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i�çi dayan��mas�i�çi dayan��mas�
Ya�as�n ��çilerin Uluslararas� Mücadele Birli�i

i�çi dayan��mas�
��çi S�n�f� Krizin Bedelini Ödemeyecek!
Patronlar s�n�f� dünyay� sarsan ekonomik krizden ç�k�l-

makta oldu�unu iddia ediyor. Ama ayn� zamanda da, 
dünyan�n her kö�esinde ya fabrikalar� kapat�p i�çileri i�ten 
atarak, ya ücretsiz izine ç�kartarak ya da ücret kesintileri ya-
parak krizin faturas�n� i�çi s�n�f�na ç�karmaya devam ediyor. 
Patronlar�n bu sald�r�lar�na kar�� tek tek fabrikalarda da olsa, 
dünyan�n birçok ülkesinde i�çiler i�gallerle, grevlerle, dire-
ni�lerle mücadele bayra��n� yükselterek cevap veriyorlar. 
Krizin faturas�n� ödemek istemediklerini eylemleriyle dile ge-
tiriyorlar. Dünyada oldu�u gibi Türkiye’de de direni�lerde 
ve grevlerde bir art�� var. 

Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika k�talar�n�n 
birçok ülkesinde, i�çilerin gerçekle�tirdikleri ey-
lemler her geçen gün daha da radikalle�iyor. 
Bu eylemlerle kararl�l�klar�n� ortaya koyan s�n�f 
karde�lerimiz, haklar�n� patronlara teslim et-
meyeceklerini hayk�r�yorlar. Fransa’da ve 
Güney Kore’de yak�n zamanda ya�anan dire-
ni�ler, i�çilerin, sald�r�lar kar��s�nda ortaya 
koyduklar� militan mücadeleyle haklar�na 
nas�l sahip ç�kt�klar�n� gözler önüne serdi.  

Fransa’da New Fabris, JLG ve Nortel 
fabrikalar�nda çal��an i�çiler, patronlar�n iflas 
etmesi ve i�çileri soka�a atmas� üzerine, fabri-
kalar�n� i�gal ettiler. ��ten at�lmay� kabul etme-
yen Frans�z i�çi karde�lerimiz, patronlar�, talepleri 
kar��lanmazsa fabrikay� havaya uçurmakla tehdit 
ettiler. ��çiler, yapt�klar� bu kararl� eylemleri sonu-
cunda ki�i ba��na New Fabris’te fazladan 12 bin, 
JLG ve Nortel’de ise 30 ila 50 bin euro aras�nda taz-
minat ödemeyi patronlara kabul ettirdiler. Yine Fransa’da 
Michelin ve Mauduit tekellerinde çal��an i�çiler, yöneticileri 
tazminat talebiyle rehin ald�lar. ��çiler tazminatlar�n ödene-
ce�i sözünü ald�klar�nda eylemlerini sona erdirdiler.

Güney Kore’de Ssangyong Motor i�çileri, 2600 i�çinin i�-
ten ç�kar�lmak istenmesine, fabrikay� i�gal ederek cevap ver-
diler. 77 gün boyunca devam eden i�gali k�rmak için önce 
i�çilerin elektrik ve sular� kesildi, ya�amsal ihtiyaçlara ula�-
malar� engellendi. ��galin son 3 günü Kore polisi havadan 
ve karadan vah�i bir sald�r� gerçekle�tirdi. Fakat polisle çat��-
maktan geri durmayan i�çiler, fabrikalar�n� polisin sald�r�s�na 

kar�� bir kale gibi savundular. Polisin yo�un sald�r�s� üzerine 
boyahane bölümüne çekilen i�çiler, patronun sendikayla gö-
rü�meyi ve müzakerelere ba�lamay� kabul etmesi üzerine 
eylemlerine son verdiler. Koreli i�çi karde�lerimizin bu örnek 
al�nacak militan mücadelesini, aileleriyle birlikte i�çi kitleleri 
de desteklediler ve kazanmalar� için kampanya yürüttüler. 

Hindistan’da banka çal��anlar� ve ö�retmenler, 
Arjantin’de çelik i�çileri, M�s�r’da pamuk i�çileri, Kanada, 
Pakistan ve Yeni Zelanda’da mühendisler, �ngiltere’de Vestas 
i�çileri; Nepal’de, �ran’da, �rlanda’da ve dünyan�n daha bir-

çok bölgesinde i�çiler, gerçekle�tirdikleri kit-
lesel grevler, ülke çap�nda i� b�rakma ey-
lemleri ve direni�lerle krizin faturas�n� öde-
meyeceklerini ortaya koydular. Bu eylem-
lerle egemen s�n�f�n sözcülerinin “kriz geçi-
yor” palavralar�na da yan�t veriyorlar. 
Patronlar�n sözcüleri Türkiye’de de krizin 
etkisinin geçti�ini söylüyorlar. Oysaki i�ten 
atmalar ve hak gasplar� ile krizin faturas�n� 
bize ç�karmaya devam ediyorlar. Bu sald�-
r�lara kar�� birçok fabrikada i�çiler i�gal, 
grev ve direni�lerle kar��l�k verdiler. Mersin 
liman�nda çal��an i�çiler polisin sald�r�lar�na 
ra�men örgütlülüklerini korumay�, sendika-

lar�na sahip ç�kmay� ve sendikal� olarak i�e 
geri dönmeyi ba�ard�lar. 
Sermaye s�n�f� dünyan�n her yerinde, kriz 

geçti diyerek, i�çi s�n�f�n�n verece�i tepkiyi dindirmek 
ve krizin sonuçlar�n� bizim s�rt�m�za bindirmek istiyor. 

Oysa kapitalist sömürü sisteminin yaratt��� kriz bitmemi�-
tir. Bitmedi�i gibi, daha da a��rla�arak emekçilerin üzerine 
çökecektir. Patronlar s�n�f� sermayelerini büyütmek için dün-
yay� yak�p y�kmaya haz�rd�rlar. Çünkü kapitalistlerin dini 
iman� kârd�r. Kapitalist krizi ve onun yol açt��� sava�lar� or-
tadan kald�rman�n tek bir yolunun oldu�unu unutmayal�m. 
O yol, i�çi s�n�f�n�n örgütlenerek verece�i mücadeleden geç-
mektedir. Türkiye’de ve dünyada tek tek fabrikalarda ger-
çekle�tirdi�imiz grev, i�gal ve direni�leri birle�tirelim. 
Mücadelemizi bütün i�yerlerine yayal�m, dünya çap�nda 
mücadele eden s�n�f karde�lerimizle ayn� yoldan gidelim ve 
mücadele bayra��n� yükseltelim!
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 �  Bostanc�’dan bir i�çi

Bu sözü ilk duydu�umda çok anlam verememi�tim ama 
grev deneyimini ya�am�� i�çi arkada�lar�m�z�n anlatt�klar�-

n� dinledi�imde kavramaya ba�lad�m. Ya�an�lan birçok grev 
do�ru örgütlenme yap�lamad��� için ba�ar�s�z bir biçimde son-
lan�yor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de grev örgüt-
lenmesinde i�çilerin ailelerini unutmalar�d�r. Oysaki grev, sade-
ce i�çinin de�il ailesinin de sorunudur. ��çi ailesinin grevi 
sahiplenmesi, mücadelenin ba�ar�yla gerçekle�tirilmesinin 
anahtarlar�ndan birisidir. 

Sendikal mücadeleyi ba�latan birçok i�çi ya ailesinden 
çekindi�i ya da korktu�u için onlara haber vermeden bu süre-
cin içine girer. Aileyi ikna etmek ikinci plana itilir. Çünkü gre-
vin çok k�sa sürede bitece�i dü�ünülür. Oysaki grev ya da dire-
ni� uzun soluklu bir mücadeledir. Ekonomik anlamda haz�rl�k-
s�z yakalan�lan grevlerde, k�sa zamanda parasal s�k�nt�lar ba� 
gösterir. Aileler grevin ilk günlerinde ses ç�kartmazken, ilerle-
yen süreçlerde verilen mücadelenin kar��s�nda durmaya ba�-
larlar. Mutfaktaki kapta yemek azald�kça aile içinde huzursuz-
luklar artar ve ya�an�lan tüm s�k�nt�lar�n sebebi patron de�il de 
“grev” olarak alg�lanmaya ba�lar. Hatta ço�u zaman grevci i�-
çinin grev alan�na gitmesi bizzat ailesi taraf�ndan engellenir. 
S�k�nt�lar artt�kça i�çinin, ailesinin bu taleplerine kar�� direnme 
ve dayanma gücü azal�r. Grev gizli gizli mutfak cephesinden k�-
r�lmaya ba�lan�r. 

Ailelerin grevleri sahiplenmesi, bizzat örgütlenmenin içinde 
yer almas� ve hatta komite kurarak grevin en büyük destekçisi 
olmas� grevin ya�amsal sorunudur. Örne�in 2005 y�l�nda ör-
gütlenen Serna-Seral i�çileri ailelerini de k�smen grev mücade-
lesinin içine katmay� ba�arabilmi� ve bunun da yard�m�yla 250 
günün üzerinde militan bir mücadele gerçekle�tirebilmi�lerdi. 
Kurulan “aile komitesi”nin örgütlemesiyle birbirlerinin aile-
lerine ev ziyaretleri düzenleyerek daha bir kayna�m��lard�. Aile 
komitesi, yard�mc� kuvvet olarak sorun ya�ayan ailelerle soh-
betler ederek ve grevin nedenini, amac�n� tart��arak bu so-
runlar� gidermeye çal���yordu. Hasta olan i�çilere ziyaretler dü-
zenleyerek birbirlerinin moral kayna�� oluyorlard�. Grevde ya-
p�lacak i�lerin bir k�sm�n� üstlenerek grevin ray�nda yürütülme-
sinde cephe gerisi hizmeti veriyorlard�. Ve �unu çok iyi biliyor-
lard� ki “onlar kazan�rsa biz de kazan�r�z.” 

Patronlar s�n�f�na bakt���m�zda i�çilerin örgütlenmeleri kar-
��s�nda domuz topu gibi birle�tiklerini görürüz. Normal günler-
de birbirlerinin bo�az�n� s�kmaktan geri durmazken, i�çilerin 
kar��s�nda aralar�ndaki rekabeti erteliyorlar. Aralar�nda kan ba-
�� olsun ya da olmas�n birbirlerine her türlü maddi ve manevi 
yard�m� yap�yorlar. Çünkü bir fabrikada i�çilerin grevi kazan-
mas�n�n di�er fabrikalara da örnek olaca��n� biliyorlar. Buna 
izin vermemek için ellerinden gelen tüm çabay� sarf ediyorlar. 
Bizler de bunun kar��s�nda grev ya da direni� ba�lamadan ön-
ce ailelerimizi ikna etmeli ve mücadeleye kazanmal�y�z. 
Çevremizdeki i�çi arkada�lar�m�z�n ya da ailelerimizin grev ve 
direni�imize sahip ç�kmalar�n� sa�layarak tüm zorluklar�n üste-
sinden gelebiliriz.  . �

“Grev Mutfakta k�r�l�r”

 � Serna-Seral grevcilerinden bir i�çi

Grev ve direni� mücadelesi veren ve önümüzdeki dö-
nemde bu mücadeleye at�lacak olan i�çi arkada�lar, 

merhaba. Gerek f�rsat buldukça ziyaret etti�im grev ve dire-
ni� yerlerinde, gerekse de U�D-DER’in internet sitesi ve ��çi 
Dayan��mas� bülteninde, sizlerden gelen mektuplarda bir 
�ey dikkatimi çekti. Neredeyse hepsinde ortakla�an bir so-
run var: Ekonomik olarak çekilen s�k�nt�lar. Biz i�çiler zaten 
patronlar�n verdikleri üç kuru� ücretle bile ekonomik s�k�nt� 
çekiyoruz. Bir de grev ya da direni� nedeniyle bu ücret kesi-
lince, en do�al ihtiyaçlar�m�z olan bar�nma, yemek, elektrik, 
su vb. için gerekli paray� bile bulamaz oluruz. Bu sorun en 
çok da biz mücadele etmek isteyen i�çileri dü�ündürür. 
Fakat s�n�f�m�z�n tarihi ve deneyimleri bu sorunun da çözü-
münü ortaya koyuyor.  

Ben de 250 günün üzerinde grevde kalan Serna-Seral’de 
önce i�yeri daha sonra ise grev komitesinde yer alan 
bir i�çi olarak, daha greve ç�kmadan önce s�n�f bilinçli öncü 
i�çilerden bu deneyimleri ö�renme �ans�n� bulmu�tum. Bir 
söz vard�r “yang�n ç�kt�ktan sonra itfaiye olu�turulmaz.” Biz 
de mücadele içinde kar�� kar��ya kalaca��m�z ekonomik so-
runlara yang�n gibi bakmal� ve önlemini önceden almal�y�z. 
Bizler daha greve ç�kmadan önce geçmi�ten aktar�lan dene-
yimler sayesinde bir i�yeri fonu olu�turduk. Bu fona ki�i ba-
��na ne kadar para toplanaca��n�, ne kadar zaman aral���yla 

toplanaca��n�, hangi durumlarda bu fonun kullan�laca��n� ve 
bu parayla ilgilenecek arkada�lar� belirledikten sonra tüm i�çi 
arkada�lardan para toplamaya ba�lad�k. Fonun ba��na da 
kad�n i�çileri getirdik, çünkü i�i çok daha iyi yürütüyorlard�. 

Arkada�lar�m�z�n da onay�n� alarak, biriktirdi�imiz bu fonu 
daha greve ç�kmadan önce kullanmaya ba�lad�k. O dönem-
de mücadele eden Seka, Coca Cola ve deri i�çilerinin dire-
ni�lerini ziyaret edip destek vermek için bu fondan faydalan-
d�k. Grevimiz boyunca belirledi�imiz s�k�nt�lar�n giderilmesi 
noktas�nda, ba�ka bir çözüm bulamad���m�zda imdad�m�za 
yine bu fon yeti�ti. 250 günü a�k�n bir süre grevde kalmam�-
za ra�men grevimiz bitti�inde bile fonumuzda halen param�z 
bulunuyordu. Bu da bize �unu ö�retti; e�er bizler s�n�f�m�-
z�n mücadele tarihini ö�renir ve onlar�n eskimeyen 
mücadele araçlar�n� bugün uygularsak, patronlar s�-
n�f�na kar�� daha dik ve dirençli durabiliriz. S�n�f�m�z�n 
tarihine dair her �eyi ö�renmeli ve hiçbir �eyi unutmamal�y�z. 
Grev ve direni� yerlerinde s�n�f mücadelesini bir ad�m ileriye 
ta��mak için direnen tüm mücadeleci i�çi arkada�lara ba�ar�-
lar diliyorum. Gün geçtikçe say�s� artan grev ve direni�lerin 
daha bilinçli, daha militan ve daha yayg�n olmas� için dur-
madan çal��maya devam. 

