
Sayı 8 
 

Turizm Otel işçiSİNİN SESİ 

 Turizm işçisi kardeşlerimiz; 

Patronların ve hükümetin yarattığı, 
turizmde şuanda yaşanan bu kriz bizim kri-
zimiz değildir! Patronların bize uyguladığı 
dayatmaları kabul etmiyoruz. Geçen yıl 
Rusyada yaşanan krizi bahane ederek hak-
larımız çalarlarken, kendileri karlarına kar 
kattı. Sekiz saatlik mesaimizi on iki saate 
çıkardılar, üç kişinin yapacağı işi bir kişiye 
yüklediler. Ne fazla mesai ücretlerimizi 
alabildik ne de yaptığımız işin tam karşılı-
ğını. Yeri geldi haftalarca hatta birkaç ay 
izinsiz çalıştık. Sezonluk çalışanlar bölge-
lerde, sezon sonu geldiği vakit, bütün 
emeklerimizi hiçe sayıp bizi gözlerini bile 
kırpmadan kapının önüne koymaktan çe-
kinmediler. 

 Bu yıla geldiğimizde ise, en doğal 
hakkımız olan çalışma hakkımıza göz dikti-
ler. Yaptıkları hataları bizim yanlışımız 
gibi gösterdiler. Onlar geçen yıl milyon 
dolarlar götürüp şimdi sağda solda mağdur 
rolü oynayarak, on iki aylık otellerde işi-
mizden çıkarıyorlar, sezonluk otellerde ise 
işimize geri dönmemize izin bile vermiyor-
lar. Kokteylli partilerinde pişkin pişkin biz 
mağduruz, beş yüz bin tane işçiyi işten çı-
kartmak zorundayız diyerek, bizlerin işsiz 
kalmasını doğalmış gibi gösteriyorlar. Hü-
kümet ise yasalarla bizleri koruması gere-
kirken, patronları koruyor. Çalışma saatle-
rimizi yasal olarak uzatırken, patronlara 
para desteği veriyor. Bir de bunlar yetmez-
miş gibi patronların bizi daha kolay işten 
çıkartması için, kıdem tazminatımızı da 
elimizden alıyorlar. Turizmdeki krizi baha-
ne ederek asgari ücret zam farkını maaşları-
ma yansıtmıyorlar. 

  

Arkadaşlar kardeşler; 

Tekrar söylüyoruz, yaşanan kriz bizim krizimiz de-
ğildir. Patronların bize fazla mesai yapmamıza, izin 
çalışmamıza, düşük ücret almamıza ve işsiz kalma-
mıza sebep olan patronların ve hükümetin aç gözlü-
lüğüdür! Onlar kendi örgütlerinde bizi nasıl daha 
kötü koşullarda çalıştıracağını düşünürken, Biz ne-
den birlik olmuyoruz. Bu düzen böyle gelmiş böyle 
gider sözünü kesiyoruz. Onları n birliğine karşı biz 
de kendi birlikteliğimize çağırıyoruz ve biz Turizm 
Otel İşçilerinin Sesi olarak diyoruz ki:  

TEK BAŞINA KALMA TOİSE KATIL! 

             TEK BAŞINA KALMA, 

TOİSE KATIL! 

Nisan 2016 
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SENDİKANDAN VAZGEÇME! 

Günümüzde sendika ismini söyleyince turizm işçilerinin gözünde herzaman bir korku oluşur 
öcü görmüş gibi gibi çekinirler sendikaya pek yanaşmazlar. Her zaman ondan uzakta, mesa-
feli dururlar, adını dahi anmazlar. Oysa ki 1980’den 1993’e kadar çoğu turizm işçisi sendi-
kalıydı ve sendikaya pek sıcak bakardı ki sendikalı olan işçilerin çok iyi bir maaşı ve çalış-
ma ortamı vardı. İşçiler genelde sendikalı otel ya da restaurantta çalışmak isterlerdi.  

