
Sevgili Yerel Yönetim Emekçisi Arkadaş;

İktidar sözcülerinin ekranlara çıkıp “kriz yok manipülasyon var,  güçlenerek geleceğe yürüyoruz’’ 
söylemlerinin hemen arkasından, patronların alkışları eşliğinde YEP (Yeni Ekonomi Program) 
açıklandı. YEP, her geçen gün derinleşen bir ekonomik krizin itirafı olarak, aynı zamanda bu krizin 
yükünün emekçilerin sırtına yıkılmak üzere hazırlandığının da ilanı oldu. Bütün sermaye çevrelerinin 
desteği ve alkışları bunun içindi.

ASIL MANİPÜLASYON NEDİR?

Bir manipülasyon olduğu doğrudur. Asıl manipülasyon saraylardan,köşklerden, milyon dolarlık 
uçaklardan sefalet içinde yaşayan halkın gözünün içine baka baka “güçleniyoruz” demektir. 

Son 15 yılda % 300 oranında artan işçi intiharları giderek artıyor. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara 
illeri başta olmak üzere işsizlik ve yoksulluk kıskacındaki emekçiler hayatına son veriyor. Ne  
çocuğuna okul pantolonu alamadığı için intihar eden işsiz İsmail Devrim, ne de hayatına son veren 
işçiler manipülasyon değiller.

Enflasyon ve işsizlik artarken, satın alma gücümüz düşüyor, ücretler eriyor.

Enflasyon son 15 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Temel tüketim maddeleri iki katına çıkarken, 
reel ücretlerdeki kayıp şimdiden % 26’ya yaklaştı. Başta  doğalgaza, elektriğe, suya olmak üzere tüm 
tüketim mallarına son yılların en yüksek oranlı zamları yapıldı.

Birçok işyerinden işten çıkarmalar veya ücretsiz izinler başladı, imzalanmış toplu sözleşmeler 
fiilen uygulanmamaya başlandı. Üstelik önümüzdeki 3 yılı planlayan YEP   1 milyon emekçinin işten 
atılarak, işsiz sayısının 4 milyona ulaşacağını da ifade ediyor.

Biz yerel yönetim emekçileri olarak ise maaşlarımızı toplu sözleşme farklarımızı alıp alamayaca-
ğımız kaygısını taşıyoruz. İş güvencemiz, çalışma koşullarımız, eğitim ve sağlık hakkımız ne olacak? 

Amaç tasarruf değil, kendi sınır tanımayan harcamalarına kaynak yaratmaktır.

Kamuda tasarruf ve hazineye kaynak yaratmak gerekçesiyle önce eğitimde, arkasından genel 
bütçeden belediyelere ayrılan paylarda %30 kesintiye gidildi. Hazineye kaynak yaratma adı altında 
yapılan bu uygulamaların gerçekle bir ilişkisinin olmadığı, kamudaki ve saraydaki savurganlığın sınır 
tanımaz hali SAYIŞTAY raporlarıyla belgelendi.

Sermaye sınıfına teşvikler, vergi afları, kıdem tazminatının kaldırılması, esnek ve yarı zamanlı 
çalışmanın yaygınlaştırılması, ücretlerin dondurulması, sosyal masrafların kısılması gibi “müjdeler” 
veren YEP; emekçilere ise tasarruf adına ücretlerde sıfır zam, kamu başta olmak üzere tüm çalışma 
hayatında esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışmanın yaygınlaştırılması, kıdem tazminatı fonu, zorunlu 
Bes uygulamasında yeni düzenlemeler, ilaçları verilmeyen hastalar, sağlıkta ve eğitimde kemer sıkma 
politikaları gibi bütün bu tarihsel kazanımların gasp edilmesini “müjdeliyor”.

TÜM BEL-SEN
TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YOKSULLUĞA, GÜVENCESİZLİĞE, İŞSİZLİĞE KARŞI;

BİRLİKTE MÜCADELEYE!



KRİZİN NEDENİ DIŞA BAĞIMLI KAPİTALİST POLİTİKALARDIR

Bilindiği gibi kapitalizm üretim anarşisine dayanır. Bilimi, doğayı ve üretimi insanı temel alan 
planlı bir ekonomi yerine sermaye sınıfının azami karı üzerine kuran üretim anarşisi kapitalizmin 
yakasını krizlerden kurtaramamasına neden olur. Savaş, talan ve kaos politikaları bu süreci hızlandırır.

