
iþçileri mi? Elbette ki hayýr. Þehrin güney yakasýndan 
bir baþka ses yükseliyor. Direniþlerinin 108. gününde 
olan Hugo Boss iþçileri, mücadeleyi býrakmalarýnýn 
karþýlýðýnda açýktan para teklif edilmesine raðmen 
hala dimdik ayaktalar. Ve direniþi sonuna kadar 
götürmeye kararlýlar. Önceki ziyaretimizde 160 olan 
iþten atýlmýþ iþçi sayýsý bu ziyaretimizde 200'ü geçmiþ 
durumda. Hugo Boss'un pervasýzlýðý sýnýr tanýmýyor. 
Direniþteki iþçileri aralýksýz olarak kameraya alan 
fabrika yönetimi, internetin sosyal paylaþým 
aðlarýndan biri olan Facebook'tan açýkça küfürler ve 
tehditler yaðdýrmakta. Hugo Boss'un direniþçi 
iþçileri, direniþ alanlarýný yayma kararý almýþ 
durumda. Ege Serbest Bölge'nin giriþinde 
direniþlerini gerçekleþtiren iþçiler yakýn bir zamanda 
Gaziemir merkezinde bulunan fabrika satýþ 
maðazasýnýn önüne de bir direniþ mevzisi kuracaklar. 
Teksif Sendikasý Temsilcisi Faruk Aksoy ile 
yaptýðýmýz görüþme sonunda öðrendik ki direniþ 
þimdiden uluslararasý bir hal almýþ durumda. 
Almanya’daki sendikacýlarla kurduklarý iliþkiler 
sayesinde Alman medyasýnýn ilgisini bu Alman 
firmasýna çekmeyi baþarmýþlar. Çok yakýnda Alman 
Konsolosluðu'nun önünde yapýlacak bir eylem 
planlamaktalar. Hugo Boss iþçileri ayný Savranoðlu 
iþçileri gibi küçük dünyalarýna hapsetmemiþler 
kendilerini. Direniþi uluslararasý boyuta taþýmýþlar.

Bu arada þehirdeki direniþlerin ortaklaþmasý gerektiði 
yönündeki önerimiz hemen karþýlýðýný buluyor.

Billur Tuz iþçilerinin örgütlü olduðu Tek-Gýda-Ýþ 
Sendikasý genel baþkan danýþmaný olan Gürsel Köse, 
Savranoðlu, Hugo Boss ve Billur Tuz iþçilerinin 
mücadelelerinin ortak bir noktasý olduðunu, bütün 
iþçilerin sendikalaþtýklarý için iþten atýldýðýný, bu 
yüzden ortak bir eylem hattý çizmek gerektiðini, bu 
hattýn kurgulanmasý için Türk-Ýþ bünyesinde bulunan 
Sendikal Güçbirliðini de aþan KESK'in ve DÝSK'in de 
yer aldýðý sendikalararasý bir güçbirliði kurmak 
gerektiðini ve hatta emek mücadelesinin olmazsa 
olmazý olan siyasal güçlerin de bu sürece katký 
koymasý gerektiðini belirtti. Bunun yaný sýra yakýn bir 
zamanda ortaklaþa olarak düzenlenecek büyük bir 

dayanýþma etkinliðini planlamaya çalýþtýklarýný 
aktardý.

Billur Tuz iþçilerini ziyaretimiz sýrasýnda tanýþtýðýmýz 
ve bizimle kýsa bir görüþmeyi kabul eden Seyhan 
Diker'in aktardýklarý sermayenin sadece kâr odaklý 
baktýðýnýn kanýtýný sunuyordu. Hesap bile 
edemeyeceðimiz kadar yüklü bir sermaye birikimi 
olan Mehmet Mermer'in sahibi olduðu Mermerler 
Holding'e ait olan Billur Tuz A.Þ. yakýn bir zamanda 
fabrikanýn yanýnda bulunan Klimasan'ý almýþ. Peki 
bunu niye anlatýyoruz? Çünkü bu firmaya 22 yýl bilfiil 
emek vermiþ, emekli olmuþ, geçim derdinden dolayý 
emekli olduktan sonra da Billur Tuz'un taþeronu olan 
Dinç firmasýnda çalýþmaya devam ediyormuþ. Billur 
Tuz iþçisi iken yaptýðý iþin aynýsý yaptýðý halde, 
taþeron mantýðýndan dolayý ikramiyesinden, 
erzaklarýndan, sosyal güvencesinden olan Seyhan 
Diker, 22 yýldýr sendikalýyken taþeron Dinç 
Firmasýnda sadece sendikaya üye oldu diye hemen 
kapýnýn önüne konulmuþ durumda. Suç iþten atan 
Dinç firmasýnýn suçu, Billur Tuz'un ne suçu var 
demeyin. Taþeron olan üç firmanýn Erka, Esprit ve 
Dinç'in yöneticileri ayný zamanda Billur Tuz'un 
yöneticileri. 22 yýl artý 19 ay emek verdiðin bir iþyeri, 
bir an bile düþünmeden kapýyý gösterebiliyor. 
Sermayenin gözleri, yaþayan, nefes alan, seven, 
üzülen vs. insanlarý görmez. Onun gördüðü tek þey 
hesap cetvelleridir. Para kazandýrýyorsanýz, 
servetlerine servet katýyorsanýz varsýnýz. Ne zaman ki 
aldýðým ücret insanca yaþamama yetmiyor derseniz, 
artýk onun gözünde yoksunuz.

