
İşten çıkartmalar ve ücretsiz 
izinler kader değildir!

Turizm sektörünü bilen bil-
ir. Hele hele Antalya gibi bir 
şehirde her haneden bir tu-
rizm işçisi çıktığı düşünülürse 
dert aylarının kapıya kadar 
geldiğini herkes anlayacaktır. 
Kasım ve Aralık ayları turizm 
sezonunun bittiği, işlerin 
yavaşladığı bir dönemdir. Yaz 
ayları boyunca emeğimizi 
iliğimize kadar sömüren tu-
rizm patronları için artık 
karsız dönemdir.

Mutfaktan, kat hizmetler-
ine, idari işlerden, ön büroya 
dek turizm işçileri için 
sıkıntılı aylar başlar. Se-
zon kapanmış,   pat- ron 
ve müdürlerin kimi işten 
çıkaracağının belirleyeceği 
dönem başlamıştır.

“Şanslı” olanlarımızı ise ay-
larca ücretsiz izne yollarlar. 

Bir de eklerler; “İhtiyaç olun-
ca biz seni arayacağız”. İşten 
çıkarılan veya ücretsiz izne 
yollanan işçi hemen iş bulma-
ya bakar. Eski bir işçiyse ilk 
önce eski şeflerini, ustalarını, 
müdürlerini arar. Kıdemsiz 
bir işçiyse internetten otel-
leri tek tek araştırır. Ancak 
aranan her otelde istisnasız 
işten atılmaların olduğunu 
görünce artık o da işsiz bir 
işçidir.

Şimdi, külahı önümüze 
koyalım. Sezon boyunca sa-
bah akşam demeden misafire 
hizmet vermek için patro-
nun karına kar katmak için 
didindik durduk. Çoğu kez 
işimizi kaybetme korkusuyla 
yapılan haksızlara sesimizi 
çıkarmadık. Ancak turizm 
patronları, işleri bitince bizi 

nazikçe kapı dışarı ettiler. 

Böyle gelmiş böyle git-
mez diyenlerin sesini artık 
birleştirmek lazım. Bizler, işten 
atmalara ve ücretsiz izinlere 
karşı durmadığımız sürece 
bu devran devam edecek. 
“Ben ne yapabilirim?” değil 
“biz ne yapabiliriz?” soru-
sunu sorduğumuz, patronun 
tek bizim ise bir bütün olarak 
işçiler olduğunu kavradığımız 
zaman yani turizm işçileri 
olarak birleştiğimiz ve 
örgütlendiğimiz zaman işte o 
zaman güçlüyüz.

İşten atılmalar ve ücretsiz 
izinler kader değildir!

İşten atmalara karşı mü-
cadeleye!

Sezonluk değil, sürekli iş is-
tiyoruz!

Biz Kimiz?                 Günümüzde turizm 
işçileri; sömürü, işten 

çıkarılma, güvencesiz çalıştırılma, hak gaspları, 
ucuz işçilik, ücretsiz fazla mesai ve mesaiye zor-
lanma vb. durumlarla karşı karşıyadır. İşçi sınıfının 
diğer üyeleri gibi patronlar tarafından yoğun 
bir baskıya ve sömürüye maruz kalmaktadırlar.

Turizm İşçisinin Sesi, Devrimci İşçi Partisi’nde 
örgütlü turizm işçilerinin öncülüğünde hazırlanan 
bir yayındır. Sadece örgütlü işçilerin değil, örgütsüz 

ve bilinçsiz binlerce turizm işçisinin de sesidir. Tu-
rizm İşçisinin Sesi, bir bütün olarak işçi sınıfının 
çıkarlarını savunur. Bu çıkarlar, hâkim sınıf burju-
vaziye karşıt, işçi sınıfının kendi bağımsız çıkarlarıdır. 

Turizm İşçilerinin Sesi, turizm işçilerinin; 
işten atılmalarına, fazla mesai angaryasına, 
güvencesiz koşullarda çalıştırılmasına, se-
zonluk köle olmalarına karşı mücadele veri-
yor. Bu mücadele ancak turizm işçilerinin turizm 
patronlarına karşı birleşmesiyle mümkündür. 
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İ l k  g ö r e v,  A K P ’n i n  s e n d i k a l a r a 
s a l d ı r ı s ı n ı  d u r d u r m a k !

Dünya ekonomik krizinin dalgaları yakında Türkiye’nin kıyılarına da vuracak. Türkiye’de 
sarsıntı başladığında sendikaların AKP’nin tasallutu altında olması, bu örgütlerin mü-
cadele ve dayanışma işlevinin tamamen felç olmasına neden olacak. İşte bunun için so-
mut olarak Türk-İş’i AKP’nin rehinesi bir başkandan kurtarmak öncelikli bir görevdir.

