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Nakliyat-İş, üyesi bulunduğu 93 milyon üyeli Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) ile ortaklaşa 27-28 

Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da “Emperyalizme Karşı İşçi Sınıfının Uluslararası 
Dayanışması ve Mücadelesi” konulu  uluslararası konferans  düzenlendi. 

 
İstanbul Tabip Odasında yapılan Konferansa; Uzakdoğu’dan Latin Amerika’ya, Afrika’ya, Avrupa 

ve Ortadoğu, Asya’dan 18 ülkeden 50’nin üzerinde işçi sınıfının temsilcisi, işçi sınıfının 

mücadeleci örgütleri, sendikaları bu konferansa katıldılar. 
 

Konferansa; Kazakistan, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Hindistan, Tunus, Filistin, Mısır, Panama, 
Yunanistan, Peru, Cezayir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Rusya, İngiltere, Portekiz, Ukrayna, İran’da 

mücadeleci sendikaların temsilcileri katıldı. Sendikamızı temsilen Yönetim Kurulu üyelerimiz Cumali Avcı 
ve Fikret Deniz katıldı. Sendikamızın katılımının yanı sıra Kıbrıs’tan Dev-İş, KTAMS, ve PEO’dan katılım 

olmuştur.  

 
Ayrıca konferansa Türkiye’den  Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, 

Seyfettin Gülengül, Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk, Eğitim-İş temsilcisi 
ve HKP yöneticileri, katıldı. 

 

Başını ABD Emperyalistlerinin çektiği AB ile diğer emperyalistlerin oluşturduğu dünya emperyalistler 
cephesi, dünya işçi sınıfına, halklarına karşı ekonomik-siyasi zulüm, savaş politikalarını acımasız bir 

şekilde dayatmaktadır. 
 

Tüm dünyada İşçi Sınıfının emekçilerin ve halkların baş düşmanı ABD-AB emperyalizmine karşı İşçi 

Sınıfının Mücadelesini yükseltmek, dayanışmayı büyütmek amacı ile yapılan “Emperyalizme Karşı 
İşçi Sınıfının Uluslararası Dayanışması ve Mücadelesi” konulu konferans’ta; 

 
 ABD-AB ve diğer emperyalist ülkelerin, Ortadoğu, Avrupa, Latin Amerika ve diğer bölgelerdeki 

ekonomik ve siyasi politikaları, dünya halkları ve işçi sınıfına yönelik saldırıları 

 Emperyalizmin savaş örgütü NATO, ekonomik örgütleri IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü 

ile emperyalizmin casus örgütü CIA’nın işçi sınıfına yönelik saldırı politikaları 

 Emperyalist politikaların aracı olarak işçi sınıfı içerisindeki sarı sendikaların politikaları ve DSF’nin 

buna yönelik mücadelesi 

 Tüm bu politikalara karşı işçi sınıfının örgütlenmesi, mücadelesi ve dayanışması 

Konuları tartışılarak işçi sınıfına yönelik saldırılara karşı ortak mücadele biçimleri yöntemleri belirlendi. 



 

 

  

İstiklal Caddesinde Antiemperyalist 
Mücadele Yürüyüşü 
  
Konferans  öncesi 27 Mayıs 2016  tarihinde saat 11:00’de Uluslararası İşçi Sınıfının mücadeleci 

örgütlerinin temsilcileri, Tünel’den toplanarak Galatasaray Lisesi önüne yürüdüler. Kitlesel ve coşkulu 

bir biçimde  emperyalist saldırganlığa, haydutluğa karşı atılan sloganlarla Galatasaray Meydanına gelen 
kitle burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi 

 
Basın Açıklamasını saat 11:30’da Taşımacılık İşçileri Enternasyonali (TUI) ve Nakliyat-İş Sendikası 

Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı. 
 

Genel Başkan Ali Rıza Küçükosmanoğlu Antiemperyalist Mücadele konferansının ABD-AB ve diğer 

emperyalistlerin saldırgan tutum politikalarının artığı son günlerde ülkemiz de yapılıyor olmasının 
önemine ve anlamına vurgu yaptı. Emperyalistlerin işçi sınıfına saldırı politikalarının dünyanın her 

bölgesinde benzer biçimde yaşandığını dile getirdi.  Buna karşı uluslararası sınıf dayanışmasını 
güçlendirmek gerektiğini belirterek, Emperyalist savaşlara, saldırılara dur diyecek gücün İşçi Sınıfı 

olduğunun vurguladı. 

