
þube seçimimiz var, seçimden sonra grev yapacaðýz” 
þeklinde sistematik olarak direniþ sürecini uzatýp, liman 
iþçilerinin motivasyonunu düþürmeye çalýþtýlar. Sonunda 
ise Liman iþ bürokratlarý, “patronla görüþtük ve ilk olarak 
Aralýk ayýnda 7 kiþi ( Bugün itibarýyla 7 kiþi iþe baþladý) 
ardýndan ise Ocak ayý içerisinde 8 kiþi ve geri kalan 
iþçileri de diðer aylarda alacaðýný 
iþçilere açýkladý. Sonuç 
olarak bir bütün baþlayan 
“liman iþçileri direniþi” bu 
karar ve uygulamayla bir 
ayaðý çukura düþmüþ oldu. 
Liman Ýþçisinin Sesi'nin ilk 
günden bu güne kadar 
belirttiði gibi; iþçiler sendika 
bürokrasisinin sahte sözlerine 
a l d a n m a m a l ý ,  p a t r o n  
tarafýndan nasýl hep birlikte 
çýkarýldýlarsa tekrar hep birlikte 
iþlerine dönmelidirler. Yalnýz bu 
þekilde bir bütün olarak 
baþlanan direniþ gerçek bir 
baþarýya ulaþabilir. 

23 Temmuz'dan beri her þeye 
raðmen; gece gündüz patronlara, 

sendika bürokrasisine, patronlarýn türlü vaatleriyle 
direniþe destek olmayan hatta direniþi kýrmaya çalýþan 
iþçilere raðmen, direnen liman iþçilerinin onurlu 
mücadeleleri devam ediyor. 

Liman Ýþçisinin Sesi
Ocak 2012Liman Ýþçileri Bülteni

Patrona, patron yandaþlarýna ve sendika bürokratlarýna raðmen

Mersin Liman Direniþi sürüyor
Mersin limanýndaki Uðursan taþeron firmasýnýn alt 
taþeronu olan NÇ Denizcilik iþçileri, mücadelelerine 
devam ediyor. Sendikalý olduklarý için 23 Temmuz'da 
iþlerine son verilen Liman iþ üyesi 35 iþçi, direniþlerinin 
geldiði bu ana kadar çok önemli deneyimler kazandýlar. 
Her sendika bürokrasisinin yaptýðý gibi, direniþe 
geçtikleri ilk günden itibaren liman iþçileri, sürekli olarak 
Liman iþ bürokrasisinin engellemeleriyle karþý karþýya 
kaldýlar. “Direniþ çadýrý kurulmamalý”,  “slogan 
atýlmamalý”, “yürüyüþ yapýlmamalý”, “basýn açýklamasý 
yapýlmamalý”… vs. Peki bunlar olmadan, patronlara karþý 
nasýl mücadele edilmeli? Sendika bürokratlarýnca, 
iþçilerin bu þekilde sessiz sedasýz kalmalarý patrona karþý 
bir iyi niyet göstergesi olup tekrar iþe girmelerinin önemli 
bir adýmý. Ancak iþçi sýnýfýnýn mücadele deneyimlerinin 
gösterdiði gibi iþçiler ; yürüyüþ yaparak, slogan atarak, 
basýn açýklamalarý yaparak, dayanýþmayla ve elbette en 
önemlisi iþçilerin üretimden gelen güçlerini; grev 
haklarýný kullanarak, patronlara karþý mücadele ederek 
zafer kazanabilirler. 

MIP, Uðursan þirketleriyle kol kola yürüyen Liman iþ 
bürokrasisinin, “aman bekleyin patronla görüþme 
yapacaðýz”, “aman ses çýkarmayýn patronla görüþme 
yapýyoruz”, “aman biraz sabredin zaman geçsin”, “aman 
bekleyin genel kurul seçimlerimiz var”, “aman bekleyin 

Kavga Bitmedi, daha yeni baþlýyor !

Ortadoðu'nun en büyük kapasiteli limanlarýndan 
Ýskenderun Limaný'nýn Limak A.Þ.'ye geçmesine 
günler kala Liman-Ýþ Sendikasý Ýskenderun þube 
baþkaný Münir Ýcil ile bir söyleþi gerçekleþtirdik. 