Şimdi turizm işçisi neden örgütsüz sendikaya soğuk bakıyor? Bunun aslında birçok nedeni 
var. Bu nedenlerden bazıları, sendikaların zamanında yaptığı hatalar, işçileri yalnız bırakma, 
işçiler ile pek ilgilenmeme, sendikadaki bürokratların koltuk derdine düşüp işçileri sendika-
ya örgütlememe vb sayısız hata yanlışlar var. Bir diğer neden ise patronların işçilere sendi-
kalı olmanın işten çıkarılma nedeni olduğunu dayatması, el altından bunu bilinçli olarak  

Sendika işçilerin vazgeçilmezi olmalıdır. Çünkü sendika işçilerin, patronlara karşı mücadele 

ettiği bir örgüttür. Daha doğrusu sendika işçilerin kendisidir. Sendika işçilere anaların ak sütü 

gibi helaldir, yasaldır, en doğal hakkıdır. Patronların sendikalı olduğumuz için işten çıkarılı-

rız zırvalarına inanmamalı tam aksine inadına sendikalı olmalı sendikayı denetlemeli müca-

dele etmeliyiz. Ancak bu şekilde biz turizm işçileri kazanırız. 

işçilere yayması. Her ne kadar sendi-
kalı olmak yasal ise de patronlar kara 
bir propaganda gibi bunu işçilere ya-
yıp korkutmaya çalışır.  

Yukarıda az çok bu nedenlerden do-

layı işçilerin sendikaya günümüzde 

soğuk baktığını bir kaç örnekle gös-

termeye çalıştım. Turizm işçileri geç-

mişteki hataları unutsun demiyorum 

tam aksine unutmamalı ama bu işçile-

rin sendikaya soğuk bakmasına neden 

olmamalı. İşçiler sendikalarda örgüt-

lenmeli, sendikalı olmalı, sendikaları 

denetlemelidir, sendikaların geçmişte 

yaptığı hataları yapmaması için.  



Büyük Turizm Grevleri Yol Gösteriyor 

SAYFA 3 TURİZM OTEL İŞÇİSİNİN SESİ  SAYI 8  

Yıllardır sezonluk işçi olarak çalış-
tırılan biz turizm işlerinin sendika-
laşma ve grevler organize etmesi 
çok zor olmuştur. Ancak turizm iş-
çisinin tarihinde önemli grevler bü-
yük kazanımlarda yer almaktadır. 
Özellikle Türkiye’de  turizmin mer-
kezi sayılan Antalya’da doksanlı 
yıllarda önemli sendikal örgütlen-
meler yapılmış. İşçiler toplu sözleş-
me, sendikalaşma gibi haklar için 
grevler düzenlemiş bu grevlerin bir 
çoğu kazanımlar ile sonuçlanmıştır.  

Bu grevlerden en önemlileri ise 
doksanlı yıllarda Antalya’da örgüt-
lenme yapan Oleyis Sendikası üyesi 
Sheraton Voyager Hotel  işçileri 
toplu sözleşmeyi kabul etmeyen ve 
sendikalı bir işçi işten çıkartmak 
isteyen patronlarına karşı iş bıraka-
rak süresiz grev başlattı. Yüzlerce 
işçinin aynı anda iş bırakması sonu-
cu neredeyse tamamı dolu oteli boşaltmak zo-
runda kaldı. Köşeye sıkışan Sheraton Voyager 
patronları işten çıkarılan sendikalı işçi geri işe 
alarak toplu sözleşmeyi imzaladı. Bu toplu söz-
leşme sonrası Sheraton Voyager işçileri yılda 
iki ikramiye, ek mesai ücreti gibi haklarını geri 
kazandı.  Aynı yıllarda Antalya’nın Manavgat 
İlçesinde Oleyis Sendikası  bürosu açılışına 
yürümek isteyen turizm işlerinin yolu jandarma 
tarafından kesildi. İşçiler sendika bürolarına 
yürümek için jandarma ile karşı karşıya geldi. 
İşçilerinin dik duruşu ve geri dönmeleri üzerine 
jandarma yolu açmak zorunda kaldı. Ve yüzler-
ce turizm işçisi Manavgat Antalya yolunu ka-
patarak sendika bürolarına yürüdüler. 

