
Dünyan�n birçok kö�esinde i�çi mücadelesi yükseliyor. 
�spanya’dan �ran’a, Yunanistan’dan M�s�r’a, Türkiye’den 

Güney Kore’ye kadar pek çok ülkede ya�anan grev ve dire-
ni�ler i�çi s�n�f�n�n gücünü ortaya koyuyor. Geli�en grev ve di-
reni�ler i�çi kitlelerinin tüm dünyada huzursuz oldu�unu ve 
çürüyen kapitalist düzenden b�kt�klar�n� gösteriyor. Patronlar 
s�n�f�, uzun bir süredir neo-liberal politikalarla i�çi s�n�f�n�n ka-
zan�lm�� haklar�na sald�r�yor. Bu sald�r�lar sonucunda sosyal 
güvenlik ku�a çevrildi, mezarda emeklili�in yolu aç�ld�, i� saat-
leri uzad� ve ücretler dü�tü. Tüm bunlar yetmezmi� gibi, eko-
nomik krizin faturas� da i�çi s�n�f�na ç�kart�lmak isteniyor. Daha 
�imdiden yüz binlerce i�çi i�ten at�lm�� bulunuyor, zaten dü�ük 
olan ücretler iyice ku�a çevrilmek isteniyor ve toplu i� sözle�-
melerinde s�f�r zam dayat�l�yor.

Tüm bu sald�r�lara kar�� i�çi kitleleri grev ve direni�lerle ce-
vap vermeye ba�l�yor. Havayolu ve Telekom greviyle ba�la-
yan, SSGSS kar��t� eylemlerle geli�en süreç, yeni grev ve dire-
ni�lerle devam ediyor. Uzun bir süredir devam eden kimi grev-
ler, patronlar�n tüm bask�s�na ra�men k�r�lamam��t�r. Yörsan, 
Arçelik ve Tega grevleri buna örnektir. Bunlar� Kocaeli 
Üniversitesi, Desa Deri, Unilever, E-Kart, Çapa Ça� ve Arkas 
Liman i�çilerinin grev ve direni�leri izlemektedir. Önümüzdeki 
dönemde grev ve direni�ler daha da geli�ecektir. �stanbul 
Büyük�ehir Belediyesinde ve ilçe belediyelerde çal��an on bin-
lerce i�çi, toplu sözle�me süreci t�kand��� için i�yerlerine grev 
karar� asm�� bulunuyor. Metal i�kolunda ise, zorlu toplu söz-
le�me görü�meleri daha yeni ba�lam��t�r. Patronlar�n dayat-
malar�na kar�� i�çilerin mücadeleden ba�ka çareleri yoktur.   

12 Eylül fa�ist rejimiyle i�çi s�n�f�n�n örgütlülü�ünü da-
��tan patronlar son dönemde 
geli�en grev ve direni�lerden bir 
hayli rahats�z oluyorlar. Sendi-
kala �an, i�ten atmalar� ve 
toplu sözle�me görü�me-
lerinde s�f�r zamm� kabul 
etmeyen, grev, direni� ve 
yürüyü�lerle seslerini du-
yuran i�çilere, patronlar 
tahammül edemiyorlar. 
Patronlar, i�çilere bask� 

uygulayarak, sald�r�lar düzenleyerek, tutuklatarak ve para ce-
zas� kestirerek örgütlü mücadeleyi k�rmaya çal���yorlar. 

Tega grevine özel güvenlik sald�r�rken, Desa Deri i�çilerine 
“kald�r�m� i�gal” cezas� kesildi, Kocaeli Üniversitesinde Oleyis 
grevini ziyaret eden i�çiler ve sendika yöneticileri gözalt�na al�-
narak tehdit edildi. 1 May�s’ta i�çileri coplayan ve gaza bo�an 
polis, �stanbul Büyük�ehir Belediyesine yürümek isteyen 5 bin 
i�çiye de sald�rmaktan geri durmam��t�r. ��çilere tazyikli su s�-
k�lm��, gaz bombalar� at�lm��, coplanm�� ve üzerlerine panzer 
sürülmü�tür. Son olarak, Arkas liman i�çilerine sald�r�lm��t�r. 
Patronlar�n kiral�k u�aklar� grev yerine giden i�çilerin önünü 
kesmi� ve i�çileri a��r �ekilde yaralam��lard�r. Hastaneye kald�-
r�lan arkada�lar�n� ziyarete giden i�çilere ise jandarma müda-
hale etmi�tir. Ne var ki patron-polis-jandarma i�birli�i, grev ve 
direni�teki i�çileri y�ld�rmam��t�r. ��çiler, grev ve direni�lerine 
sahip ç�kt�klar�n�, mücadeleye devam edeceklerini aç�klam��-
lard�r. 

Yürüyen grev ve direni�lerin ba�ar�ya ula�mas�, tüm i�çi 
kitlelerine moral, cesaret verecek ve yeni mücadelelerin fitilini 
ate�leyecektir. Ancak grev ve direni�lerin ba�ar�ya ula�mas�n�n 
ve toplu i� sözle�melerinin i�çilerin lehine sonuçlanmas�n�n 
yolu, i�çilerin birlikte mücadelesinden geçiyor. Tek tek yürü-
yen grev ve direni�leri birle�tirmeli, i�çilerin birli�ini güçlendir-
meli ve patronlar�n kar��s�na daha güçlü bir �ekilde ç�kmal�y�z. 
Beri taraftan da, tüm sendikalar grev ve direni�lere omuz ver-
meli ve i�çileri yaln�z b�rakmamal�d�rlar. Sendikalar�n, grev ve 
direni�lere destek vermek üzere, örgütlü i�yerlerindeki i�çileri 
harekete geçirmesiyle mücadele daha da geli�ecek ve kitlesel-
le�ecektir. Geri ad�m atan ise patronlar olacakt�r. 

Grev ve direni�lerin ba�ar�ya ula�mas� için dayan��ma-
y� ve mücadeleyi yükseltelim. ��çi s�n�f�n�n örgütlen-
mekten ve mücadele etmekten ba�ka bir ç�kar yolu, 

ba�ka bir kurtulu�u yok-
tur. ��çi s�n�f� ya örgütlü-
dür ve her �eydir ya da 
örgütsüzdür ve hiçbir 
�eydir! 

Ya�as�n i�çilerin birli�i!
Ya�as�n s�n�f dayan��mas�!
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Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan��may� Büyütelim!
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Bir gün ba�bakan çal��t���n�z fabrikay� ziyarete gelirse ne 
olur dersiniz? ��çiler olarak ya�anan sorunlar� s�ralay�p 

hesap m� sorars�n�z, yoksa yan�ndaki patron ve sendika bü-
rokratlar�n� alk��lay�p “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye 
hayk�rmaya m� ba�lars�n�z? Üzülerek ifade edelim ki içinde 
bulundu�umuz örgütsüzlük ve bilinçsizlik ko�ullar�nda i�çi 
s�n�f�n�n ço�unlu�u ikincisini tercih ediyor. 

Ba�bakan Tayyip Erdo�an Tuzla tersanelerinde ve Kozlu 
maden ocaklar�nda adeta i�çilerin önderi gibi kar��land�. 
Tuzla tersanelerinde ya�anan onca i�çi ölümüne, kay�t d��� 
ve a��r sömürü ko�ullar�na ra�men bir grup tersane i�çisi 
Erdo�an’� “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye hayk�r�p 
alk��lad�lar. Erdo�an ve yan�ndakiler önce i�çilerin tepkisi 
var san�p panikledilerse de, söylenenler anla��l�nca düzen 
korosunun yüzü gülmeye ba�lad�. ��çiler karde�lerinin öl-
mesi ile sermaye düzeninin politikalar� aras�ndaki ba�� ku-
ramam�� ve gerçek suçluyu görememi�lerdi. Bu ya�ananlar 
ilk de�ildi, son 
da olmad�. 

Aradan k�sa 
bir zaman geç-
meden Erdo�an 
bu kez Zon-
guldak maden-
lerindeydi. Er-
do�an’a Çal��-
ma Bakan� Faruk Çelik, Türk-�� Ba�kan� Mustafa Kumlu, 
Genel Maden ��çileri Sendikas� Ba�kan� Ramazan 
Denizer’in de oldu�u kalabal�k bir bürokrat tak�m� e�lik etti. 
Elbette bu iki sendikac� olmasa resim tamamlanmam�� 
olurdu! Öncelikle sendika yöneticileri teslim al�n�p, düzen 
güçlerine yedeklenmeliydi! Patronlar� ve sendikac�lar� yan-
lar�na alan sermaye politikac�lar� i�çilerin kar��s�na tam 
kadro ç�k�p güven tazeliyorlar. “Mücadeleye gerek yok, biz 
birlikteyiz, her �eyi masa ba��nda çözeriz” diyorlar. 

Yolu aç�lan Erdo�an, Türkiye Ta� Kurumu müdürlü�ü-
ne ba�l� “Uzun Mehmet 1” kuyusundan maden oca��na 
inerek �ovuna ba�l�yor. Onu “kuyuba��” diye tabir edilen 
yerde bir maden i�çisi “Sizi burada görmek bize gurur ver-
di Ba�bakan�m” diyerek kar��l�yor. Ba�bakan Erdo�an da-
ha sonra “Payton” ad� verilen rayl� sistem arac�na biniyor 
ve araç nakliyat �efinin, “Durmak yok, yola devam” sözleri 
ile hareket ediyor. Erdo�an yerin yar�m kilometre alt�nda 
bembeyaz i�çi tulumu ile kazma sallay�p kömür ç�kar�yor. 
��çilerle yemek yiyor. Elbette kameralar�n önünde bir de 
nutuk at�yor. Ekmek mücadelesi verirken �ehit dü�en i�çile-
ri an�yor ve ilk kez oca�a inen bir ba�bakan olarak mutlu 
oldu�unu ve zarar eden bu kurumlar� çal��anlar ile kâra ge-
çirme gayretinde olacaklar�n� söylüyor. Erdo�an ayr�ca ma-
dene yeni i�çi al�naca��n� vaat ediyor. Özetle ba�bakan ve 
yan�ndaki sendikac�lar kalabal�k bir medya ordusu ile oca-
�a iniyor, kazma sall�yor ve i�çilerden dua ve alk�� al�p, s�-
k�nt�lar� birlikte a�aca��z mesaj� veriyorlar. 

Zonguldak maden havzas� uzun y�llar militan mücadele-

lerin ya�and��� yerlerden biriydi. Maden havzas�nda fabri-
ka i�galleri, grevler, mitingler sermaye s�n�f�n�n korkulu rü-
yas� olmu�tu. �� kazalar�nda, göçükte, grizuda s�n�f karde�-
lerini kaybeden i�çiler, tüm bunlara kar�� örgütlü mücade-
lenin en güzel örneklerini vermi�ti. Fakat aradan geçen za-
manda i�çi s�n�f�n�n genelinde oldu�u gibi maden bölgesin-
de de örgütlü halkalar koptu. Maden i�çileri ya�ad�klar� se-
faletin, i� cinayetlerinin hesab�n� soracaklar� yerde sermaye 
politikac�lar�ndan medet umma noktas�na gerilediler. 
Örgütsüzlü�ümüzün en belirgin sonuçlar�ndan birini ya��-
yoruz. Meydanlarda hesap soran i�çiye ba��r�p azarlayan, 
i� cinayetlerini ola�an gören sermaye politikac�lar�ndan i�-
çiler lehine politikalar beklemek ç�kmaz soka�a sapmak an-
lam�na geliyor. 

Erdo�an ve sendika bürokratlar�n�n ziyaretlerinin üze-
rinden bir hafta geçti ki, ayn� madende göçük meydana 
geldi. Madende 1 i�çi öldü, 2 i�çi yaraland�. Erdo�an’�n zi-

yaretinin ard�n-
dan tersaneler-
de ölümlerin sa-
y�s� 100 i�çiye 
ula�t�. Bu u�ur-
suzlu�un gerçek 
sebebi kapita-
lizmdir. Kapita-
lizm i�çiyi sade-

ce sömürmüyor onu katlediyor ayn� zamanda. Göçüklerle 
tepemize çöken kapitalist sömürü düzenidir. Yerin metreler-
ce alt�nda ölmesi gereken i�çi karde�lerimiz olmamal�, top-
ra�a gömülmesi gereken kapitalizm olmal�. Bunu gerçek-
le�tirecek güç i�çi s�n�f�nda var. Ancak bu güç bugün örgüt-
süz. 

