer i�lerinde çal��an i�çiler, sen-
dikal nedenlerle i�ten at�lan arkada�-
lar�n�n i�e geri al�nmas� için i� b�rakt�-
lar. ��çilerin i� b�rakmas� üzerine �irket 
müdürleri sendikan�n ve i�çilerin seç-
ti�i temsilcilerle görü�tüler. Yap�lan 
görü�menin ard�ndan, i�ten at�lan i�-
çilerin bir bölümüne i�ba�� yapt�r�ld�. 
Geriye kalan i�çilerin tümü için ise bi-
lahare i�ba�� yapt�r�laca�� konusunda 
anla�ma sa�land�. �irket, i�ten att��� 
i�çilere gönderdi�i fesih bildirimini de 
geri ald�. ��çiler birlik oldu�unda, pat-
ronlar�n, örgütlü duran i�çilerin talep-
lerini kabul etmekten ba�ka bir seçe-
nekleri kalm�yor. �

Tüm Bel-Sen Üyeleri 
Haklar�n� �stiyor
Bak�rköy Belediyesinde çal��an Tüm Bel-Sen üyeleri, 29 Mart yerel seçimle-

rinden önce imzalanan toplu i� sözle�mesinin uygulanmas� talebiyle 
Bak�rköy Özgürlük Meydan�nda bir bas�n aç�klamas� gerçekle�tirdiler. Tüm Bel-
Sen, E�itim-Sen ve SES yöneticilerinin kat�ld��� eylemde, bas�n aç�klamas�n� 
Tüm Bel-Sen 1 No’lu �ube Ba�kan� Kadri K�l�c� okudu. K�l�c�, yapt��� aç�klama-
da, seçimlerden bu yana geçen 3 ay boyunca toplu sözle�meden do�an hakla-
r�n�n ödenmedi�ini, belediye binas�nda parmak izi uygulamas�na geçilmek is-
tendi�ini ve çal��anlar�n “emeklilik” dayatmas�yla kar�� kar��ya kald�klar�n� söy-
ledi. Görü�me taleplerinin belediye yönetimi taraf�ndan yan�ts�z b�rak�ld���na 
i�aret eden K�l�c�, sendikal faaliyetlerin CHP’li belediye ba�kan� Ate� Ünal Erzen 
taraf�ndan engellenmek 
istendi�ine de dikkat 
çekti. Haziran ay� için-
de ve Temmuz ay� ba-
��nda, sorunlar�n çözü-
mü talebiyle protesto 
yürüyü�leri yapt�klar�n� 
dile getiren K�l�c�, söz-
le�meden do�an hakla-
r� ödeninceye ve so-
runlar çözülünceye ka-
dar mücadeleye devam 
edeceklerini belirtti. �

Pendik Askeri Tersanesinde Direni� Sürüyor
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SES �i�li �ube Ba�kan� Rabia Tuncer ile �ube 
Sekreteri Akife Akta�’�n sürgün edilmesi, Okmeydan� 

E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi önünde yap�lan bas�n 
aç�klamas� ile protesto edildi. Bas�n aç�klamas� SES 
Genel Ba�kan� Bedriye Yorgun taraf�ndan okundu. 
Aç�klamada, sa�l�k sistemini düzeltmeyen siyasi iktidar�n, 
tam tersine, i� güvencesini kald�r�p i� yo�unlu�unu a��r-
la�t�rarak ve temel ücretleri insanca ya�am ko�ullar�n�n al-
t�nda tutarak sa�l�k emekçilerine sald�rd��� ifade edildi. 
Bu uygulamalara kar�� mücadele eden sendika yönetici-
lerinin bask�, ceza, tutuklama ve sürgünlerle y�ld�r�lmaya 
çal���ld���na dikkat çekildi. Aç�klaman�n sonunda “Hü-
kümeti uyar�yoruz! Sendikam�za yönelik sald�r�lara son 
verin. �ube ba�kan�m�z Rabia Tuncer ve �ube sekreteri-
miz Akife Akta�’�n sürgün kararlar�n� derhal iptal edin” 
denildi. Eylem, mücadele ça�r�s�yla ve at�lan sloganlarla 
sona erdi. �

 � Bursa’dan U�D-DER üyesi i�çiler 

Bursa Büyük�ehir Belediyesine ba�-
l� Bursa Otobüs ��letmesinin (BU-

RULA�) ta�eron �irketi Evin Ta�� ma c�-
l�kta çal��an 133 i�çi, geçen y�l�n Hazi-
ran ay�nda sendikal� olduklar� için i�le-
rinden at�lm��lard�. Bunun üzerine, 

TÜMT�S üyesi 133 i�çi, bir y�l süren 
bir hukuk mücadelesi verdi ve en so-
nunda kazand�lar. ��çiler 370 gün bo-
yunca her Pazar günü Bursa Büyük-
�ehir Belediyesinin önünde aileleriyle 
birlikte eylemler yapt�lar ve y�lmadan 
direndiler. �� mahkemesinin i�çilerin 

aleyhine karar vermesi üzerine i�çiler 
Yarg�tay’a gittiler. Yarg�tay karar� bozdu 
ve i�çilerin i�lerine iade edilmeleri ge-
rekti�ini hükme ba�lad�. 40 i�çi hakla-
r�n� kazan�rken, di�er i�çiler hukuki sü-
recin tamamlanmas�n� bekliyorlar. �

Hacettepe i�çileri 
eylemdeydi

 � Hacettepe’den U�D-DER’li bir i�çi 

Hacettepe  Üniversite Hastanesi’nde Marmara isimli ta-
�e ron �irkete ba�l� çal��an i�çilerin maa�lar�n�n düzen-

siz ödenmesi devam ediyor. Yakla��k 1,5 ayd�r i�çilere tek 
kuru� ödeme yap�lmad��� gibi bu durum i�çilere hastane ile 
�irket aras�ndaki anla�mazl�k gibi gösterilerek i�çilerin kafas� 
buland�r�l�yor.

Y�llard�r bu duruma katlanmalar�, sabretmeleri, �ükret-
meleri söylenen i�çilerin art�k ne katlanacak, ne sabredecek, 
ne de �ükredecek gücü kalmad�. Ve bu durumu eylemle 
hastane yönetimine duyurmaya çal��t�lar. Bir gün öncesinde 
di�er i�çilere yönelik ba�latt�klar� duyuru ile i�çiler, ertesi sa-
bah erkenden hastane giri�inde toplanma karar� ald�lar. 
Eylemlerini, hastanenin çe�itli yerlerine bildiriler asarak du-
yurdular. 

Sabah oldu�unda i�çiler bir bir toplanma yerine gelme-
ye ba�lad�lar. ��veren temsilcileri, i�çileri da��tmak amac�yla, 
ülkenin krizde oldu�unu ve pek çok i�yerinde i�çilerin para-
lar�n� alamad���n� söylediler. Ancak i�çiler, art�k bu sözlere 
kanmad�klar�n� söyleyerek cevap verdiler. Daha sonra ey-
lem bitirildi ve i�çiler da��ld�. Birkaç saat sonra �irket ve 
hastane yönetimi hafta ba��nda i�çilerin ödenmeyen parala-
r�n�n tamam�n�n yat�r�laca�� aç�klamas�n� yapt�. Bir saat sü-
ren eylem sonunda bu aç�klama yap�ld�ysa daha kararl� ve 
örgütlü bir eylemde daha çok �ey kazanabilece�imizi ya�a-
yarak ö�rendik. �

Herkese Sa�l�k Güvenli Gelecek Platformu 11 
Temmuz günü Tuzla Gemi önünde tersane-

lerde ya�anan i� cinayetlerini ve özel istihdam bü-
rolar�na onay veren yasay� protesto etti. Bas�n 
aç�klamas�na biz U�D-DER’li i�çiler de des tek ver-
dik. Limter-�� Sendikas� Genel Ba� ka n� Cem Dinç, 
okudu�u bas�n aç�klamas�nda  “…önümüzdeki 
aylarda da sermayenin kâr� için en az bir i�çi daha 
ölecek, bu gidi�e dur demek için buraday�z. 
Ölmeyip çal��an i�çilere de özel istihdam bürolar� 
ile kölelik ko�ullar�nda çal��ma dayat�l�yor” dedi. 
Ya�anan ölümlere ve kölelik yasalar�na dur diye-
bilmek için tersanelerde, fabrikalarda i�çi s�n�f�n�n 
üretti�i her yerde, militan bir mücadele ile örgüt-
lenmeli ve patronlara kar�� mücadele etmeliyiz. �

Y

SES Üyeleri Sürgünleri 
Protesto Etti

Tersane Bölgesinde Protesto

BURULA�’ta Zafer Direnen ��çilerin Oldu



6 i�çi dayan��mas�   •   15 Temmuz 2009   •   no: 16www.uidder.org

��Ç� HAREKET�NDEN

DESA ��çilerinin 
Direni�i Sona Erdi
Desa Deri i�çilerinin Sefaköy’de ve 

Düzce’de sürdürdükleri direni�, fabrika 
önünde yap�lan bas�n aç�klamas�yla sona erdi-
rildi. Düzce’deki direni� 418 gün, Emine 
Arslan’�n direni�i ise 352 gün boyunca devam 
etti. Aç�lan i�e iade davas� i�çiler lehine sonuç-
lanm�� ve bu durum geçti�imiz günlerde 
Yarg�tay taraf�ndan da onanm��t�. Yarg�tay ka-
rar�na göre, i�çiler ya i�e geri al�nacak ya da 12 
ayl�k sendikal tazminat ve 4 ay bo�ta geçen za-
manla birlikte tüm alacaklar� ödenecek. At�lan 
i�çilerin sadece üçü i�e geri ça�r�ld�. 15 i�çinin-
se tazminat ödemeleri yap�ld�. Bas�n aç�klama-
s�ndan sonra söz alan Emine Arslan, “Bize 
ödenecek parayla bu mücadele sona ermeye-
cek, para için direni�e geçmedik. Desa’ya sen-
dika girmesi için ve direni�le birlikte düzeltilen 
ko�ullar�n kal�c� olmas� için mücadele yürütece-
�iz” dedi. �

E-Kart Grevi 1. 
Y�l�n� Doldurdu
Bas�n-��’in yarg� karar�yla kesinle�en 

toplu sözle�me yetkisine ra�men, 
Eczac�ba��/E-Kart yönetimi sendikay� 
tan�mayarak i�çileri greve zorlam��t�. 
Yasalar� ve i�çilerin iradesini hiçe sayan 
E-Kart yönetimine kar�� 16 Haziran 
2008’de ba�layan grev, birinci y�l�n� 
doldurdu. E-Kart patronu halen sendi-
ka ile masaya oturmay� reddediyor. 
E-Kart i�çileri, grevin birinci y�ldönü-
münde, Eczac�ba�� grubuna ait 
Levent’teki Kanyon al��veri� merkezinin 
önünde bir bas�n aç�klamas� düzenlen-
diler. Direni�teki i�çiler, sendikalar ve 
çe�itli çevrelerin kat�ld��� eyleme, der-
ne�imiz U�D-DER de destek verdi. 
Sendika tan�n�ncaya kadar grevi karar-
l�l�kla sürdüreceklerini vurgulayan i�çi-
ler, Eczac�ba��’n�n logosuna boyal� elle-
rini ve parmaklar�n� basarak “sanatsal” 
bir protestoya da imza att�lar. �

�ETT ��çileri Eylem Yapt�
�ETT i�çileri 1 Temmuz günü “Hâlâ maa��m� almad�m. �ETT i�çile-

ri” yaz�l� kolluklar takarak i�e gittiler. 2 Temmuz günü ise, Hizmet-
�� sendikas�na ba�l� i�çiler �stanbul Büyük�ehir Belediyesi Beyo�lu 
�ETT Genel Müdürlü�ü önünde toplanarak bas�n aç�klamas� yapt�-
lar. Aç�klamada, 6 y�ld�r ücretlerin zaman�nda al�namad��� ifade 
edildi. Bas�n aç�klamas� sonras�nda, �ETT i�çileriyle ya�ad�klar� so-
runlar hakk�nda konu�tuk. ��çiler ücretlerini düzenli alamad�klar� 
için ba�ta ev kiralar�, elektrik, su, do�algaz ve mutfak giderleri gibi 
temel ihtiyaçlar�n� bile kar��layamad�klar�n�, bundan dolay� kredi 
kart� kulland�klar�n� ve borçlar�n� ödeyemedikleri için gecikme ceza-
lar� ödediklerini anlatt�lar. �ETT i�çileri “art�k sabr�m�z kalmad�” de-
diler. �ETT i�çileri, belediye ba�kan� Kadir Topba� ve yetkilileri uyar-
d�klar�n� dile getirdiler. Ücretlerini zaman�nda alana kadar eylemleri-
ne devam edeceklerini söylediler. �

Patronlar�n, i�çileri kurals�z ve güvence-
siz çal��t�rmas�n�n sonucu üç i�çi daha

i� cinayetine kurban gitti. 22 Haziran tari-
hinde Marport A.�.’de, Kalkavan Nakliyat 
ta�eron firmas�nda çal��an Halit isimli bir i�-
çi, gemi yükleme makinesinin çarpmas� so-
nucu ya�am�n� yitirdi. Marport liman�nda i�
cinayetine kurban giden i�çi say�s� 12’ye 
ç�kt�. 

Çeliktrans Tersanesinde, 8 Temmuzda 
meydana gelen patlamada, Bayram Kütük 
adl� bir i�çi hayat�n� kaybetti, 4 i�çi de yara-
land�. Yaralanan i�çilerden biri hâlâ yo�un 
bak�mda ve hayati tehlikesi devam ediyor. 

Bayram Kütük’ün ölümüyle birlikte Tuzla
tersanelerinde hayat�n� kaybeden i�çilerin
say�s� 127’ye ç�kt�. Tersane patronlar� kaza-
lar�n nedenini i�çilerin bilinçsiz olmas�na
ba�l�yorlard�. Kazalar� önlemek ad�na i�çi-
lere sertifika verdiler. �imdi i�çiler ellerinde-
ki sertifikalarla birlikte ölmeye devam edi-
yorlar.

Bursa’da üretim yapan Oyak Renault 
otomobil fabrikas�nda 20 Haziran günü ya-
�anan i� cinayeti sonucunda 10 tonluk kal�-
b�n alt�nda kalan Ercan Çolak feci �ekilde
can verdi. Müdürler ve �efler üretime ara
verilmemesi için, i�çileri arkada�lar�n�n can-

s�z bedeninin yan�na dahi yakla�t�rmad�lar.
Patronlar�n sad�k u�a�� Türk Metal temsilci 
ve yöneticileri ise hiçbir �ey olmam�� gibi
davranmaya devam ettiler. Re nault müdür-
leri ve Türk Metal yöneticilerinin son icraat� 
ise, i�çilerin Ercan’�n cenazesine kat�lmalar�-
na engel olmak oldu. 

Krizi de f�rsat bilen patronlar bir taraftan 
i�çi ç�kart�yor, bir taraftan da daha az i�çiyi
gece gündüz demeden çal��t�r�yorlar. Uzun
i� saatleri ve a��r çal��ma ko�ullar� i� kazala-
r�n� kaç�n�lmaz hale getiriyor. Ölüm cül ka-
zalar�n nedeni kârdan ba�ka bir �ey dü�ün-
meyen patronlard�r. ��çiler s�ran�n kime ge-
lece�ini bekleyerek kurtulamazlar. Örgüt-
lenmekten ve mücadele etmekten ba� ka bir
ç�kar yolumuz yok. �

�� Cinayetleri Devam Ediyor
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�rlanda’da Binlerce Elektrik 
Teknisyeni �� B�rakt� 

Geçti�imiz y�llarda “Kelt Kaplan�” olarak tan�mlanan 
�rlanda, ekonomik krizle birlikte faturay� i�çiye kesmeye 
ba�lad�. Ancak buna kar��l�k 10 bin 500 elektrik teknisyeni, 
ücretlerinin kesilmesini engellemek, ko�ullar�n�n düzeltilme-
sini sa�lamak, 2007 ve 2008 y�llar�ndan bu yana verilme-
yen %11’lik ücret art���n�n ödenmesi talebiyle 6 Temmuzda 
greve ç�kt�. Patronlarsa, de�il %11’lik ücret art���n� vermek, 
%10 ücret kesintisi yapacaklar�n� aç�kl�yorlar. �rlanda �n�aat 
Federasyonu Ba�kan�, sanki bizim politikac�lar�m�z�n ikiz 
karde�iymi� gibi, i�çilerin taleplerine �öyle cevap veriyor: 
“��çilerin taleplerini kar��lamak yaln�zca in�aat sektörüne 
de�il tüm bir ülke ekonomisine büyük darbe olur. Biz, bu 
darbeyi vuramay�z.” Ne kadar tan�d�k de�il mi? Kendi elle-
riyle yaratt�klar� ekonomik kriz tüm dünyaya darbe vurur-
ken, bunun faturas�n� ödemek istemeyen i�çilerin hak mü-
cadeleleri “ülke ekonomisine darbe vurmak”la suçlan�yor! 
Elektrik teknisyenlerinin grevine destek vereceklerini aç�kla-
yan in�aat i�çileri, Dublin Havaalan�, futbol stadyumu ve 
Intel gibi büyük firmalar�n in�aatlar�nda grev gözcülü�ü ya-
parak bu deste�i somutlad�lar. 

Total 900 ��çiyi ��ten Att�
�ngiltere’nin Lindsey petrol rafinerisinde patronlar�n sal-

d�r�lar� art�yor. Geçti�imiz hafta 51 i�çi i�ten at�ld�. Bunun 
ard�ndan 1200 i�çi, i�ten ç�kart�lan arkada�lar� tekrar i�e 
al�n�ncaya kadar çal��mayacaklar�n� duyurarak greve gitti-

ler. Bu grevi “yasad��� grev” olarak tan�mlayan Total patro-
nu, 18 Haziran gecesi 900 i�çiyi daha i�ten ç�kard�. 51 i�çi-
nin i�ten at�lmas�n�n ard�ndan Lindsey’de ba�layan grevler 
di�er kentlere de yay�l�yor. Aralar�nda �ngiltere’nin en bü-
yük termik santralinin de bulundu�u çe�itli santrallerde i�çi-
ler “yasad���” greve gittiler. Yasalara uygun hareket etti�ini 
söyleyen Total patronu, Ocak ay�nda da, göçmen �talyan 
ve Portekiz i�çilerini getirerek daha ucuz i�gücü kullanmas�-
n� sa�layan “yasay�” uygulam��t�! ��çilerin buna kar�� grev-
ler düzenlemesinin ard�ndan üretim büyük çapta sekteye 
u�ram��t�. Sonuçta patron geri ad�m atmak zorunda kal-
m��t�. Total patronunun uygulamalar� ak�llara �u soruyu ge-
tiriyor: “Yasalar� kim yap�yor?” ve “Bu yasalar kimi koru-
mak için yap�l�yor?” Yan�t belli de�il mi?

Londra Metro ��çileri Hayat� Felç Etti
Sosyal güvenlik haklar� ve ücret alacaklar�n�n verilme-

mesine, disiplin cezas� bahanesiyle i�ten ç�karmalara ve kri-
zin faturas�n� i�çilerin s�rt�na y�kma planlar�na kar��, Londra 
metro çal��anlar� 9 Haziranda greve ç�kt�lar. 3 gün süren 
grevde, milyonlarca insan�n kulland��� tren ta��mac�l��� al-
tüst oldu ve ba�kent Londra’n�n trafi�i felce u�rad�. Bu 
grevden 2 gün sonra da Londra Posta Servisi i�çileri, ücret 
alacaklar� için 24 saatlik grev düzenledi. Hükümet grevcileri 
sabotajc� olarak de�erlendirirken, sermaye medyas� da 
grev haberlerini “Metro Grevinde 3. Gün, Kaosun 
Detaylar�” gibi ba�l�klarla yay�nlad�. Hükümet ve medya, 
Londra’da da Türkiye’deki patronlar�n yapt�klar�ndan farkl� 
davranm�yor. Hat�rlanacak olursa, Türkiye’de toplu sözle�-
me görü�melerinin t�kanmas�yla greve ç�kan Telekom i�çile-
ri için de sabotajc�, provokatör tan�mlar� yap�lm��t�. 
Ücretlerimizi ödemeyen, haklar�m�z� gasp eden, bizleri i�ten 
atan patronlar, akl� ba��nda, efendi adamlar olarak tan�m-
lan�yorken, hakk�n� arayan i�çiler dünyan�n her yerinde sa-
botajc� olarak görülüyor. O zaman demektir ki, kriz derin-
le�tikçe dünyam�z “sabotajc�larla” dolacak.