 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Fransa Halkının Fransa hükümetine karşı günlerdir vermiş olduğu 

mücadeleyi, Yunanistan İşçi sınıfını SYRIZA hükümetine karşı vermiş olduğu mücadeleyi ve yine 
günlerdir Zonguldak Kilimli deki maden ocağında ücretlerin alamadıkları için açlık grevinde olan maden 

işçilerini selamlayarak konuşmasını bitirdi. 
 

Ayrıca DSF Genel Sekreteri George Mavrikos bir konuşma yaptı. Mavrikos, Uluslararası İşçi Sınıfı 

dayanışmasının önemine vurgu yaptı. 
 

Yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına Konferansa katılımcı temsilcilerinin yanı sıra Sendikamız üyeleri 
kitlesel katılım sağladı. Ayrıca eyleme Birleşik Metal-İş Genle örgütlenme sekreteri Hami Baltacı ve bir 

grup üye ve Sosyal- İş Sendikanı Genel Başkanı Metin Ebetürk, HKP  yöneticileri destek verdi. 

Eylemde, Emperyalizme Karşı Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Dayanışması ve Mücadelesi” Türkçe ve 
İngilizce yazılı pankartların yanı sıra “Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Halkaların Kardeşliği” pankartı 

açıldı. DSF ve Sendikamızın flamaları taşındı. 
 

Ayrıca çok sayıda döviz, Che posterleri, Emperyalizmin dünyamızı yıkıma uğrattığını belgeleyen 

resimler taşındı. 

http://nakliyatis.org/7931.html/olympus-digital-camera-711


  
Fransız Hükümetine Karşı Direnen Fransız 
Halkı ve İşçi Sınıfına Uluslararası Sınıf 
Dayanışması 
Konferansın ikinci gününde ise İşçi Sınıfının mücadeleci örgütleri, sendikaları ve işçi sınıfının 

temsilcileri, delegeleri Fransız Konsolosluğu önünde dayanışma eylemi yaptı. 
Dayanışma eylemi Cumartesi günü saat 10:00 Taksimde bulunan Fransa Başkonsolosluğu önünde 

geçekleşti. Yurtdışından gelen delegelerin katılımı ile Fransa’da işçi düşmanı çalışma yasa tasarısına 

karışı direnen Fransa işçi sınıfı ve emekçileri ile yapılan dayanışma eyleminde, Fransa hükümeti 
protesto edildi. 

 
Polis, basın açıklamasının yapılacağı Fransız Konsolosluğu önünü toma ve çevik kuvvet ile yoğun 

güvenlik önlemi aldı. 

 
Basın açıklamasını TUI ve Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı. 

Küçükosmanoğlu, DSF’nin ve Nakliyat-İş Sendikasının Fransa’da ki kölelik yasalarına karşı direnen 
mücadele eden Fransa Halkı ve İşçi Sınıfı ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti. 

Fransa da ki işçi sınıfının mücadelesinin Avrupa’dan Asya’dan, Amerika da ki işçi sınıfı mücadelesinden 

bağımsız olmadığını, Dünyanın her yerinde emperyalistlerin, örgütleri vasıtaları ile halkları, işçi sınıfını 
baskı altına almak istediklerini ve daha fazla kar, daha fazla sömürü için halka kölelik düzenini 

dayattıklarını belirtti, konuşmasında. 
 

Fransız işçi sınıfı ve halkı ile yüreklerimiz aynı atıyor, çünkü taleplerimiz aynı karşımızda ki mücadele 
ettiğimiz sermaye aynı.  Bu sermayeye karşı ancak birlikte mücadele ederek kazanacağız, dedi. 

