
Merhaba

Bu bülten biz tekstil iþçilerinin “EZÝLÝYORUZ, 
TALEPLERÝMÝZÝ NEDEN DAHA GÜR SESLE 
HAYKIRAMIYORUZ?” diyerek çýkarmaya karar 
verdikleri bir yayýndýr. 

Ýþçi kardeþlerimiz; biz günün ortalama 11-12 
saatini iþ yerlerimizde geçirenleriz ve hak 
ettiðimizi, haklarýmýzý alamayan insanlarýz da. 
Haklarýmýzý talep ediyoruz alamýyoruz. Çünkü 
farklý yerlerde çýkan 3-5 cýlýz sesiz biz. 

Arkadaþlar, bu cýlýz sesleri bir haykýrýþ haline 
getirmek için gelin birlikte hareket edelim. 
UZUN ÇALIÞMA SAATLERÝNÝ GELÝN BERABER 
HAYKIRARK KISALTALIM! Bizim de gün içinde 
yapabileceðimiz iþlerimiz ,  sosyal bir 
hayatýmýz olsun. 

Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký 
yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! 
Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz! 

Bu ve bunlara benzer birçok hakkýmýz var. 
Ancak bunlar bu sistemde hepsi de bize 
sunulmaz. Ancak birlikte mücadele edersek 
bu haklarýmýz alabiliriz. Sistem iþçiden yana 
deðil, sistem patrondan yana. Onun için gelin 
beraber bunlarý deðiþtirelim. Bu elinizdeki 
ikinci sayýmýz. Siz de bizimle beraber olmak 
isterseniz buyurun tekstil iþçileri olarak 
beraber hareket edelim. 3. sayýya siz de bir 
þeyler katabilirsiniz.

Sultangazi'den bir tekstil iþçisi
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Merhaba patronlar tarafýndan ezilen, hak olan 
haklarý ellerinden alýnan iþçi ve emekçi arkadaþlar,
Özellikle biz tekstil iþçileri hiçbir sosyal hakka sahip 
deðiliz. aldýðýmýz maaþla ay sonunu zor denk 
getiriyoruz. patronlarýn kurduklarý düzen diye 
iþçilerin belirli bir maaþlarý vardýr ve bu maaþlarý 
geçmezler. Böylece patronlar tekstil piyasasýný 
yürütürler. Sosyal hak dediðimiz düzenli zam, 
sigortadan ibaret deðildir. Sigorta, düzenli maaþ, 
çocuk parasý, senelik izin, yemek, servis vb. birçok 
haklara sahip olmamýz gerekir. Bazý arkadaþlarýmýz 

bu haklardan habersizdir. Çünkü yýllardýr 
patronlar ýn kendi ler ince kurduklar ý  hak 
çerçevesinde çalýþmaktayýz. Hep beraber 
hakkýmýzý patronlardan alalým. 
Hey Tekstil'de çalýþan arkadaþlarýmýz beþ ayý aþkýn 
süredir direniyorlar. Ve direniþleri takdire deðer, 
tekstil camiasýna örnektir. Hey Tekstil çlýþanlarý üç 
aylýk maaþlarý ve tazminatlarý verilmeden iþten 
atýldýlar. Direniþ süreci boyunca seslerini tüm 
Türkiye'ye duyurdular. Gerek Hey Tekstil 
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fabrikasýnýn önünden, Taksim 1 Mayýs'ýndan, 
Ýstanbul'un çeþitli ilçelerinden AKP binasý önünden, 
Li-fung þirketinin önünden Ankara'ya kadar 
seslerini taþýdýlar. Ve geçtiðimiz günlerde Çalýþma 
Bakaný tarafýndan Hey Tekstil patronlarýndan Aynur 
Bektaþ görüþmek için Ankara'ya çaðrýldý. Yetkililer 
tarafýndan, yapýlan görüþme için daha bir açýklama 
yapýlmadý. Umutsuzluða kapýlmadan iþçileden 
bazýlarý geçimini saðlamak için gece vardiyasýnda 
iþ bulup, gündüz direniþine devam ediyorlar. Onurlu 
bir yaþam için gidip terliði yýrtýk olan teyzenin 

