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Sermaye s�n�f�n�n sözcüleri krizin bitti�ini ve toparlanma 
ya�and���n� söyleyerek iyimserlik havas� yay�yorlar. 

Böylelikle emekçilerin, kapitalist sömürü düzeninden umu-
dunu kesmesinin önüne geçmeye çal���yorlar. Ama öte ta-
raftan da as�l gerçekli�i itiraf etmek zorunda kal�yorlar. 
Sermayenin uluslararas� sözcüleri önümüzdeki dönemde i�-
sizlerin ve açlar�n say�s�n�n daha da artaca��n� söylüyor. 
Dünya Bankas� ba�kan� Türkiye’de yap�lan toplant�larda, 
dünya çap�nda 59 milyon insan�n i�ini kaybedece�ini, 
önümüzdeki y�l 90 milyon insan�n a��r� yoksulluk s�n�r�na 
yuvarlanaca��n�, Afrika’da 50 bin bebe�in ölebilece�ini 
söyledi. 

�u an Asya ve Pasifik’te 642 milyon, Sahra-alt� Afrika’da 
265 milyon, Latin Amerika’da 53 milyon, Kuzey Afrika ve 
Ortado�u’da 42 milyon, geli�mi� ülkelerde ise 15 milyon ki-
�i açl�k içinde ya��yor. Açl�k en fazla da çocuklar� vuruyor. 
Her sene 5 milyon çocuk açl�ktan ölüyor. �laç bulamad��� 
için ölen çocuklar�n say�s� da bir bu kadar. �nsanlar sadece 
açl�ktan, ilaçs�zl�ktan ölmüyorlar. Dünyan�n birçok bölgesin-
de susuzluk insanlar� k�r�p geçiriyor. 6 milyarl�k dünya nü-
fusunun yar�s� ise yoksulluk s�n�r�n�n alt�nda ya��yor. Bu tab-
loyu emperyalist kap��ma ve sava� tamaml�yor. ��te kapita-
lizmin insanl��a reva gördü�ü budur: Kriz, i�sizlik, açl�k, yok-
sulluk, hastal�k, susuzluk ve dünyay� kana bulayan bölgesel 
ve emperyalist sava�lar!  

Tüm bunlar bir kader mi? Hay�r, ya�ananlar bir kader 
de�il kapitalist kâr düzeninin do�al bir sonucudur. 
Kapitalist düzende her �ey kâr için üretiliyor, toplum için ge-
rekli olsa bile kârl� olmayan ihtiyaç maddeleri üretilmiyor. 
Geçti�imiz günlerde Avrupa’da süt üreticileri tam 40 milyon 
litre sütü tarlalara ve sokaklara döktüler. Neden? Çünkü süt 
fiyatlar� dü�mü�tü ve kâr getirmiyordu. 5 milyon çocuk aç-
l�ktan ölürken 40 milyon litre sütün heba edilmesinin bir 
mant��� var m�? Ya da 1 milyar insan aç ve çaresiz ya�ar-
ken, i�sizlik insanlar� toplumsal ve psikolojik y�k�ma u�rat�r-
ken, her sene 1,5 trilyon dolar�n, evet 1,5 trilyon dolar�n 
silaha harcanmas�n�n bir mant��� var m�?

Kapitalizm insana ve do�aya yabanc�, ak�l d��� 
bir sistemdir. Kapitalizmi yüceltenler yaln�zca patronlar s�-
n�f� ve para kar��l���nda onlar�n sözcülü�üne soyunanlard�r. 
Onlara göre kapitalizm “insanl��a en yararl� sistemdir”! Bu 

yalan�n üzerini örtmek için, emekçi kitleleri televizyon ve 
gazete gibi kitle ileti�im ayg�tlar� arac�l���yla bombard�mana 
tutuyorlar. Emekçi kitlelerin bilincini buland�rmaya, kapita-
lizmin de�i�tirilemez oldu�una inand�rmaya çal���yorlar. 
Ama gerçekler m�zrak gibi, çuvala s��m�yor. Son ya�anan 
ekonomik kriz bir kez daha kapitalizmin ipli�ini pazara ç�-
kard�. �nsanlar art�k kapitalizme inanm�yorlar ve ho�nutsuz-
luklar�n� dile getiriyorlar. Nitekim tam da bundan dolay� IMF 
ba�kan� gibi sermaye sözcüleri sosyal patlamalar, yani top-
lumsal ayaklanmalar olabilece�ine dikkat çekiyorlar. Bu, i�çi 
s�n�f�ndan ne denli korktuklar�n�n aç�k bir göstergesidir. 

Bugünkü bilim ve teknolojiyle i�sizli�in, açl���n, hastal�k-
lar�n ve ölümlerin önüne geçmek mümkündür. Ürünler kâr 
için de�il de toplumun ihtiyaçlar� için üretildi�inde ve üretim 
araçlar� tam kapasiteyle çal��t�r�ld���nda, dünya üzerinde ya-
�ayan 6 milyar insandan çok daha fazlas�n�n ihtiyac�n� kar��-
lamak olanakl� hale gelecektir. �nsanl���n tüm ihtiyaçlar�n� 
3-4 saat çal��arak kar��lamak bir hayal de�il gerçekliktir. 
Böylece i� saatlerinin dü�ürülmesi ve i�sizlere i� olana�� ya-
rat�lmas� da mümkündür. Ancak tüm bunlar�n olabilmesi 
için, her �eyin kâr amaçl� üretildi�i, milyonlarca litre sütün 
veya sat�lmayan ürünlerin kâr oranlar�n�n dü�mesi nedeniy-
le imha edildi�i, trilyonlarca dolar�n silaha harcand��� kapi-
talist sömürü düzeninden farkl�, yeni bir düzen kurmak ge-
rekiyor. Yeni bir düzen kurmak bir hayal de�il karde�ler. 
Kapitalizmin �unun �uras�nda 250 y�ll�k bir geçmi�i var. 
Toplumlar de�i�iyor ve tarih ilerliyor. �nsanl�k kapitalizmi de 
geçmi�e gömmek zorundad�r. Aksi takdirde kapitalizm, do-
�an�n dengesini bozarak, yeni krizlere ve emperyalist sava�-
lara yol açarak insanl��a büyük ac�lar çektirmeye devam 
edecek ve belki de insanl��� yok olu�a sürükleyecek. 

Yapmam�z gereken �ey, i�çiler olarak bir araya gelerek 
örgütlenmektir. Her düzeyde örgütlenmeliyiz. ��yerle-
rinde, mahallelerde, sendikalarda ve i�çi derneklerinde bir 
araya gelmeli ve gücümüzü birle�tirmeliyiz. Sadece biz de-
�il, dünyadaki tüm i�çiler örgütlenmeli ve güçlerini birle�tir-
meliler. Hiçbir i�çi karde�imiz �öyle demesin: “Böyle gelmi� 
böyle gider!” Böyle demek yerine mücadele saf�nda yerimi-
zi almal� ve her gün yan�m�zda bir ba�ka karde�imizi daha 
mücadeleye katmal�y�z. ��te o zaman dünyay� de�i�tirmenin 
mümkün oldu�unu görece�iz. �

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

i�çi dayan��mas�
��sizli�in, Açl���n, Sava�lar�n Olmad��� Bir Dünya �çin!
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�� ��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!

Belediye ��çilerinin Sorunlar�
Mart ay�nda yap�lan yerel seçimlerle birlikte il ve ilçe 

belediyelerinin ba�kanl�k koltuklar�na çe�itli siyasi 
partilerden belediye ba�kanlar� oturdu. Düzen partilerin-
den aday olan bu politikac�lar�n hepsi “halka hizmet” 
vaadiyle i�çi ve emekçi kitlelerden oy istemi�lerdi. Seçim-
lerin sona ermesiyle beraber, belediye ba�kanlar�n�n halka 
nas�l hizmet götürdüklerini ya�ayarak görüyoruz. Seçilen 
belediye ba�kanlar� derhal belediye i�çilerini i�ten atma-
ya, kazan�lm�� haklar�n� budamaya, ta�eronla�t�rmay� 
yay g�nla�t�rmaya ve sendikas�zla�t�rma sald�r�lar�na h�z 
vermeye ba�lad�lar. 