Devrimci Ýþçi Partisi militanlarý olarak bundan önce 
olduðu gibi bugün de mücadele eden, direnen iþçilerin 
yanýnda olduðumuzu göstermek için pullama 
faaliyetlerimize, yani birilerinin deyimiyle "çevreyi 
kirletmeye" devam ediyoruz. Direniþlerin kazanýmla 
sonuçlanmasý için kitlesel bir desteðe ihtiyaç 
olduðunun farkýndayýz. Onun için var gücümüzle 
çabalýyoruz. Dün Savranoðlu ve Hugo Boss'la 
baþladýk. Bugün Billur Tuz iþçilerini de dahil ettik. 
“Sendika Hakký Engellenemez. Savranoðlu, Hugo 
Boss, Billur Tuz Ýþçileri Direniyor. KAZANACAK!”
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HUGO BOSS, BÝLLUR TUZ
SAVRANOÐLU ÝÞÇÝSÝ YALNIZ DEÐÝLDÝR

Direniþin en uzun süredir devam ettiði Menemen'de 
bulunan Savranoðlu Deri iþçilerinin direniþinden 
baþlayalým yazýmýza. Direniþlerinin 164. gününe 
gelen Savranoðlu iþçileri uzun süren mücadelelerinde 
duraksamanýn, yýlgýnlýðýn, vazgeçmenin olmadýðýnýn, 
mücadelenin sonuna kadar süreceðinin birer canlý 
simgesi. Adeta Ýzmir’de direniþinin simgesi haline 
gelmiþ durumdalar. Deri-Ýþ Ýzmir Þube Baþkaný 
Makum  Alagöz'ün aktardýðýna göre direniþe katýlan 
iþçi sayýnda azalma deðil aksine bir artýþ söz konusu. 
Daha önce herhangi bir kitle eylemine katýlmamýþ, 
düzen partilerinden baþka partiyle tanýþmamýþ olan 
iþçi kardeþlerimiz direniþin bu gününde, direniþ 
çadýrýnda devrimci mücadeleyi, sýnýf savaþýný tartýþýr 
duruma gelmiþler. Verdikleri kavga sadece ekmek 
kavgasý olmaktan çoktan çýkmýþ durumda. 
Mücadelenin salt ekonomik olmadýðýnýn, sýnýfýn 
topyekun mücadele vermesi gerektiðinin farkýndalar. 
Farkýnda olmakla kalmamýþlar, ellerindeki inanýlmaz 
derecede küçük olan bütçeleriyle kendilerine bile zor 
yeten yemeklerini artýk direniþteki Billur Tuz 
iþçileriyle paylaþýyorlar. Direniþ çadýrýnda piþen 
yemeklerinin yarýsýný kilometrelerce uzaktaki iþçilere 
götürüyorlar her gün. Biliyorlar ki her direniþ bir 
mevzi, her kazaným ortak kazaným. O yüzden 
hayatlarýnda ilk defa gördükleri karakol da, 
yaþadýklarý aile dramlarý da, açýktan teklif edilen 
paralar da, fiziki müdahaleler de Savranoðlu'nun 
iþçilerine kâr etmiyor. Ýki elleriyle yakalamýþlar 
yakasýný Savranoðlu'nun. Bu mücadele kazanýlacak 
diyorlar baþka da bir þey demiyorlar.

Kazanacaðýz baþka yolu yok diyen sadece Savranoðlu 

iþçiyiz

haklýyýz

kazanacaðýz

Ýþçi direniþlerinin adeta kalesi haline gelen Ýzmir'den,
Ýzmir'in direniþ yapan onurlu iþçilerinden Türkiye iþçi sýnýfýna bin selam!...

