
Mersin limanýnýn içerisinden

dayanýþmanýn sesi yükseliyor!

7 Aðustos Pazar günü, Mersin'in Gülnar ilçesine baðlý 
Büyükeceli Beldesinin Akkuyu Mevkiinde yapýlmasý 
planlanan nükleer santrale karþý yaklaþýk 800 kiþilik bir 
yürüyüþ gerçekleþtirildi. Eyleme pazar sabahý saat 
10:00'da Mersin'in 3 noktasýndan araçlar kaldýrýldý.

Nükleer karþýtý eylemde, en dikkat çeken, Mersin limanýnda 
sendikalý olduklarý için iþten çýkartýlan liman iþçilerinin 
katýlýmý oldu. Kendi direniþlerini nükleer karþýtý direniþle 
birleþtiren iþçiler,  24 Temmuz'da nükleer santrale karþý 
çadýr kuran çevrecileri, ziyaret etti. Müzik etkinliði ve 
halaylarla çevrecilere destek veren liman iþçileri bunun yaný 
sýra kendi direniþlerinin nükleerden baðýmsýz olmadýðýný, 
Mersin limanýna sürekli olarak Petrokok, sülfürik asit ve 
daha birçok kimyasallar ve zararlý atýklarýnýn geldiðini, 
kendi saðlýklarýný ve Mersin'i olumsuz yönde etkilediðini 
belirterek konuþma yaptýktan sonra liman iþçileri, iþten 
çýkartýlma süreçlerini ve nedenlerini anlatan bildirilerini 
daðýttýlar. 23 Temmuz'dan beri Mersin limanýnda direniþte 
olan iþçiler “Direniþteki liman iþçisi nükleer santral 
istemiyor”, pankartýný açýp, nükleerin yapýlacaðý þantiye 
alanýna doðru yürüyüþe geçti. Nükleer karþýtý kitle, yaklaþýk 
4 kilometre yol yürüdükten sonra jandarma ve güvenlik 
güçlerinin barikatýyla karþýlaþtý. Burada jandarmayla karþý 
karþýya gelen nükleer karþýtý grup, þantiye alanýna girmek 
isteyince jandarmayla küçük bir arbede yaþandý. Daha sonra 
ise, jandarmanýn kurduðu barikatý aþmayý baþaran nükleer 
karþýtý grup bir süre daha ilerledikten sonra Nükleer Karþýtý 
Platformun sözcüsü Sabahat Arslan'ýn yaptýðý basýn 
açýklamasýnýn ardýndan eylemi son erdirdi.

e r s i n  l i m a n ý n d a  
direniþlerinin 104. gününü Mgeride býrakan Uðursan 

iþçileri gece gündüz yýlmadan 
mücadelelerine devam ediyor. 
Ýþçilerin, direniþe baþladýklarý 
günden itibaren, limandaki iþleri 
olan asit, yað, çimento iþlerinin 
b a þ k a  i þ ç i l e r  t a r a f ý n d a n  
yapýlmamasý için, sürekli diðer 
çalýþan iþçilerle görüþmeleri, 
sonuç vermeye baþladý. Pazartesi 
günü (31.10.2011), Mersin 
limanýndaki Uðursan firmasýna 
baðlý, taþeron firmalar olarak iþ 
yapan, Aypar Denizcilik (Adana 
grubu) ve Kardeþler Denizcilik 

