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çi Kardeler!
Kapitalist sömürü düzeni her geçen gün haklarmza azgnca saldryor. Milyarlarca içinin yaad isizlik, açlk ve
yoksulluk dün olduu gibi bugün de sermaye snfnn umurunda deil. Krizin faturasn içi snfna kesen ve sermaye
snf için yeni kâr alanlar yaratmaya çalan AKP hükümeti, bu kapsamda yeni saldr paketlerini devreye sokmu bulunuyor. Özel stihdam Bürolar olarak adlandrlan simsarlk
bürolar kurulmak istenirken, kdem tazminatlarmz da elimizden alnarak bir fona devredilmek istenmektedir.
Sermayenin has hükümeti AKP, içi haklarna kar her
alanda saldr yürütüyor. Hükümet, son toplu sözlemeyle,
kamu içilerini bir kez daha sefalet ücretine mahkûm etmitir. Türk- ve Hak- bürokratlar da buna göz yumarak, ibirlikçi çizgilerini sürdürmülerdir. Su, doal gaz, elektrik, ev
kiralar, gda maddeleri gibi temel ihtiyaçlarmza yaplan
zamlarn oran %80’lere varrken, içilere yaplan zam oran
% 5’i geçmemitir. sizlik fonunu patronlara peke çeken,
patronlara tevikler vererek onlarn cebini dolduran AKP
hükümetinin son icraat, Özel stihdam Bürolar yasasn 26 Haziranda, gece yars
meclisten geçirmek olmutur. Bu yasa açkça içilere kölelii dayatyor. Özel stihdam
Bürolarnn, yani içi simsarlnn kurulmasna onay veriyor.
Özel stihdam Bürolar yasas
ile biz içiler, simsarlar tarafndan kiralk bir köle gibi bir patrondan öbürüne alnp satlr hale
geleceiz. Patronlara içi simsarl yapmann önünü açan yasa ile haklarmz korumamz
daha da zorlaacak. Taeron firmalarn, esnek çalmann çok daha kötü bir çeidi
olan bu bürolarla ücretlerimizi yükseltme ve örgütlenme mücadelemizin
önü tamamen kapanacak, i güvencemizi tümüyle kaybedeceiz. Kölelik
bürolar ucuz içiliin önünü açarak,
milyonlarca içinin karn tokluuna dahi
çalmasn imkânsz hale getirecek. Geçici içilik
yaygn hale gelecek ve daimi içilik tarihe karacak. Ayn

ite uzun süre çalamayacamz için sigorta primlerimiz de
eksik kalacak. Hakkmz aramak için birlememiz, direnmemiz ve örgütlenmemiz iyice zorlaacak. Sendikalama ve
grev hakkmz bu bürolar nedeniyle kullanlamaz hale gelecek.
Saldrlara Boyun Emeyelim!
Patronlarn artan saldrlarna ve emek düman yasalarna hiçbir içinin gönüllü olarak evet demeyeceini biliyoruz.
Fakat politikaclar, patronlar ve onlarn borazan medya bu
yasalar faydalym gibi sunuyor ve örgütsüz içi kardelerimizin kafasn bulandryor. Örgütsüzlükten dolay patronlarn bu tip saldrlarna gerektii gibi cevap verilemiyor.
Fakat kardeler, bu durum ilelebet böyle sürüp gitmeyecek. Sermaye snf içilerin, aç ve yoksul milyonlarca emekçinin her geçen gün daha çok nefretini kazanyor. çi snfnn mücadele etmek dnda bir seçenei yoktur. Özel
stihdam Bürolar yasas imdilik cumhurbakan tarafndan
meclise geri gönderildi. Gözümüzü boyayacak ufak deiikliklerden sonra yasa mecliste muhtemelen yeniden kabul
edilecek. Bu yasann ardndan kdem tazminat hakkmz da elimizden alnmaya çallacak. Hükümet,
kdem tazminat hakkmz oluturulacak bir fona vermeyi amaçlyor.
Yani içi iten atldnda kdem
tazminat alamayacak, sadece,
adna en az on yl fona prim
ödenen, emeklilii gelen içiler
ve ölen içilerin yaknlar tazminat alabilecekler.
Kardeler!
Bu yasalarn tamamen geri
çekilmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Sermaye snfnn artan saldrlarna kar biz UD-DER’li içiler fabrikalarda, sendikalarda, içi
semtlerinde ve meydanlarda, snfmzn örgütlü mücadelesini
büyütmeye çalyoruz. Sizleri de
bu mücadeleye ortak olmaya, birlikte mücadele etmeye çaryoruz. 

www.uidder.org

Kölelik Bürolarna Hayr!

TS Sürecine Örgütlü Hazrlanmak


çilerin en az bir kere duyduu veya söyledii
yledii bir söz
vardr: “Biz eskiden böyle miydik?”
Hayr, mücadeleci snf sendikalarna üye
olan bizden önceki içi kuaklar böyle de-ildi. Bir vücudun iki eli iki kolu gibi smsk
k
kavramlard birbirlerini, mücadeleyi ve senendikalarn. çiler örgütlü mücadelenin içinçindeydiler. Sendikal olmak demek birçok hakakk beraberce elde etmek demekti. Birlikte hareket etmenin
önemini bilen içiler, grevlere de smsk sarlrlard. Örgütlü
fabrikalarn çounda içilerin ylda 8 ila 12 ikramiye haklar
vard. Her Toplu  Sözleme (TS) dönemi yaklatnda içilerin daha fazla hak almak için grev silahn kullanacaklar
korkusu sarard patronlar. çiler grev dediklerinde makineler susar, fabrika bacalar tütmezdi. Mücadeleci sendikalarn
örgütlü olduu iyerlerinde, Toplu  Sözleme taslan içilerin seçtii TS komitesi hazrlard. TS görümeleri ya sendikann salonunda ya da iyerinin yemekhanesinde sürdürülürdü. çilerin seçip sendikalara gönderdikleri sendikaclar ise içiler olmadan, içilere sormadan hiçbir i yapamazlard. Bu görümeler içilere açkt. TS görümeleri kapal
kaplar ardnda, 5 yldzl otellerde sendikaclar ve patron
arasnda bitirilemezdi.
Hiç armayn aynen böyleydi. Çünkü içiler örgütlüydü.
çiler, bu tarz bir örgütlülüün, ücretlerinin artmas, yakacak yardm, çalma saatlerinin
n aaya çekilmesi, kre
hakk, yemek ve çay molalarnn korunmas ve yeni haklar
kazanmak anlamna geldiini biliyorlard.
yorlard. Bugün ne yazk
u mücadeleden uzaklaki sendikalarmzn büyük çounluu
m ve içiler örgütsüz olduu için tablo tersine dönmü duunu birumdadr. çilerin örgütsüz olduunu
ntlar
len patronlar elimizde kalan krntlar
ylarda
da almak için saldryorlar. Son aylarda
S gökamuda ve özel sektörde süren TS
fnn
rümelerinde yaananlar içi snfnn
östeörgütsüzlüünü ve dankln gösteriyor. Binlerce içiyi ve ailesini ilgigilendiren TS görümelerinin hiçbir
bir
aamasndan içilerin haberleri bile
ile
lerin
olmuyor. Örnein, bu görümelerin
stentaslann nasl hazrlandn, ne istendiini, nasl sürdüünü yüz binlercee içi
bilmiyor. Çoumuz ara sra basna szdyorsak onunla yetinirlan haberlerden ne duyup görüyorsak
yoruz. Peki sonuç ne oluyor? Son süreçte, Türk- ve Hak-
x
x
x
x
x
x
x

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!
www.uidder.org
x Gda fiyatlar
ucuzlatlsn!
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bürokratlarnn sergiledii gibi,
göstermelik ve yarm yamalak bir iki eylemin ardndan sessiz sedasz ihanet sözlemelerinin imzalanmas…
Bu TS sürecinde de, daha önce defalarca olduu gibi,
sendika bürokratlar arada bir medyada boy gösterip içilerin hakl öfkesini dindirmek için oyalama konumalar yaptlar. Bu konumalarda sarfedilen, “istediimizi vermezlerse
üretimden gelen gücümüzü kullanrz, içiyi sokaa dökeriz”
gibi ifadelerin asl amac, patronlara gözda vermek deil
içileri kandrmakt. Sonuçta içilerin birçok kazanlm hakk daha ellerinden alnmasna ramen, sendika bürokratlar,
utanmadan “iyi bir sözleme imzaladk” diyebildiler.
Geçmite içiler örgütlü olduu için ne TS görümelerinde ne de içileri ilgilendiren herhangi bir meselede sendikaclar böyle pikince davranamazlard. Ciddi ücret artyla
biten bir TS sürecinden sonra bile, sendikaclardan hesap
sorup “neden bizden habersiz TS’i imzaladnz?” diye soran bilinçli ve örgütlü içiler hiç de aznlk deillerdi. Bilinçli
içiler, TS sürecine bandan sonuna kadar sahip çkar,
kendi denetimleri ve onaylar dnda bir anlama yaplmasna
izin vermezlerdi.
vermezle
Toplu  Sözlemeleri
içilerin nasl çalaS
can, ne kadar
ücret alacan, ksaca her yöka
nüyle hem içileri
hem de ailelerini ilgilendirir.
i
TS biz içiler
için son derece önemlidir.
iç
Çünkü iki
i veya üç yl boyunca tenceremizde ne pieceinden tutun da, ylda
ne kadar
tatil yapacamza, kaç saat
k
çalp,
ne kadar dinleneceimize
ça
dek
yaammzn her alann ilgid
lendiriyor.
Öyleyse daha en banlen
da,
da TS sürecine “TS Komiteleri”
kurarak
hazrlanmalyz. TS’in
ku
maddelerini
her ayrntsna kadar
m
fabrikalarmzda
tartarak birlikte
f
hazrlamalyz.
Geçmite sahip olduumuz
hazrlamaly
haklar yeniden kaz
kazanmamz için örgütlenip mücadeleye atlmalyz. Çünkü örgütlü olmadan ve mücadele
etmeden, deil yeni haklar kazanmak elimizde kalan krntlar bile koruyamayz. 
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!
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Acil Taleplerimiz çin Mücadeleye!