��çi s�n�f�n�n içine dü�tü�ü bu durumun en büyük so-
rumlular�ndan biri sendika bürokrasisidir. Ekonomik Sosyal 
Konseyde, sermayenin temsilcileriyle birlikte, i�çi s�n�f�n�n 
artan tepkisi törpülenmiyor mu? Konfederasyon kurullar�n-
da sermayenin siyasetçileri en büyük lider gibi kar��lan�p, 
konu�turulup, sonra da alk��lanm�yor mu? Grev, dayan��-
ma ve mücadele için haz�rlanan i�çiler en ba�ta sendika 
bürokrasisinin tepkisi ile kar��la�m�yor mu? �hanet içindeki 
sendika bürokrasisi i�çi s�n�f�n� sermaye politikac�lar�n�n ve 
ideolojisinin kuca��na itiyor. 

Önderliksiz ve örgütsüz kalan i�çi s�n�f� kurtulu�u serma-
ye politikac�lar�nda ar�yor. S�n�f mücadelesinin geçmi�e gö-
re hayli gerilemi� oldu�u günümüz ko�ullar�nda bundan 
daha do�al bir durum olamaz. Fakat sermaye partilerinin 
i�çi dostu görünen yüzlerinin ard�nda sadece sermaye s�n�-
f�n�n ç�karlar� vard�r. Önceki partilerin patronlar�n sad�k bir 
hizmetkâr� oldu�u nas�l görüldüyse, AKP’nin gerçek yüzü 
de öyle aç��a ç�kacakt�r. ��çi s�n�f� örgütlenip bilinçlendi�in-
de ve kendi ba��ms�z ç�karlar�n� güden partisine kavu�tu-
�unda ise, fabrikalara, madenlere, tersanelere gelecek ser-
maye politikac�lar�n�, sendika bürokratlar�n� ve patronlar� 
ba�ka türlü “konuk” edece�iz! �

Madende Alk�� ve Ölüm
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U�D-DER: T�S görü�meleriniz neden t�-
kand�? 

Hasan Gülüm (Belediye-�� 2 Nolu 
�ube Ba�kan�): T�S süreci ikinci ayda 
ba�lad�.  �kinci ayda ba�lamam�za ra�-
men henüz görü�melerimizi sonland�-
ramad�k. Türkiye’de T�S sürecinde ina-
n�lmaz bir zaman çalmas�, yani oyala-
malar var. Grev sürecini zamana ya-
yan, i�verenlere olanaklar sa�layan bir 
T�S süreci var. Gaziosmanpa�a, 
Bayrampa�a, Üsküdar, Zeytinburnu, 
Ümraniye ilçeleri ile Büyük�ehir’e grev 
karar�n� ast�k. 6 ayd�r Büyük�ehir 
Belediyesi’nde yapt���m�z sözle�me gö-
rü�meleri 4 ücret maddesinde t�kand�. 
Büyük�ehir Belediyesi ile di�er beledi-
ye i�çileri aras�nda ücret dengesizli�i 
var. Biz bu T�S sürecinde bu e�itsizli�in 
ortadan kald�r�lmas�n� istiyor ve 
Büyük�ehir’de dü�ük olan i�çi ücretle-
rini e�it seviyeye getirmeye çal���yoruz. 
Belediyenin ücret art�� teklifi birinci y�l-
da %8, ikinci y�lda enflasyon oran�nda 
oldu. Biz ikinci y�l� kabul ediyoruz, fa-
kat birinci y�l� kabul etmiyoruz. Ücretin 
azl��� çoklu�u bir yana bizler için 
önemli olan dayat�lan� reddetmektir. 
Sadece ekonomik bir ret de�il, ayn� za-
manda politik bir rettir. Ücretten çok 
ücret politikas�n�n reddidir. Ücreti ko-
nu�acaksak gerçekten enflasyon ra-

kamlar�n� ve açl�k yoksulluk s�n�r� ra-
kamlar�n� da konu�mam�z gerekiyor. 

�ahan �lsever (Genel-�� 1 Nolu 
�ube Ba�kan�): Anadolu yakas� 1 Nolu 
�ube olarak Kartal ve Kad�köy 
Belediyelerinde T�S süreci 6 �ubatta 
ba�lad� ve halen devam ediyor. 
Ba�larda sözle�meye olumlu yakla��-
yorlard�, “iyi bir T�S yapaca��z”, 
“Kad�köy’de ya�amak ayr�cal�kt�r” di-
yorlard�. Fakat aradan geçen onca za-
manda sözlerini yerine getirmediler. 
Kad�köy’de ayr�cal���n ne oldu�unu 
gördük. ��çi say�s�n�n fazla oldu�u (850 
i�çi) ve yüksek ücret ald�klar� öne sü-
rüldü. Hâlâ ortada bir teklif yok. 
Kartal’da idari maddeler geçti. Baz� 
düzeltmelerimiz oldu. Fakat ücretlerde 
hâlâ anla��lmad�. Biz i�çilere, s�n�f�m�za 
ve sendikam�za güveniyoruz. E�er 
do�ru bir rota üzerinde mücadele ve-
rirsek inan�yorum ki bizler kazanaca-
��z. �nançl� ve kararl� bir mücadele ver-
meliyiz. 
U�D-DER: Belediye i�çilerinin çal��-
ma ko�ullar� ve ya�ad��� sorunlar 
nelerdir?

Hasan Gülüm: Edirnekap�’dan yü-
rüyü�ümüze engel olan, gaz ve su s�-
kan, cop sallayanlar bizim %8’i kabul 
etmemizi istiyorlar. Bu bask�lar ve öne-
rilen zam oran� bizce e�de�erdir. 24 
Ocak kararlar� ile uygulanan özelle�tir-
me ve ta�eronla�t�rma kararlar� özünde 
i�çi s�n�f�n�n örgütlülü�ünü hedef ald�. 
Bu sald�r�lar belediye i�çilerine de yö-
neltilmi� ve ta�eron �irketler belediye-
lere sokulmu�tur. Ta�eronlar siyasilerin 
yanda�lar�na ç�kar kap�s� olurken, biz-
lere yans�mas� ise örgütsüz çal��an i�çi-
ler olmu�tur. Bizlere diyorlar ki, as�l i�i 
ta�eronlar yap�yor dolay�s�yla önerilen 
ücret zamm� yeterlidir. Belediye yöne-
timleri i�çilere ve temsilcilere, i�ten at-
ma, i�yeri de�i�tirme gibi bask�lar uy-
guluyorlar. Çal��ma ko�ullar�m�z di�er 

i�yerlerine göre çok kötü de�il, fakat 
gün geçtikçe bu ko�ullarda da huzur-
suzluk ya�an�yor. 

Türkiye’de 11 milyon hizmet i�çisi 
var. Belediyelerde çal��an i�çi say�s� 
yapt���m ara�t�rmaya göre 3 milyon ci-
var�nda. Sendikal� i�çi say�s� tüm bele-
diyelerde 200 bine yak�n. Ta�eron i�çi 
say�s� çok fazlad�r. Ta�eron i�çi say�s� 
bire üç civar�nda. Ta�eronlarda örgüt-
lenme zorluklar� ve engeller var. Fakat 
�STON, �SFAK gibi �irketlerde örgüt-
lendik. Ama örne�in Çapa ve Park ve 
Bahçe’de örgütlenmenin önünde zor-
luklar var. Bir ta�eron Türkiye çap�nda 
i� yap�yor. Bu i�çiler esnek çal��ma 
yöntemleriyle çal��t�r�l�yor, belirli süreli 
ve ça�r� usulü çal��malarla örgütlenme-
leri engellenmeye çal���l�yor. Asl�n da 
tüm bunlar�n kayna��nda 12 Eylül ya-
salar� var. 80’li y�llar fiili sald�r� döne-
miydi ve 90’l� y�llardan sonra ikinci bir 
sald�r� dalgas� daha geldi. Biz bu süre-
cin sonuçlar�n� ya��yoruz. Fakat karam-
sar de�iliz.

�ahan �lsever: Norm kadro dolay�-
s�yla yeni i�çi al�nm�yor. En büyük so-
runumuz özelle�tirme ve ta�eronla�t�r-
man�n belediyelerde giderek yayg�nla�-
t�r�lmas�d�r. Kartal ve Kad�köy’deki i�çi 
arkada�lar�m�z�n i�lerinin ta�eronlara 
devredilmesi bir s�k�nt�ya neden olu-
yor. Bizce i�çiler için bilinç ve kimlik 
sorunu çok önemlidir. Biz e�itim süre-

“Grev Yeri Sokaklar Olacak”

Hasan GÜLÜM

�stanbul’da belediye i�çilerinin toplu i� sözle�me görü�meleri t�kand�. ��çiler sendikalar�yla birlikte belediye kap�lar�na grev karar�n� 
ast�lar. Fatih Belediyesinde al�nan ilk grev karar�n�, Eminönü, Zeytinburnu, Beyo�lu, Sar�yer, Kartal, Üsküdar, Kad�köy ve 
Büyük�ehir Belediyeleri izledi. On binlerce i�çiyi temsil eden Türk-��’e ba�l� Belediye-�� ile D�SK’e ba�l� Genel-�� sendikalar� ücret 
ve idari maddelerde iyile�tirmeler yap�lmas�n� istiyorlar. Her grev gibi, ba�layacak olan belediye i�çilerinin grevinin de ba�ar�ya 
ula�mas� için mücadeleyi genelle�tirmeye, dayan��may� büyütmeye ve en ba�ta da ta�eron i�çileri mücadeleye katmaya ihtiyaç 
var. Belediye-�� ve Genel-�� sendikalar�n�n �ube ba�kanlar� ile belediye i�çilerinin sorunlar� ve grev sürecine ili�kin yapt���m�z rö-
portajlar� yay�nl�yoruz. 

�ahan �LSEVER
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cine daha da a��rl�k verece�iz. ��çiler s�n�f bilinci ve s�n�f 
kimli�ine sahip de�ilse ve bizler mücadele alanlar�nda i�çi 
arkada�lar�m�z� göremiyorsak öncelikle kendi eksiklerimizi 
görmemiz gerekiyor. Alanlara ve mücadelelere i�çileri kat-
mak için bu eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Belediye i�-
çilerinin (özellikle Kad�köy’deki i�çilerin) ald��� ücretin, as-
gari ücretli i�çilere veya Do�u’daki i�çilere göre iyi olmas� 
rehavete neden olmamal�. Her kazan�m mücadele ile elde 
edildi ve onlar� korumak için de mücadele vermek gereki-
yor. 
U�D-DER: T�S sürecinde kar��la�t���n�z bask� ve engel-
lemeler var m�, bu engeller nas�l a��l�r? 

Hasan Gülüm: Grevlere muhtemelen A�ustos ay�nda 
ba�layaca��z. Sendika ve grev yasalar� adeta i�çilerin greve 
ç�kmamas� için yap�lm�� yasalard�r. Örne�in sendikala�ma 
ve grev sürecinde patronlar i�yeri de�i�tirebiliyorlar, yürü-
yü� yapan grevci i�çilere polis bask� uygulayabiliyor, yasa 
grev gözcülerini s�n�rland�r�yor. Patronlara ise sadece 105 li-
ra para cezas� var. ��çilere i�ten atma, tutuklamalar, gözalt�-
na almalar ve cop var, ama patronlara sadece para cezalar� 
var. Biz bunlar� grev karar�n� asma sürecinde ve son dö-
nemde ya�anan direni� ve grevlerde de gördük. Desa Deri 
i�çilerine kald�r�m� i�gal cezas�, Tega i�çilerine sald�r�lar ya-
�and�. 

�ahan �lsever: Sendika seçimlerinden ba�layarak sendi-
kal mücadele üzerinde her türlü bask�y� görüyoruz. Sadece 
eli telsizliler taraf�ndan gelmiyor bask�lar, i�verenler taraf�n-
dan da bask�lar geliyor. Ben temsilcilik dönemlerimden iti-
baren bu bask�lara �ahit oldum. Gerçekten s�n�f mücadele-
sine katk� sunacak arkada�lara engel olunuyor. Bölgecilik, 
hem�ericilik yönü a��r basan ki�iler öne ç�kart�l�yor, seçilme-
ye çal���l�yor. Biz bunu k�rmaya çal���yoruz. Siyasilerin bas-
k�lar� ile kar�� kar��ya geliyoruz. CHP ve di�erleri diyerek i�-
çiler bölünüyor. Grev kararlar�n� asarken de engellerle kar��-
la�t�k. S�n�f dayan��mas� sayesinde bu engelleri a�t�k. Kartal, 
Kad�köy, Fatih gibi belediyelerde barikatlar ç�kt� kar��m�za. 
Bir kâ��t parças�n� dahi asmam�zdan korkuyorlar. Bask�lar 
her zaman olacak, direnerek bu bask�lar� a�aca��z. S�n�f mü-
cadelesi tarihi bunun örnekleriyle dolu. 12 Eylül sürecinden 
sonra bask�lar artarak sürüyor. Fakat bu bask�lar�, korku 
çemberini a�mam�z�n yolu mücadeleden geçiyor. 
S�n�f�m�zda bu güç vard�r. Önderlik edecek militan s�n�f sen-
dikac�l��� ve siyasal önderliktir. Devrimci güçlerin sendika-
larda faaliyet göstermesi, ortak mücadele yürütmesi, i�çiler-
le beraber mücadeleyi yükseltmesi gerekiyor. 
U�D-DER: S�n�f�n geneline yönelik sald�r� dalgas�n� püs-
kürtmek için sendikan�z ne yap�yor, neler yap�lmal�? 
Ortak dayan��ma ve mücadele hakk�nda neler yap�yor-
sunuz?