Ali Rıza Küçükosmanoğlu’ndan sonra katılımcı ülkelerin sendika temsilcileri birer konuşma yaptı 

Konuşma temsilciler; Kuzey Kıbrıs Dev-İş’ten Hasan Felek, Güney Kıbrıs PEO’dan Christos Tombazos, 
Hindistan  CITU’dan Swadesh Dev Roye,Hindistan AITUC’tan Ismail Vahitha Parveen, Tunus OTT’den 

Ali Frihida, İngiltere  RMT’den Edward Dempsey, Rusya İmmigrants Sendikasından, Renat Kerimov, 
Portekiz WFTU PC/TUI PS’den Artur Sequeira, Filistin Öğretmenler Sendikasından Madhat 

Ishtaya,Panama FAT’ten Alberto Reyes, Yunanistan PEME’den Kiki Makri, İran Worker’s House’den 

Kazem Khalaji, kendi dillerinde Fransız Halkı ve İşçi sınıfı ile dayanışma içerisinde olduklarını belirten 
coşkulu ve heyecanlı konuşmalar yaptılar. 

 
Eylemde, “Yaşasın Fransız Halkının Mücadelesi” Türkçe ve Fransızca pankart, DSF ve Nakliyat-İş 

sendikası flamaları açıldı. Che posterleri taşındı. 
 

İngilizce, Türkçe, Fransızca, Arapça, İspanyolca, Rusça, Hintçe, Yunanca dillerinde Fransa halkı ile 

dayanışma sloganları atıldı. 
 

Fransız Konsolosluğu önünde yapılan dayanışma eyleminin ardından Sendikamız Genel Merkezine 
geçilerek sonuç bildirgesine öneriler doğrultusunda son hali verilerek, sonuç bildirgesi okundu. 

 



İşçi Sınıfının Emperyalizme Karşı Uluslararası 
Mücadelesi ve Dayanışması Konferansı Sonuç 
Bildirgesi 
İşçi Sınıfının Emperyalizme Karşı Uluslararası Mücadelesi ve Dayanışması Konferansı 

Sonuç Bildirgesi 
  

27-28 Mayıs 2016 / İstanbul-Türkiye 
Dünya Sendikalar Federasyonu ve Nakliyat-İş tarafından organize edilen İşçi Sınıfının Emperyalizme 

Karşı Uluslararası Mücadelesi ve Dayanışması Konferansına; Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) 
Genel Sekreteri  George Mavrikos, DSF Uluslararası ilişkilerden sorumlu Ferhat Toum, İlias Baltas, 

Kuzey Kıbrıs Dev-İş’ten Hasan Felek, Koral Aşam, Güney Kıbrıs PEO’dan Christos Tombazos, Hindistan  

CITU’dan Swadesh Dev Roye, Hindistan AITUC’tan Ismail Vahitha Parveen, Tunus OTT’den Ali 
Frihida,Mohamed Lassaad Abid,Fathallah Mohamed Mohamed Nourereddine, İngiltere  RMT’den 

Edward Dempsey, Rusya İmmigrants Sendikasından, Renat Kerimov, Portekiz WFTU PC/TUI PS’den 
Artur Sequeira, Filistin GUPT’tan Madhat Ishtaya, Panama FAT’ten Alberto Reyes, Yunanistan 

PEME’den Kiki Makri, İran Worker’s House’den Kazem Khalaji, Parviz Naciri Gharci,Kazakistan 

Zhanartu’dan Umbetov Mukhtar, Andrey Prigor, Kuzey Kıbrıs KTAOEOS’tan Fikret Deniz, Cumali Avcı, 
Kuzey Kıbrıs KTAMS’tan Ahmet Kaptan, Muzeffer Seçim, Mısır’dan Ala Ali Tolba, Hasen Abdel Wahab 

Sayed, Ehab El Zaro, Ahmet Refaai,  Peru CGBT’den Valentin Pacho, Cezayir SNAPEST’ten Kerrouche 
Abdenasser ve Demokratik Congo Cumhuriyeti SG/SCTC/RDC’den Musenga Tshijika Veris, İntole 

Shabany Taty , Türkiye’den Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Genel Eğitim 
Sekreteri Seyfettin Gülengül, Sosyal-İş Genel Başkanı Metin Ebetürk katıldılar. 

Dünya Sendikalar Federasyonu ve Nakliyat-İş tarafından organize edilen İşçi Sınıfının Emperyalizme 

Karşı Uluslararası Mücadelesi ve Dayanışması Konferansı 27-28 Mayıs tarihlerinde Türk Tabipler 
Birliği’nin konferans salonunda yapıldı. Türkiye’deki katılımcıların dışında Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Hindistan, Tunus, Filistin, Mısır, Panama, Yunanistan, Peru, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti, Rusya, İngiltere, Portekiz, ve İran’dan 33 konuk konferansa katıldı. 