(Hakim grubu) iþçileri, 104 gündür 
direniþte olan iþçilerle dayanýþma amacýyla, 

patronlarýnýn türlü türlü baskýlarýna, tehditlerine karþý 
gelerek, iþçi kardeþlerinin iþlerine gitmeyip, iþ býraktýlar. 
Limanda bir gün boyunca iþ býrakan 110 iþçi, ayný 
zamanda iþlerin devam etmemesi için makinelerinin 
baþýnda ve liman içerisinde beklemekteler. Direniþteki 
iþçilerin iþleri olan asit, yað, çimento iþlerine gitmeyen 
iþçilere patron: “asit, yað, çimento iþlerini yapmýyorsanýz 
kendi iþlerinizi de yapmayýn” deyip iþten çýkarma 
tehditlerinde bulundu, ardýndan dün gece (31.10.2011) ve 
bugün sabah (01.11.2011) 4 iþçiyi iþten çýkarttý. Ýþçilerin 
belirttiklerine göre, iþten çýkartmalar devam ettiði takdirde 
iþçiler tüm limanda iþ býrakacak. Sadece vardiya 
amirlerinin yað, asit, çimento iþlerine gittiði Mersin 
limanýnda, içeride çalýþan Aypar Denizcilik ve Kardeþler 
Denizcilik iþçilerinin dýþýnda, limanýn ana firmasý olan 
MIP iþçileri de destek vermeye baþladý. Bu olaylara sessiz 
kalan Liman iþ yönetimine raðmen, þimdi limandaki 
dayanýþmanýn genelleþip büyümesi için çalýþmalar 
yapýlýyor.

Mersin limanýndaki taþeron firmalarda çalýþan iþçileri, 104 gündür süren
direniþle dayanýþma amacýyla bir gün boyunca iþ býraktýlar.

Yalan!: Ýþçiler bir þey kaybetmeyecek, tersine 
kazanacak, çünkü Fon kuruluyor

Gerçek: Kýdem tazminatýnýn esas anlamý baþka türlü 
korunamayan iþ güvencesini patrona ekonomik bir maliyet 
getirerek bir ölçüde saðlamaktýr. Yükün patronun üzerinden 
kaldýrýlmasýnýn amacý, iþ güvencesini bütünüyle imha 
etmektir.

Yalan!: Kazanýlmýþ haklara dokunmayacaðýz

Gerçek: Kýdem tazminatý kaldýrýlýrsa halen çalýþmakta 
olanlarýn kýdem tazminatlarýna zaten hukuki olarak 
dokunulamaz. Bu, hükümetin bahþettiði bir þey deðil bir 
zorunluluktur. Bununla birlikte ilk iþten çýkartmada ya da 
herhangi bir iþ deðiþikliðinde yeni yasa geçerli hale 
gelecektir. Ama yeni iþçilerin kýdem tazminatý hakký 
olmamasý, eski iþçilerin de gücünü azaltýr. “Bana 
dokunmayacak” deme. Ýþçinin gücü birlikten gelir. 
Mücadele zayýflayacak, sen de kaybedeceksin!

Yalan!: Ýþçilerin haklarýný koruyacaðýz, istihdam 
güvencesi saðlayacaðýz

Gerçek: Kýdem tazminatlarýnýn kaldýrýlmasýnýn amacý 
patronun iþçi çýkartmasýný kolaylaþtýrmaktýr. Ýstihdam 
güvencesi denen þey, iþten çýkartýlan iþçileri özel istihdam 
bürolarýnda toplayarak sermayeye ucuz iþ gücü olarak 
sunmaktýr. 

Yalan!: Yeni kurulacak fon dolayýsýyla iþçiler maðdur 
olmayacak 

Gerçek: Tazminat miktarý üçte birinden daha aza indiriliyor. 
Eskiden 20 yýllýk kýdemi olan 20 aylýk maaþ karþýlýðýný 
tazminat olarak alýrken bu rakam altý aya indirilecek. Fonda 
birikecek para iþçinin ücretinden kesilmeyip patrondan 

alýnsa bile patronlar her zaman olduðu gibi bu masraflarýný 
da ücretlere yansýtacak ve fiilen kesinti yapacaktýr. 
Patronlara hiçbir engel olmadan sürekli iþçi çýkartýlmasý 
olanaðý verilmesiyle kýdemli iþçi her an rahatlýkla 
kovulabilecek, yeni iþçiler ise bir yerde uzun süre 
çalýþamayacaðý için fondan yeterli parayý hiçbir zaman 
alamayacaktýr. 

Yalan!: Ýþçilerin çoðunluðu kýdem tazminatýný 
alamýyor, fonla bu sorun halledilecek

Gerçek: Ýþçilerin kýdem tazminatýný alamamasý doðal bir 
sorun deðildir. Hükümetin ve Çalýþma Bakanlýðý'nýn 
patronlarýn hukuksuzluðuna göz yummalarýnýn sonucudur.