Geliyoruz zincirleri k�ra k�ra, patronlar�n kafas�na vura vu-
ra! �

Grev ve Direni�lerin Daha Bilinçli Olmas� �çin…
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alkal�’da Türk-��’e ba�l� Selüloz-�� sendikas�nda ör-lk l ’d T k � ’ b �l S l l � d k d
gütlü kâ��t i�çileri 17 Temmuzda greve ç�kt�. 7 ayd�r 

devam eden toplu sözle�me sürecinde, patron, krizi ba-
hane ederek i�çilere “s�f�r” zam dayatmak istedi. 2009 
için “s�f�r” zamm� kabul eden i�çiler 2010’da ücretlerine 
140 TL seyyanen zam yap�lmas�n� istediler. ��çilerin bu 
talebine ald�rmayan i�veren 2010 için de “s�f�r” zamm� 
dayatt�. Hayat ko�ullar�n�n her geçen gün a��rla�t���n� ve 
ücretlerinin yetmedi�ini söyleyen i�çiler, grevden ba�ka 
çarelerinin kalmad���n� ve talepleri kabul edilene kadar 
mücadele edeceklerini ilan ederek greve ç�kt�lar. Geçen 
süreç içinde kararl�l�kla mücadelelerine devam eden 
kâ��t i�çileri her ne pahas�na olursa olsun bu grevi ba�a-
r�ya ula�t�racaklar�n� aç�klad�lar.

Grev yerindeki i�çilerin büyük bir ço�unlu�u ilk grev 
deneyimlerini ya�ad�klar�n�, mücadelenin nas�l bir �ey ol-
du�unu, grevin ne anlama geldi�ini burada ö�rendikleri-
ni, grevi ziyarete gelen i�çilere sevinçle anlat�yorlar. 
Sendikan�n önemini bir i�çi �öyle aç�kl�yor: “En kötü 
örgütlülük bile örgütsüzlükten çok daha iyi. Biz 
35 y�ll�k bu fabrikada bir ilki ba�ard�k, hak almak için 
mücadele dedik, bu bizim gö�sümüzü kabart�yor. Bugün 
tüm fabrikalarda i�çilerin haklar�n� almak için mücadele 
etmeleri gerekiyor. Biz de ta ki greve ç�kaca��m�z güne 
kadar nas�l olacak diyorduk, i�te bugün grevdeyiz ve so-

nuna kadar direnece�iz.” k d d � ”
Ba�ka bir i�çi ise söze �öyle devam ediyor: “Bu grevin 

amac�n� sadece üç be� kuru� daha fazla ücret almak ola-
rak dü�ünmüyorum. Bu grev y�llar boyunca yo�un bas-
k�lar alt�nda çal��t�r�lmam�z�n, bu ezilmi�li�in, patrona 
kar�� biriken öfkenin d��a vurumudur. Bu sava�tan kaza-
nan taraf olarak ç�kmak için ne gerekiyorsa yap�lacak.”

Grev çad�r�n�n otoyolun kenar�nda olmas� ise i�çilere 
müthi� derecede moral veriyor. Yoldan geçen i�çi servis-
lerinin içinden i�çiler el sall�yor, alk�� tutuyor, hatta aç�k 
camlardan grevi destekleyici sözlerle grevdeki i�çileri gu-
rurland�r�yorlar. Onun d���nda gün içerisinde yine araba-
lar�n�n kornalar�yla destek veren insanlar çad�rdaki i�çile-
ri mutlu ediyor. ��çilerden bir tanesi yoldan geçen araç-
lardan hangisinin patronlardan hangisinin i�çilerden ya-
na oldu�unu �öyle aç�kl�yor: “��çileri destekleyenler 
bu tarafa bak�yor, patronlardan yana olanlar ise 
sanki burada hiçbir �ey yokmu� gibi di�er tarafa 
bak�yorlar.”

Patronlar�n gerçek yüzünü bu grevle daha iyi gördük-
lerini ve hak almak için mücadele etmekten ba�ka çare-
lerinin olmad���n�, üretimden gelen güçlerinin ne kadar 
önemli oldu�unu burada daha iyi anlad�klar�n� söyleyen 
kâ��t i�çileri, grevin i�çi s�n�f� için bir okul oldu�u
gerçe�ini bir kez daha do�rulam�� oluyorlar. �

Halkal� Kâ��t’ta Grev!

Çelikler Alpagut Dodurga Linyit i�-
çileri yürüttükleri grevi kazan�mla 

bitirdiler. 5 gün süren grev sonucunda 
patron, i�çilerin talebini kabul etmek 
zorunda kald�. 

Alpagut patronu, i�çiler toplu ola-

rak greve ç�kt���nda önce 
“%8 zam veriyorum, iste-
meyen gitsin” diyerek i�çi-
leri tehdit etmi�ti. Patron 
ikinci görü�mede 10 i�çiyi 
i�ten att���n� ve geri kalan 
i�çilerin ücretlerine de %12 
zam yapaca��n� söylemi�ti.  

��çilerin kararl� duru�u kar��s�nda geri 
ad�m atan patron, %12’lik zamm� ka-
bul etti ve 10 i�çiyi i�ten ç�kartamad�. 
Alpagut patronu, son görü�mede üre-
timin bir an önce ba�lamas� için, usta-
lar�n ücretini 800 TL’den 900 TL’ye, 

usta yard�mc�lar�n�n ücretini 653 
TL’den 800 TL’ye, düz i�çilerin ücretini 
ise 576 TL’den 700 TL’ye yükseltmeyi 
kabul etti.   

Alpagut i�çileri toplu olarak greve 
ç�kt�lar. Birlikte hareket ettiler. Üretimi 
tamamen durdurdular. Patronun d��a-
r�dan getirdi�i i�çilerin madene inip 
çal��mas�n� engellediler. Üretimin dur-
mas�na tahammülü olmayan patron 
i�çilerle anla�mak zorunda kald�. ��çi-
ler örgütlü ve birlikte hareket et-
ti�inde ba�aramayacaklar� hiçbir 
�ey yoktur. �

Alpagut ��çilerinin 
Grevi Kazan�mla 
Bitirildi!
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Patronlar�n ç�karlar�n� savunan Üsküdar 3. �� Mahkemesi 
Sinter Metal i�çilerinin davas�n� bir kez daha erteledi. Bu 

durumu ve yeni sald�r� yasalar�n� protesto etmek isteyen Sinter 
Metal i�çileri, Taksim tramvay dura��ndan Galatasaray Lisesi 
önüne “Kölelik Bürolar�na Hay�r!”, “��ten Atmalar Ya-
saklans�n” gibi i�çilerin güncel sorunlar�na dair sloganlar e�li-
�inde bir yürüyü� eylemi yapt�lar. Yürüyü� boyunca yap�lan 
k�sa konu�malarda metal i�çilerinin hakl� davas� anlat�ld�. Yü-
rüyü�e grev ve direni�te bulunan ATV-Sabah, Entes ve SEGA 
i�çileri de kat�ld�. 

Birle�ik Metal-�� Genel Ba�kan� Ad-
nan Serdaro�lu, yapt��� bas�n aç�klama-
s�nda yarg� sürecini ele�tirdi. Bakanl�k ve 
milletvekillerine yap�lan ba�vurulardan 
da bir sonuç alamad�klar�n� belirten Ser-
daro�lu, her �eye ra�men Birle�ik Metal-
�� Sendikas� ve Sinter Metal i�çilerinin ilk 
günkü kararl�l�kla direnmeye devam 
ede ceklerini belirtti.  ��çiler, ba�kan�n ko-
nu�mas�na “Sat�l�k Adalet �stemi yo-
ruz!”, “Direne Direne Kazanaca-
��z!” sloganlar� ile kar��l�k verdiler.

Sinter Metal i�çilerinin eylemine kat�-

lan Avrupa Metal ��çileri Federasyonu Dan��man� da yapt��� 
konu�mada, Sinter Metal i�çilerinin hakl� mücadelesini Avrupa 
sendikalar�n�n gündemine ta��yacaklar�n�, yap�lan hukuk d��� 
uygulamalar� Avrupa Komisyonu’na bildireceklerini söyledi. 
Ba s�n aç�klamas�na kat�lan D�SK Genel Sekreteri Tayfun Gör-
gün, özellikle Güney Kore Ssangyong metal i�çilerinin müca-
delesine vurgu yapt� ve 800 i�çinin fabrika i�galini destekledik-
lerini belirtti. Bas�n aç�klamas� i�çilerin direni� yerine dönmesi 
ile sona erdi. �

Sinter Metal ��çisi Haklar� �çin Yürüdü!

�zmir’de Belediye-�� ile büyük�ehir be-
lediyesine ba�l� �ZBETON �irketi ara-

s�nda gerçekle�en toplu sözle�me görü�-
melerinde anla�ma sa�lanamad��� için, 

i�çiler 5 A�ustosta belediyenin kap�s�na 
grev karar�n� ast�lar. 60 gün içerisinde 
bir anla�ma sa�lanamazsa i�çiler greve 
ç�kacaklar. 

Belediye-�� Sendikas� ile �ZBETON 
�irketi aras�nda 1125 i�çiyi ilgilendiren 
T�S görü�meleri, 19 Mart 2009 tarihin-
de ba�lad�. 140 günden bu yana yap�-
lan görü�melerde anla�ma sa�lanamad�. 
CHP’li �zmir Büyük�ehir Belediyesi ile 
29 Mart yerel seçimleri öncesinde yap�-
lan T�S görü�meleri yüzde 18 ile 23 ara-

s�nda zamla imzalanm��t�.  Seçimlerden 
sonra tekrar seçildi�i halde belediye 
ba�kan�, T�S’i daha dü�ük zamla sonuç-
land�rmaya çal���yor.

Belediye i�çilerinin grevi kaza-
nabilmeleri 60 gün boyunca yapa-
caklar� haz�rl��a ba�l�d�r. Bu süre 
içinde grev komitesi ba�ta olmak üzere, 
grev fonu olu�turulmal� ve kendi aileleri-
ni de mücadelelerine ortak etmelidirler. 
��çiler örgütlü güçlerine ve s�n�f karde�-
lerine güvenmelidirler. �

�ZBETON 
��çisi Grev 
Karar�n� Ast�

Deri-�� 21 Temmuz Sal� günü Tuzla Deri Sanayi Bölgesinde 
co�kulu geçen bir bas�n aç�klamas� düzenledi. Eski ad� 

Akko Deri olan Arinna Deri patronunun sendikal� i�çileri isti-
faya zorlamas� ö�len saatlerinde protesto edildi. Deri-�� sendi-
kas�na üye i�çiler fabrikalardan toplu halde ç�karak Arinna 
Deri fabrikas�na yürümek üzere topland�lar. Sloganlarla yürü-
yen 500 kadar deri i�çisine, ayn� bölgede direni�te olan Sega 
Otomotiv ve AKS i�çileri, Yol-��, Harb-��, Limter-��’in ya-
n� s�ra U�D-DER de destek verdi. 

Arinna Deri önünde yap�lan bas�n aç�klamas�n� Deri-�� 
Genel Ba�kan� Musa Servi yapt�. Servi, Deri-��’in geçmi�ten 
beri mücadeleci bir sendika oldu�unu ve kazan�lan haklar�n 
kaybedilmemesi için ellerinden geleni yapacaklar�n� söyledi. 
Bas�n aç�klamas�na destek olan Sega i�çileri de bir konu�ma 
yapt�lar. Sega i�çileri “bizler inan�yoruz ki mücadeleleri-
mizi hep birlikte büyütürsek, insanca ya�ayaca��m�z 
bir dünya kurabiliriz” dediler. �

Daha önce Gebze Belediye Meclisi’nin “Kentsel Dönü�üm 
Proje Alan�” diye karar ald��� Cumhuriyet Mahallesi ve 

Adem Yavuz Mahallesi sakinleri, 26 Temmuzda bir kez daha 
protesto için bir araya geldiler. 

Otobüslerle saat 16’da Gebze Cumhuriyet Meydan�’na 
gelen mahalle sakinleri, sloganlarla, bar�nma haklar�ndan 
vazgeçmeyeceklerini, müteahhit ba�kan istemediklerini hay-
k�rd�lar. Dernek ba�kan� Çelebi’nin konu�mas�n�n ard�ndan 
mahalle sakinleri de duygular�n� ifade ettiler. Mahalleliler, 
“buralar� di�imizle t�rna��m�zla kurduk, vergi verdik, 
�imdi elimizden almak istiyorlar ama buna izin ver-
meyece�iz” dediler. 

Dayan��ma için �zmit Ar�zl� Deprem Konutlar�ndan ve 
Ankara Dikmen Vadisi’nden gelenler de vard�. Söz alan bir 
ev kad�n�, Dikmen Vadisi’nde y�k�mlara kar�� 4 y�ld�r müca-
dele ettiklerini ve kazand�klar�n�, burada kad�nlara çok i� dü�-
tü�ünü, eme�iyle geçinen insanlar�n mücadele etmezlerse el-
lerinde bir �ey kalmayaca��n� ifade etti. �

Gebze’de Y�k�mlara Kar�� ProtestoDeri-��’ten Bas�n Aç�klamas�
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Valideba� Devlet Hastanesinin, Kamu Hastaneleri Birlik-
leri Yasa Tasar�s� kapsam�nda Üsküdar Devlet Hasta ne-

siyle birle�tirilmesi, hastane çal��anlar�, Valideba� sakinleri, 
hasta yak�nlar�, U�D-DER ve Valideba� Gönüllüleri Derne�i 
üyeleri ile direni�teki SEGA i�çilerinin de kat�l�m�yla protesto 
edildi. Hastane birle�tirme i�leminin resmen tamamlanaca�� 
30 Temmuz günü yap�lan eyleme hem�ireler, laborantlar ve 
doktorlar�n yan� s�ra ta�eron i�çiler de büyük oranda kat�ld�-
lar. 