Kadrolu ��çilerin Haklar� Yok Ediliyor
��yeri temsilcileri, �ube ba�kanlar� ve i�çilerle geçmi�ten 

bugüne biriken sorunlar� üzerine sohbet ettik. �lk dile geti-
rilen sorun, belediyelerde kadrolu çal��an i�çi say�s�n�n 
planl� bir �ekilde h�zla eritilmesi oldu. Kartal Belediye-
sinde çal��an bir i�çi, ilk özelle�tirmenin 1989 y�l�nda ora-
da ba�lad���n�, o tarihten bu yana özelle�tirmenin bütün 
belediyelere s�çrad���n� dile getirdi. Kamuda çal��an i�çi 
say�s�n�n azalt�lmas� yönünde al�nan kararlar sonucunda, 
belediyelere neredeyse hiç kadrolu i�çi al�nmam��. Var 
olan i�ler az say�daki kadrolu i�çinin s�rt�na yüklenmi�. Bu 
durum neticesinde kadrolu belediye i�çilerinin i� kazas�na 
u�rama ve meslek hastal���na yakalanma riski de artmaya 
ba�lam��. Nitekim 20 y�ld�r belediyede çal��an bir i�çi, bir-
çok arkada��n�n, trafik kazas�, makinede el s�k��mas�, bel 
f�t��� gibi sorunlarla kar�� kar��ya geldi�ini üzülerek ifade 
etti. Sorunlar� üzerine konu�tu�umuz bir ba�ka i�çi de 
“sosyal haklar�m�z, yard�m paralar�m�z, ikramiyelerimiz de 
zaman�nda ödenmemeye, k�rp�lmaya ba�land�” diyerek 
gelecek dönemde kendilerini bekleyen tehlikeyi �öyle ifa-
de etti: “Böyle devam ederse bu haklar�m�z da elimizden 
al�nacak!” 

Ta�eronla�t�rma Ucuz ��çili�i Dayat�yor
Belediye yönetimlerini bu denli pervas�zla�t�ran, bele-

diyelerde ta�eron i�çili�in her geçen gün katlanarak büyü-
mesidir. Belediye hizmetlerinin neredeyse tamam�n� ta�e-
ron firmalar üstlenmi� bulunuyor. Belediyenin as�l i�leri-
nin de yap�ld��� park-bahçe, yol yap�m�, asfalt, temizlik, 
zab�ta vb. bölümlerinde uzun zamand�r ta�eron i�çiler ça-
l���yor. Belediyelerde kadrolu i�çilerin birkaç kat�ndan da-
ha fazla ta�eron i�çi istihdam ediliyor. Çünkü belediye 
yönetimleri için ta�eron i�çi demek, ucuz ve gü-
vencesiz i�çi demek. Nitekim konu�tu�umuz çok say�-
da ta�eron i�çi, dü�ük asgari ücrete, sendikas�z, sigortas�z, 
uzun saatler boyu çal��t�klar�n� ifade ettiler. 

Her y�lsonunda girdi-ç�kt� yap�larak ta�eron i�çilerinin 
i� sözle�mesi yenileniyor ve k�dem tazminat� hakk� kazan-
malar�n�n önüne geçiliyor. Hakk�n� arayan derhal kap� d�-
�ar� ediliyor. Bir i�çi, belediyede çal��an avukat, mimar ve 
mühendislerin dahi birer y�ll�k sözle�meli i�çi olarak i�e 
al�nd�klar�n� belirtti. 90’l� y�llardan bu yana ta�eron firma 
sahipleri ve belediye ba�kanlar� kol kola yeni ihalelerde, 
ucuz i�çilik sayesinde kâr üstüne kâr elde ettiler. 

Sendikal Mücadeleyi Yükseltmeliyiz
Bilindi�i gibi belediye i�çileri Genel-��, Belediye-��, 

Hizmet-�� ve Tüm Bel-Sen gibi sendikalarda örgütleniyor-
lar. Sendika yöneticileri ve temsilcileri ile yapt���m�z soh-
bette sendikac�lar, sendikalar aras�ndaki rekabetten, sen-
dikalar�n patronlar�n ç�kar�n� savunan burjuva siyasi parti-
lerin arka bahçesi haline getirilmek istenmesinden,  ta�e-
ronla�t�rma uygulamalar�ndan �ikâyetlerini sürekli dile ge-
tiriyorlar.  Di�er yandan yasal uygulamalar� gerekçe gös-
tererek, ta�eron i�çileri sendika üyesi yapmak ko-
nusunda henüz mücadeleyi yeterli düzeyde yüksel-
tebilmi� de�iller. Bu durum kadrolu ve ta�eron i�çilerin 
ortak mücadele etmesinin önünde bir engel te�kil ediyor. 
Ortak mücadelenin d���na dü�en ta�eron i�çiler, kadrolu 
i�çileri “ayr�cal�kl� i�çiler” diye tan�mlarken, kadrolu i�çiler 
de, ta�eron i�çilerin hallerine “üzüldüklerini” belirtiyorlar. 
Bu tam anlam�yla i�çiler aras�nda bir bilinç çarp�lmas� ya-
�and���n�n resmidir. Patronlar, i�çileri bu �ekilde 
“kadrolu” ve “ta�eron” olarak bölmeyi ba�ard�kla-
r� müddetçe kaybeden daima tüm i�çiler olacak-
t�r. 

Belediye ��çilerinin Mücadelesine Destek Ver!
Belediyeler emekçilerin de�il sermaye s�n�f�n�n ç�karla-

r�na hizmet ediyor. Belediye i�çisine yönelen sendikas�z-
la�t�rma, i�ten atma, sosyal haklar�n� gasp etme ve ta�e-
ronla�t�rma sald�r�lar� artarak devam ediyor. Sald�r�lar� 
durdurmak, haklar�m�z� korumak ve sorunlar�m�z� çözmek 
için belediye i�çileri olarak dayan��ma ve birlik içinde ol-
mal�y�z. Sermaye s�n�f�n�n yasalar�na ve bask�lar�na kar�� 
örgütlü mücadeleyi yükseltmeliyiz. �zmir Kent A.�. i�çileri,  
Kocaeli Belediyesi i�çileri, Esenyurt ve Kad�köy Belediyesi 
i�çileri, haklar�n� korumak için aylard�r sürdürdükleri ey-
lemlerle, direni�lerle seslerini duyurmaya çal���yorlar. �ster 
kadrolu olal�m ister ta�eron i�çisi, devam eden bu direni�-
lere destek vermeliyiz. Sendikalar�m�za sahip ç�kma-
l�, onlar� mücadele eden s�n�f örgütleri haline ge-
tirmeliyiz. �
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��Ç� HAREKET�NDEN

Türk Metal sendikas� Uzel Makina 
patronuyla, Uzel i�çilerinin ala-

caklar�n�n 49 ayl�k taksitlere bölüne-
rek ödenmesi do�rultusunda bir an-
la�ma yapt�. Sendikan�n �ube bina-
s�nda toplant� yapan sendika �ube 
ba�kan� ve avukat, i�çilere bu konu-
da aç�klama yapt�. ��çilerden baz�lar� 
bu anla�may� imzalarken, “Türk 
Metal Uzel i�çisini 49 ay taksitle sat-
t�” diyerek anla�maya tepki gösteren 
300 i�çi ise, i� mahkemesine ba�-
vurma karar� ald�. ��çiler, Uzel Maki-
na patronu Önder Uzel’e kötü niyet 
tazminat� davas� açacaklar�n�, Türk 
Metal sendikas� hakk�nda da tazmi-

nat davas� açacaklar�n� duyurdular. 
Uzel i�çileri bu süreçte tüm s�n�f kar-
de�lerinin deste�ini bekliyorlar. U�D-
DER’e Uzel i�çilerinden gelen aç�k-
lamay� a�a��da yay�nl�yoruz: 

“300 Uzel i�çisinin toplu karar�, 
sendikan�n 49 ay taksitle anla�t��� 
Uzel Makina patronu Önder Uzel’i 
ve Türk Metal’i önümüzdeki günler-
de Bak�rköy Adliyesinde toplanarak 
mahkemeye vermek ve Türk Metal 
sendikas� yöneticileri hakk�nda suç 
duyurusunda bulunup sendikadan 
ki�i ba�� 35 bin TL tazminat istemek 
do�rultusundad�r. ��çilerin elinde 
bu lu nan toplant� ses kay�tlar� ve 

Murat Salar’�n i�çilere telefonda 
yap m�� oldu�u tehdit ve telkinlerin 
ses kayd� mahkeme heyetine sunu-
lacakt�r. Bu ses kay�tlar�n�n birer 
kop yas� bas�n kurulu�lar�na da yol-
lanacakt�r.”

“Bu metni yay�nlaman�z, Uzel i�-
çisinin mücadelesinin tüm genele 
duyurulmas�na ve kalben ba�l� bu-
lundu�umuz mücadelemizi kazan-
mam�za hizmet edecektir. Bunu tüm 
sendika ve i�çi kurulu�lar�n�n ve tüm 
Türk Metal üyesi i�yerlerinin duy-
mas�n� istiyoruz. Art�k Türk Metal’in 
ipini çekmenin vakti geldi.” �

Sendikalar ve sa�l�k meslek odalar� AKP hükümetinin 
“sa�l�kta dönü�üm” ad� alt�nda gerçekle�tirmek iste-

di�i hak gasplar�n� protesto etmek için Kad�köy �skele 
Meydan�nda bir miting düzenledi. U�D-DER de mitinge 
kat�larak destek verdi. S�k s�k, e�itim ve sa�l�k hizmet-
lerinin tüm emekçilere e�it ve paras�z ula�t�r�lmas�n�, gü-
venceli i� ko�ullar�n�n sa�lanmas�n� talep eden sloganlar 
hayk�r�ld�. Konu�malarda, sa�l���n daha pahal� hale     
getirildi�ine dikkat çekildi. Sa�l�k emekçileriyle beraber 
tüm emekçilere y�k�m getiren Sa�l�kta Dönü�üm Progra-
m�n�n ve SSGSS yasas�n�n iptal edilmesi talepleri dillen-
dirildi. 