Hasan Gülüm: Ben sendikam�z ad�na konu�amam, �u-
bem ad�na fikirlerimi dile getirebilirim. Sendikalar�m�z bu 
süreci görebiliyor mu? Bence hay�r, görmüyorlar, görmek is-
temiyorlar. Bu süreç tehlikeli bir süreçtir. Siyasal kampla�-
malar�n ya�and��� bir süreçte kimse kendi gücü üzerinden 
yeni bir yol açam�yor. Üçüncü bir yol ile s�n�f�n kendi hak 
ve özgürlüklerini alabilece�ini göstermek gerekiyor. Tutucu, 
gerici ve siyasi iktidarlarla yan yana olan sendikac�lar�m�zla 
mücadele etmeliyiz. Biz SSGSS’de, 1 May�s ve �stihdam 
Paketi döneminde bunlar� gördük. 14 Mart SSGSS eylemi, 
90’l� y�llardan sonra s�n�f içinde en olumlu hareketlenme ol-
du. Bu hareket birle�ikti ve toplumsal destek görmü�tü. 
S�n�f hareketi ve s�n�f dostlar� birle�ti. Bu süreç bizce 14 
Mart, 6 Nisan, 1 May�s’ta ba�lad� ve bugün E-Kart’�, 
Unilever’i, Desa’y�, Yörsan’�, Arçelik direni�lerini ve beledi-
yelerdeki grev kararlar�n� yaratt�. Bizce bu grev ve direni�le-
ri, �imdi 14 Mart’taki gibi ortakla�t�rmak gerekiyor. Biz, 17 
Temmuzdaki eylemimize böyle geni� bir ortakla�ma ça�r�-
s�nda bulunduk. �lk hedef direni�teki i�çileri ortakla�t�rmak 
ikinci hedefse bu ortak hareketleri kal�c�la�t�rmakt�r. SSGSS 
sürecinin yeniden yap�land�r�lmas� ve daha da ileri noktala-
ra ta��nmas� gerekti�ini dü�ünüyorum. Grevleri, direni�leri 
ve siyasal talepleri ortakla�t�rmak gerekiyor. Geçmi�te de 
örne�in Zonguldak madencilerinin ortak eylemleri olmu�tu 
fakat bu hareketin kal�c�la�mas� için bizce siyasalla�mas� da 
gerekiyordu. Yap�lan sald�r�lar�n alt�nda s�n�f�n örgütsüzlü�ü 
var. F tiplerine kar��, NATO’ya kar�� daha önceki tarihlerde 
i�çiler mücadele ettiler ve kar�� ç�kt�lar. Bu dönemde de si-
yasal mücadeleye sahip ç�k�lmas� ve s�n�fa önderlik edilmesi 
gerekiyor. Grevin yeri sokaklar olacak. Grevlerde siyasal bir 
süreç ya�anacak. 

�ahan �lsever: Konfederasyonumuz D�SK’in de geçen-
lerde deklare etti�i gibi bu yasalara kar�� birlikte mücadele 
etmek gerekiyor. SSGSS sürecinde ya�anan birlik yeniden 
sa�lanmal�. Bu gerici yasalar� durdurman�n yolu tabandan 
gelen, �ubelerden gelen bir birle�me olabilir. Yoksa tepeden 
bir birle�menin etkili olaca��n� sanm�yorum. �stihdam Paketi 
sessiz sedas�z geçti, k�dem tazminat�nda ayn� ak�bete u�ra-
mamak için ortak taban mücadelesi gerekiyor. Tabandan 
örgütlenip tepeyi rahats�z etmek gerekiyor. Uzun bir süredir 
Türkiye ve dünya i�çi s�n�f�nda bir da��n�kl�k var. Egemen 
s�n�flar tüm dünyada örgütlü. Bizce sendikalar�n dünya ça-
p�nda örgütlülü�ü yetersiz. Eme�in mücadelesi her alanda 
yükselmelidir. Marx’�n “Bütün ülkelerin i�çileri birle�in” �iar� 
çok do�rudur. Uluslararas� dayan��ma �art ve gereklidir. 
Birlik, mücadele ve zafer �iar� gereklidir.  Sald�r� yasalar� sa-
dece Türkiye’ye has de�il, Yunanistan’dan, Fransa’ya dek 
dünyan�n her yerinde bu sald�r�lar yürütülüyor. ��çi müca-
delesine tüm ezilenlerin, i�sizlerin, köylülerin, kad�nlar�n da 
kat�lmas� gerekiyor. � 

              

“Uzun bir süredir Türkiye ve dünya i�çi s�n�f�nda bir 
da��n�kl�k var. Egemen s�n�flar tüm dünyada örgütlü. 

Bizce sendikalar�n dünya çap�nda örgütlülü�ü yetersiz. 
Eme�in mücadelesi her alanda yükselmelidir. Marx’�n 
“Bütün ülkelerin i�çileri birle�in” �iar� çok do�rudur. 

Uluslararas� dayan��ma �art ve gereklidir.”

“12 Eylül sürecinden sonra artarak süren bask�lar�, 
korku çemberini a�mam�z�n yolu mücadeleden 

geçiyor. S�n�f�m�zda bu güç vard�r. Önderlik edecek 
militan s�n�f sendikac�l��� ve siyasal önderliktir. 

Devrimci güçlerin sendikalarda faaliyet göstermesi, 
ortak mücadele yürütmesi, i�çilerle beraber 

mücadeleyi yükseltmesi gerekiyor.” 
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Ambarl�’daki Marport Liman�nda çal��an 700 
i�çiden 406’s� Liman-�� sendikas�na üye ol-

dular. ��çilerin 20 Haziranda sendikaya topluca üye 
olmalar� üzerine, patron 24 Haziranda 5 i�çiyi, 15 
Temmuzda ise 52 i�çiyi tazminats�z i�ten ç�kara-
rak kar�� sald�r�ya geçti. ��ten at�lmalara tepki göste-
ren i�çiler 17 Temmuzda direni�e geçtiler. Direni�e 
geçilmesinden bir süre sonra jandarma i�çilerin li-
mana giri�lerine engel olmaya ba�lad�. ��çiler limana 
yak�n bir yerde direni�lerine devam ediyorlar. 
Sendika açt��� i�kolu davas�n� kazand�, ancak i�e ia-
de davas� ve yetki davas� henüz sonuçlanm�� de�il.

Direni�teki liman i�çilerini ziyaret ettik. ��çiler di-
reni� alan�na kendi olanaklar�yla gidip geliyorlar, ye-
mek masraflar�n� da kendileri kar��l�yorlar. Sendika 
yeterli bütçesi olmad���n� ileri sürüyor ve hatta mahke-
me masraflar�n�n da i�çilerce kar��lanmas�n� istiyor.

��çiler, limandaki kötü çal��ma ko�ullar�n�n üstesinden 
ancak sendikal örgütlenmeyle gelebileceklerini söylüyorlar: 
“��e girerken, bize ayda 4 gün izin verilece�i söylendi�i hal-
de, 20 günde bir gün izin veriliyor. Yak�nlar�m�z�n cena-
zesi oldu�unda bile izin alam�yoruz, üç vardiyal� sistemde 
çal��t���m�z halde ço�u zaman fazladan bir vardiya daha 
çal��t�r�l�yoruz. Fazla mesailer yüzünden geç saatlerde eve 
gitti�imiz için çocuklar�m�z� ancak uyurken görebiliyoruz. 
A��r çal��ma �artlar� nedeniyle bel f�t���, varis gibi rahat-
s�zl�klar�m�z oluyor. ��yeri hekimine gitti�imizde «üç rapor 
bir penalt�» diyor. Yani üç rapor ald���m�zda i�ten ç�kar�l-
makla tehdit ediliyoruz. D��ar�da 30 derece olan hava s�-
cakl��� vincin içindeyken 60 dereceye ula��yor. ��yerinde 
bulunan iki tuvalet ve iki banyo 500 i�çinin ihtiyac�n� 
kar��lam�yor. Bir hak olan mazeret izni kulland�r�lm�-
yor. Bir gün i�e gelmedi�imizde ihtar veriliyor. Aya�� k�r�k 
olan i�çi arkada�a i�i yava�latt��� gerekçesiyle ihtar verili-
yor. Patron, müdürleriyle birlikte lüks otellerde e�lence dü-

zenlerken bize izin bile verilmiyor.”
Limanda az i�çiyle çok i� yap�ld���ndan s�k s�k i� kazala-

r� meydana geliyor. Bugüne kadar 11 i�çi hayat�n� kay-
betmi�, fakat hiçbir ölümün bas�na yans�t�lmad���na dik-
kat çekiyor i�çiler. �u anda sürdürdükleri direni�te de sos-
yalist bas�n d���nda mücadelelerine ilgi gösterenin olma-
d���n� ifade ediyorlar. 

Patron direni�in k�sa bir sürede bitece�ini umuyormu�, 
ama yan�ld���n� görmü�. Ancak sendikay� kabul etmeye ya-
na�m�yor, çünkü i�çilerin bir kez örgütlü bir yap�ya kavu�-
tuklar�nda eskisi gibi kuzu kuzu boyun e�meyece�ini bili-
yor. Hakl� da! Çünkü Marport i�çileri sendikal örgütlenme-
den asla vazgeçmeyeceklerini ve kazan�ncaya kadar 
mücadelelerinde kararl� olduklar�n� söylüyorlar. Bu di-
reni� de gösteriyor ki, en temel yasal haklar� kullanmak bile 
ancak mücadeleyle mümkündür. Sendikalar�m�za sahip 
ç�kmam�z, sendikala�an i�çi karde�lerimizin mücadelesine 
omuz vermemiz gerekiyor. 
Ya�as�n i�çilerin birli�i, ya�as�n liman i�çilerinin 
hakl� ve onurlu mücadelesi!

Marport Liman ��çileri Direniyor

Kent G�da’da i�ten at�lmalar�n ard�ndan tam bir gerici 
süreç ya�an�yor. �ki ki�inin konu�mak için yan yana 

gelmesine bile müsaade edilmiyor. Ya�anan protestolar�n 
üzerinden neredeyse bir aydan fazla bir süre geçmesine 
kar��n protestolar�n içinde yer alanlar tek tek müdür tara-
f�ndan sorguya çekilip tehdit ediliyor: “At�lacak listenin 
ba��ndas�n. E�er burada uzun süre çal��mak istiyorsan bu 
tür i�lerden uzak dur. Kendine bir an önce çeki düzen ver.”

Çal��anlar cephesinde ise, i�çiler sindirilmi� durumda. 
��ten atmalar�n ard�ndan yap�lan zamlarla i�çilerin gö-
zü boyanmaya çal���l�yor ve bu belli ölçüde etkili de olu-
yor. Örgütsüz, silahlar�n� iyi ku�anmadan kalk���lan 
her hareket yenilmeye mahkûmdur. 

Sendika (Tek G�da-��) cephesinde ise, ya�anan olaylar, 
fabrikadaki ba� temsilci dâhil tüm temsilcilerin kafas�n�n 
kopar�lmas�na neden oldu. Ba� temsilci olarak yeni ata-

nan ki�iyse, bölümün posta ba��yd�! Üretimde fazladan 
yap�lacak iki koli için i�çilerin can�na okuyan, “hastay�m”, 
“izin istiyorum” gibi cümleleri lügatinden ç�karm��, makine 
bozulup çal��mad���nda makinede çal��ana küfreden bir ki-
�i �imdi i�verene kar�� i�çileri temsil ediyor! �imdi bu ki�i 
bölüm bölüm dola��p kendisine “yard�mc� olacak” tem-
silci ar�yor. Patronlarla el ele veren sendika bürokrasisi, 
ruhlar�n�, kafalar�n� sermayeye satm�� bu tür ki�ileri i�çilerin 
temsilcisi olarak seçiyor. 

Benzer bir süreç 10 y�l öncesinde yine ya�anm��t�. 
Ama olanlardan dersler ç�kar�lmad��� ve mücadele örgütlü 
bir �ekilde hayata geçirilemedi�i için sonuç ayn� oldu. Tüm 
bunlar�n üstesinden gelecek olan, hem Kent G�da özelinde 
hem de genel olarak i�çi s�n�f�n�n deneyimlerine sahip ç�k-
mak, içeride ve d��ar�da örgütlenmektir. 