Ege Bölgesi Direniþçi Ýþçi Bülteni



Ýzmir, Çiðli Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi'nde, sendikalý olduklarý için iþten 
çýkarýlan Billur Tuz fabrikasý ve taþeron 
þirket iþçileri, fabrika önünde beþ gündür 
direniyorlar. 07 Ocak Cumartesi günü 
saðanak yaðýþ altýnda iþçilere destek 
eylemi vardý. Sendikal Güç Birliði 
Platformu içindeki sendikalardan Tez-
koop Ýþ, Tümtis, Deri-Ýþ Ýzmir þubelerinin 
kitlesel olarak ve KESK’e baðlý Büro 
Emekçileri Sendikasýnýn temsili düzeyde 
destek verdiði eylemde, direniþleri 150 
günü aþan Savranoðlu Deri iþçileri de 
sýnýf kardeþlerinin yanýndaydý.
Organize Sanayi Sitesi’nde, soðuk ve 
yaðýþa raðmen heyecanýný kaybetmeyen 
iþçilerin “Asla yalnýz yürümeyeceksin”, 
“Ýþçiye kalkan eller kýrýlýr”, “Yaþasýn 
sýnýf dayanýþmasý”, “Billur Tuz’a sendika 
girecek, baþka yolu yok”, “Adalet yoksa 
iþgal edeceðiz” sloganlarý yankýlandý. 
Ýþçilerin eyleminden ürken “tuzu kuru” patronlarýn, 
ayný gün fabrikayý kapatýp kaçtýklarýný eklemek 
gerekir.
Türk- Ýþ Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakçý ise 
kürsüden iþçilere seslenerek; mücadelelerinin 
Savranoðlu iþçilerininki gibi kutsal olduðunu ve 
birlik olunduðunda zaferin geleceðine inandýðýný 
belirtti.

Daha sonra iþçilerden Ulviye Borazan, Mehtap Tekin 
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toz kalkýyor. Bundan korunabilecek 
maskemiz bile yok. Yazýn fabrikada 
cehennem sýcaðýnda çalýþtýðýmýz halde 
buzdolabý olmadýðýndan içecek bir 
bardak soðuk su bulamýyoruz.

Kýsa bir süre önce bir kadýn arkadaþýmýz 
iþ kazasý geçirdi ve kolu koptu. Ýþveren 
ilgilenmediði gibi, arkadaþýmýz hastane 
hastane o vaziyette dolaþmak zorunda 
kaldý. Tazminatýný bile alamadý ve davasý 
hala sürüyor. Hatta patron bize kazaya 
dair yalancý þahitlik yaptýrmak istedi. Bu 
insanlýk dýþý koþullarda asgari ücretin 
altýnda günde sadece yarým saat molayla 
çalýþtýðýmýz halde bir de sendikalaþmak 
istediðimiz için kapýnýn önüne konulduk. 
Yerimize iþçiler alýndý. Ýçeride kalan ve 
bize destek olmaya çalýþan kadrolu 
arkadaþlarýmýz da kovulmakla tehdit 
ediliyor.”

Ýzmir, Çiðli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 
bulunan Billur Tuz fabrikasýndan sendikalý olduklarý 
için iþten çýkarýlan taþeron  iþçileri, yedi ay önce aðýr 
çalýþma koþullarýna karþý Tek Gýda Ýþ sendikasýnda 
örgütlenmeye baþlamýþ, bunun üzerine iþveren, tuz 
yýkama, paketleme ve ambalaj bölümünde çalýþan 
altýsý kadýn 47 iþçiyi 2 Ocak 2011’de iþten çýkarmýþtý.

ve Mustafa Erdem direniþ çadýrýnda Gerçek 
Gazetesi’ne çalýþma koþullarýný anlattýlar:

“Çalýþma ve ücret koþullarý patronlarýn kesinlikle 
umurunda deðil. Fazla çalýþma zorunlu hale getirildi. 
Her yerde kameralar var. Mesai saatlerinde tuvalete 
gitmek, arkadaþýnla konuþmak yasak. Saðlýk 
koþullarýna ve iþ güvenliði kurallarýna uyulmuyor. 
Banttan geçen tuzlarýn içindeki yabancý maddeleri 
ayýklamak zorundayýz ve bu iþ sýrasýnda yoðun bir 

Ýzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren Billur Tuz fabrikasý iþçileri, yeni yýlý iþsiz 
kalarak karþýladý. Bin yýllarýn geleneði olan yeni yýlýn 
umutlarla karþýlanmasý þansýndan mahrum olan 
iþçiler, 1 Aralýk 2011 günü iþten atýlacaklarýný yazýlý 
bir açýklamayla öðrendiler. Ýþveren ihbar tazminatýný 
hesaba katarak bir ay öncesinden iþten atýlacaklarýný 
bildirmiþti iþçilere. Ýlk bakýþta yasal olarak sorunsuz 
gibi gözüken iþten atma olayýnýn ayrýntýlarýný, 
direniþçi iþçileri ziyaretimizde öðrendik. Tek Gýda-Ýþ 
Sendikasý Genel Baþkan Danýþmaný olan Gürsel 
Köse ile yaptýðýmýz görüþme sonunda, sendikanýn bir 
yýldan beri yetki hakký için bir çalýþmasý olduðunu, 
fabrikada yeterli sayýda iþçiyi sendikalarýna 

VE BÝR SAVAÞÇI DOÐDU...

kazandýklarýný, bunu durdurmak isteyen iþverenin 
Esprit, Erka ve Dinç ismiyle üç ayrý taþeron þirket 
kurduðunu, kurulan bu þirketlerin paravan olduðunu, 
fabrika genel müdürü baþta olmak üzere yönetim 
kurulu üyelerinin ayný zamanda Dinç isimli 
þirketinde yöneticileri olduðunu belgelediklerini 
öðrendik. Ayrýca, sendikanýn yetki almasýný 
engellemek için "beyaz yakalý iþçi" sayýsý da bilinçli 
olarak çoðaltýlmýþ. Bu iþçilerin, yönetim 
mekanizmalarýnda çalýþan iþçiler olduðundan dolayý 
örgütlemenin imkansýz olduðu sendika temsilcisi 
tarafýndan beyan edildi.

Bu durum, fabrika yönetiminin ilk haksýz 
uygu l amas ý  deð i l  
e l b e t t e .  Ý þ v e r e n  
g e ç t i ð i m i z  E k i m  
ayýnda iþçilerin 15 
günlük ücretsiz izne 
ç ý k a r ý l d ý ð ý n ý  
bildirmiþti. Bu duruma 
itiraz eden sendika ve 
i þ ç i l e r ,  Ç i ð l i  
p o s t a n e s i n d e n  
fabrikaya ve çalýþma 
müdürlüðüne þikayet 
d i l e k ç e l e r i  
postalamýþlar, bunun 
üzerine gasp edilmeye 
çalýþýlan haklarýný 
almýþlardý.

Aralýk ayýnda iþten 
atýlacak iþçi sayýsý 54 
iken zaman içinde 7 

iþçinin çalýþmaya devam etmesi yönünde bir kararý 
olmuþ fabrikanýn. Sendika temsilcisinin bildirdiðine 
göre iþsiz kalan iþçi sayýsý 47. Ýþten atýlan iþçi 
arkadaþlarýmýzýn tamamý Esprit, Erka ve Dinç isimli 
paravan þirketlerin iþçileri. Ýþten çýkarýlma gerekçesi 
ise, bu üç þirketin Billur Tuz fabrikasýyla olan iþ 
akitlerinin sona ermiþ olmasý. Bir fabrika kendi 
iþçisini kurduðu paravan þirketin iþçisi haline 
getirmiþ. Paravan þirketle iþ aktini feshetmiþ. Olan 22 
yýldýr çalýþan iþçinin emeðine ve birikmiþ hakkýna 
oluyor. Üstelik tek bir yýl dahi ikramiye alamayan 
iþçiye oluyor. Ýþveren kurmuþ bir düzen; al gülüm ver 
gülüm…

Billur Tuz fabrikasý iþçilerinin direniþinin baþka bir 
anlamý da, bu direniþin 30 bin iþçinin çalýþtýðý, sadece 
3 bin iþçinin örgütlü olduðu devasa bir iþçi 
havzasýnda sürüyor olmasý. Ayný sýnýf kardeþleri olan 
Hugo Boss ve Savranoðlu iþçilerinin verdiði 
mücadelede olduðu gibi yaktýklarý ateþ, tüm havzada 
büyük bir yangýna, sýnýf mücadelesine dönüþebilir. 
Tüm havzanýn patronlarýný en çok korkutan da bu.

Billur Tuz’da direniþin patlak vermesiyle Devrimci 
Ýþçi Partisi militanlarý olarak hemen kollarý sývadýk. 
Artýk, þehrin sokaklarýnda yeni bir pullama daha boy 
gösteriyor. "Sendika Hakký Engellenemez. Organize 
Sanayi Billur Tuz Ýþçileri Direniyor! Kazanacak!"

Billur Tuz iþçisi
engelleri tuzla buz edecek!

