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S

ermaye snfnn sözcüleri krizin bittiini ve toparlanma
yaandn söyleyerek iyimserlik havas yayyorlar.
Böylelikle emekçilerin, kapitalist sömürü düzeninden umudunu kesmesinin önüne geçmeye çalyorlar. Ama öte taraftan da asl gerçeklii itiraf etmek zorunda kalyorlar.
Sermayenin uluslararas sözcüleri önümüzdeki dönemde isizlerin ve açlarn saysnn daha da artacan söylüyor.
Dünya Bankas bakan Türkiye’de yaplan toplantlarda,
dünya çapnda 59 milyon insann iini kaybedeceini,
önümüzdeki yl 90 milyon insann ar yoksulluk snrna
yuvarlanacan, Afrika’da 50 bin bebein ölebileceini
söyledi.
u an Asya ve Pasifik’te 642 milyon, Sahra-alt Afrika’da
265 milyon, Latin Amerika’da 53 milyon, Kuzey Afrika ve
Ortadou’da 42 milyon, gelimi ülkelerde ise 15 milyon kii açlk içinde yayor. Açlk en fazla da çocuklar vuruyor.
Her sene 5 milyon çocuk açlktan ölüyor. laç bulamad
için ölen çocuklarn says da bir bu kadar. nsanlar sadece
açlktan, ilaçszlktan ölmüyorlar. Dünyann birçok bölgesinde susuzluk insanlar krp geçiriyor. 6 milyarlk dünya nüfusunun yars ise yoksulluk snrnn altnda yayor. Bu tabloyu emperyalist kapma ve sava tamamlyor. te kapitalizmin insanla reva gördüü budur: Kriz, isizlik, açlk, yoksulluk, hastalk, susuzluk ve dünyay kana bulayan bölgesel
ve emperyalist savalar!
Tüm bunlar bir kader mi? Hayr, yaananlar bir kader
deil kapitalist kâr düzeninin doal bir sonucudur.
Kapitalist düzende her ey kâr için üretiliyor, toplum için gerekli olsa bile kârl olmayan ihtiyaç maddeleri üretilmiyor.
Geçtiimiz günlerde Avrupa’da süt üreticileri tam 40 milyon
litre sütü tarlalara ve sokaklara döktüler. Neden? Çünkü süt
fiyatlar dümütü ve kâr getirmiyordu. 5 milyon çocuk açlktan ölürken 40 milyon litre sütün heba edilmesinin bir
mant var m? Ya da 1 milyar insan aç ve çaresiz yaarken, isizlik insanlar toplumsal ve psikolojik ykma uratrken, her sene 1,5 trilyon dolarn, evet 1,5 trilyon dolarn
silaha harcanmasnn bir mant var m?
Kapitalizm insana ve doaya yabanc, akl d
bir sistemdir. Kapitalizmi yüceltenler yalnzca patronlar snf ve para karlnda onlarn sözcülüüne soyunanlardr.
Onlara göre kapitalizm “insanla en yararl sistemdir”! Bu

yalann üzerini örtmek için, emekçi kitleleri televizyon ve
gazete gibi kitle iletiim aygtlar araclyla bombardmana
tutuyorlar. Emekçi kitlelerin bilincini bulandrmaya, kapitalizmin deitirilemez olduuna inandrmaya çalyorlar.
Ama gerçekler mzrak gibi, çuvala smyor. Son yaanan
ekonomik kriz bir kez daha kapitalizmin ipliini pazara çkard. nsanlar artk kapitalizme inanmyorlar ve honutsuzluklarn dile getiriyorlar. Nitekim tam da bundan dolay IMF
bakan gibi sermaye sözcüleri sosyal patlamalar, yani toplumsal ayaklanmalar olabileceine dikkat çekiyorlar. Bu, içi
snfndan ne denli korktuklarnn açk bir göstergesidir.
Bugünkü bilim ve teknolojiyle isizliin, açln, hastalklarn ve ölümlerin önüne geçmek mümkündür. Ürünler kâr
için deil de toplumun ihtiyaçlar için üretildiinde ve üretim
araçlar tam kapasiteyle çaltrldnda, dünya üzerinde yaayan 6 milyar insandan çok daha fazlasnn ihtiyacn karlamak olanakl hale gelecektir. nsanln tüm ihtiyaçlarn
3-4 saat çalarak karlamak bir hayal deil gerçekliktir.
Böylece i saatlerinin düürülmesi ve isizlere i olana yaratlmas da mümkündür. Ancak tüm bunlarn olabilmesi
için, her eyin kâr amaçl üretildii, milyonlarca litre sütün
veya satlmayan ürünlerin kâr oranlarnn dümesi nedeniyle imha edildii, trilyonlarca dolarn silaha harcand kapitalist sömürü düzeninden farkl, yeni bir düzen kurmak gerekiyor. Yeni bir düzen kurmak bir hayal deil kardeler.
Kapitalizmin unun urasnda 250 yllk bir geçmii var.
Toplumlar deiiyor ve tarih ilerliyor. nsanlk kapitalizmi de
geçmie gömmek zorundadr. Aksi takdirde kapitalizm, doann dengesini bozarak, yeni krizlere ve emperyalist savalara yol açarak insanla büyük aclar çektirmeye devam
edecek ve belki de insanl yok olua sürükleyecek.
Yapmamz gereken ey, içiler olarak bir araya gelerek
örgütlenmektir. Her düzeyde örgütlenmeliyiz. yerlerinde, mahallelerde, sendikalarda ve içi derneklerinde bir
araya gelmeli ve gücümüzü birletirmeliyiz. Sadece biz deil, dünyadaki tüm içiler örgütlenmeli ve güçlerini birletirmeliler. Hiçbir içi kardeimiz öyle demesin: “Böyle gelmi
böyle gider!” Böyle demek yerine mücadele safnda yerimizi almal ve her gün yanmzda bir baka kardeimizi daha
mücadeleye katmalyz. te o zaman dünyay deitirmenin
mümkün olduunu göreceiz. 
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sizliin, Açln, Savalarn Olmad Bir Dünya çin!

Belediye çilerinin Sorunlar
M

art aynda yaplan yerel seçimlerle birlikte il ve ilçe
belediyelerinin bakanlk koltuklarna çeitli siyasi
partilerden belediye bakanlar oturdu. Düzen partilerinden aday olan bu politikaclarn hepsi “halka hizmet”
vaadiyle içi ve emekçi kitlelerden oy istemilerdi. Seçimlerin sona ermesiyle beraber, belediye bakanlarnn halka
nasl hizmet götürdüklerini yaayarak görüyoruz. Seçilen
belediye bakanlar derhal belediye içilerini iten atmaya, kazanlm haklarn budamaya, taeronlatrmay
yaygnlatrmaya ve sendikaszlatrma saldrlarna hz
vermeye baladlar.