Ç HAREKETNDEN

 Brakma Eyleminin
Akamnda Türk-
çileri Satt
7

aydr devam eden görümelerden sonra hükümet enflasyon orann çok altnda kalan bir zam önermiti.
Tkanan kamu toplu sözleme görümeleri nedeniyle Türk, 7 Temmuzda 269 bin içiyi içine alan bir saatlik i brakma eylemi karar almt. Eylemin akamnda bürokratlar
hükümetin önerilerinin altna imza att. Bürokratlarn “dostlar alverite görsün” kararna ramen iyerlerinde içilerin
büyük oranda katlmyla i durdurma eylemleri gerçekletirildi.
Bu eylemler çerçevesinde, Pendik Askeri Tersanesinde çalan Harb- üyesi içiler de 1 saat boyunca i brakt. Askeri tersanede 1800 üyesi olan Harb-, büyük ve
cokulu bir eylem gerçekletirdi. Bu eyleme ücretlerini alamad için Limter- öncülüünde direnie balayan CHT
nto içileri ve UD-DER’li içiler olarak biz de destek verdik. Konutuumuz bir içi “Hükümet sendikalar ve içileri
yok sayyor. Patronlara tevikler verilirken, içiler yok saylyor” dedi. Bir baka içi ise “Sendikalar içilerin arkasnda
durmuyor. Elektrik, su ve doalgaza ortalama yüzde 60
zam geldi. Bize önerilen zam ise yüzde 5 orannda. imdi
biz bunu nasl kabul ederiz. Zamm hükümet vermez, bizim
almamz lazm” diyerek tepkisini dile getirdi.
Ayn gün, bir grup Dikimevi içisi de 1 saat i braktlar. Ancak Harb- üyesi Dikimevi içilerinin eylemi, askeri
yönetim tarafndan engellenmeye çalld. Eyleme katlacak içiler, iten atmakla tehdit edildiler. çilerin bir ksm
asker zoruyla makine bana götürüldüler. Buna ramen
Dikimevi içilerinin bir ksm içeri girmeyerek darda kald
ve biz UD-DER’li içiler de onlara destek verdik. UDDER’in verdii destee teekkür eden içiler, askeri iyerlerindeki grev yasaklarn eletirdiler. “Cierlerimiz var
ama nefes alamyoruz” diyen içiler, grev yasann
kalkmasn istediklerini söylediler.
Eylem günü, Yol-’in örgütlü olduu Karayollar 1.
Bölge Müdürlüü önünde de bir basn açklamas yapld.
Tez Koop-, Deri-, Harb-, Belediye- ve Yol-
üyesi içiler Bölge Müdürlüü’nün bahçesinde toplandlar
ve buradan girie kadar sloganlar eliinde yürüdüler. Eyleme UD-DER’li içiler de destek verdi.
Yaplan açklamada, son zamanlarda ciddi hak kayplarna uranld, ikramiyelerden kesilen vergi ve sigorta
primleri nedeniyle ikramiyelerden birinin hükümet tarafndan gaspedildii dile getirildi. “Kriz varsa çare de var diyenler, bize evde oturma pazara çk diyenler, kapanan iyerleri ve fabrikalar üretime açmal, iten çkartmalar durdurmal, kdem tazminatna dokunmamal, çalanlarn örgütlenmesinin önündeki engelleri kaldrmaldrlar” denildi.
Türkiye çapnda gerçekletirilen 1 saatlik i brakma eyleminin akamnda Türk- bürokratlar, içilerin tepkilerine
ve mücadele isteklerine kulak tkayarak hükümetin dayatt sözlemeyi imzalad. Yaplan anlamaya göre ilk alt ayda %3, ikinci altnc ayda ise 5,5 orannda zam yaplacak.
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Ayrca düük ücretli içilerin ücretinde 60 TL’lik bir iyiletirme yaplacak. Türk- bürokratlar, hükümetin “grev yaparsanz yapn” restinin üzerinden saatler geçmeden sözlemeye imza atarak bir kez daha içi snfna ihanet etti. Bu sözlemeyle, yüz binlerce içi yoksulluk snrnn altnda yaamaya devam edecek. Üstelik on binlercesi asgari ücretin biraz üzerinde bir ücret alacak. Sendikalar mücadeleci içilerin eline geçmedikçe ve bürokratlar sendikalardan defedilmedikçe sat sözlemelerinin sonu gelmeyecektir. 

Asemat Grevi Sürüyor

B

ursa Nilüfer Organize Sanayi bölgesinde bulunan
Asemat fabrikasnda çalan içiler 31 Aralk 2008 tarihinden bu yana grevdeler. Çeitli eylemler yapan içiler son
olarak 26 Haziran tarihinde Bursa’ya yürüdüler. Asemat içileri, insanca yaayacak ücret talepleri karlanmad için
grevdeler. Asemat fabrikasnda Birleik Metal- sendikas
örgütlü. Asemat patronu grevi krmak için türlü hileler yapyor. Patron içileri sendika deitirmeye zorlayarak, Türk
Metal sendikasn yetkili klmaya çalyor. Asemat içileri
hem patronlara hem de Türk Metal çetesine kar uyank olmak ve kazandklar mevziyi kaybetmeden mücadeleye devam etmek zorundalar. Asemat içilerinin kazanmas için snf dayanmasn yükseltelim! 

Maden çileri Mücadele
Ederek Kazand

M

ula’nn Milas ilçesinde Türk-’e bal Türkiye Maden Sendikasnda örgütlü maden içileri, taeronlatrmaya kar 1 Haziranda direnie balamt. Maden içilerinin direnie çkmasnn nedeni, asl ilerden biri olan patlatma iinin taeron firmalara verilmesi için açlan ihale idi. Taeron firmann getirdii içilerin tesislere girip çalmasna
izin vermeyen sendikal içiler, 17. günün sonunda verdikleri mücadeleyi kazandlar. 1 Haziran günü balayan maden
içilerinin direnii 17 Haziranda kazanmla son buldu. Maden içileri sendikalar ile birlikte mücadele ederek kazandlar. çi snf mücadele etmeden hiçbir hak kazanamyor.
Mücadele etmeden kazanlm haklarn da koruyamyor. 

www.uidder.org
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Pendik Askeri Tersanesinde Direni Sürüyor
L

imter- öncülüünde 23 Haziran Sal gününden bu yana Pendik askeri tersanesi
önünde direnilerini sürdüren CHT nto içileri, 6 Temmuz Pazartesi günü basn açklamas
gerçekletirdiler. Basn açklamasna askeri tersanede çalan Harb- sendikasna üye içiler,
Nakliyat-, Arjantin’de Rio Santiago tersanesini igal eden tersane içileri ve direnite bulunan içilerin aileleri gelmilerdi. UD-DER’li
içiler olarak bizler de tersane içilerinin yanndaydk.
CHT nto firmasnn yaplan anlamaya
uymadn dile getiren Limter- Genel
Bakan Cem Dinç, patronun, içileri dizginsizce sömürmek için her türlü yalana, hileye
ve entrikaya bavurduuna dikkat çekti. Dinç,
“ama biz buna izin vermeyeceiz, hakkmz
almak için sonuna kadar direneceiz” dedi.
Arjantin’den gelen tersane içilerinden biri
öyle konutu: “Tersaneleri özelletirmek istediler ve birçok içi arkadamz iten attlar. Biz de bunun üzerine direnie geçtik ve tersaneyi igal ettik. Patronlarn saldrlarna kar tek güvencemiz içilerin birliidir. Direnii kazandk ve iyerinde yönetimi ele geçirdik. Özelletirmeler durduruldu. 200 içi daha ie alnd. Sözlemeli ve güvencesiz

Tüm Bel-Sen Üyeleri
Haklarn stiyor
B

çalyorduk. Biz orada çocuklarmzn gelecei için direndik. Haklarmz ancak ve ancak mücadele edersek kazanrz. Tüm Arjantinli içilerden selamlar.” “Direne Direne
Kazanacaz” ve “Yaasn Enternasyonal Dayanma” sloganlaryla basn açklamas son buldu. 

Sabiha Gökçen
çilerinin Sendikal
Mücadelesi Sürüyor

akrköy Belediyesinde çalan Tüm Bel-Sen üyeleri, 29 Mart yerel seçimlerinden önce imzalanan toplu i sözlemesinin uygulanmas talebiyle
Bakrköy Özgürlük Meydannda bir basn açklamas gerçekletirdiler. Tüm BelSen, Eitim-Sen ve SES yöneticilerinin katld eylemde, basn açklamasn
Tüm Bel-Sen 1 No’lu ube Bakan Kadri Klc okudu. Klc, yapt açklamada, seçimlerden bu yana geçen 3 ay boyunca toplu sözlemeden doan haklarnn ödenmediini, belediye binasnda parmak izi uygulamasna geçilmek istendiini ve çalanlarn “emeklilik” dayatmasyla kar karya kaldklarn söyledi. Görüme taleplerinin belediye yönetimi tarafndan yantsz brakldna
iaret eden Klc, sendikal faaliyetlerin CHP’li belediye bakan Ate Ünal Erzen
tarafndan engellenmek
istendiine de dikkat
çekti. Haziran ay içinde ve Temmuz ay banda, sorunlarn çözümü talebiyle protesto
yürüyüleri yaptklarn
dile getiren Klc, sözlemeden doan haklar ödeninceye ve sorunlar çözülünceye kadar mücadeleye devam
edeceklerini belirtti. 
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stanbul Sabiha Gökçen Havaalan
içileri 12 Haziranda Hava- sendikasna üye olmaya baladlar. 17
Haziranda ise içilerin sendikalatn
haber alan müdürler performans düüklüünü gerekçe göstererek içilerin
bir bölümünü iten attlar. Havaalannda yer ilerinde çalan içiler, sendikal nedenlerle iten atlan arkadalarnn ie geri alnmas için i braktlar. çilerin i brakmas üzerine irket
müdürleri sendikann ve içilerin seçtii temsilcilerle görütüler. Yaplan
görümenin ardndan, iten atlan içilerin bir bölümüne iba yaptrld.
Geriye kalan içilerin tümü için ise bilahare iba yaptrlaca konusunda
anlama saland. irket, iten att
içilere gönderdii fesih bildirimini de
geri ald. çiler birlik olduunda, patronlarn, örgütlü duran içilerin taleplerini kabul etmekten baka bir seçenekleri kalmyor. 
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Hacettepe içileri
eylemdeydi
 Hacettepe’den UD-DER’li bir içi
acettepe Üniversite Hastanesi’nde Marmara isimli taeron irkete bal çalan içilerin maalarnn düzensiz ödenmesi devam ediyor. Yaklak 1,5 aydr içilere tek
kuru ödeme yaplmad gibi bu durum içilere hastane ile
irket arasndaki anlamazlk gibi gösterilerek içilerin kafas
bulandrlyor.
Yllardr bu duruma katlanmalar, sabretmeleri, ükretmeleri söylenen içilerin artk ne katlanacak, ne sabredecek,
ne de ükredecek gücü kalmad. Ve bu durumu eylemle
hastane yönetimine duyurmaya çaltlar. Bir gün öncesinde
dier içilere yönelik balattklar duyuru ile içiler, ertesi sabah erkenden hastane giriinde toplanma karar aldlar.
Eylemlerini, hastanenin çeitli yerlerine bildiriler asarak duyurdular.
Sabah olduunda içiler bir bir toplanma yerine gelmeye baladlar. veren temsilcileri, içileri datmak amacyla,
ülkenin krizde olduunu ve pek çok iyerinde içilerin paralarn alamadn söylediler. Ancak içiler, artk bu sözlere
kanmadklarn söyleyerek cevap verdiler. Daha sonra eylem bitirildi ve içiler dald. Birkaç saat sonra irket ve
hastane yönetimi hafta banda içilerin ödenmeyen paralarnn tamamnn yatrlaca açklamasn yapt. Bir saat süren eylem sonunda bu açklama yapldysa daha kararl ve
örgütlü bir eylemde daha çok ey kazanabileceimizi yaayarak örendik. 