Hastane emekçilerinin ak�betini belirsizli�e mahkûm 
eden birle�tirme, tüm çal��anlarda ve uzun y�llard�r bu has-
tanede tedavi gören hastalarda tepkiye neden oluyor. Bu 
nedenle eylem öncesi haz�rl�klara da hastane çal��anlar�n�n 
önemli bir bölümü kat�ld�. Valideba� halk�n� ve sa�l�k çal�-
�anlar�n� Valideba� Korusuna ve hastanelerine sahip ç�kma-
ya ça��ran bildiriler, birkaç gün boyunca hastanede ve has-
tane çevresinde da��t�ld�. Hastane giri�leri ve bahçesine pan-
kartlar as�ld�. Eylem günü kantin önüne kurulan masada im-
za topland�. Bu çal��malar sonucunda, eyleme kat�l�m da da-
ha yüksek oldu. �mza masas�na çevredeki insanlar yo�un ilgi 
gösterdiler.

Poliklinikler önünde toplan�lmas�n�n ard�ndan ba�layan 
eylemde söz alan SES i�yeri temsilcisi, “Bizler halk yarar�na 
yap�lacak bir �eye kar�� olmay�z… Yapt���m�z bu eylemlerle 

örgütlülü�ümüzü ortaya koymu� oluyoruz. Bizler, bir gün 
sonra ne olaca��n� bilmeden, belirsizlik içinde çal���yoruz. Bu 
süreçte biliyoruz ki hepimiz ma�dur olaca��z” dedi. 
Konu�mas�n�n sonunda, mücadeleye devam edeceklerini 
belirtti.

Konu�malar�n ard�ndan bas�n aç�klamas�n� okumak üze-
re �stanbul Tabip Odas� i�yeri temsilcisi söz ald�. Temsilci, 
devletin sa�l�k hizmetine ay�rd��� bütçeyi küçültmek istedi�i-
ne, faturan�n da emekçilere ç�kar�lmak istendi�ine 
i�aret ederek; “��te bu nedenlerle bizler bu hastane birle�-
tirmelerinin daha verimli ve etkin bir sa�l�k hizmeti verebil-
mek amac�yla yap�lmad���n� biliyoruz. Yang�ndan mal kaç�r�r 
gibi, birçok arkada��m�z�n izinleri durdurularak ve fazla me-
saiye b�rak�larak yap�lmakta olan bu devir i�lemlerindeki 
aceleye getirme çabas�n�n nedeni de, olas� tepkinin önüne 
geçebilmek ve mücadeleyi engellemektir. Bu durumun far-
k�nda olarak mücadelemize devam edece�iz” dedi.

Eyleme destek veren hasta ve hasta yak�nlar� da uygula-
maya kar�� tepkilerini dile getirdiler. Eylem boyunca emekçi-
ler tepkilerini �u sloganlarla dile getirdiler: “Söz, Yetki, Ka-
rar Çal��anlara”, “Ya�as�n Örgütlü Mücadelemiz”, “Bir-
le� tir me De�il, �yile�tirme”, “Herkese E�it Ücretsiz Sa�-
l�k”. Eylem, mücadele ça�r�s�n�n ard�ndan sona erdi.  �
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Valideba�’da Mücadele Devam Ediyor!

��Ç� HAREKET�NDEN

2 Temmuz Per�embe günü 19 i�çiyle ba�layan direni�, 5 
A�ustos Çar�amba günü son buldu. 35 gün süren dire-

ni�in sonunda i�çilere patron taraf�ndan 30 A�ustosa kadar 
paralar�n�n verilece�i sözü verildi.

4 A�ustos günü i�çiler kendi aralar�nda ald�klar� kararla 
i�verenle görü�me talebinde bulundular. Yakla��k 1 saat sü-
ren görü�me sonucunda, patron 30 A�ustosa kadar i�çilerin 
ücretlerini ödeme sözü verdi. Bunun üzerine i�çiler, “o güne 
kadar paralar�m�z verilmezse 30 A�ustostan sonra direni�i 
ailelerimizle sürdürece�iz” dediler. 5 A�ustos günü ise i�çiler 

direni� alan�nda bir duyuru yaparak direni�i bitirdiler. 
Duyuruda, “Bizler bu 35 günde birçok �ey ö�rendik. 
Bu direni�e örgütsüz ve bilinçsiz ç�kt�k. Ama gün 

geçtikçe örgütlenmenin ne kadar önemli oldu�unun 
fark�na vard�k. �lla da örgütlenmek için ba��m�za bir �ey 
gelmesi gerekmiyor.  Bundan sonra gidece�imiz fabrikalar-
da buradaki deneyimlerimizi anlatmam�z gerekir. Bize yar-
d�mda bulunan tüm sendikalara ve i�çi örgütlerine dayan��-
malar�ndan dolay� çok te�ekkür ederiz” dediler.

Sega i�çilerinin de dedi�i gibi, örgütlenmek için illa ba��-
m�za bir �ey gelmesi gerekmiyor. Bulundu�umuz fabri-
kalarda örgütlü�ümüz olu�turmal�y�z ve patronlar 
s�n�f�na kar�� mücadele bayra��n� yükseltmeliyiz.  �

SEGA Direni�i Sona Erdi
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D�SK’in ve Maden-��’in mücadeleci önderi Kemal Türkler, 
katledili�inin 29. y�l�nda Topkap� Mezarl���nda bulunan 

kabri ba��nda an�ld�. Anmaya U�D-DER’in de içinde oldu�u 
birçok demokratik kitle örgütü kat�ld�. Yürüyü� boyunca 
“Kemal Türkler Kavgam�zda Ya��yor!” slogan� hayk�r�ld�. 

Birle�ik Metal Genel Sekreteri yapt��� konu�mada, fa�ist 
darbe ile i�çilerin kazan�lm�� haklar�n�n ortadan kald�r�ld���n� 
ve D�SK’in kapat�ld���n� belirtti. Kemal Türkler’e hitaben ko-
nu�arak �unlar� söyledi: “��çi s�n�f�n�n mücadelesinin zor ve 
kutsal bir dava oldu�unu senden ö�rendik. Sendikalar�n ger-
çek sahibinin i�çiler oldu�unu senden ö�rendik. Söz, yetki ve 
karar sahibinin i�çiler oldu�unu senden ö�rendik. Ekonomik 
haklar�n�n yan� s�ra siyasal alan�n demokratikle�mesi için i�çi-
lerin mücadele vermesi gerekti�ini senden ö�rendik. 
Ö�rendiklerimiz haf�zam�zda kalmayacak. Hayalimizdeki güzel 
günler çok uzak de�il. Sana i�çi s�n�f�ndan güzel günler getire-
ce�iz.” 

Kemal Türkler davas�nda yap�lan hukuksuzlu�u ele�tiren 
D�SK Genel Ba�kan� Süleyman Çelebi ise, davan�n görülece�i 
30 Temmuza güçlü bir kat�l�m ça�r�s� yapt�. Nitekim bir hafta 
sonra yap�lan duru�mada, ne denli büyük bir hukuksuzluk ya-

�and��� bir kez daha ortaya ç�kt�. 29 y�ld�r sonuçland�-
r�lmayan davada, san�k MHP’li fa�ist Ünal Osman-
a�ao�lu, tüm görgü tan�klar�na ve somut delillere ra�-

men, “delil yetersizli�inden” üçüncü kez beraat ettirildi. 
Kemal Türkler, ya�am�n�, i�çi s�n�f�n�n örgütlenmesine ve 

insanca ya�anacak bir dünya kurma mücadelesine adad�. 
Onun önderli�indeki D�SK, sözde “siyaset üstü”, devlet gü-
dümlü uzla�mac� sendikal anlay��a büyük bir darbe vurdu. 
Sendikal mücadelenin her a�amas�nda i�çi 
s�n�f�n�n karar sahibi olmas�na, nice 
grev ve direni�e ba�ar�yla öncülük etti. 
Fa�ist güçler, i�çi s�n�f�na a��r bir darbe 
vurmak için gerçekle�tirdikleri suikastla 
Türkler’i s�n�f mücadelesinden kopard�-
lar. Fakat i�çi s�n�f� ne Türkler’i ne de 
verilen mücadeleleri unutacak! 
Katillerden ve kapitalist 
düzenden hesap elbet 
sorulacak ve bilinçli i�-
çilerin önderli�inde 
D�SK, yeniden gerçek 
bir s�n�f mevzisi hali-
ne getirilecek!  �

Kemal Türkler Aram�zda!

CHP’li Kar��yaka Belediye Ba�kan� Cevat Durak, “hizmet 
al�m�n�n daralmas�n�” bahane ederek, 30 Nisan 2009 

tarihinde, Genel-�� Sendikas�nda örgütlü 276 Kent A.� i�çisi-
ni i�ten atm��t�.  Kent A.� i�çileri 1 May�s 2009 tarihinde 
Kar��yaka Örnekköy �antiyesi içinde çad�r kurarak direni�e 
ba�lam��lard�. Aileleri ile birlikte direni�i sürdüren Kent A.� 
i�çilerine, 3 A�ustos tarihinde polis sald�rd�. ��çiler ise polisin 
sald�r�lar�na sert bir direni�le kar��l�k verdiler. ��çileri da��tma-
ya çal��an polis, Örnekköy �antiyesinden 30 çöp toplama 
arac�n� d��ar� ç�kartt�. Kent A.� i�çileri polisin �antiyeden ç�-
kar�p götürdü�ü çöp toplama araçlar�n� tekrar �antiyeye geri 
getirdiler.  

Kent A.� i�çileri daha önce 21 Haziran günü benzer bir 
sald�r�ya maruz kalm��lard�. ��çiler sald�r�ya boyun e�memi� 
ve direnmeye devam etmi�lerdi. Belediye i�çilerinin ka-
rarl� mücadelesini desteklemeli ve s�n�f dayan��ma-
s�n� yükseltmeliyiz. �

ATV-Sabah i�çilerinin �stanbul ve Ankara’da sürdürdü�ü 
grev, 154’üncü gününde mahkeme karar� ile durduruldu. 

Antalya, �zmir, Adana, Diyarbak�r, Bursa ve Trabzon’daki i�-
yerlerinde iki hafta önce ba�layan grevler ise devam ediyor. 
Grevci i�çiler ve Türkiye Gazeteciler Sendikas� (TGS), yapt�k-
lar� bas�n aç�klamas�yla mahkemenin karar�n� protesto ederek, 
önümüzdeki süreçte ne yapacaklar� hakk�nda bilgi verdiler. 

Bu grev de, 12 Eylül’ün bask�c� yasalar�n�n patronlar� ko-
rumaya, i�çi s�n�f�n� ezmeye devam etti�ini gösteriyor. Fa�ist 

düzenden kalma yasa ve yasaklar ATV-Sabah i�çilerinin gre-
vinde oldu�u gibi nice greve daha darbe vurmu�tur. Grevler 
yasaklan�rken, sendika konfederasyonlar� tüm bu gerici yasa 
ve yasaklara kar�� mücadeleden uzak durdular. Bizlere dü-
�en görev, hem gerici yasalara kar�� hem de i�çi s�n�-
f�n�n ekonomik ve demokratik haklar�n�n geli�tirilme-
si için mücadele etmeyen teslimiyetçi sendikal anla-
y��lara kar�� örgütlü mücadelemizi güçlendirmektir. �

Davutpa�a’da 2008 y�l�nda 6 katl� bir i� han�nda meyda-
na gelen patlamada yüzlerce i�çi yaralanm�� ve 23 ki�i 

de hayat�n� kaybetmi�ti. Yap�lan denetimlerde binada kaçak 
katlar, ruhsats�z atölyeler, sigortas�z çal��t�r�lan i�çiler tespit 
edilmi�ti. Fakat aradan geçen 20 aya ra�men sorumlular b�-
rak�n cezaland�r�lmay� hâlâ yarg�lanm�� bile de�iller. 

Patlamada hayat�n� kaybeden ve yaralananlar�n yak�nla-
r�, bu duruma isyan ederek, 5 haftad�r seslerini Taksim tram-
vay dura��nda yapt�klar� bas�n aç�klamas� ile duyurmaya ça-
l���yorlar. Cumhurba�kanl���, Ba�bakan dâhil tüm yetkililere 
sözlü ve yaz�l� �ikâyetlerini bildiren aileler hâlâ bir cevap ala-
bilmi� de�iller. �stanbul Valili�inin ve Zeytinburnu Kayma-
kam l���n�n sorumlular�n yarg�lanmas�na izin vermedi�ini be-
lirten aileler, 5. haftada yapt�klar� bas�n aç�klamas�nda da 
üzüntülü ve öfkeliydiler. 

Bas�n aç�klamas�n� yapan aileler, “Bir Daha Davut-
pa�alar Olmas�n” diyerek, sorumlular hakk�nda ceza da-
valar� aç�l�ncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini be-
lirttiler. �

Kent A.�’de Direni�çi ��çilere

Polis Yine Sald�rd�

Bas�n ��çilerinin Grevine Mahkeme Engeli
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“Üzüntülüyüz, Öfkeliyiz”
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��gal, �syan, Direni�: Biz Ba�ka Dünya �steriz!
Kapitalist sistemin yaratt��� kriz sürerken çareyi maliyetleri azaltmakta bulan patronlar s�n�f� kendi lüks ya�amlar�ndan 
hiçbir taviz vermezken, krizin bedelini i�çi s�n�f�na ödettirmeye devam ediyorlar. ��ten atmalar, fabrika kapatmalar tüm 
h�z�yla sürüyor. Kimi yerlerde patronlar�n bu planlar� geri teperken, sessiz sedas�z patronlar�n i�ten atmalar�na boyun e�en 
i�çilere de örnek oluyor. “Biz bir bedel ödeyeceksek onlar da ödemelidir!” diyen i�çiler direni� gelene�ini, tek tek 
fabrikalarda da olsa dünyan�n birçok bölgesinde yükseltiyorlar. Ya�anan uzun soluklu direni�ler, çat��mal� süreçler artarak 
devam ediyor. S�n�f sava��m�n�n kaleleri olan fabrikalar çat��malara sahne oluyor. 

Güney Kore’li Ssangyoung i�çileri iki ay-
d�r mücadelelerine devam ediyorlar. 