direniþini sürdürmesi, bu hükümetin ve Aynur 
Bektaþ'ýn yüzüne bir tokat atmýþ gibi gösteriyor.
"Para hayatý satýn alamaz." Onurlu bir yaþam her 
zaman iþçi, emekçi, var olan, kaybolmayan bir 
þeydir. Hey Tekstil iþçileri haklarýnýn ve onurlu bir 
yaþamý istediklerinden bu direniþi beþ aydýr 
sürdürüyorlar. Ve haklarýný alana kadar da 
sürdürecekler.  Zal ime boyun eðmeden. 
UNUTMAYIN KÝ ZAFER DÝRENENÝNDÝR!
Sultangazi'den bir tekstil iþçisi

Ýþçi Hayatý ve Hey Tekstil
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Yýl 2008. Gaziosmanpaþa'da bulunan Ýlbek 
tekstilin patronu, iþçileri kölece çalýþtýrýyor, fazla 
mesai ücretlerini vermiyor, tuvalette kalma 
süresini bile ölçüyor, bu süre uzarsa ücretten 
kesiyordu. 

Bu koþullarda daha fazla çalýþmanýn 
mümkün olmadýðýný gören Ýlbek Tekstil iþçileri, 
her gün 45 dakika fazla çalýþtýklarý halde, fazla 
mesai ücretlerini almak için patrona dava açtýlar. 
Davayý kaybedeceðini anlayan patron, bir gece 
yarýsý iþçilerden habersiz, fabrikanýn makinelerini 
týra yükleyip kaçýrmaya çalýþtý. bunu gören bir iþçi 
diðerlerine haber verince toplanan iþçiler týra 
engel oldu. Makinelerin fabrikaya geri dönmesini 
saðladýlar ancak artýk fabrika fabrika olmaktan 
çýkmýþtý. Ýþçilerin hemen hepsi direniþe katýldý. 
Fabrika önüne kurulan çadýrda iki ay boyunca 
nöbet tuttular. Makinelerin kaçýrýlmasýný 
engellerken bir yandan da hukuki mücadelelerini 
devam ettirdiler. 

Ýki ayýn sonucunda, bu kararlýlýklarýnýn 
sonucu olarak haklarýný almayý baþardýlar. Patron 
Ýlyas Bektaþ, iþçilerin avukatlarý ile bir protokol 
imzaladý ve onunla artýk çalýþmak istemeyen 
iþçilerle birlikte, Bektaþ'ýn yeni kuracaðý 
fabrikada çalýþmaya devam edecek olan iþçiler de 
haklarýný aldýlar.
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Bugün birçok tekstil iþçisinin, Ýlbek iþçileri 
gibi, hatta onlardan daha kötü koþullarda 
çalýþtýklarýný biliyoruz. Ancak bunun kader 
olmadýðýný, istersek, zamanýnda müdahale 
edersek haklarýmýzý alabileceðimizi de bilmeliyiz. 
Öncelikle farkýna varmalýyýz. Hak ettiðimiz 
yaþam biçiminin bu olmadýðýný görmeliyiz. Ve 
asla umudumuzu kaybetmemeliyiz. Tarihte 
kazanýlan tek zafer Ýlbek tekstil iþçisinin zaferi 
deðil. Bültenimizin bundan sonraki sayýlarýnda da 
bize umut veren bu tür direniþ öykülerini yazmaya 
devam edeceðiz.  
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Tekstil iþçisi direnince kazanýyor