H

SES Üyeleri Sürgünleri
Protesto Etti
S
ES ili ube Bakan Rabia Tuncer ile ube
Sekreteri Akife Akta’n sürgün edilmesi, Okmeydan
Eitim ve Aratrma Hastanesi önünde yaplan basn
açklamas ile protesto edildi. Basn açklamas SES
Genel Bakan Bedriye Yorgun tarafndan okundu.
Açklamada, salk sistemini düzeltmeyen siyasi iktidarn,
tam tersine, i güvencesini kaldrp i younluunu arlatrarak ve temel ücretleri insanca yaam koullarnn altnda tutarak salk emekçilerine saldrd ifade edildi.
Bu uygulamalara kar mücadele eden sendika yöneticilerinin bask, ceza, tutuklama ve sürgünlerle yldrlmaya
çalldna dikkat çekildi. Açklamann sonunda “Hükümeti uyaryoruz! Sendikamza yönelik saldrlara son
verin. ube bakanmz Rabia Tuncer ve ube sekreterimiz Akife Akta’n sürgün kararlarn derhal iptal edin”
denildi. Eylem, mücadele çarsyla ve atlan sloganlarla
sona erdi. 

Tersane Bölgesinde Protesto H

erkese Salk Güvenli Gelecek Platformu 11
Temmuz günü Tuzla Gemi önünde tersanelerde yaanan i cinayetlerini ve özel istihdam bürolarna onay veren yasay protesto etti. Basn
açklamasna biz UD-DER’li içiler de destek verdik. Limter- Sendikas Genel Bakan Cem Dinç,
okuduu basn açklamasnda “…önümüzdeki
aylarda da sermayenin kâr için en az bir içi daha
ölecek, bu gidie dur demek için buradayz.
Ölmeyip çalan içilere de özel istihdam bürolar
ile kölelik koullarnda çalma dayatlyor” dedi.
Yaanan ölümlere ve kölelik yasalarna dur diyeY
bilmek için tersanelerde, fabrikalarda içi snfnn
ürettii her yerde, militan bir mücadele ile örgütlenmeli ve patronlara kar mücadele etmeliyiz. 

BURULA’ta Zafer Direnen çilerin Oldu
 Bursa’dan UD-DER üyesi içiler
ursa Büyükehir Belediyesine bal Bursa Otobüs letmesinin (BURULA) taeron irketi Evin Tamaclkta çalan 133 içi, geçen yln Haziran aynda sendikal olduklar için ilerinden atlmlard. Bunun üzerine,

B

TÜMTS üyesi 133 içi, bir yl süren
bir hukuk mücadelesi verdi ve en sonunda kazandlar. çiler 370 gün boyunca her Pazar günü Bursa Büyükehir Belediyesinin önünde aileleriyle
birlikte eylemler yaptlar ve ylmadan
direndiler.  mahkemesinin içilerin
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aleyhine karar vermesi üzerine içiler
Yargtay’a gittiler. Yargtay karar bozdu
ve içilerin ilerine iade edilmeleri gerektiini hükme balad. 40 içi haklarn kazanrken, dier içiler hukuki sürecin tamamlanmasn bekliyorlar. 
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 Cinayetleri Devam Ediyor
P

atronlarn, içileri kuralsz ve güvencesiz çaltrmasnn sonucu üç içi daha
i cinayetine kurban gitti. 22 Haziran tarihinde Marport A..’de, Kalkavan Nakliyat
taeron firmasnda çalan Halit isimli bir içi, gemi yükleme makinesinin çarpmas sonucu yaamn yitirdi. Marport limannda i
cinayetine kurban giden içi says 12’ye
çkt.
Çeliktrans Tersanesinde, 8 Temmuzda
meydana gelen patlamada, Bayram Kütük
adl bir içi hayatn kaybetti, 4 içi de yaraland. Yaralanan içilerden biri hâlâ youn
bakmda ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Bayram Kütük’ün ölümüyle birlikte Tuzla
tersanelerinde hayatn kaybeden içilerin
says 127’ye çkt. Tersane patronlar kazalarn nedenini içilerin bilinçsiz olmasna
balyorlard. Kazalar önlemek adna içilere sertifika verdiler. imdi içiler ellerindeki sertifikalarla birlikte ölmeye devam ediyorlar.
Bursa’da üretim yapan Oyak Renault
otomobil fabrikasnda 20 Haziran günü yaanan i cinayeti sonucunda 10 tonluk kalbn altnda kalan Ercan Çolak feci ekilde
can verdi. Müdürler ve efler üretime ara
verilmemesi için, içileri arkadalarnn can-

sz bedeninin yanna dahi yaklatrmadlar.
Patronlarn sadk ua Türk Metal temsilci
ve yöneticileri ise hiçbir ey olmam gibi
davranmaya devam ettiler. Renault müdürleri ve Türk Metal yöneticilerinin son icraat
ise, içilerin Ercan’n cenazesine katlmalarna engel olmak oldu.
Krizi de frsat bilen patronlar bir taraftan
içi çkartyor, bir taraftan da daha az içiyi
gece gündüz demeden çaltryorlar. Uzun
i saatleri ve ar çalma koullar i kazalarn kaçnlmaz hale getiriyor. Ölümcül kazalarn nedeni kârdan baka bir ey düünmeyen patronlardr. çiler srann kime geleceini bekleyerek kurtulamazlar. Örgütlenmekten ve mücadele etmekten baka bir
çkar yolumuz yok. 

ETT çileri Eylem Yapt


ETT içileri 1 Temmuz günü “Hâlâ maam almadm. ETT içileri” yazl kolluklar takarak ie gittiler. 2 Temmuz günü ise, Hizmet sendikasna bal içiler stanbul Büyükehir Belediyesi Beyolu
ETT Genel Müdürlüü önünde toplanarak basn açklamas yaptlar. Açklamada, 6 yldr ücretlerin zamannda alnamad ifade
edildi. Basn açklamas sonrasnda, ETT içileriyle yaadklar sorunlar hakknda konutuk. çiler ücretlerini düzenli alamadklar
için bata ev kiralar, elektrik, su, doalgaz ve mutfak giderleri gibi
temel ihtiyaçlarn bile karlayamadklarn, bundan dolay kredi
kart kullandklarn ve borçlarn ödeyemedikleri için gecikme cezalar ödediklerini anlattlar. ETT içileri “artk sabrmz kalmad” dediler. ETT içileri, belediye bakan Kadir Topba ve yetkilileri uyardklarn dile getirdiler. Ücretlerini zamannda alana kadar eylemlerine devam edeceklerini söylediler. 

DESA çilerinin E-Kart Grevi 1.
Direnii Sona Erdi Yln Doldurdu
D
B

esa Deri içilerinin Sefaköy’de ve
Düzce’de sürdürdükleri direni, fabrika
önünde yaplan basn açklamasyla sona erdirildi. Düzce’deki direni 418 gün, Emine
Arslan’n direnii ise 352 gün boyunca devam
etti. Açlan ie iade davas içiler lehine sonuçlanm ve bu durum geçtiimiz günlerde
Yargtay tarafndan da onanmt. Yargtay kararna göre, içiler ya ie geri alnacak ya da 12
aylk sendikal tazminat ve 4 ay bota geçen zamanla birlikte tüm alacaklar ödenecek. Atlan
içilerin sadece üçü ie geri çarld. 15 içininse tazminat ödemeleri yapld. Basn açklamasndan sonra söz alan Emine Arslan, “Bize
ödenecek parayla bu mücadele sona ermeyecek, para için direnie geçmedik. Desa’ya sendika girmesi için ve direnile birlikte düzeltilen
koullarn kalc olmas için mücadele yürüteceiz” dedi. 
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asn-’in yarg kararyla kesinleen
toplu sözleme yetkisine ramen,
Eczacba/E-Kart yönetimi sendikay
tanmayarak içileri greve zorlamt.
Yasalar ve içilerin iradesini hiçe sayan
E-Kart yönetimine kar 16 Haziran
2008’de balayan grev, birinci yln
doldurdu. E-Kart patronu halen sendika ile masaya oturmay reddediyor.
E-Kart içileri, grevin birinci yldönümünde,
Eczacba
grubuna
ait
Levent’teki Kanyon alveri merkezinin
önünde bir basn açklamas düzenlendiler. Direniteki içiler, sendikalar ve
çeitli çevrelerin katld eyleme, derneimiz UD-DER de destek verdi.
Sendika tannncaya kadar grevi kararllkla sürdüreceklerini vurgulayan içiler, Eczacba’nn logosuna boyal ellerini ve parmaklarn basarak “sanatsal”
bir protestoya da imza attlar. 
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Bütün Ülkelerin çileri, Birlein!

rlanda’da Binlerce Elektrik
Teknisyeni  Brakt
Geçtiimiz yllarda “Kelt Kaplan” olarak tanmlanan
rlanda, ekonomik krizle birlikte faturay içiye kesmeye
balad. Ancak buna karlk 10 bin 500 elektrik teknisyeni,
ücretlerinin kesilmesini engellemek, koullarnn düzeltilmesini salamak, 2007 ve 2008 yllarndan bu yana verilmeyen %11’lik ücret artnn ödenmesi talebiyle 6 Temmuzda
greve çkt. Patronlarsa, deil %11’lik ücret artn vermek,
%10 ücret kesintisi yapacaklarn açklyorlar. rlanda naat
Federasyonu Bakan, sanki bizim politikaclarmzn ikiz
kardeiymi gibi, içilerin taleplerine öyle cevap veriyor:
“çilerin taleplerini karlamak yalnzca inaat sektörüne
deil tüm bir ülke ekonomisine büyük darbe olur. Biz, bu
darbeyi vuramayz.” Ne kadar tandk deil mi? Kendi elleriyle yarattklar ekonomik kriz tüm dünyaya darbe vururken, bunun faturasn ödemek istemeyen içilerin hak mücadeleleri “ülke ekonomisine darbe vurmak”la suçlanyor!
Elektrik teknisyenlerinin grevine destek vereceklerini açklayan inaat içileri, Dublin Havaalan, futbol stadyumu ve
Intel gibi büyük firmalarn inaatlarnda grev gözcülüü yaparak bu destei somutladlar.