Fabrikay� i�gal ederek oturma eylemi yapan 
i�çilere polis defalarca sald�rm�� ve fabrika 
içerisine yemek ve su gibi i�çilerin ya�amsal 
ihtiyaçlar�n� kar��layacak malzemelerin gir-
mesini engellemi�ti. Mahkeme karar�n�n ar-
d�ndan polisler, fabrikadan i�çileri ç�kartmak 
için, kimyasal silahlarla sald�rmaya ba�-
lad�lar. ��çiler buna kar��l�k polis birlikleri ile 
çat��maya devam ettiler. ��çiler fabrikadan 
ç�kmay� reddederek ellerindeki tüm araç lar� 
kulland�lar. Fabrikadan polislerin üze rine 
yang�n bombas�, metal parçalar ve yanm�� 
lastikleri ya�mur gibi ya�d�rd�lar. ��çiler üç 
arac� barikat kurmak için yakt�lar ve fabrika-
ya giri�leri engellediler. Polisler ise fabrika-
n�n çevresindeki 70 km’lik alan� ku�atma alt�na ald�lar. 

21 May�stan bu yana, Çin sermayeli fabrikay� i�gal eden 
i�çiler, i�ten ç�kartmalar� protesto ediyorlard�. Yüzlerce i�çi 
metal borular ve yan�c� boya kutular� ile silahland�lar. 
Hemen biti�ikteki boya bölümünde de yakla��k 500 sendi-
kac� yüzlerce yan�c� madde ile haz�r bekliyordu.  Çat��malar 
sava� görüntülerini aratm�yordu. �ki polis helikopteri i�çile-
rin üzerine göz ya�art�c� gaz s�kt�. ��çiler göz ya�art�c� gaz 
dolu polis helikopterlerine “biz böcek ilac�yla öldürülecek 
böcek de�iliz” diye ba��rarak direnmeye devam etti. 
Fabrikan�n do�al gaz�n�n kesilmesi üzerine ellerindeki tek yi-

yecek maddesi olan pirinci pi�irmek için içerideki bütan gaz 
tüplerini kulland�lar. Havaland�rmalar kapal� oldu�u için 
havas�z kalan i�çiler binadaki yan�c� maddeler nedeniyle s�-
n�rl� say�da mum kullanarak ayd�nlan�yorlard�. Polis i�çileri 
fabrikadan ç�kartma denemelerinde sürekli direni�le kar��la-
��yor ve geri çekiliyordu. ��galci i�çilerin ailelerinden olu�an 
“Ssangyong Motors’u Seven Kad�nlar” grubu ise sald�r�lar-
dan dolay� duyduklar� öfkeyi ve endi�elerini dile getiriyorlar 
ve destek kampanyas� örgütlüyorlard�. ��çilerin bu militan 
mücadelesi sonucunda patronun müzakerelere ba�lamay� 
kabul etmesi üzerine eylemlerine son verdiler.  �

Otomotiv ��çileri Polis Birlikleri �le Çat���yor

Binlerce kamu çal��an� Güney Afri-
ka’da genel grev yap�yor. 150 bin-

den fazla belediye çal��an�, otobüs ve te-
mizlik i�çisi, %8’e yükselen enflasyon 
ora n�n�n alt�nda ezilmemek için ücretleri-
ne %15 zam istiyor. ��veren ise %13 teklif 
ediyor. Pazartesi günü polis, grevci i�çile-
re sald�rarak 30 i�çiyi gözalt�na ald�. 12 
i�çi yaraland�. 28 Temmuz Sal� günü i�çi-
ler yollar� trafi�e kapatt�lar. Çar�amba gü-
nü de bir anla�ma sa�lanamad�. Sen-

dikac�lar eylemci-
lere “sakin olun” 
ça�r�s�nda bu-

lunuyor. Güney Afrika Sendikas� Genel 
Sekreteri “Grev yasald�r. Çal��ma ko�ulla-
r�m�z� ve ücretlerimizi düzeltmek için ya-
salara ba�l� kalarak bu grevi gerçekle�tiri-
yoruz” dedi.  Geçti�imiz günlerde de sa�-
l�k yard�m� yetersizli�i, su ve elektrik ke-
sintileri nedeni ile yerli halk devletin ken-
disine reva gördü�ü yoksulluk ko�ullar�na 
kar�� isyan etmi�ti. Güney Afrika’da i�siz-
lik h�zla yükselmeye devam ediyor ve 4 
milyondan fazla insan i�siz. �

Güney Afrika: Kamu Çal��anlar� Grevde
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DÜNYA ��Ç� HAREKET�NDEN

Bir ay öncesine kadar –özellikle Fransa’da– i�çiler, 
patronlar�n� rehin al�yorlard�. Sonra s�nda ise ka-

panan fabrikalar� “havaya uçurmakla” tehdit etmeye 
ba�lad�lar. Fransa’daki Nortel Networks yönetimi 28 
May�sta iflas�n� aç�klayarak, 680 i�çiden 460’�n� 
Temmuz sonuna kadar i�ten ç�kartaca��n� duyurmu�-
tu. Fabrika yetkililerinin sorunu çözmek için hükümet-
le görü�me yapaca�� haberleri ise as�ls�z ç�km��t�. 
Bunun üzerine Nortel Networks Ara�t�rma Merkezi i�-
çileri 15 Temmuzda gaz bidonlar�n� i�gal ettikleri fabri-
kan�n etraf�na yerle�tirerek, i�ten at�lmalar�na kar��l�k 
tazminat haklar�n� talep etmi�lerdi. 100 bin euro taz-
minat isteyen i�çiler, talepleri kabul edilmezse eyleme 
geçeceklerini aç�klam��lard�. 

Fransa’da bu eylem biçimi bir haftada ikinci kez 
ya�an�yor. Peugeot ve Renault gibi fabrikalara yedek 
parça üretimi yapan Frans�z New Fabris i�çileri de, 13 
Temmuzda, tazminatlar� ödenmedi�i takdirde fabrikay� hava-
ya uçuracaklar�n� söylemi�lerdi. ��çiler, yapt�klar� bu kararl� 
eylemleri sonucunda ki�i ba��na 10 ila 50 bin euro aras�nda 

tazminat ödemeyi patronlara kabul ettirdiler. Tüm dünyada 
i�çiler giderek radikalle�en eylemlerle sermaye s�n�f�na kafa 
tutuyor. Bütün bu ya�ananlar, kriz derinle�tikçe di�e di� bir 
mücadelenin yükselece�ini gösteriyor. �

Fabrika Kapatmalara ve ��ten Atmalara Yan�t: Patlat�r�z!

26 Temmuz Pazar günü 
binlerce i�çi, içki devi 

Johnnie Walker’�n �skoç ya-
daki �i�eleme fabrikas�n�n ka-
pat�lmas�na kar�� sokaklara 
döküldü. Kilmarnock �ehrin-
de gerçekle�tirilen mitingde 
fabrikan�n kapat�lma karar�-
n�n yeniden gözden geçiril-

mesi istendi. Mitingde patro-
nun yanl�� yapt���, i�çilere ve 
ailelerine ili�kin yeni bir alter-
natif dü�ünmesi gerekti�i me-
saj� iletildi. 1820 y�l�ndan beri 
Johnnie Walker’a ba�l� olarak 
i�letilen bu fabrikan�n kapat�l-
mas�n�n ard�ndan 900 i�çi i�i-
ni kaybedecek. �

Maharashtra Üniversite Ö�retmenleri Örgütünün 30 bin 
üyesi, 14 Temmuzda Alt�nc� Ücret Komis yo nunun maa� 

düzenlemelerini protesto etmek için greve ç�kt�. Ö�retmenler 
ayr�ca devlet yeterlilik testine tabi tutulan 10 bin ö�retmene 
yap�lan ayr�mc�l���n son bulmas�n� istiyorlar. Ücret Ko mis-
yonunun teklifinin kabul edilemez oldu�unu belirten ö�ret-
menler, haklar�n�n 1 Ocak 2006 y�l�ndan ba�layarak geriye 
dönük olarak ödenmesini istiyorlar. Talepleri kabul edilinceye 
kadar grevlerine devam edecekler. Yine Hindistan’da 100 bin 
elektrik çal��an� %60 oran�nda ücret art��� talep etti. 20 Tem-
muzda toplu sözle�me görü�melerinin t�kanmas�n�n ard�ndan 
i�çiler birçok bölgede 3 saat boyunca elektrikleri kestiler. 24 
saat süren eylemlerin sonucunda i�çiler,  %30’luk ücret art��� 
taleplerini kabul ettirdiler. Ayn� �ekilde 21 Temmuzda 8 bin 
doktor ve sa�l�k çal��an�, hükümet memurlar� ile e�it ücret 
için eylem yapt�. �

Hindistan: Maharashtra’da 

Grevler Yükseliyor
�ngiltere’de Vestas fabrikas�nda 25 gösterici, 625 i�çinin i�ten 

kovulma plan�na kar�� 15 gün önce fabrikada barikat kura-
rak i�gal eylemine ba�lad�. 23 Temmuzda Vestas fabrikas�nda 
üç i�çi tutukland�. ��çiler i�lerini güvence alt�na al�ncaya kadar 
fabrikay� terk etmeyeceklerini aç�klad�lar. “Biz i�ten at�lman�n 
bedelini ödeyeceksek onlara da bir bedel ödetece�iz” diyen i�-
çiler ve sendika yetkilileri tüm ülke çap�nda destek grevi için 
ça�r� yapt�lar. ��çi aileleri ve çevre fabrikalardan gelen i�çiler 
fabrikan�n çevresinde dayan��ma için kamp kurdular. 

��çiler fabrikan�n icra yolu ile el de�i�tirdi�ini aç�klayan 
mahkeme karar�n�n ard�ndan da i�gal eylemlerine devam edi-
yorlar. Bu karar�n uygulamaya geçmesinin ard�ndan i�çilere 
fabrikadan ç�kmalar� için bir saatlik zaman tan�yan uyar� yaz�s� 
gönderilecek. Tren, Deniz ve Ula��m ��çileri Sendikas� (RMT) 
genel sekreteri Bob Crow “mahkeme karar�n� verdi ama biz 
kampanyam�za ve i�çilerin i� haklar�n� korumaya devam ede-
ce�iz” dedi. Mahkeme önünde toplanan i�çiler karar�n aç�k-
lanmas�n�n ard�ndan �sl�klar ve yuhalamalarla karar� protesto 
ettiler. �

Vestas ��çileri Mahkeme 
Karar�na Ald�rm�yor

�skoçya: Fabrika Kapatmaya Kar�� 20 Bin Ki�i Sokakta!
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�� BBirir ttekekststilil i i�ç�çisisii
�D�D-DDERER’l’le e tatan�n��m�mamamlala bbirirliliktkte e hahayayatata ffararklkl� � açaç�l�larardadan n
bababakmkmayaya a babba�l�l�ladad�m�m. . BuBu oortrtamam vvve e bubb  oortrtamamddadakiki aa krkrka--a

dadada�l�l�lararddadan n bibiirçr okokk � ��eyyey ö öö�rr�reneniyiyiyorum.. UU��D-D-D DDEDER R R bebeeniim m m hahaa--
yayaatt�t� dmdda a a bibiir r iillk k k veve i iilkklk d defefa a a kekee dndi i babaa����maa b bbiriri  � ��eyeyylleler r babaa�a�araa--
bibibilelelecee�i�i�imimim  g ggörörö düdüm,m, kkkene dididimeme o ollalann ccesasareretititimimi b buu dedeernekekek 
sasaayeyesisisindnde e kakazazaandnd�mm. VeVe b bururadadanana  ö ö�r�r�renenecece�e��imimim ç çokok � ��eyeye  ool-l-
dudu�u�u� nunu ddü�ü��ününü üyüyororumum. BuBuB raradada b birirçoçok k ininsanlnllaa a tatan�n���t�t�t�mm. �l�llk kk
dedefafa t tana �����m�m�� �� ololsakk dada yyara d�d mssevevere liiklere ii, ppayylaa����� mlara ��, ssaaddedefafa ttann����m�mm���� olollsasakkkk ddada yyardd�msevverlililiklklk erii ppayyllala���� lmllarra �� ssa-a-
mimimimi o olmlmalalarar�,� d ddayayanan�����mama iiçiçinddndee ololmamalalar�r� bbeneni i çoçok kk etetkikikilelel -
dididi.  EnEn g güzüzeleli i ddede b bbenen  ddee arart�t�k kk o o çeçe bmbmbererinin  iiçiçinddndeyeyimim.. BuBu 
yüyüyüzddzdennen b bbirrir s ss kk�k�n�nt�t�m mm oololdudu�u�u�u dndnda a a hehehepspsi ii bibib rlrlikkiki  o oolulup p p çaçaçarereleler r
arar�y�yororlalar..r  B BBuu u ddada b bbeneni ii çoçoçok kk �a�a����� rtrt�y�yoror.. BeBelklklki ii ddede b bbu uu çoçoçok kk nonor--r
mamal,,l   aaslsl�n�ndadada o oolmlmasas� � gegererekekken n n dedede b bbu  u dedede�i�i�il l mmimi? ?? AmAmAma a bebebeninimm 
�a�a k�k�k�k�n�nl�l�����m��m� m mmazazurrur g ggörörününün.. �n�nsasa lnlnlarrar s ss dadadecece e e kekeke dndndililereriininii i düdüdü--
�ü�ü�ününüyoyoy r..r  BBBenenimmim i iiçiçin n n kikikimsmse e e bububu k kk dadadararr u uu�rr�ra�a��mamam�m��t�t�t� �..�  BBBuu--
rraraddadakiiki i iinsnsananlallar r r hehehe krkrkesesii i düdüdü�ü�ününüyoyorlrlararr b bbennen d dde ee bububunana � ��a�a���y�yo-o-o
rurum.m.m  BBBurur dadadakkaki ii iininsasanlnlararr i ii�ç�ç� i i bibibirlrli�i��inini ii i sasavuvununuyoyoy rlrlarar.. BeBeBen nn ddedede 
�u�u�ununuun  a aanlnlnladdadad�m�m�m, bibibiirlrlrlikkikik b bbbiriri çoçook k kk �e�e�eyiyiyiy  b bba�a��araarmamamak k kk dedededemememekkkk..
HaHaHa inini d ddererlleler r r yayaya “““bibibir r eelelinnin n nnesesi i vvavar rr ikkiki ii elelinnin s ssesesi i i vvavar”r”r , nnene k kk dadadarrar 
dododo�rr�ru u u bibibirr r sösösöz..z  UUU�DD�D--D-DERRER h hh kakakk�kk� dndndaa a sösösöylylyleyeyyecec kekeklelle iririm m m zazaza--
mmama lnlnla a a çoçoço�a�a�allalacacak,k,k  o ooraraddadakikiki b bbililgigigilele drdrdennen b bbennen d dde e e fafafaydydyd lalalanan bababi-i-i
llelecece�i�i�i�imm.m.