�ilili Ö�retmenler 3 Haftal�k 
Grevlerini Bitirdiler

�ili’de 3 hafta boyunca grevde olan 80 bin ö�retmen ve 
1 milyondan fazla ö�renci 8 Haziranda okullar�na geri dön-

Bütün Ülkelerin ��çileri, Birle�in!
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düler. �ili hükümetinin daha öncesinde söz verdi�i ama bir 
türlü ödemedi�i ikramiyeler için greve ç�kan ö�retmenler, 
bu mücadelenin sonucunda ikramiyelerin ödenmesini ga-
ranti alt�na ald�lar. Anla�ma bütün �ili’de uygulamaya ko-
nulacak. Ö�retmenler hem bu y�l�n ikramiyelerini hem de 
2007 ve 2008 y�llar�ndaki ödenmeyen ikramiyelerini ala-
caklar. Grevci ö�retmenlerin yüzde 76’s� bu anla�may� ka-
bul etti. Bu grevin ba�lat�lmas�na öncülük eden 
Valparaiso’daki ö�retmenler ise, ikramiyelerde iyile�tirme 
taleplerinde �srar ederek anla�may� reddettiler. 

Genel Grev Peru’yu Vurdu
Peru’da Garcia hükümetine kar�� 7-9 Temmuz tarihleri 

aras�nda 100 binlerce ki�inin kat�ld��� genel grev gerçekle�ti. 
Ülkenin en güçlü i�çi sendikas� olan CGTP, 72 saatlik bir 
genel grevle ö�retmenleri, ula��m i�çilerini ve di�er sektörde 
çal��an i�çileri birle�tirdi. Ülke çap�nda yollar kesildi, sokak 
gösterileri organize edildi. Hükümet ise kitleleri bask� yoluy-
la sindirmeye çal���yor. Polis 30 ki�iyi katletti ve yüzlerce ki�i 
ciddi biçimde yaraland�. Peru halk� Garcia hükümetinin ser-
best piyasa politikalar�na kar�� sokaklara akt�. Lima, Cuzco 
ve Arequipa gibi metropollerde gerçekle�tirilen genel grev 
Peru’da hayat� durdurdu. Bir ay önce de Amazon halk� top-
rak hakk� için polisle çat��m�� ve kolluk güçleri 33 ki�iyi kat-
letmi�ti. 

Güney Afrika ��çileri Dünya 
Kupas�n� Tehdit Ediyor

Afrika’da ilk kez gerçekle�tirilecek olan 2010 Dünya 
Kupas� için stadyum in�a eden in�aat i�çileri 8 Temmuzda 
ücretlerinin yükseltilmesi talebi ile greve ç�kt�. ��çiler ba�kent 
Cape Town’da bulunan Green Point Stadyumu ve 
Durban’daki Moses Mabhida Stadyumu önünde eylem 
yapt�. Sendika sözcüsü 70 bin in�aat i�çisinin greve kat�ld�-
��n� ve talepleri kabul edilinceye kadar da devam edecekle-
rini aç�klad�. �n�aat i�çileri %13’lük ücret art��� talep eder-
ken patronlar %10,4 öneriyorlar. Çar�amba günü 25 bin 
olan grevci i�çi say�s� grevin ikinci gününde 70 bine yüksel-
di. 

�ran’da ��çi Sendikalar� da 
Direni�e Kat�ld�lar

�ran’da devlet güçlerinin tüm bask�lar�na ve sald�r�lar�na 
ra�men sokak gösterileri uzun süre devam etti. Devlete 
ba�l� polis ve milis güçleri onlarca insan� öldürdü, yüzlerce-

sini yaralad� ve hapse att�. Burjuva medya, isyana dönü�en 
halk tepkisini orta s�n�flar�n ve gençli�in tepkisi olarak yan-
s�t�yor. Oysa �ran’da tüm toplum içten içe kayn�yor ve ör-
gütlü i�çiler de bu isyana destek veriyorlar.

�ran devletine ait olan ve Ortado�u’nun en büyük oto-
motiv fabrikas� unvan�na sahip olan Hodro otomobil fabri-
kalar�n�n direngen i�çileri de bu i�çiler aras�nda yer ald�lar. 
Her bir fabrikas�nda on binlerce i�çinin çal��t��� ve toplam 
100 bin i�çisi bulunan Hodro i�letmesinin i�çileri, ba�latt�k-
lar� i� durdurma eylemiyle protestolara destek verdiklerini 
duyurdular. Hodro i�çileri, �ran hükümetinin anayasay� çi�-
neyerek yok sayd��� oylar�na sahip ç�kt�klar�n� ve protesto 
eylemlerine kat�lman�n bir görev oldu�unu belirttiler. Hodro 
i�çileri, ö�rencilere, i�çilere ve kad�nlara kar�� uygulanan 
bask�lar� protesto etmek için her vardiyada yar�m saat i� 
durduracaklar�n� aç�klad�lar. ��çiler, gündüz vardiyas�nda sa-
at 10:00-10:30 aras�nda, gece vardiyas�nda ise 3:00-3:30 
aras�nda i� durdurma eylemleri yapt�lar.

Y�llard�r Otobüs ��çileri Sendikas�nda sendikala�mak için 
her türlü bask�y� göze alan otobüs i�çileri de mücadeleye 
destek verdiklerini duyurdular. ��çiler, sosyal ve sendikal 
haklar�n ve �ran halk�n�n seçim tercihinin tan�nmas� talebiy-
le mücadeleye kat�ld�klar�n� ifade ettiler. 

Bulgaristan’da Binlerce ��çi 
Krizi Protesto Etti

Bulgaristan’�n ba�kenti Sofya’da binlerce i�çi 16 
Haziranda hükümeti protesto etti. ��çiler, hükümetin i�ten 
ç�karmalara ve ekonomik krize kar�� hiçbir tedbir almamas�-
na kar�� miting düzenlediler. Ö�retmenler, çiftçiler, nakliye 
i�çileri, madenciler ve di�er sektörlerden yakla��k 3 bin i�çi, 
ba�bakanl�k binas�n�n önünde topland�. “Param�z� istiyo-
ruz”, “Umutlar�m�z� geri verin”, “Yoksulla�mak ve utanç 
içinde ya�amak istemiyoruz” yaz�l� pankartlar ta��yan i�çiler 
“art�k yeter” dediler.

Ad�ndan ba�ka sosyalizmle bir ilgisi olmayan “Sosyalist 
Parti” hükümeti ise, kamu harcamalar�n� azaltma gerekçe-
siyle i�çi ücretlerini dondurmay� planl�yor. Bu durumdan 
400 bin kamu çal��an� etkilenecek. ��çiler ayl�k ücretlerin ve 
i�sizlik maa��n�n yükseltilmesini talep ediyorlar. Bulgaristan 
ekonomisi son on y�lda h�zl� bir yükseli� ya�amas�na ra�-
men, asgari ücret 300 avro ile Avrupa’n�n en dü�ük asgari 
ücreti durumunda bulunuyor.

Almanya’da 30 Bin Anaokulu ��çisi Grevde
Almanya’n�n Köln �ehrinde, 30 bin anaokulu i�çisi, sos-

yal hizmet çal��an� ve ö�retmen, 15 Haziranda greve gitti. 
Grevin yap�ld��� Pazartesi günü, okullar ve kre�ler çal��ma-
d�. K�rm�z� ti�örtler giyerek yürüyen i�çiler, Köln sokaklar�n-
da “daha güzel bir gelecek” slogan�n� yükselttiler.

Almanya’da çocuk bak�m i�çileri, ö�retmenlere göre da-
ha dü�ük oranl� sa�l�k sigortas�na sahipler. Hak ve ücret 
adaletsizli�i yaln�zca bununla s�n�rl� de�il. Ayn� i�i yapan 
genç i�çilerin ücretleri de di�er çal��anlara göre daha dü�ük. 
��çiler, ücretlerin art�r�lmas�n�, sa�l�k hizmetlerinin düzeltil-
mesini ve sosyal haklar�n art�r�lmas�n� istiyorlar. �
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U�D-DER 3 Ya��nda!
Uluslararas� ��çi Dayan��mas� Derne�i üçüncü mücadele 

y�l�n� doldurdu. Emek vermeden hiçbir �eyin bizim ol-
mayaca��n� en iyi biz i�çiler biliriz. Bir araya gelip gücümü-
zü birle�tirmeden ya�ad���m�z sorunlar�n hiçbirini çözeme-
yiz. U�D-DER’in amac� i�çileri bir araya getirmek, i�çiler 
aras�nda dayan��may� sa�lamak ve örgütlü mücadeleyi 
yükseltmektir. Biz s�n�f bilinçli, mücadeleci i�çiler U�D-DER’i 
kurmadan önce, ��çi Öz-E�itim Gruplar� ad�yla fabrikalar-
da, sendikalarda örgütlü çal��ma yürütüyorduk. Bu çal��-
malar�m�zda tüm i�çi karde�lerimizi mücadeleye katmay�, 
sendikalar�m�z� mücadeleci birer i�çi örgütü haline getirme-
yi, militan s�n�f sendikac�l��� anlay���n� yaymay� hedefledik. 
U�D-DER’i kurduktan sonra aram�za sendikal� ve sendikas�z 
yeni i�çi karde�lerimiz de kat�ld�. Biz U�D-DER’li i�çiler, geç-
mi� i�çi ku�aklar�n�n deneyimlerini, disiplinini, dayan��ma 
kültürünü yeni i�çi ku�aklar�na aktararak yolumuza devam 
ediyoruz.  

Üç y�ld�r i�çi s�n�f�n�n mücadelesini güçlendirmek için 
çal���yoruz. Dönüp geriye bakt���m�zda, hiç de az�msanma-
yacak bir yol ald���m�z� görüyoruz. Derne�imizin temsilcilik-
lerinin oldu�u her yerde düzenli olarak i�çi s�n�f�n� ilgilendi-
ren etkinlikler yap�yoruz. Bu etkinliklerde i�çi s�n�f�n�n ulus-
lararas� mücadele deneyimlerini genç i�çi ku�aklar�na akta-
r�yoruz. Bu konular� bazen bir film gösterimi vesilesiyle, 
bazen bir seminer yoluyla, bazen bir tiyatro oyunuy-
la i�liyoruz. ��çi sa�l��� ve i�çi haklar�, futbol, sine-
ma gibi kol faaliyetlerimiz, i�çi tiyatrosu, i�çi ko-
rosu gibi çal��malar�m�z devam ediyor. U�D-
DER ��çi Tiyatrosu, Türkiye ve dünya i�çi 
s�n�f�n�n 1 May�s, 15-16 Haziran gibi ta-
rihsel deneyimlerini oyunla�t�rarak sahne-
ye koydu. U�D-DER bünyesinde ku-
rulan Y�ld�zlara Özgürlük Müzik 
Grubu da grev ve direni� yerlerin-
de, �enliklerde mücadele ezgilerini 
seslendiriyor. Düzenledi�imiz et-
kinliklere yüzlerce i�çi, aileleri ile 
birlikte kat�l�yor.