Total 900 çiyi ten Att

ler. Bu grevi “yasad grev” olarak tanmlayan Total patronu, 18 Haziran gecesi 900 içiyi daha iten çkard. 51 içinin iten atlmasnn ardndan Lindsey’de balayan grevler
dier kentlere de yaylyor. Aralarnda ngiltere’nin en büyük termik santralinin de bulunduu çeitli santrallerde içiler “yasad” greve gittiler. Yasalara uygun hareket ettiini
söyleyen Total patronu, Ocak aynda da, göçmen talyan
ve Portekiz içilerini getirerek daha ucuz igücü kullanmasn salayan “yasay” uygulamt! çilerin buna kar grevler düzenlemesinin ardndan üretim büyük çapta sekteye
uramt. Sonuçta patron geri adm atmak zorunda kalmt. Total patronunun uygulamalar akllara u soruyu getiriyor: “Yasalar kim yapyor?” ve “Bu yasalar kimi korumak için yaplyor?” Yant belli deil mi?

Londra Metro çileri Hayat Felç Etti
Sosyal güvenlik haklar ve ücret alacaklarnn verilmemesine, disiplin cezas bahanesiyle iten çkarmalara ve krizin faturasn içilerin srtna ykma planlarna kar, Londra
metro çalanlar 9 Haziranda greve çktlar. 3 gün süren
grevde, milyonlarca insann kulland tren tamacl altüst oldu ve bakent Londra’nn trafii felce urad. Bu
grevden 2 gün sonra da Londra Posta Servisi içileri, ücret
alacaklar için 24 saatlik grev düzenledi. Hükümet grevcileri
sabotajc olarak deerlendirirken, sermaye medyas da
grev haberlerini “Metro Grevinde 3. Gün, Kaosun
Detaylar” gibi balklarla yaynlad. Hükümet ve medya,
Londra’da da Türkiye’deki patronlarn yaptklarndan farkl
davranmyor. Hatrlanacak olursa, Türkiye’de toplu sözleme görümelerinin tkanmasyla greve çkan Telekom içileri için de sabotajc, provokatör tanmlar yaplmt.
Ücretlerimizi ödemeyen, haklarmz gasp eden, bizleri iten
atan patronlar, akl banda, efendi adamlar olarak tanmlanyorken, hakkn arayan içiler dünyann her yerinde sabotajc olarak görülüyor. O zaman demektir ki, kriz derinletikçe dünyamz “sabotajclarla” dolacak.

ngiltere’nin Lindsey petrol rafinerisinde patronlarn saldrlar artyor. Geçtiimiz hafta 51 içi iten atld. Bunun
ardndan 1200 içi, iten çkartlan arkadalar tekrar ie
alnncaya kadar çalmayacaklarn duyurarak greve gitti-

ilili Öretmenler 3 Haftalk
Grevlerini Bitirdiler
ili’de 3 hafta boyunca grevde olan 80 bin öretmen ve
1 milyondan fazla örenci 8 Haziranda okullarna geri dönno: 16 • 15 Temmuz 2009 • içi dayanmas
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düler. ili hükümetinin daha öncesinde söz verdii ama bir
türlü ödemedii ikramiyeler için greve çkan öretmenler,
bu mücadelenin sonucunda ikramiyelerin ödenmesini garanti altna aldlar. Anlama bütün ili’de uygulamaya konulacak. Öretmenler hem bu yln ikramiyelerini hem de
2007 ve 2008 yllarndaki ödenmeyen ikramiyelerini alacaklar. Grevci öretmenlerin yüzde 76’s bu anlamay kabul etti. Bu grevin balatlmasna öncülük eden
Valparaiso’daki öretmenler ise, ikramiyelerde iyiletirme
taleplerinde srar ederek anlamay reddettiler.

Genel Grev Peru’yu Vurdu
Peru’da Garcia hükümetine kar 7-9 Temmuz tarihleri
arasnda 100 binlerce kiinin katld genel grev gerçekleti.
Ülkenin en güçlü içi sendikas olan CGTP, 72 saatlik bir
genel grevle öretmenleri, ulam içilerini ve dier sektörde
çalan içileri birletirdi. Ülke çapnda yollar kesildi, sokak
gösterileri organize edildi. Hükümet ise kitleleri bask yoluyla sindirmeye çalyor. Polis 30 kiiyi katletti ve yüzlerce kii
ciddi biçimde yaraland. Peru halk Garcia hükümetinin serbest piyasa politikalarna kar sokaklara akt. Lima, Cuzco
ve Arequipa gibi metropollerde gerçekletirilen genel grev
Peru’da hayat durdurdu. Bir ay önce de Amazon halk toprak hakk için polisle çatm ve kolluk güçleri 33 kiiyi katletmiti.

Güney Afrika çileri Dünya
Kupasn Tehdit Ediyor
Afrika’da ilk kez gerçekletirilecek olan 2010 Dünya
Kupas için stadyum ina eden inaat içileri 8 Temmuzda
ücretlerinin yükseltilmesi talebi ile greve çkt. çiler bakent
Cape Town’da bulunan Green Point Stadyumu ve
Durban’daki Moses Mabhida Stadyumu önünde eylem
yapt. Sendika sözcüsü 70 bin inaat içisinin greve katldn ve talepleri kabul edilinceye kadar da devam edeceklerini açklad. naat içileri %13’lük ücret art talep ederken patronlar %10,4 öneriyorlar. Çaramba günü 25 bin
olan grevci içi says grevin ikinci gününde 70 bine yükseldi.

ran’da çi Sendikalar da
Direnie Katldlar
ran’da devlet güçlerinin tüm basklarna ve saldrlarna
ramen sokak gösterileri uzun süre devam etti. Devlete
bal polis ve milis güçleri onlarca insan öldürdü, yüzlerce-
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sini yaralad ve hapse att. Burjuva medya, isyana dönüen
halk tepkisini orta snflarn ve gençliin tepkisi olarak yanstyor. Oysa ran’da tüm toplum içten içe kaynyor ve örgütlü içiler de bu isyana destek veriyorlar.
ran devletine ait olan ve Ortadou’nun en büyük otomotiv fabrikas unvanna sahip olan Hodro otomobil fabrikalarnn direngen içileri de bu içiler arasnda yer aldlar.
Her bir fabrikasnda on binlerce içinin çalt ve toplam
100 bin içisi bulunan Hodro iletmesinin içileri, balattklar i durdurma eylemiyle protestolara destek verdiklerini
duyurdular. Hodro içileri, ran hükümetinin anayasay çineyerek yok sayd oylarna sahip çktklarn ve protesto
eylemlerine katlmann bir görev olduunu belirttiler. Hodro
içileri, örencilere, içilere ve kadnlara kar uygulanan
basklar protesto etmek için her vardiyada yarm saat i
durduracaklarn açkladlar. çiler, gündüz vardiyasnda saat 10:00-10:30 arasnda, gece vardiyasnda ise 3:00-3:30
arasnda i durdurma eylemleri yaptlar.
Yllardr Otobüs çileri Sendikasnda sendikalamak için
her türlü basky göze alan otobüs içileri de mücadeleye
destek verdiklerini duyurdular. çiler, sosyal ve sendikal
haklarn ve ran halknn seçim tercihinin tannmas talebiyle mücadeleye katldklarn ifade ettiler.

Bulgaristan’da Binlerce çi
Krizi Protesto Etti
Bulgaristan’n bakenti Sofya’da binlerce içi 16
Haziranda hükümeti protesto etti. çiler, hükümetin iten
çkarmalara ve ekonomik krize kar hiçbir tedbir almamasna kar miting düzenlediler. Öretmenler, çiftçiler, nakliye
içileri, madenciler ve dier sektörlerden yaklak 3 bin içi,
babakanlk binasnn önünde topland. “Paramz istiyoruz”, “Umutlarmz geri verin”, “Yoksullamak ve utanç
içinde yaamak istemiyoruz” yazl pankartlar tayan içiler
“artk yeter” dediler.
Adndan baka sosyalizmle bir ilgisi olmayan “Sosyalist
Parti” hükümeti ise, kamu harcamalarn azaltma gerekçesiyle içi ücretlerini dondurmay planlyor. Bu durumdan
400 bin kamu çalan etkilenecek. çiler aylk ücretlerin ve
isizlik maann yükseltilmesini talep ediyorlar. Bulgaristan
ekonomisi son on ylda hzl bir yükseli yaamasna ramen, asgari ücret 300 avro ile Avrupa’nn en düük asgari
ücreti durumunda bulunuyor.

Almanya’da 30 Bin Anaokulu çisi Grevde
Almanya’nn Köln ehrinde, 30 bin anaokulu içisi, sosyal hizmet çalan ve öretmen, 15 Haziranda greve gitti.
Grevin yapld Pazartesi günü, okullar ve kreler çalmad. Krmz tiörtler giyerek yürüyen içiler, Köln sokaklarnda “daha güzel bir gelecek” slogann yükselttiler.
Almanya’da çocuk bakm içileri, öretmenlere göre daha düük oranl salk sigortasna sahipler. Hak ve ücret
adaletsizlii yalnzca bununla snrl deil. Ayn ii yapan
genç içilerin ücretleri de dier çalanlara göre daha düük.
çiler, ücretlerin artrlmasn, salk hizmetlerinin düzeltilmesini ve sosyal haklarn artrlmasn istiyorlar. 
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U