Bir direniþ ve zafer hikâyesi



Tekstil Ýþçisinin Sesi'nde bu yazýda ülkemizde 
yaþanan iþ cinayetlerinden biri ele alýndý. Yazýda 
amaç baþka bir sektörde iþveren ve hükümetin 
iþçinin saðlýðýna ve hayatýna karþý takýndýðý tavrý 
irdelemek. Bir sonraki yazýda tekstil sektöründeki 
iþçi saðlýðý ve güvenliði ve bununla ilgili sorunlar ele 
alýnacak.
Ölenler Rakam Deðil Ýþçi!
Ülkemizde son yýllarda iþ “cinayetleri” giderek artan 
þekilde yaþanmaya devam ediyor. SGK verilerine 
göre 2008 yýlýnda 865,  2009 yýlýnda 1.171,  2010 
yýlýnda 1.434 iþçi hayatýný kaybetti; 2011 yýlýnda 
1.600 civarýnda iþçinin hayatýný kaybettiðinin 
açýklanmasý bekleniyor. 2012 yýlýnda yalnýzca ilk üç 
ayda 163 iþçi iþ cinayetine kurban gitti. Bu rakamlar 
iþçi sýnýfýnýn örgütlü olduðu ve kazanýmlar elde ettiði 
ülkelerdeki iþçi ölümlerinin yaklaþýk on beþ katý!

Esenyurt Yangýný: Elbirliðiyle Ýþçi Öldürmek!
11 Mart 2012 günü Ýstanbul Esenyurt'ta yapýmý süren 
bir alýþveriþ merkezinin þantiyesinde iþçilerin 
kaldýðý çadýrlarda çýkan yangýnda 11 iþçi hayatýný 
kaybetti. Yangýnla ilgili tespit edilen temel ihmaller 
þunlardý;
-Ýþçilerin prefabrik evlerde deðil çadýrlarda 
barýndýrýlmasý 
-Çadýrlarýn yanýcý malzemeden yapýlmýþ olmasý
-Çadýrlarda olaðandan çok fazla iþçi barýndýrýlmasý 
-Çadýrlarýn tek çýkýþýnýn olmasý
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-Isýnmanýn sobalarla saðlanmasý 
Ölen iþçilerden bir kýsmýnýn SGK giriþinin yangýnýn 
olduðu günün son saatlerinde, iþçiler öldükten sonra 
internet üzerinden yapýldýðýný da vurgulayalým. 
Haftalardýr, belki de aylardýr sigortasýz çalýþan 
iþçilerin sigortasý, mýzrak çuvala sýðmayýnca, para 
cezasý korkusuyla alelacele yapýlmýþ! 
Ýþveren maliyeti düþürmek, daha fazla kar etmek 
uðruna en basit iþçi güvenliði önlemlerini almamýþ; 
bu önlemlerin alýnýp alýnmadýðýný denetlemekle ve 
alýnmadýðýný tespit ettiðinde yaptýrým uygulamakla 
görevli Bakanlýða baðlý müffettiþler görevini 
yapmamýþtýr. Bu yangýnda ve diðer iþ cinayetlerinde 
ölüm göz göre göre geldi. Ýþverenin önlem almadýðý 
ve devletin de buna göz yumduðu ayan beyan ortada. 
Burada derin ceza hukuku tartýþmalarýna 
girmeyeceðiz ama cinayet yalnýzca býçakla ya da 
silahla iþlenmez. Hukuk fakültelerinde en çok 
verilen örneklerden biridir; bir hemþire ilacýný 
vermekle görevli olduðu hastaya bilerek ilacýný 
vermez ve ölümüne sebep olursa ortada bir 
tedbirsizlik veya dikkatsizlikten yani “kaza”dan söz 
edilemez; olay cinayettir. Esenyurt yangýnýnda da 
diðer iþ cinayetlerinde olduðu gibi iþçilerin 
güvenliði iþveren ve devlet tarafýndan bilerek 
istenerek göz ardý edilmiþtir. Ortada elbirliðiyle bir 
cinayet vardýr. Faili iþveren, müffettiþler, bakan ve 
tüm diðer sorumlu kamu görevlileridir. Tümünün 
yargýlanmasý gerekir.  
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Sorun Yalnýzca Yasal Düzenlemede Deðil 
Yangýnýn hemen ardýndan Çalýþma ve Sosyal 
Güvenlik Bakaný Faruk Çelik dikkatleri iþverenin ve 
Bakanlýðýnýn ihmallerinin üzerinden daðýtmak 
amacýyla yasalarýn, mevzuatýn yetersizliðinden 
yakýnarak, gerekli yasal düzenlemelerin en kýsa 
zamanda gerçekleþtirileceðini müjdeledi(!).  
Zeytinyaðý gibi üste çýkmak deyimini bundan daha 
iyi anlatan bir örnek bulabilir misiniz?
Elbette iþçi saðlýðý ve güvenliði ile ilgili yasal 
düzenlemeler yetersiz. Ancak Esenyurt yangýný 
bugünkü mevzuatýn uygulanmasý  i le  de 
önlenebilirdi. Hatta sorumlular, failler bugünkü 
yasal düzenlemelerle yargýlanabilir. Yangýna ve 
ölümlere sebep olan yukarýda saydýðýmýz ihmaller 
bugünkü yasal düzenlemeler esas alýnarak tespit 
edilmiþ ihmallerdir. Kaldý ki on yýldýr iktidarda olan 
ve istediði yasayý birkaç günde meclisten geçirecek 
çoðunluða ve güce sahip bir iktidarýn bakanýnýn 
yasal düzenlemelerin yetersizliðinden yakýnmasý en 
hafif deyimiyle iþçi sýnýfýyla, ölenlerle dalga 
geçmektir.