Ya�as�n örgütlü mücadelemiz!

Kent G�da’da Bask�lar Devam Ediyor
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TTNet, ça�r� merkezinde 
çal��an yüzlerce i�çisinin 
“performans�n� artt�r-
mak”, yani onlar� daha 
çok sömürmek için 
Ça�r� Merkezi 
Yönetim Sistemini ha-
yata geçirdi. 6 milyon 
dolara mal olan bu siste-
me göre her çal��an�n 
vardiya ve mola saatleri 

ça�r� yo�unlu�una göre sistem taraf�ndan belirlenecek. Yani 
yar�n ya da bir sonraki hafta hangi i�çinin hangi vardi-
yada çal��aca�� belli olmayacak. Herhangi bir ihtiyaç-
tan dolay� mola kullanmak isteyen i�çi ça�r�lar yo�unsa 
mola kullanamazken, henüz mola ihtiyac� olmayan bir ba�-
ka i�çi ise mola kullanmaya zorlanabilecek. Yemek saatle-
ri de ayn� yöntemle belirlenecek. Sistem yemek molas� ver-
meden hiç kimse yemek molas�n� kullanamayacak. 

Ankara’da ayn� �irketin ça�r� merkezine ba�l� olarak ça-
l��an yakla��k 650 i�çi, geçti�imiz sene içerisinde Haber-�� 
sendikas�na üye oldular. Bunun üzerine oradaki örgütlülü-
�ü da��tmak için �irket yönetiminin baz� giri�imleri oldu. 
Bunlar aras�nda Ankara’daki merkezi �stanbul’a ta��ma 
planlar� da var. Böyle bir durumda merkezin �stanbul’daki 

çal��anlar�n�n yapmas� gereken �ey, t�pk� Ankara’daki i�çi 
karde�leri gibi birlik olmak, sendikal örgütlülüklerini 
sa�lamak ve sald�r�lara kar�� anlaml� bir duru� ser-
gilemektir. �

�stanbul Üniversitesine ba�l� hastanelerde ta�eron �irkete 
ba�l� 707 temizlik i�çisi çal���yor. Günde 8 saat çal��ma-

lar� gerekirken 10-12 saat çal��t�r�lan, bayramlarda çal��maya 
zorlanan, bunun kar��l���nda hiçbir fazla mesai ücreti verilme-
yen, ücretleri son derece dü�ük olan i�çiler, bu azg�n sömürü 
ko�ullar�na kar�� mücadele edebilmek için yakla��k 1,5 y�l 
önce sendikala�maya karar vermi�ler. 650’den fazla i�çi 
Belediye-�� sendikas�na üye olurken, ilk etapta sendikal mü-
cadeleyi ba�latan 4 i�çi i�ten ç�kar�lm��. Ard�ndan �irket de�i-

�ikli�i, bireysel sözle�me önerileri gibi yöntemlerle sendikal ör-
gütlenme k�r�lmaya çal���lm��. Bu durumu kabullenmeyen 80 
i�çi de 1 Temmuzda i�ten ç�kart�lm��lar ve o günden bu 
yana direni�teler. Talepleri i�e geri dönmek ve sendikalar�n�n 
kabul edilip toplu sözle�me maddelerinin hayata geçirilmesi. 

Konu�tu�umuz i�çilerden birisi kendilerine dayat�lan birey-
sel sözle�me hakk�nda �unlar� söyledi: “Bana imzalatmak 
istedikleri sözle�mede hiçbir hakk�m yoktu. Saatlerce 
çal��mak zorunda kalacakt�m, sendika hakk�m yoktu 

ve en önemlisi i� güvencem de yok-
tu. Ben bu sözle�meyi kendi sonumu 
haz�rlamak için mi imzalayacakt�m? 
Ama patron baz� arkada�lar� kand�r-
d� ve onlar da imzalad�lar.” 

Grevde olan i�çilere hasta yak�nlar�n-
dan ve içeride çal��an i�çilerden de destek 
geliyor. �çerideki i�çiler ö�le paydoslar�nda 
grevde bulunan arkada�lar�n� yaln�z b�rak-
m�yorlar. Çal��an i�çilerden biri içeride ya-
�ad�klar�n� �öyle özetledi: “Biz içeride 
buradaki arkada�lar�m�za destek ol-
mak amac�yla bulunuyoruz. Greve 
kat�lmayan i�çileri ikna etmeye çal�-
��yoruz ve i�imiz çok zor. Patron bas-
k�s�ndan dolay� dikkatli olmam�z ge-
rekiyor.” 

��çiler s�k s�k grevi ziyaret etti�imizden 
dolay� çok memnun olduklar�n� ifade etti-
ler. Biz de onlara bu hakl� mücadelelerin-
de U�D-DER olarak yanlar�nda oldu�umu-
zu belirttik.�

�stanbul Üniversitesinde ��çilerin Direni�i Sürüyor

TTNet 
��çilerine 
Performans 
Sald�r�s�
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Düzce Desa Deri’de ya�ananlar�n ayn�s� �imdi 
de Sefaköy’deki Desa fabrikas�nda ya�an�-

yor. Desa patronu, sendikal� oldu�unu ö�rendi�i 
Emine Aslan’� 3 Temmuzda “performans dü-
�üklü�ü” bahanesiyle i�ten att�. ��ten atmalara 
tepki gösteren Deri-�� sendikas�, Düzce Desa’da 
dördüncü aya ve Sefaköy’de ise ikinci ay�na yak-
la�makta olan direni�te patronun yasad��� tavr�n� 
protesto etmek için 26 Temmuzda Sefaköy Desa 
önünde bas�n aç�klamas� yapt�. 

Bas�n aç�klamas�na, Tuzla ve Düzce’den gelen 
deri i�çilerinin yan� s�ra çe�itli sendikalar ve kitle 
örgütleri de destek sundular. Polisin yo�unlu�u 
ve eylem boyunca sergiledi�i provokatif tutum 
dikkat çekiciydi. Ancak patrona ve polise büyük 
bir öfke duyan i�çiler, tüm bask�lara inat, talep-
lerini dile getirdiler. Mücadelelerinin zaferle sonuç-
lanaca��na inanan i�çiler büyük bir co�kuyla slo-
ganlar�n� yükselttiler: “��çilere de�il, çetelere 
barikat”, “sendika hakk�m�z engellenemez”, “i�çi-
lerin birli�i sermayeyi yenecek”, “kurtulu� yok tek 
ba��na ya hep beraber, ya hiçbirimiz”, “zafer dire-
nen emekçinin olacak”, “Desa i�çisi yaln�z de�il-
dir”, “ya�as�n s�n�f dayan��mas�”. 

Bas�n aç�klamas�n� yapan Deri-�� genel ba�kan� Musa 
Servi, i�verenin ikiyüzlü tutumunu ve sendika üyesi i�çile-
rin i�ten at�lmalar�n� protesto etti. ��çilere ve sendikac�lara 
yönelik bask�lara da de�inerek �unlar� söyledi: 
“Sefaköy’de, gözalt�na al�nan sendikam�z yetkilileri 
ve üyemize, ayr� ayr� 62 YTL «kald�r�m� i�gal ceza-
s�» kesilmi�tir. �nanc�n, hakl�l���n ve yasalar�n 
önünde güçleri ancak buna yetiyor. Biz hakl�y�z, biz 
sermayenin kar��s�na hukuk ile inanç ve kararl�l�k-
la ç�k�yoruz.” Servi, son süreçte devam eden E-Kart, 
Unilever, Arçelik, Çay-Kur, Yörsan ve ARKAS i�çilerinin 
seslerinin k�s�lamayaca��n� da belirtti.

Bas�n aç�klamas�n�n ard�ndan, U�D-DER’li i�çiler olarak, 

8 y�ld�r Sefaköy Desa deride çal��an ancak sendikal müca-
deleden dolay� i�ten at�lan Emine Aslan ile sohbet ettik. 
En büyük deste�in ailesinden geldi�ini söyleyen Aslan ile 
birlikte iki o�lu ve k�z� da fabrika önünde bekliyor. 
Annesiyle birlikte fabrika önünde bekleyen 16 ya��ndaki 
o�lu �öyle diyor: “Cuma günleri fabrika önüne Çevik 
Kuvvet geliyor, bizim namaza giden i�çileri örgütle-
yece�imizden korkuyorlar. Patron Çevik Kuvvet ge-
tirerek bizi psikolojik bask� alt�na almaya çal���yor 
ve korkutmaya çal���yor. Ama biz korkmuyoruz.” 
K�z� ise, eskiden cahil olduklar�n�, bu ya�ananlar� bilmedik-
lerini ve i�ten at�lma korkusuyla çal��t�klar�nda haklar�n� 
aramad�klar�n� söylüyor. Annesinin hakl� direni�inin yan�n-
da olduklar�n� belirtiyor.

Düzce Desa’da direni�te olan i�çilerin ve Emine Aslan’�n 
bir kad�n i�çi olarak sergilemi� oldu�u militan duru� ör-
nek te�kil etmektedir. Sahiplenmeli ve dayan��may� örmeli-
yiz. �

Desa Deride ��çilerin Direni�i Sürüyor

Ada Deri, geçen sene 15 May�s’ta ya�anan i� kazas� 
sonucu ya�am�n� yitiren Hüseyin Güneri ile günde-

me gelmi�ti. Ada Deri’nin patronlar� bu kez de 29 
Temmuz günü maa� ödemelerinin art�k bankaya yata-
ca�� bahanesiyle i�çilere bo� ka��t imzalatmaya çal��a-
rak buna kar�� ç�kan i�çilerden i�yeri temsilcisi Bayram 
ATE�O�LU ve i�yeri komitesinden Servet �NAL’� i�ten 

ç�kard�lar. 
�çerde çal��an di�er i�çiler ilk gün  üretimden gelen 

güçlerini kulland�lar fakat Ada Deri patronlar� bunun 
üzerine fabrikan�n her yerine kamera koyarak i�çileri 
bask� alt�na almaya çal��t�lar. 

�u anda içerde i� yava�latma sürerken d��arda da 
at�lan i�çi arkada�lar�n bekleyi�leri devam ediyor. �

Ada Deri’de direni� ba�lad�!
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Lufthansa Grevi Nedeniyle Almanya’da 
990 Uçak Seferi �ptal Edildi

Almanya’n�n en büyük havayolu �irketi olan Luft-
hansa’ya ba�l� Eurowings ve CityLine �irketlerinde gö-
revli pilotlar�n ücret art��� talebiyle ba�latt�klar� grev nede-
niyle ülke çap�nda 990 uçak seferi iptal edildi. 

Eurowings ve Cityline �irketleri Lufthansa havayollar�-
n�n her gün gerçekle�tirdi�i ortalama 1800 uçu�un 
700’ünü organize ediyor. Cockpit adl� pilot sendikas� ta-
raf�ndan 22-23 Temmuz tarihleri aras�nda gerçekle�tirilen 
24 saatlik grev nedeniyle, bu �irketlerin Almanya içindeki 
ve Avrupa çap�ndaki ço�u seferi iptal edildi. Grev yakla-
��k 10 bin yolcunun uçu�unu engelledi. Havayolu �irketi 
iptal olan seferlerin tüm bilet paralar�n� yolculara geri 
ödemek zorunda kald�. Pilotlarla Lufthansa aras�ndaki 
pazarl�k aylard�r devam ediyor. Temmuz ay� ba��nda ger-
çekle�en 24 saatlik grevde de yine yüzlerce uçu� iptal ol-
mu�tu. 

Lufthansa Havayollar� pilotlara %5,5 ila %6,5 aras�n-
da ücret art��� öneriyor. Pilotlar�n sendikas� ise bu art��lar� 
yetersiz buluyor. Anla�ma gerçekle�mezse, uçu�lar�n en 
yo�un oldu�u tatil sezonunda yeni uyar� grevleri de ger-
çekle�tirilecek.

Vietnam’da 14 Bin ��çi Grevde
Vietnam’da üretim yapan bir Güney Kore firmas�nda 

çal��an 14 bin i�çi, ücretlerinin artt�r�lmas� talebiyle greve 
gitti. Hwa Seung Vina ayakkab� fabrikas�nda çal��an i�çi-
ler, yüksek enflasyon nedeniyle al�m güçlerinin a��r� ölçü-
de dü�tü�ünü belirterek ücretlerine en az 18 dolar zam 
yap�lmas�n� istiyorlar. Firma ise 12 dolarl�k art��ta �srar 
ediyor.

Vietnam’da resmi aç�klamalarda Temmuz ay� y�ll�k 
enflasyonunun %27 olarak gerçekle�ti�ini iddia edilse 
de, gerçek enflasyonun bunun çok üzerinde oldu�u bili-
niyor. Son bir hafta içerisinde petrol fiyat�na %30 zam 
yap�lm�� olmas� bile, resmi verilerin nas�l uydurmacadan 
ibaret oldu�unu göstermeye yetiyor. 