U�D-DER’in faaliyetlerinden 
biri de 16 ayd�r düzenli olarak ç�-
kartt��� ��çi Dayan��mas� bülteni-
dir. ��çi Dayan��mas�, Türkiye ve 
dünya i�çi hareketinden geli�me-
lere, grev ve direni�lerden haber-
lere, fabrikalardan gelen i�çi mek-
tuplar�na yer veriyor. ��çilerin 
eme�inin ürünü olan bültenimizi, 
fabrika önlerinde di�er i�çi kar-
de�lerimize yine i�çilerin eliyle 
ula�t�r�yoruz. ��çiler, bültenimiz 
arac�l���yla, hangi haklara sahip 
olduklar�n� ve nas�l mücadele edil-
mesi gerekti�ini ö�reniyorlar. Kriz 
nedeniyle patronlar s�n�f�n�n artan 

sald�r�lar�n� te�hir ediyoruz. Krize kar�� i�çi s�n�f� içinde acil 
taleplerimiz için mücadele ça�r�s�nda bulunuyoruz. 

Kriz nedeniyle i�ten at�lan ve hak gasp�na u�rayan i�çi 
karde�lerimizin mücadelesine de destek oluyoruz. 
Taleplerimizi kat�ld���m�z mitinglerde pankart, döviz ve slo-
ganlarla dile getiriyoruz. Kat�ld���m�z mitinglerde kortejimi-
zin disiplini, co�kusu ve düzenli olu�u di�er i�çi karde�leri-
mizin de dikkatini çekiyor. 

Çe�itli sektörlerden ve i�yerlerinden i�çiler, U�D-DER’in 
yapt��� etkinliklere bütün i�çilerin kat�lmas� gerekti�ini, bu 
çal��malar�n sendika �ubelerinde de yayg�nla�t�r�lmas� ge-
rekti�ini, hatta kendisine bilinçliyim diyen insanlar�n bile bu 
çal��malardan ö�renece�i çok �ey oldu�unu ifade ediyorlar. 
��çi karde�lerimizin yapt��� bu olumlu de�erlendirmeler biz-
lere güç veriyor. 

Fakat biliyoruz ki henüz i�çi s�n�f�n�n büyük ço�unlu�u 
örgütsüz ve sermaye s�n�f�n�n sald�r�lar�na kar�� da��n�k du-
rumda.  Bu yüzden i�çi karde�lerimizi, faaliyetlerimize kat�l-
maya ve sömürünün olmad��� ya�anas� bir dünyay� kurma 
mücadelesine omuz vermeye ça��r�yoruz. �
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 � Ere�li’den U�D-DER üyesi i�çiler 

15-16 Haziran 1970’ten günümüze i�çi hareketinin so-
runlar�n�n tart���ld��� ��çi Öz-e�itim toplant�s�, 27 Ha zi-

randa Karadeniz Ere�li’de yap�ld�. Etkinlikte, U�D-DER’in 
haz�rlad��� 15-16 Haziran belgeseli de ilgiyle izlendi. D�SK 
Birle�ik Metal-�� sendikas� Kocaeli �ube sekreterinin de ka-
t�ld��� etkinlikte, Ere�lili i�çilerin talebi üzerine Erdemir i�-
çilerinin sorunlar� ve sendikan�n meseleye bak���, dene-
yimler de aktar�larak dile getirildi. 

Derne�imiz ad�na konu�an temsilcimiz �unlar� söyledi: 
“Bugün içinde bulundu�u örgütsüzlük ko�ullar�ndan ç�k-
mas�, kendi öz gücüne güvenip ileri at�lmas� ve patronlar 
s�n�f�n�n sald�r�lar�na yan�t verebilmesi için, i�çi s�n�f�n�n 
15-16 Haziran ruhunu ku�anmas� büyük önem ta��yor. 
��çi s�n�f�n�n bu büyük ba�kald�r�s�n� genç i�çi ku�aklar�na 

aktarmak hepimizin boynunun borcudur. Bugün i�çi s�n�f� 
yeniden güç topluyor ve kendi ba��ms�z s�n�f ç�karlar� te-
melinde tarih sahnesine ç�kmaya haz�rlan�yor. Dünyam�z� 
ve bugünüyle yar�n�yla i�çi-emekçi ku�aklar� felâkete sü-
rükleyen emperyalist-kapitalist düzene kar�� mücadele 
bay ra��n� yükseltmeliyiz. Bu görevi yerine getirebilmemiz 
için ekonomik ve siyasal mücadelede güçlü ve militan ör-
gütlere ihtiyac�m�z var.”

��çi s�n�f�n�n dünya çap�ndaki mücadelesi devam edi-
yor. Örgütlenmek ve ileriye at�lmak için, hayat�n her ala-
n�nda s�n�f�m�z�n ç�karlar�n� öne almak için yapmam�z ge-
reken tek �ey, her alanda örgütlenmek ve örgütlemek. 
Fabrikalar, i�yerleri, ya�ad���m�z mahalleler bizim mücade-
le ve örgütlenme alanlar�m�zd�r. 15-16 Haziran’� yaratan 
militan i�çi ku�a�� bu alanlardaki cüreti ve bilinciyle �s-
tanbul’u ku�atm��t�. 15-16 Haziran’�n s�n�f mücadeleci ru-
huyla hayk�r�yoruz ki, bizler tüm dünyay� zapt edece�iz. �

Ankara’da 
U�D-DER 
Pikni�i

 � Ankara Tuzluçay�r’dan i�siz bir 
i�çi 

21 Haziranda bir piknik düzenledik. Çe�itli 
sektörlerden i�çi arkada�lar�n, ö�rencile-

rin, ev kad�nlar�n�n kat�ld��� pikni�imiz hep 
birlikte kurdu�umuz U�D-DER sofras�nda 
yapt���m�z kahvalt�yla ba�lad�. Ard�ndan �iir-
lerimizi, �ark�lar�m�z� okuduk hep birlikte. 
Gerçekle�tirdi�imiz bilgi yar��mas�yla i�çi s�-

n�f�n�n mücadelesine dair bilgilerimizi peki�tirdik, yeni 
�eyler ö�rendik. Tiyatro kulübümüzle haz�rlad���m�z 
“Hamdolsun Örgütlüyüz” adl� oyunumuzu oynad�k. 
Çevremizdeki, genciyle ya�l�s�yla, kad�n� erke�iyle piknik 
alan�nda bulunan di�er dostlar�m�z da oyunu izlemek için 
bizlere kat�ld�lar ve onlar�n da ne denli keyif ald��� yüzle-
rindeki ifadelerden belliydi. Sonras�nda çekti�imiz halay-
lara da kat�ld�lar ve bizimle birlikte o co�kuyu ya�ad�lar. 
Serbest kürsüde ise asl�nda hepimizin ya�ad��� ortak so-
runlardan bahsettik. Birçok arkada��m�z aylard�r maa�la-
r�n� alamad�klar�ndan, eve götürecek ekmek paras� bula-
mad�klar�ndan bahsettiler. Sincan Organize Sanayi 
Bölgesinde bülten da��t�m� yapt���m�z bir fabrikadan ge-
len dostlar�m�z ise patronlar�n “k�rm�z� �apkal�lardan” 
(bunlar biz U�D-DER’liler oluyoruz!) ne denli korktu�unu 
ve bunun nedenini de çok iyi bildiklerini söylediler. 

Birlikte ve örgütlü oldu�umuz zaman her �eyin nas�l 
da düzenli bir �ekilde ilerledi�ini hep birlikte bu k�sac�k 
günde de gördük. Patronlar s�n�f�n�n bizden çald��� zama-
n�n gerisinde kalan bir zamanda hep birlikte olman�n 
mutlulu�unu ve güzelli�ini ya�ad�k. Gün boyu s�kça tek-
rarlanm�� olmas�na ra�men yine �srarla vurgulamak gere-
kir ki, içinden geçmi� oldu�umuz bu kriz döneminde pat-
ronlar s�n�f� tüm silahlar�yla i�çi s�n�f�na sald�rmaktad�r. 
Bizim ise buna verecek tek bir yan�t�m�z var; örgütlü bir 
�ekilde mücadele etmek. �

Uyan��tan Ba�kald�r�ya, 
1970’ten 2009’a

 � Kartal’dan i�siz bir i�çi 

U�D-DER Tiyatro Kulübü, i�çilerin �anl� ba�kald�r�s�n� i�çi ti-
yatrosunun görkemiyle sahneledi. “Uyan��tan Ba�kald�-

r�ya” adl� oyun, biz izleyicilerin alk��lar�, gözya�lar� ve nefessiz 
b�rakan heyecan� ile bitti. Oyunu izlerken bizler unuttuk izleyici 
oldu�umuzu. Unuttuk aradan geçen 39 seneyi. 15-16 Haziran 
1970’te barikatlar� a�an, ölülerini kucaklar�na al�p bayrakla�t�ra-
rak yürüyen, karakollar� bas�p gözalt�ndaki i�çi karde�lerini kur-
taran o i�çilerin aras�na kar��t�k. Grevci olduk, grev gözcüsü ol-
duk, Sütlüce gecekondular�ndaki analardan biri olduk. 

Oyun bitti�inde ne demeli, U�D-DER’e ve ya�atmaya çal��t�-
�� i�çi tiyatrosu gelene�inin emekçilerine nas�l te�ekkür etmeli 
bilemiyorduk. Sonra dü�ündük ki, i�çi s�n�f�n� ve dünyam�z� pat-
ronlar s�n�f�n�n düzeninden kurtarmak için daha fazla mücadele 
etmekten ba�ka bir te�ekkür olabilir miydi? Biz i�çiler U�D-
DER’e, U�D-DER i�çilere güç vermeye devam ediyor. Uyan��tan 
ba�kald�r�ya giden yol U�D-DER’le yürünüyor. �

Ere�li’de 15-16 Haziran Etkinli�i



11no: 16  • 15 Temmuz 2009   •   i�çi dayan��mas�   www.uidder.org

ETK�NL�KLER�M�ZDEN

Yeralt�nda Ezilenler 
Yeryüzüne Seslenirler!