AKP Hükümeti ne derse desin, ülkemiz ekonomisinin kriz sürecine girmesinin temel nedeni 
bağımlı kapitalist sistem ve onun en kararlı savunucusu olan Erdoğan Hükümetinin izlediği ekonomi 
politikalarıdır. İthalata dayalı üretim, betona, ranta, finansallaşmaya, tüketime dayalı ekonomi 
anlayışıyla, geçmişte ihraç ettiğimiz en temel gıda maddelerini bile ithal eder duruma geldik, 
emperyalist güçlere bağımlılık iyice arttı.

Bugüne kadar hükümetin izlediği sömürü, baskı, savaş, yoksulluk, yolsuzluk politikaları ise krize 
giden süreci dünyadaki durumdan daha öne alan oldu. Önümüzdeki dönem anlaşılan odur ki, kriz 
süreci “tek adam tek parti” yönetimi temelindeki yeni politik sistem egemenliğiyle iç içe geçecektir.

BU KRİZİ BİZ YARATMADIK, FATURAYI BİZ ÖDEMEYECEĞİZ!

Bizim yaratmadığımız krizin faturası bize ödetilmek isteniyor. Oysa, ekonomik büyüme söz 
konusu iken, bunun bedelini yoksullaşmayla, gelir dağılımı ve vergi adaletsizliğiyle, iş cinayetleriyle, 
eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerin ticarileşmesiyle, fabrikalarımızın satılmasıyla 
ödeyen bu ülkenin işçileri, kamu çalışanları, tüm emekçileri yaşanan kriz sürecinde borçlu değil, 
alacaklı konumundadır. Bu krizin süresi ve bedelinin ne olacağı dünya kapitalizminin izleyeceği seyir 
yanında, tek adam yönetiminin, Suriye başta olmak üzere, hükümetin Ortadoğu politikalarındaki 
tutumu ile netleşeceğini bilmekle birlikte, asıl biz Emek ve Demokrasi Güçlerinin bu gidişata karşı 
oluşturacakları politikalar ve mücadele hattı sürecin belirleyicisi olacaktır. Bilmeliyiz  ki; krizi işçi 
ve emekçilerin sırtına yıkmak isteyen hükümete karşı birleşerek mücadele ettiğimizde haklarımıza, 
geleceğimize ve hayatımıza sahip çıkmış olacağız. 

Bugün içine sürüklendiğimiz girdaptan çıkmanın yolu ülke kaynaklarını sömürenleri, 
yıllardır kaptığı teşviklere rağmen ne istihdamı ne de üretimi artırmayan, üstelik konkordato 
ilan ederek borçlarından kaçmaya çalışanları değil, emeği, emekçileri koruyan politikaları 
temel almaktan geçmektedir. Demokratik bir rejime  acilen dönülmekten başka çare yoktur.
Bunun için de öncelikli taleplerimiz derhal hayata geçirilmelidir: 

• Krizin faturasını zaten hayatını zor sürdüren emekçilere kesmek isteyen Yeni Ekonomi 
Programı(YEP) geri çekilsin. 

• Herkese kadrolu-güvenceli istihdam sağlansın.
• Toplusözleşme sürecini beklemeden maaşlarımızdaki kayıp enflasyon oranında giderilsin, 

ek zam yapılsın, 3600 ek gösterge herkese verilsin.
• İşten atmalar son bulsun ve KHK ile ihraç edilenler işlerine iade edilsin.
• Asgari ücret, taban ücret olarak insanca yaşayacak bir düzeye çıkarılsın.
• Ağırlaşan ve kötüleşen çalışma ve yaşam koşulları nedeniyle her geçen gün artan iş kazaları 

ve cinayetlerine karşı iş güvenliği için gerekli tedbirler alınsın.
• Temel tüketim maddelerine gelen zamlar geri alınsın ve fiyatlar dondurulsun. 
• Vergide adalet sağlansın, artan oranlı vergi adaletsizliğine son verilsin.
• Zorunlu BES uygulaması sona ersin.
• İçerde ve dışarda savaş ve çatışma politikalarından vazgeçilsin, silahlanmaya ve savaşa değil 

halka bütçe ayrılsın.