Ýzmir'de iþçilerin mücadelesi
“billur”laþýyor!
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iþçilerinin örgütlenme sürecini ve 11 gündür 
devam eden direniþlerini aktardýktan sonra 
mücadelelerinin kazanýma ulaþmadan 
bitmeyeceðini söyledi.

Yapýlan açýklamada bu eylemin barýþçýl bir 
eylem olduðu, gasp edilen haklarýnýn teslim 
edilmemesi durumunda patronla anlayacaðý 
dilden konuþulacaðý patrona bildirildi. 

Zafer direnen emekçinin olacak!

Menemen Savranoðlu Deri Fabrikasý 
iþçilerine destek için örgütlenen ve 
direniþlerinin 111. gününe gelen eylem 19 
Kasým Cumartesi akþamý Menemen'de 
gerçekleþtirildi.

Deri-Ýþ Ýzmir Þubesi’nin öncülüðünde 
örgütlenen eyleme Türk-Ýþ, DÝSK ve 
KESK'e baðlý sendikalar ile Devrimci Ýþçi 
Partisi'nin de aralarýnda bulunduðu 
partilerden destek geldi.
Saat 17:00'de Menemen istasyonunda 
buluþan Savranoðlu iþçileri ve desteðe 
gelenler yaklaþýk 3 km olan yolu yürüdüler. 
Yürüyüþ sýrasýnda sýk sýk Menemen halkýný 
Savranoðlu iþçileriyle dayanýþmaya çaðýran 
sloganlar atýldý. “Menemen uyuma, iþçine 
sahip çýk” “Savranoðlu iþçisi yalnýz 
deðildir” sloganlarýnýn sýklýkla atýldýðý 
yaklaþýk 2000 kiþiden oluþan yürüyüþ kolu 
Savranoðlu deri fabrikasýnýn önüne gelerek 
bir basýn açýklamasý yaptý.  Basýn 
açýklamasýný okuyan Deri-Ýþ Ýzmir Þube 
Baþkaný Makum Alagöz, Savranoðlu 

fabrika önüne gelen diðer iþçiler tarafýndan 
gerçekleþtirilmiþ. Polisin saldýran iþçiler yerine 
saldýrýya uðrayan iþçilere biber gazý sýkmasý 
ise iþin en çarpýcý yönlerinden biri. Bu sermaye 
polisinin ne ilk ne de son icraati. Nerede bir iþçi 
mücadelesi, Kürtlerin bir hak arayýþý, bir 
öðrenci eylemi vukuu bulsa "güvenliðimizin 
teminatý olan kuvvetler" bizi döverek 
koruyorlar.
Yaþanan bu olay gösteriyor ki Savranoðlu 
köþeye sýkýþmýþ durumda. Gerek kamuoyu 

b a s k ý s ý  g e r e k  h u k u k s u z  
uygulamalarý neticesinde zor 
durumda kalan patron artýk çareyi 
iþçilere saldýrmakta, saldýrtmakta 
aramakta. Bu olay iþçileri sindirmek 
bir yana öfkelerini ve mücadele 
azimlerini bilemiþ durumda. Her 
akþam fabrikadan ayrýlan iþçi 
s e r v i s l e r i n i  u ð u r l a r k e n  
mücadelelerinde ýsrarcý olacaklarý 
bildiren iþçiler saldýrýnýn ertesi günü 
servisi uðurlarken, "iþçiye kalkan 
eller kýrýlýr", "baskýlar bizi yýldýramaz" 
sloganlarýný daha gür haykýrdýlar. 
Eylem sýrasýnda DÝP militanýnýn 
uyarladýðý þu sloganla bitirelim 
y a z ý m ý z ý :  " Ý þ ç i l e r i n  b i r l i ð i  
Savranoðlu'nu yenecek!"

Menemen Savranoðlu Deri Fabrikasý önünde 
sendikalý olduklarý için iþten çýkarýlan iþçilerin 
kurduðu direniþ çadýrý, halihazýrda fabrikada 
çalýþmakta olan iþçiler tarafýndan saldýrýya 
uðradý.
5 Ocak Perþembe günü akþam saatlerinde 
gerçekleþen saldýrý esnasýnda direniþ 
çadýrýnda bulunan Aydýn Gençarslan'dan 
aldýðýmýz bilgiye göre olay þöyle gerçekleþmiþ. 
Her gün yaptýklarý gibi, fabrika mesaisini 
tamamlayýp, çalýþan iþçiler servislerle 
fabrikadan ayrýldýktan sonra, 
direniþteki iþçiler çadýrda nöbetçi 
býrakarak ertesi gün direniþlerine 
devam etmek üzere evlerinin yolunu 
tutmuþ. Çadýrda dördü iþçi biri 
ziyaretçi olmak üzere beþ kiþi 
kalmýþ. Çadýrýn boþalmasýnýn 
ardýndan fabrikadan çýkan 7 - 8 
kiþilik bir grup doðrudan direniþ 
çadýrýna yönelerek, küfürlerle ve 
ellerinde býçak olmak suretiyle 
çadýrdaki  iþçi lere saldýrmýþ.  
Saldýrýnýn ilk þaþkýnlýðý atlatan iþçiler 
bir süre sonra saldýran grubu 
derdest edip fabrika bahçesinden 
içeriye göndermiþler.
Bu arada olayýn güvenlikle ilgili bir 
durumu olduðundan dolayý ilk 