 � Gebze’den U�D-DER’li i�çiler 

U�D-DER Gebze temsilcili�inde geçti�imiz haftasonu “Maden” 
filmini izledik. Film, bir maden oca��nda çal��an i�çilerin ya�a-

d�klar� dönü�ümü ve mücadeleye at�lmalar�n� anlat�yor. Film bittik-
ten sonra, filmi sunan arkada��m�z sözü bizlere b�rakt�. Yaz aylar� 
olmas�na ra�men derne�imizin salonu, kad�n� erke�i, genci ya�l�-
s�yla i�çi ve ö�renci arkada�lar�m�zla dolmu�tu. Söz alan bir a�abe-
yimizin, genç ya�taki babas�n� bir maden oca��nda göçük alt�nda 
kaybetmesinin ard�ndan ailesiyle birlikte ya�ad�klar�n� anlatmas� 
hepimizi derinden etkiledi. Daha sonra söz alan genç i�çi arkada�-
lar�m�z, filmdeki devrimci i�çi �lyas’�n mücadelesinden dersler ç�-
kartarak bugün verilmesi gereken mücadeleyi örneklediler. 
Etkinli�imiz yapt���m�z keyifli tart��malar�n ard�ndan alk��larla son 
buldu. �

Uyan��tan 
Ba�kald�r�ya

 � Gazi Mahallesinden bir kad�n tekstil 
i�çisi 

“Uyan��tan Ba�kald�r�ya” adl� oyunu-
muzu, Ataköy Yunus Emre Kültür Merke-
zi’nde, �stanbul’un çe�itli semtlerinden ge-
len i�çi arkada�lar�m�zla bulu�turduk. “Uya-
n��tan Ba�kald�r�ya”, Türkiye i�çi s�n�f� tarihi 
aç�s�ndan bir dönüm noktas� olan 15-16 
Haziran genel direni�inde örgütlü i�çilerin 
yapt�klar� eylemleri biz genç i�çilerin gör-
mesini sa�lad�. 

Oyunda benim özellikle dikkatimi çeken 
�ey, i�yeri komitelerinin kurulmas�yd�. “Be-
yazçelik” i�çileri greve ç�km��lar ve ilk gün 
grev komitelerini tüm grevci i�çilerle birlikte 
ço�unlu�un oyuyla belirlemi�lerdi. E�itim, sa�l�k, aile dayan��mas� 
gibi komiteler olu�turmu�lard�. Özellikle aile dayan��mas� komitesi 
için harcanan çaba önemliydi. Bu komite, i�çilerin evlerini tek tek 
dola��p, onlar� devam eden grevi desteklemeye ikna ediyordu. 
Oyunun sonunda gördük ki, örgütlü gücün kar��s�nda ne patronlar 
ne de devletin kolluk güçleri durabiliyor. Üstüne üstlük kararl� i�çi-
lerin mücadelesi, patronlar� �ehirden, ülkeden kaç�racak kadar yü-
reklere korku sal�yor. ��te bunlar�n hepsini Türkiye i�çi s�n�f�n�n 
kendisi yapt�. Ve biz genç i�çi ku�aklar�n�n hiç görmedi�i, hatta ha-
yal bile edemedi�i �eylerin mümkün oldu�unu bizlere gösterdi. 
Oysa bugün ne kadar çok duyuyoruz; “bu topraklarda bir �ey ol-
maz” ya da “bu i�çilerden bir �ey olmaz” sözlerini. 

Bugün biz i�çilerin görevi o gün bu mücadeleyi veren i�çilerden 
farkl� de�ildir. Örgütlenmeli ve örgütlü gücümüze güvenerek yolu-
muzda yürümeliyiz. 15-16 Haziranlar� yaratanlara ve böyle bir ti-
yatro oyunuyla bu günü biz i�çilere ya�atan U�D-DER i�çi tiyatro-
suna selam olsun! �

Uyanmal�y�z Derin 
Uykulardan!

 � �kitelli’den bir tekstil i�çisi 

21 Haziran Pazar günü U�D-DER i�çi tiyatrosu-
nun haz�rlam�� oldu�u “Uyan��tan Ba�kald�-

r�ya” adl� oyunumuzu Kartal Sanat Tiyatrosunda 
sahneye koyduk. �zleyen iki haftasonu da, Ba-
k�rköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi ve 
Gebze Kültür Merkezinde sahneledik oyunumuzu. 

Bu oyuna aylarca emek verdik. Yorgun, uyku-
suz provalara gittik. Öyle bir yo�unla�t�k ki, hafta 
sonlar�m�z� sabahtan ak�ama kadar provalara ay�r-
d�k. Çünkü biz i�çi tiyatrosu yap�yoruz. Haz�r diye 
bir �ey yok, her �eyi kendimiz yap�yoruz. Oyunun 
yazarl���n�, resimlerini, kostümünü, makyaj�n�, ���-
��n�, dekorunu bizim hünerli, becerikli ellerimiz ya-
p�yor. Bir burjuva tiyatrosu gibi her �ey haz�r gel-
miyor önümüze. Ter ak�tmadan tad� ç�kmaz bu 
i�in. Yani anlayaca��n�z dostlar�m çok çal��t�k oyu-
numuza. 

Oyunumuzun konusu hem bizim için hem de 
gelen dostlar�m�z için çok büyük bir önem ta��yor. 
“Uyan��tan Ba�kald�r�ya” adl� oyunumuz, 1970 y�-
l�nda gerçekle�en 15-16 Haziran direni�ini anlat�-
yor. 15-16 Haziran i�çi direni�i Türkiye tarihinde 
bir ilkti. ��çilerin bu kararl� mücadelesini gören pat-
ronlar mallar�n� mülklerini b�rak�p �stanbul’dan 
kaçt�lar. Biz i�çiler patronlar�n yüreklerine korku 
salan bu tarihsel direni�i unutmamal�y�z. Patronlar 
s�n�f�n�n yaratt��� enkaz� üzerimizden at�p uyan��a 
geçmeliyiz. Uyanma l�y�z derin uykulardan! �
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SEGA ��çileri Direni�te!
 � SEGA’dan direni�çi i�çiler

Bizler, Ayd�nl� deri sanayi bölgesinde kurulu bulunan Sega Otomotiv Kimya 
fabrikas�nda çal���yorduk. 20 i�çi Sega’da otomotiv yedek parçalar� üreti-

yorduk. 2 Temmuz Per�embe günü 4 ayd�r ücretlerimizi alamad���m�z için 20 i�-
çi direni�e geçtik. Direni�e ç�kmam�z birden bire oldu; arkada�lar�m�zla anla�t�k 
ve patronun kar��s�na ç�karak ücretlerimizi istedik. Bunun üzerine patron bize 
“bu ko�ullarda 
çal���yorsan�z ça-
l���n yoksa defo-
lun gidin” dedi 
ve hakaretler ve 
a�za al�nmaya-
cak küfürler etti. 
Biz de kendi 
aram�zda konu-
�arak haklar�m�z� 
al�ncaya kadar 
direni�e ç�kmaya 
karar verdik. 
Direni�e ç�kmam�z� hazmedemeyen patronun adamlar�ndan biri, kad�n i�çi ar-
kada��m�z� tartaklad�. Arkada��m�z� yaln�z b�rakmad�k ve savc�l��a �ikâyette bu-
lunduk. �ikâyetimizi ö�renen patron bizlere iftira atmak ve kendini suçlu du-
rumdan kurtarmak için  “onlar beni dövdü” diye �ikâyette bulunmu�. 

Günün de�i�ik saatlerinde sloganlar atarak tepkilerimizi ve taleplerimizi hay-
k�r�yoruz. Patron “siz gidin ben size ayba��nda paran�z� veririm” diyor. Biz de 
patrona cevap olarak “bu zamana kadar vermedin de biz buradan gidince mi 
vereceksin” dedik. Biz direni�e ç�k�nca patron çal��t�rmak için birçok i�çiyi i�e al-
d�. Yeni gelen i�çileri �imdilik direni�imizi k�rmamalar�na ikna edemedik. Biz üc-
retlerimizi ve haklar�m�z� alana kadar buraday�z ve de hiçbir yere gitmeyece�iz.

��çi Dayan��mas� 
Bültenimizi Mektuplarla 
Besleyelim

 � Okmeydan�’ndan bir i�çi 

Biz U�D-DER’li i�çiler olarak çe�itli etkinliklere kat�l�yoruz. 
Bu etkinliklerde biz i�çilere kar�� patronlar s�n�f�n�n yapt�-

�� sald�r�lar� ve bu sald�r�lara kar�� neler yapabilece�imizi ö�-
reniyoruz, dü�ünmeye, çözüm üretmeye çal���yoruz. Gerçekten 
de çözüm biz i�çilerin bilinçli bir �ekilde örgütlenmesinden geçi-
yor. Ortadaki koca ta��n alt�na hepimiz elimizi sokmal�y�z.

Biz eme�iyle geçinen, al�nterini satan i�çilerin ��çi Dayan��-
mas� bültenine sorunlar�m�z konusunda olsun veya bu patronlar 
s�n�f�n�n dayatt��� konularda olsun yazaca��m�z her mektup çok 
önemli. Çünkü fabrikalarda, atölyelerde çal��an di�er i�çi karde�lerimize 
U�D-DER bülteni ula�t���nda, onlar bu mektuplar� okudu�unda sorunlar�-
m�z�n ortak oldu�unu anlayacaklar, ba�ka i�yerlerinde de ayn� bizim i�ye-
rindeki gibi sorunlar s�k�nt�lar varm�� diyecekler. Ortak sorunlar�m�z� ise, 
muhakkak yan yana, s�rt s�rta vererek, ortak hareket ederek çözmemiz ge-
rekir. Bu sayede tek ba��m�za yapabilece�imizden çok daha fazlas�n� hem 
de daha kolay bir �ekilde ba�arabiliriz.