HaHaHayayay t t t sasanaana ö ööylylylee zozo lrlrlukkuklalarlrlaa a gegegelilirr r kikiki,, heheher rr �e�eyiyiyi ö öö�r�r�renenmemen n n
içiçiçininin d ddayayy tatat�rr�r s ssanana.a.a  AAAc�c�y�y�y�,, tatata ltltl�y�y�,�,�  a aa lçlçl�����,�,�  yyy kokoklullu�uu�u ö öö�rr�reneniirir isisin,n,n  
dadadahahaha k kküçüçüçükükük y yya�a��tatata o oolglglgununllala�m�m� ayayya a a bababa�l�l�l�larars�s�n.n.n  BBBanana a a gögögöreree i iin--n
ssasan nn yeyeye inini � ��eyeyylleler r r ö�ö�ö�rere ininir r r hahahayayattttannan.. HaHaHa inini h hhiçiçiç y yyapappmamam m m dedededididi--
�i�i�i�i ininiz z �e�e� ylylylererr v vvarardd�d�r rr hahahayayay ttttaa,a, b bbenenimimim d dde  e vvava drdrd�,�,�  a aamama ziziincncn iriri lele--
rririimimimim  k kk�r�rmamamay�y�y ,, ttataabubbub lalalar�r�m�m��m  y y k�k�kkmamamay�y�y  ö ööö�rr�r�retetenenen b bbbirriri  d ddderere --
nenee�i�i�imm m m vavaav r rr arara t�t��k.k.kk  DDDerernene�i�i�i�im m m dididiyoyoy rurum mm çüçüçü knknkü ü ü UU�U�D-D-DEDER R bibibi--
zizizim m m gigigibibibi i ii�ç�ç� lililererinnin t ttekekek d ddayayyanan�����maama y yyereri i i veveve t ttekekek a aaddrdresesi i i bebebencnce..e  
12122 T TTememmumuz z z papapazazar r r gügügünününü t ttiyiyiyatatrorocucullalar�r�n n n pipipiknkknii�i��iniine e e kakakat�t�ldld�mm�m.. 

Öncesinde ilk defa tiyatro izlemeye gittim. Belki onlar
profesyonel oyuncu de�illerdi ama onlar daha çok emek 
vermi�lerdi yay ptp �klar� i�e, , çüçünkü her �e� yiy  kendileri yyappm��-�-
lalarr. DDekekorrunu dadann tututtunn dada a akksesuaraa v vara anaa kakadadarr. 
OyOyununcuculalar r dada bbizizimim ggibibi i i�i�çiçi, ininsasan n isisteteyiyincnce e neneleler r yayapmpm�-�
yoyor r kiki. ����tete ddavavetetlili oolalararak k gigitttti�i�imim o ttiyiyatatroro ooyuyununundndanan ööy-y
leele mmututlulu aayryr�l�ld�d�m m kiki, , oror dadadakaki i ananlalat�t�lalanlnlara  ggererçeçek kk yayay �a�anmnm���� 
bibiir r oololayayydd�d .. O O ttaaririhlhlererddede y yapapp�l�lana lalar��r  g ggözözleleririmimizlzle e e gögögörmr esesekekek 
dedede o o g ggününü  r resesmeenn yüyürere�i�i�imiimiz z z ttiitrttr dedi,i, gggözözllele iriimiiz z z dodoldldlduu. 
OyOyunuu heheyey canlnlla a a izizzleleledidiim,m, hhayayyatatt�mdadaa i ilklklk d defefefa a a titiiyayay trtrt oyya a 
gigigittttimimi  d ddiyiyi bebilililiiririmim. �n�nanmazss�n�z�z bb lelelkikik  a amama ö öylyllee.e   TTiyiy tatroro 
oyoyununu u bibiitttttti�i�i�inini dede h herkekek ss ayayakakaktata aaalklklk�����ll�l�yoyordrduu o o gugururururumumuzz 
i�i��ççiçi o oyuyunuununu. i�i��çiçiç ooyuyununununu

�����tetet  b bbu u ananlalatttt������m�m�   ttiyiyatatroronunun n oyoyununcuculalar�r�ylylaa bibibirr pipipiknkknk ikkikik 
ororgag ninizasysyononu u oololdudu.. YiYiY nene d ddavavetetlilil yddydikkiki . AAmAma a tetek kk kekkelilimemeylylee 
süsüpeper r bibirr gügü dndndü.ü.ü   BBuu kakkaddadar r çoçok kk ininsasanlnlaa bubbu d ddaa ilillk kkk pipipiknkkni�i��imimi -
dididi b bbenenimmim.. AnAnAnlalayayay caca����n�n�z z U�UU�D-D-DEDER R ilillklklk ereri i i yaya�a�a� t�t�yoyor rr bababanana.. 
BüBütütün nn gügügün n oononlalar�r� i iizlzleddedimim, , bebeberarabebber r kakkahvhhvalalt�t� hhazaz�r�rlaladd�d�k,k,k  b bbu-u-u
llala����� k k k y�y�kakkadd�d�k,k,k  ç ççayayay k kkeyeyyfifi y yyapapt�t�k,k,k  o ooyuyuy nlnlararr o ooynyny dadad�kk�k,, �a�a�a krkrk�l�lararr 
ssösöylylyleddedikkiki ,, dadadayayay n�n��m�m� a,,a  y yyarardd�d�msmsevevererliliik k kk ssösözz kokokonunususuydydyduu.u. 
SaSaSa imimi imimiyeyey tt t öönön p pplala dndndayayd�d�d�, , ttetekk k kkekelilimemeylylyle e mumuhhthte�e��emem b bbiirir g ggününün 
gegeçiçiçi drdrdimmim d ddiyiyiyebebililiririmmim k kkenendididi a aadd�d�mama…… AmAmAma a a bbibitmtm dededi..i  119 9 9
TeTeTemmmmuzuz g ggüününü ü ü dedede d ddeneniizize e gigigittttikkik.. BiBir r r kikikii i hhahaftfta aa öönönceceddeden nn plplplanan--
lalalar r r yayayap�p�p ldld�..�  HHHazaz�r�rl�l�klklararr t ttamamamamlala dndnd�..�  HHHererkekkes ss hahahaz�z�r r r amama a a bebeben n n
yiyiyinene k kkarararars�s�z�z�m m m o o gügügün n n gegellelenene k kk dadadarar.. BiBiBirr gügügün n n gegegelliliyoyoy rurum m m dedede--
dididimm,m, eee trtrtesesi i i gügügün n n vvavazgzgeçeçtitim,m,m  i iilkklklk d dd fefefaa a dedede ininizeeze g gg dididecec kekektitimm.m. 
NiNiNiyeyeye g ggititmemek k k isisisttetememeddidi�i�i�imimimi b bbennen d ddee e bibibilele imimiyoyoy rurum.m.m  BBBelellkikikik  d ddee e 
ilillk k kk olololdudu�u�u�u i iiçiçiçin.n.n  HHHepepep d ddenenizizii i sesevmvmemmem d ddererddidim m m veveve ö ööylylyle e gegege içiçi�-�-�
ttitiriri drdrdimmim.. AmAmAma aa gigigiddidincnce e ananllaladd�d�m m m kikiki h hherrer � �eyeyininin  iilkklki ii bababa�k�k�k�ka aa gügügüzezel l l
olololuyuyyorror.. SaSaSabbabah h h kakakahhvhvalalt�t�s�s� b bba�a��kakakak  g ggüzüz leleldididi, , iilillk k kk dededefaafa k kkamamyoyoy nunun n n
ararkkakas�s�naana m mmasas lalalarar� � � sasa dndnd lalalyeyey leleririri y yyererllele�t�t�tiriripipip k kk hahahvava tltlt� �� yayayaptptpt�mm�m.. 
AmAmAma a a mümümükekkemmmmeleldidi.. AnAnAnlalayayay caca�����n�n�z z z bububu o oorgrgananiizizasasyoyoy lnlnlarar�nn�n 
ananllalat�t�llmlmasas� �� zozor,r,r  ç ççüününkükükü y yya�a��amamayayyannan b bb lililememezez.. YaYaYa�a�a� dd�d�m,m,m  g ggöörör--
düdüdüm,m,m  ssöyöyöylleleyeyey cecek k k kekekelilimemeleller r r bububullalam�m�yoyoy rurum.m.m  BBBeneni i i UU�U�D-D-D
DDEDER’R’lelele t ttanan�����t�t�raran n n ttütüm m m ararkkakaddada�l�l�l�larara a a tetete�e�ekkkkkkürürlleleririmimimi s ssununuyuyyo-o-o
rrurum.m.m   ���

Yeni Bir Hayat

 � Esenler’den bir grup i�çi

Patronlar�n tüm bask�lar�na ra�men greve ç�kan Halkal� 
Kâ��t i�çilerinin mücadelesi sürüyor. U�D-DER Esenler 

Temsilcili�i olarak, grevci i�çileri çe�itli defalar ziyarete git-
tik. ��çiler mücadelelerinde kararl� olduklar�n�, haklar�n� ala-
na kadar grevi sürdüreceklerini belirttiler. 

Grev çad�r�n� ziyaret etti�imiz gün çok yo�un ya�mur 
ya�d�. Birlikte sohbet ettik, birlikte �sland�k, birlikte i�çi s�n�-
f�n�n mücadelesinin önemini sloganlarla hayk�rd�k. “Kâ��t 
��çisi yaln�z De�ildir!”, “��çilerin Birli�i Sermayeyi 
Yene cek!”, “Birle�en ��çiler Yenilmezler!”, “Kurtulu� 
Yok Tek Ba��na, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!” sloganlar�-
n� hep birlikte hayk�rd�k.

Grev bütün i�çiler için gerçekten bir anlam ifade ediyor. 
Greve kat�lanlar için de, ziyaret edenler için de. Neden mü-

cadele etmemiz gerekti�ini, i�çiler birlikte hareket ederse 
neleri ba�arabildiklerini buralarda daha somut görüyoruz. 
Kar��l�kl� olarak deneyimlerin aktar�ld��� bir okul bu grev ça-
d�rlar�. �u an biz çal��an i�çiler için oldu�u kadar gelecekte 
i�çi olacak olan küçücük çocuklar�m�z için de öyle. Grev zi-
yaretine gitti�imizde bizi kar��layan i�çilerin yanlar�nda ço-
cuklar� da vard�. Gerçekten anlaml� bir bütünlüktü. Bizler 
yar�n�n büyüklerine onurlu bir ya�am b�rakmak istiyorsak, 
davam�za sahip ç�kmal�, bizlerin yapmas� gereken görevleri 
de onlar�n omuzlar�na y�kmamal�y�z. ��çi s�n�f�n�n hakl� da-
vas�n� bizler bir ad�m daha ileriye ta��mal�y�z ki onlar daha da 
yukar�lara ta��yabilsinler. Bu kavga k�sa vadeli, birkaç gün-
lük bir kavga de�il. Nas�l ki bizden önceki i�çi kar-
de�lerimizden bayra�� biz devrald�ysak, yar�n da 
onlar bizden alacaklar. �

Halkal� Kâ��t ��çilerinin Yan�nday�z!
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 � Mersin’den U�D-DER’li i�çi ve ö�ren-
ciler

2 A�ustos Pazar günü, Mersin’de, 15-16 
Haziran Genel Direni�ini konu edinen bir ��çi Öz-e�itim 

etkinli�i gerçekle�tirdik. Ço�unlu�unu Mersin Liman�ndaki 
direni�leri ile patrona sendikalar�n� kabul ettirip i�lerine geri 
dönen i�çilerin olu�turdu�u bir kat�l�mla, önce derne�imizin 
haz�rlad��� belgeseli izledik ard�ndan da sohbet ettik. 
Etkinli�imize baz� i�çiler çocuklar�yla kat�lm��t�. Aileleriyle 
birlikte mücadele etmeyi ö�renen i�çi dostlar�m�z�n yine on-
larla etkinli�imize gelmesi çok güzeldi. Belgesel bitti�inde 
“B�RLE�EN ��Ç�LER YEN�LMEZLER” slogan�n� co�kuyla 
hep birlikte att�k. Verilen aran�n ard�ndan s�n�f kürsümüzü 
kurup i�çi dostlar�m�zla sohbet ettik.

Bilinçli ve örgütlü mücadelenin öneminden söz ederek 
ya�ad�klar� liman direni�i sürecinden örnekler veren i�çi ar-
kada�lar oldu. Bir i�çi: “Sendikalar sar�la�maya ba�la-
d�klar� zaman i�çiler bir arada durarak örgütlülü�ü-
nü bozmadan sendika yönetimini i�çilerin haklar�n� 
savunacak duruma getirmelidir” dedi. Ba�ka bir i�çi 
ise: “Bizler sendikal� çal��abilmek için aylarca di-

rendik. ��imize geri döndük. Peki, mücadele bitti 
mi? Hay�r! As�l kavga �imdi ba�l�yor. Bir yandan içe-
rideki örgütlülü�ümüzü koruyup halkay� geni�letir-
ken di�er yandan T�S sürecine girece�iz. Biz haklar�-
m�z� direnerek kazand�k ve kazanmaya devam ede-
ce�iz. Çünkü örgütlü ve bilinçli mücadele eden i�çi-
ler yenilmezler” dedi. Bir di�eri ise: “Bizler direni� 
sürecinde çok �ey ö�rendik. Bu ö�rendiklerimizi gö-
nüllü arkada�lar�m�zla birlikte kahvelerde, mahalle-
lerde di�er i�çi arkada�lar�m�za anlatal�m. ��çi 
Dayan��mas� bültenini i�çilere ula�t�ral�m,  okusun-
lar haklar�m�z� bilerek mücadeleyi geni�letelim” de-
di. Bizler de i�çilerin sendikal mücadelelerinde sendikalar�n� 
denetlemesinin, yönetmesinin önemini bir kez daha belirttik. 
Belgeselde önemle vurguland��� gibi, i�çilerin sadece müca-
delelerine, özgüçlerine ve örgütlülüklerine güvenmelerinin 
gereklili�inin alt�n� çizdik. “Ya�as�n 15–16 Haziran 
Genel Direni�i”, “Ya�as�n ��çilerin Uluslararas� 
Mücadele Birli�i” sloganlar�yla etkinli�imizi noktalad�k. �

 � Esenler’den bir metal i�çisi 

2 A�ustos Pazar günü U�D-DER Esenler Temsilcili�inde 
“Zengin Mutfa��” adl� filmi seyrettik. Çe�itli fabrikalar-

dan ve mahalleden kat�lan i�çi arkada�lar�m�zla birlikte, 
1970’li y�llardaki i�çi s�n�f�n�n mücadelelerini bu filmle yeni-
den ya�ad�k.