Yalan!: Bu süreci sendikalarla mutabakat içinde 
yürüteceðiz

Gerçek: Sendikalarýn tutumu nettir. Kýdem tazminatýna 
dokunulmasý genel grev sebebidir. Hükümetin istediði, 
mutabakat saðlamak deðil, Türk-Ýþ baþkaný Mustafa Kumlu 
gibi yandaþlarý ya da Hak-Ýþ gibi kendi kontrolündeki 
sendikalar aracýlýðýyla iþçilere diz çöktürmektir.

Sendikalý, sendikasýz tüm iþçiler kýdem tazminatý ile ilgili 
geliþmeleri takip etmeli ve elde kalan bu son hakka da sahip 
çýkmalýdýr. Ýþyerlerimizde bir araya gelmeli, sendikalý isek 
sendikalarýmýza baský yapmalý ve kýdem tazminatýný 
savunmak için sonu genel greve varacak bir mücadele için 
hazýrlýk yapmalýyýz! 

Susmak iþten atýlmaya þimdiden razý olmaktýr! Susmak 
çocuklarýmýzýn köle pazarlarýnda sürünmesini 
kabullenmektir! Ýþimizi aþýmýzý korumak için son mevziiyi 
savunuyoruz. Haydi mücadeleye!

Kýdem tazminatýna dokunmak
genel grev sebebidir! 

AKP hükümeti TÜSÝAD'ý ve MÜSÝAD'ý ile tüm sermayenin desteðini alarak iþçilerin elinde kalan son haklardan 
biri olan kýdem tazminatýný kaldýrmak istiyor. 2008-2009 krizinde sermaye yeterince iþçi çýkartamadýðý için 
veryansýn etmiþti. Þimdi yeni ve daha büyük bir kriz kapýda bu yüzden faturayý iþten çýkartmalarla bize kesmek için 
kýdem tazminatýna saldýrýyorlar. Tabii ki sermaye ve hükümet planladýklarý bu saldýrýyý kamuoyuna sunarken 
yalanlara ve çarpýtmalara baþvuruyor. Ýþte yalanlar ve gerçekler.
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nükleere karþý eylem
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Gelin sigortalý iþ var ile baþladý her þey. Baþta iyi 
görünüyordu sigortalý, maaþlý çalýþma, saatleri iyi, 
izinleri belli olan bir iþ yapacaktýk. Ancak ne iþ 
olduðunu liman kapýsýndan girdiðimizde koca koca iþ 
makinelerinin arasýndan þaþkýn bakýþlarýmýzla görerek 
baþladý ilk gün. Bizim yapacaðýmýz iþin, limanda en 
tehlikeli iþ olduðunu, sonradan yaþadýðýmýz iþ kazalarý 
ile öðrendik. Bunun yanýnda belirsiz çalýþma 
saatlerini, limanda ara vermeden birkaç gün 
çalýþtýðýmýzda öðrendik. Maaþlarýn keyfi ödendiðini, 
ay sonu geldiðinde cebimizin boþ kalýþýndan öðrendik. 
Aslýnda neyi öðrendik biliyor musunuz? Bu kölece 
çalýþma koþullarýna olmaz dediðimizde “iþine 
gelmiyorsa liman giriþ kartýný býrak çek git” ya da “bu 
þartlarda çalýþacaksýnýz” dediðinde direnmenin 
onurunu öðrendik.

Tabi bir okul gibi olan iþ yerimizde öðrendikçe 
öðreniyor adeta kölece çalýþma düzenini öðrene 
öðrene profesyonel köleler halini almýþ hatta bu 
duruma alýþtýrýlmýþtýk. Hayat aslýnda köle olmakmýþ. 
Biz yanlýþ düþünüyoruz durumlarýna düþmüþtük. Ta ki 
bir gün, kimin aðzýndan çýktý hatýrlamýyorum ama 
birisi sanki bana sendika gelecek diye fýsýldadýðýný 
iþittim. Aklýmda sendika kalmýþtý iþçileri savunan bir 
kurum gibi anýmsýyorum ve acaba bizi de savunur mu 
diye hayaller kurmaya baþladým. kimseye bu hayalimi 
açamýyordum çünkü bu hayal baþýma çok iþler 
açabilirdi ancak bir yandan da söylemek istiyordum. 
Sendikayý araþtýralým bitsin bu iþkence diye 
düþündüm ama korkuyordum. Aslýnda zaten birlik 

olsaydýk tamamdý. Yani meðerse asýl sendika bizmiþiz 
haberim yok.