Dolay�s�yla mektup yazarak asl�nda göründü�ünden çok daha önemli 
bir s�n�f dayan��mas� görevimizi yerine getiriyoruz. Bu yüzden ben mektup 
yazan, bu bültenin ç�kmas�nda eme�i geçen herkese te�ekkür ediyorum, 
ellerine kalemlerine sa�l�k diyorum. �

�nsanl���m�z 
�çin Birle�elim

 � �kitelli’den bir i�çi 

Çal��t���m i�yerinde “sevgili” patronumuz 
tuvalet ihtiyac�m�z� i� saatinde kar��lama-

mam�z için karar alm�� almas�na da bunu ha-
yata geçirmenin yollar�n� ar�yor. Geçen gün 
müdür tuvaleti temiz tutmad���m�z�, gitti�imiz-
de yar�m saat gelmedi�imizi vs. anlatt�. 
Konu�man�n en ba��ndan beri hep temizlikten 
bahsedip duruyordu. Sonuç ne olacak diye 
merakla bekliyordum ki sonunda a�z�ndaki 
baklay� ç�kard�. Böyle devam ederse tuvaletleri 
i� saati içinde kilitleyeceklerini söyledi. Tamam 
i�te dertleri buymu� dedim. Konu�mada en 
çok temizlikten söz edip durdular, arada bir de 
as�l dertlerine tekabül eden �eyler söylediler. 
Sanki dertleri i� saatinde tuvalete gitmemiz de-
�ilmi� gibi göstermeye çal��t�lar, ama biz i�çiler 
de aptal de�iliz, dertlerinin zaman kayb� oldu-
�unu biliyoruz. Ellerinden gelse nefes bile al-
may�n diyecekler. 

Bu konu�ma s�ras�nda i�çilerden ses ç�kma-
d�, herkes sustu, çünkü örgütsüzüz. O an kim-
seden ses ç�kmasa da çal���rken herkes homur-
danmaya ba�lad�. Dertlerin fark�nda olan i�çi-
lerden biri esprili bir edayla; “arkada�lar bun-
dan sonra alt�n�za bez ba�lay�p öyle gelin” de-
di. Arkada�lar biraz gülümsedi, bir ba�kas� 
“gülüyoruz ama bunu istemesi hiç de imkâns�z 
de�il, bunlar yaparlar” dedi. Arada yap�lan 
sohbette arkada�lardan biri, “ya arkada� ne 
olacak böyle, bunlar neredeyse burada yat�n-
kalk�n diyecekler” diye söylendi. Ama “sesimi-
zi yükseltmeliyiz, bunun insani bir ihtiyaç ol-
du�unu söylemeliyiz” dendi�inde susmay� ter-
cih etti: “Ne diyebiliriz ki, kap�n�n önüne ko-
yarlar, i�ine gelmiyorsa kap� orada derler, kriz 
var d��ar�da, i�siz mi kalal�m?” 

Bir arkada��m, patronlar bu krizi f�rsata çe-
virmek için elinden geleni yap�yor, e�er bilinç-
lenmez ve örgütlenmezsek, bu krizi biz f�rsata 
çeviremezsek, patronlar f�rsata çevirecek ve bi-
zi çok daha fazla insanl�k d��� ko�ullara maruz 
b�rakacaklar demi�ti. Evet bizim patronumuz 
tam da bunu yap�yor, bu krizi f�rsata çeviriyor. 
�nsanl�k onurumuzu yerle bir eden hakaretler, 
tehditler savuruyor. �nsani ihtiyaçlar�m�z�n za-
man kayb� oldu�unu dü�ünüp yasakl�yor. 
Fakat biz hiçbir tepki koyam�yoruz çünkü ör-
gütlü de�iliz. Biz i�çiler e�er örgütlenmez ve bi-
linçlenmezsek yak�nda insanl���m�z� kaybede-
ce�iz. �
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Kriz Bahanesiyle 
Emin Et’ten 
��ten At�ld�k

 � Tuzla’dan bir i�çi 

Ben yakla��k be� y�ld�r Emin Et’te çal���yorum. 
Çal��t���m i�yerinde fazla mesai ücretlerimiz kriz baha-

nesi ile ödenmiyor. Resmi tatiller normal i�gününden say�-
l�p fazla mesai ödenmiyor. Haftada yasal olarak 45 saat 
çal��mam�z gerekirken 51 saat çal��t�r�l�yoruz. Sigorta prim-
lerimiz gerçek maa�lar�m�z üzerinden de�il asgari ücret 
üzerinden yat�r�l�yor. 

Ben fazla mesai paras� almad���m�z� ve bunu art�k ka-
bul etmeyece�imi söyleyerek mesaiye kalmad�m. Bunun 
üzerine patron benimle tart��maya ba�lad�. Bizim yar�m 
günlük izinlerimizi bile y�ll�k izinlerimizden kesen patronu-
muz, �imdi benden itiraz etmememi istiyordu utanmadan. 
Daha sonra beni büro içinde çal��t���m i�ten alarak, daha 
a��r bir i�e verdi. Bu bölümde hiç kad�n çal��m�yor ve ya-
p�lan i� de zor. Patron ayr�ca ücretimi de asgari ücrete indi-
rece�ini söyledi. “Neden arada sivriliyorsun, bak kimseye 
mesai paras� vermiyoruz, kimse sesini ç�kart�yor mu? 
Neden ortal��� kar��t�r�yorsun? Üretimde asgari ücretle çal�-
�acaks�n” dedi. Kabul etmeyince benimle pazarl�k yapma-
ya ba�lad�: “O zaman ya üretimde eski maa��nla çal�� ya 
da eski i�inde, yine büroda çal�� ama mesai paras� iste-
me.” Bunu da kabul etmeyince k�dem tazminat�m� verip 
beni i�ten ç�karmay� teklif etti. Üretimde arkada�larla ko-
nu�urken, bugün bana yar�n size demi�tim. Ertesi gün pat-
ron toplant� yapt�. Durumunun kriz nedeni ile kötü oldu-
�unu ve i�çi ç�kartaca��n� söyledi. Benimle birlikte 8 ki�i 
daha i�ten ç�kart�ld�. 

Asl�nda hiç de bahane etti�i gibi i�ler kötü gitmiyor, 
tam tersine yeni yeni ortakl�klar kurarak i�i büyütüyor. 
Di�er yandan da i�ler kötü diyerek fazla mesai ücretlerimi-
zi gasp ediyor, olmad�, hiç umursamadan bizleri kap�n�n 
önüne koyuyor. Her i�yerinde oldu�u gibi bu i�yerinde de 
krizinin faturas�n� biz i�çilere ödetti patron. Biz birlikte ha-
reket edemedi�imiz için de i�ten atmalara kar�� bir �ey ya-
pamad�k. Bu sonuç, asl�nda neler yapmam�z gerekti�ini de 
ortaya koyuyor. �

Legrand’da ��ten 
Atmalar Sürüyor!

 �Legrand’dan bir kad�n i�çi 

D�SK’e ba�l� Birle�ik Metal-��’in örgütlü oldu�u 
Legrand’da ekonomik kriz patlak verdi�inden beri 40 

i�çinin i�ine son verilmi�ti. 22 Haziran Pazartesi günü ise 19 
i�çi daha kriz bahanesiyle i�ten ç�kar�ld�! Sendikam�z ise, 
“maddi durumu iyi olan” veya “bekâr olan” i�çilerin i�ine 
son verildi�ini söylüyor!

Devletin “i�çi ç�kar�lmas�n� önlemek maksad�yla” uygula-
d���n� iddia etti�i k�sa çal��ma ödene�inden faydalanan pat-
ron, buna ra�men 19 i�çinin i�ine son verdi. Fabrikada sen-
dika olmas�na ra�men üye say�s�n�n çok az olu�u, i�çilerin 
bilinçsiz ve örgütsüz olu�u, ya�anan i�çi ç�karmalar�n temel 
kayna��d�r! ��ten atmalar kar��s�nda sendikan�n tavr�ysa ne 
yaz�k ki militan s�n�f sendikac�l���ndan ne kadar uzak olun-
du�unun göstergesidir. Her f�rsatta, “yeteri kadar üyemiz 
yok, gücümüz yok” diyen sendika, i�çileri örgütlemek için 
di�e dokunur bir çal��ma da yapmamaktad�r. 

Geçmi�te Kavel destan�n� yaratan, sendikalar�na, D�SK’e 
sahip ç�kmak için 15-16 Haziran Genel Direni�ini gerçekle�-
tiren biz i�çiler bugün de sendikalar�m�za sahip ç�kmal�y�z. 
Birbirimizden kopuk, da��n�k ve örgütsüz hareket etmeye 
devam edersek s�ran�n kendimize gelece�i günü bekleriz. 
Ç�karlar�m�z� korumak için, i�ten atmalara kar�� örgütlü mü-
cadeleye! �

Kendi Gücümüzün 
Fark�nda De�iliz

 � Sö�ütlüçe�me’den bir i�çi 

Çal��t���m i�yerinde bir ayd�r biz i�çilere kar�� uygulanan 
bask� sonucunda dört arkada��m�z i�ten at�ld�. Ç�kart�lan 

arkada�lar�m�z bunu nedense do�al kar��l�yor ve krizden san-
ki haberleri yokmu�ças�na davran�yor. “Bize i� mi yok, buras� 
olmasa ba�ka bir yer olur, o da olmazsa köyümüze geri dö-
neriz” diyorlar. Ama bunun o kadar kolay olmad���n�n kendi-
leri de fark�nda. 

Ben bu i�yerine gireli yakla��k üç ay oldu. Birçok fabrika-
da oldu�u gibi burada da durum ayn�! Kendi gücümüzün 
fark�nda de�iliz. Bir süre önce birlikte hareket edip toplant� 
karar� alarak toplanm�� ve 1 May�s’ta çal��mama karar� alm��-
t�k. Ama görünen o ki baz� eksiklikler var. Kimileri i�ten at�lan 
arkada�lar�m�z için üzülmü� gibi yap�yor ama bir yandan da 
patrona yaranmaya u�ra��yor. Bu durum, patronun bize söy-
ledi�i sözleri akl�ma getirdi. Bize, burada olu�an baz� hatalar� 
neden kendisine iletmedi�imizi sorup krizin fark�nda de�il 
misiniz demi�ti. Bizden arkada�lar�m�z� gammazlamam�z� isti-
yordu. San�r�m istedi�i de oldu. Çünkü i�ten ç�kartmalar s�ra-
s�nda baz� ki�iler erkenden i�yerini terk edip sabah da geç 
gelmi�. Durumla ilgili hiçbir �ey konu�muyorlar, bu da �unu 
gösteriyor ki aram�zdaki güven tam anlam�yla örülmü� de�il. 
�leriki süreç neyi gösterir tam kestiremiyorum ama �unu aç�k 
ve net söyleyebilirim: Ya birlikte hareket eder bu kötü duru-
mu a�ar�z ya da patronlar�n bu oyunlar�n� kabul edip mo-
dern köleli�e devam ederiz. Güzel günleri yaratmak bizim el-
lerimizde, onun için gelin bu mücadeleyi hep beraber vere-
lim. �

Karaman’dan Merhaba
 � Karaman’dan bir U�D-DER’li 

Ben sizlere Karaman’dan yaz�yorum. U�D-DER’e Gebze’de 
kat�ld�m. Dernekle daha yeni tan��t�m. �yi ki de kat�lm���m. 