Miting s�ras�nda sohbet etti�imiz emekçilere neden 
mitinge kat�ld�klar�n� ve taleplerini sorduk:

Bir matbaa i�çisi: Sa�l�k hakk� için buraday�m. 
Ücretsiz sa�l�k hakk� istiyorum. Göztepe SGK’dan bir 
randevu ald�m. Bir tahlil için üç gün boyunca muayene 
oldum. Bu i�lemler h�zland�r�lmal�d�r. 

Tek-G�da-�� 8 No’lu �ube yöneticisi: Paras�z sa�-
l�k hakk� için buraday�z. Bu hükümetin sa�l�ktaki 9 ayl�k 
bütçe aç��� 40 milyar dolara ula�t�. Kuyruklar� yok ettik 
diyerek, sa�l�kta reform yapt�klar�n� ifade ediyorlar. Sen-
dikalar olarak bizler de çok bir �ey yapm�yoruz. Daha 
önceleri i�çi haklar�n� yok eden yasalara kar�� herhangi 

bir �ey yapmad�k. S�rada k�dem tazminat� hakk�m�z�n 
yok edilmesi var. Dünya nas�l küreselle�tiyse emek de 
küreselle�melidir. Türk i�çisinin Yunan i�çisinden bir fark� 
yoktur, her ikisi de birlikte hareket etmelidir. Sermaye s�-
n�rlar� a�t�, i�çi s�n�f�n�n da önüne konan s�n�rlar� a�mas� 
gerekiyor. 

Bir ta�eron sa�l�k i�çisi: Çal��t���m hastanede i� 
güvencemiz yok. Her gün kayg� duyarak i�e gidiyorum. 
Çok dü�ük ücret al�yoruz. Çal��ma yerlerimiz bizlere da-
n���lmadan de�i�tiriliyor. Rapor vermemek için her �ey 
yap�l�yor. Bu mitinge sesimi duyurmak için kat�ld�m. Biz 
de insan yerine konmak istiyoruz. Örgütlenmeliyiz. Bizler 
bilinçli de�iliz. Fakat mücadele ettikçe ö�reniyoruz. 

Bir eczac�: Bizler muayene ücretini hastalardan tah-
sil etmek istemiyoruz. Muayenelerin ücretsiz olmas�n� isti-
yoruz. Halk bu yasay� bilmiyor, SGK’n�n ne oldu�unu 
ilaç almaya geldi�inde ö�reniyor. Bazen bizlerin bu para-
y� kendi hesab�m�za istedi�imizi san�yorlar. Bizler sadece 
arac�y�z. 

Banka i�çisi: SGK uygulamalar�n� protesto için bu-
raday�z. Annem tansiyon hastas�, ablam hasta. Mua ye-
neden sonra ilaç almaya gitti�imizde eczanelerde ilaç pa-
ras� d���nda para isteniyor. Sadece sa�l�k de�il kapitalist 
sistemin bütün temeli bozuk. �

“Türk Metal, Uzel ��çisini 49 Ay Taksitle Satt�”

��Ç� HAREKET�NDEN

Emekçiler Sa�l�kta Sald�r� Politikalar�na Kar�� Alandayd�
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��Ç� HAREKET�NDEN

Hava-�� sendikas�na 
üye olduklar� için

i�ten at�lan Sabiha 
Gök çen Havaliman� i�-
çilerinin i�e dönme mü-
cadelesi devam ediyor. 
��çiler, 31 Ekimde ha-
valiman� yeni d�� hatlar 
binas�n�n aç�l���n� yap-
maya gelen Ba�bakan 
Erdo�an’� protesto etti-
ler. Jandarma 25 i�çiyi 
gözalt�na alarak i�çilerin 
eylemine engel olmaya 
çal��t� ve bitene kadar i�çiler karakolda tutuldu. Ancak bu gözda�� i�çileri y�ld�rmaya 
yetmedi. ��çiler serbest b�rak�ld�ktan sonra, “Ekme�imize Uzanan Eller K�r�ls�n!”, 
“��çilerin Birli�i Sermayeyi Yenecek!”, “�SG �a��rma Sabr�m�z� Ta��rma!”, “��çiler 
Burada Tayyip Nerede!” sloganlar� e�li�inde bas�n aç�klamas� gerçekle�tirdiler. 

Kartal’daki i� mahkemesinde görülen i�e iade davas� ise Aral�k ay�na ertelendi. 
�SG i�çileri i�lerine geri dönme mücadelesine devam ediyorlar. �

a�a�ereronon s sa�a�l�k k i�i�çiç leleriri y yakak�nn z zamamanandada p pekek ç çokok d de-e
fa “TaT �e� ron çaç l��m� akk öölüm demektk irr”  diyey rek k ta�e� -

roron n çaçal�l��m�manan�n�n yyasasakaklalanmnmasas� � tatalelebibinini ddililee gegetitirdrdililerer. BuBu 
amamaçaççlala DD�S�SK’K e ee baba�l�l� � � DeDev vv SaSa�l�l�k�k-���’�� tete öörgrgütütlelenenen n sasa�l�l�k�k 
emem kekekçiçileeleriri 7 7 K KKasasa �mm C Cumumarararteteesisi g ggününü ü ü bibir r kekekez z dadaahahaha a aalaanlnla-a-a
rara i indndilerere . AdAdananaa dadan,n, MMerersisinn deden,n, BBBurursasa ddanan,, DiDiyayarbrba-a-rara iindndililerer AdAdA anana’a’dadann MMMer isin’n’dedenn BBurursasa’d’danan DiDiyayarbrbaa
k�k�k r r ’d’danan,, AnAntatalylya’a’dadan,n, KKKococaeaeaelili’d’denen vvee �s�statanbnbulul’d’danan yyololaa 
ç�ç�kakan n yayaklkla�a��k�k 22 b binin i i�ç�çi i AnAnkakarara’dda a bibirr ararayaya a gegeldldi.i  
“S“SSa�a�a�a  l ll�k�k�kktatataa T TTa�a�a�a erererononon Ö ÖÖlülülüm m m DeDeDemememektktktk iririr”,”, ““SeSeSendndndikikikka aaa
HaHaHaak k kkt�t�t�r rr EnEnEngegegellllllenenenemememezezez”” sslologaganlnlarar� � e�e�lili�i�indnde e tataleleplplererinini i
didilele ggetetirirdidileler.r  BBirirçoçok k i�i�yeyeririndnde e sesendndikikalala�a�mama mmücücadadelelesesi i
vevereren n tata�e�eroron n sasa�l�l�k�k ii�ç�çililererinini,i  ii�t�tenen aatatararak k susuststururmamayaya 
çaçal�l��a�an n i�i�vevererenlnlerere e kakar�r�� � i�i�çiçileler r arart�t�k k kakadrdrololuu çaçal�l��m�makak iis-s-
tetedidiklklererinini i didilele g getetirirdidileler.r  YYa�a�anananan eekokononomimik k krkrizizlele bbirirlilik-k

tete k kririziz n n yüyükükününü i i�ç�çi i s�s�n�n f�f�nana ö ödedetmtmeyeye e çaçal��a�an n papatrtrononlaarara  
kak r��� haklk ar�n� alana kak dar r mücadele e edeceklk erini söyly e-e
yeyen n i�i�çiçilelerr, mmücücadadelelededenen vvazazgegeçmçmeyeyececekekleleririnini y yüküksesek k
seseslsle e bibir r kekez z dadahaha hhayayyk�k�rdrd�l�larar.