Kadrolu çilerin Haklar Yok Ediliyor
yeri temsilcileri, ube bakanlar ve içilerle geçmiten
bugüne biriken sorunlar üzerine sohbet ettik. lk dile getirilen sorun, belediyelerde kadrolu çalan içi saysnn
planl bir ekilde hzla eritilmesi oldu. Kartal Belediyesinde çalan bir içi, ilk özelletirmenin 1989 ylnda orada baladn, o tarihten bu yana özelletirmenin bütün
belediyelere sçradn dile getirdi. Kamuda çalan içi
saysnn azaltlmas yönünde alnan kararlar sonucunda,
belediyelere neredeyse hiç kadrolu içi alnmam. Var
olan iler az saydaki kadrolu içinin srtna yüklenmi. Bu
durum neticesinde kadrolu belediye içilerinin i kazasna
urama ve meslek hastalna yakalanma riski de artmaya
balam. Nitekim 20 yldr belediyede çalan bir içi, birçok arkadann, trafik kazas, makinede el skmas, bel
ft gibi sorunlarla kar karya geldiini üzülerek ifade
etti. Sorunlar üzerine konutuumuz bir baka içi de
“sosyal haklarmz, yardm paralarmz, ikramiyelerimiz de
zamannda ödenmemeye, krplmaya baland” diyerek
gelecek dönemde kendilerini bekleyen tehlikeyi öyle ifade etti: “Böyle devam ederse bu haklarmz da elimizden
alnacak!”

Taeronlatrma Ucuz çilii Dayatyor
Belediye yönetimlerini bu denli pervaszlatran, belediyelerde taeron içiliin her geçen gün katlanarak büyümesidir. Belediye hizmetlerinin neredeyse tamamn taeron firmalar üstlenmi bulunuyor. Belediyenin asl ilerinin de yapld park-bahçe, yol yapm, asfalt, temizlik,
zabta vb. bölümlerinde uzun zamandr taeron içiler çalyor. Belediyelerde kadrolu içilerin birkaç katndan daha fazla taeron içi istihdam ediliyor. Çünkü belediye
yönetimleri için taeron içi demek, ucuz ve güvencesiz içi demek. Nitekim konutuumuz çok sayda taeron içi, düük asgari ücrete, sendikasz, sigortasz,
uzun saatler boyu çaltklarn ifade ettiler.

Her ylsonunda girdi-çkt yaplarak taeron içilerinin
i sözlemesi yenileniyor ve kdem tazminat hakk kazanmalarnn önüne geçiliyor. Hakkn arayan derhal kap dar ediliyor. Bir içi, belediyede çalan avukat, mimar ve
mühendislerin dahi birer yllk sözlemeli içi olarak ie
alndklarn belirtti. 90’l yllardan bu yana taeron firma
sahipleri ve belediye bakanlar kol kola yeni ihalelerde,
ucuz içilik sayesinde kâr üstüne kâr elde ettiler.

Sendikal Mücadeleyi Yükseltmeliyiz
Bilindii gibi belediye içileri Genel-, Belediye-,
Hizmet- ve Tüm Bel-Sen gibi sendikalarda örgütleniyorlar. Sendika yöneticileri ve temsilcileri ile yaptmz sohbette sendikaclar, sendikalar arasndaki rekabetten, sendikalarn patronlarn çkarn savunan burjuva siyasi partilerin arka bahçesi haline getirilmek istenmesinden, taeronlatrma uygulamalarndan ikâyetlerini sürekli dile getiriyorlar. Dier yandan yasal uygulamalar gerekçe göstererek, taeron içileri sendika üyesi yapmak konusunda henüz mücadeleyi yeterli düzeyde yükseltebilmi deiller. Bu durum kadrolu ve taeron içilerin
ortak mücadele etmesinin önünde bir engel tekil ediyor.
Ortak mücadelenin dna düen taeron içiler, kadrolu
içileri “ayrcalkl içiler” diye tanmlarken, kadrolu içiler
de, taeron içilerin hallerine “üzüldüklerini” belirtiyorlar.
Bu tam anlamyla içiler arasnda bir bilinç çarplmas yaandnn resmidir. Patronlar, içileri bu ekilde
“kadrolu” ve “taeron” olarak bölmeyi baardklar müddetçe kaybeden daima tüm içiler olacaktr.

Belediye çilerinin Mücadelesine Destek Ver!
Belediyeler emekçilerin deil sermaye snfnn çkarlarna hizmet ediyor. Belediye içisine yönelen sendikaszlatrma, iten atma, sosyal haklarn gasp etme ve taeronlatrma saldrlar artarak devam ediyor. Saldrlar
durdurmak, haklarmz korumak ve sorunlarmz çözmek
için belediye içileri olarak dayanma ve birlik içinde olmalyz. Sermaye snfnn yasalarna ve basklarna kar
örgütlü mücadeleyi yükseltmeliyiz. zmir Kent A.. içileri,
Kocaeli Belediyesi içileri, Esenyurt ve Kadköy Belediyesi
içileri, haklarn korumak için aylardr sürdürdükleri eylemlerle, direnilerle seslerini duyurmaya çalyorlar. ster
kadrolu olalm ister taeron içisi, devam eden bu direnilere destek vermeliyiz. Sendikalarmza sahip çkmal, onlar mücadele eden snf örgütleri haline getirmeliyiz. 
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ten atmalar durdurulsun, i saatleri düürülsün, herkese i!
Ücretsiz izinler ücretli izinlere çevrilsin!
Herkese i güvencesi salansn!
Sendikasz çaltrmaya son!
Asgari ücret vergi d braklsn, vergiler patronlardan kesilsin!
çilerin kredi kart, elektrik, su ve doalgaz borçlar silinsin!
Elektrie, gaza ve suya zamlar durdurulsun, yaplan zamlar geri
alnsn!
x Gda fiyatlar
ucuzlatlsn!
www.uidder.org

Acil Taleplerimiz çin Mücadeleye!

x Ev kiralar dondurulsun!
x Emekçilere parasz salk, eitim, konut ve ulam!
x Patronlarn muhasebe defterleri içilere açlsn! Üretimde içi
denetimi!
x Kriz gerekçesiyle kapatlan veya tensikata urayan fabrikalar
içilerin yönetimine!
x sizlik sigortas fonu içi yönetimine!
x sizlik sigortas ödenei i buluncaya kadar ödensin!
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Ç HAREKETNDEN

