
Toplumcu AnAyAsA’dAn

Sanayileşme ile kentleşmeye ilişkin politikaların geliştirilip uygulanmasında 
çevre ve insan sağlığının korunması öncelikli olarak gözetilir. Çevre 
politikasının belirlenmesinde ve uygulama aşamalarında toplumun 

bütünü ile birlikte ilgili toplulukların örgütlü biçimde yer almaları sağlanır.
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Aliağa’da değişen bir şey yok
İşçİlerİn ve halkın sağlığı 

yİne tehdİt altında
Yaklaşık 40 yıl boyunca Fransız donanmasının 

kullandığı Froch isimli uçak gemisi, 2000 yılı sonra-
sında Brezilya’ya satılmış ve Nae Sao Paulo adını al-
mıştı. Brezilya ise uçak gemisini, onarım ve bakıma 
ihtiyaç duymadan uzun süre kullanıma sokamadığı 
için 2017 yılında devre dışı bırakma kararı almıştı. 
2021 yılının Mart ayında gemi gövdesinin sökül-
mesi için bir açık arttırma gerçekleştirildi. Aliağa’da 
faaliyet gösteren Sök Denizcilik ve Ticaret AŞ adına 
ihaleye katılan Brezilya menşeili Cormack Maritima 
Şirketi ihaleyi kazandı.

Ancak, nükleer denemelerde de kullanılmış olan 
uçak gemisinin yüksek miktarda asbest ve ağır 
metal ile birlikte radyoaktif madde içermesi, gerek 
söküm işlerinde çalışan işçiler gerekse sökümlerin 
yapılacağı İzmir’in tamamı için büyük bir sorun teş-

kil ediyor.
Söküm işlemlerine başlanmadan önce yakıt tan-

kının temizlemesi, asbest ve ağır metallerden arın-
dırılması gerekirken, bu işlemlerin yüksek maliyetli 
olması nedeni ile tercih edilmediği biliniyor. Söküm 
ve kesim işlemleri açık havada yapıldığı, hurda 
gemilerin hem deniz hem kara teması olduğu ve 
arıtma işlemleri gerçekleştirilmediği için, tehlikeli 
maddelerin atmosfere, denize ve toprağa karış-
ması kaçınılmaz hale geliyor. Bu, önemli bir tarım 
alanı olan Bakırçay havzasının biraz daha kirlenme-
si anlamına geliyor. Rüzgarların etkisi ile, tehlikeli 
maddeler, sadece Aliağa’da kalmayıp, başta Çiğli ve 
Karşıyaka olmak üzere İzmir’e de yayılıyor. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın, bölgedeki hava ölçümlerini 
yayınlamadığı ise bilinen bir gerçek.



Bu düzende para için her şey  
gözden çıkarılır, aliağa da...

aliağa gemi Söküm TerSaneSi 
avrupa’nın hurdalığı olmaya aday

Gemi söküm tesisleri, demir çelik fabrikaları, 
petrokimya tesisleri, enerji santralleri, limanlar, lo-
jistik tesisleri ve daha nicesi... Türkiye’nin en büyük 
150 sanayi kuruluşunun 7 tanesi (Tüpraş, Star Rafi-
neri, PETKİM, İzmir Demir Çelik, Özkan Demir Çelik, 
Abalıoğlu Yağ ve Ravago) İzmir’in Aliağa ilçesinde 

faaliyet gösteriyor. 
İş cinayetleri, sigorta primlerinin düşük göste-

rilmesi, yevmiye usulü çalıştırma, sigortasız çalış-
tırma, güvencesizlik, insanca yaşama koşullarından 
uzak işçi evleri ve Bakırçay ovasının zehirlenmesi 
pahasına. 

Türkiye, gemi dönüşüm sektöründe Hindistan, 
Çin, Bangladeş ve Pakistan’ın ardından yaklaşık 
%5’lik pay ile 5. sırada geliyor. Beş ülkenin gemi 
dönüşüm sektöründeki toplam payı ise %97’yi 
bulmuş durumda. Türkiye Akdeniz’de gemi geri 
dönüşüm faaliyetlerinin sektör olarak yapıldığı tek 
ülke konumunda olduğu için, Türkiye’deki pat-
ronlar, özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin gemi 
hurdalarına gözünü dikmiş durumdalar. Bu amaçla, 
şirketlerini hızla “Avrupa Komisyonu Onaylı Gemi 
Geri Dönüşüm Listesi”ne dahil etmeye çalışıyorlar. 
“Avrupa Komisyonu Onaylı Gemi Geri Dönüşüm 
Listesi”ndeki şirketler, diğer gemi söküm şirketleri-

ne kıyasla daha “çevreci” olduklarını iddia ediyorlar. 
Ancak, ön inceleme sonrasında listeye bir kez dahil 
olduktan sonra, yönetmelikler bile uygulanmıyor. 
Özellikle sektörde çalışan işçilerin denetimlerin ha-
berli yapılığını belirtmiş olması bu konuda büyük bir 
gerçeği ortaya çıkarıyor.