Konferansın katılımcıları farklı ülkelerden gelmiş olsalar da konuşmalarında bazı ortak noktaların altını 

çizdiler: 
 Kapitalizmin en yüksek aşaması olan emperyalizmin, sistemini ayakta tutabilmek için dünyanın dört 

bir yanındaki kaynakları sömürmesi kendisi açısından bir zorunluluktur. 

 ABD, AB ülkeleri ve diğer emperyalist devletler bugün dünyanın dört bir köşesinde zalimliklerini 

göstermektedirler. Dünyadaki milyarlarca insan bu devletlerin IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret 

Örgütü, NATO, CIA gibi ekonomik, askeri ve casusluk örgütlerinden dolayı acı çekmektedir. 

 Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana başını ABD Emperyalistlerinin çektiği emperyalistler 

insanlığa sömürü, açlık, yoksulluk ve ölüm getiren bir dizi ekonomik ve siyasi politikalar 

uygulamışlardır. 

 Onlar dünya halklarına ekonomik ve siyasi zulüm uygulamaktadırlar; insanları sömürmekte, 

savaşlarda milyonlarca insanı öldürmekte ve milyonlarca insanı vatanından koparak göçmen 
durumuna düşürmektedirler. 

 Duruma bakıldığında tüm hükümetlerin, göçmenlerin acılarını ve ızdıraplarını istismar ettiği 

görülmektedir. Tüm hükümetler göçmenleri daha fazla kâr elde etme ve ucuz işgücü olarak 

kullanmanın derdindedirler. 

 ABD ve diğer emperyalist devletler dünyanın her yerinde ülkeleri küçük parçalara ayırmayı 

amaçlayan politikalar üretmektedirler. Ortadoğu’daki durum bunu net bir şekilde kanıtlamaktadır. 

 2003 yılında, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı olacak olan Condoleezza Rice “Fas’tan Basra 
Körfezi’ne kadar uzanan Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırları yeniden çizilecek”, demişti. Bugün bu plan 

“Büyük Ortadoğu ve Genişletilmiş Kuzey Afrika Projesi” adı altında hayata geçirilmektedir. 

 Türkiye’yi de içine alan bölgede 3,5 milyonu Iraklı, 470 bini Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 miyon 

insane katledilmiştir. Milyonlarca insan ülkelerini terk etmeye ve göçmen durumuna düşmeye 
zorlanmıştır. Yüzyıllar boyu barış içinde yaşayan farklı etnik gruplar arasına düşmanlık tohumları 

ekmişlerdir. Bu şekilde kısa süre önce Ortadoğu’da Irak, Libya ve Suriye’yi bölmüşlerdir. 

Emperyalistlerin savaş örgütü NATO’nun temsilcileri bugünlerde Libya’ya bir kez daha müdahale 
etmekten bahsetmektedirler. 1948’de Ortadoğu’nun bağrına ABD Emperyalistleri tarafından bir 

hançer gibi saplanan İsrail Siyonizmi binlerce Filistinliyi katletmiştir ve katletmeye devam 
etmektedir. 



 Bu durumun nedeni kapitalizmin can damarlarının, kan damarlarının, petrol damarlarının Yakın 

Doğu bölgesinde olmasıdır. Emperyalistler herhangi bir yerde bir hazine gördükleri zaman, onu 

aşırıp metropollerine götüremezlerse “böl ve güt” politikasıyla o bölgeyi yangın yerine çevirirler. 

 Emperyalistler sadece Ortadoğu’ya saldırmamakta, aynı zamanda halk düşmanı politikalarını 

neredeyse dünyanın her köşesine yaymaktadırlar. Çıkarları uğruna geçmişte Latin Amerika’yı 
bölmüşlerdir. Bugünlerde ise emperyalistler, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin başkanı Maduro’yu 

devirmeyi amaçlayan faaliyetler yürütmektedir. Hepimizin bildiği gibi, Balkanlar’da Yugoslavya 
emperyalistler tarafından önce beşe, daha sonra ise yediye bölünmüştür. 

 Emperyalist devletler tarafından uygulanan politikaların bir sonucu olarak bugünün dünyasındaki 

ekonomik düzen gün geçtikçe daha da adaletsiz hale gelmiştir. Dünyanın her yerinde işçi sınıfı 

yoksullaşırken büyük tekeller daha da zenginleşmiştir. 