Emekçiler Salkta Saldr Politikalarna Kar Alandayd
S

endikalar ve salk meslek odalar AKP hükümetinin
“salkta dönüüm” ad altnda gerçekletirmek istedii hak gasplarn protesto etmek için Kadköy skele
Meydannda bir miting düzenledi. UD-DER de mitinge
katlarak destek verdi. Sk sk, eitim ve salk hizmetlerinin tüm emekçilere eit ve parasz ulatrlmasn, güvenceli i koullarnn salanmasn talep eden sloganlar
haykrld. Konumalarda, saln daha pahal hale
getirildiine dikkat çekildi. Salk emekçileriyle beraber
tüm emekçilere ykm getiren Salkta Dönüüm Programnn ve SSGSS yasasnn iptal edilmesi talepleri dillendirildi.
Miting srasnda sohbet ettiimiz emekçilere neden
mitinge katldklarn ve taleplerini sorduk:
Bir matbaa içisi: Salk hakk için buradaym.
Ücretsiz salk hakk istiyorum. Göztepe SGK’dan bir
randevu aldm. Bir tahlil için üç gün boyunca muayene
oldum. Bu ilemler hzlandrlmaldr.
Tek-Gda- 8 No’lu ube yöneticisi: Parasz salk hakk için buradayz. Bu hükümetin salktaki 9 aylk
bütçe aç 40 milyar dolara ulat. Kuyruklar yok ettik
diyerek, salkta reform yaptklarn ifade ediyorlar. Sendikalar olarak bizler de çok bir ey yapmyoruz. Daha
önceleri içi haklarn yok eden yasalara kar herhangi

bir ey yapmadk. Srada kdem tazminat hakkmzn
yok edilmesi var. Dünya nasl küreselletiyse emek de
küresellemelidir. Türk içisinin Yunan içisinden bir fark
yoktur, her ikisi de birlikte hareket etmelidir. Sermaye snrlar at, içi snfnn da önüne konan snrlar amas
gerekiyor.
Bir taeron salk içisi: Çaltm hastanede i
güvencemiz yok. Her gün kayg duyarak ie gidiyorum.
Çok düük ücret alyoruz. Çalma yerlerimiz bizlere danlmadan deitiriliyor. Rapor vermemek için her ey
yaplyor. Bu mitinge sesimi duyurmak için katldm. Biz
de insan yerine konmak istiyoruz. Örgütlenmeliyiz. Bizler
bilinçli deiliz. Fakat mücadele ettikçe öreniyoruz.
Bir eczac: Bizler muayene ücretini hastalardan tahsil etmek istemiyoruz. Muayenelerin ücretsiz olmasn istiyoruz. Halk bu yasay bilmiyor, SGK’nn ne olduunu
ilaç almaya geldiinde öreniyor. Bazen bizlerin bu paray kendi hesabmza istediimizi sanyorlar. Bizler sadece
aracyz.
Banka içisi: SGK uygulamalarn protesto için buradayz. Annem tansiyon hastas, ablam hasta. Muayeneden sonra ilaç almaya gittiimizde eczanelerde ilaç paras dnda para isteniyor. Sadece salk deil kapitalist
sistemin bütün temeli bozuk. 

“Türk Metal, Uzel çisini 49 Ay Taksitle Satt”
T
ürk Metal sendikas Uzel Makina
patronuyla, Uzel içilerinin alacaklarnn 49 aylk taksitlere bölünerek ödenmesi dorultusunda bir anlama yapt. Sendikann ube binasnda toplant yapan sendika ube
bakan ve avukat, içilere bu konuda açklama yapt. çilerden bazlar
bu anlamay imzalarken, “Türk
Metal Uzel içisini 49 ay taksitle satt” diyerek anlamaya tepki gösteren
300 içi ise, i mahkemesine bavurma karar ald. çiler, Uzel Makina patronu Önder Uzel’e kötü niyet
tazminat davas açacaklarn, Türk
Metal sendikas hakknda da tazmi-

nat davas açacaklarn duyurdular.
Uzel içileri bu süreçte tüm snf kardelerinin desteini bekliyorlar. UDDER’e Uzel içilerinden gelen açklamay aada yaynlyoruz:
“300 Uzel içisinin toplu karar,
sendikann 49 ay taksitle anlat
Uzel Makina patronu Önder Uzel’i
ve Türk Metal’i önümüzdeki günlerde Bakrköy Adliyesinde toplanarak
mahkemeye vermek ve Türk Metal
sendikas yöneticileri hakknda suç
duyurusunda bulunup sendikadan
kii ba 35 bin TL tazminat istemek
dorultusundadr. çilerin elinde
bulunan toplant ses kaytlar ve
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Murat Salar’n içilere telefonda
yapm olduu tehdit ve telkinlerin
ses kayd mahkeme heyetine sunulacaktr. Bu ses kaytlarnn birer
kopyas basn kurulularna da yollanacaktr.”
“Bu metni yaynlamanz, Uzel içisinin mücadelesinin tüm genele
duyurulmasna ve kalben bal bulunduumuz mücadelemizi kazanmamza hizmet edecektir. Bunu tüm
sendika ve içi kurulularnn ve tüm
Türk Metal üyesi iyerlerinin duymasn istiyoruz. Artk Türk Metal’in
ipini çekmenin vakti geldi.” 

www.uidder.org
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Ç HAREKETNDEN

Taeron Salk çileri Ankara’da Bulutu
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Cesur Çuval
çisi Yalnz
Deildir!
ten atlan Cesur Çuval içileri, 1
Kasm Pazar günü Kartal Meydannda basn açklamas yaptlar. çiler, ücretlerin parça parça
verilmesine, 3 ikramiyelerinin kesilmesine, yakacak ve erzak haklarnn ellerinden alnmasna kar 26 Ekimde i durduklarn ve
bu nedenle patronun haksz yere
7 içiyi iten attn belirttiler. Bu
hakszlklara kar direneceklerini
ifade eden Cesur Çuval içileri,
bütün içi örgütlerini kendilerine
destek vermeye çardlar. Basn
açklamas “Cesur Çuval çisi
Yalnz Deildir!” sloganyla sona
erdi. Cesur Çuval içileriyle snf
dayanmasn yükseltelim! 
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Sabiha Gökçen çilerinin
Mücadelesi Sürüyor

H

ava- sendikasna
üye olduklar için
iten atlan Sabiha
Gökçen Havaliman içilerinin ie dönme mücadelesi devam ediyor.
çiler, 31 Ekimde havaliman yeni d hatlar
binasnn açln yapmaya gelen Babakan
Erdoan’ protesto ettiler. Jandarma 25 içiyi
gözaltna alarak içilerin
eylemine engel olmaya
çalt ve bitene kadar içiler karakolda tutuldu. Ancak bu gözda içileri yldrmaya
yetmedi. çiler serbest brakldktan sonra, “Ekmeimize Uzanan Eller Krlsn!”,
“çilerin Birlii Sermayeyi Yenecek!”, “SG arma Sabrmz Tarma!”, “çiler
Burada Tayyip Nerede!” sloganlar eliinde basn açklamas gerçekletirdiler.
Kartal’daki i mahkemesinde görülen ie iade davas ise Aralk ayna ertelendi.
SG içileri ilerine geri dönme mücadelesine devam ediyorlar. 