Ýskenderun Limaný'nýn özellikleri ve farklýlýðý nedir? 
Münir Ýcil: Akdeniz'in kuzeydoðusunda konuþlanan 
Ýskenderun Limaný, Ortadoðu ülkelerine olan aktarma 
trafiðine olduðu kadar, Çukurova, Güney ve Güneydoðu 
Anadolu Bölgelerine hizmet vermenin yaný sýra, Suriye, Ýran 
ve Irak gibi Ortadoðu ülkelerine transit geçiþlerde hizmet 
etmektedir. Bu bakýmdan, aktarma limaný olarak önemli bir 
role sahip olan liman, 1400 metre uzunluðunda bir 
mendireðe sahip. Demiryolu, karayolu þebekesi ile baðlantýlý 
genel amaçlý bir liman olan Ýskenderun Limaný, dökme, Ro-
Ro ve karýþýk eþyaya hizmet veriyor. 60.000 ton kapasiteli 
TMO'ya ait bir beton siloya sahip olan limanda rýhtýmla 
baðlantýlý bir konveyör sistemi mevcut ve ayrýca, yükleme 
hýzý saatte 350 ton, boþaltma hýzý saatte 250 ton olan bir 
cevher konveyörü de bulunuyor. Liman, ulusal demiryolu ve 
otoyollarla ticaret merkezlerine baðlýdýr. Dolayýsýyla 
Ýskenderun limaný potansiyeli deðerlendirildiðinde, doðru 
ve ileri bir teknoloji ile donatýldýðýnda hem bölge halkýna 
ciddi iþ olanaðý yaratacak, hem de çok önemli ekonomik 
kazanýmlar getirecek bir iþletmedir. Limanýn bütün þehri çok 
rahat doyurabilecek bir gücü varken, bu uzun yýllardýr 
kullanýlmamaktadýr.
Bu potansiyele raðmen yýllardýr özelleþtirilmesi için atýl 
durumda býrakýldý deðil mi?
Münir Ýcil: Evet her þey adým adým özelleþtirme için 
planlanmýþ gibi. Özellikle 1980'li yýllarda Ýskenderun 
Limanýnda 1500-1800 kiþi çalýþýyordu. O dönem muazzam 
bir canlýlýk vardý. Ýþte o günlerde iþtahý kabaran özel sermaye 
sonunda limaný ele geçirdi. Þimdi ise 190 iþçi ile limanda 
hizmet vermeye çalýþýyoruz. Devlet bugüne kadar limana hiç 
bir þekilde yatýrým yapmadý. Gerek altyapý, gerek binalar ve 
depolar, gerekse kullanýlan teknolojinin neredeyse tamamý 
40-50 kimileri 60 yýllýk. Biz bütün bu geriliðe raðmen 60 
yýllýk makineleri tamir ederek limana gelen gemilerin 
iþlemlerini aksatmadan yapýyoruz. Buna raðmen þimdi 
hepimizi tasfiye ediyorlar. 2010 yýlýnýn Ekim ayýnda, 
Özelleþtirme Ýdaresi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir 
Yollarý Genel Müdürlüðü ile imzalanan Ýþletme Hakký Devri 
Anlaþmasý uyarýnca, Liman'ýn iþletme hakkýnýn fiili teslim 

tarihinden itibaren 36 yýl süreyle (2047 yýlýna kadar) Limak 
A.Þ.'ye devredildi. Aslýnda tamamen mülkiyetinin devri 
planlanýyordu, ancak yasal pürüz çýkmasýn diye þimdilik 
böyle bir þey uydurdular.
Var olan iþçilerin, sizlerin, özelleþtirmeden sonra 
durumunuz ne olacak? 
Münir Ýcil:  30'a yakýn arkadaþýmýz emekli olmayý 
planlýyor. Diðerlerini ise istedikleri limana göndereceðiz 
dediler ama çok uzak olan Derince, Haydarpaþa ve Ýzmir'e 
gönderiyorlar.  Ýskenderun limanýný alan firma baþýndan beri 
Ýskenderun halkýyla dalga geçiyor. Ýskenderun'dan iþçi 
alacaðýz demelerine raðmen Mersin'den iki taþeron firmayla 
anlaþtýlar. Ýskenderun halký iþ beklerken yine Ýskenderun 
halkýna iþ kapýlarý kapandý. Tersanelerde 500 kiþi 
çalýþtýrýlacak deniliyordu þimdi iki kiþi çalýþýyor. Son bir çare 
olarak “Limaný alacak olan firma Ýskenderun halkýna faydalý 
olsun. Dýþarýdan taþeron iþçi getireceklerine limanda çalýþan 
iþçinin çocuklarýný iþe asýnlar” dememize raðmen hiçbir 
þekilde Ýskenderun'dan iþçi almadýlar. Bunu özellikle 
yapýyorlar ki ileride yöre halkýyla iþçiler arasýnda sosyal bir 
dayanýþma olmasýn.
Bu arada baþýndan beri özelleþtirmeye karþý olduðunuz 
için sendika ile de epey uðraþýldý bu süreçte.
Münir Ýcil: Evet evet. Zaten limanýn özelleþtirilmesine karþý 
yasal haklarýmýzý dediðiniz gibi baþýndan itibaren 
kullanýyoruz, o yüzden bize yönelik baskýlar aslýnda hiç 
bitmedi. Bu arada Limak Firmasý tarafýndan Derin Su 
adýndaki bir firmaya, bir süredir usulsüz biçimde zemin etüt 
çalýþmasý yaptýrýlýyordu. Biz de yasal hakkýmýzý kullanarak, 
zemin etüt çalýþmasý yapan bu firmayý ve firmaya ait 
dubalarý, yasalar gereði limandan çýkarttýrýyoruz. Ancak bu 
firmanýn yasal olarak Limak girmeden tekrardan limanda 
çalýþmasý için sendikamýz üzerine baskýlar kurulmak 
isteniyor. Ama bilsinler ki hiç bir baský yasa dýþý çalýþmalara 
göz yummamýza neden olamaz.  
Sonuç olarak Limak gelse de limanda mücadele 
bitmeyecek, hatta daha da kýzýþacak. Zira çoðunluðu 
taþeron iþçisi olacak. Biz bunun anlamýný Mersin 
limanýndaki iþçi yoldaþlarýmýzýn yaþadýklarýndan 
biliyoruz. “Durmak yok, yola devam” mý diyorsunuz?
Münir Ýcil: Elbette sendikamýz var oldukça, limanda 
iþçilerin yanýnda olacak. Yöneticilerin kim olduðu hiç fark 
etmez. Üstelik yarýn daha da büyük sorunlar yaþanacak. 
Taþeron firmalarýnda çalýþan iþçileri neyin beklediðini 
hepimiz çok iyi biliyoruz. Özelleþtirmenin sadece iþçi 