Daha sonra þimdi üye olduðumuz sendikaya ulaþtýk. 
Mevzuatlardan kanunlardan bir sürü þeylerden 
bahsettiler, sabretmeli biraz daha beklememizi 
söylediler. Günler geliyor aylar geçiyor, hep sabýr 
sabýr ama içeride, limanda kölelik hat safhalara 
ulaþmýþtý artýk. Utanmasalar verdikleri yemeðin bile 
parasýný keseriz diyecek kadar oldular. Hakaretler, 
keyfi iþten çýkartmalar, adilik alçaklýk aklýnýza gelen 
iþle ilgili tüm kötülükler yarýþýyordu. Mevzuata göre 
sendikaya üye olmamýza çok kýsa bir zaman 
kala bize örgütlenmeye baþlayýn dediler. Bizde 
örgütlendik. Çok gizli ve heyecanlýydý. Ne 
güzel günlerdi çünkü iyi niyetle saflýkla iyi bir 
þey için gizli gizli çalýþmak, çok heyecan 
vericiydi. Sonra üyelik baþladý ve bir iki gün 
içinde arkadaþlarýn çoðu üye oldu. Artýk içeride 
dað gibi bir iþçi kitlesi ve sendikasý vardý. Farklý 
farklý taþeron iþçilerinden oluþan koca bir dað. 
Üyelikle beraber toplu sözleþme için süreç de 
baþlamýþ oldu. Tabi ikinci bir süreç; iþçi kýyýmý 
da baþladý. Ama hep kendi aldýðýmýz ve hatta 
yapmadýðýmýz acemice eylemlerle baþarýlý 
oluyoruz bazen de bilmediðimizden dolayý 
baþvurduðumuz yöntemlerle de kelle 
veriyorduk. Sendika nasýl olsa iþveren toplu 
sözleþme masasýna oturacak, orda bu 
çýkarýlanlarý geri iþe aldýrýrýz diye teselli 
ediyordu kuzularýný. 

Beþ taþeron grup içerisinde, bizim toplu 
sözleþme yetkimiz çýkmýþtý, sevindik. Ýki ay 

içinde iþveren ya sözleþmeye 
oturacak ya da greve gidecektik. 
Ama olmadý neden mi? Greve bir 
hafta kala iþveren, “ben bu iþte 
zarar ediyorum” deyip iþi býraktý ve 
bir gecede limana giriþ kartlarýmýzý 
iptal etti. Ardýndan kendimizi 
kapýnýn önünde bulduk ana 
iþverene (MIP) “patron iþi býrakmýþ 
bizi ilgilendirmez biz iþimizde 
devam ediyoruz” desek de hayýr 
cevabýný aldýk. patron iþi býrakmýþtý 
ama çýkýþýmýzý da vermedi. Ne iþ 
yapacaðýz? Dedik. O da cevap 
olarak, “ne iþ gösterirsem onu 
yapacaksýnýz” dedi. Aslýnda bir iþ 
göstereceði yoktu. Sendika, “yasal 
olarak bir þey yapamayýz çünkü 
iþveren çýkýþýnýzý yapmamýþ 
bekleyin nasýl olsa size iþ 
gösteremeyecek mecburi çýkýþ 
verir ondan sonra bizde ona göre 
bir þeyler yapacaðýz” deyip bize, “eve gidin” dediler. 
Biz de “olmaz, biz burada limanýn kapýsýnda 
bekleyeceðiz ve bu iþi çözeceksiniz” dedik. Sendika 
baþkanýmýz o dönemde tatildeydi ama ne yapabilirim 
ki? Dedi. Bende “ne yapacaðýmýzý iyi biliyorum” 
dedim. Diðer arkadaþlarla temasa geçip, durumun bu 
þekilde olduðunu ve iþin acilen durdurulmasý 
gerektiðini söyledik. Uydular, iþ durdu herkes dýþarý 