Film 16 Haziran 1970 gününden yani U�D-DER ��çi Ti-
yatrosunun sahneye koydu�u “Uyan��tan Ba�kal d� r� ya” 
adl� oyunun bitti�i yerden ba�l�yordu. Teatral bir tarzda çe-
kilen film, 15-16 Haziranda ve sonras�nda nelerin ya�and�-
��n� patronlar�n mutfa��nda çal��an bir i�çi üzerinden anlat�-
yordu. Tiyatro ve film ayn� zincirin birer halkas� gibiydi. 

20 y�ld�r Kerim beyin mutfa��nda a�ç�l�k yapan Pehlivan 
Lütfü’nün ya�ad��� s�n�fsal çat��ma etraf�nda örülen filmde, 
patronlar�n eyleme geçen i�çiler kar��s�nda �stanbul’u terk 
etmesi, sonras�nda ilan edilen s�k�yönetim ve 12 Mart 1971 
askeri darbe sürecinde i�çi s�n�f�n�n ya�am�� oldu�u bask�lar, 
gözalt�lar, i�ten at�lmalar, sendikalara ve s�n�f bilinçli i�çilere 

yönelik sald�r�lar, s�n�fsal olarak netle�meleri gördük. Pat-
ronlar s�n�f�n�n örgütlü i�çi s�n�f�na kar�� nas�l hareket etti�ini 
gördük. Birço�umuz o dönemi ya�amad�k fakat s�n�fsal tari-
himizi yeniden bilince ç�kard�k. Patronlar s�n�f�n�n ya�am bi-
çimiyle biz i�çilerin ya�am biçiminin aras�ndaki fark�n sade-
ce fabrikalarda de�il ya�am�n her alan�nda oldu�unu gör-
dük. Bizler ayda bir kez bile k�rm�z� et yiyemezken patronla-
r�n köpeklerinin bile bizden daha iyi beslendi�ini, hatta bes-
lenmesinin bile bizlerin üzerine y�k�ld���n� filmle birlikte ye-
niden kavrad�k. 20 y�ld�r bu mutfakta çal��an Pehlivan 
Lütfü bizlere “Zengin Mutfa��”ndan sesleniyor: ayr�lmak m� 
zor, yoksa burada kal�p çal��mak m�?

Nerede çal���rsak çal��al�m önemli olan s�n�fsal netliktir. 
Filmde de denildi�i gibi; “ya o taraftans�nd�r ya da bu taraf-
tan. �ki tarafta birden olamazs�n.” Taraf�n� bilen i�çi, s�-
n�f bilinciyle donand��� ve de örgütlendi�i oranda 
zenginlerin mutfa��nda da çal��sa ne yapt���n� bilir. 
Ve kendi s�n�f� için mücadele eder. Yeter ki i�çi s�n�f�-
n�n bilimiyle donanal�m ve örgütlü mücadeleye kat�lal�m. 

Ya�as�n Örgütlü Mücadelemiz! �

SadeceSadece
Mücadelene, Mücadelene, 
Özgücüne ve Özgücüne ve 

Örgütlülü�üne Güven!Örgütlülü�üne Güven!

ETK�NL�KLER�M�ZDEN

“Zengin Mutfa��”



11no: 17  • 15 A�ustos 2009   •   i�çi dayan��mas�   www.uidder.org

ETK�NL�KLER�M�ZDENEEEETTTTTTKKKKKKKK��������NNNNNNNNLLLLLL�������KKKKKKKKLLLLLLLLEEEEEEEERRRRRRRR��������MMMMMMMM��������ZZDDDDDEEN

 � U�D-DER’li bir in�aat i�çisi 

Biz U�D-DER’li i�çiler olarak gerek fabrika önlerinde ge-
rekse de mahallelerde ula�maya çal��t���m�z her yerde 

��çi Dayan��mas� bültenimizi i�çi karde�lerimize ula�t�r-
maya çal���yoruz. Bu hafta bültenimizi da��tt���m�z fabrika, 
�kitelli Organize Sanayi Bölgesindeki bir çorap fabrikas�yd�. 
Önceleri fabrikan�n içinde bulundu�u siteye girerken bizden 
rahats�z olan kimseler yokken yava� yava� fabrika patronu 
rahats�z olmaya ba�lad� ve fabrikaya girip bülten da��t�m� 
yapmam�z� engellemek için her yola ba�vurdu. Giri� kap�s�-
n�n güvenlik say�s�n� artt�rd�. Sonra tan�d�k olmayanlar�n 
içeriye girmesi yasakland� ama bunlar�n hiç biri kâr etme-
yince en son olarak giri� kap�s�na ek kap� yapt�rm��. Ama 
bu patronun hesaba katmad��� ba�ka bir �ey vard�: birlik-
ten gelen güç. Bu güç yeter ki gücüne güvensin. Bizler de 

U�D-DER’li i�çiler ola-
rak bunu yapt�k. Bir 
yolunu bulup gecenin 
bir yar�s� yine i�çi arka-

da�lara bir �ekilde bültenimizi ula�t�rd�k.
Sömürünün had safhaya ula�t��� bu çorap fabrikas�nda 

çal��an i�çiler köleden farks�z bir durumdalar. Yemeklerini 
evden götüren, çay molas� olmayan, i� yerinde suya para 
veren, kad�nlar� yar�m saat fazla çal��t�ran ve küfürlerin ha-
vada uçu�tu�u bir yer buras�. ��te bunun için bu patron ve 
yalakalar� bizim o i�çilere ula�mam�z� engellemek için elle-
rinden geleni yap�yorlar. Peki neden engellemek istiyorlar 
diye soracaks�n�z. Patron uyuyan devin uyanmas�n� is-
temez, uyan�rsa olacaklar� çok iyi biliyor. ��te bunun 
için bu ve benzer fabrikalardaki i�çi dostlar�m�za her ne ka-
dar engellemeye çal��salar da ula�mal�y�z, mücadele hal-
kas�n� geni�letmeliyiz. YETER K� SEN �STE GER�S� 
ÇORAP SÖKÜ�Ü G�B� gelir. � 

 � Gebze’den i�siz bir i�çi

U�D-DER i�çi tiyatrosu 5 Temmuzda Gebze’de 15-16 
Haziran direni�ini anlatan bir oyun sahneledi. Oyun al-

k��larla s�k s�k kesildi. Salondaki yakla��k 550 ki�i oyunu co�-
ku ile izledi. Oyun ilerledikçe bizlerdeki co�ku iyice artm��t�. 
Final sahnesinde a�layan insanlar vard�. Oyunda oynayan 
i�çi karde�lerimiz o tarihi olay� bizlere ya�atm��t�lar. ��çilerin 
birle�tiklerinde neler yapabilece�ini, örgütlü ve kararl� i�çile-
rin önünde hiçbir gücün duramayaca��n� bizlere gösterdiler. 

Oyun sonras�nda ya�l� bir a�abeyimizin bana sar�larak 
a�lamas� ve “O günleri bizlere tekrar ya�att���n�z için 
sizlere tekrar te�ekkür ediyorum” demesi, beni de ol-

dukça duyguland�rd�. Babam da oyunu izleyenler aras�nda 
idi. Oyunun her an�ndan etkilenmi� ve “Böyle bir oyunu 
daha fazla ki�inin izlemesini isterdim!” diyordu. Bir 
sendika temsilcisi arkada��m�z da “Zaten U�D-DER’i kat�l-
d��� mitinglerde, düzenledi�i etkinliklerde takdirle 
takip ediyorum ve bugünkü oyunu da çok be�endim” 
diyerek eme�i geçen herkese te�ekkür etti. Baz� arkada�lar�-
m�z oyuncular�n profesyonel oyuncular olduklar�n� sand�lar. 
Ama kendi tan�d�klar� i�çi arkada�lar�n� sahnede görünce çok 
�a��rd�klar�n� dile getirdiler.

Oyun herkeste olumlu etkiler b�rakt�. Türkiye i�çi s�n�f� ta-
rihinde özellikle yeni nesil taraf�ndan pek bilinmeyen 15-16 
Haziran Genel Direni�ini bizlere anlatt�lar. Biz i�çi-emekçilere 
ve onlar�n e�lerine, çocuklar�na birlikte mücadele etmek ge-
rekti�ini anlatt�lar. ��te o zaman insanca ya�ayabilece�imiz bir 
toplum in�a edebiliriz. ��çi s�n�f�n� kör karanl���ndan uyand�r-
ma çabalar� için arkada�lar�ma te�ekkür ediyorum. �

Yeter ki �ste Gerisi Çorap Sökü�ü

Uyan�yoruzUyan�yoruz

� Kartal’dan bir i�çi

Derne�imizin Bostanc� temsilcili�in-B l l
de “Ta�eron ��çilerin Sorunlar�” 

ba�l���yla bir seminer düzenledik. 
Etkinli�e birçok farkl� sektörden ve 
Valideba� Devlet Hastanesi’nden ta�e-
ron i�çiler kat�ld�.

Sermaye devletinin izledi�i “her ye-
ri rant alan�na çevirece�iz, özel serma-
yeye aç�lmam�� hiçbir alan kalmaya-
cak!” politikas� sonucunda, hastaneler-
de, okullarda ve devlete ba�l� birçok 
farkl� sektörde ta�eronla�t�rma alabildi-

�ine yayg�nla�t�. Bu sorunu �u anda 
can yak�c� biçimde ya�ayan Valideba� 
Hastanesi’nde çal��an ta�eron i�çiler, 
etkinlikte, ta�eron patronunun sözle�-
me uygulamas� sayesinde ne kadar kâr 
etti�ini, “kölele�tirilen” i�çilerin alabildi-
�ine ucuz i�gücü haline geldi�ini, hiçbir 
hak ve hukukun tan�nmad���n� dile ge-
tirdiler. Kamu Hastaneleri Birlikleri 
Yasas�yla birle�tirilen hastanelerde, 
hiçbir sosyal güvencesi olmayan 

i�çiler kap� önüne konulacak ve 
ne tazminat haklar� olacak ne de
i� garantileri. Bu sorunlar kar��s�nda
biz i�çilerin örgütlü gücünden,
birbirimize güvenmekten ba�ka
ç�kar yolu yok. Bu güveni U�D-
DER’in düzenlemi� oldu�u seminerler
gibi çal��malara kat�larak, bu gibi i�çi
örgütlerinde bilinçlenerek kazanabilir
ve örgütlenebiliriz. �

ETK�NL�KLER�M�ZDEN

Ta�eron ��çilerin Sorunlar�
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FABR�KALARDAN

 � Tuzla’dan bir i�çi

Organize Deri Sanayi bölgesinde bulunan Konveyör 
fabrikas�nda, yakla��k 20 ki�inin çal��t��� montaj kiti 

bölümünde, 19 Haziran günü gece vardiyas�nda bir i�çi 
elini makineye kapt�rarak i� kazas� geçirdi. Parma��n�n üst 
bölgesinin bir k�sm� koptu ve hastaneye götürülerek diki� 
att�r�ld�.

Konveyör fabrikas�nda gece çal��ma saatlerinin uzun 
ve yorucu olmas� bu tür i� kazalar�n�n ya�anmas�na sebep 
oluyor. Uzun saatler çal���p yorulan birçok i�çi arkada��-

m�zda çe�itli rahats�zl�klar görülüyor. Gece mide bulant�la-
r�, ba� a�r�lar� hemen hemen hiçbirimizden eksik olmuyor. 
Ak�am 6’da ba�layan vardiya sabah 5’te bitiyor, e�er fazla 
mesai olursa sabah 8’e kadar çal��mak zorunda b�rak�l�yo-
ruz. Ald���m�z ücret dü�ük oldu�undan dolay� birço�umuz 
mecburen bu ko�ullara katlanarak fazla mesailere kal�yo-
ruz. Oysaki dünyay� yaratan bizim ellerimiz ama biz i�çiler 
bunun fark�nda de�iliz. Bugün bu ko�ullarda çal���yorsak 
suçlusu yine biz i�çileriz. Bunun fark�nda olup elleri-
mizi birle�tirmeli, kocaman bir yumruk yaparak 
patronlara vurmal� ve haklar�m�z� almal�y�z. ��çiler 
birle�irse dünya yerinden oynar ve i�çiler için ya�an�las� 
bir dünya yarat�labilir. �

Termikel’de Ekmek, 
Mücadeleyle Artt�!

 � Ankara Sincan Organize’den bir i�çi

Tüm fabrikalarda ve i�yerlerinde oldu�u gibi Termi-
kel’de çal��an arkada�lar�m�z da pek çok sorunla 

kar�� kar��ya. Servislerin yetersizli�inden, fabrika içinde 
klima ve yeterli havaland�rma olmamas�na, zorunlu 
mesailerden y�lard�r do�ru düzgün zamlanmayan maa�-
lara kadar çözülmeyi bekleyen pek çok sorun var.

Termikel’deki i�çi arkada�lar bir müddettir bu sorun-
lar�n� çözmek için çe�itli çabalar gösteriyorlar. 2-3 ay 
önce yemeklerin düzelmesi için imza toplanm�� ve bu 
imzalar idari i�ler müdürüne verilmi�ti, fakat idari i�ler 
müdürü i�çilere “yeme�i be�enmeyen evinden getirsin” 
cevab�n� verdi. Yemeklerin azl��� nedeniyle doymayan 
arkada�lar taleplerinden vazgeçmediler ve geçen ay im-
zalar� bu sefer patrona ula�t�rd�lar. ��çilerin 
haklar�n� almak için bir araya gelmeye ba�-
lad���n� anlayan fabrika yönetimi bu du-
rumun erkenden önüne geçmek amac�y-
la, ilk olarak imzalar� patrona ula�t�ran 
arkada�� i�ten att� ve imza atan di�er ar-
kada�lara da bask� uygulamaya ba�lad�. 
Yap�lan bask�lar bir sonuç vermeyince de 
yönetim tav�r de�i�tirip i�çilere iyi gözük-
mek için elinden geleni yapmaya ba�-
lad�. Hatta yemekhaneyle idari i�ler 
müdürü yerine i�çilerin sayg� duydu�u 
ba�ka bir bölüm �efi ilgilenmeye ba�lad�. Toplanan 
imzalar sonucunda, 3 tabak olan ve miktar� çok 
az olan yemek 5 taba�a ç�kar�ld�, miktar� artt�-
r�ld� ve kalitesi yükseltildi.   