no: 20 • 15 Kasm 2009 • içi dayanmas

www.uidder.org

5

Ç HAREKETNDEN

Kent A.. çilerinin Oturma Eylemi Sona Erdi K

ent A.. içilerinin zmir’den balayan Ankara yürüyüü 32. gününde tamamland. 17 Ekim Cumartesi
günü saat 11’de tren gar önünde toplanan Kent A.. içileri, çeitli sendikalarn, emekten yana partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin katlmyla Abdi pekçi Parkna
kadar yürüdü. Burada Kent A.. içilerini karlama mitingi yapld. UD-DER’li içiler de Kent A.. içilerinin yannda yer ald. çiler Deniz Baykal’la görümek için 20
gün boyunca Abdi pekçi Park’nda oturma eylemi yaptlar. Eylemin devam ettii günlerde BBP’ye bal Alperen
Ocaklar üyesi olduklar anlalan faist bir grup içilere
saldrd. Saldrnn ardndan, çeitli demokratik kitle örgütlerinin katld bir basn açklamas gerçekletirilerek
bu faist saldr knand. çiler, Deniz Baykal’n görümeyi kabul etmemesi sonucunda 3 Kasmda eylemlerine son
verdiler. DSK’e bal Genel- sendikasndan yaplan
açklamada, 20 gündür devam eden oturma eyleminin
sona erdii, ancak mücadelenin artan kararllkla sürdürülecei dile getirildi. 

Düzce’de Nema Makina Limter-’e Yönelik
çileri Direnie Geçti Saldr Protesto Edildi
D

üzce’de kurulu bulunan yabanc ortakl Nema
Makine’de, Birleik Metal- sendikasna üye olduklar için 32 içi iten atld. çiler, ayn gün fabrika önünde
direnie geçtiler. Fabrika müdürü, sendikal içileri yldrmak için basklar arttrd ve ilk etapta istifa etmeyen 32
içiyi iten çkard. Niyetini açkça belli eden müdür, sendikay fabrikaya kesinlikle sokmayacan söylemekten
çekinmedi. Birleik Metal- sendikasnn sitesinde yer
alan açklama metninde, direnie geçildii gün Düzce
kaymakam ve belediye bakannn önce içileri ziyaret
edip dinledikleri sonra ise fabrika müdürüyle bir görüme
yaptklar açkland. Görümede fabrika müdürü, kaymakam ve belediye bakanna, “sendikayla veya sendikaya
üye içilerle herhangi bir görüme yapmalarnn ve sendikay tanmalarnn mümkün olmadn, sendika üyesi
olan içileri iyerinde çaltrmayacaklarn, bunun bir mücadele olduunu, iveren olarak bu konuda sonuna kadar
mücadele edeceklerini, sonucunda yasal olarak ne ceza
çkyorsa ödeyeceklerini, ama sendikayla anlamayacaklarn” beyan etmitir.
Açkça görüldüü üzere, patronlar yaanlan kriz döneminde tüm faturay içilere kesmekten geri durmazken, bu
uygulamalara kar örgütlenerek tepki gösteren içileri de
yasalar yok sayarak iten atmakta ve bu yaptklarn pervaszca savunmaktadrlar. Evet, bu bir mücadele; iki snfn mücadelesi. çi snf ancak örgütlenerek ve mücadele
ederek patronlar snfnn karsnda kazanlm haklarn
koruyabilir ve yeni haklar kazanabilir. Sendikal örgütlenme hakkn kullandklar için içi kardelerimiz iten atlyor. Tüm bu yaananlara dur demek için örgütlenmenin
ve Düzce Nema Makine içileriyle dayanma an örmenin günüdür. 
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T

orgem tersanesinde YET Denizcilik taeron irketinde
dört aydr maalarn alamayan 25 içinin alacaklar
konusunda patron ile görümeye giden Limter- sendikas
Genel Bakan Cem Dinç’e tersane patronu saldrda bulundu. Torgem patronu içilerin haklarn gasp ettii gibi
Limter- bakan Cem Dinç’e de görüme esansnda hakaretlerde ve korumalaryla birlikte fiziki saldrda bulunarak
emek düman çirkin yüzünü bir kez daha göstermitir.
Limter-’e yaplan saldry knamak amacyla Torgem
tersanesi önünde bir basn açklamas düzenlendi. Basn
açklamasna iten atlan Torgem içileri ve aileleri, Limter üye ve yöneticileri, Deri- Tuzla ubesi, EmekliSen, DSK Eitim Daire Bakan Celalettin Aykanat, UDDER ve ESP de katld. Basn açklamasnda, “Bu saldry
nefretle knyoruz. Direniimizle bu saldry yantlayacaz.
Torgem tersanesi patronu sendikamzdan ve genel bakanmzdan derhal özür dilemelidir” denildi.
Biz UD-DER’li içiler olarak, yaplan saldrnn içilerin
tümüne yapldn biliyoruz. Saldrnn amac korku salmak
ve bölgedeki içilerin sesini çkartmasn önlemektir. Saldr,
bu yönüyle tüm patronlarn arzusunu dile getirmektedir.
Ancak bu basklar içi snfn yldramayacaktr. 
içi dayanmas • 15 Kasm 2009 • no: 20
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“Rüyalar Ülkesi” ABD’de Neler Oluyor?
Pentagon’un Sava Bütçesi Büyüyor
A

BD bakan Barack Obama, 28 Ekimde, 2010 ylnn Savunma Fonu bütçesine imza att. Böylece ülke tarihindeki en
yüksek askeri bütçe onaylanm oldu. Dünyann en yüksek askeri harcama bütçesine sahip olan ABD’de, askeri bütçe son on ylda iki katndan daha fazla bir oranda artt. 2010 ylnn askeri
bütçesi 681 milyar dolar olarak açkland. Sala ayrlan bütçe ile kyaslandnda, kapitalist devletlerin insanlarn yaamasn
deil, savalarda ölmesini daha deerli gördükleri ortaya çkyor.
Bu haberlerden de anlalaca üzere, ABD’de isizlik ve yoksulluk hzla artarken, seçimi umut datarak kazanan Obama içileri deil sermayeyi düündüünü ve savaa devam edeceini
ortaya koymu oldu. Bir taraftan tekelleri kurtaran, öte taraftan
da 681 milyar dolar silah harcamasna ayran Obama’nn emekçilerin dostu olmad açktr. 

siz Says 16 Milyona Dayand Sosyal Yardm Kuyruunda 50 Bin Amerikal
S

ermaye snf ve sözcüleri krizden çkld teraneleriyle kitleleri kandrmaya çaladursunlar,
ABD’de yeni açklanan isizlik rakamlar gerçei
tüm çplaklyla ortaya koydu. statistik Bürosunun verilerine göre Eylül aynda %9,8 olarak gerçekleen isizlik oran Ekimde %10,2’ye yükseldi.
Bu veriler ABD’de son 24 yln en yüksek isizlik
rakamlarna ulaldn gösteriyor. Bu yükselile
birlikte ABD’de isiz says 15,7 milyona çkt. Bundan daha da kötüsü, tam zamanl bir ite
çalmayan içi saysnn 27 milyonu am olmas.
Yani yaklak 16 milyon isizin yan sra 27 milyon
içi de son derece düük bir kazançla yaamn
sürdürmek zorunda braklm bulunuyor. 

