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Tuzla'da bir şeyler ters gidiyor. Gencecik işçiler, gözümüzün önünde ölüme terk ediliyor.
Zehirlenerek, depolara düşerek, elektriğe tutularak ölüyorlar. Ölümün nefesi tersane
sahiplerinin cüzdanını şişiriyor.
Bu kazalar önlenebilir, seri ve ölümlü kazalar. 1985 yılından beri ölen işçilerin sayısı 81.
Son yedi yılda 47 işçi hayatını kaybetti. Aralık 2006'dan beri ölüm, uzuv kaybı ve iş
kaybına yol açan yaralanmalardan oluşan 386 iş kazası yaşandı. Yani her ay yaklaşık 30
kaza demek. Her gün bir kaza!
ÇALIŞMA BAKANI İSTİFA ETMELİ
2003'ten beri Çalışma Bakanlığı tersanelerde defalarca denetim yaptı. Tersanede
çalışanlara göre bütün denetimler tersane sahiplerine bildiriliyor. Geçen eylül ayında her
hafta bir işçi ölmüş. Bakan Çelik tersanelere gitmiş ve "Müfettişlerle baktık; tedbirler
alınmış, işçiler eğitilmiş, sorun yok" demişti. Oysa müfettişler gelmeden önce her şey
yolundaymış gibi gösteriliyor. Güya Bakanlık ölümleri bilmiyor, nedenlerini anlamıyor.
Çalışma Bakanlığı tersanelerdeki usulsüzlüklerden habersizse, Faruk Çelik hemen istifa
etmeli. Bakan kör olmaz.
Çalışma Bakanı tersanelerdeki usulsüzlüklerden haberdarsa, yalnızca istifa etmek yetmez.
Her gün, dikkat edelim, her gün, en az bir kaza gerçekleşen bir yerde ölümleri
engellemediği için, kazaları engelleyecek düzenlemeleri hayata geçirmediği için
ölümlerden sorumludur. İstifa etmesi yetmez, yargılanması gerekir. Başta DİSK ve
Limter-İş merkezli olmak üzere sosyal baskı arttıktan sonra koltuğunu korumak için lafta
patron eleştirmekle bu sorumluluktan sıyrılamaz.
PATRONLAR YARGILANMALI
Yedikleri her lokmada, çocuklarına yolladıkları her parada, aldıkları her arabada, tatile
gittikleri her ülkede bu gencecik işçilerin ruhları peşlerinden gidiyor. Aynaya her
baktıklarında alınmamış bir işçi nefesinin buğusunu görüyorlar. Yedikleri her pahalı
yemekte kursaklarından kan geçiyor. Boyunlarına bağladıkları her kırmızı kravat...
Patronlar ve taşeronları! Siz memleketi geliştirmiyorsunuz. Can ve kanla besleniyor;
sektör, aile gibi laflar edip, emekçilerin hayatını cehenneme çeviriyorsunuz.
Gencecik insanların ölmesine neden olurken, çotuğunuzun çocuğunuzu suratına nasıl
bakıyorsunuz?

Çalıştırdığınız işçilerin yalnızca yüzde ıo'unu gerçekten işe alıyor, gerisini yerleşik ve dış
taşeronlar vasıtasıyla tersanelerinize sokuyorsunuz. İşçilerin yüzde çjo'ı taşeronların
insafına kalmış, hayatları pamuk ipliğine bağlı.
Kör Bakan, "tersanecilikteki gelişmemizi hazmedemeyen dış güçler de var" dedi.
"Ölümler iş yoğunluğundan" dedi.
Yalan. Ölümler, emek cinayetlerini engellemeyen Faruk Çelik ve koruduğu patronlar
yüzünden.
Doğru dürüst bakanların olduğu yerde çok çalışanlar ölmez.
BİZ DE SORUMLUYUZ
Kör patronlar ve kör Bakan bu meselenin tek sorumlusu değil. İşçi ve emekçi düşmanı
AKP'nin maskesini düşürmeyenler, işçi ölümlerine ses çıkarmayanlar, 81 işçinin daha
ölmesini beklemeden kılını kıpırdatmayanlarda sorumlu. Biz de sorumluyuz.
Çarşamba günü DİSK'in öncülüğünde 24 saatlik bir oturma eylemi yapılacak. Ana
sloganları "UCUZ EMEK CENNETİ, İŞÇİLERE CEHENNEMDİR!", "YA CENNETYA CEHENNEM, YA SENDİKA-YA ÖLÜM!" olarak belirlenen eylem, Tuzla
Meydanı'na kurulan çadırın çevresinde yapılacak.
Gencecik yaşında körpe bedenleri şileplerin paslı demirleriyle parçalanmış, son sigarasını
içememiş, saatlerce can çekişerek kurtulmayı bekleyip ölen emekçiler için, bu cennetlik
çocuklar için çarşamba günü saat 11:00'de Tuzla Meydanı'na gelin.
BirGün onlarla beraber.