luslararas çi Dayanmas Dernei üçüncü mücadele
yln doldurdu. Emek vermeden hiçbir eyin bizim olmayacan en iyi biz içiler biliriz. Bir araya gelip gücümüzü birletirmeden yaadmz sorunlarn hiçbirini çözemeyiz. UD-DER’in amac içileri bir araya getirmek, içiler
arasnda dayanmay salamak ve örgütlü mücadeleyi
yükseltmektir. Biz snf bilinçli, mücadeleci içiler UD-DER’i
kurmadan önce, çi Öz-Eitim Gruplar adyla fabrikalarda, sendikalarda örgütlü çalma yürütüyorduk. Bu çalmalarmzda tüm içi kardelerimizi mücadeleye katmay,
sendikalarmz mücadeleci birer içi örgütü haline getirmeyi, militan snf sendikacl anlayn yaymay hedefledik.
UD-DER’i kurduktan sonra aramza sendikal ve sendikasz
yeni içi kardelerimiz de katld. Biz UD-DER’li içiler, geçmi içi kuaklarnn deneyimlerini, disiplinini, dayanma
kültürünü yeni içi kuaklarna aktararak yolumuza devam
ediyoruz.
Üç yldr içi snfnn mücadelesini güçlendirmek için
çalyoruz. Dönüp geriye baktmzda, hiç de azmsanmayacak bir yol aldmz görüyoruz. Derneimizin temsilciliklerinin olduu her yerde düzenli olarak içi snfn ilgilendiren etkinlikler yapyoruz. Bu etkinliklerde içi snfnn uluslararas mücadele deneyimlerini genç içi kuaklarna aktaryoruz. Bu konular bazen bir film gösterimi vesilesiyle,
bazen bir seminer yoluyla, bazen bir tiyatro oyunuyla iliyoruz. çi sal ve içi haklar, futbol, sinema gibi kol faaliyetlerimiz, içi tiyatrosu, içi korosu gibi çalmalarmz devam ediyor. UDDER çi Tiyatrosu, Türkiye ve dünya içi
snfnn 1 Mays, 15-16 Haziran gibi tarihsel deneyimlerini oyunlatrarak sahneye koydu. UD-DER bünyesinde kurulan Yldzlara Özgürlük Müzik
Grubu da grev ve direni yerlerinde, enliklerde mücadele ezgilerini
seslendiriyor. Düzenlediimiz etkinliklere yüzlerce içi, aileleri ile
birlikte katlyor.
UD-DER’in
faaliyetlerinden
biri de 16 aydr düzenli olarak çkartt çi Dayanmas bültenidir. çi Dayanmas, Türkiye ve
dünya içi hareketinden gelimelere, grev ve direnilerden haberlere, fabrikalardan gelen içi mektuplarna yer veriyor. çilerin
emeinin ürünü olan bültenimizi,
fabrika önlerinde dier içi kardelerimize yine içilerin eliyle
ulatryoruz. çiler, bültenimiz
araclyla, hangi haklara sahip
olduklarn ve nasl mücadele edilmesi gerektiini öreniyorlar. Kriz
nedeniyle patronlar snfnn artan
no: 16 • 15 Temmuz 2009 • içi dayanmas

saldrlarn tehir ediyoruz. Krize kar içi snf içinde acil
taleplerimiz için mücadele çarsnda bulunuyoruz.
Kriz nedeniyle iten atlan ve hak gaspna urayan içi
kardelerimizin mücadelesine de destek oluyoruz.
Taleplerimizi katldmz mitinglerde pankart, döviz ve sloganlarla dile getiriyoruz. Katldmz mitinglerde kortejimizin disiplini, cokusu ve düzenli oluu dier içi kardelerimizin de dikkatini çekiyor.
Çeitli sektörlerden ve iyerlerinden içiler, UD-DER’in
yapt etkinliklere bütün içilerin katlmas gerektiini, bu
çalmalarn sendika ubelerinde de yaygnlatrlmas gerektiini, hatta kendisine bilinçliyim diyen insanlarn bile bu
çalmalardan örenecei çok ey olduunu ifade ediyorlar.
çi kardelerimizin yapt bu olumlu deerlendirmeler bizlere güç veriyor.
Fakat biliyoruz ki henüz içi snfnn büyük çounluu
örgütsüz ve sermaye snfnn saldrlarna kar dank durumda. Bu yüzden içi kardelerimizi, faaliyetlerimize katlmaya ve sömürünün olmad yaanas bir dünyay kurma
mücadelesine omuz vermeye çaryoruz. 
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UD-DER 3 Yanda!
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Ereli’de 15-16 Haziran Etkinlii
 Ereli’den UD-DER üyesi içiler

1

5-16 Haziran 1970’ten günümüze içi hareketinin sorunlarnn tartld çi Öz-eitim toplants, 27 Haziranda Karadeniz Ereli’de yapld. Etkinlikte, UD-DER’in
hazrlad 15-16 Haziran belgeseli de ilgiyle izlendi. DSK
Birleik Metal- sendikas Kocaeli ube sekreterinin de katld etkinlikte, Erelili içilerin talebi üzerine Erdemir içilerinin sorunlar ve sendikann meseleye bak, deneyimler de aktarlarak dile getirildi.
Derneimiz adna konuan temsilcimiz unlar söyledi:
“Bugün içinde bulunduu örgütsüzlük koullarndan çkmas, kendi öz gücüne güvenip ileri atlmas ve patronlar
snfnn saldrlarna yant verebilmesi için, içi snfnn
15-16 Haziran ruhunu kuanmas büyük önem tayor.
çi snfnn bu büyük bakaldrsn genç içi kuaklarna

aktarmak hepimizin boynunun borcudur. Bugün içi snf
yeniden güç topluyor ve kendi bamsz snf çkarlar temelinde tarih sahnesine çkmaya hazrlanyor. Dünyamz
ve bugünüyle yarnyla içi-emekçi kuaklar felâkete sürükleyen emperyalist-kapitalist düzene kar mücadele
bayran yükseltmeliyiz. Bu görevi yerine getirebilmemiz
için ekonomik ve siyasal mücadelede güçlü ve militan örgütlere ihtiyacmz var.”
çi snfnn dünya çapndaki mücadelesi devam ediyor. Örgütlenmek ve ileriye atlmak için, hayatn her alannda snfmzn çkarlarn öne almak için yapmamz gereken tek ey, her alanda örgütlenmek ve örgütlemek.
Fabrikalar, iyerleri, yaadmz mahalleler bizim mücadele ve örgütlenme alanlarmzdr. 15-16 Haziran’ yaratan
militan içi kua bu alanlardaki cüreti ve bilinciyle stanbul’u kuatmt. 15-16 Haziran’n snf mücadeleci ruhuyla haykryoruz ki, bizler tüm dünyay zapt edeceiz. 

Ankara’da
UD-DER
Piknii
 Ankara Tuzluçayr’dan isiz bir
içi

2

Uyantan Bakaldrya,
1970’ten 2009’a
 Kartal’dan isiz bir içi
D-DER Tiyatro Kulübü, içilerin anl bakaldrsn içi tiyatrosunun görkemiyle sahneledi. “Uyantan Bakaldrya” adl oyun, biz izleyicilerin alklar, gözyalar ve nefessiz
brakan heyecan ile bitti. Oyunu izlerken bizler unuttuk izleyici
olduumuzu. Unuttuk aradan geçen 39 seneyi. 15-16 Haziran
1970’te barikatlar aan, ölülerini kucaklarna alp bayraklatrarak yürüyen, karakollar basp gözaltndaki içi kardelerini kurtaran o içilerin arasna kartk. Grevci olduk, grev gözcüsü olduk, Sütlüce gecekondularndaki analardan biri olduk.
Oyun bittiinde ne demeli, UD-DER’e ve yaatmaya çalt içi tiyatrosu geleneinin emekçilerine nasl teekkür etmeli
bilemiyorduk. Sonra düündük ki, içi snfn ve dünyamz patronlar snfnn düzeninden kurtarmak için daha fazla mücadele
etmekten baka bir teekkür olabilir miydi? Biz içiler UDDER’e, UD-DER içilere güç vermeye devam ediyor. Uyantan
bakaldrya giden yol UD-DER’le yürünüyor. 

U

10

www.uidder.org

1 Haziranda bir piknik düzenledik. Çeitli
sektörlerden içi arkadalarn, örencilerin, ev kadnlarnn katld pikniimiz hep
birlikte kurduumuz UD-DER sofrasnda
yaptmz kahvaltyla balad. Ardndan iirlerimizi, arklarmz okuduk hep birlikte.
Gerçekletirdiimiz bilgi yarmasyla içi snfnn mücadelesine dair bilgilerimizi pekitirdik, yeni
eyler örendik. Tiyatro kulübümüzle hazrladmz
“Hamdolsun Örgütlüyüz” adl oyunumuzu oynadk.
Çevremizdeki, genciyle yalsyla, kadn erkeiyle piknik
alannda bulunan dier dostlarmz da oyunu izlemek için
bizlere katldlar ve onlarn da ne denli keyif ald yüzlerindeki ifadelerden belliydi. Sonrasnda çektiimiz halaylara da katldlar ve bizimle birlikte o cokuyu yaadlar.
Serbest kürsüde ise aslnda hepimizin yaad ortak sorunlardan bahsettik. Birçok arkadamz aylardr maalarn alamadklarndan, eve götürecek ekmek paras bulamadklarndan bahsettiler. Sincan Organize Sanayi
Bölgesinde bülten datm yaptmz bir fabrikadan gelen dostlarmz ise patronlarn “krmz apkallardan”
(bunlar biz UD-DER’liler oluyoruz!) ne denli korktuunu
ve bunun nedenini de çok iyi bildiklerini söylediler.
Birlikte ve örgütlü olduumuz zaman her eyin nasl
da düzenli bir ekilde ilerlediini hep birlikte bu ksack
günde de gördük. Patronlar snfnn bizden çald zamann gerisinde kalan bir zamanda hep birlikte olmann
mutluluunu ve güzelliini yaadk. Gün boyu skça tekrarlanm olmasna ramen yine srarla vurgulamak gerekir ki, içinden geçmi olduumuz bu kriz döneminde patronlar snf tüm silahlaryla içi snfna saldrmaktadr.
Bizim ise buna verecek tek bir yantmz var; örgütlü bir
ekilde mücadele etmek. 
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Uyantan
Bakaldrya
 Gazi Mahallesinden bir kadn tekstil
içisi
“Uyantan Bakaldrya” adl oyunumuzu, Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, stanbul’un çeitli semtlerinden gelen içi arkadalarmzla buluturduk. “Uyantan Bakaldrya”, Türkiye içi snf tarihi
açsndan bir dönüm noktas olan 15-16
Haziran genel direniinde örgütlü içilerin
yaptklar eylemleri biz genç içilerin görmesini salad.
Oyunda benim özellikle dikkatimi çeken
ey, iyeri komitelerinin kurulmasyd. “Beyazçelik” içileri greve çkmlar ve ilk gün
grev komitelerini tüm grevci içilerle birlikte
çounluun oyuyla belirlemilerdi. Eitim, salk, aile dayanmas
gibi komiteler oluturmulard. Özellikle aile dayanmas komitesi
için harcanan çaba önemliydi. Bu komite, içilerin evlerini tek tek
dolap, onlar devam eden grevi desteklemeye ikna ediyordu.
Oyunun sonunda gördük ki, örgütlü gücün karsnda ne patronlar
ne de devletin kolluk güçleri durabiliyor. Üstüne üstlük kararl içilerin mücadelesi, patronlar ehirden, ülkeden kaçracak kadar yüreklere korku salyor. te bunlarn hepsini Türkiye içi snfnn
kendisi yapt. Ve biz genç içi kuaklarnn hiç görmedii, hatta hayal bile edemedii eylerin mümkün olduunu bizlere gösterdi.
Oysa bugün ne kadar çok duyuyoruz; “bu topraklarda bir ey olmaz” ya da “bu içilerden bir ey olmaz” sözlerini.
Bugün biz içilerin görevi o gün bu mücadeleyi veren içilerden
farkl deildir. Örgütlenmeli ve örgütlü gücümüze güvenerek yolumuzda yürümeliyiz. 15-16 Haziranlar yaratanlara ve böyle bir tiyatro oyunuyla bu günü biz içilere yaatan UD-DER içi tiyatrosuna selam olsun! 