Çözüm: Örgütlü, Mücadeleci Ýþçi Sýnýfý 
Ýþverenin, burjuvazinin daha fazla kar güdüsünden 
vaz geçmesini; iktidarýn burjuvazinin karý karþýsýnda 
iþçinin can güvenliðini tercih etmesini; “baðýmsýz 
yargý” (!) nýn kendiliðinden harekete geçerek iþ 
cinayetlerinde failleri bir an evvel cezalandýrmasýný 
beklemek hayalcilik olur. Hele ki Türkiye ve Avrupa 
burjuvazisinin “Maliyetler çok yüksek, Çin'le 
rekabet edemiyoruz” sözleriyle iktidarlara sopa 
gösterdiði bu dönemde…
Ýnþaat iþi ve mevsimlik iþler, örgütlülüðün ve kayýtlý 
çalýþmanýn en düþük olduðu çalýþma alanlarýndan 
biri. Esenyurt yangýnýn gerçekleþtiði inþaat çalýþma 
alanýnda ve tüm çalýþma alanlarýnda iþ cinayetlerini 
önlemenin ve gerçekleþen iþ cinayetlerinde gerekli 
yaptýrýmlarý uygulatmanýn tek yolu iþçinin en temel 
haklarýndan biri olan örgütlenme hakkýný hayata 
geçirmesi yani sendikalaþmasý; sömürüye ve canýnýn 
hiçe sayýlmasýna karþý örgütlü ve kararlý bir þekilde 
mücadele etmesidir.
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Sýnýf kardeþlerimiz direniþ alanlarýnda!

Billur Tuz Ýþçileri: Ýzmir'de bulunan Çiðli Organize Sanayi 

Bölgesi'nde sendikalaþtýklarý için iþten atýlan Billur Tuz iþçileri 

direniþe devam ediyor. 200 güne yakýndýr direnen Billur Tuz iþçileri, 

taþeronlaþmaya ve sendikasýz çalýþmaya  karþý mücadele ediyorlar.

Öte yandan CHP'li Çiðli Belediyesi, Billur Tuz direniþine karþý grev 

kýrýcýlýðý yapýyor. Çiðli Belediyesi ve CHP Çiðli Ýlçe Örgütü, Billur 

Tuz fabrikasýna iþçi yönlendirerek, direniþçi iþçilerin mücadelesini 

kýrmakta aktif rol oynuyor.