Sendikalar sınıf mücadeleleri tar-
ihi boyunca esas olarak  iki işlev 
görmüştür. Bunlar öncelikle işçi 
sınıfının dayanışma ve mücadele 
örgütleri olmuştur. Zaman içerisinde 
büyümüş, güçlenmiş ve daha çok 
işçiyi bir araya toplamıştır. Yönetim-
leri maddi ayrıcalıklara sahip 
bürokratlar tarafından gasp 
edildikçe bu dayanışma ve 
mücadele işlevi yerini işçileri 
kontrol altında tutmaya 
dönüşmüştür.
Bu iki işlev birbiriyle çelişki 

ve çatışma içinde olmuştur. 
İşçi sınıfı sosyalistleri olarak 
bu çelişkide biz de tarafız: 
İşçilerin örgütü olan sendi-
kalara sahip çıkılmasını ama 
bürokrasiye karşı mücadele 
edilmesini ve sendikaların 
mutlaka bürokratlaşmamış 
işçiler tarafından yönetilmes-
ini savunuyoruz.
Bugün Türkiye’de sermaye, işçi sınıfının 

mevzilerine saldırırken önce sendikaları 
hedef alıyor. Sendikasızlaştırma ve 
taşeronlaştırma eliyle örgütsüz bir işçi 
sınıfı yaratmak istiyor. Sendikalarda 
örgütlü olmayı sürdüren işçileri ise bu 
sendikaların yönetimlerini satın alarak 
kontrol altında tutmayı amaçlıyor.
AKP’nin arka bahçesi
Bir yandan yasal hakkını kullanarak 

sendikalaşan işçiler her türlü hukuk-

suz uygulama ile karşılaşıyor, işten 
atılıyor ve baskıya uğruyor; diğer yan-
dan AKP sermaye sınıfının çıkarları 
doğrultusunda sendika yönetimlerini 
ele geçirmeye ve kendi kontrolü altında 
tutmaya çalışıyor.  

Diğer sendikaların üye sayıları 
azalırken AKP yanlısı Hak-İş ve Me-
mur-Sen’e bağlı sendikalar üye sayılarını 
arttırıyor. Bu iki konfederasyonun 
güçlenmesi işçilerin ve kamu eme-
kçilerinin dayanışma ve mücadeles-
inin yükselmesi anlamına gelmiyor. Bu 
sendikalar tam tersine bir işlev görüyor. 
Hatta bu yüzden Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün (İLO) bile Türkiye’deki bu 
gelişmeyi masaya yatırdığı ve sorgu-
lamaya başladığı biliniyor.
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Ancak bu da sermaye için yeterli de-
ğil. Türk-İş konfederasyonunu kont-
rol altında tutmak için, DİSK’e sızıp en 
azından bazı sendikaların yönetimini 
ele geçirmek için ellerinden geleni ya-
pıyorlar.
Elbette ki AKP’ye muhalif olan ama 

CHP ya da MHP gibi başka burjuva par-
tilerinin etkisi altında olan sendikalar 
da mücadele işlevlerini yitiriyorlar. El-
bette ki tüm burjuva partilerine, devlete 
ve sermayeye karşı sendikaların bağım-
sızlığını savunmak gerekir. Ama bugü-
nün  somut      koşullarında tartışmasız 

ilk görev AKP’nin sendikalara yönelik 
operasyonunun karşısında durmaktır. 
Çünkü dünya ekonomik krizinin dal-
gaları yakında Türkiye’nin kıyılarına 
da vuracak. Türkiye’de sarsıntı başla-
dığında sendikaların AKP’nin tasallutu 
altında olması, bu örgütlerin mücadele 
ve dayanışma işlevinin tamamen felç 
olmasına neden olacak. İşte bunun için 
somut olarak Türk-İş’i AKP’nin rehi-
nesi bir başkandan kurtarmak öncelikli 
bir görevdir. 

(Gerçek Gazetesi’nin Kasım sayısından alınmıştır)

Onların açtığı, 
onların yürüdüğü 

yoldan 
yürümeye 
devam...

Beyazıt meydanında katledilen DİSK/OLEYİS avukatı 
Devrim Çelenk’in cenaze töreni

1 Mayıs 1977’de katledilen turizm işçisi 
Hüseyn Kırkın ‘ın resmi 1978 1 Mayıs’ında en önde

OKUR MEKTUBU 
Ben de bir turizm işçisiyim. Şu an çalışıyorum 

ama içten gelerek değil. Gündemde olan 
konular başlı başına ardı arkası kesilmeyen 
mesailer ve bunların karşılıksız olması, yani 
saatlerce yapılan mesailer işletmenin karına. 
Kim ister ki burnu yere sürtülerek fazla fazla 
çalışıp ve hiçbir karşılık almamak. Bence se-
zonluk hotellerle yazlı kışlı çalışan hotellerin 
arasında hiçbir fark yok. niye mi? Torpilin 
varsa veya üstten girebiliyorsan çalışırsın. 
Eğer yoksa sezonluk bir hotelde de belli ay-
lar içinde çalışacaksın. Hiç kimse hakaret 
veya kötü söz mağduru olmaya mahkum 
değildir. Günümüzde bunlar da mevcut. 