Yunanistan’da Tersanede �� Cinayeti
Atina yak�nlar�nda tamir edilmek üzere limanda olan 

bir tankerde gerçekle�en gaz patlamas� sonucu en az 8 
i�çi hayat�n� kaybetti. Ç�kan yang�nda yaralanan 4 i�çi de 
hastaneye kald�r�ld�. Panama bayrakl� gemide çal��an 
mürettebattan kaybolanlar�n say�s� ise bilinmiyor. Çünkü 
Panama, Malta ve benzeri baz� küçük ülkelerin bayrakla-
r�n� çeken gemilerde kay�t d��� pek çok i�çi çal��t�r�l�yor. 
Kay�p i�çilerin aranmas�na devam ediliyor.  

Bu i� cinayeti Atina’n�n bat�s�nda devlet taraf�ndan i�-
letilen Perama tersanesinde gerçekle�ti.  Güvenlik stan-
dartlar�n�n dikkate al�nmamas�n� protesto eden liman i�-
çileri Denizcilik Bakanl��� önünde gerçekle�tirdikleri gös-
teride polisle çat��t�.  ��çiler 3 günlük grev ça�r�s� yapt�lar. 

Denizcilik Bakan� gazetelere yapt��� aç�klamada kaza 
sebebine ili�kin soru�turman�n devam etti�ini, güvenlik-
ten sorumlu iki ki�inin tutukland���n� aç�klad�. Kamu i�çi-
leri sendikas� yapt��� aç�klamada “güvenlik standartlar�-
n�n uygulanmamas� ve gemi sahiplerine dokunulamama-
s� yüzünden tersanelerin ve gemilerin i�çiler için sürekli 
birer ölüm tuza�� haline geldi�ini” söyledi.

Kuveyt’te 5000 Banglade�li 
��çi Greve Gitti

Kuveyt’te ücretlerinin düzensiz ve eksik ödenmesini 
ve Kuveytli firman�n verdi�i sözleri yerine getirmemesini 
protesto eden yakla��k 5000 Banglade�li i�çi 21 
Temmuzda i� b�rakt�lar. Pazar sabah� sessiz bir oturma 
eylemi gerçekle�tiren i�çiler, pazartesi günü, �irket talep-
lerini kar��layana kadar çal��mayacaklar�n� söyleyerek sü-
resiz olarak greve gittiklerini aç�klad�lar.

Banglade�li i�çiler Kuveytli �irkete ba�l� olarak, krali-
yet saraylar�nda, hastanelerde, üniversitelerde, petrol �ir-
ketlerinde ve sa�l�k, e�itim, petrol ve savunma bakanl�k-
lar�na ba�l� önemli kurulu�larda çal���yorlar. ��çiler �irke-
tin kendilerine ayl�k 50 Kuveyt dinar� ücret ödeme sözü 
vermi� olmas�na kar��n sadece 18 dinar ödedi�ini belirti-
yorlar.

Kuveyt’te yay�nlanan “Arab Times” gazetesindeki bir 
röportajda, bir i�çi, �irketin çok say�da i�çinin ücretini 2 
ayd�r ödemedi�ini ve haftal�k izinlerini de kulland�rmad�-

��çilerin Vatan� Bütün Dünyad�r!
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��n� ifade ediyor. Baz� i�çilerin fazla mesai ücretleri öden-
meksizin günde 16 saat çal��maya zorland���n� dile geti-
riyor. Ba�ka bir i�çi ise �irket yöneticisinin baz� i�çileri se-
bepsiz yere dövdü�ünü ve hastalanan i�çilerin ücretin-
den, i�e gelemedikleri gün ba��na 5 dinar ceza kesildi�ini 
söylüyor. �irketin i�çileri uçak biletlerini belirli bir seya-
hat acentesinden fahi� fiyatla almak zorunda b�rakt���n�n 
da ifade edildi�i röportajda, i�çilerden biri, “�irketin üc-
retlerimizi do�rudan bankaya yat�rmas�n�, ayr�ca fazla 
mesai ücretlerimizin ödenmesini istiyoruz. ��çilerin ço�u 
uzun çal��ma saatleri yüzünden hastalan�yor. �irket has-
tal�k izni vermiyor” diyerek, “bu ko�ullarda nas�l çal��abi-
liriz?” diye soruyor.  

Pek çok i�çi, �irket izin vermedi�i için 8-10 y�ld�r izne 
bile ç�kam�yor. Banglade�’teki evine gitmek için izin ala-
bilen i�çilerden ise, �irket, pasaport depoziti ad� alt�nda 
30 dinar güvence paras� al�yor. Fakat i�çi i�ine geri dön-
se bile bu para asla geri ödenmiyor. 

Banglade�’ten en fazla i�gücü ithal eden ülkeler ara-
s�nda Suudi Arabistan ve Birle�ik Arap Emirlikleri’nden 
sonra üçüncü s�rada bulunan Kuveyt’te 200 bin 
Banglade�li i�çi çal���yor.   

��çilerin üç günlük grevinin ard�ndan Kuveyt hüküme-
ti, Banglade�li i�çilere ödenen asgari ücretin 40 dinara 
ç�kar�lmas�n� öngören bir anla�maya haz�rlanmaya 
ba�lad�. Bir kez daha görülüyor ki, i�çilerin kararl� müca-
delesi olmaks�z�n, çal��ma ve ya�am ko�ullar�nda en ufak 
bir iyile�me mümkün de�ildir.

Patronlar� buna zorlamak için daha mücadele ve da-
ha fazla örgütlülük!

Nestle grevi ba�ar�yla sonuçland�
Hong Kong’daki Nestle fabrikas�nda çal��an 200 i�çi-

nin ba�latt��� üç gün grevi, i�çilerin ücret taleplerinin ka-
bul edilmesiyle ba�ar�ya ula�t�.

Hong Kong’daki Nestle Fabrikas�n�n, ula��m, sevk�-
yat, sat��, üretim alan�nda çal��an i�çileri, i� saati s�n�r�n�n 
12 saate indirilmesi ve gündelik i�çilerin ücretlerine yüz-
de 7’lik zam talebi ile 27 Temmuz’da greve gitmi�lerdi.

12 ayl�k kontrat imzalayarak sürekli çal��an gündelik 
i�çilerin herhangi bir i� güvencesi mevcut de�il. ��veren, 
i�çileri 12 ayda bir kontrat yenilemeye zorluyor. �ki kont-
rat aras�nda 14 günlük bir tatil izni var. ��veren bu yapt�-
r�mlar� mevcut yasalara dayanarak yap�yor. Çal��ma yü-

künün ve çal��ma ko�ullar�n�n artt�r�lmas�na ra�men 
i�çilerin 12 y�ll�k alacaklar�ndan yüzde 12’lik bir ke-
sinti uygulanmas�n�n ard�ndan i�çiler greve gitmi�ti. 

Grev dünyan�n en büyük dondurulmu� g�da üre-
ticilerinden olan �irketin çal��ma ko�ullar�ndaki reza-
leti gözler önüne sererek Hong Kong halk�n�n güve-
nini de sarst�. G�da ve Hotel Endüstrileri ��çileri 
Sendikas� i�çilerinin ba�latt��� greve Hong Kong ��çi 
Sendikalar� Konfederasyonu da kat�larak Nestle yö-
netimini uyarm��. �kinci tur görü�melerde Nestle yö-
netimi, i�çilerin ücret art��� ve çal��ma ko�ullar�n�n 
düzeltilmesi talebi ile çal��ma saatinin 12 saate indi-
rilmesi talebini kabul etmek zorunda kald�. 
Kazan�m�n ard�ndan 3 gündür grevde olan 200 i�çi-
nin oylamas� ile grev sona erdirildi.

Guatemala’da ��çi S�n�f�na Kar�� 
Fa�ist Terör Devam Ediyor!

Orta Amerika’n�n küçük ülkelerinde fa�ist terör i�çi 
kan� dökmeye devam ediyor. Patronlar�n emrindeki kan-
l� diktatörlükler, hak arayan i�çilere her türlü zulmü reva 
görüyor. 

2007 y�l� Eylül ay�nda muz plantasyonlar�nda çal��an 
i�çilerin sendikas� olan SIT RA BI’nin lideri pat ron u�a�� 
fa�ist katillerce öldürülmü�tü. Mart 2008’de Guate ma-
la’n�n Gü ney Pa sifik k�  y� la r�n daki muz i�çileri sendikas�-
n�n kurucular�ndan biri de katledildi. Nisan 2008’de de 
bir SITRABI aktivisti vurularak öldürüldü. Bu y�l�n �ubat 
ile Nisan aylar� aras�nda 5 muz i�çisini katleden fa�ist ka-
tiller, sendika genel sekreterinin k�z karde�ine de silah zo-
ruyla tecavüz ettiler.  

Uluslararas� i�çi örgütlerinin, katliamlara göz yuman 
Guatemala hükümetine yönelik protesto kampanyalar� 
sürüyor. Fa�ist terörü ve ard�ndaki eli kanl� patronlar�n 
egemenli�ini ezmenin tek yolu, i�çi s�n�f�n�n örgütlü mü-
cadelesinin yükseltmekten geçiyor. �
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Uluslararas� ��çi Dayan��mas� Derne�i olarak, geçen ay 
grev ve direni� yerlerini ziyaret ederek i�çi dayan��ma-

s�na güç verdik. Ya�anan grev ve direni�lerin ba�ar�yla so-
nuçlanmas� için s�n�f dayan��mas�n� her ko�ulda hayata ge-
çirmek gerekiyor. Grev ve direni�lerde yaln�zca tek tek pat-
ronlar ve o patronlar kar��s�nda yer alan i�çiler kar�� kar��ya 
gelmez. Tek bir grev ve direni� dahi olsa, esas�nda bir bü-
tün olarak i�çi s�n�f� ve patronlar s�n�f� kar�� kar��ya gelmek-
tedir. Grev ve direni� yerlerine ziyaretçi akmas� patronlar� 
tedirgin ederken, i�çileri sevindirir. Zira grev alan�ndaki her 
i�çi, büyük bir ailenin parças� oldu�unu görür ve kavrar. 

�stanbul’un birçok belediyesinde greve haz�rlanan bele-
diye i�çileri grev kararlar�n� asarken ve bu u�urda polisin 
coplu, gazl� sald�r�s�na maruz kal�rken yanlar�ndayd�k. 
Egemen s�n�flar�n i�çi s�n�f�n�n mücadeleye at�lmas�ndan 
duyduklar� korku öylesine büyük ki, sadece grev karar�n� 
asmaya çal��an i�çilere bile engel olmaya çal���yorlar. Fakat 
i�çiler polis barikat�n� a�arak grev karar�n� büyük�ehir bele-
diyesine ast�lar. Baz� i�çiler çocuklar�n� da getirmi�lerdi, ba-
balar�n�n ekmek paras� için nas�l bir mücadele vermek zo-
runda oldu�unu görsün, �imdiden mücadele etmeyi ö�ren-
sin diye. 

Ziyaret etti�imiz, �stanbul Üniversitesine ba�l� 
hastanelerde çal��an temizlik i�çilerinin direni�i bi-
zim için özellikle önemliydi. Çünkü ço�u durumda 
sendikala�man�n önündeki en büyük engellerden 
biri olarak görülen ta�eron i�çisinin, örgütlenip mü-
cadeleye at�lmas�n�n hiç de imkâns�z olmad���n�n 
canl� bir ispat�yd�. Üstelik i�çiler, 707 i�çinin 650’sini 
örgütleyerek ne kadar azimli ve kararl� olduklar�n� da 
göstermi�lerdi. Grev ve direni�teki i�çi karde�lerimizi 
ziyaret ederek, onlara mücadelelerinde omuz vere-
rek destek olmal� ve ayn� zamanda da geçmi�in 
mücadele ve örgütlenme deneyimlerini onlara 
aktararak yol göstermeliyiz. Bu ziyaretler esna-
s�nda yan�m�zda olan ve U�D-DER ailesine yeni 
kat�lm�� genç bir i�çi karde�imizin sözleri, bu aç�-
dan oldukça anlaml�yd�: “Grev ve direni�lerdeki 
i�çilerin co�kusunu gördükçe, kavgaya at�lm�� i�çi-
lerin cesaretini ve gücünü gördükçe, s�n�f�ma ve ör-
gütüme olan güvenim daha da art�yor. �çimdeki mü-
cadele ate�i daha da k�z���yor. Ama bir yandan da 
bu i�çilerin ne kadar çok eksi�inin, yanl���n�n oldu-
�unu görerek irkiliyorum. U�D-DER’in geçmi�le bu-
gün aras�ndaki eksik halkay� tamamlamas� ve yol 
göstericili�i bence hayati önemde.”