akýllarýna gelen emniyet güçlerini aramak 
olmuþ. Direniþ çadýrýna gelen emniyet 
kuvvetleri saldýrganlarý kovuþturacaðý yerde 
saldýrýya uðrayan iki iþçiyi apar topar gözaltýna 
almýþ. Bu sýrada gözaltýnda olan Aydýn 
kardeþimiz olayýn devamýný polis telsizlerinden 
iz leyeb i lmiþ .  Karako la  g i rd ik le r inde 
telsizlerden "savranoðlu olay var" anonsu 
yankýlanýyormuþ. Olayýn devamýný aktaran 
diðer iþçi arkadaþlarýn ifadelerine göre ikinci 
saldýrý polisler olay mahallindeyken 3 - 4 araçla 

SAVRANOÐLU ÝÞÇÝSÝNE KALKAN ELLER KIRILIR

Savranoðlu iþçilerine destek
çýð gibi büyüyor

Menemen'deki Savranoðlu Deri Fabrikasý 
önünde 110 gündür onurlu ve kararlý bir 
mücadele veren iþçilere Devrimci Ýþçi Partisi de 
omuz veriyor.
Devrimci Ýþçi Partisi Ýzmir Ýl Temsilciliði olarak, 
18 Kasým 2011 – Cuma günü fabrika önünde 
direniþte olan iþçilerin direniþ çadýrýna destek 
ziyaretinde bulunduk.
Ýþten atýldýklarý fabrikanýn hemen yanýna 
kurduklarý direniþ çadýrý iþçilerin ne kadar 
kararlý olduðunun bir belgesi niteliðinde. 
Direniþ çadýrýnda koltuk takýmýndan sobaya, 
buzdolabýndan televizyona, bir evde neye 
ihtiyaç duyuyorsak ona, hepsi var. Ýþçiler 
mücadelerinin birkaç günlük olmadýðýnýn gayet 
farkýndalar. Zaten görüþtüðümüz direniþçi 
iþçilerden Aydýn Gençarslan da bu durumu 
oldukça uygun bir dille özetliyor. Gençarslan, 
“110 gündür direniyoruz. Bugün, direniþimizin 
110. gününde dahi ilk günkü heyecanýmýzý 
koruyoruz. Derdiðimiz þu an sadece bu 
fabrikadaki mücadele deðil. Bizden sonrakilere 
de bir örnek olacak. Bu mücadelenin moral 
motivasyon sonucunda yok olma þansý yok.” 
diyor.
Bir diðer direniþçi iþçi Hüseyin Denizkan da 
söze katýlýyor. Denizkan, “Mücadelemiz 
bitecek olsaydý, patron bizi Ýstanbul'a sürgüne 
gönderdiðinde biterdi. O zaman bitmediyse 
bitme þansý kalmamýþtýr.” diyor.
Gençarslan, iþsiz kalmalarýndan dolayý maddi 
zorluklar yaþadýklarýný, direniþte olan iþçilerin 
aileleriyle birlikte zor günler geçirdiðini, 
direniþe mani olacak tek noktanýn maddi 
imkansýzlýklar olduðunu belirtiyor.
Biz, bu direniþin zaferle sonuçlanmasý için 
imkanlarýmýz oranýnda destek olacaðýmýzý 
belirttik.
Yine direniþ çadýrýndaki iþçilere, Mersim 
Limaný'nda MIP adýndaki iþyerinde çalýþýrken 
iþten atýlan Liman Ýþçilerine yardým amacýyla 
bastýrdýðýmýz kartpostallarý daðýttýk. Bu 
kartpostallar yoluyla Savranoðlu iþçilerinin, 