Eğer para kazanmak istiyorsan bunlara 
katlanmak zorundasın diyorlar. Sana ne 
olursa olsun, kimse hakaretle iş yapmamalı. 
Sorunlarını açık açık dile getirmeli eğer 
susmaya devam edersek bunlara öm-
rümüzün sonuna kadar esir olacağız. 

Şunu unutmayalım biz köle değiliz, biz 
başı dik turizm işçileriyiz. Şuan ben mesleki 
hayatıma başladım ama zamanında ben de 
öğrenciydim ben de staj gördüm. Turizm 
stajyerlerini de göz ardı etmemek gerekiyor. 

Antalya-Belek’ten bir  turizm işçisi

İletişim
turizmiscisi.blogspot.com

turizmiscisi@gmail.com

Turizm işçisi 
bültenini 

internetten takip edin

facebook/groups/turizmiscisininsesi

www.twitter/#!/turizmiscisi
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MÜCADELE HABERLERİ

Dev Turizm-İş’ten imza 
kampanyası

Bu sene Mayıs ayında kurulan Devrimci Tu-
rizm İşçileri Sendikası patronlara karşı ilk 
mücadelesini verdi. Dünya turizm işçilerinin 
çalışma koşularını iyileştirilmesini öneren 172 
Sayılı İLO Sözleşmesi için geçtiğimiz Eylül 
ayında Antalya’da imza kampanyası başlattı. 
27 Eylül Salı günü PTT önünde yapılan basın 
açıklamasıyla toplanan imzalar TBMM’ye gön-

derildi. Basın açıklamasını okuyan Devrim-
ci Turizm İşçileri Sendikası başkanı Musta-
fa Yahyaoğlu, 172 Sayılı İLO sözleşmesinin 
1991 yılında Dünya Çalışma Örgütü tarafında 
turizm işçilerinin çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi için ülkelere önerildiğin birçok ül-
kenin bunu kabul etmesine rağmen Türkiye’nin 
bunu imzalamadığını söyledi. Yahyaoğlu 
günümüz turizm işçilerinin sorunlarını bah-
settikten basın açıklamasını sonlandırdı. 

Mersin’den Antalya’ya sınıf dayanışması
Mersin’de liman işçileri yüz günü aşkın süredir çadır kurmuş direniyorlar. Devrimci İşçi Partisi, 

Mersin limanında işleri ellerinden alınan liman işçileri için bir kampanya başlattı. Türkiye’nin bir 
çok ilinde, emekçiler, Mersin Liman işçileri için dayanışma kartları yazdılar. İstanbul’dan metal 
işçileri, İzmir’den direnişteki Savranoğlu deri işçileri 
ve ismini yazamadığımız farklı sektörlerden emekçiler, 
Mersin Liman İşçilerinin mücadelesine destek verdi. 
Biz de Antalya’dan turizm işçileri olarak bu kampan-

yaya destek verdik. Turizm işçilerine, Mersin Liman 
işçilerinin mücadelesini anlattık. Onlar kadar cesur 
olabiliriz dedik. 19 Kasım günü Türkiye’nin bir çok 
ilinden gelen DİP temsilcileri topladıkları dayanışma 
kartlarını Liman işçilerine teslim ettiler. Mersin Liman 
işçileri de kendilerine destek veren turizm işçilerine 
teşekkür ve dayanışma kartlarıyla cevap verdiler. 
Yaşasın sınıf dayanışması!
Mersin liman işçisi kazanacak!

Dev Turizm-İş 1.Genel Kurulu 
tamamlandı 

Mayıs ayında bir araya gelen turizm işçilerinin 
ortak çabası olarak Devrimci Turizm İşçileri 
Sendikası kurulmuştu. Bundan altı ay sonra Dev 
Turizm İş, 1.Olağan Genel Kurulu’nu başarıyla 
tamamladı.
19-20 Kasım tarihlerinde sendikanın genel 

merkezi olan Antalya’da yapılan Genel Kurul’da 
mücadele mesajları ön plandaydı. Genel 
Kurul’un birinci günü konuşmalar ve mesajların 
okunması, faaliyet ve mali raporların okunması, 
tüzük değişikliği ve diğer önergelerin oylanması 
gündemleriyle doldu. 
Genel Kurul açılışında, işçi örgütü ve kitle 

örgütlerinden temsilciler konuşmalarını yaptılar. 
Konuşmalardan sonra mali ve faaliyet raporları 
okundu ve oylandı. Ardından tüzük değişikliği 
ve DİSK’e üye olmak dâhil birçok önerge di-
vana sunuldu. DİSK’e katılım önergesi oy birliği 
ile kabul edildi. Bu karar tüm salon tarafından 
ayakta karşılandı.  Ancak kavramların içini 
doldurulduğu sürece ve mücadeleyle anlamlı 
olduğunu ifade ettiler. Önergelerden sonra 
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin 
kuruluna aday olan üyelerin isimleri okundu.
Kurulların seçimi ise ikinci gün yapıldı. Seçime 

tek liste aday oldu. Mustafa Saffet Yahyaoğlu 
başkanlığındaki liste yönetime geldi. 