sýnýfýna deðil, bir avuç sermayedar dýþýnda bütün halka zarar 
verdiðini insanlara göstermemiz gerek.

Çok çok teþekkürler. Umarýz Ýskenderun limaný da çok 
büyük zarara uðramadan bir gün adým adým iþçilerin 
denetimine geçer. Size ve tüm iþçi yoldaþlarýmýza kolay 
gelsin.

Ýskenderun Limaný'nýn özelleþtirilmesine hayýr!

Bir “Akbaba” Hikâyesi: Limak  

Özelleþtirmelerin Gözdesi, Irak'ta ABD'nin 
ve Ýþgal Kuvvetlerinin “Çimentosu”! 

Limak  Ýskenderun Limaný'nýn yeni sahibi Limak 
Holding, Devlet ve askeri ihaleler sayesinde büyümüþ, 
NATO için yapýlan üs ve benzeri askeri tesislerin 
inþaatýnda uzmanlaþmýþ ve Irak iþgal pazarýndan en 
fazla pay alan gruplarýn baþýnda geliyor. Müteahhitlik 
iþlerinden elde ettiði birikim ile turizm, çimento, enerji 
ve doðalgaz daðýtýmý gibi alanlara faaliyetini geniþleten 
þirket, özelleþtirme ihalelerinden en fazla pay kapan 
holdinglerden. Ayný zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü 
yöneticiliði yapan Nihat Özdemir'e ait olan Holding, 
çoðunu TMSF'den aldýðý Güneydoðu Anadolu 
bölgesindeki çimento fabrikalarý ile ilk günden beri 
Irak'ýn iþgalinin çimentosunu karþýlamaya devam 
ediyor.  Mardin, Kurtalan, Bitlis, Gaziantep, Ergani ve 
Þanlýurfa çimento fabrikalarýna sahip olan Limak'ýn ilk 
iþi bu fabrikalarýn kapasitelerini artýrmak olmuþtu. 
Limak'ýn uzun yýllardýr askerlerle kurduðu yakýn iliþki, 
Güneydoðu Anadolu bölgesinde ve Irak'ta “risk” 
almasýný kolaylaþtýrýrken, NATO hizmetleri de Irak 
pazarýnda iddialý olmasýný saðladý. Limak, hedef pazar 
olarak Ortadoðu'da Lübnan ve Suriye'yi de belirlemiþ 
durumda.  Limak, bir taraftan da Balkanlara açýlma 
stratejisi de izliyor. Son olarak, Kosova'nýn Priþtine 
Havalimanýnýn 140 milyon avro yatýrýmla modernize 
edilmesi iþini alarak 20 yýl iþletme hakkýný, Limak'ýn 
yüzde 90 payla Fransýz Aeroport de Lyon ile ortak 
olduðu konsorsiyuma verilmesini saðladý. Limak Grubu 
Baþkan Yardýmcýsý Sezai Bacaksýz, devir töreninde, 
“Biz Kosova'yý Balkanlar'a yayýlma stratejimizin 
merkezi olarak görüyoruz” þeklinde bir açýklama 
yaparak yalnýz kendilerinin deðil, bütün Türkiye 
sermayesinin emelini veciz bir biçimde itiraf etmiþ oldu. 