Ambarl� liman i�çilerinin direni�ini ziyaret etti�imizde 
de, i�çilerin bir kez örgütlendikleri ve mücadeleye at�lma-
ya karar verdiklerinde, önlerindeki her engeli a�abilecek 
bir potansiyele sahip olduklar�n� bir kez daha gördük. 
Liman i�çileri bir yandan sendikan�n isteksiz tutumuyla u�-
ra��yor, di�er yandan da ülkücü fa�ist köpeklerini üzerlerine 
salarak arkada�lar�n� dövdüren patrona kar�� kavga veriyor-

lard�. Patronlar�n, kö�eye s�k��t�klar�nda fa�ist çetelerden 
yard�m alarak i�çilere sald�rtmalar�, asl�nda s�k rastlanan bir 
durumdur. Geçti�imiz aylarda Tuzla Organize Deri 
Sanayisinde ya�anan birçok direni�te de benzer sald�r�lar 
yap�lm��t�. Polisin veya jandarman�n genelde kay�ts�z kald�-
�� bu sald�r�lara kar�� kendilerini ve örgütlülüklerini koru-
mak da grevci i�çilerin görevleri aras�ndad�r. Grevci i�çiler 
kendi özgüvenlik güçlerini olu�turmal�d�rlar. Bu konuda ya-
p�lacak iyimser hatalar�n kaç i�çinin hayat�na mal oldu�unu 
biran olsun unutmamal�y�z. 

Geçen ayki faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de, 
ba�ta grev ve direni� yerleri olmak üzere çe�itli fabrikalarda 
��çi Dayan��mas� bültenimizi da��tmam�z olu�turdu. Böylece 
��çi Dayan��mas�’nda yer alan grev ve direni� haberleri, i�-
yerlerinden gelen ve i�yeri sorunlar�n�, çözüm önerilerini 
içeren mektuplar matbaadan tekstile, metalden ileti�ime ka-
dar birçok fabrikada, sendikal�-sendikas�z yüzlerce i�çinin 
eline geçti. Özellikle �MES, Tuzla tersaneler bölgesi, Tuzla 
Organize Sanayi bölgesi, GOSB, Hasköy Sanayi Sitesi, 
�kitelli Organize Sanayi Bölgesi gibi alanlarda ve Dikta�, 
Kent G�da gibi fabrikalar�n önlerinde da��tt���m�z bültenlere 
kar�� i�çilerden gelen s�cak ilgi bizim için önemliydi. ��çiler, 
özellikle kendi i�yerleriyle ilgili haberler gördüklerinde ya-
hut kendi ya�ad�klar�na benzer sorunlar�n anlat�ld��� mek-

tuplar� okuduklar�nda bültenimize daha bir me-
rakla bakmaya ba�lad�lar. 

Bunlar�n yan� s�ra, dernek bünyesinde gerçek-
le�tirdi�imiz etkinliklerimiz de devam etti. Esenler 

temsilcili�imizde, cephedeki askerlerin karde�-
le�mesini ve bunun sava��n kaderini nas�l etki-
leyebilece�ini anlatan Ate�kes adl� film izlen-
di. Gazi temsilcili�imizde ise “Ödedi�imiz 
Vergiler Nereye Gidiyor” konulu bir seminer 
düzenledik. Asgari ücretli bir i�çiden bile 
172 YTL vergi al�nd���n�, devlet gelirlerinin 

önemli bir k�sm�n�n i�çi ve emekçilerden al�-
nan vergilerden olu�tu�unu, h�rs�zvari yön-

temlerle ve “dolayl�” ad� alt�nda al�nan vergi-
lerle ellerine geçen üç kuru�un da al�nd���n� din-

leyen i�çilerin gözlerindeki öfke ���lt�s�, do�rusu 
görülmeye de�erdi. 1 May�s mahallesinde ise 

genç i�çilerin kat�ld��� bir müzik ve �iir dinletisi dü-
zenledik. 
Hedefimiz çal��malar�m�z� daha da geli�tirmek, 

yaymak ve daha çok i�çi karde�imizi örgütleyerek mü-
cadeleye sevk etmektir. Mücadele etmek kadar, 
do�ru tarzda ve yönde çaba harcamak da önemli-
dir. Grevlerde, direni�lerde, sendikalarda ve fabri-

kalardaki mücadeleci i�çi karde�lerimize, geçmi�in 
deneyimleri ve dersleri �����nda do�ruyu göstermek boy-

numuzun borcudur. Bunun için U�D-DER, i�çi s�n�f�n�n mü-
cadelesini güçlendirmeye ve birlikte büyütmeye ça��r�yor 
tüm dostlar�. �

Grev ve Direni� Alanlar�ndan
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 Esenler’den 12 ya��nda bir ö�renci �

Biz U�D-DER Esenler temsilcili�inde 
10 kuru�larla ilgili bir proje haz�rla-

d�k. Patronlar çocuklar�n cebindeki 10 
kuru�lara bile göz dikmi� durumda. 
Çocuklar�n cebindeki 10 kuru�lar� 
alabilmek için çok zararl� �eyler 
üretiyorlar. 10 kuru�luk meybuz-
lar, 10 kuru�luk sak�zlar, 10 
kuru�luk cipsler vs. Bunlar 
çocuklar�n sa�l���n� bozuyor.

Çocuklar bunlar�n tatlar�-
n� güzel buluyorlar hem de 
ucuz oldu�u için al�yorlar. 
Ama 10 kuru�lar�n nelere 
mal oldu�unu bilmiyorlar. 
Çünkü bunu onlara anlatan 
yok. Tam tersi bunlar� alma-
lar� için reklamlar haz�rl�yor, 
çocuklar� bunlar� almaya 
zorluyorlar. ��te biz çocukla-

r�n sa�l���n�n bozulma-
mas�, patronlar�n zengin 
olmamas� için bir proje 

ba�latt�k. Çocuklar para-
lar� oldu�unda direk bak-
kala ko�arlar ama bu pro-
jede çocuklar U�D-DER’e 
ko�arak 10 kuru� kumbara-
s�na ba��� yapacaklar. Bu 
ba���larla onlar için yararl� 
�eyler yap�lacak. Örne�in; 
çocuklar�n bilinçlenmesini 
sa�layacak film, kitap vs. 
al�nabilir; bir çocuk bülteni 
ç�kar�labilir.

Patronlar para kazan-
mak için çocuklar�n sa�l�n� 
bile bozmay� göze alm�� du-
rumdalar. Biz patronlara pa-
ra kazand�rmak için sa�l���-

m�z� bozmayal�m! �

Daha Ne Kadar 
Soyar�z!

 Gazi Mahallesinden bir metal i�çisi �

U�D-DER Gazi Temsilcili�i’nde “Ödedi�imiz Vergiler Nereye Gidiyor” 
adl� bir seminer yapt�k. Seminer devam ederken akl�mdan �stihdam 

Paketi geçti. �kisi farkl� konular olsa da bir ortak noktalar� var: “Daha ne 
kadar soyar�z?”

Vergilerden ilgimi çeken özellikle �u dolayl� vergiler. �lk defa seminer-
de duydum ve içeri�ini ö�rendi�imde �öyle dedim; cebine girilmedik, 
bo�az�na yap���lmad�k adam b�rakm�yorlar. Ya�am standartlar�, ya��, 
geçim �artlar� ne olursa olsun, bu vergileri dolayl� yolla ödettiriyorlar. 
Örne�in, dilenen bir insan� dü�ünelim; günlük elde ettikleriyle yiyecek 
ihtiyaçlar�n� kar��lad��� an zaten devlete vergi ödemi� oluyor. Bu kazanç 1 
YTL veya daha dü�ü�ü olsa bile. �stihdam paketi demi�tim. Bunu zaten 
��çi Dayan��mas� bülteninden okumu�uzdur. Uzun uzun söz etmeye gerek 
yok.

Peki dostlar, sermaye s�n�f�n�n kendi kârlar� u�runa dayatt�klar� ve ya-
�att�klar� bunca s�k�nt�, bunca sorun kar��s�nda ne yapmal�? Benim sayd�k-
lar�m bunlardan sadece iki tanesi. Sava�lar�, açl�klar�, katliamlar�, ölümleri 
ve burada s�ralayamayacaklar�m� da sayarsak �u sonuca var�r�z: bunlar�n 
tek sebebi olan kapitalizmi ortadan kald�rmak kaç�n�lmaz. Ama unutmaya-
l�m ki bunu yapabilecek, kapitalizmi sorunlar�yla birlikte tarihin çöplü�üne 
atabilecek tek güç i�çi s�n�f�n�n örgütlü mücadelesidir. �

10 Kuru�unu Patrona Verme,
Sa�l�n� Bozma!
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ETK�NL�KLER�M�ZDEN

i�çi day

Ya�anmas� Gereken 
Bir Gündü

 1 May�s Mahallesinden genç bir i�çi �
6 Temmuzda U�D-DER’in bir etkinli�inde görev ald�m 

ve öyle güzel bir ortam ve dayan��ma gördüm ki anlata-
mam. Dinlemekten çok ya�anmas� gereken bir gündü 
bence. Bu güzel etkinlikte yer almam benim için gerçek-
ten gurur vericiydi. �iir okudum, hem de bir de�il iki �iir 
okudum. Benim için önemliydi, çünkü güzel �iir okuyabi-
lece�imi ilk kez fark ettim.

O etkinli�in 
han gi ko�ullarda 
düzenlendi�ini az 
çok biliyorum. Ça-
l��an insanlar�n bo� 
saatlerini dinlenip, 
gezip, e�lenmek ye-
rine bu etkinlik için 
harcad�klar�n�, tek yü-
rek olup, hem e�lenip 
hem bilinçlendiklerini bili-
yorum. Benim �iir provala-
r�m i�yerinde oldu. Birçok 
defa kesintili çal��arak, “ol-
du, olacak, biraz çaba” di-
yerek, emek harcayarak gü-
zel bir �eyler ç�kard���m�z� 
san�yorum. Herkesin eme�i 
sonucunda müzikli, sazl�, söz-
lü bir faaliyetin içinde yer almaktan 
memnuniyet duydum. Yaln�zca ben de-
�il, o gün yan�mda olan kuzenlerim 
de ayn� keyfi ald�lar. Bu tür güzel fa-
aliyetleri ilerleyen zamanlarda gör-
meyi ümit ediyorum. �

��çi Dayan��mas� 
Bültenimiz Ege 
Mahallesinde

 Ankara Mamak’tan U�D-DER üyesi bir i�çi  �

��çi s�n�f�n�n sorunlar�n� ve çözümünü gündemine alan, 
grevlerden haberler sunan, in�aat i�çilerinden tutun 

da matbaa i�çilerine kadar s�n�f�m�z�n oldu�u her alan-
da yaz�lar yay�mlayan bültenimizi i�çi ve emekçilerle ta-
n��t�rmaya devam ediyoruz. Yapt���m�z mahalle çal��-
malar�m�zda etkinliklerimize davet etti�imiz insanlara 
bültenimizi tan�t�yor, ilgisi olan dostlara ��çi Dayan��mas� 
bültenini veriyoruz. Tuzluçay�r mahallesi ve çevresinde-

ki mahallelerde yapt���m�z çal��malarda bülteni alan 
emekçilere tekrardan ziyaretler düzenleyip sohbetler 
ediyoruz. Burjuva medyan�n d���na itilen i�çi s�n�f�n�n 
sorunlar�n� gündeme al�yoruz.

Geçen haftalarda da Ege Mahallesinde “Çark” filmi 
ve animasyon çizgi film “Robotlar”�n davetiyelerini da-
��t�rken bültenimizi yan�m�za al�p emekçilerin kap�lar�n� 
çald�k. Mahalle ortam�ndaki s�cak atmosfer, hem derne-
�imizin faaliyetlerini, hem de bültenimizi uzun sohbet-
lerle anlatmam�za imkân sa�lad�. Mahallede yapt���m�z 
çal��ma etkinliklere kat�l�m ile anlam kazand�. 

Bültenin son say�s�ndaki konulardan olan �stihdam 
Paketi, Türkiye ve dünya i�çi hareketinden haberler in-
sanlar�n ilgilerini bültene yo�unla�t�rd�. ��çi ve emekçi 
dostlar�m�z� etkinliklerimize, s�n�f mücadelesini kendine 
ilke edinen derne�imize davet etmeye devam edece�iz.  

��çi Dayan��mas� Bültenini Oku ve Okut!  �

“Az�c�k A��m, 
Kayg�s�z Ba��m” m�?

Gazi Mahallesinden genç bir kad�n i�çi  �

Bu hafta derne�imizin Gazi temsilcili�inin düzenle-
di�i çok güzel bir gençlik semineri vard�. Bizim gibi 

gençlerin okul hayat�ndan tutun da bütün sorunlar� ve 
çözüm yollar� dile getirilip tart���ld�. 

