
Krizde patronlar ne diyecek? İşçinin 

cevabı ne olmalı? 
Patron: Kriz var! Hepimizin fedakarlık yapması gerekli. 

İşçi: Elde ettiğiniz ciroları, kârları şirketin reklamı için 

tüm dünyaya duyururken biz işçiye ne hak ettiğimiz 

ücret artışlarını verdiniz ne de çalışma koşullarımızı 

iyileştirdiniz. Kusura bakmayın biz gecemizi 

gündüzümüze katıp çalıştık. Alınterimizi akıttık. Krizi 

biz yaratmadık. Krizi yaratan faturasını ödesin. Sen 

önce defterleri bir aç bakalım. İşçi denetimini kuralım 

gerçekten durum nedir görelim. Zarar mı ediyorsun 

yoksa, işten çıkarırak, aynı işi daha az işçiyle yaparak, iş 

saatlerini arttırarak, ücretsiz izin dayatarak kârlarını mı 

korumaya çalışıyorsun?  

Patron: Kriz var! Daralmaya gidiyoruz. İşten 

çıkarmalar olacak.  

İşçi: Hayır olmayacak! Patron kârından zarar etmesin 

diye işçilerin ekmeğinden olması zulümdür. Kâr 

ederken sefasını süren patron zararına da katlanacak. 

Biz ekmeğimizden vaz geçmiyoruz. Ne ücretsiz izni ne 

de zorunlu mesaiyi kabul etmeyiz. Hiçbir arkadaşımızın 

işsiz kalmasına da razı gelmeyiz. Ya kârınının 

azalmasına katlanırsın ya da şalterleri indiririz esas zarar 

etmek neymiş o zaman görürsün! 

Patron: Kriz var! Şirketi kapatır giderim. 

İşçi: Cehenneme git! Biz çalıştık sen sömürdün. Biz 

ürettik sen götürdün. Üretimde aslolan işçidir. Sen 

olmadan da işler yürür. Hatta sensiz çok daha iyi yürür. 

Boyun eğip gitmeyiz. Gerekirse her köşesinde 

alınterimiz olan fabrikamızı işgal eder kamulaştırılması 

için mücadele ederiz!  

 

 

 

 

Kriz etkisini göstermeye 

başladı işsizlik artıyor 
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından 

açıklanan rakamlara göre işsizlik oranı bir 

önceki yıla göre artarak yüzde 10,1 oldu. Resmi 

rakamlara göre 202 bin kişinin eklendiği işsizler 

ordusunun sayısı 2 milyon 743 bine yükseldi. 

İşsizlik oranlarındaki artış krizin etkisinin 

belirginleşmeye başladığını gösteriyor. Ancak 

TÜİK tarafından açıklanan resmi rakamlar 

gerçeğin sadece bir kısmını yansıtıyor. Bu 

rakamlar hesaplanırken iş aramaktan umudu 

kesenler ve son dönemde 1 saat bile olsa 

çalışmış olanlar toplama dahil edilmiyor. 

Umutsuzların ve çaresizlerin de eklendiği geniş 

tanımlı işsizliğin yüzde 16 oranına ulaştığını 

açıkladı. Yani gerçek işsiz sayısı 4 milyon 876 

bin kişi. Kadınlarda işsizlik yüzde 23, gençlerde 

ise yüzde 28.  

İşsizlik artınca patronlar daha rahat biçimde 

“beğenmezseniz kapı orada dışarıda aynı işi daha 

düşük ücrete yapmaya hazır milyonlar var” 

cümlesini kurabiliyor. Kârlarına kâr katmak için 

milyonların sefaletini kullanmayı, işçiyle işsizi 

birbirine düşürmeyi ihmal etmiyorlar. Kriz 

derinleştikçe işsizler ordusu büyüyecek 

çalışanlar üzerindeki baskılar da artacak. Ancak 

işsizlik bir doğa olayı değil. Çözümü var. 