direnþlerinden Mersin'deki direniþe selam 
göndermelerine vesile olduðumuz için ayrýca 
mutlu olduk.
Savranoðlu iþçisi, Savranoðlu patronunu dize 
getirecek. En küçük bir kuþkumuz yok.
Fakat, sýnýf mücadelesi yürüten bizlere bu 
direniþi zafere ulaþtýrmak konusunda görev ve 
sorumluluklar düþüyor. Herþeyden önce maddi 
katký amacýyla düzenleyecekleri konsere 

kitlesel bir katýlým göstererek, eylem ve 
etkinliklerine omuz vererek, mali yardým 
kampanyalarý düzenleyerek, evleri gibi 
benimsedikleri çadýrlarýný evimiz gibi 
benimseyerek bu mücadelenin bir parçasý 
olmalýyýz.
Savranoðlu Deri Ýþçileri Kazanacak!
Zafer Direnen Ýþçilerin olacak!

Savranoðlu Direniþinin 110. gününde

Direniþçi Ýþçinin Sesi



Ýzmir’in iki ucunda verilmekte olan iki mücadele, 
Savranoðlu ve  Hugo Boss  i þç i ler inin  
mücade le ler i ,  za fer le  sonuç lanmalar ý  
durumunda Ýzmir iþçi sýnýfýnýn ruh halini 
etkileyebilecek nitelikte. Çünkü baþta Hugo Boss 
olmak üzere her ikisi de þehrin önemli iþçi 
merkezlerinde sürüyor.
Kararlýlýklarýný ve hep birlikte mücadelelerine 
nasýl sahip çýktýklarýný göstermek için direniþ 
çadýrýný bir an bile boþ býrakmayan Savranoðlu 
iþçileri, 21 Aralýk eylemine tam kadro katýldýlar. 
Alanýn en diri bileþenlerinden biri olan iþçiler, 
DÝP kortejinin önünden geçerken, direniþ 
çadýrýna yaptýðýmýz ziyaretlerden tanýdýðýmýz 
yüzlerin esirgemedekileri tebessüm, ayný 
içtenlikle karþýlýk buldu. 
P a t ro n u  d i z e  g e t i r m e y e  k a r a r l ý  i þ ç i  
arkadaþlarýmýzý, mücadele yoldaþlarýmýzý bir an 
bile yalnýz býrakmayacaðýmýzý, verdikleri ekmek 
mücadelesinin mücadelemizin kopmaz bir 
parçasý olduðunu belirterek rotamýzý þehrin 
diðer bir ucunda bulunan Hugo Boss iþçilerinin 
direniþine çevirelim. 
Bir baþka sendikalaþma faciasý
Deri-Ýþ sendikasýna üye olduklarý için iþten atýlan 
Savranoðlu iþçileri gibi Hugo Boss iþçileri de, 
Teksif sendikasýna üye olduklarý için kapýnýn 
önüne koyulmuþ durumda. Savranoðlu 
direniþinden farklý olarak Hugo Boss iþçileri, 
fabrikalarýnýn Serbest Bölge’de olmasýnýn 
yarattýðý dezavantajdan ve þehir içi sayýlabilecek 
bir noktada bulunmalarýndan dolayý, bir direniþ 
çadýrý kuramamýþ durumdalar. Ancak bu durum 
direniþçi iþçilerin morallerini bozmak þöyle 
dursun, kararlýlýklarýný bilemiþ durumda. 
Hugo Boss iþçilerini ziyaret ettiðimizde, iþçiler 
sendikaya üye olduðu için 27 iþçinin iþten 
atýldýðýný, 160 iþçinin ise 
sendikaya üye bile olamadan atýldýðýný ve bu 
rakamýn sürekli arttýðýný söylediler. Ýþ-Kur’un 
tekstil sektöründe hiç deneyimi olmayan iþçilerin 
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bu alanda çalýþtýrýlmalarý durumunda patrona 
prim ödemelerinde kolaylýk saðlamasýndan 
dolayý Hugo Boss, deneyimli iþçileri iþten 
atarken, yerlerine hiç deneyimi olmayan iþçileri 
alýyor. Bu da fabrikanýn iþçi çýkarmakta elini 
neden bu denli bonkör tuttuðunu açýklýyor. 
Her iki direniþte de mücadele eden 
iþçiler, Türk-Ýþ’e baðlý sendikalarýn 
üyesi. Aralarýnda Savranoðlu iþçisinin örgütlü 
olduðu Deri-Ýþ’in de bulunduðu Türk-Ýþ’in on 
muhalif sendikasýndan oluþan Sendikal 
Güçbirliði’nin, bu direniþlerle dayanýþma çabasý 
azýmsanmayacak derecede. Ama Türk-Ýþ’in 
baþýna çöreklenen sendika bürokrasisini alaþaðý 
etmenin esas yolunu, her iki fabrikanýn iþçileri 
bir kez daha gösteriyor. 
D i r e n i þ  ç a d ý r l a r ý n d a ,  m ü c a d e l e  
meydanlarýnda…
DÝP Ýzmir Ýl Temsilciliði, ulaþabildiði ölçüde 
þehrin sokaklarýna iþçi sýnýfý ve ezilenlerin 
çýkarlarý doðrultusunda çeþitli talepleri ve 
sloganlarý, bir dizi 
pul lama ça l ý þmas ýy la  taþ ýyor.  Kol luk  
kuvvetlerinin engellenmeye çalýþtýðý bu faaliyeti 
zaman zaman da maddi cezalandýrma 
yöntemiyle durdurmaya çalýþýyorlar. Son 
aldýðýmýz bilgiye göre il temsilcisi yoldaþýmýzýn 
teslim almasý beklenen bir ceza makbuzu var. 
Tabii ki cezayý kabul etmediðimizden tebligatý da 
almayacaðýz bile. Bu durumun bu satýrlara 
yansýmasýnýn sebebi de “ceza” deðil elbette. Hugo 
Boss fabrikasýnýn avukatý, iþini gücünü býrakmýþ, 
kolluk kuvvetlerini aramýþ ve bizi þikayet etmiþ. 
Biz de yazýmýzý þikayet ettiði ve “ceza” aldýðýmýz 
pulda yazan sözler ile sonlandýralým:  “Sendika 
hakký engellenemez. Ege Serbest Bölge Hugo 
Boss iþçileri direniyor. Kazanacak!” 
ve unutmadan “Sendika hakký engellenemez! 
Menemen Savranoðlu iþçileri direniyor. 
KAZANACAK