Fransa’da Göçmen
çilerin gali

F

ransa’da yüz binlerce göçmen içinin oturma izni alma mücadelesi
sürüyor. Göçmen içiler son olarak
Kuzey Paris’te bir binay igal ettiler.
Fransa’da herhangi bir Fransz gibi çalma ve oturma izinlerinin olmasn talep eden göçmen içiler haftalk eylemler düzenliyorlar. Son haftalarda toplam 4 bin 600 göçmen içi deiik yerlerdeki igal eylemlerine katlarak, çalma ve oturma izinlerinin verilmesini
istediler. 

A

BD’nin Detroit kentinde, çounluunu Siyahlarn ve Latin Amerika
kökenlilerin oluturduu 50 bin yoksul
içi, federal hükümet tarafndan yaklak 3 bin kiiye verilecei açklanan
yardm paketini alabilmek için uzun
kuyruklar oluturdu. Söz konusu sosyal yardm programndan faydalanmak için bavuru yapanlarn saysnn on binlere ulamas insanlar akna çevirdi. “Özgürlükler ve zenginlikler ülkesi” kavram
artk Amerika ile badatrlmyor. Ekonomik krizle birlikte gerçekler iyice su yüzüne çkmaya devam ediyor. Özgürlük de patrona, zenginlik de patrona. çiye ise kölelik ve yoksulluk krbac,
isizlik, evsizlik… 

rlanda’da çiler Alanlardayd



rlanda’da on binlerce içi, hükümetin içi saysnda ve ücretlerde kesintiye gitme planlarna
kar ülkenin dört bir yannda sokaklara döküldü. Bata Dublin olmak üzere pek çok kentte kitlesel
mitingler gerçekletirildi. Bakent Dublin’deki mitinge 70
bine yakn içi katlrken,
Cork kentindeki gösteriye de
20 bin içi katld. Kamu çalanlarnn kitlesel katlm saladklar mitinglere, özel sektör çalanlar da destek verdiler.

no: 20 • 15 Kasm 2009 • içi dayanmas

Hükümetin yeni bütçesi, hizmetlerde ve içi ücretlerinde kesintiye gidilmesini öngörüyor.
çiler krizin yükünün kendilerine
yüklenmesine kar çkmak için
mitingler düzenlerken, patron örgütleri “yabanc sermayeyi ürküteceini” ve “ilere zarar vereceini” söyleyerek mitinglere kar çkyorlar. Yüz binlerce içinin isiz
kalmas ve milyonlarn sefalet ücretiyle yaamak zorunda braklmas tuzu kuru sermayenin umurunda deil. 

www.uidder.org
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Güney Kore’de On Binler Alanlara Akt
üney Kore’de
Kore de 150
1 bin içi
içi, hükümetin uygulamaya koyd
duu yeni i yasalarn protesto etmek için 7 K
Kasmda alanlara akt. Kore
Sendikalar Federasyyonunun örgütledii kitlesel
mitingde, içiler, hükkümete öfkelerini ifade eden
sloganlar haykrdlar..
çilerin iddetli prrotestosuna urayan yeni i
yasas, irketlerin, ta
am zamanl iyerinde sendika için çalan sendiika temsilcilerine ücret ödemelerini yasaklyor. Sermaye hükümetleri söz
konusu yasay send
dikalarn güçlü muhalefeti
nedeniyle yaklak o
on yldr uygulamaya koyamamt.
Kore Sendikalar F
Federasyonu sözcüsü, sac
hükümetin bu tür ya
asalarla sendikalar zayflatmak istediini dile ggetirdi ve içilerin her türlü
araca bavurarak, geerekirse genel greve giderek
hükümete engel olaccaklarn söyledi. 

Meksika Hükümeti 44 Bin çiyi ten Att
M
eksika hükümetinin devlet
mülkiyetindeki ikinci büyük
elektrik irketini (Aydnlatma ve
Elektrik irketi) aniden kapatmasndan bu yana Meksika sokaklar içilerin kitlesel protesto gösterilerine
sahne oluyor. Bakent ve çevresinin
elektriini salayan irkette sendika
üyesi 44 bin içi çalyor.
çilerin iletmenin kapatlmasna
kar direnmesi, iyerlerini terk etmeyerek igallere girimesi ihtimaline karlk hükümet, içileri gafil avlayacak bir saldr operasyonu yürüttü. 15 bin polis ve 3 bin asker, iletmeye ait 100 kadar tesisi basarak
igal etti. çilerin tamam iten çkarld, sendika feshedildi.
Aslnda hükümet, en mücadeleci
sendikalardan biri olan Elektrik
çileri Sendikasnn (SME) örgütlü
olduu iletmeyi tasfiye ederek,
hem sendikay yok etmek hem
de içi snfnn en örgütlü kesimlerinden birinin gücünü zayflatmak istemektedir. Bunun
yan sra, içi snfnn dier kesimlerine saldrmann yolu da açlmaktadr. Nitekim elektrik içilerine ve örgütlülüklerine vurulan darbe tüm
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sermaye örgütleri tarafndan sevinçle karland. Patron örgütleri hükümeti destekleyen açklamalar yaynladlar.
16 Ekimde düzenlenen protesto gösterisine yüz binlerce
içi katld. ABD, Kanada ve pek
çok ülkedeki elektrik içilerinin örgütlü olduu sendikalarn Meksika
elektrik içileriyle uluslararas dayanma içerisinde olacaklarn açkla-

mas içilere moral kazandryor.
Meksika’da yaananlar bir baka
gerçei daha gösteriyor: Bir iletmenin özel irketlerin deil kapitalist
devletin mülkiyetinde olmas, içiler
açsndan hiçbir güvence oluturmuyor. çilerin tek güvencesi,
örgütlü güçleri ve mücadele kararllklardr. 

içi dayanmas • 15 Kasm 2009 • no: 20
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ETKNLKLERMZDEN