AyAyA r�r�r�cacaca S SSa�a�a�l�l k k k BaBaBakakkannl������nn� cacaa y yürürürürlülü�e�e�e k kkononanana  1 12 2 MaMaMay�y�s s 
20200909 t tararihh v vee 3232 ssayay�l�,�, HHizmemett AAl�mlar�r ndnda a ÇaÇal��t� �rr�lacaca akkak 2020009090 ttarihih vvee 3232 ssayay l�l�� HHizi memett AlAlA �mlalar�ndndaa ÇaÇall� t�t�r l�lacacakakk
����çiçi SSayay�s�s�n�n�n�n T Tesespipititi vvee ÖnÖngögörürülelececek kk ÜcÜcreretltlererlele ��lglgilili i
GeGenenelglgeneninin kkalald�d�r�r�lmlmasas� � tatalelebibinini i içeçereren n bibirr dodosysya a dada 
memeclclisise e susununuldlduu. BuBuBu g ggenenenelelelgegege,, ayayaya n�n�n� i ii�i�i�i y yyapapapa ananana  i ii�ç�ç�çililile-e-e
riririn n n bebebelllllli ii �a�a�aartrtrtlalalaar rr dododolalalaay�y�y�s�s�s�ylylyla a aa fafafaarkrkrkkl�l�l� ü üücrcrcretetetleleler rr alalala mamamaas�s�s�--
n�n�n� v vve ee zazazaateteten n n gügügüvevevencncncesesesiziziz o oolalalaan n n çaçaçaal�l�l��m�m�ma aaa kokokok �u�u�ullllllararara �n�n�n�n�n�n 
dadadaahahahaa d dda a aa kökökök tütütülelele�m�m�mesesesininini i i sasasaa�l�l�layayaayananana  b bbiririr g ggenenenelelelgegegedididirr.r
MiMiM titingng,, yayap�p�lalan n kokonunu�m�malalarar�n�n aardrd�n�ndadan n sosonana eerdrdi.i  ����

��Ç� HAREKET�NDEN

Ta�eron Sa�l�k ��çileri Ankara’da Bulu�tu

��Ç� HAREKET�NDEN

Cesur Çuval 
��çisi Yaln�z 
De�ildir!
��ten at�lan Cesur Çuval i�çileri, 1 
Kas�m Pazar günü Kartal Mey-
dan�nda bas�n aç�klamas� yapt�-
lar. ��çiler, ücretlerin parça parça 
verilmesine, 3 ikramiyelerinin ke-
silmesine, yakacak ve erzak hak-
lar�n�n ellerinden al�nmas�na kar-
�� 26 Ekimde i� durduklar�n� ve 
bu nedenle patronun haks�z yere 
7 i�çiyi i�ten att���n� belirttiler. Bu 
haks�zl�klara kar�� direneceklerini 
ifade eden Cesur Çuval i�çileri, 
bütün i�çi örgütlerini kendilerine 
destek vermeye ça��rd�lar. Bas�n 
aç�klamas� “Ce sur Çuval ��çisi 
Yaln�z De�ildir!” slogan�yla sona 
erdi. Cesur Çu val i�çileriyle s�n�f 
dayan��mas�n� yükseltelim! �

Sabiha Gökçen ��çilerinin 
Mücadelesi Sürüyor
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Torgem tersanesinde YET Denizcilik ta�eron �irketinde 
dört ayd�r maa�lar�n� alamayan 25 i�çinin alacaklar� 

konusunda patron ile görü�meye giden Limter-�� sendikas� 
Genel Ba�kan� Cem Dinç’e tersane patronu sald�r�da bu-
lundu. Torgem patronu i�çilerin haklar�n� gasp etti�i gibi 
Limter-�� ba�kan� Cem Dinç’e de görü�me esans�nda haka-
retlerde ve korumalar�yla birlikte fiziki sald�r�da bulunarak 
emek dü�man� çirkin yüzünü bir kez daha göstermi�tir. 

Limter-��’e yap�lan sald�r�y� k�namak amac�yla Torgem 
tersanesi önünde bir bas�n aç�klamas� düzenlendi. Bas�n 
aç�klamas�na i�ten at�lan Torgem i�çileri ve aileleri, Limter-
�� üye ve yöneticileri, Deri-�� Tuzla �ubesi, Emekli-
Sen, D�SK E�itim Daire Ba�kan� Celalettin Aykanat, U�D-
DER ve ESP de kat�ld�. Bas�n aç�klamas�nda, “Bu sald�r�y� 
nefretle k�n�yoruz. Direni�imizle bu sald�r�y� yan�tlayaca��z. 
Torgem tersanesi patronu sendikam�zdan ve genel ba�kan�-
m�zdan derhal özür dilemelidir”  denildi.

Biz U�D-DER’li i�çiler olarak,  yap�lan sald�r�n�n i�çilerin 
tümüne yap�ld���n� biliyoruz. Sald�r�n�n amac� korku salmak 
ve bölgedeki i�çilerin sesini ç�kartmas�n� önlemektir. Sald�r�, 
bu yönüyle tüm patronlar�n arzusunu dile getirmektedir. 
Ancak bu bask�lar i�çi s�n�f�n� y�ld�ramayacakt�r. �

Kent A.�. ��çilerinin Oturma Eylemi Sona Erdi Kent A.�. i�çilerinin �zmir’den ba�layan Ankara yürü-
yü�ü 32. gününde tamamland�. 17 Ekim Cumartesi 

günü saat 11’de tren gar� önünde toplanan Kent A.�. i�çi-
leri, çe�itli sendikalar�n, emekten yana partilerin ve de-
mokratik kitle örgütlerinin kat�l�m�yla Abdi �pekçi Park�na 
kadar yürüdü. Burada Kent A.�. i�çilerini kar��lama mi-
tingi yap�ld�. U�D-DER’li i�çiler de Kent A.�. i�çilerinin ya-
n�nda yer ald�. ��çiler Deniz Baykal’la görü�mek için 20 
gün boyunca Abdi �pekçi Park�’nda oturma eylemi yapt�-
lar. Eylemin devam etti�i günlerde BBP’ye ba�l� Alperen 
Ocaklar� üyesi olduklar� anla��lan fa�ist bir grup i�çilere 
sald�rd�. Sald�r�n�n ard�ndan, çe�itli demokratik kitle ör-
gütlerinin kat�ld��� bir bas�n aç�klamas� gerçekle�tirilerek 
bu fa�ist sald�r� k�nand�. ��çiler, Deniz Baykal’�n görü�me-
yi kabul etmemesi sonucunda 3 Kas�mda eylemlerine son 
verdiler. D�SK’e ba�l� Genel-�� sendikas�ndan yap�lan 
aç�klamada, 20 gündür devam eden oturma eyleminin 
sona erdi�i, ancak mücadelenin artan kararl�l�kla sürdü-
rülece�i dile getirildi. �

Limter-��’e Yönelik 
Sald�r� Protesto Edildi

Düzce’de kurulu bulunan yabanc� ortakl� Nema 
Makine’de, Birle�ik Metal-�� sendikas�na üye oldukla-

r� için 32 i�çi i�ten at�ld�. ��çiler, ayn� gün fabrika önünde 
direni�e geçtiler. Fabrika müdürü, sendikal� i�çileri y�ld�r-
mak için bask�lar� artt�rd� ve ilk etapta istifa etmeyen 32 
i�çiyi i�ten ç�kard�. Niyetini aç�kça belli eden müdür, sen-
dikay� fabrikaya kesinlikle sokmayaca��n� söylemekten 
çekinmedi. Birle�ik Metal-�� sendikas�n�n sitesinde yer 
alan aç�klama metninde, direni�e geçildi�i gün Düzce 
kaymakam� ve belediye ba�kan�n�n önce i�çileri ziyaret 
edip dinledikleri sonra ise fabrika müdürüyle bir görü�me 
yapt�klar� aç�kland�. Görü�mede fabrika müdürü, kayma-
kam ve belediye ba�kan�na, “sendikayla veya sendikaya 
üye i�çilerle herhangi bir görü�me yapmalar�n�n ve sendi-
kay� tan�malar�n�n mümkün olmad���n�, sendika üyesi 
olan i�çileri i�yerinde çal��t�rmayacaklar�n�, bunun bir mü-
cadele oldu�unu, i�veren olarak bu konuda sonuna kadar 
mücadele edeceklerini, sonucunda yasal olarak ne ceza 
ç�k�yorsa ödeyeceklerini, ama sendikayla anla�mayacak-
lar�n�” beyan etmi�tir.

Aç�kça görüldü�ü üzere, patronlar ya�an�lan kriz döne-
minde tüm faturay� i�çilere kesmekten geri durmazken, bu 
uygulamalara kar�� örgütlenerek tepki gösteren i�çileri de 
yasalar� yok sayarak i�ten atmakta ve bu yapt�klar�n� per-
vas�zca savunmaktad�rlar. Evet, bu bir mücadele; iki s�n�-
f�n mücadelesi. ��çi s�n�f� ancak örgütlenerek ve mücadele 
ederek patronlar s�n�f�n�n kar��s�nda kazan�lm�� haklar�n� 
koruyabilir ve yeni haklar kazanabilir. Sendikal örgütlen-
me hakk�n� kulland�klar� için i�çi karde�lerimiz i�ten at�l�-
yor. Tüm bu ya�ananlara dur demek için örgütlenmenin 
ve Düzce Nema Makine i�çileriyle dayan��ma a��n� örme-
nin günüdür. �

Düzce’de Nema Makina 
��çileri Direni�e Geçti
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ABD ba�kan� Barack Obama, 28 Ekimde, 2010 y�l�n�n Sa-
vun ma Fonu bütçesine imza att�. Böylece ülke tarihindeki en 

yüksek askeri bütçe onaylanm�� oldu. Dünyan�n en yüksek aske-
ri harcama bütçesine sahip olan ABD’de, askeri bütçe son on y�l-
da iki kat�ndan daha fazla bir oranda artt�. 2010 y�l�n�n askeri 
bütçesi 681 milyar dolar olarak aç�kland�. Sa�l��a ayr�lan büt-
çe ile k�yasland���nda, kapitalist devletlerin insanlar�n ya�amas�n� 
de�il, sava�larda ölmesini daha de�erli gördükleri ortaya ç�k�yor. 