Savranoðlu ve Hugo Boss
Direniþleri Sürüyor

Direniþçi Ýþçinin Sesi

DÝP Diyor ki!

Birleþe Birleþe, Direne Direne 

Uyanýk Olalým!
Patronlar, birliðimizi bozmak ve direniþimizi kýrmak için her 
yolu deneyecektir. Bunun için açýktan baský yaptýklarý ve 
yapacaklarý gibi çeþitli akýl çeldirici tekliflerle bizleri 
yolumuzdan çevirmeye çalýþacaklardýr.
Birlik Olalým!
Varolan direniþçi iþçilerle dayanýþmamýzý artýrmalýyýz. Ayný 
zamanda direniþlerimizin kazanýmla sonuçlanmasý için 
gerekli kamuoyu desteðini saðlayabilmek için çeþitli 
etkinlikler örmeliyiz.
Meþruiyetimize Güvenelim!
Yaptýðýmýz etkinlilerin yasal mevzuata uymadýðý 
gerekçesiyle engellenme çabalarýna karþý baþýmýz dik 
duralým. Söz konusu yasal mevzuatsa, o mevzuatýn 
gerekliliklerini ilk adýmda bozan bizler deðiliz. Aksine 
patronlar yasalarýn bizlere tanýdýðý hakký kullandýðýmýz için 
bizleri kapý dýþarý etmekle hukuksuzluk yapmýþlardýr. Bizlerin 
eylemleri yasalarla sýnýrlanamaz. Meþru hakkýmýzý 
kullandýðýmýzý bilelim.

Kazanacaðýz!
Sendikalarýmýza Sahip Çýkalým!
Bizlerin haklarýnýn savusu için temsilcimiz olan sendikacýlara 
güvenimizin zedelenmesine izin vermeyelim. Ama olur da 
sendikacý arkadaþlarýn haklarýmýzý savunmaktan imtina 
etmeleri durumunda bile sendikaya küsmeyelim. Sendika 
kurumu biz iþçiler için olmazsa olmaz mücadele mevzileridir.
Diri Olalým!
Her eylem günü bir araya gelip deðerlendirme toplantýlarý 
yapalým. Sendikacýlarýn iyi niyetinden þüphe etmemekle 
birlikte unutmayalým ki kollektif akýl her zaman daha 
üstündür. Direniþ komitesi örgütleyerek olasý sorunlarýn 
çözümü için bir yönetici organ seçelim.
Destek Olalým!
En önemlisi direniþimiz kazansa da kaybetse de (hiç 
istemediðimiz bir durum) gelecekteki tüm hak mücadelerine 
karþý duyarlý olalým.
Unutmayalým. 
Direniþler, yalnýzlaþýrsa kaybederler.
Sermaye hükümranlýðýný yenecek olan iþçilerin birliðidir.