Bence U�D-DER bu alanda önemli bir bo�lu�u doldurmaktad�r 
ve gelen günlerde de önemli bir konuma gelecektir. Çünkü ya-
p�lanlar çok önemli ve faydal�d�r; bana göre i�çi mücadelesine 
anlam ve önem kazand�rmaktad�r. �u anda Karaman’day�m. 
Burada çiftçilerin sorunlar� çok fazla; bu�day fiyatlar�n�n dü�ük-
lü�ü, mazot fiyatlar�n�n yüksekli�i çiftçilerin belini bükmekte. 
�nsanlara U�D-DER’den, örgütlü mücadeleden bahsediyorum 
ve olumlu tepkiler al�yorum. Buradan herkese selamlar�m� gön-
deriyorum. �
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Valideba� Hastanesinde 
Neler Oluyor?

 � �stanbul’dan Sa�l�k Çal��anlar� 

�ki haftad�r i�imize giderken acaba bugün ne olacak dü�ünüyoruz. 
Çal��t���m�z Valideba� Devlet Hastanesinin bölgedeki ba�ka bir hastane 

ile birle�tirildi�ini duyduk. 400’e yak�n insan�n çal��t��� hastanemizde bu 
birle�tirmenin ard�ndan neler olabilir? Büyük olas�l�kla bir süre sonra ta�e-
ron �irketler üzerinden, hiçbir i� güvencesi olmadan çal��anlar böylesi kriz 
ko�ullar�nda kap�n�n önüne konulacaklar. Hiçbir aç�klama yap�lmad��� ve 
bir s�r gibi ba��m�za gelecekler gizlendi�i için arkada�lar�m�z tehlikenin far-
k�na varam�yorlar. Oysa bunu görmek için bize i�ten at�ld���m�z�n söylen-
mesi gerekmiyor.

Geçti�imiz hafta hastanemizde tüm çal��anlara yönelik 
bir toplant� yap�ld�. Sendika temsilcisi arkada�lar�n ba��n� 

çekti�i toplant�da her bölümden arkada�lar gelmi�ti. Özellikle 
ta�eronda çal��an i�çilerin kat�lm�� olmas� önemliydi. Daha faz-
la arkada��m�z�n kat�lmas� ise �irketin güvenlik �efi taraf�ndan 

özellikle engellendi. Koridorun salona giden yolunu tutan 
güvenlik �efi, arkada�lar�m�z� “sizin kat�lman�za gerek yok 
biz sizin ad�n�za kat�l�yoruz” diyerek geri çevirdi ve ürküttü. 

Bizler kendi kaderini kendisi belirlemesi gerekenleriz. Mücadele 
ederken kar��la�abilece�imiz zorluk ve engeller bizi ürkütmemeli. 
E�er birle�meyi, birlikte davranmay� becerebilirsek ancak o zaman 
ko�ullar�m�z� da kaderimizi de de�i�tirebiliriz. �

Hakk�m�z� Yedirmeyelim!
�Kartal’dan bir kad�n i�çi 

U�D-DER’le tan��madan önce, ben de birçok i�çi arkada��m gibi si-
gortas�z çal��t�m. Maalesef asgari ücretin üzerinde ald���m maa� gö-

zümü boyuyordu. Emekli olmak, hastalanmak, i� kazalar� gibi �eyler akl�-
m�n ucundan bile geçmiyordu. K�dem tazminat� gibi sosyal haklar�m� bil-
miyordum. Hayata sanki hiç ya�lanmayacakm���m gibi bak�yordum.

Çal��t���m i�yerlerinde, benim gibi di�er i�çi arkada�lar�m da sosyal
haklar�n� bilmiyordu. Patronlar bizlerin s�rt�ndan milyarlar kazan�rken
bizlerse onlar�n oyununa gelip senelerce haklar�m�zdan habersiz
kârlar�na kâr katm���z. Eski i�yerimde sigortam�n yap�lmas�n� talep etti-
�imde pervas�zla�an patron, “Sanki benim sigortam var m� ki sizlerin si-
gortas�n� yapay�m! �u hayatta kimsenin garantisi yok, ne yapacaks�n�z
sigortay�? Nas�l olsa Avrupa Birli�i’ne girece�iz, devlet her-
kesi sigortal� yapar” gibi safsatalarla bizleri oyalam��t�. Biz i�-
çiler patronlardan haklar�m�z� istemeye ba�lad���m�zda iyi bir
aktör gibi oynay�p duygu sömürüsü de yap�yorlar. Gerekirse
a�abeyimiz, babam�z rolüne bürünüyorlar. “Abisi bu ay elim 
s�k���k, önümüzdeki ay ba�lat�r�m sigortan�z�” diyorlar.
��lerine gelmedi�inde de bir anda o sevecen abi, oluveriyor
kabaday�! 

U�D-DER’le tan��madan önce patronlar�n bu yalanlar�na 
kan�p senelerce sigortas�z ve haklar�m� bilmeden çal��t�m. 
U�D-DER’le bilinçlenip hem kendi haklar�m� ö�reniyor hem
de çal��t���m i�yerlerinde i�çi arkada�lar�ma anlat�yorum ö�ren-
diklerimi. Bizim s�rt�m�zdan geçinen asalaklar s�n�f�na dur de-
mek için bütün i�çi arkada�lar�m� U�D-DER saf�na davet ediyorum. �

Bilinçli Ve 
Örgütlü ��çi 
Hakk�n� 
Yedirtmez!

 �Kurfal�’dan bir i�çi

Ben 15 y�ll�k tekstil i�çisiyim. 15 y�l boyun-
ca çal��t���m her fabrikadan tazminat�m� 

ve haklar�m� almadan ayr�ld�m. Ama U�D-
DER’e kat�l�p bilinçlendikten sonra ilk at�ld�-
��m i� yerimden kafam� önüme e�ip ayr�lma-
d�m. U�D-DER sayesinde hakk�m� almay� ö�-
rendim. Çal��t���m Kare Tekstil’den haklar�m� 
almak için direttim ve kazand�m. 

Patron bir gün i�e gitmedi�im için “15 
gün sonra kendine yeni bir i� bul” diyerek 
ç�k���m� verdi. O s�rada U�D-DER’in tiyatro-
su vard�. Bir arkada��ma tiyatroya gelmesi 
için bilet vermi�tim. Patron da bunu görür 
görmez benden daha çabuk kurtulmak için 
15 gün beklemeden ç�k���m� hemen verdi. 
K�dem ve ihbar tazminat�m� talep etti�imde 
de bana 6 ayl�k sözle�me imzalatt�lar. Taz-
minat�m� almak için i�yerine gidince de 
“sen sözle�meli i�çisin, yasada böyle bir 
hakk�n yok” dediler.  Ben de suç i�ledikleri-
ni, onlar� �ikâyet edip hakk�m� almadan bir 
yere gitmeyece�imi ve onlar� dava edece�i-
mi söyleyince de patron benimle tekrar gö-
rü�mek istedi. “Sen yasal haklar�n� bizden 
daha iyi bilirsin” diyerek tazminat�m� fazla-
s�yla ödediler. Hakk�m� almay� ö�reten 
U�D-DER’e her i�çinin ka-
t�lmas�n� isterim. U�D-
DER ailesine de bu mü-
cadelede ba�ar�lar 
dilerim. �
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Ücret kesme cezas� hangi 
�artlarda verilebilir?

�� Yasas�n�n 38. maddesi ücret kesintisinin hangi �artlarda 
olabilece�ini düzenlemi�tir. ��veren, i� sözle�melerinde ve top-
lu i� sözle�melerinde belirtilen (belirtilmi�se) sebepler d���nda 
i�çiye ücret kesme cezas� veremez. Sözle�melere dayanarak 
verdi�i ücret kesme cezalar�n� ise i�çiye sebebiyle birlikte bil-
dirmek zorundad�r. ��çi ücretlerinden ceza mahiyetinde yap�-
lacak olan kesintiler i�çinin iki günlük ücretinden fazla olamaz.

��veren, ceza olarak kesti�i paralar� kendisi için al�koya-
maz. Yasaya göre bu paralar bir ay içinde, i�çilere verilecek 
e�itim ve sosyal hizmetlerde kullan�lmak üzere Çal��ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n bu i� için bildirdi�i banka hesa-
b�na yat�r�lmak zorundad�r. Yine bu paralar�n nas�l harcanaca-
��n�n, i�çi temsilcilerinin de içinde bulundu�u bir kurul taraf�n-
dan belirlenmesi gerekmektedir.

Fazla çal��ma zorunlu mudur?
Pek çok i�yerinde, fazla çal��ma zorunlu bir uygulama ola-

rak dayat�lmakta ve i�çiler onaylar� al�nmaks�z�n fazla mesaiye 
b�rak�lmaktad�rlar. Oysa yasaya göre fazla çal��ma yap�lmas� 
için i�çilerin onay�n�n al�nmas� �artt�r. Zorunlu mesai sadece 
acil i�lerde, acil hallerde, örne�in makinelerin ar�zalanmas� 
vb. durumlar�nda yapt�r�labilir. Gece çal��mas�nda fazla çal��-
ma yapt�r�lamaz.

Fazla çal��ma ücreti oranlar� nelerdir?
Fazla çal��ma haftal�k 45 saati a�an çal��mad�r. �ayet bir 

i�yerinde denkle�tirme uygulamas� var ise (bkz. ��çinin yasal 
çal��ma süresi ne kadard�r?) denkle�tirme süresini a�an k�s�m 
fazla çal��mad�r. Fazla çal��ma süresinin toplam� y�lda 270 sa-
ati geçemez. Fazla çal��ma ücreti ise i�çinin saat ücretinin en 
az %50 fazlas� olarak ödenmek zorundad�r. 