Meselâ, asgari ücretle çal��an bir ailenin ayl�k geliri 
435 YTL. Peki! Asgari ücretle çal��an bir ailenin bu ge-
lir düzeyiyle, bir ö�renci nas�l okutulur? Tabiî ki okutu-

lamaz! �öyle kabaca bir hesap yapal�m; 350 YTL ev 
kiras�, 50 YTL, olamaz ya, pazar masraf� diyelim, 

kald� 35 YTL, ailede sigara içen bir ki-
�iye de 10 YTL (ay boyunca 3 paket 
sigara içsin yeter, zaten sa�l��a zararl�) 
verelim. Geriye kalan 25 YTL ile ö�-
renci okutulabilir mi, siz söyleyin?

Buradan �u sonuç ç�k�yor: “Az�c�k 
a��m kayg�s�z ba��m” diyen i�çiler bu 

sömürü düzenine ba� kald�rmazsa, biz 
böyle, bir ömür sömürülmeye, kazand�r-
maya ama ürettiklerimizin ufac�k bir bö-
lümünü bile alamamaya devam ederiz. 
Her gün biraz daha zorla�an hayat 
�artlar�nda yar� aç yar� tok gezmeyi 

sürdürürüz.
Bu yüzden örgütlenmemiz ve patron-

lara “yeter art�k, daha fazla sömürmenize 
izin vermeyece�iz” dememiz gerekir. 

Herkes hayat�nda bir �eylerden yoksun b�ra-
k�l�yor. �imdi biraz dü�ünün, gelecek için siz 

neler yap�yorsunuz? Yar�nlar�n�z için, daha gü-
zel bir dünya için az da olsa çabalay�n, çabala-

yal�m. U�D-DER’e kat�l�n, güzel günler için hep 
beraber mücadele edelim. �
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��çi Sa�l��� �çin Mücadeleye!
 �MES’ten bir matbaa i�çisi �

Umur Matbaac�l�kta biz i�çilerin ya�ad��� en büyük so-
runlardan biri, “i�çi sa�l���” önlemlerinin al�nmamas�-

d�r. Matbaa sahiplerinin umurunda olmayan i�çi sa�l��� ön-
lemleri birçok arkada��m�z� meslek hastal�klar� ve i� kazala-
r� neticesinde sakat b�rakt�, öldürdü. 

Matbaada kalp krizinden ve kanserden ölen i�çi arka-
da�lar�m�z oldu. Tüberküloz, varis, boyun ve bel f�t��� gibi 
meslek hastal�klar�na yakalanan birçok arkada��m�z var. 
Makinelerin gürültüsü nedeniyle hepimizin i�itme duyusu 
yar� yar�ya kayba u�rad�. Kâ��t tozu ve kimyasal maddeleri 
temizleyecek havaland�rma önlemleri al�nm�yor. Yasalara 
göre 500’ün üzerinde i�çi çal��t�ran i�yerlerinin yar�m veya 
tam gün i�yeri hekimi bulundurmas� gerekiyor. Fakat çal��-
t���m matbaada 800 i�çi olmam�za ra�men i�yeri hekimi iki 
vardiyada ancak bir saat bulunuyor. Patron i�yerini �irket-
lere böldü�ünden bu hak uygulanm�yor. Göstermelik mu-

ayenelerle patronlar birçok i�çi arkada��m�z�n sa�l���n� teh-
like at�yorlar. Oysa i�yerinde biz i�çilerin düzenli aral�klarla 
muayeneler için hastaneye sevk i�lemlerinin yap�lmas� ge-
rekiyor. 

Patronun umurunda olan tek �ey kâr oldu�undan “i�çi 
sa�l���” önlemlerine uyulmuyor. En büyük matbaa fabrika-
lar�nda dahi çe�itli önlemlerle en basit önlemler al�nm�yor. 
��çi sa�l���na yap�lan her yat�r�m patronlar�n maliyet engel-
lerine tak�l�yor. Uzun y�llard�r çal��t���m�z fabrikada patro-
nun hiçbir hakk� gönül r�zas�yla vermeyece�i çok aç�k. 
Yapmam�z gereken bundan önce kazand���m�z her bir hak 
gibi “i�çi sa�l���” önlemlerini de birle�erek, örgütlenerek ve 
mücadele ederek kazanmakt�r. Birle�ip, mücadele etti�i-
mizde hiçbir güç bize engel olamaz. Bugün mücadele et-
mezsek yar�n hem sa�l���m�zdan hem de haklar�m�zdan 
mahrum olaca��z. �

S�n�f�m�z� Bölüyorlar
 Ankara Gazi Üniversitesinden bir ö�renci �

Patronlar s�n�f�n�n güttü�ü politikalardan biri de i�çi s�n�-
f�n� etnik ve mezhepsel-dinsel kökene göre bölmeye 

çal��makt�r. Bunu çok rahat yapabiliyorlar Alevi-Sünni, 
Kürt-Türk diye. Bunu, okullar kapan�nca çal��maya ba�la-
d���m bir metal fabrikas�nda da birebir ya�ad�m. Malûm, 
bizlerin burjuva gençler gibi yazlar� tatil yapma “lüksümüz” 
yok bu sistemde. Fabrika iki katl� bir yerdi. Alt katta üretim 
üst katta montaj yap�l�yordu.
Orada çal��maya ba�lad���mda bir �ey dikkatimi çekti. 
Montajda Aleviler, üretimde Sünni arkada�lar ço�unluk-
tayd�. Ama ben bunun ilk önceleri sadece bir tesadüf oldu-
�unu sand�m. �lerleyen zamanda i�ler yo�unla�maya ba�-
lad� ve mal yeti�mesi gerekiyordu. Her gün mesaiye kal-
maya ba�lad�k. Patronun sermayesine sermaye kataca��z 
ya… Patron da bizi daha fazla çal��t�rmak için montajc�la-
ra Alevilerin çal��kan oldu�unu, üstün oldu�unu, 
Sünnilerin temiz insanlar olmad���n� söylemeye ba�lad�. 
Tabii Alevi i�çiler bunu duyunca patronun dost oldu�unu 
san�yorlard�. Ayn� �eylerin tersini de üretimdeki arkada�la-
ra söylüyordu patron. Tabii üretim ve montaj bölümünde-
kiler de büyük h�rsla çal���yorlard�. Patrona 10 kazand�r�p 
1’ini sadece biz al�yorduk. Sanki eme�imizin kar��l���n� ve-
riyormu� gibi. Patronlar zenginle�tikçe biz i�çiler yoksulla��-
yoruz.
Evet, söyledi�im gibi bunu çok rahat yapabiliyorlar. Yani 
bizleri birbirimize dü�ürüyorlar. Sanki birimizi di�erinden 
fazla ya da az sömürüyorlarm�� gibi. Hepimizi de sömürü-
yorlar ve bizler gücümüzün fark�na varmad�kça, tek dü�-
man�n patronlar s�n�f� oldu�unu ve bunun için mücadele 
etmek gerekti�ini kavramad�kça bu durum devam edecek.
Bu düzene kar�� omuz omuza tek vücut olarak mücadele 
edelim. Birle�en i�çiler yenilmezler. �

Sendikay� Sendika 
Yapan ��çilerin 
Örgütlülü�üdür

 Gebze Organize Sanayi Bölgesinden bir kad�n i�çi  �

Ben D�SK’e ba�l� Birle�ik Metal-�� Sendikas�n�n ör-
gütlü oldu�u bir fabrikada çal���yorum. Fabrikada 

sendika olmas�na ra�men kimse sendikaya üye olam�-
yor, olanlarsa bask�lara, tehditlere maruz kal�yor. 
Yakla��k 500 ki�inin çal��t��� bu fabrikada sendikal� i�-
çi say�s� 100’ü geçmiyor. Bu say� ancak toplu sözle�-
me döneminde de�i�iyor. Örne�in bu y�l yap�lan toplu 
sözle�mede üye say�s� az oldu�u için taraflar masaya 
oturam�yordu ve patron sözle�meyi yapabilmek için 
kendisi 100’ün üzerindeki i�çiyi sendikaya üye yapt�r-
d�. Tabi ba�tan eklemeyi unutmad�: “�imdi üye olun 
birkaç ay sonra istifa edersiniz.”
O gün geldi çatt�. Yakla��k 2 hafta önce patron üye 
yapt�rd��� i�çileri tek tek ça��rarak istifa ettirdi. �stifa 
etmek istemeyenleri tehditle, bask�yla istifaya zorlad�. 
Bu olaylar ya�an�rken ne yaz�k ki ne fabrikadaki tem-
silcilerden ne de sendika �ubesinden en ufak bir tepki 
yoktu. Bu durum gösteriyor ki ister D�SK’e ba�l� olsun 
ister Türk-��’e, sendikay� sendika yapan i�çilerin ör-
gütlülü�üdür. ��çilerin s�rt�ndan geçinen sendika a�a-
lar� de�il. 
Bizler bilinçlendi�imiz ve i�çiler olarak sendikalar�m�za 
sahip ç�kt���m�z oranda bu durumu de�i�tirebiliriz. Ve 
o zaman gücümüzün kar��s�nda ne patronlar, ne onla-
r�n ordular�, ne de ikiyüzlü sendika a�alar� durabilir. �
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Sendika Biziz!
 Kartal’dan bir kad�n tekstil i�çisi �

Yakla��k 1400 ki�inin çal��t��� bir iplik fabrikas�nda i�-
çiyim. 8 saatlik vardiya içerisinde sadece yar�m saat-

lik dinlenme molam�z var ve bunun 20 dakikas� yaln�zca 
yemekhaneye ç�kmakla geçiyor. Kalan 10 dakikada ise 
nas�l karn�n� doyurabilirsen doyur. Üstelik yemekler de 
i�renç ç�k�yor ve doyurucu olmuyor. Özellikle gece var-
diyalar�nda reçel ve zeytinden ba�ka hiçbir �ey verilmi-
yor. Bu da a��r ve tempolu i� ko�ullar�nda karn�m�z� do-
yurmaya yetmiyor. 

Her gün tonlarca iplik üretiyoruz ve iplikler sat�lmak 
üzere pazara giderken, tozu da ci�erlerimize doluyor. 
K�sa bir süre sonra akci�er rahats�zl�klar�n� hissetmeye 
ba�l�yoruz. Oysaki bizlere düzenli olarak maske verilmi� 
olsa belki bu rahats�zl�klar�n bir nebze önüne geçilebilir. 
Akci�er hastal�klar�n�n yan� s�ra a��r� makine gürültüsün-
den kaynaklanan i�itme zorlu�u çekiyoruz. Her gün eli-
mizden geçen tonlarca ipli�i kald�r�rken ciddi bel a�r�lar� 
da ya��yoruz. Ço�umuz kad�n�z, evli ve çocuklu i�çi kar-
de�lerim ço�u zaman iki saatlik uykuyla çal���yorlar. �� 
kazas� ya�ad���m�zda da, meselâ makara f�rlay�p yüzü-
müze çarpt���nda ya da elimizi döner di�lilere kapt�rd���-
m�zda veya tansiyonumuz dü�üp de dengemizi kaybetti-
�imizde, dikkatsiz ve özensiz çal��makla suçlanan hep biz 
oluyoruz. Patronlar her zaman sütten ç�km�� ak ka��klar, 
suçlu olan da biziz! Peki, bunun kar��l���nda ne al�yoruz? 
Tam tam�na 450 YTL. Patron “efendinin” M�s�r’da bizim-
kine benzeyen bir fabrikas� daha var. Yani ayn� kaderi 
yaln�zca bu topraklarda ya�ayan biz Kürt ve Türk i�çileri 
de�il M�s�rl� i�çi karde�lerimiz de payla��yor. 