Doksanlı yıllarda en önemli grevlerden birde 
Marina hotel greviydi. Önemli kazanımlar ile 
tamamlanan grev 3 ay kadar sürdü. Grev süre-
since işçiler Antalya’nın Merkezi Kaleiçi’nde 
bulunan Marina Hotel önünde nöbet tuttu. Grev 
sonucunda patronlar geri adım atarak işçilerin 
tüm taleplerini kabul etti. Marina Otelde Oleyis 
Sendikası Toplu Sözleşme imzaladı. 

Bu büyük grevler şimdi ekonomik kriz ve sa-
vaşlar nedeniyle işsiz kalan hakları gasp edilen 
turizm işçilerine yol gösteriyor. Turizm işçile-
rinin bu krizleri ancak sendikalarda birleşerek  
üye oldukları sendikalara sahip çıkarak ve de-
netleyerek aşacağını gösteriyor.  

Yukarıda adını bolca geçirdiğimiz Oleyis Sen-

dikası, bu mücadeleleri verirken Devrimci İşçi 

Sendikaları Konfedarasyonu’na üyeydi. Daha 

sonra bu sendika içinde sendika bürokratları 

sendikanın içini boşalttı ve turizm işçilerinin 

sendikasını DİSK’ten kopararak, patronlarla en 

iyi anlaşan, patronların en istediği sendika olan 

Hak İş’e geçti. DİSK’te Oleyis’in yerine Dev-

rimci Turizm İşçileri Sendikası kuruldu. 
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Sezonluk çalışmak, güvencesiz 

çalışmak demektir. Sezonluk ça-

lışmak yılın yarısını işsiz geçir-

mek demektir. İşsiz kaldığımız 

dönemlerde ne patronlar ne de 

devlet biz turizm işçilerine hiçbir 

ödeme yapmıyorlar. İşsiz kaldığı-

mızda sağlık hizmetlerinden bile 

yararlanamıyoruz. Patronlar se-

zon boyunca fazla mesailer, kesi-

len haftalık izinler ile bizleri köle 

gibi çalıştırırken sezon sonunda 

hiçbir tazminat ödemeden ve hiç-

bir yükümlülük altına girmeden 

bizleri işsiz bırakıyorlar.  İşçiler 

insandır, kullanıp atabileceğiniz 

bir toz bezi değil! Biz turizm işçi-

leri 12 ay kadrolu ve güvenceli 

çalışıp insan gibi yaşamak istiyo-

ruz ve bu insani isteklerimizi hep 

birlikte savunmazsak gerçekleşti-

rilemeyeceğini görüyoruz. O yüz-

den bundan böyle tek başımıza 

değil örgütlü gücümüz olan TOİS 

ile sesimizi daha gür çıkaracağız! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezonluk çalışsan bir dert kadrolu 

olsan başka dert! Kadroya kala-

bilmek, güvenceli çalışabilmek 

için iki hatta üç işçinin yapacağı 

işi tek başımıza yapmak duru-

munda kalıyoruz. Bir iki sene ay-

nı işletmede çalıştıktan sonra biz 

turizm-otel işçilerinin en temel 

haklarından biri olan tazminat 

hakkımıza el koymak, bizi tazmi-

natsız işten çıkartmak için patron-

lardan emir alan otel yönetimi 

üzerimizde türlü baskılar kuru-

yorlar. Yıllık izinlerimizi kullana-

mıyoruz hemen her gün fazla me-

sai yapıyoruz ve her türden psiko-

lojik baskıya maruz kalıyoruz. Bu 

baskıların hepsi bizi yıldırıp istifa 

etmeye zorlamanın değişik yön-

temleridir! Bizleri istifa etmeye 

yönlendirip biriken kıdem tazmi-

natımızı gasp edebilmek patronla-

rın tek gayesi olmuş. Turizm işçi-

si bu oyunlara dur diyecek. Tu-

rizm işçisi birlik olacak ve pat-

ronların karşısına dikilecek! 