Bu haberlerden de anla��laca�� üzere, ABD’de i�sizlik ve yok-
sulluk h�zla artarken, seçimi umut da��tarak kazanan Obama i�-
çileri de�il sermayeyi dü�ündü�ünü ve sava�a devam edece�ini 
ortaya koymu� oldu. Bir taraftan tekelleri kurtaran, öte taraftan 
da 681 milyar dolar� silah harcamas�na ay�ran Obama’n�n emek-
çilerin dostu olmad��� aç�kt�r. �

ABD’nin Detroit kentinde, ço�unlu-
�unu Siyahlar�n ve Latin Amerika 

kökenlilerin olu�turdu�u 50 bin yoksul 
i�çi, federal hükümet taraf�ndan yakla-
��k 3 bin ki�iye verilece�i aç�klanan 
yard�m paketini alabilmek için uzun 
kuyruklar olu�turdu. Söz konusu sos-
yal yard�m program�ndan faydalan-

mak için ba�vuru yapanlar�n say�s�n�n on binlere ula�mas� insan-
lar� �a�k�na çevirdi. “Özgürlükler ve zenginlikler ülkesi” kavram� 
art�k Amerika ile ba�da�t�r�lm�yor. Ekonomik krizle birlikte ger-
çekler iyice su yüzüne ç�kmaya devam ediyor. Özgürlük de pat-
rona, zenginlik de patrona. ��çiye ise kölelik ve yoksulluk k�rbac�, 
i�sizlik, evsizlik… �

Sermaye s�n�f� ve sözcüleri krizden ç�k�ld��� tera-
neleriyle kitleleri kand�rmaya çal��adursunlar, 

ABD’de yeni aç�klanan i�sizlik rakamlar� gerçe�i 
tüm ç�plakl���yla ortaya koydu. �statistik Büro su-
nun verilerine göre Eylül ay�nda %9,8 olarak ger-
çekle�en i�sizlik oran� Ekimde %10,2’ye yükseldi. 
Bu veriler ABD’de son 24 y�l�n en yüksek i�sizlik 
rakamlar�na ula��ld���n� gösteriyor. Bu yükseli�le 
birlikte ABD’de i�siz say�s� 15,7 milyona ç�k-
t�. Bundan daha da kötüsü, tam zamanl� bir i�te 
çal��mayan i�çi say�s�n�n 27 milyonu a�m�� olmas�. 
Yani yakla��k 16 milyon i�sizin yan� s�ra 27 milyon 
i�çi de son derece dü�ük bir kazançla ya�am�n� 
sürdürmek zorunda b�rak�lm�� bulunuyor. �

Fransa’da yüz binlerce göçmen i�çi-
nin oturma izni alma mücadelesi 

sürüyor. Göçmen i�çiler son olarak 
Kuzey Paris’te bir binay� i�gal ettiler. 
Fransa’da herhangi bir Frans�z gibi ça-
l��ma ve oturma izinlerinin olmas�n� ta-
lep eden göçmen i�çiler haftal�k eylem-
ler düzenliyorlar. Son haftalarda top-
lam 4 bin 600 göçmen i�çi de�i�ik yer-
lerdeki i�gal eylemlerine kat�larak, ça-
l��ma ve oturma izinlerinin verilmesini 
istediler. �

“Rüyalar Ülkesi” ABD’de Neler Oluyor?
Pentagon’un Sava� Bütçesi Büyüyor

Sosyal Yard�m Kuyru�unda 50 Bin Amerikal���siz Say�s� 16 Milyona Dayand�

�rlanda’da on binlerce i�çi, hü-
kümetin i�çi say�s�nda ve ücret-

lerde kesintiye gitme planlar�na 
kar�� ülkenin dört bir yan�nda so-
kaklara döküldü. Ba�ta Dublin ol-
mak üzere pek çok kentte kitlesel 
mitingler gerçekle�tirildi. Ba�-
kent Dublin’deki mitinge 70 
bine yak�n i�çi kat�l�rken, 
Cork kentindeki gösteriye de 
20 bin i�çi kat�ld�. Kamu çal�-
�anlar�n�n kitlesel kat�l�m sa�lad�k-
lar� mitinglere, özel sektör çal��an-
lar� da destek verdiler. 

Hükümetin yeni bütçesi, hiz-
metlerde ve i�çi ücretlerinde ke-
sintiye gidilmesini öngörüyor. 
��çiler krizin yükünün kendilerine 
yüklenmesine kar�� ç�kmak için 
mitingler düzenlerken, patron ör-
gütleri “yabanc� sermayeyi ürkü-
tece�ini” ve “i�lere zarar verece�i-
ni” söyleyerek mitinglere kar�� ç�-
k�yorlar. Yüz binlerce i�çinin i�siz 
kalmas� ve milyonlar�n sefalet üc-
retiyle ya�amak zorunda b�rak�l-
mas� tuzu kuru sermayenin umu-
runda de�il. �

Fransa’da Göçmen 
��çilerin ��gali

�rlanda’da ��çiler Alanlardayd�
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DÜNYA ��Ç� HAREKET�NDEN

Meksika hükümetinin devlet 
mülkiyetindeki ikinci büyük 

elektrik �irketini (Ayd�nlatma ve 
Elektrik �irketi) aniden kapatmas�n-
dan bu yana Meksika sokaklar� i�çi-
lerin kitlesel protesto gösterilerine 
sahne oluyor. Ba�kent ve çevresinin 
elektri�ini sa�layan �irkette sendika 
üyesi 44 bin i�çi çal���yor. 

��çilerin i�letmenin kapat�lmas�na 
kar�� direnmesi, i�yerlerini terk et-
meyerek i�gallere giri�mesi ihtimali-
ne kar��l�k hükümet, i�çileri gafil av-
layacak bir sald�r� operasyonu yü-
rüttü. 15 bin polis ve 3 bin asker, i�-
letmeye ait 100 kadar tesisi basarak 
i�gal etti. ��çilerin tamam� i�ten ç�ka-
r�ld�, sendika feshedildi. 

Asl�nda hükümet, en mücadeleci 
sendikalardan biri olan Elektrik 
��çileri Sendikas�n�n (SME) örgütlü 
oldu�u i�letmeyi tasfiye ederek, 
hem sendikay� yok etmek hem 
de i�çi s�n�f�n�n en örgütlü ke-
simlerinden birinin gücünü za-
y�flatmak istemektedir. Bunun 
yan� s�ra, i�çi s�n�f�n�n di�er kesimle-
rine sald�rman�n yolu da aç�lmakta-
d�r. Nitekim elektrik i�çilerine ve ör-
gütlülüklerine vurulan darbe tüm 

sermaye örgütleri taraf�ndan sevinç-
le kar��land�. Patron örgütleri hükü-
meti destekleyen aç�klamalar yay�n-
lad�lar. 

16 Ekimde düzenlenen pro-
testo gösterisine yüz binlerce 
i�çi kat�ld�. ABD, Kanada ve pek 
çok ülkedeki elektrik i�çilerinin ör-
gütlü oldu�u sendikalar�n Meksika 
elektrik i�çileriyle uluslararas� daya-
n��ma içerisinde olacaklar�n� aç�kla-

mas� i�çilere moral kazand�r�yor. 
Meksika’da ya�ananlar bir ba�ka 

gerçe�i daha gösteriyor: Bir i�letme-
nin özel �irketlerin de�il kapitalist 
devletin mülkiyetinde olmas�, i�çiler 
aç�s�ndan hiçbir güvence olu�tur-
muyor. ��çilerin tek güvencesi, 
örgütlü güçleri ve mücadele ka-
rarl�l�klar�d�r. �

150 bin i�çi, hükümetin uy-üney Kore de 1
du�u yeni i� yasalar�n� pro-gulamaya koyd
Kas�mda alanlara akt�. Kore testo etmek için 7 K
yonunun örgütledi�i kitlesel Sendikalar Federasy
kümete öfkelerini ifade eden mitingde, i�çiler, hük
. sloganlar hayk�rd�lar.
rotestosuna u�rayan yeni i� ��çilerin �iddetli pr

am zamanl� i�yerinde sendi-yasas�, �irketlerin, ta
ika temsilcilerine ücret öde-ka için çal��an sendi

Sermaye hükümetleri söz melerini yasakl�yor. 
dikalar�n güçlü muhalefeti konusu yasay� send
on y�ld�r uygulamaya koya-nedeniyle yakla��k o

mam��t�. 
Federasyonu sözcüsü, sa�c� Kore Sendikalar F
asalarla sendikalar� zay�flat-hükümetin bu tür ya
getirdi ve i�çilerin her türlü mak istedi�ini dile g
erekirse genel greve giderek araca ba�vurarak, ge
caklar�n� söyledi. hükümete engel olac �

150 bin i�çi hükümetin uy-üney Kore’de 1

Güney Kore’de On Binler Alanlara Akt�

Meksika Hükümeti 44 Bin ��çiyi ��ten Att�
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ETK�NL�KLER�M�ZDEN

 � Ayd�nl�’dan bir deri i�çisi

Bundan tam 92 y�l önce, bugünkü Rus-
ya topraklar�nda i�çi ve yoksul köylü-

ler, önce Çarl�k düzenini sonra da e�reti 
duran burjuva iktidar� y�k�p i�çi iktidar�na 
hayat verdiler. U�D-DER Ayd�nl� temsilcili-
�inde 1917 Ekim Devrimi’nin kazan�mlar�-
n� unutturmamak ve bölgemizdeki i�çilere 
yeniden aktarmak için anlaml� bir �enlik 
yapt�k.