 Oxfam kuruluşunun Londra’da yayımlanan ekonomik raporuna göre dünyanın en zengin yüzde 1’lik 

kesimi dünyadaki toplam servetin yüzde 99’una sahiptir. Bugün dünya nüfusu yaklaşık 7.4 
milyondur. Yani 70 milyon insanın serveti 7 milyar 330 milyon insanın servetinden daha fazladır. 

Dünyanın en zengin 62 kişisinin serveti dünya nüfusunun yarısının servetine eşittir. En zengin 62 
dolar milyarderinin serveti 3.7 milyar insanın servetine eşittir. 

 Dünyada her gün 800 milyon insan aç uyumaktadır. Her gün ortalama 29 bin insan açlıktan 

ölmektedir. Sadece 2014 yılında savaşlara 14.3 trilyon dolar harcanmıştır. 2015 yılında 

silahlanmaya 1.7 trilyon dolar harcanmıştır. İnsanlar her yıl kozmetiğe toplamda 200 milyar dolar 
harcamaktadır. Bu miktar dünyadaki açlığı ortadan kaldırmaya yeter. 

 Bugünün dünyasının resmi bize, sınırlarla ayrılmış durumda olsalar da insanlığın yaşadığı acıların ve 

ızdırapların dünyanın her yerinde aynı olduğunu göstermektedir. Bu gerçekliğin bir sonucu olarak; 

dünyanın farklı ülkelerindeki işçi sınıflarının DSF’nin ilkeleri etrafında bir araya gelmesi hayati 
derecede önemlidir. 

 Dünya Sendikalar Federasyonu yürürlükteki tüm emperyalist savaşları ve savaş suçlarını 

lanetlemektedir. Bu, sınıf temelli sendikal hareketin vazgeçilmez bir görevidir. 

 Bugün yaşadığımız tüm zorluklara rağmen DSF kapitalist tekeller ve emperyalist devletler 

tarafından uygulanan tüm halk düşmanı ve işçi düşmanı politikalara karşı mücadele edebilecek 

güçtedir. Bu konferans, örgütümüzün daha da güçlenmesi yolunda Güney Afrika’da, Durban’da 
gerçekleştirilecek olan 17’nci Dünya Sendikalar Kongresinin hazırlıklarına da katkıda bulunacaktır. 

 Dünya Sendikalar Federasyonu, petrol depolama tesislerinin zorla tahliye edilmesine yönelik 

öfkesini dile getirmektedir ve François Hollande’ın sosyal demokrat hükümetine karşı mücadele 

yürüten Fransa’daki tüm işçilerle gönülden dayanışmasını ifade eder. 

 Dünya Sendikalar Federasyonu, bu kabul edilemez yasa tasarısı geri çekilene kadar Fransa’daki 

mücadeleyi büyüten, güçlendiren DSF üyesi FNIC-CGT Sendikası’yla gönülden ve kardeşçe 

dayanışmasını ilan eder. 

 Dünya Sendikalar Federasyonu, Türkiye’deki İşçi Sınıfıyla, yoksul köylülerle ve tüm halkla 

dayanışmasını ifade eder, demokratik ve sendikal haklar için verdikleri mücadeleyi destekler. 

 Dünya Sendikalar Federasyonu, işverenin insanlık dışı tutumuna bir cevap olarak 10 gündür açlık 

grevinde olan Zonguldak Kilimli maden işçilerinin mücadelesini selamlar ve sonuna kadar destekler. 

 Dünya Sendikalar Federasyonu adaletsiz biçimde hapiste tutulan DSF kadrolarına; Kolombiya’dan 

Huber Ballesteros, Paraguay’dan Ruben Villaba ve altı reform yanlısı militan ve Guatemala’dafern 
DSF Başkan Yardımcısı Amparo Lotan’a yönelik dayanışmasını ilan eder. 

 Dünya Sendikalar Federasyonu açıkça ilan etmektir ki, işçilerin hak ettiği gelecek için, kapitalizmin 

çürümüş sömürü düzeninin ve bu düzenin yarattığı savaşların ortadan kalkması için, insanın insanı 

sömürmediği bir toplum için verdiğimiz mücadele daha militanca ve kararlı bir şekilde sürecektir. 

 