Eminim ben  doðduðumda ailem gülüyor ben 
aðlýyordum. Babam arkadaþlarýna tatlý bile 
ýsmarlamýþtýr. Tabi bu bebek emekleyecek, 
yürüyecek, konuþacak, okula gidecek, askere 
gidecek ve bir iþ bulup çalýþacak. Bu durum ülkede 
yaþayan herkes için geçerlidir. Bir gün liman iþi çýktý 
karþýma. “Sekiz saat çalýþacaðým, mesai var, sigortasý 
tam” iyi bir iþ dedim. Ailem de limanda deyince  “Ýyi 
iyi” dediler. Komþularda iþin iyi olduðunu 
söyleyince ben de bu iþi kabul ettim. Ýþe baþladýðým 
ilk gün mesaiye kaldým. Saat 24 oldu tam eve 
gitmeye hazýrlanýyordum “devam” dediler,  ama 
“uyku” dedim “Bir þey olmaz devam” dediler. O an 
telefon çaldý arayan ailemdi “Yavrum saat kaç oldu 
neden eve gelmiyorsun”dediler, ben de “Mesai var” 
dedim. Onlar da haklý olarak “ama uyku” dediler, ben 
de “sabah gelince uyurum” dedim. Güneþ doðmaya 
baþladý ben de “ Ýyi sabah oldu. Gider bir güzel 
uyurum” dedim. Patron geldi ve “Aferin aferin iyi 
dayanýyorsun” dedi ve “hadi devam” dedi. Ben de 
“patron dün sabahtan beri buradayým” dedim. O da 
“oðlum parasýný veriyoruz sevabýna kalmýyorsun 
ya!” dedi. “Tamam” dedim. Nihayet saat 16 oldu 
korka korka üstümü deðiþtirdim evin yolunu tuttum. 
Eve geldim; yemek, evdekilere derdimi anlatayým 
derken saat 20 oldu. Tam baþýmý yastýða koymuþken 
telefon çaldý “Saat 24'de gel” diye bir ses telefonu 
kapandý. Gece 24'de yarým uykuyla iþe gittim. Bir 
kamyonetin arkasýna koyun sürüsü gibi doldurdular 
bizi. Kýþýn soðuðunda donarak rýhtýma gittik. Sýcak 
arabadan inmeye bile tenezzül etmeyen Amir; “Sen 
þuraya, bir kiþi de þuraya, bir de vinçci! Tamam!” 
dedi. Toplamda vinçci ile altý kiþi olmamýz gereken 
gemide üç kiþi vardý. Ýþ güvenliði için baret 

Liman Ýþçisinin Sesi

direniþçi iþçinin sözü... direniþçi iþçinin sözü... direniþçi iþçinin sözü... 

Bugüne kadar pasif bir iþçi olan bizler artýk aktif 
olmaya baþlamýþtýk. Sabýr, iþsizlik, parasýzlýk bizleri 
daha da hýrslandýrdý. 

Direnirken sendikacýlarýnda yalanla dolanla bizi 
oyaladýðýný hissettik. Karþýlarýna geçip hesap sorduk. 
“Siz þucusunuz, bucusunuz!” dediler. Bizlere; “Ýþçi” 
haricinde her sözü söylediler. Ama yýlmadýk, 
savaþtýk. Her türlü baskýyý yaptýlar, umursamadýk. 
Artýk Sendika da karþýmýzdaydý. Sendikadan ne 
maddi ne de manevi destek göremedik.

Direniþimizin ilk birinci haftasýnda Sendika Genel 
Baþkanýmýz tatildeydi. Tatilinin bitmesini bekledik 
biz de. Geldiðinde; “Çýkýþýnýz verilmemiþ bir þey 
yapamaz” dedi. Çýkýþýmýz verildiðinde direniþimizin 
30. günüydü. “Seçim var seçimlerden sonra 
hallederiz”, “Grev kararýnýz var, korkmayýn” dendi 
direniþimizin 70. günü. Grev kararýmýz katakulliye 
geldi. Yeni sendika baþkaný: “Halledeceðiz, söz 
veriyorum, çözeceðiz” dedi, direniþin 90. günü. 
“Þube atamasý var, sizden de birini yönetime 
koyacaðýz” dendi ve koydular. Sonra; “Senin 
çalýþýyor olman lazým, yoksa yönetimde olamazsýn” 
denildi. Direniþimizin 110. günü. Direniþimizin 120. 
günü bu savaþçý arkadaþlarla kimleri harcamadýk ki; 
M.I.P 'den bir müdürü, kendi patronlarýný, 
Uðursan'dan bir müdürü ,Sendika Genel baþkanýný...

Netice dört yýl önce limana giren savaþçý þimdi daha 
güçlü bir iþçi. Eninde sonunda iþinin baþýna dönecek 
ve daha insanca yaþayacak ama haklarý için 
SAVAÞÇI OLARAK!.

Liman Ýþçisi Ömer

takmamýzý, ellerimiz zarar görmesin diye eldiven 
takmamýzý istediler. “Allah razý olsun” dedim. Ama 
eldiven bir günde parçalandý. Baþka eldiven 
istediðim de “Dün verdik ya arkadaþ, her gün her gün 
eldiven mi olur?” dendi. 

Yaklaþýk bir sene bu þartlarda çalýþtým. Ama böyle 
gitmezdi. Bu arada sürekli bir söz dolaþýyordu 
ortalýkta “SENDÝKA” diye. Bu sözü Kemal Sunal 
filmlerinde duymuþtum. “Hak, hukuk ,güvence” 
deniyordu. En önemlisi fazla mesai de yoktu. Bu 
durum benim için çok önemliydi. Çünkü; artýk evime 
kendi portre fotoðrafýmý asmýþtým. Hanýmýma da; 
“Çocuklar babasýný sorarsa fotoðrafýmý gösteririsin” 
demiþtim. Fazla mesaiden dolayý ne onlar benim 
yüzümü görüyordu ne de ben onlarýn yüzünü. 
Mesaiye kalmak istemediðimi söylediðim zaman 
“Çýk, git” deniliyordu. Ben de mecburen mesaiye 
kalýyordum. 