Emek Vermek…
Patronlara El
Bu Defa Kendimiz çin! Ense Çekmek
 Gebze’den isiz bir kadn içi
iç dikkat ediyor musunuz dostlar? Televizyonu, gazete sayfalarn incelerken bizim sorunlarmzdan, bize dair eylerden hiç
bahsedilmez. Vahetler, cinnetler, saptrlm siyasetler, magazin…
Bizi uyuturmak beynimizi bulandrmak için kurulmutur bütün düzenek. Falanca iyerinde yaanan i kazasnda ölen içi kardeimizden, neredeyse bir yla yakn süredir iyeri önünde grev yapan, mücadele eden arkadalarmzdan, dünyann herhangi bir yerinde ar
çalma koullarna maruz kalan içilerden, haklarmz için yaptmz mitinglerin güzel taraflarndan bahsetmez hiçbir
medya kuruluu.
te çi Dayanmas tam da bu aamada bizim için bir k oluyor. UD-DER’in aylk çkarm olduu haber bültenidir çi Dayanmas. çerisinde biz içilerden haberler vardr. Tek bir satr bile yoktur
içinde yabanclk duyacamz. çi snfna dairdir her ey. Bültenimizin geçen ayki saysn datrken bir içi arkadamza yaklatmda bana biraz sinirli olarak “Brakn bu ileri” dedi. “Neden böyle
söylüyorsunuz, biz kendi sorunlarmzn peini brakrsak kim uraacak bizler için” dediimde, “80’den sonra bitti içilik. çi snfn bitirdiler, yok ettiler. Bunun hesabn kimse sormuyor” dedi. Sakin bir
biçimde bültenimizi uzattm ve sadece bal okumasn istedim.
“12 Eylülün Hesabn çi Snf Soracak”… aknlkla bakt.
“Burada bunlar da m yazyor?” dedi ve dikkatlice okumaya balad.
Evet, bültenimizde bunlar da yazyor. Bültenimizi yazdklarmzla,
paylatklarmzla sürekli olarak besleyecek olanlar da biz içileriz.
Köle gibi çalrz patronlarn kâr için, bütün emeimizi sarf ederiz.
Karlnda iliimize kadar sömürülürüz. Biraz da olsa kendimiz için
harcayalm emeimizi. Bizi anlatan, bize öreten çi Dayanmas bültenimizi büyütelim. 

H

 Sultanbeyli’den bir taeron salk içisi
D-DER Bostanc temsilciliinde Zengin Mutfa adl
filmi izledik. Film, 15-16 Haziran 1970’te içi kardelerimizin durumunu anlatyordu. O dönemin patronlar içilerin haklarn gasp etmeye balamlar ve sendikalarn yani DSK’i kapatmak istemiler. çi snf da buna dur demek için 15-16 Haziran günlerinde i durdurarak sokaa çkm. O kadar büyük bir eylem olmu
ki patronlar bu mücadeleyi durduramayacaklarn
anlaynca çareyi ülkeyi terk etmekte bulmular.
Zengin mutfanda açlk yapan eski pehlivan Lütfü
Usta’nn deyimiyle içiler patronlara bir el ense çekmiler
ama patronlar yere düürmeyi baaramamlardr.
Orduyu göreve çaran patronlar içilerin üzerine saldrmlar.
Filmde ortalk sakinletikten sonra patronlarn stanbul’a geri dönüleri de anlatlyor. Çok net olarak gördüüm ey, içi snf ne zaman mücadele etmeye kalksa
patronlarn içileri anaristlikle suçladklar, “vatan millet
Sakarya” edebiyatyla faist çeteler oluturup içiyi içiye
krdrtt oldu. Patronlar içileri o kadar iyi tanyorlar ki
bizi nasl böleceklerini çok iyi biliyorlar. Peki biz içiler
neden patronlar bu kadar iyi tanyamyoruz? Neden onlarn yapmak istediklerini anlayamyoruz? Bunun için tarihimizi örenelim, okuyalm, aratralm. Örendiklerimizi baka içi kardelerimizle paylaalm. te o zaman biz
içiler patronlarn oyunlarna gelmemeyi baarabileceiz.
nanyorum ki içi snf bir gün kapitalist sistemi yenecek
ve o zaman güzel günler bizim olacak. 

U

92 Yl Önce çiler ktidar Ellerine Aldlar

 Aydnl’dan bir deri içisi
undan tam 92 yl önce, bugünkü Rusya topraklarnda içi ve yoksul köylüler, önce Çarlk düzenini sonra da ereti
duran burjuva iktidar ykp içi iktidarna
hayat verdiler. UD-DER Aydnl temsilciliinde 1917 Ekim Devrimi’nin kazanmlarn unutturmamak ve bölgemizdeki içilere
yeniden aktarmak için anlaml bir enlik
yaptk.
çi arkadalarmzn evlerinde hazrlayp
getirdikleri yemeklerin oluturduu UDDER sofrasyla açlan enlik, daha sonra,
UD-DER’in hazrlad “Ekim Devrimi”
belgeseliyle devam etti. Belgeselin ardndan dernek temsilcimiz yapt konumasnda mücadeleyi büyütmeye vurgu
yapt ve Ekim Devrimiyle kurulan içi iktidarnn günümüzde neden hâlâ yol gösterici olduu gerçei-

B
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ni kriz, emperyalist sava, hak gasplar
ve ulusal sorun üzerinden dile getirdi.
enliimiz serbest kürsü bölümü ile
devam etti. Serbest kürsüde söz alan bir
örenci kardeimiz, “sermaye okullarnda Ekim Devrimi’nden bahsedilmediine ve snf mücadelesi tarihini içi derneklerinden öreneceimize” deindi.
Bir kadn içi arkadamz da, iyerinde
kadn içilerin yaad basklara deinerek, yeni örendii içi iktidarnn
kadnlara tand haklardan etkilendiini söyledi. Serbest kürsüde mücadele etmek ve örgütlenmek gerektiine dair konumalarn ardndan, iirler, marlar ve
Enternasyonalin okunmas ile enlik son buldu. Üzerinden
92 yl geçmesine ramen Ekim Devrimi içi snfnn ve tüm
insanln kurtulu umudu olmaya devam ediyor. 
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FABRKALARDAN

Hasköy Sanayi Sitesi
çilerinin Sorunlar
 Hasköy Sanayi Sitesi’nde çalan bir içi
en Hasköy Sanayi Sitesi’nde çalmaktaym. Sermaye medyasnda krizin bitii denilen ey, aslnda bize içilerin bitii olarak
yansmaktadr. Yaklak 1500 iletmenin bulunduu sanayi sitesinde
biz çalanlarn hiçbir sorunu yansmyor boyal basna. Hasköy’de
çalan içiler olarak sorunlarmz öyle sralayabilirim:
9Bu bölgede sigortasz çaltrlan yüzlerce genç içi bulunuyor.
9Sigortal çalanlarn sigortalar ya eksik ya da asgari ücret
üzerinden yatrlyor.
9Çou yerde servis olmad için kamyon kasalarnda ie geliniyor.
9Her gün yüzlerce insann otoban balant yolu ve E-5’te kardan karya geçiinde zaman zaman ölümcül kazalar yaanyor.
9Bo arazi olmasna ramen, bölgede okulun olmamas, çraklk okulunda okuyan örencilerin ilçeye ve sanayi sitesine
ters bir yerde eitim görmesini zorunlu klyor.
9Yannda bulunan oto sanayi sitesini de hesaba katacak olursak yaklak 10.000 içinin bulunduu bu bölgede bir salk
kuruluu veya salk oca bile yok.
9Çalma koullar çok zor ve çalma saatleri 8 saatin çok
üzerinde.
9Hiçbir i güvenlii önlemi alnmyor ve buna bal meslek
hastalklar oldukça youn yaanyor.
9En önemli sorunumuz ise ayn kaderi yaayan biz sanayi içilerinin birbirimizden yaltk yaamas.
Bunlar sadece u anda gördüüm ortak
sorunlarmz ve daha pek çok sorun sralanabilir. Hasköy Sanayi Sitesi içisi olarak içi arkadalarma seslenmek istiyorum.
Patronlarn iine geldiinde onlarla
“bir aile” oluyoruz, ilerine gelmediinde ise üvey evlatlar oluyoruz.
Bu bize hak mdr?
Biz içilerin sorunlar nasl ortak ise
bu rezillikten kurtuluun yolu da ortaktr. Kendimize güvenmeli ve sorunlar-