Bu ya�an�lanlardan sonra, mücadele eden tüm i�çi-
lerin gördü�ü gibi Termikel’deki arkada�lar da gördüler 
ki, ömrümüzü tüketti�imiz i� yerlerimizde maruz 
kald���m�z kötü çal��ma ko�ullar�n� düzeltmenin 
tek yolu birlikte hareket etmek. Termikel i�çileri bir 
araya geldiler, kendileri için bir �ey yapt�lar ve bir ad�m 
atm�� oldular. Bu olay hepimize, birlikte ve örgütlü ha-
reket etti�imizde çok daha fazlas�n� yapabilece�imizi 
tekrar gösterdi. �

Ta�eron ��çisi 
Bile De�il!

 � Kartal’dan bir i�çi

Merhaba arkada�lar. U�D-DER’in ayl�k ç�kard��� ��çi Daya-
n��mas� bülteninin ilk sayfas�nda “Kölelik Bürolar�na 

Hay�r!” ba�l���yla yay�nlanan yaz�y� okuyunca bizim i�yerine 
yeni al�nan i�çi arkada�lar gözümde canland�. 

Ben Haba� A.�. bünyesinde bir ta�eron �irkette çal���yo-
rum. Geçti�imiz günlerde fabrikaya i�çi al�naca��n� ö�rendim. 
Ama bu i�çiler ta�eron �irkete bile al�nm�yordu. Hem 
meraktan hem de i�siz arkada�lara haber vermek için bu i�in 
nas�l bir i� oldu�unu ara�t�rd�m. �� 5-6 ayl�k bir i�ti ve i�e al�-
nanlar bir adam�n eleman� olarak çal��acakt�. Bu i�çi arkada�-

lar� i�e alan, yapaca�� i�i gösteren ve çal��t�ran 
Haba�’�n �efleriydi, tabi ki yapt�klar� i� de Ha-

ba�’�n i�iydi. Fakat nerede oldu�u belirsiz bir 
adam�n elemanlar� olarak i�e ba�lat�ld�lar ve 
sorunlar ba�lad�. �lk önce ayn� i�i yapmalar�-
na ra�men di�er i�çilerden az ücret ald�klar�-
n� ö�rendiler. Ama sorun bu kadar de�ildi, i� 

k�yafeti ve koruyucu malzeme alamad�klar� 
için ve tabi ki yap�lan i�le ilgili e�itim verilme-
den tempolu bir çal��maya zorland�klar� için i� 
kazalar� artmaya ba�lad�. Hastanede i� kaza-
s� raporu tutturmaya çal��anlar ise fabri-

ka aran�nca “bu i�çi bizde çal��m�yor” ce-
vab�yla kar��la�t�lar. 

Bu yazd�klar�m sadece böyle çal��an i�çi arkada�la-
r�n ba��na gelenlerden birkaç�, ama bu kadar� bile ta�eron �ir-
keti arat�yor bize. Bir de bu sistemin daha geli�mi�inin yasala-
�arak patronlar�n hizmetine sunulmas�n� dü�ünmek bile istemi-
yorum. Kar��s�nda biz i�çileri örgütsüz, da��n�k ve bi-
linçsiz bulan patronlar�n sald�r�lar� bitmiyor. Biz ise bu-
na kar�� hem de hiç vakit kaybetmeden birle�meli, örgütlen-
meli ve bu sald�r�lara kar�� bilinçlenip “DUR” demeliyiz. 
Bunu yapabilmek için de biz i�çilerin en önemli mevzilerinden 
biri olan U�D-DER’e daha çok arkada��m�z� getirmeliyiz. 
Ancak bu sayede patronlar�n bu yapt�klar�na boyun e�meyip, 
haklar�m�z� alabiliriz. Zaman� gelince de i�çilerin ç�kar�na 
olan bir dünyay� sil ba�tan kurabiliriz. U�D-DER büyü-
sün, patronlar�n düzeni gömülsün. �

Konveyör’de �� Kazas�

evinden getirsin” 
niyle doymayan 
ve geçen ay im-

çilerin
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� Halkal� Kâ��t’tan grevci bir i�çi 
en Halkal� Kâ��t Fabrikas�nda uzun zamandan beri 
çal��maktay�m. Fakat sendikam�z ile i�veren aras�nda 

7 ayd�r devam eden toplu i� sözle�mesi uyu�mazl�kla so-
nuçland���ndan greve ç�kt�k. Hem de bize greve ç�kma-
dan önce tehditler savuran patronumuza ra�men. Yok 
greve ç�kamazs�n�z, yok greve ç�karsan�z hepinizi i�ten
atar�m, yok sizi 6 ay bekletirim, süründürürüm, demesine 
ra�men!

Grevin ilk günü i�veren vekillerinden iki ki�i yan�m�za 
gelerek, iki yemekhaneci kad�n arkada��m�za, “grevi b�ra-
k�n, gelin çal���n” dediler. Kendilerine siz kimsiniz diye so-
ruldu�unda, “biz grev k�r�c�y�z” diye bize kendilerini tan�t-

t�lar. Biz de böyle bir �eyi kabullenemeyece�imizi, yapt�k-
lar�n�n yasad��� oldu�unu söyleyerek a�a��l�k tekliflerini 
reddettik.

Ve bugün grevin 15. günündeyiz. Tüm i�çi arkada�la-
r�m�zla beraber dimdik ayaktay�z. Çe�itli bas�n organlar�n-
dan, demokratik kitle örgütlerinden ve sendikalardan 
maddi ve manevi destek sözü ald�k. Yoldan geçen i�çiler
alk�� tutup bizi destekliyor. Bu destekler gücümüze güç
kat�yor.

��çi s�n�f�na diyece�im �u ki; arkada�lar i�vereninize 
boyun e�meyin, korkmay�n, e�er i�vereninize kar��
cesur durursan�z kazan�rs�n�z. Çünkü �unu unut-
may�n, as�l güç sizsiniz! �

� �kitelli’den bir i�çi

��çi Dayan��mas���  bültenimizin 16. 
say�s�n� Ça�da� Çorap’ta da��t-��

t�k. Ça�da� Çorap’ta her defas�nda
birçok i�yerindekinden daha fazla
engelleme giri�imleri oluyor. �� çi-
lerin bültenimizi okumalar�na en-
gel olmaya çal���yorlar. Ça�da� 
Ço rap, �kitelli’de bir sanayi sitesin-
de kurulu ve çorap üreten bir fir-
ma. Fabrikan�n ko�ullar�n� biraz
aç�klay�nca ne kadar da “ça�da�”
oldu�unu ve bültenimizi i�çilerin
okumas�n� istememelerinin sebep-
lerini daha iyi anlars�n�z herhalde.

Bülten da��tmam�zdan rahats�z
olan fabrika yönetimi, s�rf bize en-
gel olabilmek için çe�itli yollara
ba�vurdu. Kap�s�na e�itimli köpek 
almas�, �oförleri üstümüze salmala-
r�, en son olarak da site kap�s�n� 
demir parmakl�klarla kapamalar�
vs.

Bu adamlar neden bu kadar 
önleme gerek duyuyorlar diye me-
rak ediyor insan ister istemez. Bu
merak�m�z� baz� i�çi arkada�larla
yapm�� oldu�umuz sohbetlerle gi-
derdik. Sizlerle de payla�al�m. Her 
i�yerinde oldu�u gibi burada da i�-
çilerin bilinçlenmesini istemiyorlar.
Çünkü bilinçli i�çi hakk�n� arayan 
i�çi demek. Ça�da� Çorap i�çisi de
birçok i�yerinde oldu�u gibi müca-

dele deneyiminden yoksun ve bi-
linçsiz. Bu i�yerinde ne yemek var,
ne içme suyu var. Kap�da didik di-
dik aran�yorsun, içeri telefon sok-
mak yasak, maa�lar asgari ücret,
zaman zaman hakarete maruz kal�-
yorsun, kimi bölümlerde kameralar
taraf�ndan sürekli takiptesin, t�pk�
cezaevi. Haliyle bu ko�ullara daya-
namayanlara kap� gösteriliyor.
Do�al olarak da bu kötü ko�ullar�n
duyulmamas� ve i�çilerin bülteni-
mizi alarak bilinçlenmemesi için
da��t�ma engel oluyorlar. Yani tüm
bu tedbirlerin sebebi, “aman i�çi-
ler uyanmas�n, uyanmas�n ki
kaz� iyi yolal�m!”

Biz U�D-DER’li i�çiler olarak son
say�m�z� yine da��tt�k. Da��t�m s�ra-
s�nda i�çilerle sohbet ettik, Halkal�
Ka��t’taki grevci i�çilerin mücade-
lesini anlatt�k, ho� bir ortam oldu.
Tabii bu durumdan rahats�z olan
patronun çanak yalay�c�lar� da var-
d�, fakat bu her zaman olacak. Ve
i�çiler uyand��� zaman eminim ki
onlara gereken cevab� verecekler-
dir. Çünkü böyle çanak yalay�c�lar
bir parça kemik için i�çilerin çok 
a��r ko�ullarda üç kuru�a çal��ma-
lar�na sebep olmakta ve onlar�n
gelece�iyle oynamaktad�rlar. Birle-
�en mücadeleci i�çiler bu patron
yalakalar�n� affetmeyeceklerdir. �

Halkal� Kâ��t Grevcilerinden Selam Olsun!

Ça�da� Çorap’ta Köleli�e Do�ru
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 � K�raç’tan bir i�çi

Ya�anan büyük ekonomik krizle bir-
likte, tüm patronlar gibi BR�L-

LANT patronu da krizin faturas�n� ken-
di i�çisinin s�rt�na y�k�yor. Zaten asgari 
ücret uygulanan bu i�yerinde neredey-
se 3 ayd�r ücretler ödenmemekte. 
May�s ay�n�n ücretinin ise 3 parça ha-
linde ödenece�i duyuruldu. Üretimde 
hiçbir aksama olmamas�na ra�men, 
hatta fazla mesailer, art� 12-16 saat ça-
l��malar h�z kazanmas�na ra�men i�çi-
lere ödeme yap�lm�yor. 

Bahane ise “kriz var”. Oysa kriz 
yokken de bu i�yerinde i�çilere 
do� ru düzgün para ödenmiyordu.

Vardiyal� ve uzun saatler çal��man�n 
oldu�u bu i�yerinde i� kazalar� ve i�ten 
ç�karmalar neredeyse normal hale gel-
di. Daha bir hafta önce bir kad�n i�çi 

makinaya parma��n� kapt�rd� ve par-
ma�� eklem yerinden koptu. 30 dakika 
aranan parmak makinenin içinde bu-
lundu.

Sorunlar o kadar üst üste binmi� ki, 
özellikle gece yemeklerinden sonra i�-
çilerde mide bulant�s�, kusma çok s�k 
görülen olaylardan. Krizi bahane eden 
BR�LLANT patronu i�çileri iliklerine 
kadar sömürmeye devam ediyor. Bu 
ko�ullardan rahats�z olan i�çiler 
çözümü i�i de�i�tirmekte buldu�u 
için genellikle i�çiler k�sa süreli 
olarak çal���yor. Bunu da f�rsata dö-
nü�türmü� patronlar. Çünkü bir süre 
sonra i�yerinden ayr�lan i�çilerin ço�u 
paras�n� alam�yor. 

Uzun çal��ma saatleriyle, yemekle-
rin bozuk olmas�yla, ücretlerin az ve 
geç verilmesiyle, cellât gibi �ef ve pos-

taba��lar�n bask�lar�yla i�çileri b�kt�ran 
patronlar, i�çilere huzur vermeyerek, 
eski olsun yeni olsun i�çilerin i�i b�rak�p 
gitmesine yol açmaktalar. Özellikle 
böyle yaparak eski i�çilerin tazmi-
nats�z gitmesini istiyorlar, aç�kças� 
ba�ar�l� da oluyorlar. Anla��laca�� gibi 
bu kriz BR�LLANT i�çisini derinden 
sars�yor.

�öyle bir gerçek var ki, 
BR�LLANT i�çisi insan gibi ya�a-
mak istiyorsa e�er, bunu i�ten ç�-
karak de�il, adam gibi mücadele 
ederek ba�aracakt�r. Çal��ma ko�ul-
lar�n�n iyile�mesi için BR�LLANT i�çisi 
el ele verip ortak bir mücadele ver-
mek, önündeki sorunlar� ciddiye almak 
zorundad�r. ��çiler sald�r�lara boyun e�-
dikleri sürece her yerde kaybetmeye 
mahkûmdur.�

 � Gazi Mahallesinden bir metal i�çisi

Yakla��k 6 ayd�r, Pharmavision ilaç fabrikas�nda çal��an 
i�çi karde�lerimize ��çi Dayan��mas� bültenimizi ula�t�r-

maya çal���yoruz. Buras� 500 i�çinin çal��t��� ve D�SK’e ba�-
l� Lastik ��’in örgütlü oldu�u bir ilaç fabrikas�. 

�lk da��t�mlardan bu yana patronun sürekli polis ça��r-
mas� ve güvenli�in foto�raflar�m�z� çekmeye kadar vard�rd�-
�� sald�rgan tutumlar�, bültenimizi i�çilere ula�t�rmam�za ve 
onlarla sohbet etmemize engel olamad�. 

Fabrikadaki i�çiler, sendikal�lar, ta�eron firmaya ba�l� ça-
l��anlar ve “memurlar” olarak üçe bölünmü� durumda. 
Sen dikal� i�çilerin say�s� sadece 148. “Memur” denen kesim 
ise ço�unlu�u idari kadrolarda çal��an ve üniversite mezu-
nu olan sendikas�z i�çilerden olu�uyor. Kendine “memur” 
diyen ve kendini di�er i�çilerden ay�ran bu kesim, 

patrondan hiçbir anlam-
da hak talep 
edemiyor. 

Örne�in, “siz neden sendikal� de�ilsiniz?” diye sordu�u-
muzda, “biz memuruz, i�çi de�iliz” diye cevap veriyorlar. 
Ta�eron firmada çal��an i�çiler ise oldukça çaresiz hissedi-
yorlar kendilerini ve hiçbir �eye ses ç�karamaz durumdalar.