En sonunda Sendika gelmiþti. O zamanlar sendika 
geldi diye çok sevinmiþtik ancak sonunda ne 
olacaðýný o zamanlar bilemiyorduk. Sendikalý olunca 
çalýþtýðýmýz sýralarda patronu dize getirmiþtik. 
“Mesai” denildiðinde 35 arkadaþ bir olup mesaiye 
kalmýyor, “Ya maaþýmýza zam yap ya da mesaiyi 
unut!” demiþtik. Maaþýmýza zam geldi sonra mesai 
ücreti az dedik mesailere de zam geldi. “Gece 12 de 
gel” diyen arkadaþ, “Mesaiye kalmýyorsan çýk git” 
diyen patron þöyle demeye baþladý: “Arkadaþlar rica 
etsem mümkünse bugün mesaiye kalýr mýsýnýz?” 
Bunu 35 arkadaþ birliktelikten aldýðýmýz güçle 
baþardý. Ýþten çýkarýldýk biz de yýlmadýk,  direniþ 
çadýrýna geçtik. 

Merhaba Deðerli Arkadaþlar;

Bilindiði gibi dünyanýn her yerinde iþsizlik zordur. 
Hele Türkiye'de isen hele ki Mersin limanýnda iþçi 
isen...

Ýþveren tarafýndan size reva görülen kýrk saate 
varan aralýksýz çalýþma çift bordrolu, maaþýn 
askeri kýsmýný banka yoluyla, diðer kýsmýný elden 
alýndýðý bir çalýþma. Servissiz, iþ güvenliðinin 
olmadýðý bir çalýþma koþulu. Bunlara itiraz 
ettiðinde "kartýný býrak" "yarýn iþe gelme" tehdidi ile 
karþý karþýya gelme. Bunlarý yaþayan bir çok 
arkadaþýmýz da olmuþtur.

O zaman kendi kendimize muhasebe edersek bu 
kölece çalýþma þartlarýndan kurtulmak için bir 
þeyler yapmamýz gerekir. Bu durumdan da ancak 
örgütlü ve birlikte olarak kurtulabilirdik. Bu 
örgütlülüðü sendikal örgütlülük olarak aklýnýzdan 

VE BÝR SAVAÞÇI DOÐDU...

geçirdiniz biliyorum. Ben tam tersini düþünüyorum. 
Evet sendika olmasý gereken bir araçtýr hele 
bugünkü koþullarda sendikacýlarýn durumu 
ortadayken. Benim dediðim bunlardan farklý bir 
þey. Hangi alanda çalýþýrsak çalýþalým, hangi iþi 
yaparsak yapalým iþçiler olarak örgütlü olmamýz 
gerekiyor. Örgütlü olup iþverenin saldýrýlarýna karþý 
korkmadan ayný noktada beraber hareket etme 
kabi l iyet ini  gel iþt i rmemiz lazým. Bugün 
arkadaþlarýmýza yapýlan haksýzlýðý yarýn 
kendimize de yapýlacaðýný bilmeli ve birbirimizi 
savunmamýz gerekir. Yani diyorum ki asýl sendika 
iþçinin kendisidir. Sendika iþçilerin örgütlenip 
birlikte hareket etmesidir. Biz iþçiler olarak 
örgütlenip doðru þeyler yaparsak sendikacýlarýn 
bizlerden ayrý hareket etme þansý olamaz.

Bu arada bilmemiz gerekiyor ki yakýn zamanda 
limanda delege seçimleri ve þube seçimleri olacak. 
Bazý insanlar sizlere gelip kendileri için destek ve 

seçimlerde kendilerine oy isteyecekler. Bu konuda 
da þunu söylüyorum. Sizler yaþananlarý en 
baþýndan beri biliyorsunuz. Geriye elinizi 
vicdanýnýza koymak geliyor. Vicdanýnýzý 
dinleyerek onlara ne söyleyeceðinizi biliyorsunuz. 
Onlara þunlarý sormanýzý isterim: "Bu güne kadar 
liman iþçisi adýna ne yaptýnýz? Þimdi ne 
yapacaksýnýz?" Ýþte bu sorulara alacaðýnýz 
cevaplar sizlerin rehberi olacaktýr. 

Sevgili kardeþlerim; bilin ki vicdanlarýnýzýn 
vereceði bu karara sonuna kadar destek olacaðýz. 
Sizlerin de bu zorlu yolda bizlere destek olmanýzý 
bekleriz. Marx'ýn da dediði gibi "Örgütsüz bir güç 
hiçtir!" 

Yaþasýn Örgütlü Mücadelemiz!

Liman Ýþçisi Cevat

direniþçi iþçinin sözü... direniþçi iþçinin sözü... direniþçi iþçinin sözü... 



sýnýfýnýn mücadelesinin birleþtirilmesi ile 
mümkün olabileceðini söyledi. Savran, 
liman iþçisi Zeki yoldaþýn konuþmasýna 
nazire yaparak "Benim de hayalim bütün 
iþçilerin devrimci bir iþçi partisi ile 
mücadeleye katýlmalarý" diyerek iþçileri 
partiye davet ederek bitirdi. Devam eden 
bölümde ise konuþmacýlar, izleyicilerin 
oldukça renkli ve çok sayýdaki sorusunu 
cevaplandýrdý.
Etkinlik Hasan yoldaþýmýzýn gitarýyla ve 
güzel sesiyle söylediði Türkçe/Kürtçe iþçi 
marþý ve þarkýlarla devam etti.
Nihayet, en sonunda ise liman iþçisi Zeki, 
Serdar, Enver ve Kadir yoldaþlarýmýzýn 
sahneye çaðrýlarak katýlýmcýlarýn coþkuyla 
alkýþlamasý ile sona ererken, salon þu iki 
sloganla inliyordu: "Liman Ýþçisi Yalnýz 
Deðildir" ve "Liman Ýþçisi Direniþin 
Simgesi"