Tazminat hakkımızı savunmak 

için TOİS saflarına! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm otellerde iş güvenliği uz-
manları bulunuyor. İş güvenliği 
uzmanının gerçek görevi işçiyi 
korumak, çalıştığımız ortamı gü-
venli hale getirmek, işçi güvenliği 
için gereken materyallerin patron 
tarafından satın alınmasını sağla-
maktır. Gittikleri lüks restoranlar-
da binlerce lira yemek parası ve-
ren patronlar konu iş güvenliğine 
gelince ceplerin kuruş çıkartmak 
istemiyorlar! İş güvenliği uzman-
ları da işlerini kaybetmemek için 
patronlara baskı kuramıyorlar. O 
halde kendi güvenliğimizi kendi-
miz sağlayacağız! Bizim işimizi 
kimse bizden daha iyi bilemez, 
güvenliğimiz için gereken her şey 
patron tarafından karşılanmalı ve 
bunun denetimi bizim tarafımız-
dan yapılmadır! İş güvenliği hu-
susları işçi denetiminde kamu-
laştırılsın! Patronlar ceplerini 
daha fazla dolduracak diye biz 
canımızdan olmayacağız!  
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Asgari ücrete yapılan zam hepimi-
zin malumu. Zam yapıldıktan son-
ra bile, 1380 TL olan açlık sınırı-
nın altında bir asgari ücret işçiye 
lütuf gibi sunuluyor. Yoksulluk 
sınırı olan 4500 TL den bahsetmi-
yoruz bile! 1300 TL asgari ücreti 
bize lütuf gibi sunan patronlar, bu 
da yetmezmiş gibi yapılan bu zam 
sadece asgari ücretin altında ücret 
alan işçileri kapsıyor! Asgari üc-
retin biraz üzerinde ücretler alan 
işçilere zam yok diyor patronlar. 
Turizm işçisi canını dişine takarak 
çalışıyor patronlar her yıl yeni 
oteller açıyor kasalarını dolduru-
yorlar. Turizm işçisi kazanıyor 
patronlar yiyor! Bu böyle gitme-
yecek. Hak ettiğimiz ücreti almak 
istiyor! Bizler otellerde, barlarda, 
kafelerde emek veren işçileriz 
bundan böyle hakkımız olanı al-
mak için birleşip güçleneceğiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 saat boyunca bize nefes dahi 