��yerimizde Teksif sendikas� örgütlü. Fakat biz i�çiler 
gerçekten s�n�f bilinciyle örgütlü olmad���m�z için i�çi kar-
de�lerim sendikan�n varl���yla yoklu�unun önemsiz oldu-
�unu dü�ünüyorlar. Çünkü sendikac�lar patronla ortak 
hareket ediyorlar. Meselâ y�llar öncesinde 4 ikramiye 

varken bu kald�r�l-
d���nda sendi-
kac�lar ses ç�-
kartmad�lar. 
Maa�lar gecikti-
rildi�inde ise 
bugün yar�n 
ödenir, yapa-
cak bir �eyimiz 
yok diyorlar. 
Bizler çok iyi 
biliyoruz ki sen-
dikalar asl�nda 
bizim örgütleri-
mizdir. Ve on-
lara sahip ç�ka-
rak koltuk sev-
dal�lar�n� ora-
lardan def et-
memiz gerekir. 
�stedi�imiz takdirde bunun olmamas� için hiçbir neden 
bulunmuyor. Üstelik geçmi�te böyle bir deneyim de ya-
�anm��. Toplu sözle�me sürecinde sendikac�lar bu süreci 
oldubittiye getirmek istemi�ler. Ama ayn� i�çiler 3 vardi-
ya olarak i�ba�� yapmam�� ve i� b�rak�p fabrikan�n bah-
çesine ç�km��lar. Bunun üzerine o güne kadar fabrikaya 
sadece patronlarla görü�meye gelen sendikac�lar, o güne 
kadar sözle�meden bahsetmeyen sendikac�lar, bizzat i�çi 
karde�lerimin yan�na gelip sözle�me hakk�nda bilgi ver-
meye ve �ikâyetlerini dinlemeye ba�lam��lar. Yani bu 
korku onlara yetmi�. Ve i�çi karde�lerim istedikleri maa� 
zamm�n� da elde etmi�ler. Yani sendika da, güvenecek 
dal da bizleriz, bizim örgütlü gücümüzdür. Bir araya gel-
di�imizde patronlar� da, sendika a�alar�n� da dize getire-
biliriz. Yeter ki isteyelim.  �

��verenler Sald�r�yor
 Tuzla’dan bir metal i�çisi �

Geçen hafta bir i�çi arkada��m�z fabrikada küfretti�i 
için “i� kanununun 25. maddesinin II. g ve h f�kra-

s�ndan” dolay� i�ten at�ld�. Olay�n üzerinden fazla bir za-
man geçmeden bir benzeri daha ya�and�. Fakat bu kez 
küfreden ki�i bir i�çi de�il, patronun temsilcisi olan bö-
lüm �efiydi. 

Sendika temsilcisi arkada��m�z bir dilekçe ile durumu 
disiplin kuruluna iletti�inde ise, “�eflerin ve amirlerin 
muaf oldu�u” söylendi kendisine. Yani i� kanununun bu 
maddesi i�çilere gelince kat� bir biçimde uygulan�yor, i�-
verenin adamlar�na gelince uygulanm�yor. Çal��t���m�z 

fabrikalarda bu tür olaylarla s�k s�k kar��la��yoruz. 
Patronlar yasalar� keyfi bir biçimde uyguluyor yahut i�le-
rine geldi�i gibi yorumluyorlar. ��yerindeki arkada�larla 
bu meseleyi konu�tu�umuzda, herkes, “örgütlü olmad�-
��m�z için tepki gösteremiyoruz” dü�üncesinde hemfikir-
di. 

Oysa bu, do�ru ama eksik bir dü�ünceydi. Çünkü 
yapmam�z gereken tam da böylesi uygulamalar kar��s�n-
da ve ç�karlar�m�z� savunan talepler etraf�nda örgütlene-
rek mücadele etmekti. Böylece hem birli�imizi sa�layabi-
lir hem de patrona gücümüzü gösterebiliriz. ��yerlerindeki 
keyfi uygulamalar�n önüne geçmenin tek yolu budur. �
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Gözlerinin Ferini 
Kaybetmenin 
Bedeli Günlük 

4 YTL!
 Ege Mahallesinden bir i�çi  �

Ankara Ege Mahallesi’nde, bahçelerin çevreledi�i gece-
kondular birer küçük terzi atölyesine dönü�mü� durum-

da. Bahçelerindeki a�açlar�n serin gölgesinde boncuk i�leyen 
“i�siz” i�çi kad�nlar, gözlerinin ferini yitirene dek aile bütçesi-
ne katk�da bulunmaya çal���yorlar. Bu i�çi ailelerinin ço�u as-
gari ücretle geçinmek zorunda b�rak�lm��lar. Ancak, herkes 
biliyor ki, ya�ad�klar� gecekondunun kiras�n� bile vermeye 
yetmez ald�klar� bu ücret. Bu yüzden i�ledikleri elbise ba��na 
4 YTL almalar�na ra�men yapacak ba�ka bir i� olmad��� için 
ar� gibi çal���yor, aile bütçesine katk�da bulunmak isteyen ve 
ne hikmetse istatistiklerde i�siz say�lan bu i�çi kad�nlar. Bir el-
biseyi i�lemek koca bir günü al�yor. Bütün gün minicik bon-
cuklar� i�ledikleri elbiseler ise, o 77 katl�, yekpare camdan 
ma�azalarda, gözlerinin feri pahas�na ald�klar� paran�n onlar-
ca kat� fiyata sat�l�yor.  

Bütün gün elbiseler için ter döken bu kad�nlar, i�ledik-
leri bu giysileri bir gün üzerlerine geçirmeyi hayal bile ede-
miyorlar elbette. Onlar�n kaderi de kapitalizmin di�er i�çi-
ler için yazd��� kaderden farkl� de�il. Çünkü i�ledikleri gibi 
bir elbiseyi alacak paray� kimi zaman çocuklar�n�n okul 
masraflar�, kimi zaman k���n yakacak kömür paras�, kimi 
zaman ise ekme�in yan�na bir kat�k koymak için kullan-
mak zorundalar. Bu bizim gerçe�imiz. Bu kaderi 
yazmayan bizlerin bozmas� için yapabilece-
�i tek �ey ise i�çi s�n�f�n�n örgütlü 
mücadelesine daha s�k� sar�l-
mak! �

Tersanelerde 
Vah�i Kapitalizm 

Ko�ullar�
 Ayd�nl�’dan bir tersane i�çisi �

Üretilen gemiler birer teknoloji harikas� olmas�na 
ra�men, tersane i�çileri hâlâ 19. yüzy�l�n �artlar�n-

da çal���yorlar. Neredeyse “vah�i kapitalizm” ko�ullar�-
n�n geri döndü�ünü söyleyebiliriz. Tersane patronlar� 
için i�çinin sa�l���, yorgunlu�u, hastal��� hiç mi hiç 
önemli de�il. Her zaman oldu�u gibi sadece kendi ser-
mayesini ve kâr�n� dü�ünüyor patronlar. Azalacak yer-
de artan i� kazalar�na ise göstermelik önlemlerle çözüm 
bulmaya çal���l�yor. �� kazalar�, i�verenler için oldu�u 
kadar i�çiler aç�s�ndan da kan�ksanm�� ve s�radanla�m�� 
durumda. Ölen veya sakat kalan i�çilerin aileleri kat-
merli bir yoksullu�un pençesine yuvarlan�yorlar. 
Patronlar her zaman oldu�u gibi komik rakamlar öde-
yerek olay� kapatabiliyorlar. 

Tersane i�çilerinin ya�am ko�ullar� da, çal��ma ko-
�ullar�ndan farkl� de�il. Sözde pansiyon denilen ta-
mamlanmam�� in�aatlarda kalan arkada�lar�m�z�n ister 
istemez psikolojisi de bozuluyor. Ama onlar�n psikoloji-
sini dü�ünen yok. Küçücük bir odada 15 ki�inin kald�-
��n� dü�ünün. Gece i�ten ç�k�p buralara gitti�inizde bir 
yast�k, bir yatak, bir yorgan, yaln�zl�k ve siz. Beslenme 
düzeni diye bir �ey yok. Son derece sa�l�ks�z besleniyo-
ruz. Sosyal ya�ant�m�z s�f�r. Bunlar� yazarken içim bula-
n�yor. 

Yani anlayaca��n�z bizler tersane i�çileri olarak 
hiçbir hakk�m�z� kullanam�yoruz. Üstelik en do�al 
ve yasal haklar�m�z� kullanmak istedi�imizde i�ten 

at�l�yoruz, gözalt�na al�n�yoruz, tutuklan�yoruz. 
Bunu geçti�imiz ay tersane i�çileri grevinde 

ya�ad�k. Sermaye güçlü oldu�u için her 
alanda kendini otomatik olarak koruyabili-
yor. Biz i�çilerin bu haks�zl�klar�n üstesinden 
gelebilmesi içinse örgütlenmenin anlam�n� 
ve önemini ö�renmesi, çevresindeki i�çi-
lere de bunu anlatmas� gerekiyor.

Bizler birlik oldu�umuzda, birlikte 
hareket etmeyi ö�rendi�imizde ve mü-

cadeleye giri�ti�imizde, eminim ki çok 
�eyleri kazanaca��z. Tabii ki önce bilinçlen-

meli, örgütlenmeli ve arkada�lar�m�z� da ör-
gütlemeliyiz. Derne�imizin ç�kard��� “��çi Daya-

n��mas�” adl� bültenin bu konularda son derece fay-
dal� olaca��na inan�yorum. Bu anlamda da, Ulus lar-
aras� ��çi Dayan��mas� Derne�i’ne ve eme�i geçen her-
kese te�ekkür ediyorum. �



Tuzla tersanelerinde i� güvenli�inin ve çal��ma �artla-
r�n�n incelenmesi amac�yla olu�turulan meclis komis-

yonu, aylar süren incelemesinin sonucunu 17 Temmuzda 
bir raporla aç�klad�. Rapor henüz yeni aç�klanm��t� ki, 
tersanelerde bir i�çi daha ya�am�n� yitirdi ve böylece 
ölen i�çi say�s� 101’e yükseldi. Bu son ölüm bir kez daha 
gösterdi ki, görüntüyü kurtarma kabilinden haz�rlanan 
raporlarla i�çi ölümleri durdurulamaz. 

Çal��ma Bakan�, laf etmeye gelince kimseye s�ra ver-
miyor. Ölümler konusuna çözüm getirmek için en fazla 
çaba harcayan hükümet olduklar�n� söyleyen bakan, 
kurban edilen i�çilerin yar�s�ndan fazlas�n�n kendi dö-
nemlerinde katledildi�ini unutturmaya çal���yor. Tar-
t��malar süredursun i�çiler ezilerek, yanarak, dü�erek, ze-
hirlenerek ölmeye devam ediyorlar. Ne hükümet ne de 
patronlar gerekli önlemleri al�yorlar. Soruna çözüm ara-
maya çabalad�klar�n� �srarla söylemeye devam eden pat-
ronlar yalan söylüyorlar. ��çiler ölürken, patronlar, ölüm-
lerin normal ve kaç�n�lmaz oldu�unu buyuruyorlard�. 

Kamuoyunda tepki olu�mas�ndan dolay� AKP hükü-
meti birkaç tersaneyi göstermelik olarak kapatm��sa da, 
çok zaman geçmeden kapat�lan tersaneler çal��maya ve 
ölüm saçmaya devam etmi�tir. Nitekim son olarak 
�brahim Çelik’in ölümü bunun bir göstergesidir. �brahim 
Çelik meclis komisyonunun raporu yay�nland�ktan be� 
gün sonra, GEMSAN Tersanesinde kompresör dairesin-
de bak�m yapt��� s�rada meydana gelen patlamada öldü. 

�brahim Çelik Tuzla havzas�ndaki yüzlerce ta�eron firma-
dan biri olan Atlas Gemi’de çal���yordu. 

Meclis bünyesinde olu�turulan Tuzla Komisyonunun 
haz�rlad��� 197 sayfal�k rapor, sendikala�man�n i� sa�l��� 
ve i� güvenli�inin sa�lanmas� aç�s�ndan önemli oldu�u-
nu, sendikala�man�n önündeki engellerin kald�r�lmas� ge-
rekti�ini söylüyor. Rapor, yap�sal sorunlar�n çözülmesi, 
çal��ma süresinin 7,5 saatle s�n�rlanmas�, sosyal tesisler, 
itfaiye ve hastane kurulmas�, i�çilere her gün i�e ba�la-
madan önce e�itim verilmesi gibi ba�l�klar� içeriyor. 
Raporda yer alan bu tespitler önemlidir ve Limter-��’in 
taleplerinin bir bölümüyle de örtü�mektedir. Ancak bu 
tespitleri meclisin ya da AKP hükümetinin hayata geçir-
mesini beklemek safl�k olur. AKP hükümeti, kâra doyma-
yan sermayenin en has temsilcilerinden biridir ve i�çi 
ölümleri kar��s�nda tersane patronlar� kadar duyars�zd�r.  

Gerçek çözüm, i�çilerin kendi güçlerine güvenerek 
mücadeleyi yükseltmesinden geçmektedir. Gerekli ön-
lemlerin al�nmas� ve kazalar�n önüne geçilmesi, sa�l�k 
sorunlar�n�n giderilmesi, i� gününün a��r i� yönetmeli�i 
çerçevesinde 7,5 saate dü�ürülmesi ve i�yerlerine sendi-
kalar�n giri�inin önündeki resmi ve fiili engellerin kald�r�l-
mas� için, patronlara kar�� birle�ik i�çi mücadelesini ör-
gütlemek gerekiyor. Birle�en ve mücadeleye giri�en i�çi-
ler kazanmas�n� da bileceklerdir. Aksi takdirde i�çiler öl-
meye, sermaye ise kâr�na kâr katmaya devam edecektir. 
� 

Sermaye Tuzla’da Kana Doymuyor