çýktý. O geceyi dýþarýda geçirdik. Ertesi 
gün oldu. Ortalýkta ne bir sendikacý, ne 
de bir baþkasý vardý. Bizde arkadaþlara, 
“dýþarýda durmayýn, içeriye geçin 
makinelerin baþýnda durun ki baþka 
iþçileri çalýþtýramasýnlar” diye 
söyledik. Söylemez olaydýk içeri 
geçtiler ve biz içeride olmadýðýmýzdan 
dolayý, gerek içerideki patronlarýn 
baskýsý, gerek sendika temsilcisi, “siz iþ 
baþý yapýn onlarýn çýkýþý yapýlmamýþ 
böyle devam ederseniz siz onlarýn 
yüzünden iþinizden olacaksýnýz” 
diyerek direniþi içeriden kýrdýlar. Biz 
neden böyle yaptýnýz? Dediðimizde, 
“biz yapmadýk” dediler. “Ýþçiler birlik 
olamadý” filan falan. Ama aslýnda 
direniþi kýran sendikanýn kendisiydi. 

Neyse madem öyle biz de dýþarýda 
direniþe geçeceðiz dedik ve direniþ 
çadýrýmýzý kurduk. Asýl gerçekleri o 

çadýrý kurmamýzla öðrendik. Adeta bir okul gibiydi 
çadýr. Sendikalý olmakla bu sorunlarýn bitmediðini asýl 
önemli olanýn birlik olup, bilinçli iþçinin ne olduðunu 
öðrenmekten ne olduðunu öðrenmekten geçtiðini 
gördük. Tabii günler geçiyor patronu sýkýþtýrýyoruz , 
“bize iþ ver ya da çýkýþ ver” diye baský yapmaya 
baþladýk. O da iþ falan yok, “o grev vardý ya grev gelin 
onu da dýþarýda yapýn da görelim” diye alay etmeye 
baþladý. Sonra çýkýþýmýz verildi. Ýþten çýkýþýmýzýn 
verilmesinin üzerinden tam bir ay geçti. Hemen 
sendikaya haber verdik: “Bakýn çýkýþýmýz da verildi, 
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hadi ne yapacaksýnýz yapýn da iþimize geri dönelim” 
diye sendikaya baský yapmaya baþladýk. Ancak bu 
seferde sendikanýn genel merkez seçimleri vardý, “ bu 
seçimler bitsin ondan sonra” dediler. Tabi bu arada 
araþtýrdýk bir grev hakkýmýz olduðunu ve süresinin 
genel merkez seçimleri olduktan sonraki son 3 gün 
içinde grev yapma süresinin sona ereceðini öðrendik. 
Sendikacýlara sorduk ve “seçimden sonra ilk iþimiz o 
grev kararýný uygulamak” dediler. Umutlar yine arttý. 

