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K riz yok diyorlar, “Yaşanan 
ekonomik sıkıntılar psiko-

lojiktir” diyorlar, “Ekonomi uçu-
şa geçti” diyorlar…

Fakat bizler için geçinmek her 
gün daha zor hale geliyor.

İşsizlik, cumhuriyet tarihinin 
rekorlarını kırıyor! Ülkemizde 
bir genç işsizler ordusu oluş-
tu. Her dört gencimizden biri-
si işsiz! Büyük kentlerde her üç 
genç kadından birisi işsiz!

Çarşı-pazarda fiyatlar uçarken, 
“enflasyon düştü” diyorlar.

Elektrik, su, doğalgaz faturala-
rımız zamlarla her gün kabarı-
yor, faturalar belimizi büküyor. 

Peki, bütün bunlar karşısın-
da Türkiye’yi yönetenler ne 
yapıyor?

IMF’nin istediğini yapıyorlar. 
“Bundan sonra ücretleri ger-
çekleşen enflasyon kadar de-
ğil hedeflenen enflasyon kadar 
artıracağız” diyorlar. Önümüz-
deki sene için hedefledikleri 
enflasyonu da yüzde 8 olarak 

açıklıyorlar. Yani milyonlarca 
işçinin, asgari ücretlinin, emek-
linin, kamu çalışanının ücretini, 
“ben ne kadar istersem o kadar 
arttıracağım” diyorlar…

Evlerimize gelen faturalar 
yüzde 8 değil, en az yüzde 50 
zamlandı.

Pazarda, markette gıda ürün-
leri yüzde 8 değil, en az yüzde 
30 zamlandı.

Ücretlerimiz neden gerçek enf-
lasyon oranında değil de hedef-
lenen enflasyona göre artsın?

Yıllardır “ekonomi büyüdü” 
diye övünüp, büyümeden pa-
yımızı vermeyenler, ekonomik 

kriz kapıya dayandığında da 
işçilerin alım güçlerini düşüre-
cek ücret politikası dayatıyor-
lar. Ücretlerimizi sürekli ola-
rak aşağıya çekmenin yollarını 
arıyorlar! 

İşçi sınıfı ve tüm emekçiler 
olarak bu sefalet politikaları-
nı kabul etmiyoruz.

Bu ülkede üretilen her şeyi, iş-
çiler, emekçiler, kadınlar ve 
gençler olarak bizler üretiyo-
ruz. Ürettiğimiz toplam değerin 
hakça paylaşılmasını istiyoruz!

Bizler, Aralık ayındaki asgari 
ücret görüşmelerinde, devam 
eden toplu sözleşme süreçle-
rinde, işyerlerinde, sokaklarda, 
meydanlarda olacağız.

Bu ülkede devletin topladı-
ğı vergilerin dörtte üçünü biz 
ödüyoruz. Hala vergiyi tabana 
yaymaktan bahseden iktidarın 
bu politikalarını işçiler, emekçi-
ler olarak kabul etmiyoruz.

Vergide adalet istiyoruz! Do-
laylı vergilerle belimizi büken 
iktidara, “vergiyi tabana değil 
tavana yayın; kar ve faiz ge-
lirlerini, serveti vergilendirin” 
diyoruz.
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