aldırmıyorlar. Bunun üzerine bir-

de fazla mesaiye kalmamızı emre-

diyorlar. Çoğumuz evlerimize ya 

da lojmanlarımıza döndüğümüz-

de, ailemizle, arkadaşlarımızla 

bırakın zaman geçirmeyi yorgun-

luktan sohbet bile edemeyip yata-

ğa kendimizi zor atıyoruz. Birde 

mesaiye kalmamak gibi bir isteği-

miz olduğunda iş yerini bize zehir 

etmek için ellerinden geleni yapı-

yorlar. Onlar üstümüze gele dur-

sun, turizm işçisi köle gibi çalış-

maya dur diyecektir. Hakkımız 

olanı istiyoruz, fazlasını değil. Biz 

turizm işçileri olarak, sosyal ha-

yatımızdan ödün verip, patronlar 

kasalarını doldururken ay sonu 

yine kara kara düşünmekten bık-

tık artık.  Üç beş kuruş için, eşi-

mizden, çocuğumuzdan, annemiz-

den, babamızdan kısacası hayatı-

mızdan ödün vermeyeceğiz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözde, yasalarla belirlenmiş sekiz 
saatlik çalışma saatine göre çalışır 
turizm işçisi. Sekiz saatlik çalışma 
bile bir insana sosyalleşme şansı 
bırakmazken bir de sık sık zorun-
lu mesailerle hayattan koparılıyo-
ruz. Yaptığımız mesailerin ücreti-
ni alıp alamayacağımız belirsiz 
olmasına rağmen, içimizde işten 
atılma korkusuyla, bize çalışmak-
tan başka çare bırakmıyor patron-
lar. Turizm krizinin olmadığı se-
zonlarda bile bu sıkıntıları yaşa-
dık. Şimdi turizmde ki kriz baha-
nesi ile beraber koşullarımızın 
daha da kötü olacağı açık. Uzun 
çalışma saatlerinin yanı sıra 3,4 
kişinin yapacağı işi, bir kişinin 
üzerine yıkmaya çalıştıklarını da 
unutmayalım. Sustuğumuz sürece 
çalışma koşullarımızın düzelme-
yeceğini öngörmek zor değil. Bu-
gün tek başımıza bunları düşün-
mek yerine gücümüzü birleşerek 
çoğaltma günüdür. Aksi halde biz 
güçlenip dur demedikçe bizi daha 
kötü koşullarda çalıştırıp krizin 
faturasını bize ödetecekler  



Turizm, otel işçileri,  büyüklü ve küçüklü 
binlerce otelde çalışan yüzbinlerce insanlık 
bir büyük bir kitle. Bu devasa büyüklükteki 
kitle 24 saat durmadan, vardiyalar halinde 
hizmet veriyor. Oteller mutfağından temiz-
liğine, halklar ilişkilerinden resepsiyonuna, 
barına kadar hiç durmayan bir makine gö-
rüntüsü veriyor. Peki bu hiç durmayan ma-
kinayı çalıştıran enerji kaynağı nedir? Soru-
nun cevabı bu satırları yazanlarda ve oku-
yanlarda: Turizm, otel işçileri. 

Biz turizm, otel işçileri otel bir otelin otel 
olarak var olması için gereken inşaat malze-
melerinden bile fazla oteli otel yapanlarız. 
Çünkü içinde işçilerin çalışmadığı, emek 
üretilmeyen bir otel izbe, boş bir binadan 
başka nedir ki? O zaman önemli bir durum 
ortaya çıkıyor: Otelleri otel yapan sadece 
güzel planlanmış mimari, plajları, havuzları, 
eğlence merkezleri değil biz işçileriz! 

Düşünün, otelde resepsiyonda çalışan arka-
daşımız olmasa misafirler otele giriş yapa-
bilir mi? Peki mutfakta çalışan komisinden 
ustasına mutfakçı arkadaşlarımız çalışmasa 
kimse yemek yiyebilir mi? Ya oteli temizle-
mekten vazgeçsek neler olur? Olacaklar 
açık, otel işlemez hale gelir. Durmuş bir 
makina sadece bir demir yığınıdır. Çalışma-
yan bir otelde yukarı söylediğimiz gibi boş 
bir binadır. Yani biz işçiler olmazsak otelde 
olmaz, fabrikada! 

Peki otellerin patronları olmasa? Biz söyle-
yelim: Hiç bir şey olmaz! Artık bizim ka-
zandırdığımız paralarla bize efendilik tasla-
yanlar başımızda olmaz.  

Aklınıza gelen soruyu duyuyoruz: Patronlar 
olmazsa otelleri kimler yönetecek, oteller 
nasıl çalışacak? Cevap yine işçiler. Otelleri 
biz işçilerden daha iyi kim yönetebilir? Biz-
lerden başka kim daha iyi otelleri çalıştıra-
bilir? Hayatı boyunca bir soğan doğrama-
mış patronlar mı mutfakta yemek yapacak-

lar? Bütün temizliklerini hayatları boyu iş-
çilerin yaptığı patronlar mı otelleri temiz 
tutmaya çalışacaklar? Ampulün nasıl deği-
şeceğini bilmeyenler mi bütün otelin teknik 
hizmetinden sorumlu olacak?  Daha da 
önemlisi kaç patron bir araya gelip bir oteli 
ayakta tutmaya çalışacaklar? 

