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Yıldırım Koç
Halk oylamasında vatan savunmasının yanı sıra halkımızı birleştirecek ikinci önemli konu, geçim
sorunudur. Siyasi görüşü, inancı ve etnik kökeni ne olursa olsun, milletimizin yüzde 70’inden fazlasını
oluşturan işçileri ve memurları, onların yanı sıra 6 milyon işsizimizi ve 11,5 milyon emekli, dul ve
yetimi aşağıdaki sorunlar birleştirmektedir.
Kriz veya özelleştirmeler nedeniyle işten atılmışsan, HAYIR.
Üniversiteyi bitirip eğitimli işsizler ordusuna katılmışsan, HAYIR.
Yüzbinlerce öğretmen atama beklediği için, HAYIR.
Oğlunu/kızını büyük fedakarlıkla gönderdiğin üniversitenin diploması para etmiyorsa, çocuğun
işsizlikten bunalıma girmişse, HAYIR.
Suriyeli kaçak işçiler nedeniyle işten atılmışsan, HAYIR.
İşten ayrılan herkese işsizlik ödeneği verilmediği için, HAYIR.
İşsizlik sigortası fonunu başka amaçlarla kullandıkları için, HAYIR.
Engelli işçilere iş bulunmadığı için, HAYIR.
İşten atılma korkusu yaşıyorsan, HAYIR.
İşten atılma korkusuyla meslek hastalığının tespiti için hastaneye gidemiyorsan, HAYIR.

ÜCRET İÇİN “HAYIR”
Asgari ücrete talim ediyorsan, HAYIR.
Hayat sürekli pahalılanırken, asgari ücrete bir yıl için yüzde 8 zam yapılmasından rahatsızsan,
HAYIR.
Hastalandığında cebinden her geçen gün daha fazla para çıkıyorsa, HAYIR.
Boğazına kadar borca batmışsan, HAYIR.
İşyerinde ücretini alamıyorsan, HAYIR.
Borcunu ödeyemediğin için evine ve ücretine haciz gelmişse, HAYIR.
Borcunu ödeyemediğin için arabana veya evine el konduysa, HAYIR.
Yıllardır fazla mesaiye zorlanmış, aile hayatın zarar görmüş, vücudun tükenmişse, HAYIR.
Fazla mesai yaptığında ücretin verilmiyorsa, HAYIR.
Kıdem tazminatın ödenmediyse, HAYIR.
Haksızlığa uğradığında dava açacak paran yoksa, HAYIR.
Enflasyon tırmanıyor, ücretinin satınalma gücü düşüyorsa, HAYIR.
Suriyeli kaçak işçiler nedeniyle ücretin düşürülmüşse, HAYIR.
Geçinemediğin için çocuğunu veya yaşlı emekli babanı işyerine soktuysan, HAYIR.
Fiyatlar her gün tırmanırken, senin ücretine zam yapılmıyorsa, HAYIR.

İNSANCA ÇALIŞABİLMEK İÇİN “HAYIR”
Taşeron işçisiysen ve seni yıllardır kadro verilecek diye aldatıyorlarsa, HAYIR.
Kaçak işçilik tamamiyle engellenmediği için, HAYIR.
Kiralık işçilik ve işçi simsarı özel istihdam büroları getirildiği için, HAYIR.
Denkleştirme, çağrı üzerine çalışma gibi esneklik getirildiği için, HAYIR.
Birbuçuk yıl süren işe iade davan nedeniyle mağdur edilmişsen, HAYIR.
İş kazasına uğramışsan, HAYIR.
Meslek hastalığına yakalanmışsan, HAYIR.
Kıdem tazminatı hakkının gaspedilmesi gündemdeyse, HAYIR.
Grevlerin hükümet tarafından erteleniyor ve fiilen yasaklanıyorsa, HAYIR.

Sendika üyesi oldun diye baskıya maruz kaldın ve hatta işten atıldıysan, HAYIR.
2017 yılında toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak 700 bini aşkın işçiden biriysen ve sendikalara
baskı uygulanacağından çekiniyorsan, HAYIR.
İşyerinde geçmişte üç kişinin yaptığı işi şimdi iki kişinin yapması isteniyorsa, HAYIR.
Geleceğe umutla bakamıyor, imkanın olsa bu ülkeden kaçıp gitmeyi düşünüyorsan, HAYIR.
Yaptığın şikayetlere rağmen Çalışma Bakanlığı müfettişleri işyerini teftiş etmiyorsa, HAYIR.
İşyerinde iş güvenliği önlemleri alınmıyorsa, HAYIR.
İşyerinde yeteneksiz kişiler yandaş oldukları için terfi ediyor, sorumlu görevlere getiriliyorsa,
HAYIR.
Memursan, yandaş olmadığın için mağdur edilmişsen, HAYIR.
Memursan, iş güvencenin kaldırılması tehlikesi varsa, HAYIR.
Emeklilikte yaşa takılmışsan, HAYIR.
Emekli maaşın için bir miktar promosyon alacağım diye aylarca oyalanıyorsan, HAYIR.
Emeklilerin sendikalaşmasını engelledikleri için, HAYIR.
HAYIR!