Yeraltnda Ezilenler
Yeryüzüne Seslenirler!
 Gebze’den UD-DER’li içiler
D-DER Gebze temsilciliinde geçtiimiz haftasonu “Maden”
filmini izledik. Film, bir maden ocanda çalan içilerin yaadklar dönüümü ve mücadeleye atlmalarn anlatyor. Film bittikten sonra, filmi sunan arkadamz sözü bizlere brakt. Yaz aylar
olmasna ramen derneimizin salonu, kadn erkei, genci yalsyla içi ve örenci arkadalarmzla dolmutu. Söz alan bir aabeyimizin, genç yataki babasn bir maden ocanda göçük altnda
kaybetmesinin ardndan ailesiyle birlikte yaadklarn anlatmas
hepimizi derinden etkiledi. Daha sonra söz alan genç içi arkadalarmz, filmdeki devrimci içi lyas’n mücadelesinden dersler çkartarak bugün verilmesi gereken mücadeleyi örneklediler.
Etkinliimiz yaptmz keyifli tartmalarn ardndan alklarla son
buldu. 
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Uyanmalyz Derin
Uykulardan!
 kitelli’den bir tekstil içisi
1 Haziran Pazar günü UD-DER içi tiyatrosunun hazrlam olduu “Uyantan Bakaldrya” adl oyunumuzu Kartal Sanat Tiyatrosunda
sahneye koyduk. zleyen iki haftasonu da, Bakrköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi ve
Gebze Kültür Merkezinde sahneledik oyunumuzu.
Bu oyuna aylarca emek verdik. Yorgun, uykusuz provalara gittik. Öyle bir younlatk ki, hafta
sonlarmz sabahtan akama kadar provalara ayrdk. Çünkü biz içi tiyatrosu yapyoruz. Hazr diye
bir ey yok, her eyi kendimiz yapyoruz. Oyunun
yazarln, resimlerini, kostümünü, makyajn, n, dekorunu bizim hünerli, becerikli ellerimiz yapyor. Bir burjuva tiyatrosu gibi her ey hazr gelmiyor önümüze. Ter aktmadan tad çkmaz bu
iin. Yani anlayacanz dostlarm çok çaltk oyunumuza.
Oyunumuzun konusu hem bizim için hem de
gelen dostlarmz için çok büyük bir önem tayor.
“Uyantan Bakaldrya” adl oyunumuz, 1970 ylnda gerçekleen 15-16 Haziran direniini anlatyor. 15-16 Haziran içi direnii Türkiye tarihinde
bir ilkti. çilerin bu kararl mücadelesini gören patronlar mallarn mülklerini brakp stanbul’dan
kaçtlar. Biz içiler patronlarn yüreklerine korku
salan bu tarihsel direnii unutmamalyz. Patronlar
snfnn yaratt enkaz üzerimizden atp uyana
geçmeliyiz. Uyanmalyz derin uykulardan! 

2

www.uidder.org

11

FABRKALARDAN

SEGA çileri Direnite!
 SEGA’dan direniçi içiler

B

izler, Aydnl deri sanayi bölgesinde kurulu bulunan Sega Otomotiv Kimya
fabrikasnda çalyorduk. 20 içi Sega’da otomotiv yedek parçalar üretiyorduk. 2 Temmuz Perembe günü 4 aydr ücretlerimizi alamadmz için 20 içi direnie geçtik. Direnie çkmamz birden bire oldu; arkadalarmzla anlatk
ve patronun karsna çkarak ücretlerimizi istedik. Bunun üzerine patron bize
“bu koullarda
çalyorsanz çaln yoksa defolun gidin” dedi
ve hakaretler ve
aza alnmayacak küfürler etti.
Biz de kendi
aramzda konuarak haklarmz
alncaya kadar
direnie çkmaya
karar
verdik.
Direnie çkmamz hazmedemeyen patronun adamlarndan biri, kadn içi arkadamz tartaklad. Arkadamz yalnz brakmadk ve savcla ikâyette bulunduk. ikâyetimizi örenen patron bizlere iftira atmak ve kendini suçlu durumdan kurtarmak için “onlar beni dövdü” diye ikâyette bulunmu.
Günün deiik saatlerinde sloganlar atarak tepkilerimizi ve taleplerimizi haykryoruz. Patron “siz gidin ben size aybanda paranz veririm” diyor. Biz de
patrona cevap olarak “bu zamana kadar vermedin de biz buradan gidince mi
vereceksin” dedik. Biz direnie çknca patron çaltrmak için birçok içiyi ie ald. Yeni gelen içileri imdilik direniimizi krmamalarna ikna edemedik. Biz ücretlerimizi ve haklarmz alana kadar buradayz ve de hiçbir yere gitmeyeceiz.

çi Dayanmas
Bültenimizi Mektuplarla
Besleyelim
 Okmeydan’ndan bir içi
iz UD-DER’li içiler olarak çeitli etkinliklere katlyoruz.
Bu etkinliklerde biz içilere kar patronlar snfnn yapt saldrlar ve bu saldrlara kar neler yapabileceimizi öreniyoruz, düünmeye, çözüm üretmeye çalyoruz. Gerçekten
de çözüm biz içilerin bilinçli bir ekilde örgütlenmesinden geçiyor. Ortadaki koca tan altna hepimiz elimizi sokmalyz.
Biz emeiyle geçinen, alnterini satan içilerin çi Dayanmas bültenine sorunlarmz konusunda olsun veya bu patronlar
snfnn dayatt konularda olsun yazacamz her mektup çok
önemli. Çünkü fabrikalarda, atölyelerde çalan dier içi kardelerimize
UD-DER bülteni ulatnda, onlar bu mektuplar okuduunda sorunlarmzn ortak olduunu anlayacaklar, baka iyerlerinde de ayn bizim iyerindeki gibi sorunlar skntlar varm diyecekler. Ortak sorunlarmz ise,
muhakkak yan yana, srt srta vererek, ortak hareket ederek çözmemiz gerekir. Bu sayede tek bamza yapabileceimizden çok daha fazlasn hem
de daha kolay bir ekilde baarabiliriz.
Dolaysyla mektup yazarak aslnda göründüünden çok daha önemli
bir snf dayanmas görevimizi yerine getiriyoruz. Bu yüzden ben mektup
yazan, bu bültenin çkmasnda emei geçen herkese teekkür ediyorum,
ellerine kalemlerine salk diyorum. 
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nsanlmz
çin Birleelim
 kitelli’den bir içi
altm iyerinde “sevgili” patronumuz
tuvalet ihtiyacmz i saatinde karlamamamz için karar alm almasna da bunu hayata geçirmenin yollarn aryor. Geçen gün
müdür tuvaleti temiz tutmadmz, gittiimizde yarm saat gelmediimizi vs. anlatt.
Konumann en bandan beri hep temizlikten
bahsedip duruyordu. Sonuç ne olacak diye
merakla bekliyordum ki sonunda azndaki
baklay çkard. Böyle devam ederse tuvaletleri
i saati içinde kilitleyeceklerini söyledi. Tamam
ite dertleri buymu dedim. Konumada en
çok temizlikten söz edip durdular, arada bir de
asl dertlerine tekabül eden eyler söylediler.
Sanki dertleri i saatinde tuvalete gitmemiz deilmi gibi göstermeye çaltlar, ama biz içiler
de aptal deiliz, dertlerinin zaman kayb olduunu biliyoruz. Ellerinden gelse nefes bile almayn diyecekler.
Bu konuma srasnda içilerden ses çkmad, herkes sustu, çünkü örgütsüzüz. O an kimseden ses çkmasa da çalrken herkes homurdanmaya balad. Dertlerin farknda olan içilerden biri esprili bir edayla; “arkadalar bundan sonra altnza bez balayp öyle gelin” dedi. Arkadalar biraz gülümsedi, bir bakas
“gülüyoruz ama bunu istemesi hiç de imkânsz
deil, bunlar yaparlar” dedi. Arada yaplan
sohbette arkadalardan biri, “ya arkada ne
olacak böyle, bunlar neredeyse burada yatnkalkn diyecekler” diye söylendi. Ama “sesimizi yükseltmeliyiz, bunun insani bir ihtiyaç olduunu söylemeliyiz” dendiinde susmay tercih etti: “Ne diyebiliriz ki, kapnn önüne koyarlar, iine gelmiyorsa kap orada derler, kriz
var darda, isiz mi kalalm?”
Bir arkadam, patronlar bu krizi frsata çevirmek için elinden geleni yapyor, eer bilinçlenmez ve örgütlenmezsek, bu krizi biz frsata
çeviremezsek, patronlar frsata çevirecek ve bizi çok daha fazla insanlk d koullara maruz
brakacaklar demiti. Evet bizim patronumuz
tam da bunu yapyor, bu krizi frsata çeviriyor.
nsanlk onurumuzu yerle bir eden hakaretler,
tehditler savuruyor. nsani ihtiyaçlarmzn zaman kayb olduunu düünüp yasaklyor.
Fakat biz hiçbir tepki koyamyoruz çünkü örgütlü deiliz. Biz içiler eer örgütlenmez ve bilinçlenmezsek yaknda insanlmz kaybedeceiz. 

Ç
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Kriz Bahanesiyle
Emin Et’ten
ten Atldk
 Tuzla’dan bir içi
en yaklak be yldr Emin Et’te çalyorum.
Çaltm iyerinde fazla mesai ücretlerimiz kriz bahanesi ile ödenmiyor. Resmi tatiller normal igününden saylp fazla mesai ödenmiyor. Haftada yasal olarak 45 saat
çalmamz gerekirken 51 saat çaltrlyoruz. Sigorta primlerimiz gerçek maalarmz üzerinden deil asgari ücret
üzerinden yatrlyor.
Ben fazla mesai paras almadmz ve bunu artk kabul etmeyeceimi söyleyerek mesaiye kalmadm. Bunun
üzerine patron benimle tartmaya balad. Bizim yarm
günlük izinlerimizi bile yllk izinlerimizden kesen patronumuz, imdi benden itiraz etmememi istiyordu utanmadan.
Daha sonra beni büro içinde çaltm iten alarak, daha
ar bir ie verdi. Bu bölümde hiç kadn çalmyor ve yaplan i de zor. Patron ayrca ücretimi de asgari ücrete indireceini söyledi. “Neden arada sivriliyorsun, bak kimseye
mesai paras vermiyoruz, kimse sesini çkartyor mu?
Neden ortal kartryorsun? Üretimde asgari ücretle çalacaksn” dedi. Kabul etmeyince benimle pazarlk yapmaya balad: “O zaman ya üretimde eski maanla çal ya
da eski iinde, yine büroda çal ama mesai paras isteme.” Bunu da kabul etmeyince kdem tazminatm verip
beni iten çkarmay teklif etti. Üretimde arkadalarla konuurken, bugün bana yarn size demitim. Ertesi gün patron toplant yapt. Durumunun kriz nedeni ile kötü olduunu ve içi çkartacan söyledi. Benimle birlikte 8 kii
daha iten çkartld.
Aslnda hiç de bahane ettii gibi iler kötü gitmiyor,
tam tersine yeni yeni ortaklklar kurarak ii büyütüyor.
Dier yandan da iler kötü diyerek fazla mesai ücretlerimizi gasp ediyor, olmad, hiç umursamadan bizleri kapnn
önüne koyuyor. Her iyerinde olduu gibi bu iyerinde de
krizinin faturasn biz içilere ödetti patron. Biz birlikte hareket edemediimiz için de iten atmalara kar bir ey yapamadk. Bu sonuç, aslnda neler yapmamz gerektiini de
ortaya koyuyor. 