Kardeşler durum açıkça ortada otelleri var 
eden, ayakta tutan, o boş binaları otel yapan 
bizleriz. O halde neden o otelleri bizler yö-
netmeyelim? Neden otellerden kazanılan 
kârlar halkın ihtiyaçları ve bizim maaşları-
mıza artış olmasın?  

Son olarak formülü söyleyelim: Otelleri 
devlet tarafından, biz işçilerin kontrolü al-
tında kamulaştırılsın. Yani oteller kişilerin 
veya bir ailenin değil bütün halkın olsun ve 
o otelleri de biz turizm, otel işçileri yönete-
lim! 

 

       OTELLER KİMİN MALI? 
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OTELLERDEN MEKTUPLAR 

Çaresizlikten değil tek başına kalmaktan! 

İstanbul’daki oteller de yaşanan krizden etkilendi. Siyasi ortamın kötü olması başta Sulta-
nahmet olmak üzere birçok oteli kapanma noktasına getirdi. İstanbul’un diğer bölgelerinde-
ki oteller de aynı noktada. Geçen sene yapılan rezervasyonlarla bu dönem arasında ciddi 
fark olduğu herkesin malumu. Eskiden cıvıl cıvıl olan turizm bölgelerinde şimdi tedirginlik 
hakim. İstesek de istemesek de bu durum bizi etkiliyor. Hem de direk hayatımızı etkiliyor. 
Ya işten çıkarma ya düşük ücretle çalışma.  

Biz turizm-otel işçileri sorunlarımızı çözememizin nedenini çaresiz olmaya bağlıyoruz ama 
durum böyle değil. Aslında çaresiz olanlar patronlar. Biz çok güçlüyüz. Farkında değiliz. 
Tek başımıza kaldığımız için çaresisiz gibi hissediyoruz. Eğer otellerde “arkadaşım yoksa iş 
de yok” dersek, “sendikalar bizimdir, üye olalım, denetleyelim” dersek, patronların karşısı-
na “artık karşında eski işçi yok kardeşim” dersek işte o zaman, çaresiz olmadığımız ortaya 
çıkar.  

Çaresiz değiliz, tek başına kalmayalım haklarımızı bilelim, birleşelim, mücadele edelim!  

İstanbul’dan bir turizm işçisi 

Olan işçiye oluyor! 

Biz turizm işçilerinin çilesi bitmiyor. Her sezon turizm başına bir bela geliyor. Bu yıl 
ekonomik kriz, savaş derken olan yine turizm işçisine oldu. 

Daha sezon açılmasına aylar varken turizm patronları bir araya geldi. Bir yandan bu kriz-
den nasıl paçayı kurtarırız diye diğer yandan ise nasıl işçiyi daha fazla mağdur ederiz di-
ye hesapladılar.  

Turizm patronları krizden öyle yada böyle yakalarını kurtarırlar olan biz işçilere oldu. 

Turizm işçileri artık turizm işsizleri oldu.  Zaten aylardır sezonun açılmasını bekleyen 

biz işçiler normal işe başlama tarihlerimiz geçtiği halde hala iş yerlerimize geri çağırıl-

madık. Bir çoğumuz işine geri dönemeyecek çünkü patronlar krizi bahane ederek  beş 

kişinin yapabileceği işi iki işçiye yükleyip diğerleriniz işsiz bırakacak. Birbirimizle kıran 

kırana rakip olmamızı sağlayacaklar. İşsiz kalmamak için birbirimizi ezmemizi bekleye-

cekler.  Ancak bu sezon bize bir kez daha öğretti ki Patronlar krizde seni, beni, işçiyi dü-

şünmüyor. Kendi gemilerini kurtarmak derdindeler bizde artık onlardan medet ummak-

tan vazgeçmeli ve birlik olmalı birlikte hareket etmeliyiz. 

Antalya’dan bir turizm işçisi 
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