Gün geldi seçimler oldu hatta direniþ çadýrýndan da üç 
arkadaþýmýz delege olarak sendikanýn genel merkez 
seçimlerine Ankara' ya gitti. Seçim artýk olmuþtu 
yerine yeni sendika baþkaný seçilmiþti. Ýlk iþ ne oldu 
biliyor musunuz? Bizim grev kararýnýn tarihini 
çalýþma bölge müdürlüðüne yanlýþ yazýp grev kararýný 
uygulamayarak kendi yetkisini düþürdü. Tabi ki þoke 
olduk ve yeni baþkana bu durumu sorduk. Kim izah 
edecek bize bunu? Yeni baþkan da “vallahi benim 
hatam deðil eski baþkanýn hatasý ben de iþçiye bunu 
nasýl izah ederim bilemiyorum” dedi. Daha sonra 
çalýþma bölge müdürlüðüne gittik Evrak üzerinde hata 
yapýlmýþ olsa dahi isterse yeni sendika yönetimi karar 
verip greve gidilebileceðini öðrendik. Yeni baþkana 
bildirdik ama aldýðýmýz cevap hayret vericiydi. “Bu 
grevi kafanýza fazla takmayýn bu iþi çözmenin baþka 
yollarý da var ve çözeceðim, söz!” deyince tamam 
dedik. Grev günü grev olmayýnca yetki düþmüþ oldu. 
Bizim de, sendikayla ilgili üyeliðin dýþýnda hiçbir 
baðýmýz kalmamýþ oldu. Yeni baþkan Mersin'e direniþ 
çadýrýmýza geldi, bir umut doðmuþtu bizim için. Bize 
biraz daha sabýrlý olmamýzý söyledi ve bu iþi çözeceðiz 
sözünü tekrarladý. Nasýl diye sorduðumuzda “buraya 
þube kurulacak, þube sizin için ne karar alýrsa 
arkasýndayýz” dedi. Bu kez þubenin kurulmasýný 
bekledik. Tabii bu geçen sürede basýn açýklamasý 
yapýyorduk. Hatta dayanýþma gecesi düzenledik bunu 
bile yapmayýn dediler. Sebep olarak ta, “iþveren, bu 
geceyi yaparsanýz bu iþ çözülmez” tehdidini 
yapt ýðýndan dolayý ,  dayanýþma gecesinin 
yapýlmamasý gerektiðini söylediler. Ama biz gene de 
dayanýþma gecesini tüm baskýlara raðmen yaptýk. 

Zaten bir þeyin çözüleceði falan yoktu hepsi 
ayný oyalama taktikleriydi. Þube atamasý oldu. 
Ýlk toplantý olacaktý. Bizden bir arkadaþ þube 
yönetim kuruluna bile seçildi. Ýlk toplantýda ana 
firmanýn yemekleri güzel mi deðil mi? Servisleri 
rahat mý deðil mi? Konuþmalarýndan baþka bir 
þeyden söz edilmedi. 

Haftaya ikinci bir toplantý olacakmýþ bekle 
babam bekle daha bu köprünün altýndan çok 
sular akar böyle bekledikçe. Daha ne toplantýlar 
göreceðiz bakalým. Demek istediðim bunlara 
aldanmayacak iþçi sesini duyuracak içeride 
çalýþan arkadaþlarýyla baðýný kuvvetlendirecek. 
Unutmayýn iþçiye hiçbir patron acýmaz iþçinin 
iþçiye ancak faydasý olur gerisi teferruattýr. 

Direniþteki Mersin liman iþçisi



bürokratik kurumlarýyla kimin sistemi olduðunu 
etlerinde, kemiklerinde hissettiler. Kim dost, 
kim düþman bunu gördüler. Kendilerinden önce 
limanda yaþanan diðer direniþlerdeki iþçi 
kardeþlerini belki o zaman deðil ama bugün 
daha iyi anladýlar. Ve onlar, yarýn belki de 
kendileriyle ayný kaderi paylaþacak olan diðer 
liman iþçilerine, yenilgiyi kabullenip, evlerine 
dönmek dýþýnda baþka bir seçenek olduðunu 
gösteriyorlar. Onlarýn liman dýþýndaki 
çadýrlarýnýn sadece orada bulunmasý bile 
limanýn içinde birçok þeyi deðiþtiriyor. Hele de 
yarýn mücadeleyi kazanýp içeriye girdiklerinde 
artýk onlarla birlikte diðer iþçilerin de insanlýk 
dýþý çalýþma koþullarý ve patronun iþçilerin 
yaþam hakkýný yok sayan keyfi uygulamalarýna 
karþý seslerini öncekinden çok daha fazla 
yükseltecekler. 

Ayrýca ekonomik krizin etkilerinin günden güne 
arttýðý bugünlerde kýdem tazminatýnýn 
kaldýrýlmasý, mesai saatlerinin uzatýlmasý ve 
hafta sonu çalýþtýrma gibi saldýrýlarla bunun 
bedelini iþçilere ödetmeye kararlý patron sýnýfýna 
karþý kazanýlacak her zafer, iþçi sýnýfýnýn 
hanesine yazýlacak önemli bir kazaným olacaktýr. 