B

mz
çözmek için
ören
mücadele etmeyi örenmesiz
liyiz. Emin olun sizlere
elin
bu mücadeleyi elinden
öret
geldiince öretmek
için çalan bir derU
neimiz var: UDDER! 
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Konveyör’de
Ksa Çalma
Ödenei
 Konveyör’den bir içi
rizin gündemimize girmesi ile birlikte
patronlar lehine birçok paket çkt ya da
yasalarda deiiklikler yapld. Bunlardan birisi de ksa çalma ödeneidir. Peki, nedir
bu ksa çalma ödenei? Yasada geçen tabir
ile “ekonomik kriz veya zorlayc sebeplerle
iyerindeki haftalk çalma sürelerinin geçici
olarak önemli ölçüde azaltlmas veya iyerinde faaliyetin tamamen ya da ksmen durdurulmas halinde verilen ödenektir”.
Ksa çalma ödenei, yaklak 2 ay önce
Konveyör’de de uygulanmaya baland. lk
olarak yaklak 80 kii, 15 günden 45 güne
kadar deien sürelerle izne çkarld. kinci
uygulama da Ekim aynn son haftasnda
karmza çkt. 40 kii ksa çalma ödenei
kapsamnda izne çkarld. zne çkmak balangçta güzel bir eymi gibi göründü içilerin gözüne. Çalmadan maann bir ksmn
devletten alabildiklerini düünüyordu içi arkadalarmz. Evet, sanki cebimize çalmadan bir para girmi gibi gözüküyor, ama bu
paralar nereden geliyor? Bu paralar aslnda
bizim cebimizden çkan paralar, her ay maamzdan kesilip sizlik Fonuna aktarlan paralar.
Farknda olmadmz bir dier konu ise
u: Yarn iten atldmz zaman isizlik sigortasndan yararlanmak isteyeceiz. Tabii
kriterlere uygun olursak yararlanabileceiz!
O zaman karmza bir daha çkacak ksa çalma ödenei. Yani diyelim ki biz iyerinde
ksa çalma ödeneinden yararlanp izne
çktk ve 2 ay ksa çalma ödeneinden para aldk. O takdirde isiz kaldmz zaman
isizlik ödeneinden alacamz ücretin 2 ayl kesilecek. Yani 6 aylk bir haktan yararlanabiliyorsak bu süre otomatikman 4 aya düecek. Bu da bizim için aslnda ciddi bir saldr anlamna geliyor.
Konveyör’deki içi arkadam, çaltmz
koullara her gün küfür ediyoruz, belki sinirlenip duruyoruz ama elimizden bir ey gelmeyeceini düünüyoruz. Oysa bizim gibi
düünen birçok içi arkadamz var. Onlar
bulup birlikte hareket etmemiz gerekiyor.
Ancak birlikte hareket eden içiler kazanrlar. 

K
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FABRKALARDAN

Kadn-Erkek Mücadelede Birlik Olalm
 'kitelli’den bir kadn içi

Ö

ncelikle UD-DER’e teekkürlerimi sunuyorum bana
bilinç verdikleri için. Burada her eyi öreniyoruz.
Bize nasl hakszlk yaplyorsa dünyann her yerinde yaplyor içilere. Onlar da bu hakszlklara kar çkmak için bir
aradalar ve bir eyler
için mücadele ediyorlar.
Kadnlara bask neden?
Evde, ite, sokakta…
Biz insan deil miyiz,
bizim de haklarmz yok
mu? Kadn-erkek neden ayrlr ki, bizim eit
olmamz lazm her konuda, birlememiz birlik
olmamz, mücadeleye
atlmamz gerekmez mi
hep birlikte? Sonuçta
her ey bizim elimizden
geçmiyor mu? Hepimiz
snf kardei deil miyiz,
soruyorum size. Birlik
olup, bir mücadele altnda toplanp nasl haklarmz örenebiliriz? Patronlara
kar ezilmemeyi, boyun ememeyi, yeri geldiinde cevabmz nasl vereceimizi örenmek varken, niçin biz kadnlar
bu kadar eziliyoruz?

Hamile çi
Kadnlara Bask
Yaplyor!
 Kocaeli’den bir kadn metal içisi

H

amile kadnlar hazmedemeyen patron, hayli rahatsz
olmu olmal ki bize bir i çknda salk semineri
verdirmiti. Doktor aile planlamas üzerine seminerini, çok
çocuk sahibi olmann maddi skntlar beraberinde getireceini söyleyerek noktalamt. Oysa bizler yaanan tüm
skntlarn kaynann patronlarn kâr hrs olduunu çok
iyi biliyoruz. Bundan dolay iyerinde yeni anne adaylarna insanlk d muamele yaplyor. Sözcükler biz içi kadnlarn içler acs durumunu ifade etmeye yetmiyor.
yerinde sendika olmasna ramen yaanan sorunlarn
önüne geçmek için temsilciler hiçbir çaba sarf etmemektedirler. 2008’in bandan bu yana 4 arkadamz bebeini kaybetti. Bunun sebebi ise hamile olduklar bilindii halde ar ilerde çaltrlmalaryd. Görüyoruz ki, gözü dönmü patronlarn kâr hrs anne karnndaki ufack