Haftal�k çal��ma süresi sözle�melerle 45 saatin alt�nda be-
lirlenen i�yerlerinde, fazla çal��ma, sözle�mede belirlenen haf-
tal�k çal��ma süresini a�an k�s�md�r. K�smi sürelerle (part-time) 
çal��mada fazla çal��ma ücreti i�çinin günlük ücretinin %25 
yükseltilmesiyle ödenmek zorundad�r. 

Yine yasaya göre hem fazla çal��ma hem de k�smi süreler-
le çal��ma yapan i�çi, bu çal��malar�n�n kar��l���nda zaml� üc-
ret almak yerine izin kullanabilir. �zin kullan�m� tamamen i�-
çinin r�zas�na ba�l� bir uygulamad�r.

�zin uygulamas�nda, i�çi, yapt��� fazla çal��ma kar��l���nda 
bir saat için 1 saat 30 dakika, k�smi sürelerle çal��an i�çi 1 sa-
at için 1 saat 15 dakika izin kullanabilmektedir. Denkle�tirme 
uygulamas� nedeniyle i�çinin fazla çal��ma kar��l���nda kulla-
naca�� izinler 6 ay gibi uzun bir zaman dilimine yay�larak bu 
konuda esneklik getirilmi�tir. ��çi iznini i� süreleri içinde ve 
ücretinde herhangi bir kesinti yap�lmadan kullanacakt�r.

Ulusal bayram ve genel tatil 
günlerinde çal��ma zorunlu mudur?

Yasaya göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çal��-
ma yap�l�p yap�lmayaca��n�n bireysel sözle�melerle ya da top-

lu i� sözle�meleriyle belirlenmesi gerekir. �ayet belirlenmemi�-
se bu günlerde çal���p çal��mayaca��na i�çi karar verir. Yani 
bu günlerde çal��ma i�çinin onay�na tâbidir.

�ayet i�çi bu günlerde çal��m��sa, çal��t��� her gün için faz-
ladan bir günlük ücret al�r. ��çi bu günlerde çal��mayarak din-
lenmi�se, bugünlere ait ücreti herhangi bir kesinti yap�lmaks�-
z�n tam olarak ödenir.

Y�ll�k ücretli izin hakk� ne kadard�r, y�l 
içinde kullan�lmayan izinler yanar m�? 

Y�ll�k izin ile ilgili düzenlemeler, 4857 say�l� �� Yasas�n�n 53-
60. maddelerinde düzenlenmi�tir. 

Bir i�yerinde deneme süresi dâhil i�e ba�lad��� tarihten iti-
baren bir y�l�n� dolduran i�çiler y�ll�k izin kullanma hakk�n� el-
de ederler. Yasaya göre y�ll�k ücretli izin hakk�ndan vazgeçile-
mez. Buna göre i�çi y�ll�k iznini kullanmak, i�veren de i�çiye 
y�ll�k iznini kulland�rmak zorundad�r. 

Yasaya göre izin kullanacak i�çinin bir ay önce i�verene 
yaz�l� müracaatta bulunmas� gerekmektedir. ��çi say�s� 
100’den fazla olan i�yerlerinde izin kurullar�n�n olu�turulmas� 
�artt�r. �zin kurulu bir i�veren vekili ve iki i�çi temsilcisinden 
olu�ur. ��yerinde izin kullan�m�yla ilgili her uygulamaya izin 
kurulu karar verir.

Y�ll�k ücretli izin i�veren taraf�ndan bölünerek verilemez, 
bir seferde ve tamam�n�n verilmesi gerekmektedir. Y�ll�k izni-
nin bölünüp bölünemeyece�ine i�çi karar verir. ��çinin r�zas� 
halinde bile y�ll�k izin en çok üçe bölünebilir. Ayr�ca bölünme 

durumunda izin parçalar�ndan hiçbirinin süresi 10 günden 
az olamaz.

Y�l içinde i�çiye i�veren taraf�ndan verilen ücretli ve 
ücretsiz izinler, y�ll�k izinden kesilemez. �zin süresine 
rastlayan hafta tatili, genel tatil ve ulusal bayram 
günleri izin süresinden say�lmaz. ��veren, iznini �e-
hir d���nda geçirecek i�çiye 4 güne kadar ücretsiz 
yol izni vermek zorundad�r.

��çilere verilecek y�ll�k ücretli izin süresi, hizmet 
süresi;

a) Bir y�ldan be� y�la kadar (be� y�l dahil) olan-
lara 14 günden,

b) Be� y�ldan fazla on be� y�ldan az olanlara 
20 günden,

c) On be� y�l ve daha fazla olanlara 26 günden 
az olamaz.

Ancak, on sekiz ve daha küçük ya�taki i�çilerle 
elli ve daha yukar� ya�taki i�çilere verilecek y�ll�k 
ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. 

Mevsimlik ve kampanya i�lerinde çal��an i�çile-
rin, i�yerinde çal��maya devam ettikleri sürece y�l-
l�k izin haklar� devam edecektir. Part-time çal��an 
i�çiler ve ça�r� üzerine çal��an i�çiler y�ll�k izin hak-
k�ndan tam süreli çal��an i�çiler gibi yararlan�rlar. 

Y�ll�k izin süresince i�çiye ücreti tam olarak ödenir. 
Y�l içinde kullan�lmayan izinler hiçbir �ekilde yanmaz. 

��çilerin kullan�lmayan izinler kar��l���nda para talep etmek gi-
bi e�ilimleri olmakla birlikte, bu uygulama yasal de�ildir. �

�� Yasas� ve ��çi Haklar�

az olam
Y�l 

üc
r



Aylar süren haz�rl�klar�n ard�ndan i�çi s�n�f� için önemli 
bir tarih olan 15-16 Haziran Genel Direni�i’ni konu 

alan Uyan��tan Ba�kald�r�ya adl� oyunumuz Kartal, Bak�r-
köy ve Gebze’de sahnelendi. Oyunda rol alan i�çi arkada�-
lar�m�z, oyunu en güzel �ekilde sunabilmek için haz�rl�k sü-
resi boyunca canla ba�la çal��t�lar. �� ç�k���nda evleri yerine 
haz�rl�k çal��malar�n� yürütmek üzere derne�in yolunu tut-
tular. Dekor, kostüm ve sahne düzeninin haz�rlanmas�nda 
görev alan arkada�lar�m�z�n da emekleri sonucu, oyunu-
muz sahnelendi�i üç bölgede de büyük be�eni toplad�. 

Bir yandan oyunun haz�rl�klar� yürütülürken bir yandan 
da i�çi karde�lerimizi fabrikalarda, mahallelerde, sendika-
larda, grev ve direni� yerlerinde ziyaret ederek davet ettik. 
Bu çabalar�m�z kar��l�ks�z kalmad� ve bütün salonlar doldu. 
Çe�itli fabrikalardan ve sendikalardan gelen genç i�çi kar-
de�lerimiz, 15-16 Haziran direni�çilerinin mücadelelerine, 
örgütlülüklerine tan�k oldular. Oyun sona erdi�inde öfke ve 
sevinç duygular�n� bir arada ya�ayan i�çiler, oyuncular�m�z� 
ayakta alk��lad�lar. Birçok i�çi karde�imiz, bu oyunu tüm i�-
çilerin görmesi gerekti�ini, örnek almalar� gereken çok �ey 
oldu�unu belirttiler.

Oyunumuzu izlemeye gelenler aras�nda, Genel-��, Birle-
�ik Metal-��, Çelik-��, Belediye-��, Tüm Bel-Sen, Bas�n-��, 
Kris tal-�� ve Petrol-�� sendikalar�ndan yöneticiler ve i�yeri 
temsilcileri; direni�teki Sinter Metal i�çileri, Entes direni�çisi, 
ATV-Sabah grevcileri, E-Kart grevcileri ve aileleri de vard�. 
Ayr�ca DTP ilçe yöneticilerinin kat�l�m� da anlaml�yd�. 
D�SK’in unutulmaz ba�kan� Kemal Türkler’in e�i Sebahat 

ablam�z�n ve 1963’teki Kavel grevcilerinden i�çi a�abeyleri-
mizin oyunumuzu izlemeye gelmeleri ve ard�ndan yönelt-
tikleri övgü dolu sözler de bizleri oldukça mutlu etti. Se ba-
hat Abla, Kemal Türkler’in canland�r�ld��� sahnede ve oyu-
nun bütününde de o günleri yeniden ya�ad���n� ifade etti. 
Kavel grevcilerinden Hamit a�abeyimiz de direni� boyunca 
nas�l mücadele ettiklerini, Kemal Türkler’in ba�kanl��� dö-
neminde D�SK’in nas�l da mücadeleci bir sendika oldu�u-
nu ve bu nedenle i�çiler taraf�ndan sahiplenildi�ini hat�rla-
tarak, ��çi Tiyatrosu’ndaki arkada�lar�m�z� ve derne�imizi 
tebrik etti. Grevlerinde bir y�l� geride b�rakan bir E-Kart i�çi-
sinin e�i, oyunda ailelerin Aile Dayan��ma Komiteleri ile 
grevcilere destek verdiklerini gördü�ünden, �imdi neden 
böyle komitelerin kurulmad���n� hay�flanarak sordu.

Uyan��tan Ba�kald�r�ya gösterildi�i her yerde, i�çi s�n�f�-
n�n o tarihlerde nas�l bir örgütlenme anlay���na sahip oldu-
�unu, i�yeri, e�itim ve aile komiteleri ile mücadelenin nas�l 
daha da güçlenebildi�ini gösterdi. Oyunu izleyen bugünün 
genç i�çilerine mücadelelerinde izlemeleri gereken yolu da 
i�aret etti. Patronlar�n her türlü sald�r�lar�n� örgütlü bir �ekil-
de nas�l püskürtebilece�imizi, kazan�mlar�m�z� ve örgütlülü-
�ümüzü nas�l koruyaca��m�z� bir kez daha ortaya koydu.

U�D-DER ��çi Tiyatrosu, ba�ka tarihsel kesitleri ve mü-
cadele deneyimlerini, gerek tiyatro salonlar�nda gerek grev 
ve direni� yerlerinde s�n�f karde�lerimize ula�t�rmaya de-
vam edecek. U�D-DER ��çi Tiyatrosu, bütün s�n�f karde�le-
rimizi bu çal��malara omuz vermeye, oynarken ö�renmeye 
ve ö�renirken ö�retmeye ça��r�yor. �

��çi Tiyatrosu Mücadele 
Tarihini Ö�retiyor