Haydi Liman iþçileriyle dayanýþmaya!

Bu kavga liman iþçilerinin haklý ekmek 
kavgasýdýr.  

Bu kavga iþçinin yaþamýný hiçe sayan keyfi 
uygulamalara karþý verilen can kavgasýdýr.  

Bu kavga, baþta taþeronlaþtýrma olmak üzere 
türlü yöntemlerle, iþçilere güvencesiz, kuralsýz 
ve sendikasýz çalýþmayý dayatan sisteme karþý 
giriþilen onurlu yaþam hakký kavgasýdýr.  

Bize ve tüm emekçilere düþen ise nerede bir sýnýf 
mücadelesi varsa, kendi geleceðimiz için 
mücadeleye katýlmak ve sýnýf kardeþlerimizle 
dayanýþmaktýr.  

Haydi, Liman Ýþçileriyle Dayanýþmaya! 

Haydi, Mücadeleye!

Liman Ýþçisinin Sesi

Mersin Liman iþletmecisi MIP A.Þ'nin yasadýþý 
bir þekilde taþeronun taþeronu konumunda olan 
N.Ç Denizcilik A.Þ'ye baðlý olarak çalýþtýrdýðý 35 
liman iþçisi sendikalý olduklarý için 21 Temmuz 
tarihinde iþten çýkarýldý. Ýþçiler 23 Temmuz 
tarihinden bu yana Mersin Limaný'nn A kapýsý 
önünde kurduklarý çadýrlarýnda direniyor. O 
günden bu güne gece gündüz, çadýrlarýný bir an 
bile býrakmayan iþçiler, ayný zamanda 
bulunduklarý yerde sýnýf kardeþlerinin her 
çaðrýsýna duyarlýlýk gösteriyor. Sadece kendi 
patronlarýna karþý deðil, nükleer santrale karþý 
direniþten, bugün iþçi sýnýfýnýn baþýndaki en 
büyük bela olan kýdem tazminatýnýn 
kaldýrýlmasýna karþý direniþlere kadar tüm sýnýf 
saldýrýlarýna karþý yürütülen her mücadelede 
yerlerini alýyorlar.

Liman iþçisi neden direniyor?

Çalýþma sürelerinin ve maaþlarýnýn düzensiz 
olmasýna,

36 -48 saati bulan aralýksýz çalýþmalara,

Ayda 100 – 150 saati bulan fazla mesailere,

Ulaþým ücretlerinin ödenmemesine,

Dünyanýn 27 ülkesine giriþi dahi yasak olan 
Petro – Kok ve buharýyla insan bedenini eritme 
özelliðine sahip olan sülfürik asit maddesiyle 
yakýn temas halinde ve büyük riskler taþýyan 
fiziksel koþullar altýnda çalýþmalarýna raðmen iþ 
güvenliði önlemlerinin alýnmamasý ve 
sonucunda sýkça yaþanan iþ kazalarýna karþý,

Kýsacasý, Mersin Liman iþçileri, insanca çalýþma 
koþullarýna sahip olabilmek adýna sendika hakký 
için direniyor. 

Bu direniþ neden önemli?

Bugünlerde direniþlerinin 100. Gününü geride 
býrakan Liman iþçilerinin direniþi, her direniþ 

gibi, sadece kendi patronlarýna karþý ve 
kendi ekonomik çýkarlarý için 
olmaktan çok daha büyük bir 
anlam taþýyor. Bir defa bu direniþ 
nasýl sonuçlanýrsa sonuçlansýn, 
direnen iþçiler için artýk hiçbir 
þey eskisi gibi olmayacak. Çünkü 
onlar bu direniþ sürecinde, iþçi 
mücadelesi adýna, sýnýf 

dayanýþmasý 
adýna, 
sendikal 
mücadele 
adýna çok 
þey 
öðrendiler. 