Liman Ýþçisinin Sesi

d e n e y i m i n i  ç e þ i t l i  
boyutlarý ile aktararak, 
sadece patronlara deðil, 
sendika bürokrasisine 
karþý da savaþtýklarýný ama 
yýlmadýklarýný ve bundan 
böyle de yýlmayacaklarýný 
söyledi. Aytiþ, limanda 
bütün iþçileri kapsayan, 
birleþtiren bir iþçi komitesi 
kurmak gibi bir hayalinin 
olduðunu söyleyerek 
sözlerini tamamladý.
Son  o la rak  konuþan  
yoldaþýmýz Sungur Savran 
her zamanki sade, coþkulu 
v e  h e r  i þ ç i n i n  
anlayabileceði açýklýktaki 
konuþmasýnda hem dünya ekonomik 

krizinin ve Arap 
D e v r i m i  b a þ t a  
olmak üzere sosyal 
patlamalarýn çok 
genel bir portresini 
ortaya koydu, hem 
d e  k u r t u l u þ u n  
ancak iþçi sýnýfýnýn 
ö n c ü l ü ð ü n d e  
o l a b i l e c e ð i n i n  
a l t ý n ý  ç i z d i .  
Yoldaþýmýz, özel 
olarak yaþadýðýmýz 
coðrafya için ise 
z a f e r i n  a n c a k  
b ü y ü k  d i r e n i þ  
g ö s t e r e n  K ü r t  
k i t l e l e r i n i n  
mücade les i  i l e  
T ü r k i y e  i þ ç i  

limana doðru dürüst gemi gelmiyor, iþler kötü.” 
Gibi bahanelerle bizlere hak ettiðimiz zammý 
vermemek için elinden geleni yaparlar ama her 
bir müdüre senelik kardan pay vermeyi ihmal 
etmezler. ( Týpký geçtiðimiz günlerde ülkemizde 
olan milletimiz uyurken meclisten gecen 
milletvekilleri zam yasasý gibi askeri ücrete %3 
milletvekiline %170 zam ) Kendi çýkarlarý 
olduðunda bol kepçeden almasýný biliyorlar ama 
biz emekçilere geldiðinde çay kaþýðýnýn ucuyla 
verdikleri halde düþünüyorlar.
Ýþçileri bu hale düþüren Gemlik Limaný patronu, 
diðer liman patron ve patron yalakalarý;
“Sizlerin böyle süreceðini sandýðýnýz haksýz 
düzen ve kazanç için dönen bu çarký günü 
geldiðinde asýl sahipleri olan biz iþçilere 
döneceðini asla unutmayýn. Sizler bir eldeki 
parmaklar kadarsýnýz ama biz iþçilere o 
parmaklarýn oluþabi lmesi için gerekl i  
milyonlarca hücre kadarýz.”

 Gemlik liman iþçisi

Türkiye'nin ilk özel Limaný olmasýyla, baðlý 
olduðu ortaklýklarla bu güne kadar kýrdýðý 
konteyner dolum ve TEU rekorlarýyla limancýlýk 
gündeminde yerini günden güne zirveye 
taþýmayý baþarmýþ olan Gemlik Limaný bu güne 
kadar bu kazanýmlarýyla övünmeyi çok iyi bildi. 
Yalnýz bu güne kadar göremediði ( Patronun 
Göremediði ) tek þey bunlarýn kendiliðinden 
deðil bizim, yani Gemlik liman iþçilerinin 
fedakârlýklarýnýn ve “emeklerinin” birleþmesi ve 
birbiri üzerine katlanmasý sonucu olduðudur.
Gemlik limaný bu günlerde öyle oyunlarýn 
peþinde ki; liman iþçilerini birbirine düþürerek, 
limanda bulunan sendikayý kötüleyip iþçilerin 
sendikaya karþý bakýþlarýný olumsuz yöne iterek, 
liman iþçilerinin sosyal haklarýný ellerinden 
alabilmek adýna, emeklerinin karþýlýðýný 
vermemek için daha geçtiðimiz aylarda iþçiler 
arasýndaki bölünmeyi çoktan yapmaya baþladý.
Limanýn çeþitli yerlerinde Puantör statüsüyle 
çalýþanlarýn arasýndan haksýz atamalar yaparak 
baþka bölümlere atadýklarý yetmezmiþ gibi bir de 
atadýklarý o kiþilerin ve farklý bölümlerdeki patron 
yandaþlarýnýn maaþlarýna hava zammý 