Ücretleri azaltmaksızın iş saatleri azaltılarak 

vardiya sayısını arttırmak bu büyük sorunu 

kökten çözer. Sermayenin kâr hırsı bu çözümün 

önündeki en büyük engel. O halde sermayeyi 

aşmak için örgütlenmek tek yol! 
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Patronun kendi çalıştırmıyor sonra 

yıllık iznimizden kesiyor 

Ocak’tan beri Cuma günleri çalışmıyoruz. İş 

yoğunluğuna göre düzenleme yaptıklarını 

söylüyorlar. Ama çalışmadığımız Cuma 

günlerini yıllık izinlerimizden kesiyorlar. Böyle 

giderse bu sene izin günümüz kalmayacak. İşler 

yoğunlaştığında da mesai için zorlayacaklar. 

Sendikanın bu uygulamayı durdurması gerek.  

TOFAŞ’tan bir işçi 

Avans değil hakkımızı istiyoruz 

Fabrikada iki sendika arasındaki yetki 

belirsizliği sürüyor. Toplu sözleşme yapılamıyor. 

Patron toplu sözleşme imzalanmadığı için güya 

bizi düşündüğünü söyleyerek net 1300 lira 

civarında avans dağıtıyor. Ama daha sonra geri 

almak üzere tabii. Son dönemde işten çıkarılan 

arkadaşlarımızdan bu parayı geri istediler. Göz 

boyamalara karnımız tok.  İşçinin iradesine saygı 

gösterilsin. Gerekirse referandum sandığı 

koyulsun işçinin oyları ile belirsizlik son bulsun. 

Biz avans değil hakkımız olan zammı istiyoruz. 

Bosch’tan bir işçi 

Beyaz-mavi demeden birlik olmalıyız 

Son dönemde en çok işçi çıkarılan fabrikaların 

başında geliyoruz. Toplamda 2 bine yakın işçi 

çıkartıldıktan sonra sıranın beyaz yakalılara 

geldiğinden bahsediliyor. Sonuçta beyaz 

yakalılar da emekçi. Normal zamanda aramızda 

uçurumlar varmış gibi gözüküyor ama konu işten 

çıkartma olunca uçurum birden kapanıveriyor. 

Hepimiz gerçeğin farkına varıyoruz. Ama 

önemli olan beyaz yaka mavi yaka demeden 

birleşebilmek ve hakkımızı birlikte aramak.  

Oyak-Renault’dan bir işçi 

Sadece sömürmüyorlar sağlığımızla da 

oynuyorlar 

Ağır iş yapıyoruz. Emeğimizin karşılığını 

alamadığımız gibi sağlığımızdan da oluyoruz. 

Özellikle taşlama sırasında ortalık toz duman 

oluyor. Ağzımızın burnumuzun içi simsiyah 

oluyor. Doğru düzgün havalandırma da yok 

yeterli korunma malzemesi de. Gözlük kırıldı 

yenisini bir hafta sonrasında alabildim. Biz 

Gemlik’te serbest bölgede çalışıyoruz. Patronlar 

bundan kârları için serbestçe sağlığımızla 

oynayabileceklerini anlıyorlar.  

KemiMetal’den bir işçi 

Greif’te taşerona karşı mücadele 

devam ediyor 

İstanbul 

Hadımköy’de Greif 

çuval fabrikası 

işçileri taşeron 

zulmüne karşı 

fabrikalarında direnmeye devam ediyor. Bir 

fabrika içinde 44 ayrı taşeron firmanın ana 

patronla birlikte işçinin kanını emmesine son 

veren işçiler 10 Şubat’tan beri patronları 

fabrikaya sokmuyor. Dayanışma için pek çok 

fabrikadan ve işyerinden işçilerle kamu 

çalışanları bir günlük ücretlerini direnişçi 

işçilerle paylaşarak bu haklı mücadeleye destek 

oluyor. Greif işçileri sadece kendileri için değil 

tüm işçi sınıfı için mücadele ediyor. 
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