Özellikle pandemi sonrasında kruvaziyer gemi-
lerin daha çok sayıda hurdaya çıkarılması ile birlikte, 
Aliağa’daki gemi dönüşüm faaliyetlerinin hızlandığı 
gözleniyor. Aliağa’daki 1 milyon ton geri dönüşüm 
kapasitesine sahip firmaların, demir çelik sektörü-
nün ihtiyaç duyduğu hammadde ihtiyacının yakla-
şık %10’unu karşıladığı iddia ediliyor.

yenimahalle

izmir

Yenimahalle Semt Evi’nden çağrı:
Zehİr gemİsİnİn türkİye’ye 
getİrİlmesİne İZİn vermeyelİm!



“Gemi söküm tersanelerinde genelde ekipman olarak eldiven, baret, gözlük vs. işçilere veriliyor ancak açık 
alanda çalışıldığı için toprak tozu, izocam tozu gibi tozlar bizleri çok zorluyor. Kaynak ve kesimcilerin dumanları 
da hem bu işçi arkadaşlarımızı hem de diğer işçileri çok zorluyor. Hastalık dışında hayati tehlikemiz de var. Ör-
neğin ahtapot dediğimiz büyük vinçlerin 25m yakınına yaklaşılmaması lazım ancak ben 2 kez başımı vurdum 
bu araca. İşlerin yürümesi için bu riskleri almak zorunda bırakılıyoruz. Ayrıca gemi üzerinde çalışan arkadaşla-
rımızın her an birçok yere çarpma, gemiden düşme riskleri de var. Bir de iş sonrası kullandığımız banyolarımız 
çok yetersiz. Yaklaşık olarak çalışan sayısının 6’da 1’i, 7’de 1’i sayıda banyo var ve oldukça sağlıksız durumdalar. 
Bu sağlıksız koşulların düzelmesi için patronlara ağır yaptırımlar uygulanmasını istiyoruz. “ Cemal BOZKURT

“Gemi sökümde 3 kademede çalışılır. ilki gemi kesimci, ikinci saha kesimci ve üçüncüsü de maden ayıkla-
macı. Genelde gemi sökümünde hurdanın dışında gemiden çıkan sağlam malzemeler satılır. Bir de gemilerden 
çıkan kablolar satılır. Kablolar bazen kablo makinesi ile ayıklanır, çoğunlukla da yakılır. Aslında yakılması ya-
saktır. Ayrıca gemi söküm tersanelerinde işçilere kişisel koruyucu olarak baret, eldiven ve toz maskesi verilir. 
Ancak çoğu şantiye bez eldiven verir. Aslında kaynakçı eldiveni kullanılması gerekir. Maske olarak da filtreli 
maske kullanılması gerekir. Tüm bu koşullar Çalışma Bakanlığı’nca denetlenir ancak haberli gelirler! İşveren de 
tabi ona göre önlemlerini alır. Ben 10 senedir gemi söküm tersanelerinde çalışırım, gerçekten işçi ile alakalı bu 
zamana kadar denetleme yapıldığını hiç görmedim. Yani bu zamana kadar gelip de işçiye haklarınızı alıyor mu-
sunuz ya da bir sıkıntınız var mı diye soran hiçbir yetkiliye denk gelmedim.” Şeref GÜLEÇ

gemİ söküm tersane İşçİlerİ anlatıyor:

TKP Yenimahalle Semt Evi, zehir gemi-
sinin Türkiye’ye getirilmemesi talebi ile bir 
mücadele başlattı. İşçi nüfusun ve özellikle 
gemi söküm tersanesinde çalışan işçi aileleri-
nin yoğun olarak ikamet ettiği Yenimahalle’de 
zehir gemisinin Türkiye’ye getirilmesine karşı 
çalışma yürüten semt evi 24 Nisan 2021 günü 
bilgilendirici bir etkinlik de gerçekleştirdi. Son 
olarak ise 12 Mayıs 2021 tarihinde bilgi edin-
me kapsamında aşağıdaki soruların yanıtlan-
masının istendiği dilekçeler ile ilgili kurumlara 
başvuruldu. Yenimahalle Semt Evi’nin ilettiği 
ve kamuoyu ile de paylaştığı dilekçelerde ya-
nıtlanması talebi ile şu sorulara yer verildi:

1. Nae Sao Paolo isimli geminin Sök Deniz-
cilik ve Ticaret A.Ş. adına Rio De Jenario mer-
kezli Cormack Maritima Şirketi tarafında ihale 
yoluyla satın alındığı, geminin söküm işlem-

leri için 2021 yılı Haziran ayı içerisinde Aliağa 
söküm bölgesine getirileceği doğru mudur?