Kapitalist 
sistemin, 
polisiyle, 
yargýsýyla, 
tüm de 

Mersin Liman iþçisi direniyor



Biz iþten haksýz yere çýkarýlan liman 
iþçileriyiz. Bu yüzden direnmekteyiz. Tabii bu 
direnme sýrasýnda bir çok insanla ve kuruluþla 
tanýþtýk ve konuþtuk. Hemen hemen hepsi 
yanýmýzda olduðunu söyledi. Gerekli desteði 
ellerinden geldikçe sunacaklarýný söylediler 
ve sundular. Bazý insanlar da vardý ki, bize þu 
sözleri söylediler “ gidin kendinize baþka bir iþ 
bulun, direnmek te ne? Sizin bunlara gücünüz 
yetmez” vs. Bu temennileri bizlere söylerken, 
bizim çekeceðimiz sýkýntýlarý çok iyi bildikleri 
için her halde, “etliye de karýþma, sütlüye de” 
demek istediler. 

Þunu anlatmak istiyoruz. Bugün Türkiye'nin 
her yerinde hatta dünyanýn diðer ülkelerinde 
insanlar iþten çýkartýlýyorlar. Ücretleri 
düþürülüp daha fazla saat çalýþtýrýlýyorlar. 

Liman Ýþçisinin Sesi

Neden direnmeliyiz?

Ýstanbul Tuzla tersanelerinde “Pruva Tersanecilik” adlý taþeron firma 
tarafýndan güya performans düþüklüðü gerekç gösterilerek iþten atýlan 
iþçi Nihat Öztürk, Limter-Ýþ sendikasýyla birlikte yürüttüðü mücadelenin 
ardýndan Kartal 1. iþ mahkemesinde de haklýlýðýný tescil ettirdi. 
Ýþ mahkemesi Öztürk'ün ana iþveren DESAN'ýn çalýþaný olduðunu 
belirterek iþçinin iþe iadesini istedi. Ýþveren itiraz ederek üst mahkemeye 
baþvurdu. Yargýtay'da kararýn onanmasý halinde Nihat Öztürk taþeron 
sömürüsünün kol gezdiði liman ve tersaneler için önemli bir emsal 
oluþturacak 

Ýnsanlar yoksulluk içerisinde hatta savaþlarla 
bir daha kýyýmdan geçiriyorlar. Ýþte biz de 
sadece daha insanca bir çalýþma koþullarý 
istediðimiz için iþten çýkartýldýk ve direniþe 
eriz,direnen liman iþçileriyiz. 

baþladýk. Yani her yerdeki iþçiler ve yoksullar 
gibi mücadele ediyoruz. Daha iyi çalýþma 
k o þ u l l a r ý n a  v e  e k m e ð i m i z e  s a h i p  
çýkabileceðimiz daha iyi bir yol varsa siz bize 
gösterin yapalým. Bizim de tüm iþçiler gibi 
gördüðümüz en doðru yol budur valla o da 
direnmek! Çünkü korkmak bizde yok, çünkü 
etliye sütlüye karýþmamak bizde yok, çünkü 
biz emeðinden baþka hiç bir þeyi olmayan 
iþçileriz,direnen liman iþçileriyiz. 

Anlayacaðýnýz sendikalý olduðumuz için iþten 
çýkartýldýk ve ortada bir hak var, bu hakkýn 
sahibi biziz. Benim hakkýmý benden baþka 
kimse savunamaz. Sonuna kadar direneceðiz. 
Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, biz 
hakkýmýzýn peþindeyiz.

Taþerona karþý
bir hukuk kazanýmý
daha

Gerçek, Aylýk Devrimci Ýþçi Gazetesi, Özel Sayý 2011/1 Kasým 2011 - (Yerel, süreli yayýndýr)
Sahibi ve Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: Þiar Riþvanoðlu Adres: Kuruköprü Mah. Özler Cad., Özden Ýþ Merkezi, No: 41, K.2 D. 38  Seyhan/ADANA, 

Basýldýðý Yer:Yaðmur Ofset - 855 Sokak No: 19/A Kemeraltý / ÝZMÝR  
web: www.gercekgazetesi.net e-posta: gercek@gercekgazetesi.net


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

