
 

 

 

 

İşçiler! Uyanın! Ekonomi çöküyor!  

İşçi forumlarında birleşelim! 

Ekonomi git gide çöküyor. Son 10 yılda 

Cumhriyet tarihi rekoru kırarak 368 milyar dolar 

cari açık verildi. “Korkmayın merkez bankası 

dolarla dolu” diyorlar ama Merkez Bankası 

döviz rezervinin 1,24 katı kısa vadeli dış borç 

var! Yani dolarlar kısa vadeli borçları bile 

karşılamıyor. Özel sektörün kısa vadeli borcu 

165 milyar dolara ulaşmış. Üstelik, yetkililerin 

1,92 olacak dediği dolar 2,20’yi geçmiş. Haftalık 

faizleri 4,5’tan baş döndürücü bir hızla yüzde 

10’a fırlattıkları halde. Zaten yavaşlayan 

ekonomide bu kadar yüksek faiz yatırımların 

durması, işsizliğin azması demek! Enflasyon 

canavarı tekrar hortladı yüzde 10’a dayandı. 

Bunlar neden oldu?   

Doların düşmeyen ateşi, Merkez Bankası’nın 

büyük faiz arttırımı, önlenemeyen cari açık, 

yükselen enflasyon hep krizin görünen yüzüdür. 

Sorun derindedir ve yapısaldır. Bugün 

Türkiye’de ekonomik göstergelerden birini öne 

çıkarıp yargıya varmak kanser olmuş bir hastaya 

baş ağrısı ya da grip teşhisi koymaya benzer. 

İşçiler! Görün! 

Apaçık belli. Kanser hızla yayılıyor. 

Özelleştirmelerle devletin elinde satacak birşey 

kalmadı. Özel sektör borca batmış panikte. Hepsi 

bir olmuş faturayı yine işçiye ödetmenin 

derdinde! Sıfır zam yapacaklar, sosyal hakları 

kısacaklar, ücretsiz izin dayatacaklar, işten 

atacaklar! Kurbanlık koyun gibi bekleyecek 

halimiz yok! Kenara çekilerek, bana 

dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek, patrona 

iyi görünerek işini koruyacağını düşünen varsa, 

derhal bu yanlış düşünceleri fırlatsın atsın! 

İşçiler! Örgütlenin! 

1994’te, 2001’de, 2008’de olmadı mı aynısı? 

Faturayı işçiye yükleyip kârlarını kurtardılar. 

Bize açlık ve sefalet bıraktılar. Patronların 

saldırısına karşı kimse tek başına direnemez. 

Patronlar tek yakaladıklarında affetmez.  

Birer, ikişer başlayan işten çıkarmalar beşer, 

onar olacak, yüzer yüzer devam edecek! Birer 

ikişer atmaya başladıklarında harekete 

geçmezsek emin olabilirz ki ilk gidenlerden 

olmasak da sonrakinde kendimizi kapının 

önünde bulacağız! Patrondan zam isteyeceksek 

de, işten çıkarmaları durdurmaya çalışacaksak 

da, zorunlu mesaiye, ücretsiz izne boyun eğmek 

istemiyorsak, en basit yasal haklarımızı bilmek 

ve kullanabilmek istiyorsak da tek yol örgütlü 

olmak.  

İşçiler! Birleşin! Forumlarla 

güçlenin! 

Hangi partiye oy vermiş olursan ol çıkarımız 

birdir! Nerede doğmuş olursan ol geldiğin 

çalıştığın yer birdir! Hangi dili konuşursan konuş 

sınıfın birdir! O yüzden birleşmelisin! Sendika 

farkı gözetmeden, sendikasızları da 

kucaklayarak birleşelim!  

İşçi forumlarında bir araya gelelim. Sorunları 

tartışıp, çözüm önerilerini birlikte üretip, yine  

hep birlikte mücadele edelim! 
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Taşeron varsa işgal var! 