2. Aliağa’ya getirilecek olan gemide 600 
ton asbest bulunduğu iddiası doğru mu? Nae 
Sao Paolo isimli geminin asbest ve nükleer bi-
rikinti konularında ölçümlerinin yapılması için 
ilgili kamu kurumlarınca herhangi bir çalışma 
yapıldı mı?

3. Hiçbir ülkenin kabul etmediği Nae Sao 
Paolo isimli geminin Aliağa’nın doğal hayatı-
na, deniz, toprak ve hava kirliliğine ve Aliağa 
halkının sağlığına etkileri araştırıldı mı? Araş-
tırıldıysa bu araştırmanın sonucu nedir?

4. Asbest ve nükleer serpinti içeren gemi-
nin sökümü hangi işyerinde yapılacaktır? Bu 
işyerinde çalışan işçilerin çalışma koşulları ve 
iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile ilgili hangi 
tedbirler alınmıştır?

PE



TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, çar-
şamba akşamı soL TV’de gazeteci Şule Ay-
dın’ın ülke siyasetinde yaşanan gelişmelere 
ilişkin sorularını yanıtladı. Sedat Peker vide-
olarıyla birlikte yeniden dolaşıma sokulan 
mafya güzellemelerine ilişkin “Suç örgütü suç 
örgütüdür, mafyanın iyisi güzeli olmaz” diyen 
Okuyan, Sedat Peker’in söylediklerinde bir 
yenilik olmadığını söyledi. 

“ne anlatıyor’dan 
Zİyade; neden şİmdİ, hangİ 
Cesaretle anlatıyor”

Peker’in hedef aldığı kişilerin yalnız karanlık pas-
tadaki rakipleri değil, aynı zamanda Türkiye’deki siya-
si iktidarın uzantıları olduğuna dikkat çeken Okuyan, 
siyasal anlamda “Sedat Peker nasıl oldu da buna ce-
saret ediyor” sorusunun yanıtına odaklanmak gerek-
tiğini belirtti. “AKP içindeki dağılma hali gerçekleşme-
seydi Peker bu açıklamaları yapmazdı” diyen Okuyan, 
Peker’in hem AKP’nin çok önemli bir kanadına hem 
de MHP, BBP ve İyi Parti’nin oluşturduğu milliyet-
çi ülkücü toplumsallığın içine müdahale ettiğini öne 
sürdü. Okuyan güç ve inandırıcılık kaybeden bir siyasi 
iktidara tutunan MHP’nin ideolojik olarak da erozyo-
na uğradığını belirterek bundan en fazla yararlanacak 
olanın İyi Parti olacağına işaret etti. 

Peker konUştUkça  
CUmhUr İttİFakı ZayıFlıyor

Peker’in ülke siyasetindeki dengelere de dokunan 
bu çıkışı yapmasına siyaset cephesinden bir onay git-
me olasılığının çok güçlü olduğunu belirten Okuyan, 
şimdiye kadarki haliyle Peker konuştukça Cumhur 
İttifakının zayıfladığını öne sürdü. Muhalefetin strate-

jisini iktidar bloğundan vezir düşürmek üzerine kur-
duğunu belirten Okuyan, derin devletiyle, suç örgüt-
leriyle bu bloğun bir bütün olduğunu, Sedat Peker’in 
de bu bloğun bir unsuru olduğunu vurguladı. 

temİZ kaPİtalİZm yok,  
hePsİ Bİr Bütün

Yeraltı ekonomisi denen şeyin kapitalist sermaye 
birikim süreçlerinin içinde oldukça kurumsal bir yeri 
olduğunu anlatan Okuyan, temiz kapitalizme örnek 
olarak gösterilen İsviçre’nin aynı zamanda kuralsızlı-
ğıyla kara para aklama merkezi olduğunu hatırlattı. 
Ekonomisi zayıf ülkelerde suç örgütlerinin kapladığı 
alanın arttığına işaret eden Okuyan, “Bu suç örgütle-
rine sürekli suç işletirseniz, şu Kürt işadamını öldür, şu 
sendikacıyı öldür derseniz gebe kalırsınız. Sedat Pe-
ker de çıkar ‘açıklarım’ der.” dedi.