��çi arkada�lar�m�z�n evlerinde haz�rlay�p 
getirdikleri yemeklerin olu�turdu�u U�D-
DER sofras�yla aç�lan �enlik, daha sonra, 
U�D-DER’in haz�rlad��� “Ekim Devrimi” 
bel geseliyle devam etti. Belgeselin ard�ndan dernek temsil-
cimiz yapt��� konu�mas�nda mücadeleyi büyütmeye vurgu 
yapt� ve Ekim Devrimiyle kurulan i�çi iktidar�n�n gü-
nümüzde neden hâlâ yol gösterici oldu�u gerçe�i-

ni kriz, emperyalist sava�, hak gasplar� 
ve ulusal sorun üzerinden dile getirdi.

�enli�imiz serbest kürsü bölümü ile 
devam etti. Serbest kürsüde söz alan bir 
ö�renci karde�imiz, “sermaye okullar�n-
da Ekim Devrimi’nden bahsedilmedi�i-
ne ve s�n�f mücadelesi tarihini i�çi der-
neklerinden ö�renece�imize” de�indi. 
Bir kad�n i�çi arkada��m�z da, i�yerinde 
kad�n i�çilerin ya�ad��� bask�lara de�i-
nerek, yeni ö�rendi�i i�çi iktidar�n�n 
kad�nlara tan�d��� haklardan etki-
lendi�ini söyledi. Serbest kürsüde mü-
cadele etmek ve örgütlenmek gerekti�i-

ne dair konu�malar�n ard�ndan, �iirler, mar�lar ve 
Enternasyonalin okunmas� ile �enlik son buldu. Üzerinden 
92 y�l geçmesine ra�men Ekim Devrimi i�çi s�n�f�n�n ve tüm 
insanl���n kurtulu� umudu olmaya devam ediyor. �

Emek Vermek… 
Bu Defa Kendimiz �çin!

 � Gebze’den i�siz bir kad�n i�çi

Hiç dikkat ediyor musunuz dostlar? Televizyonu, gazete sayfalar�-
n� incelerken bizim sorunlar�m�zdan, bize dair �eylerden hiç 

bahsedilmez. Vah�etler, cinnetler, sapt�r�lm�� siyasetler, magazin… 
Bizi uyu�turmak beynimizi buland�rmak için kurulmu�tur bütün dü-
zenek. Falanca i�yerinde ya�anan i� kazas�nda ölen i�çi karde�imiz-
den, neredeyse bir y�la yak�n süredir i�yeri önünde grev yapan, mü-
cadele eden arkada�lar�m�zdan, dünyan�n herhangi bir yerinde a��r 
çal��ma ko�ullar�na maruz kalan i�çilerden, haklar�m�z için yapt�-
��m�z mitinglerin güzel taraflar�ndan bahsetmez hiçbir 
medya kurulu�u. 

��te ��çi Dayan��mas� tam da bu a�amada bizim için bir ���k olu-
yor. U�D-DER’in ayl�k ç�karm�� oldu�u haber bültenidir ��çi Dayan��-
mas�. �çerisinde biz i�çilerden haberler vard�r. Tek bir sat�r bile yoktur 
içinde yabanc�l�k duyaca��m�z. ��çi s�n�f�na dairdir her �ey. Bülteni-
mizin geçen ayki say�s�n� da��t�rken bir i�çi arkada��m�za yakla�t���m-
da bana biraz sinirli olarak “B�rak�n bu i�leri” dedi. “Neden böyle 
söylüyorsunuz, biz kendi sorunlar�m�z�n pe�ini b�rak�rsak kim u�ra�a-
cak bizler için” dedi�imde, “80’den sonra bitti i�çilik. ��çi s�n�f�n� bi-
tirdiler, yok ettiler. Bunun hesab�n� kimse sormuyor” dedi. Sakin bir 
biçimde bültenimizi uzatt�m ve sadece ba�l��� okumas�n� istedim. 
“12 Eylülün Hesab�n� ��çi S�n�f� Soracak”… �a�k�nl�kla bakt�. 
“Burada bunlar da m� yaz�yor?” dedi ve dikkatlice okumaya ba�lad�.

Evet, bültenimizde bunlar da yaz�yor. Bültenimizi yazd�klar�m�zla, 
payla�t�klar�m�zla sürekli olarak besleyecek olanlar da biz i�çileriz. 
Köle gibi çal���r�z patronlar�n kâr� için, bütün eme�imizi sarf ederiz. 
Kar��l���nda ili�imize kadar sömürülürüz. Biraz da olsa kendimiz için 
harcayal�m eme�imizi. Bizi anlatan, bize ö�reten ��çi Dayan��-
mas� bültenimizi büyütelim. �

Patronlara El 
Ense Çekmek

 �  Sultanbeyli’den bir ta�eron sa�l�k i�çisi

U�D-DER Bostanc� temsilcili�inde Zengin Mutfa�� adl� 
filmi izledik. Film, 15-16 Haziran 1970’te i�çi kar-

de�lerimizin durumunu anlat�yordu. O dönemin patron-
lar� i�çilerin haklar�n� gasp etmeye ba�lam��lar ve sendi-
kalar�n� yani D�SK’i kapatmak istemi�ler. ��çi s�n�f� da bu-
na dur demek için 15-16 Haziran günlerinde i� durdura-
rak soka�a ç�km��. O kadar büyük bir eylem olmu� 
ki patronlar bu mücadeleyi durduramayacaklar�n� 
anlay�nca çareyi ülkeyi terk etmekte bulmu�lar. 
Zengin mutfa��nda a�ç�l�k yapan eski pehlivan Lütfü 
Usta’n�n deyimiyle i�çiler patronlara bir el ense çekmi�ler 
ama patronlar� yere dü�ürmeyi ba�aramam��lard�r. 
Orduyu göreve ça��ran patronlar i�çilerin üzerine sald�r-
m��lar. 

Filmde ortal�k sakinle�tikten sonra patronlar�n �stan-
bul’a geri dönü�leri de anlat�l�yor. Çok net olarak gördü-
�üm �ey, i�çi s�n�f� ne zaman mücadele etmeye kalksa 
patronlar�n i�çileri anar�istlikle suçlad�klar�, “vatan millet 
Sakarya” edebiyat�yla fa�ist çeteler olu�turup i�çiyi i�çiye 
k�rd�rtt��� oldu. Patronlar i�çileri o kadar iyi tan�yorlar ki 
bizi nas�l böleceklerini çok iyi biliyorlar. Peki biz i�çiler 
neden patronlar� bu kadar iyi tan�yam�yoruz? Neden on-
lar�n yapmak istediklerini anlayam�yoruz? Bunun için ta-
rihimizi ö�renelim, okuyal�m, ara�t�ral�m. Ö�rendikle ri mi-
zi ba�ka i�çi karde�lerimizle payla�al�m. ��te o zaman biz 
i�çiler patronlar�n oyunlar�na gelmemeyi ba�arabilece�iz. 
�nan�yorum ki i�çi s�n�f� bir gün kapitalist sistemi yenecek 
ve o zaman güzel günler bizim olacak. �
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FABR�KALARDAN

Hasköy Sanayi Sitesi 
��çilerinin Sorunlar�

 � Hasköy Sanayi Sitesi’nde çal��an bir i�çi

Ben Hasköy Sanayi Sitesi’nde çal��maktay�m. Sermaye medya-
s�nda krizin biti�i denilen �ey, asl�nda bize i�çilerin biti�i olarak 

yans�maktad�r. Yakla��k 1500 i�letmenin bulundu�u sanayi sitesinde 
biz çal��anlar�n hiçbir sorunu yans�m�yor boyal� bas�na. Hasköy’de 
çal��an i�çiler olarak sorunlar�m�z� �öyle s�ralayabilirim: 

��Bu bölgede sigortas�z çal��t�r�lan yüzlerce genç i�çi bulunuyor.
��Sigortal� çal��anlar�n sigortalar� ya eksik ya da asgari ücret 

üzerinden yat�r�l�yor.
��Ço�u yerde servis olmad��� için kamyon kasalar�nda i�e geli-

niyor.
��Her gün yüzlerce insan�n otoban ba�lant� yolu ve E-5’te kar-

��dan kar��ya geçi�inde zaman zaman ölümcül kazalar ya�a-
n�yor.