uygulanarak diðer Puantör iþçilerinkinden ayrý 
tuttular. Dahasý haksýz olduklarý yetmezmiþ gibi 
“Atanan ve farklý bölümlerdeki zam gören kiþiler 
Limanýn tüm iþini göðüslemiþ ve tüm zorluklarýn 
altýna girmiþ olan kiþiler olduklarý için o maaþ 
artýrýmlarý yapýldý.” gibi saçma bir açýklamayla 
biz iþçilerin karþýsýna gelmiþlerdir. Biz liman 
iþçileri liman sahasýnda gezerken koruyucu 
malzeme kullanmak mecburiyken, bir müdür 
veya þef gezerken nedense bu mecburiyet 
ortadan kalkýyor! Biz emekçilere yemek molasý 
30 dakika iken, müdür ve þeflere 1 saat. Onlar 
kiþi baþý 20 – 30 liralýk yemek yediklerinde 
normalken, biz iþçilerin kiþi baþý 2 – 3 liralýk 
yediðimiz yemek onlarýn gözüne çok geliyor. 
Her yýl; her bir þef, bölüm müdürü, genel müdür 
yardýmcýlarý için son model arabalar kiralanýp 
þahýslarýna özel olarak tahsis edilirken, biz  
iþçilerin baþýna; “adýna YEÞÝL YOL PROJESÝ 
diyerek 4 olan iþçi servisini 3 e indirmek” onlar 
için yapýlan büyük bir tasarruf hareketi oluyor.
Yýlýn her zamaný limandan gemi eksik olmaz, 
her yýl MÝLYON DOLAR kar elde eder ama 
yýlsonunda iþçilere zam ayý geldiðinde “ Zaten 

GEMLÝK LÝMANINDAN…

Adana'da Liman iþçileri için coþkulu etkinlik
Mersin Liman iþçilerinin direniþinin 130.gününde,

Adana'da "Dünya Ekonomik Krizi ve Ýþçi Sýnýfý Hareketleri" baþlýklý bir dayanýþma etkinliði düzenlendi.

Adana Ýnþaat Mühendisleri Odasý'nýn 
toplantý salonunda yapýlan "Dünya 
Ekonomik Krizi ve Ýþçi Sýnýfý Hareketleri" 
baþlýklý, yoldaþýmýz Þiar Riþvanoðlu'nun 
yöneticiliðini yaptýðý söyleþiye DÝP genel 
baþkaný yoldaþýmýz Sungur Savran, emekli 
öðretim üyesi, iktisatçý Dr.Ali Kotan ve 
Liman Ýþçilerinin temsilcisi Zeki Aytiþ 
katýldý.
Mersinli yoldaþlarýmýzýn hazýrlamýþ olduðu 
liman iþçilerinin mücadele serüvenini 
anlatan slayt gösterisi ile baþlayan 
etkinlikte; Dr.Ali Kotan yaptýðý konuþmada 
özellikle Türkiye'de yaklaþmakta olan krize 
vurgu yaparak, artýk ciddi bir alternatif 
düþünmenin zamanýn geldiðini, bu 
alternatifin ise ancak iþçi sýnýfý eksenli 
sosyalist, Marksist bir modelle olabileceðini 
belirtti. Ardýndan söz alan liman iþçilerinin 
sözcüsü Zeki Aytiþ, yaþadýklarý mücadele 



Bir ay boyunca Türkiye'nin deðiþik illerindeki iþçi 

sýnýfý dostlarý tarafýndan yürütülen kampanyada liman 

iþçileri ile dayanýþma kartlarýný sadece satmadýk, 

ulaþtýðýmýz kiþilerden kartlara dayanýþma mesajlarýný 

da yazmalarýný istedik. Böylece iþçilere moral açýdan da 

destek olacak bir faaliyet yürütüldü. Hem liman 

iþçilerinin mücadelesini anlatmýþ, hem de ilk aðýzdan 

yüzlerce dayanýþma mesajýný iþçilere taþýmýþ olduk.

“Ne Van'da üþüyorum þimdi

Ne iþgal ettiðim alanda nöbetteyim

Ne de sizin direniþ çadýrýnda olma gururunda

Ama Çorlu'dan atýyor yüreðim size

Gözüm, kulaðým sizden gelecek haberlerde

Zaten zafer kazanmýþ direniþçi kardeþlerim,

Artýk eskisi gibi olmak için çok geç.

Siz artýk mücadele ýþýðýný yüreðinize sýzdýrdýnýz

Mücadeleniz mücadelemizdir.

Bir gün tecrübelerinizden faydalanmak umuduyla…

Mücadelenizi kucaklýyorum.”

                      Bir alüminyum iþçisi 

Bu satýrlar, Ýstanbul'dan Antalya'ya, Ýzmir'den Ankara ve 

Konya'ya farklý þehirlerde Mersin liman iþçileri ile 

dayanýþma amacýyla yürütülen kampanya sonucunda 

liman iþçilerine ulaþtýrdýðý dayanýþma mesajlarýndan 

sadece birisi. Bunun gibi yüzlerce mesaj 19 Kasým 

Cumartesi günü Mersin liman iþçilerine farklý illerden 

gelen temsilciler tarafýndan iletildi.