Togo Ýþçileri: Ankara'da Deri-Ýþ Sendikasýna üye olduklarý için iþten 

atýlan dokuz Togo iþçisinin mücadelesi devam ediyor. Eskiþehir yolu 

üzerinde, ODTÜ'nün tam karþýsýndaki fabrikada toplam 55 iþçi 

çalýþýyor. Ýþçilerin bir kýsmý kayýtdýþý çalýþtýrýlýyor. Dokuz iþçi iþten 

atýldýktan sonra fabrika içindeki iþçiler, atýlan sýnýf kardeþlerine destek 

vermek için iþ yavaþlatma eylemi yapmýþlardý. 60 gündür direniþe 

devam eden Togo iþçileinin bir de mesajý var: "Direniþe Ankara'daki 

sendikalarýn, öðrencilerin, aydýnlarýn, emekten yana tüm güçlerin 

desteðini bekliyoruz.”

Çapa Ýþçileri: Ýstanbul Üniversitesin Çapa Týp Fakültesi'nde çalýþan 

bin kadar taþeron iþçi iþ býrakma eylemi yaptýlar. Çapa iþçileri, eylemin 

ardýndan çadýr kurarak direniþe geçtiler. Ýþçiler, çalýþma koþullarýna ve 

kendilerine dayatýlan kölelik sözleþmesine karþý mücadele ediyorlar.

BEDAÞ Ýþçileri: Ýstanbul'da BEDAÞ þirketine baðlý taþeron iþçiler, 

iþten atmalara ve kölece çallýþma koþullarýna karþý mücadele ediyorlar. 

Boðaziçi köprüsünü trafiðe kapatan ve birçok kez kitlesel yürüyüþler 

yapan Enerji-Sen üyesi BEDAÞ iþçileri, taþeronluk sistemini 

kaldýrana kadar mücadele edeceklerini söylüyorlar.

TEDAÞ Ýþçileri: Adana'da TEDAÞ þirketinde çalýþan iþçiler, yaklaþýk 

130 gündür direniþteler. "Ýþimizi ve ekmeðimiz geri istiyoruz" 

pankartýyla direnen 45 TEDAÞ iþçisi, polisin birçok kez direniþi 

daðýtmak için müdahelesine raðmen direnmeye devam ediyorlar.

SINIF KARDEÞLERÝMÝZDEN HABERLER
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"bana dokunmayan yýlan bin yýl yaþasýn” 
diyerek büyütüðünüz yýlanlarýn, bir gün hedefi 
siz olursunuz!