��Bo� arazi olmas�na ra�men, bölgede okulun olmamas�, ç�-
rakl�k okulunda okuyan ö�rencilerin ilçeye ve sanayi sitesine 
ters bir yerde e�itim görmesini zorunlu k�l�yor.

��Yan�nda bulunan oto sanayi sitesini de hesaba katacak olur-
sak yakla��k 10.000 i�çinin bulundu�u bu bölgede bir sa�l�k 
kurulu�u veya sa�l�k oca�� bile yok.

��Çal��ma ko�ullar� çok zor ve çal��ma saatleri 8 saatin çok 
üzerinde.

��Hiçbir i� güvenli�i önlemi al�nm�yor ve buna ba�l� meslek 
hastal�klar� oldukça yo�un ya�an�yor.

��En önemli sorunumuz ise ayn� kaderi ya�ayan biz sanayi i�çi-
lerinin birbirimizden yal�t�k ya�amas�.

Bunlar sadece �u anda gördü�üm ortak 
sorunlar�m�z ve daha pek çok sorun s�rala-
nabilir. Hasköy Sanayi Sitesi i�çisi olarak i�-
çi arkada�lar�ma seslenmek istiyorum. 
Patronlar�n i�ine geldi�inde onlarla 
“bir aile” oluyoruz, i�lerine gelmedi-
�inde ise üvey evlatlar� oluyoruz. 
Bu bize hak m�d�r?

Biz i�çilerin sorunlar� nas�l ortak ise 
bu rezillikten kurtulu�un yolu da ortak-
t�r. Kendimize güvenmeli ve sorunlar�-

m�z� 
çözmek için 

mücadele etmeyi ö�renme-
liyiz. Emin olun sizlere 
bu mücadeleyi elinden 

geldi�ince ö�retmek 
için çal��an bir der-
ne�imiz var: U�D-
DER! �

Konveyör’de 
K�sa Çal��ma 
Ödene�i

 � Konveyör’den bir i�çi

Krizin gündemimize girmesi ile birlikte 
patronlar lehine birçok paket ç�kt� ya da 

yasalarda de�i�iklikler yap�ld�. Bunlardan bi-
risi de k�sa çal��ma ödene�idir. Peki, nedir 
bu k�sa çal��ma ödene�i? Yasada geçen tabir 
ile “ekonomik kriz veya zorlay�c� sebeplerle 
i�yerindeki haftal�k çal��ma sürelerinin geçici 
olarak önemli ölçüde azalt�lmas� veya i�ye-
rinde faaliyetin tamamen ya da k�smen dur-
durulmas� halinde verilen ödenektir”.

K�sa çal��ma ödene�i, yakla��k 2 ay önce 
Konveyör’de de uygulanmaya ba�land�. �lk 
olarak yakla��k 80 ki�i, 15 günden 45 güne 
kadar de�i�en sürelerle izne ç�kar�ld�. �kinci 
uygulama da Ekim ay�n�n son haftas�nda 
kar��m�za ç�kt�. 40 ki�i k�sa çal��ma ödene�i 
kapsam�nda izne ç�kar�ld�. �zne ç�kmak ba�-
lang�çta güzel bir �eymi� gibi göründü i�çile-
rin gözüne. Çal��madan maa��n�n bir k�sm�n� 
devletten alabildiklerini dü�ünüyordu i�çi ar-
kada�lar�m�z. Evet, sanki cebimize çal��ma-
dan bir para girmi� gibi gözüküyor, ama bu 
paralar nereden geliyor? Bu paralar asl�nda 
bizim cebimizden ç�kan paralar, her ay maa-
��m�zdan kesilip ��sizlik Fonuna aktar�lan pa-
ralar. 

Fark�nda olmad���m�z bir di�er konu ise 
�u: Yar�n i�ten at�ld���m�z zaman i�sizlik si-
gortas�ndan yararlanmak isteyece�iz. Tabii 
kriterlere uygun olursak yararlanabilece�iz! 
O zaman kar��m�za bir daha ç�kacak k�sa ça-
l��ma ödene�i. Yani diyelim ki biz i�yerinde 
k�sa çal��ma ödene�inden yararlan�p izne 
ç�kt�k ve 2 ay k�sa çal��ma ödene�inden pa-
ra ald�k. O takdirde i�siz kald���m�z zaman 
i�sizlik ödene�inden alaca��m�z ücretin 2 ay-
l��� kesilecek. Yani 6 ayl�k bir haktan yararla-
nabiliyorsak bu süre otomatikman 4 aya dü-
�ecek. Bu da bizim için asl�nda ciddi bir sal-
d�r� anlam�na geliyor.

Konveyör’deki i�çi arkada��m, çal��t���m�z 
ko�ullara her gün küfür ediyoruz, belki sinir-
lenip duruyoruz ama elimizden bir �ey gel-
meyece�ini dü�ünüyoruz. Oysa bizim gibi 
dü�ünen birçok i�çi arkada��m�z var. Onlar� 
bulup birlikte hareket etmemiz gerekiyor. 
Ancak birlikte hareket eden i�çiler ka-
zan�rlar. �

sorunlar�m�z ve daha pek çok sorun s�rala-
nabilir. Hasköy Sanayi Sitesi i�çisi olarak i�-
çi arkada�lar�ma seslenmek istiyorum. 
Patronlar�n i�ine geldi�inde onlarla 
“bir aile” oluyoruz, i�lerine gelmedi-
�inde ise üvey evlatlar� oluyoruz. 
Bu bize hak m�d�r?

Biz i�çilerin sorunlar� nas�l ortak ise 
bu rezillikten kurtulu�un yolu da ortak-
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FABR�KALARDAN

 � 'kitelli’den bir kad�n i�çi

Öncelikle U�D-DER’e te�ekkürlerimi sunuyorum bana 
bilinç verdikleri için. Burada her �eyi ö�reniyoruz. 

Bize nas�l haks�zl�k yap�l�yorsa dünyan�n her yerinde yap�l�-
yor i�çilere. Onlar da bu haks�zl�klara kar�� ç�kmak için bir 
aradalar ve bir �eyler 
için mücadele ediyorlar. 
Kad�nlara bask� neden? 
Evde, i�te, sokakta… 
Biz insan de�il miyiz, 
bizim de haklar�m�z yok 
mu? Kad�n-erkek ne-
den ayr�l�r ki, bizim e�it 
olmam�z laz�m her ko-
nuda, birle�memiz birlik 
olmam�z, mücadeleye 
at�lmam�z gerekmez mi 
hep birlikte? Sonuçta 
her �ey bizim elimizden 
geçmiyor mu? Hepimiz 
s�n�f karde�i de�il miyiz, 
soruyorum size. Birlik 
olup, bir mücadele al-
t�nda toplan�p nas�l haklar�m�z� ö�renebiliriz? Patronlara 
kar�� ezilmemeyi, boyun e�memeyi, yeri geldi�inde cevab�-
m�z� nas�l verece�imizi ö�renmek varken, niçin biz kad�nlar 
bu kadar eziliyoruz? 

Bizim ürettiklerimiz hep patronlara, ya onlar�n bize yap-
t�klar�! Bizi ezmek, bizi susturmak, üç kuru� paraya çal��t�r-
mak istiyorlar. Gözümüzü aç�p haklar�m�z� savunmal�y�z. 
Ben her zaman kad�n-erkek e�itli�ine inan�yorum. �nsan bir 
�eyleri tek ba��na ba�aramaz, birlikte olmadan bu sava�� 
kazanamay�z. Gelin el ele verelim, birlikte bu s�n�f 

mücadelesinde özgür-
lü�e do�ru yürüyelim. 
Gelin i�çi karde�lerim 
birle�elim. Siz de art�k 
ö�renin patronlar�n bizi 
nas�l sömürdü�ünü ve 
bizim de her �eye ra�-
men ayakta oldu�umuzu 
görün. Görün ki aç�ls�n 
göz ba�lar�n�z. Ben ezil-
mek istemiyorum, pat-
ronlar�n hâkimiyetinde 
olup istedikleri �eyleri el-
de etmelerini hiç istemi-
yorum. Olan biz i�çilere 
olmuyor mu? Biz i�çiler 
sonuçta ayn� çat� alt�nda 
çal���yoruz. Hepimiz bir 

ekme�i bölü�müyor muyuz? Bizim istedi�imiz insanca bir 
ya�am. Haks�zl�klara göz yumarak böyle devam etmez bu 
hayat. Hepimiz birlik olal�m, büyütelim örgütlü i�çi 
s�n�f� mücadelesini! �

Hamile ��çi 
Kad�nlara Bask� 
Yap�l�yor!