Genellikle iþçi grevleri ve direniþleri ile dayanýþma 

amacýyla kart, kalem, anahtarlýk gibi malzemeler 

bastýrýlýr, bunlarýn satýþýyla ve yapýlan baðýþlarla toplanan 

para da dayanýþma amacýyla iþçilere ulaþtýrýlýr. Liman 

Ýþçisinin Sesi olarak dayanýþma kampanyasýný bu kez 

farklý bir biçimde kurgulayarak, liman iþçileri ile 

dayanýþma kartlarýný sadece satmak yerine, ulaþtýðýmýz 

kiþilerden bu kartlara dayanýþma duygularýný da 

yazmalarýný istedik. Böylece sadece para vermek yerine, 

direniþteki iþçilere moral açýdan da çok büyük destek 

olacak bir faaliyet yürütüldü. Kamu emekçilerinden 

turizm iþçilerine, metal iþçilerinden aydýnlara, belediye 

iþçilerinden çeþitli sendika ve siyasi kurumlara giderek 

hem kampanya üzerinden Mersin liman iþçilerinin 

mücadelesini anlatmýþ olduk, hem de bu kesimlerin 

Liman Ýþçisinin Sesi
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Dev gemi

küçük dalgalarý eziyor

ayaklarýnda dev gemi

titremeden hiç güvertesi

yarýp balýklarýn yaþam suyunu

umurunda mý sanki?

o görevde

hem de daha önemli görevde

yaþamak için, çýrpýnanlardan bile

bilir misin dev gemi

sen rýhtýmýný 

görev sonundaki can pazarýný

karanlýðýndaki karanlýðý

o yakýcýlýðý, o zehri, o yok ediþleri?

sen görevini unutma dev gemi!

taþý sana emredenin;

kibrini, gözü açlýðýný, kana susamýþlýðýný…

günün geceliðinde geldin yine dev gemi

-hoþ geldin sefa geldin

farkýndayým misafir gibisin

gecesinde gelir gecesinde gidersin limanýn

merakýmdandýr

 bilir misin hiç

rýhtýmýnda yükünü alaný, terini sileni 

seni tekrar yükleyeni

seni dev yapaný

bilir misin sen sahi?

rýhtýmýnýn ötesini- derin limaný

48 saatlik tek nefesle en derinine dalmak 

limanýn

-bak benim caným

sen bilmezsin yaratanýný

sen bilmezsin emredenin yaratanýný

þimdi kýsýlacak bolluðu

hafifleyecek cebi

yavaþtan titreyecek týrnaðýna kadar

çekilecek ruhu ipe

belki son yalvarýþ fýþkýracak gözlerinden

fakat ruhu gülümseyecek

Izdýrabýnýn kaynaðýnda alev alev

Þimdi;

boyayacaðýz geceleri 

artýk mavi olacaklar dalga dalga

yýkacaðýz getto duvarýný

orasý da dolacak alýn teri

emek kokacak buram buram

Sen gecelerin devi!

dosta düþmana göstereceðiz

 saygýyla eðilecekler önümüzde

yumruk olacaklar-bilecekler bizi

direnen liman iþçilerini

dayanýþma mesajlarýný direniþteki iþçilere taþýdýk.

Gelen kartlardan bazýlarý ziyaret sýrasýnda okundu. Sýnýf 

dayanýþmasýnýn en sýcak hissedildiði mesajlar yine 

kilometrelerce uzakta birbirini hiç görmeyen, tanýmayan 

iþçiler tarafýndan yazýlmýþtý. Bazý mesajlarýn ardýndan 

alkýþlar yükseldi.

Gönderilen kartlar arasýnda belki de en anlamlýsý 

kendileri de 100 günü aþkýn bir süredir direniþlerini 

sürdüren Savranoðlu iþçilerinin mesajlarý idi. Savranoðlu 

iþçilerinin tümü isimlerini bir karta yazmýþ, bazý iþçiler de 

ayrý ayrý dayanýþma mesajlarý yollamýþlardý. Liman 

iþçileri de kendilerine büyük moral veren dayanýþma 

mesajlarýný karþýlýksýz býrakmadýlar. Sadece 

Savranoðlu'ndaki deðil, metal ve turizm sektöründe 

çalýþan sýnýf kardeþlerine dayanýþma duygularýný içeren 

kartlar yazarak geri gönderdiler.

Havanýn kararmaya baþladýðý saatlerde çadýrda bulunan 

hemen herkes ateþ baþýnda bir araya gelirken hep birlikte 

þarkýlar söylendi, halaylar çekildi. Geçen yýl limanda 

iþçilerin kazandýðý Akansel direniþi sýrasýnda iþçiler 

tarafýndan yazýlan þarkýlar söylendiðinde günün belki de 

en coþkulu anlarý yaþandý, halaylar çekildi.

Temsilciler mücadeleyi büyütme ve mücadeleye moral 

taþýma açýsýndan önemini liman iþçileriyle birlikte 

yaþamanýn coþkusunu geldikleri þehirlere taþýmanýn 

heyecaný ile ayrýlýrken, güneþ yerini, adýný bilmedikleri, 

yüzünü görmedikleri, sesini bile duymadýklarý iþçilerin 

gösterdiði dayanýþmanýn sýcaklýðýna býrakmýþtý.

Direniþteki Savranoðlu iþçilerinden

Mersin liman iþçilerine mektup var!
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