İstanbul Greif-Sünjüt 

çuval fabrikasında 

taşerona karşı işçiler 

ayağa kalktı ve 

fabrikalarını işgal 

etti. Çünkü şirketin Hadımköy ve Dudullu 

fabrikalarında toplam 44 taşeron şirket var. Bu 

şirketlerin tek amacı işçiyi bölmek. Birlikte hak 

aramasını engellemek.  

Taşeron işçiler toplam işçinin üçte ikisini 

oluşturuyor. Sendika üçte bir işçi için toplu 

sözleşme yapsa ne olur yapmasa ne? Greve 

çıksan taşeronlar çalıştığı sürece sonuç almak 

mümkün değil. O yüzden işçiler hep birlikte 

taşeron kadrolu demeden örgütlendi. Taşeron 

kalkmadan sözleşme yok dedi. Patron hepinizi 

kapının önüne koyarım diye tehdit edince işçiler 

fabrikayı işgal etti. Şimdi patronlar ve müdürler 

kapının önünde. Greif direnişi 10 Şubat’tan beri 

devam ediyor. Fabrika işçilerin kontrolünde. 

Ancak ihtiyaç çok. Bu yüzden 1 yevmiyeni Greif 

işçileriyle paylaş! Sen de direnişe destek ol!  

Zentiva’da direniş 

sayesinde atılan işçiler geri 

alındı! 

Zentiva ilaç fabrikasında patron Petrol-İş üyesi 

50 sendikalı işçiyi işten çıkarmak isteyip sendika 

örgütlülüğünü kırmaya çalışmasına karşı 

toplamda 423 işçi fabrikalarını terk etmeyip 6 

gün boyunca yemekhanede yatıp kalktı. 

Yaşanacak bir ekonomik krizin bedelini ilk 

ödeyecek olanın işçiler olacağı gün be gün 

ortaya çıkmakta ve bu saldırılara karşı da ne 

yapılacağı Greif ve Zentiva fabrikalarının işçileri 

tarafından ortaya konulmuş durumda. İşçilerin 6 

günlük mücadelesi başarıya ulaştı. İşten atılan 

işçiler geri alındı ve bir kısmı da kendi istekleri 

kıdem tazminatlarının ödenmesinin garanti altına 

alınmasıyla birlikte işten ayrıldılar. 

Banka promosyonu 

hakkımız! 

Alın terimizle 

ürettiğimiz 

otomobilleri satarak 

milyonlar kazanan 

patronlar bu yetmezmiş gibi maaşlarımız 

üzerinden de kâr etmeye devam ediyor. Bankaya 

yatırılan maaşlarımızı işleterek ekstradan kâr 

elde ediyorlar. Maaşların yattığı banka bu karları 

elde etmenin karşılığında promosyon ödüyor. 

Ama bu paralar bankaya ettirdiğimiz karın 

yanında devede kulak. TOFAŞ’ta olduğu gibi 

banka da patronun olunca daha da çok kâr 

ediyorlar. Mesela biz TOFAŞ’ta 175 lira 

promosyon alırken, Renault’da ve Bosch’ta 

bizdekinin iki katı rakamlardan bahsediliyor. 

Mesela ÇİMTAŞ’ta hiç promosyon yok. Ama 

hepsinde aynı sendika var. Sendika adaleti 

sağlamak için işçinin hakkını aramalı. Bizim 

maaşlarımızı işleterek milyonlar kazanıyorlar biz 

ise hakkımız olanı istiyoruz. 

Birleşmeliyiz!  

Bursa, Türkiye’nin en önemli sanayi 

kentlerinden biri. Bursa’da işçi sınıfı uyuyan bir 

dev misali. Sorunlarımız da aynı şekilde dev 

gibi. Keşke sendikasız hiçbir iş yeri olmasa. 

Sendikalarımız da sorunlarımızı çözecek basireti 

gösterse. Uyuyan devi uyandırmamak için onlar 

da sessiz kalıyor. Ama aslında herşey biz 

işçilerde bitiyor. Bilinçlenip, birleşirsek, 

sorunlarımızı birlikte tartıışıp çözümleri birlikte 

üretirsek, sendikaları da önümüze katar 

haklarımızı bir bir alırız!  