 � Kocaeli’den bir kad�n metal i�çisi

Hamile kad�nlar� hazmedemeyen patron, hayli rahats�z 
olmu� olmal� ki bize bir i� ç�k���nda sa�l�k semineri 

verdirmi�ti. Doktor aile planlamas� üzerine seminerini, çok 
çocuk sahibi olman�n maddi s�k�nt�lar� beraberinde getire-
ce�ini söyleyerek noktalam��t�. Oysa bizler ya�anan tüm 
s�k�nt�lar�n kayna��n�n patronlar�n kâr h�rs� oldu�unu çok 
iyi biliyoruz. Bundan dolay� i�yerinde yeni anne adaylar�-
na insanl�k d��� muamele yap�l�yor. Sözcükler biz i�çi ka-
d�nlar�n içler ac�s� durumunu ifade etmeye yetmiyor. 
��yerinde sendika olmas�na ra�men ya�anan sorunlar�n 
önüne geçmek için temsilciler hiçbir çaba sarf etmemekte-
dirler. 2008’in ba��ndan bu yana 4 arkada��m�z be-
be�ini kaybetti. Bunun sebebi ise hamile olduklar� bilin-
di�i halde a��r i�lerde çal��t�r�lmalar�yd�. Görüyoruz ki, gö-
zü dönmü� patronlar�n kâr h�rs� anne karn�ndaki ufac�k 

bedene bile k�ymaktad�r. 
Bir i�çi kad�n�n ya�ad��� s�k�nt�lara ve sorunlara bak�n, 

bir de patron kad�nlar�n durumlar�na. Bizler hasta, hamile 
ve özürlü denmeden bu halde bile sömürülüyorken, pat-
ron s�n�f�n�n kad�nlar�n�n eli s�cak sudan so�uk suya de�-
memektedir. Neden dersiniz? Çünkü bu kad�nlara bir pat-
ron aday�n� daha dünyaya getirece�i için titizlikle bak�l�r. 
Oysa emekçi kad�nlar a��r i�lerde çal��t�r�l�rken hamilelikle-
ri patronun umurunda bile de�ildir. 

Dostlar, biz kad�n i�çiler bu ve benzeri s�k�nt�lar� derin-
den ya��yoruz ve hiçbirimizin durumu di�erimizden farkl� 
de�il. Bu yüzdendir ki tüm fabri-
kalarda örgütlenmek acil bir gö-
revdir. Bizler fabrikalarda ka-
d�n�yla erke�iyle i�çi s�n�f� ol-
du�umuz için patronlar tara-
f�ndan sömürülüyoruz. Bu 
yüzden örgütlenmeli, ör-
gütlemeli ve mücadele 
bayra��n� yükseltmeliyiz. 
Hiç bir zaman unutmamam�z 
gereken bir gerçe�imiz var: 
Kad�n�n kurtulu�u insanl���n 
da özgürle�mesidir! �

Kad�n-Erkek Mücadelede Birlik Olal�m 

üm fabri-
il bir gö-

da ka-
�f� ol-
tara-
Bu 
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mam�z 
miz var: 
nsanl���n 
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Fabrikalarda ve i�yerlerinde i� güvenli�i ted-
birleri al�nmad��� için, her y�l binlerce i�çi 

meslek hastal���na yakalan�yor. Pek çok i�çi kar-
de�imiz ise meslek hastal���ndan dolay� erken-
den göçüp gidiyor dünyadan. Çok say�da i�kolu 
kanser gibi amans�z meslek hastal�klar�na yol 
aç�yor. Meslek hastal�klar�na yakalananlar kay�t-
lara oldu�undan daha az yans�yor. Örne�in 
Türkiye’de her y�l yakla��k 80 bin ki�i meslek 
hastal���na yakalan�yor, ama bu say� istatistikler-
de görünmüyor. Yani ne önlem al�n�yor ne de 
denetim yap�l�yor. Meslek hastal���ndan dolay� 
ölenlerin say�s� da ne yaz�k ki kay�tlara yans�m�-
yor. Ankara Meslek Hastal�klar� Hastanesi yetkili-
leri her y�l 2 bin ki�inin meslek hastal���n-
dan dolay� öldü�ünü söylüyor, ama kay�tlara 
geçen ölüm say�s� bir ya da iki ki�iyi geçmiyor.  

Patronlar ve devlet yetkilileri meslek hastal�k-
lar�na gereken önemi vermiyor. Çal��ma ko�ulla-
r�n�n a��rla�mas�, sendikas�zla�t�rma, ta�eronla�t�rman�n 
yay g�nla�mas�, i� güvenli�inden yoksunluk meslek hastal�k-
lar�n�n artmas�na zemin sa�l�yor. Meslek hastal�klar�, i�in ni-
teli�ine ya da çal��ma ko�ullar�na ba�l� olarak ortaya ç�kan 
hastal�klard�r. Tekstil sektöründe çal��an birçok i�çi tozdan 
kaynakl� olarak akci�er hastal�klar�na yakalan�yor. Kim-
yasal üretim yapan fabrikalarda çal��an i�çiler kanser has-
tal�klar�na ya da cilt hastal�klar�na maruz kal�yor. Ban-
ka ya da ça�r� merkezi gibi yerlerde çal��an i�çiler depres-
yon hastal�klar�yla kar�� kar��ya. Gürültülü i�yerlerinde çal�-
�an i�çiler duyma yetilerini kaybediyorlar. Ayakta i� yapan 
i�çiler varis gibi hastal�klarla bo�u�uyorlar. Uçucu madde 
gibi malzemelerle üretim yapan, deri ya da plastik fabrika-
lar�nda çal��an i�çilerin ci�erleri gün gün eriyor. Maden ler-
de ve metal fabrikalar�nda çal��an i�çiler metal tozunun bir 
sonucu olarak çe�itli kanser hastal�klar�na yakalan�yorlar. 
Kot ta�lama i�çilerinin silikozis hastal���yla nas�l bo�u�-
tuklar�n� ve birço�unun öldü�ünü biliyoruz. Ayr�ca vardiya-
l� çal��ma biçimi de uyku ve sindirim bozuklu�una, unut-
kanl�k ve sinir sisteminde hasarlara yol aç�yor. 

Ne yapmal�y�z? 
Patronlar i�çi sa�l��� ve i� güvenli�i konular�nda gerekli 

tedbirleri almakla yükümlüdürler. Oysa havaland�rma siste-
mi, eldiven, kulak t�kac�, baret ya da maske gibi basit mal-
zemeler i�yerlerinde göstermelik olarak bulunmaktad�r. 
Yetersiz ve göstermelik olan bu malzemeler kalitesiz oldu�u 
için de kullan�lam�yor. Oturarak i� yapabilece�imiz halde 
birçok i�yerinde oturmak yasakt�r. Oysa teknolojinin bunca 
geli�ti�i bir dönemde üretim sürecine uygun donan�mlar�n 
i�yerlerinde kullan�ma sokulmas� mümkündür. 

Öncelikle meslek hastal�klar�n�n gerekli önlemler al�nd�-

��nda önlenebilir oldu�unu bilmeliyiz. ��yerlerimizde rutin 
sa�l�k kontrollerinden geçmeyi, her 6 ayda bir tam te�ek-
küllü bir hastaneye gönderilerek muayene olmay� ve i�yeri-
mizde i�yeri hekimi bulunmas�n� talep etmeliyiz. Böylece 
hastal�klar�n erken te�his edilmesi mümkün hale gelir. 
Ayr�ca meslek hastal���na yakalanma durumunda Meslek 
Hastal�klar� Hastanesine ba�vurarak hastal���m�z� tespit et-
tirmek hakk�m�zd�r. Türkiye’de �stanbul, Ankara ve Zongul-
dak’ta olmak üzere üç tane meslek hastal�klar� hasta-
nesi var. Muayene için doktora gitti�imizde bu hastaneler-
den birisine sevk edilmemizi isteyebilir ya da do�rudan bu 
hastanelere gidebiliriz. Sosyal Güvenlik Kurumu meslek 
has tal���na yakalanm�� i�çiye, sa�l�k yard�m� yapmak, geçi-
ci i� göremezlik süresince günlük ödenek vermek, sürekli i� 
göremezlik halinde ise gelir ba�lamak zorundad�r. 

Ancak bu yasal haklar�m�z bile mücadele etmeden ha-
yata geçirilmemektedir. Meslek hastal�klar�n�n önüne geç-
mek mümkünken, patronlar�n kâr h�rs�ndan dolay� her se-
ne yüzlerce i�çi hayat�n� kaybediyor, binlercesi ise ya�am�n� 
bu hastal�klarla bo�u�arak sürdürüyor. E�er örgütlenip mü-
cadele etmezsek bu ölümler ve hastal�klar devam edecek. 
Meslek hastal�klar�n� ortaya ç�kartan ko�ullar� ortadan kal-
d�rmak, gerekli önlemlerin al�nmas�n� sa�lamak, insan öm-
rünü y�pratarak hastal�klara davetiye ç�kartan uzun çal��ma 
saatlerine dur demek ve ücretlerimizi yükseltmek için mü-
cadele etmemiz �art! 
�� Saatleri Dü�ürülsün! 
��çi Sa�l��� ve �� Güvenli�i Kurullar� Kurulsun ve 
��çilerin Denetimine Verilsin! 
Her Hastaneye Meslek Hastal�klar� Bölümü 
Kurulsun!
Herkese Paras�z Sa�l�k Hakk�! 

Meslek Hastal�klar� Kaderimiz De�il!
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