çİZgİ dışı kalanlara Bel 
BağlayamayıZ

Son olarak medyadakiler dahil tüm AKP kadrola-
rının Türkiye’nin nereye gittiği sorusuna göre pozis-
yon alacaklarını belirten Okuyan, yakında çok ilginç 
yer değişiklikleriyle karşılaşılacağını söyledi. TKP’nin 
arzusunun bu zihniyetin ve onun vazgeçilmezliğini 
iddia edenlerin tamamının etkisizleşmesi olduğunun 
altını çizen Okuyan, bu çizgiden kopacak unsurlara 
bel bağlayarak ülkenin aydınlığa çıkamayacağını vur-
guladı. Okuyan sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sermaye 
sınıfını aklayarak bu meseleleri anlatamayız kimseye. 
Bunların dışında bir sermaye sınıfı yok. Unutmamak 
gerekiyor bunu.”

Programın tamamını yukarıdaki bağlantıdan izle-
yebilirsiniz. 

’den yansıyanlar

Sermaye düzeninde paranın  
Temizi kirliSi olmaz

https://www.youtube.com/watch?v=RttCR-YowGo



Kapanma sonrası normalleşmeye dair öncelikli adım olarak 
yüz yüze eğitim koşullarının yaratılması ve derhal yüz yüze 

eğitimin başlatılması gerektiğinin yaygın bir talep olarak savunulduğu ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklama: “17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim 
kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.”
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“Tüm bu ölümlere karşın, İsrail’in en büyük destekçisi olan, 
elçiliği gayrimeşru bir şekilde Kudüs’te bulunmaya devam 
eden ABD’nin katliamı “savunma” olarak adlandırması da, 

saldırının nereden cesaret aldığını açıkça göstermektedir. Em-
peryalizm, bir halkı adeta boğmaya çalışmaktadır. Türkiye Ko-
münist Partisi Filistin halkının yıllardır süren direnişinin, meşru 
bağımsızlık ve egemenlik taleplerinin daima yanındadır.” tkP 

açıklaması, 11 mayıs 2021

“Kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 
meseleye müdahil olması önem arz ettiğini 
ve Konsey’in İsrail’e saldırıları durdurması 
hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi 
gerektiğini vurguladı.
Filistinli sivillerin korunması için bölgeye 
uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri 
üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve 
Rusya’nın BM’de tüm bu konularda yakın iş 
birliği sergileyeceğine inandığını dile getirdi.” 
akP’li Cumhurbaşkanı recep 
tayyip erdoğan’ın rusya 
devlet Başkanı Putin ile telefon 
görüşmesine dair yayınalan akP 
basın bülteninden, 12 mayıs 2021 ”

“İsrail’in yaptığı katliamdır. 
Erdoğan’a açık çağrı yapıyorum; 
BM’yi daha etkin olmaya zorla-
yacak girişimleri derhal başlat.” 
ChP genel Başkanı kemal 

kılıçdaroğlu,  
11 mayıs 2021,  

twitter paylaşımı

üç tarZ-ı 

sİyaset

En son İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararına karşı 
“Eşitlik ve Özgürlük için Kadınların Kararları”nı ilan eden 
Kadın Dayanışma Komiteleri, kapanma boyunca karar-
lardan kadın sağlığına çok çeşitli başlıklarda etkinlikler 
düzenledi. Bu hafta sonu da pek çok etkinlik gerçekleş-
tirecek olan Komitelere bir yenisi daha eklenecek. Şişli 
Kadın Dayanışma Komitesi, bu Cumartesi düzenleyeceği 
“Pandemi ve Kadın Ruh Sağlığına Etkileri” konulu çevri-
miçi söyleşiyle aynı zamanda kuruluşunu da ilan edecek. 
Böylece tüm Türkiye’deki Kadın Dayanışma Komitele-
ri’nin sayısı 67’ye ulaşacak. Bu hafta sonu düzenlenecek 
Kadın Dayanışma Komiteleri etkinliklerini Boyun Eğme okurları için derledik.

 Akkapı KDK 14 Mayıs Cuma saat 21.00 “Pandemi ve Kadın Ruh Sağlığı”
 Şişli KDK 15 Mayıs Cumartesi saat 17.00 Kuruluş Toplantısı: “Pandemi ve Kadın Ruh Sağlığı”
 Beyoğlu KDK 15 Mayıs Cumartesi saat 17.00 “Eşitlik ve Özgürlük için Kararlarımız”
 Bayrampaşa KDK 16 Mayıs Pazar saat 16.00 “Pandemi ve Kadın Ruh Sağlığı”
 Seferihisar KDK 16 Mayıs Pazar saat 15.00 “Pandemide Kadınlar: Artan şiddet, çocuk bakımı, hukuki hak-

larımız”
 Bayraklı KDK 16 Mayıs Pazar saat 17.00 “Aile Planlaması, Kanser Muayenesi, Üriner Sistem Hastalıkları” 

’den haberler...

kadın dayanışma komiTeleri dayanışmayla çoğalıyor