DAHA GÜZEL BÝR DÜNYA MÜMKÜNDÜR!
Sultangazi'den bir tekstil iþçisi
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fabrikalarda iþverenler günlük ve haftalýk 
çalýþma saatlerine uymak zorundadýr. 14-15 
saat çalýþma süresinin karþýlýðýnda ödenen 
ücret ise 8 saatin karþýlýðýdýr. Zaten günlük 
çalýþma saati yasal olarak 8 saattir. Ama 
serndikasýz olursak fazla çal ýþmaya 
emeðimizin karþýlýðýný alamayýz. Maaþ günü 
geldiðinde kimi iþyerleri iþçilerin ücretlerini 
geciktirir. Ýþveren aldýðý parayý repoya, faize 
veya baþka yere yatýrým yaparak iþçilerin 
ücretinin yarýsýný bedavaya getirir. Sigorta 
yapan kimi iþyerleri iþçilerin sigortasýný 4-5 
ayda bir girdi çýktý yaparak yatýrýrlar. Böyle 
olunca yapýlan sigortanýn iþçiye bir faydasý 
olmaz. Ýþçi yarýn öbür gün bir kaza geçirir, sakat 
kalýr, çalýþamaz duruma gelirse sigortasý 
düzenli yatýrýlmadýðý için öylece çaresiz kalýr. 
Sigorta pirimini düþük yatýrýp ve emeklilik süresi 
dolunca düþük emekli maaþý alýr.
Ýþçilerin sendikalý olmadýðý iþyerlerinde hep 
ücret adaletsizlði vardýr. Ayný iþi yapanlarýn 
farklý ücret almasý ki zaten patron yandaþlarý 
yalakalarý olunca bu diðer iþçiler arasýnda daha 
da bir ücret farký ortya koyuyor. Ýþçinin hakký 
olan yýllýk izin, iþçi sendikasýz olduðu için 
iþveren ücretli izin yerine ücretsiz izin 
vermektedir. Durum böyle olunca iþçi geçimini 
zor saðladýðýndan izin kullanamýyor. Ýþyerinde 
karar verme yetkisi iþverene aittir. Ýþverenler 
bunu böyle görüyor, iþçiye sadece çalýþ köle 
gibi çalýþ senin burda söz hakkýn yoktur 
deniliyor, ama sendikalý iþyerlerinde bu böyle 
deðildir. Bu saydýðýmýz sorunlarý ancak 
sendikalý olursak çözebiliriz. Ýþiçinin söz hakký 
vardýr, sendikalý olunca iþçiler hakkýnda alýnan 
kararlar karþýsýnda söz sahibi oluruz. Yetki 
sadece patronda deðildir. Ýþçinin de karar 
verme yetksi olur. Biz, tekstil iþçileri, sendikalý 
olunca mücadele ile bütün haklarýmýzý alýrýz. Ne 
yapabiliriz nasýl haklarýmýzý alabiliriz diye 
düþünmeyelim. Tek yolumuz örgütlenip 
sendikalý olmamýz ve birlik beraberlik içinde 
dayanýþma içinde ayný saflarda olmamýzdýr, 
bilinçlenmektir. Kapitalizmin, burjuvazinin 
büyümesine b iz  iþç i le r i  daha faz la  
sömürmelerine, ezmelerine izin vermeyelim. 
Korkmadan yýlmadan boyun eðmeden 
kapitalizme karþý mücadele edip bozuk düzeni 
yýkalým. Bilsinler ki, iþçiler güçlüdür, onurludur. 

8. SAYFANIN DEVAMI
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Bilindiði üzere sendikasýz çalýþan çalýþtýrýlan 
iþçiler bir köleden farklý deðildir. Sendikalar, 
iþçileri bir çatý altýnda toplayan, iþçininin 
hakkýný arayan örgütlerdir. Sendika toplu 
sözleþme ve grev giriþimleriyle sendikalý 
iþçilerin daha yüksek ücret, saðlýklý iþ ortamý, 
düzenli çalýþma saatlerini saðlayan ve sosyal 
haklarýný savunan örgütlerdir. Tekstil 
sektöründe çok sayýda sendikasýz iþçi 
çalýþmaktadýr. Bunun sebebi, teksilde 
merdivenaltý  iþyerlerinin çoðunlukta 
olmasýdýr. Bilinçsiz iþçilerin varlýðý, kayýt dýþý 
kaçak çalýþtýrýlan iþçilerin olmasý, sendikaya 

karþý güvensizlik olmasýdýr. Bilinçsiz olmak da 
iþçilerin suçu deðil, sistemin suçudur. 
Kapitalizm zaten iþiçinin emeðini bu sayede 
sömürüyor, hep iþçilerin bilgisiz cahil 
kalmasýný istiyor. Sendikaya karþý güvensiz 
olmamýzýn nedeni de sarý sendikalarýn (yani 
iþverenden yana olan, sistemin oyuncaðý 
olan sendikalarýn) varlýðýdýr. Ama bu bizim 
sendikalý olmamýzý engelleyecek bir þey 
deðildir.
Günde 14-15 saat çalýþan iþçinin ne 
kendisine ne ailesine ayýracak zamaný vardýr. 
Ýþçilerin sendikalý olduðu iþyerlerinde 

Sendikalý Olmak

DEVAMI 7. SAYFADA
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