B

Karaman’dan Merhaba
 Karaman’dan bir UD-DER’li
en sizlere Karaman’dan yazyorum. UD-DER’e Gebze’de
katldm. Dernekle daha yeni tantm. yi ki de katlmm.
Bence UD-DER bu alanda önemli bir boluu doldurmaktadr
ve gelen günlerde de önemli bir konuma gelecektir. Çünkü yaplanlar çok önemli ve faydaldr; bana göre içi mücadelesine
anlam ve önem kazandrmaktadr. u anda Karaman’daym.
Burada çiftçilerin sorunlar çok fazla; buday fiyatlarnn düüklüü, mazot fiyatlarnn yükseklii çiftçilerin belini bükmekte.
nsanlara UD-DER’den, örgütlü mücadeleden bahsediyorum
ve olumlu tepkiler alyorum. Buradan herkese selamlarm gönderiyorum. 
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Legrand’da ten
Atmalar Sürüyor!
Legrand’dan bir kadn içi
SK’e bal Birleik Metal-’in örgütlü olduu
Legrand’da ekonomik kriz patlak verdiinden beri 40
içinin iine son verilmiti. 22 Haziran Pazartesi günü ise 19
içi daha kriz bahanesiyle iten çkarld! Sendikamz ise,
“maddi durumu iyi olan” veya “bekâr olan” içilerin iine
son verildiini söylüyor!
Devletin “içi çkarlmasn önlemek maksadyla” uyguladn iddia ettii ksa çalma ödeneinden faydalanan patron, buna ramen 19 içinin iine son verdi. Fabrikada sendika olmasna ramen üye saysnn çok az oluu, içilerin
bilinçsiz ve örgütsüz oluu, yaanan içi çkarmalarn temel
kaynadr! ten atmalar karsnda sendikann tavrysa ne
yazk ki militan snf sendikaclndan ne kadar uzak olunduunun göstergesidir. Her frsatta, “yeteri kadar üyemiz
yok, gücümüz yok” diyen sendika, içileri örgütlemek için
die dokunur bir çalma da yapmamaktadr.
Geçmite Kavel destann yaratan, sendikalarna, DSK’e
sahip çkmak için 15-16 Haziran Genel Direniini gerçekletiren biz içiler bugün de sendikalarmza sahip çkmalyz.
Birbirimizden kopuk, dank ve örgütsüz hareket etmeye
devam edersek srann kendimize gelecei günü bekleriz.
Çkarlarmz korumak için, iten atmalara kar örgütlü mücadeleye! 

D

Kendi Gücümüzün
Farknda Deiliz
 Söütlüçeme’den bir içi
iyerinde bir aydr biz içilere kar uygulanan
Çaltm
bask sonucunda dört arkadamz iten atld. Çkartlan
arkadalarmz bunu nedense doal karlyor ve krizden sanki haberleri yokmuçasna davranyor. “Bize i mi yok, buras
olmasa baka bir yer olur, o da olmazsa köyümüze geri döneriz” diyorlar. Ama bunun o kadar kolay olmadnn kendileri de farknda.
Ben bu iyerine gireli yaklak üç ay oldu. Birçok fabrikada olduu gibi burada da durum ayn! Kendi gücümüzün
farknda deiliz. Bir süre önce birlikte hareket edip toplant
karar alarak toplanm ve 1 Mays’ta çalmama karar almtk. Ama görünen o ki baz eksiklikler var. Kimileri iten atlan
arkadalarmz için üzülmü gibi yapyor ama bir yandan da
patrona yaranmaya urayor. Bu durum, patronun bize söyledii sözleri aklma getirdi. Bize, burada oluan baz hatalar
neden kendisine iletmediimizi sorup krizin farknda deil
misiniz demiti. Bizden arkadalarmz gammazlamamz istiyordu. Sanrm istedii de oldu. Çünkü iten çkartmalar srasnda baz kiiler erkenden iyerini terk edip sabah da geç
gelmi. Durumla ilgili hiçbir ey konumuyorlar, bu da unu
gösteriyor ki aramzdaki güven tam anlamyla örülmü deil.
leriki süreç neyi gösterir tam kestiremiyorum ama unu açk
ve net söyleyebilirim: Ya birlikte hareket eder bu kötü durumu aarz ya da patronlarn bu oyunlarn kabul edip modern kölelie devam ederiz. Güzel günleri yaratmak bizim ellerimizde, onun için gelin bu mücadeleyi hep beraber verelim. 
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Hakkmz Yedirmeyelim!
Kartal’dan bir kadn içi
D-DER’le tanmadan önce, ben de birçok içi arkadam gibi sigortasz çaltm. Maalesef asgari ücretin üzerinde aldm maa gözümü boyuyordu. Emekli olmak, hastalanmak, i kazalar gibi eyler aklmn ucundan bile geçmiyordu. Kdem tazminat gibi sosyal haklarm bilmiyordum. Hayata sanki hiç yalanmayacakmm gibi bakyordum.
Çaltm iyerlerinde, benim gibi dier içi arkadalarm da sosyal
haklarn bilmiyordu. Patronlar bizlerin srtndan milyarlar kazanrken
bizlerse onlarn oyununa gelip senelerce haklarmzdan habersiz
kârlarna kâr katmz. Eski iyerimde sigortamn yaplmasn talep ettiimde pervaszlaan patron, “Sanki benim sigortam var m ki sizlerin sigortasn yapaym! u hayatta kimsenin garantisi yok, ne yapacaksnz
sigortay? Nasl olsa Avrupa Birlii’ne gireceiz, devlet herkesi sigortal yapar” gibi safsatalarla bizleri oyalamt. Biz içiler patronlardan haklarmz istemeye baladmzda iyi bir
aktör gibi oynayp duygu sömürüsü de yapyorlar. Gerekirse
aabeyimiz, babamz rolüne bürünüyorlar. “Abisi bu ay elim
skk, önümüzdeki ay balatrm sigortanz” diyorlar.
lerine gelmediinde de bir anda o sevecen abi, oluveriyor
kabaday!
UD-DER’le tanmadan önce patronlarn bu yalanlarna
kanp senelerce sigortasz ve haklarm bilmeden çaltm.
UD-DER’le bilinçlenip hem kendi haklarm öreniyor hem
de çaltm iyerlerinde içi arkadalarma anlatyorum örendiklerimi. Bizim srtmzdan geçinen asalaklar snfna dur demek için bütün içi arkadalarm UD-DER safna davet ediyorum. 

U

Valideba Hastanesinde
Neler Oluyor?
 stanbul’dan Salk Çalanlar
ki haftadr iimize giderken acaba bugün ne olacak düünüyoruz.
Çaltmz Valideba Devlet Hastanesinin bölgedeki baka bir hastane
ile birletirildiini duyduk. 400’e yakn insann çalt hastanemizde bu
birletirmenin ardndan neler olabilir? Büyük olaslkla bir süre sonra taeron irketler üzerinden, hiçbir i güvencesi olmadan çalanlar böylesi kriz
koullarnda kapnn önüne konulacaklar. Hiçbir açklama yaplmad ve
bir sr gibi bamza gelecekler gizlendii için arkadalarmz tehlikenin farkna varamyorlar. Oysa bunu görmek için bize iten atldmzn söylenmesi gerekmiyor.
Geçtiimiz hafta hastanemizde tüm çalanlara yönelik
bir toplant yapld. Sendika temsilcisi arkadalarn ban
çektii toplantda her bölümden arkadalar gelmiti. Özellikle
taeronda çalan içilerin katlm olmas önemliydi. Daha fazla arkadamzn katlmas ise irketin güvenlik efi tarafndan
özellikle engellendi. Koridorun salona giden yolunu tutan
güvenlik efi, arkadalarmz “sizin katlmanza gerek yok
biz sizin adnza katlyoruz” diyerek geri çevirdi ve ürküttü.
Bizler kendi kaderini kendisi belirlemesi gerekenleriz. Mücadele
ederken karlaabileceimiz zorluk ve engeller bizi ürkütmemeli.
Eer birlemeyi, birlikte davranmay becerebilirsek ancak o zaman
koullarmz da kaderimizi de deitirebiliriz. 
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Bilinçli Ve
Örgütlü çi
Hakkn
Yedirtmez!
Kurfal’dan bir içi
en 15 yllk tekstil içisiyim. 15 yl boyunca çaltm her fabrikadan tazminatm
ve haklarm almadan ayrldm. Ama UDDER’e katlp bilinçlendikten sonra ilk atldm i yerimden kafam önüme eip ayrlmadm. UD-DER sayesinde hakkm almay örendim. Çaltm Kare Tekstil’den haklarm
almak için direttim ve kazandm.
Patron bir gün ie gitmediim için “15
gün sonra kendine yeni bir i bul” diyerek
çkm verdi. O srada UD-DER’in tiyatrosu vard. Bir arkadama tiyatroya gelmesi
için bilet vermitim. Patron da bunu görür
görmez benden daha çabuk kurtulmak için
15 gün beklemeden çkm hemen verdi.
Kdem ve ihbar tazminatm talep ettiimde
de bana 6 aylk sözleme imzalattlar. Tazminatm almak için iyerine gidince de
“sen sözlemeli içisin, yasada böyle bir
hakkn yok” dediler. Ben de suç ilediklerini, onlar ikâyet edip hakkm almadan bir
yere gitmeyeceimi ve onlar dava edeceimi söyleyince de patron benimle tekrar görümek istedi. “Sen yasal haklarn bizden
daha iyi bilirsin” diyerek tazminatm fazlasyla ödediler. Hakkm almay öreten
UD-DER’e her içinin katlmasn isterim. UDDER ailesine de bu mücadelede
baarlar
dilerim. 
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HAKLARIMIZI BLELM

 Yasas ve çi Haklar
Ücret kesme cezas hangi
artlarda verilebilir?
 Yasasnn 38. maddesi ücret kesintisinin hangi artlarda
olabileceini düzenlemitir. veren, i sözlemelerinde ve toplu i sözlemelerinde belirtilen (belirtilmise) sebepler dnda
içiye ücret kesme cezas veremez. Sözlemelere dayanarak
verdii ücret kesme cezalarn ise içiye sebebiyle birlikte bildirmek zorundadr. çi ücretlerinden ceza mahiyetinde yaplacak olan kesintiler içinin iki günlük ücretinden fazla olamaz.
veren, ceza olarak kestii paralar kendisi için alkoyamaz. Yasaya göre bu paralar bir ay içinde, içilere verilecek
eitim ve sosyal hizmetlerde kullanlmak üzere Çalma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlnn bu i için bildirdii banka hesabna yatrlmak zorundadr. Yine bu paralarn nasl harcanacann, içi temsilcilerinin de içinde bulunduu bir kurul tarafndan belirlenmesi gerekmektedir.