Sendikal� i�çiler ise i�yerindeki sorunlara ve di-
�er i�çi karde�lerinin durumuna kar��, “bizim soru-
numuz de�il, onlar�n sorunu” der haldeler. Oysa “on-
lar” dedikleri de i�çi karde�leri. Sendikal� bir i�yeri olmas�na 
ra�men maalesef durum bu kadar vahim. Yani patron ken-
di ç�karlar� do�rultusunda i�çileri bölmeyi ba�arm�� durum-
da.

Üretim araçlar�na sahip de�ilsek, ya�ayabilmek için i�gü-
cümüzü satmak zorundaysak, bizler ayn� s�n�f�n bir parças�-
y�z demektir. Pharmavision’daki i�çi karde�lerimize sesleni-
yoruz; hem i�ten at�lmalar�, hem yap�lan haks�zl�klar� engel-
lemeyi, hem de yeni haklar kazanmay� sa�layabilecek tek 
�ey gerçek i�çi olmaktan, yani örgütlü, bilinçli, mü-

cadeleci i�çi olmaktan geçer. U�D-DER bunun 
için size ��çi Dayan��mas� bültenini ula�-
t�rmaya devam edecek. Gelin haks�zl�kla-

ra kar�� birlik olal�m. Gücümüz birli�i-
mizden do�acakt�r. 

Pharmavision Patronu ��çileri Bölüyor

Brillant’ta Sald�r�lar Devam Ediyor
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 � Bostanc�’dan bir i�çi

Patronlar kârlar�n�n artmas� için bizden durup dinlen-
meden çal��mam�z� istiyorlar. Çay ve yemek için kul-

land���m�z süreleri çok bulup k�saltmak için ellerinden ge-
leni yap�yorlar. Örne�in çal��t���m�z birçok i� yerinde kul-
land���m�z 15 dakikal�k çay molalar� kald�r�l�yor, ö�len 
saatindeki ara dinlenmesi de tam kulland�r�lmadan i� ba-
�� yapt�r�l�yoruz. Birço�umuzun i� yerinde ise do�ru dü-
rüst ara dinlenmesi uygulanm�yor. Peki, patronlar�n keyfi 
olarak k�saltt�klar� ya da uygulamad�klar� ara dinlenme sü-
releri 4857 say�l� i� kanununa göre nas�l düzenlenmi�tir?

�� yasas�n�n 68. Maddesinin gerekçesi, i�çilerin yeme-
içme gibi zorunlu ihtiyaçlar�n�n sa�lanmas� hem de yor-
gunluktan ve dikkatsizlikten kaynaklanan i� kazalar�n�n 
azalt�lmas�d�r. Yasaya göre ara dinlenmesi uygulanmas� 
zorunludur. Maddeye göre i�yerlerimizde kullanmam�z 
gereken ara dinlenme süreleri �öyle belirtilmekte; 
�� 4 saat veya daha k�sa süreli i�lerde 15 dakika,
�� 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dâhil) sü-

reli i�lerde yar�m saat,

�� 7,5 saatten fazla süreli i�lerde 1 saat ara dinlenmesi 
verilmesi gerekiyor. 

Bu süreler iklim, mevsim, gelenekler ve i�in niteli�i göz 
önünde tutularak i� sözle�meleri ile bölünerek kulland�r�la-
bilir. Örne�in; 7,5 saatten fazla çal���yorsak 1 saat olan ara 
dinlenmemizi 45 dakika ö�le yeme�i, 15 dakika çay mo-
las� olarak kullanabiliriz. Ara dinlenmeleri i� süresinden 
say�lmaz. 

Bizler i�yerinde uzun saatler boyunca ve i� güvenli�i 
olmadan çal���yoruz. Yasada belirtilen ara dinlenme süre-
leri biz i�çiler için yeterli de�ildir. Ara dinlenmesinin i� sa-
atinden say�lmas�n� ve i� saatlerinin k�salt�lmas�n� talep 
etmeliyiz. Taleplerimizi kazanabilmemiz için örgütlü ve bi-
linçli bir �ekilde mücadele etmeliyiz. �

 � Bostanc�’dan bir grup i�çi 

Patronlar, kriz bahanesiyle ya da sudan sebeplerle i�çi-
leri i�ten at�yorlar. Sabah i�e gitti�imizde ya turnike-

lerde kart�m�z okunmuyor ya da personel müdürleriyle, 
ustaba�lar�yla, i�ten at�ld���m�z� ö�rendi�imiz k�sa bir ko-
nu�ma yap�yoruz. Ama daha dün, bizler o i�yerinde çal�-
�an i�çiler de�il miydik? Hem de patronun öz be öz “ev-
latlar�” de�il miydik? Ailenin bir parças�yd�k sözde. Ne ol-
du da �imdi bizi i�ten at�yorlar diye �a��r�yoruz. Böyle bir 
durumda �a��rmayal�m, harekete geçelim. 

Bizler bu haks�zl��� kabul etmemeliyiz. Patronun yaz�l� 
bildirimde bulunmas�ndan sonra, en geç bir ay içerisinde 
“i�e iade davas�” açmal�y�z. ��e iade davas� açabilmemiz 
için, çal��t���m�z i�yerinde veya ayn� i�verene ba�l�, ayn� 
i�kolundaki i�çi say�s�n�n 30’dan az olmamas� gerekiyor. 
Ve en az 6 ayd�r o i�yerinde çal���yor olmal�y�z. Bugün 
patronlar 10, 15 ya da daha fazla �irket kurarak 500 ki�i-
nin çal��t��� fabrikalar� küçük küçük atölyelere dönü�türü-
yor. Fakat aç�lan davalar�n ard�ndan gerçekler su yüzüne 
ç�k�yor ve bilirki�i raporlar�yla bu durum tespit ediliyor. 
E�er 30 ki�iden az bir i�yerinde çal���yorsak “i�e iade” de-
�il ama “kötü niyet davas�” açabilir ve “kötü niyet tazmi-
nat�” alma hakk�n� kazan�r�z. 

Patron, i�ten ç�kartmay� hakl� bir nedene dayand�rma-
l�d�r ve bunu ispat etmekle yükümlüdür. �� yasas�nda, i�-
verenin sebep göstermedi�i veya gösterdi�i sebep geçerli 

görülmedi�i 
takdirde i�çiyi 
bir ay içinde yeniden 

i�e almas� gerekti�i yaz�yor. Yeniden i�e ba�latmama du-
rumundaysa, en az 4 en çok 8 ayl�k ücret tutar�nda tazmi-
nat ödemek zorunda patron. Bunun yan�nda bütün bu 
süre boyunca i�çinin yoksun kald��� ücret ve di�er haklar 
da 4 ayl�k tutarlar�n� geçmemek üzere kendisine ödenir. 
Örne�in bir davada, patronun i�çiyi i�ten atma gerekçesi 
sat��lar�n azalmas� olarak gösterilmi� fakat hâkim, �irketin 
sat��lar�n�n azalmas�na kar��l�k kâr�n�n artt���n� tespit ede-
rek i�çiden yana karar vermi�tir. “Feshin son çare olmas� 
ilkesine uyulmad���” tespitinde bulunarak, i� akdinin fes-
hinin geçersizli�ini ve i�çinin i�e iadesini kararla�t�rm��t�r. 
Bu dava ve benzeri davalar ayn� kaderi payla�an di�er i�-
çi arkada�lar�m�z için emsal te�kil ediyor. Yasal olarak bu 
davalar�n en geç 2 ay içinde sonuçlanmas�, temyize gidi-
lirse de 1 ay daha sürmesi gerekir. Fakat dava süreçleri 
uzun süreçlerdir. Sabr�m�z� elden b�rakmamal�, hakk�m�z-
dan vazgeçmemeliyiz. Hem yasal haklar�m�za hem de bir-
likte mücadelemizle kazand���m�z haklar�m�za sahip ç�k-
mal�y�z. �

�� Yasas�nda Ara Dinlenmesi Uygulamas�

��e �ade Davalar�

görülmedi�i
takdirde i�çiyi
bir ay içinde yeniden



��çi s�n�f�n� örgütsüzle�tiren ve kötü çal��ma ko�ullar�na 
mahkûm eden ta�eronluk sistemi, özel ve kamu kesimin-

de h�zla yayg�nla��yor. Çal��ma Bakanl���n�n aç�klad��� en 
son verilere göre, sadece kamu kesiminde çal��an ta�eron 
i�çi say�s� 175 bini buldu. Özel sektörde ise milyonlarca i�-
çinin ta�eron firmalarda çal��t���n� biliyoruz. Son yirmi y�l-
d�r yayg�nla�an ta�eron sistemi, sahip oldu�umuz bir dizi 
ekonomik, sosyal ve sendikal haklara yönelik sald�r�lar� be-
raberinde getirdi. 

4857 say�l� �� Kanunun ikinci maddesi  “alt i�veren” ad� 
alt�nda ta�eronla�t�rmay� yasalla�t�r�yor. Ta�eronla�t�rma ya 
da alt i�veren ili�kisi, belli bir i�yerinde i�in tamam� veya bir 
k�sm�n�n, belli bir süre ile as�l i�veren taraf�ndan, alt i�vere-
ne yapt�r�lmas� anlam�na geliyor. 

Fabrikalar�n temizlik, yemekhane ve güvenlik bölümle-
rinde ba�layan ta�eronla�t�rma, as�l i�in yap�ld��� üretim bö-
lümlerine kadar yayg�nla�t�. Bugün hemen hemen her 
alanda ta�eronla�t�rma ola�an çal��ma haline geldi. 
Hastane, okul, belediye, maden, metal… K�sacas� her i�ko-
lunda i�çi karde�lerimiz ta�eron firmalarda çal���yorlar. 
Uyguland��� her sektörde de ta�eronla�t�rma, çal��ma ko-
�ullar�m�z� iyice katlan�lmaz hale soktu. 

Patronlar ta�eronla�t�rma sistemi ile biz i�çileri bölmeyi 
amaçlad�lar. Ayn� fabrikada çal��t���m�z, benzer i�leri yapt�-
��m�z halde “kadrolu” ve “ta�eron” i�çi diye iki parçaya bö-
lündük. Ayn� yemekhaneden yemek yememiz, ayn� servis-
lere binmemiz, ayn� saatlerde dinlenmemiz dahi yasaklan-
d�. Kadrolu i�çilere ta�eron i�çilerin hali gösterilerek, sessiz 
sedas�z daha fazla çal��mas�; ta�eron i�çilere de kadrolu i�-
çiler gösterilerek daha fazla fedakârl�k yaparlarsa kadroya 
al�nacaklar� söylendi. Kadrolu 
i�çi ile ta�eron i�çi aras�nda 
ücret, mesai, ikramiye, 
servis vb. haklar ko-
nusunda ufak ayr�m-
lar getirilerek, ortak 
mücadele vermemiz 
engellenmeye çal���ld�, 
çal���l�yor. En önemlisi de, 
ta�eron sistemi yoluy-
la i�yeri küçük parçala-
ra bölünerek, sendikala�-
ma, i�e iade davas� açma 
gibi haklar�m�z yok edil-
mi� oluyor. 

Patronlar ta�eronla�t�rma yoluyla 
sald�r�lar�n� çok daha kolay hayata 
geçirmeye ba�lad�lar. Ta�eron firmalarda çal��an 

i�çi karde�lerimize dü�ük ücretle, sendikas�z-sigortas�z, 
uzun saatler boyu kötü �artlarda çal��ma dayat�l�yor. ��çi 
sa�l��� ve i� güvenli�i önlemleri al�nm�yor. Birkaç i�çinin 
yapaca�� i�, tek bir i�çinin üzerine y�k�l�yor. ��çi karde�leri-
miz i� kazas� oran� yüksek ve ölüm riski bulunan bölümler-
de önlem al�nmadan uzun saatler çal��maya zorlan�yor. 
Resmi tatillerin uygulanmad���, keyfi ücret kesintilerinin ya-
p�ld���, s�k s�k �irket de�i�ikliklerine gidildi�i ve angarya ça-
l��man�n yayg�nla�t�r�ld��� bir i� ortam� yarat�ld�. Böylece ta-
�eronla�t�rma, i� hayat�n�n geneline i�sizli�i, sendikas�zla�-
t�rmay� ve dü�ük ücretle çal��may� yayg�nla�t�rm�� oldu. 

Ta�eronla�t�rma uygulamas�n�n kimi sonuçlar� tersane 
ve sa�l�k alan�nda da kamuoyuna çarp�c� biçimde yans�d�. 
Tersanelerde çal��an on binlerce i�çi dü�ük ücret almakta, 
sigorta primleri yat�r�lmamaktad�r. Ço�u ta�eron, 10’dan az 
i�çi çal��t�rd��� için, i�çilerin sendikala�ma hakk� yoktur. 
��çilerin hayat� patronlar�n iki duda�� aras�ndad�r. 127 ter-
sane i�çisi en basit güvenlik önlemlerini almayan 
patronlar yüzünden hayat�n� kaybetti. Sa�l�k alan�nda 
da ta�eronla�t�rma sendikas�zla�t�rma, i� kazalar� ve dü�ük 
ücret anlam�na geliyor. Sa�l�k Bakanl��� bünyesinde 108 
bin ta�eron i�çi çal��maktad�r. Her geçen gün ya�anan be-
bek ölümleri, hastane yang�nlar�, bula��c� meslek hastal�kla-
r� gibi sa�l�k skandallar� ta�eronla�t�rman�n yayg�nla�t�r�l-
mas�ndan ileri gelmektedir.

Sonuçta yirmi y�ld�r sermayenin kâr�na kâr katan sis-
tem, biz i�çilerin durumunu çok daha kötüle�tirdi. 
Ta�eronluk sistemine kar�� örgütlü mücadele vermezsek 
uzun vadede i�çi s�n�f�n�n bütününe çok da-

ha büyük zararlar verecek-
tir. Bu sald�r�lara kar�� tek 
kurtulu� yolu mücadeleden 

geçiyor. Kadrolu veya ta�e-
ron i�çi ayr�m� yapmadan dü-
�ük ücretlere, sigortas�z çal��-

t�rmaya ve kötü çal��ma 
ko�ullar�na kar�� birle�-
meli ve mücadele etme-
liyiz. 
Ta�eronla�t�rman�n 
son bulmas� ve tüm 

çal��anlar�n e�it sta-
tüde, güvenceli, kadrolu, 
sendikal� çal��ma hakk�na 
kavu�mas� için gücümüzü 
birle�tirelim, örgütlenelim 

ve mücadele edelim! 
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Ta�eronluk Sistemi Kald�r�ls�n!

�� ��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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