14
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Bizim ürettiklerimiz hep patronlara, ya onlarn bize yaptklar! Bizi ezmek, bizi susturmak, üç kuru paraya çaltrmak istiyorlar. Gözümüzü açp haklarmz savunmalyz.
Ben her zaman kadn-erkek eitliine inanyorum. nsan bir
eyleri tek bana baaramaz, birlikte olmadan bu sava
kazanamayz. Gelin el ele verelim, birlikte bu snf
mücadelesinde özgürlüe doru yürüyelim.
Gelin içi kardelerim
birleelim. Siz de artk
örenin patronlarn bizi
nasl sömürdüünü ve
bizim de her eye ramen ayakta olduumuzu
görün. Görün ki açlsn
göz balarnz. Ben ezilmek istemiyorum, patronlarn hâkimiyetinde
olup istedikleri eyleri elde etmelerini hiç istemiyorum. Olan biz içilere
olmuyor mu? Biz içiler
sonuçta ayn çat altnda
çalyoruz. Hepimiz bir
ekmei bölümüyor muyuz? Bizim istediimiz insanca bir
yaam. Hakszlklara göz yumarak böyle devam etmez bu
hayat. Hepimiz birlik olalm, büyütelim örgütlü içi
snf mücadelesini! 
bedene bile kymaktadr.
Bir içi kadnn yaad skntlara ve sorunlara bakn,
bir de patron kadnlarn durumlarna. Bizler hasta, hamile
ve özürlü denmeden bu halde bile sömürülüyorken, patron snfnn kadnlarnn eli scak sudan souk suya dememektedir. Neden dersiniz? Çünkü bu kadnlara bir patron adayn daha dünyaya getirecei için titizlikle baklr.
Oysa emekçi kadnlar ar ilerde çaltrlrken hamilelikleri patronun umurunda bile deildir.
Dostlar, biz kadn içiler bu ve benzeri skntlar derinden yayoruz ve hiçbirimizin durumu dierimizden farkl
deil. Bu yüzdendir ki tüm
üm fabrikalarda örgütlenmek acilil bir görevdir. Bizler fabrikalarda
da kadnyla erkeiyle içi snf
f olduumuz için patronlar tarafndan sömürülüyoruz. Bu
yüzden örgütlenmeli, örgütlemeli ve mücadele
dele
bayran
yükseltmeliyiz.
iyiz.
Hiçbir zaman unutmamamz
mamz
gereken bir gerçeimiz
miz var:
Kadnn kurtuluu insanln
nsanln
da özgürlemesidir! 
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Ç HAKLARI

Meslek Hastalklar Kaderimiz Deil!
F

abrikalarda ve iyerlerinde i güvenlii tedbirleri alnmad için, her yl binlerce içi
meslek hastalna yakalanyor. Pek çok içi kardeimiz ise meslek hastalndan dolay erkenden göçüp gidiyor dünyadan. Çok sayda ikolu
kanser gibi amansz meslek hastalklarna yol
açyor. Meslek hastalklarna yakalananlar kaytlara olduundan daha az yansyor. Örnein
Türkiye’de her yl yaklak 80 bin kii meslek
hastalna yakalanyor, ama bu say istatistiklerde görünmüyor. Yani ne önlem alnyor ne de
denetim yaplyor. Meslek hastalndan dolay
ölenlerin says da ne yazk ki kaytlara yansmyor. Ankara Meslek Hastalklar Hastanesi yetkilileri her yl 2 bin kiinin meslek hastalndan dolay öldüünü söylüyor, ama kaytlara
geçen ölüm says bir ya da iki kiiyi geçmiyor.
Patronlar ve devlet yetkilileri meslek hastalklarna gereken önemi vermiyor. Çalma koullarnn arlamas, sendikaszlatrma, taeronlatrmann
yaygnlamas, i güvenliinden yoksunluk meslek hastalklarnn artmasna zemin salyor. Meslek hastalklar, iin niteliine ya da çalma koullarna bal olarak ortaya çkan
hastalklardr. Tekstil sektöründe çalan birçok içi tozdan
kaynakl olarak akcier hastalklarna yakalanyor. Kimyasal üretim yapan fabrikalarda çalan içiler kanser hastalklarna ya da cilt hastalklarna maruz kalyor. Banka ya da çar merkezi gibi yerlerde çalan içiler depresyon hastalklaryla kar karya. Gürültülü iyerlerinde çalan içiler duyma yetilerini kaybediyorlar. Ayakta i yapan
içiler varis gibi hastalklarla bouuyorlar. Uçucu madde
gibi malzemelerle üretim yapan, deri ya da plastik fabrikalarnda çalan içilerin cierleri gün gün eriyor. Madenlerde ve metal fabrikalarnda çalan içiler metal tozunun bir
sonucu olarak çeitli kanser hastalklarna yakalanyorlar.
Kot talama içilerinin silikozis hastalyla nasl boutuklarn ve birçounun öldüünü biliyoruz. Ayrca vardiyal çalma biçimi de uyku ve sindirim bozukluuna, unutkanlk ve sinir sisteminde hasarlara yol açyor.

Ne yapmalyz?
Patronlar içi sal ve i güvenlii konularnda gerekli
tedbirleri almakla yükümlüdürler. Oysa havalandrma sistemi, eldiven, kulak tkac, baret ya da maske gibi basit malzemeler iyerlerinde göstermelik olarak bulunmaktadr.
Yetersiz ve göstermelik olan bu malzemeler kalitesiz olduu
için de kullanlamyor. Oturarak i yapabileceimiz halde
birçok iyerinde oturmak yasaktr. Oysa teknolojinin bunca
gelitii bir dönemde üretim sürecine uygun donanmlarn
iyerlerinde kullanma sokulmas mümkündür.
Öncelikle meslek hastalklarnn gerekli önlemler alnd-

nda önlenebilir olduunu bilmeliyiz. yerlerimizde rutin
salk kontrollerinden geçmeyi, her 6 ayda bir tam teekküllü bir hastaneye gönderilerek muayene olmay ve iyerimizde iyeri hekimi bulunmasn talep etmeliyiz. Böylece
hastalklarn erken tehis edilmesi mümkün hale gelir.
Ayrca meslek hastalna yakalanma durumunda Meslek
Hastalklar Hastanesine bavurarak hastalmz tespit ettirmek hakkmzdr. Türkiye’de stanbul, Ankara ve Zonguldak’ta olmak üzere üç tane meslek hastalklar hastanesi var. Muayene için doktora gittiimizde bu hastanelerden birisine sevk edilmemizi isteyebilir ya da dorudan bu
hastanelere gidebiliriz. Sosyal Güvenlik Kurumu meslek
hastalna yakalanm içiye, salk yardm yapmak, geçici i göremezlik süresince günlük ödenek vermek, sürekli i
göremezlik halinde ise gelir balamak zorundadr.
Ancak bu yasal haklarmz bile mücadele etmeden hayata geçirilmemektedir. Meslek hastalklarnn önüne geçmek mümkünken, patronlarn kâr hrsndan dolay her sene yüzlerce içi hayatn kaybediyor, binlercesi ise yaamn
bu hastalklarla bouarak sürdürüyor. Eer örgütlenip mücadele etmezsek bu ölümler ve hastalklar devam edecek.
Meslek hastalklarn ortaya çkartan koullar ortadan kaldrmak, gerekli önlemlerin alnmasn salamak, insan ömrünü ypratarak hastalklara davetiye çkartan uzun çalma
saatlerine dur demek ve ücretlerimizi yükseltmek için mücadele etmemiz art!
 Saatleri Düürülsün!
çi Sal ve  Güvenlii Kurullar Kurulsun ve
çilerin Denetimine Verilsin!
Her Hastaneye Meslek Hastalklar Bölümü
Kurulsun!
Herkese Parasz Salk Hakk!
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