Fazla çalma zorunlu mudur?
Pek çok iyerinde, fazla çalma zorunlu bir uygulama olarak dayatlmakta ve içiler onaylar alnmakszn fazla mesaiye
braklmaktadrlar. Oysa yasaya göre fazla çalma yaplmas
için içilerin onaynn alnmas arttr. Zorunlu mesai sadece
acil ilerde, acil hallerde, örnein makinelerin arzalanmas
vb. durumlarnda yaptrlabilir. Gece çalmasnda fazla çalma yaptrlamaz.

Fazla çalma ücreti oranlar nelerdir?
Fazla çalma haftalk 45 saati aan çalmadr. ayet bir
iyerinde denkletirme uygulamas var ise (bkz. çinin yasal
çalma süresi ne kadardr?) denkletirme süresini aan ksm
fazla çalmadr. Fazla çalma süresinin toplam ylda 270 saati geçemez. Fazla çalma ücreti ise içinin saat ücretinin en
az %50 fazlas olarak ödenmek zorundadr.
Haftalk çalma süresi sözlemelerle 45 saatin altnda belirlenen iyerlerinde, fazla çalma, sözlemede belirlenen haftalk çalma süresini aan ksmdr. Ksmi sürelerle (part-time)
çalmada fazla çalma ücreti içinin günlük ücretinin %25
yükseltilmesiyle ödenmek zorundadr.
Yine yasaya göre hem fazla çalma hem de ksmi sürelerle çalma yapan içi, bu çalmalarnn karlnda zaml ücret almak yerine izin kullanabilir. zin kullanm tamamen içinin rzasna bal bir uygulamadr.
zin uygulamasnda, içi, yapt fazla çalma karlnda
bir saat için 1 saat 30 dakika, ksmi sürelerle çalan içi 1 saat için 1 saat 15 dakika izin kullanabilmektedir. Denkletirme
uygulamas nedeniyle içinin fazla çalma karlnda kullanaca izinler 6 ay gibi uzun bir zaman dilimine yaylarak bu
konuda esneklik getirilmitir. çi iznini i süreleri içinde ve
ücretinde herhangi bir kesinti yaplmadan kullanacaktr.

Ulusal bayram ve genel tatil
günlerinde çalma zorunlu mudur?
Yasaya göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalma yaplp yaplmayacann bireysel sözlemelerle ya da top-

lu i sözlemeleriyle belirlenmesi gerekir. ayet belirlenmemise bu günlerde çalp çalmayacana içi karar verir. Yani
bu günlerde çalma içinin onayna tâbidir.
ayet içi bu günlerde çalmsa, çalt her gün için fazladan bir günlük ücret alr. çi bu günlerde çalmayarak dinlenmise, bugünlere ait ücreti herhangi bir kesinti yaplmakszn tam olarak ödenir.

Yllk ücretli izin hakk ne kadardr, yl
içinde kullanlmayan izinler yanar m?
Yllk izin ile ilgili düzenlemeler, 4857 sayl  Yasasnn 5360. maddelerinde düzenlenmitir.
Bir iyerinde deneme süresi dâhil ie balad tarihten itibaren bir yln dolduran içiler yllk izin kullanma hakkn elde ederler. Yasaya göre yllk ücretli izin hakkndan vazgeçilemez. Buna göre içi yllk iznini kullanmak, iveren de içiye
yllk iznini kullandrmak zorundadr.
Yasaya göre izin kullanacak içinin bir ay önce iverene
yazl müracaatta bulunmas gerekmektedir. çi says
100’den fazla olan iyerlerinde izin kurullarnn oluturulmas
arttr. zin kurulu bir iveren vekili ve iki içi temsilcisinden
oluur. yerinde izin kullanmyla ilgili her uygulamaya izin
kurulu karar verir.
Yllk ücretli izin iveren tarafndan bölünerek verilemez,
bir seferde ve tamamnn verilmesi gerekmektedir. Yllk izninin bölünüp bölünemeyeceine içi karar verir. çinin rzas
halinde bile yllk izin en çok üçe bölünebilir. Ayrca bölünme
durumunda izin parçalarndan hiçbirinin süresi 10 günden
olamaz.
az olam
Yl içinde içiye iveren tarafndan verilen ücretli ve
ücretsiz izinler, yllk izinden kesilemez. zin süresine
üc
rrastlayan hafta tatili, genel tatil ve ulusal bayram
günleri izin süresinden saylmaz. veren, iznini ehir dnda geçirecek içiye 4 güne kadar ücretsiz
yol izni vermek zorundadr.
çilere verilecek yllk ücretli izin süresi, hizmet
süresi;
a) Bir yldan be yla kadar (be yl dahil) olanlara 14 günden,
b) Be yldan fazla on be yldan az olanlara
20 günden,
c) On be yl ve daha fazla olanlara 26 günden
az olamaz.
Ancak, on sekiz ve daha küçük yataki içilerle
elli ve daha yukar yataki içilere verilecek yllk
ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
Mevsimlik ve kampanya ilerinde çalan içilerin, iyerinde çalmaya devam ettikleri sürece yllk izin haklar devam edecektir. Part-time çalan
içiler ve çar üzerine çalan içiler yllk izin hakkndan tam süreli çalan içiler gibi yararlanrlar.
Yllk izin süresince içiye ücreti tam olarak ödenir.
Yl içinde kullanlmayan izinler hiçbir ekilde yanmaz.
çilerin kullanlmayan izinler karlnda para talep etmek gibi eilimleri olmakla birlikte, bu uygulama yasal deildir. 
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çi Tiyatrosu Mücadele
Tarihini Öretiyor

A

ylar süren hazrlklarn ardndan içi snf için önemli
bir tarih olan 15-16 Haziran Genel Direnii’ni konu
alan Uyantan Bakaldrya adl oyunumuz Kartal, Bakrköy ve Gebze’de sahnelendi. Oyunda rol alan içi arkadalarmz, oyunu en güzel ekilde sunabilmek için hazrlk süresi boyunca canla bala çaltlar.  çknda evleri yerine
hazrlk çalmalarn yürütmek üzere dernein yolunu tuttular. Dekor, kostüm ve sahne düzeninin hazrlanmasnda
görev alan arkadalarmzn da emekleri sonucu, oyunumuz sahnelendii üç bölgede de büyük beeni toplad.
Bir yandan oyunun hazrlklar yürütülürken bir yandan
da içi kardelerimizi fabrikalarda, mahallelerde, sendikalarda, grev ve direni yerlerinde ziyaret ederek davet ettik.
Bu çabalarmz karlksz kalmad ve bütün salonlar doldu.
Çeitli fabrikalardan ve sendikalardan gelen genç içi kardelerimiz, 15-16 Haziran direniçilerinin mücadelelerine,
örgütlülüklerine tank oldular. Oyun sona erdiinde öfke ve
sevinç duygularn bir arada yaayan içiler, oyuncularmz
ayakta alkladlar. Birçok içi kardeimiz, bu oyunu tüm içilerin görmesi gerektiini, örnek almalar gereken çok ey
olduunu belirttiler.
Oyunumuzu izlemeye gelenler arasnda, Genel-, Birleik Metal-, Çelik-, Belediye-, Tüm Bel-Sen, Basn-,
Kristal- ve Petrol- sendikalarndan yöneticiler ve iyeri
temsilcileri; direniteki Sinter Metal içileri, Entes direniçisi,
ATV-Sabah grevcileri, E-Kart grevcileri ve aileleri de vard.
Ayrca DTP ilçe yöneticilerinin katlm da anlamlyd.
DSK’in unutulmaz bakan Kemal Türkler’in ei Sebahat

ablamzn ve 1963’teki Kavel grevcilerinden içi aabeylerimizin oyunumuzu izlemeye gelmeleri ve ardndan yönelttikleri övgü dolu sözler de bizleri oldukça mutlu etti. Sebahat Abla, Kemal Türkler’in canlandrld sahnede ve oyunun bütününde de o günleri yeniden yaadn ifade etti.
Kavel grevcilerinden Hamit aabeyimiz de direni boyunca
nasl mücadele ettiklerini, Kemal Türkler’in bakanl döneminde DSK’in nasl da mücadeleci bir sendika olduunu ve bu nedenle içiler tarafndan sahiplenildiini hatrlatarak, çi Tiyatrosu’ndaki arkadalarmz ve derneimizi
tebrik etti. Grevlerinde bir yl geride brakan bir E-Kart içisinin ei, oyunda ailelerin Aile Dayanma Komiteleri ile
grevcilere destek verdiklerini gördüünden, imdi neden
böyle komitelerin kurulmadn hayflanarak sordu.
Uyantan Bakaldrya gösterildii her yerde, içi snfnn o tarihlerde nasl bir örgütlenme anlayna sahip olduunu, iyeri, eitim ve aile komiteleri ile mücadelenin nasl
daha da güçlenebildiini gösterdi. Oyunu izleyen bugünün
genç içilerine mücadelelerinde izlemeleri gereken yolu da
iaret etti. Patronlarn her türlü saldrlarn örgütlü bir ekilde nasl püskürtebileceimizi, kazanmlarmz ve örgütlülüümüzü nasl koruyacamz bir kez daha ortaya koydu.
UD-DER çi Tiyatrosu, baka tarihsel kesitleri ve mücadele deneyimlerini, gerek tiyatro salonlarnda gerek grev
ve direni yerlerinde snf kardelerimize ulatrmaya devam edecek. UD-DER çi Tiyatrosu, bütün snf kardelerimizi bu çalmalara omuz vermeye, oynarken örenmeye
ve örenirken öretmeye çaryor. 

