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TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), KESK’in Gündoğdu 
Meydanı’nda 17 Kasım 2018 tarihin-
de gerçekleştirdiği “Yoksullaşmaya, 
İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı 
Birlikte Mücadele” Mitingi’ne destek 
verdi. 

Gündoğdu Meydanı’nda gerçek-
leştirilen mitinge, KESK bağlı sendi-
kaların yanı sıra DİSK’e bağlı sendika-
lar, siyasi partiler ve demokratik kitle 
örgütleri de katılım sağladı. Bölgesel 
olarak düzenlenen mitinge, Çanakkale, 
Muğla, Balıkesir, Afyon, Kütahya, Aydın, 
Uşak, Manisa ve çevre illerden kamu 
emekçileri de katıldı. Cumhuriyet 
Meydanı ve Alsancak Sevinç Pastanesi 
önünde buluşan katılımcılar, oluşturu-
lan iki koldan sloganlarla miting alana 
girdi. Mimar, mühendis ve şehir plan-
cıları ise Alsancak’taki Mimarlar Odası 
İzmir Şubesi önünde buluşarak, alana 
yürüdüler. Sendikaya üye oldukları için 
işten atılan TARİŞ işçileri ve işten atı-
lan Ege Üniversitesi işçileri de mitin-
ge katılım sağladı. CHP ve HDP İzmir 
milletvekillerinin de destek verdiği 
mitingde konuşan KESK Eş Başkanı 
Aysun Gezen, ekonomik durumunun 
gizlenmeye çalışıldığını vurgulayarak, 
“Yıllardır iktidarda olanların ısrarla 
sürdürdüğü neoliberal politikalar so-
nucunda her alanda dışarıya bağımlı 
hale getirilen, küresel kapitalizm her 
hapşırdığında nezleye yakalanan, her 
yabancı sermaye hareketinde fındık 
kabuğu gibi sallanan bir ülkeye dö-
nüştürülen Türkiye'de, kriz artık daha 
derinden hissediliyor“dedi.

Fatura Yoksula Kesiliyor
“İğneden ipliğe, her şeye ardı ardı-

na gelen zamlar devam ediyor“diyen 

Gezen, “Kriz bahanesi ile sadece işten 
çıkarmalar, ücretsiz izinler artmıyor, 
angarya çalışma, mesai ve nöbet üc-
reti ödememe gibi uygulamalar da 
gittikçe artıyor. İflas eden, kepenk 
kapatan, konkordato ilan eden fir-
malara her gün onlarcası ekleniyor. 
Sağlıkta, acil durumlar dışında malze-
me kullanılmasını engelleyen sözüm 
ona 'tasarruf tedbirleri' ile hayatımız 
tehlikeye atılıyor. Bugün sorun, krizin 
faturasının kim tarafından ödeneceği 
sorunudur. Bugün bu fatura, yoksul 
halkın sırtına yüklenmeye çalışılıyor“ 
diye konuştu. Açıklanan her paketten, 
mecliste görüşülmeye devam edilen 
bütçe yasa tasarısındanyabancı tekel-
ler başta olmak üzere büyük sermaye-
ye yeni vergi indirimleri ve teşvikler 
çıktığını belirten Gezen, emekçilerin 
taleplerini şöyle sıraladı: 

“-Elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt, 
ekmek, toplu taşıma gibi temel ihti-
yaçlara yapılan zamların geri alınma-
sını, zam yapılmasın

-Tüm yükü emekçilerin sırtına yı-
kan vergi adaletsizliğine son verilsin

-Kriz bahanesi ile yaşanan işten çı-
karmalara, ücretsiz izinlere son verilsin

-Rekor üstüne rekor kıran enf-
lasyon karşısında başta asgari ücret 
olmak üzere ücretlerimizde-maaşları-
mızda yaşanan erimenin gerçek enf-
lasyona göre satın alma gücümüzdeki 
azalma ve ekonomik büyüme oranları 
dikkate alınarak telafi edilsin

-Hem Yeni Ekonomi Programındaki 
hem de Merkez Bankasının yenilediği 
enflasyon hedefleri ile hükmünü çok-
tan yitirdiği tescillenen toplu sözleş-
menin derhal yenilensin

-Kamuya alımlarda eşitsizliği artı-
ran, torpilin, kayırmanın, kadrolaşma-
nın önünü açan mülakat, sözlü sınav, 
güvenlik araştırması ve arşiv kaydı 
uygulamasına son verilsin

-Emeğin haklarını yok eden 
KHK’lerin iptal edilsin”

Konuşmasını birlik çağrısı yaparak 
bitiren Gezen, “Emeğin birliği ve halk-
ların kardeşliği için, bilimden yana, 
aydınlık bir gelecek için umut biziz. 
Yeter ki, kol kola omuz omuza olalım. 
Yeter ki dünyanın en büyük ailesi ola-
rak bizi bölmeyi, parçalamayı hedef 
alan oyunları boşa çıkaralım, birbiri-
mize daha fazla kenetlenelim” diye 
konuştu.

Krizin Faturasını Yaratanlar Ödesin! 
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