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Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu, krizin faturasının işçi ve emekçilerin sırtına 

yıkılmasına karşı eylem yaptı

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu, krizin faturasının işçi ve 
emekçilerin sırtına yıkılmasına karşı 20 Aralık günü Kadıköy İskele 
meydanında eylem yaptı. “Krizin faturası patronlara”, “İşçiler birleşin sömürüye 
son”, “Zafer direnen emekçilerin olacak” sloganlarının atıldığı eylemde, krizin 
faturasını işçi ve emekçilerin ödememesi için ortak mücadelede birleşme 
çağrısı yapıldı. 

Yoğun yağmur altında gerçekleşen eylemde platform adına ortak açıklamayı 
okuyan Belediye-İş 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Gülüm, işten atmalara ve 
ücretsiz izinlere vurgu yaparak, kapitalizmin krizinin faturasının çalışanların 

sırtına yıkıldığını kaydetti. Krizi fırsat bilen patronların işçilere sefalet ücreti dayattığını söyleyen Gülüm, kriz karşısında 
konfederasyonların pasif kaldığını belirterek, “Milyonlarca işçinin, işsizin, emeklinin birleşik mücadelesi kapitalist sistemin 
yol açtığı işsizliği ve yoksulluğu önleyebilir” diye konuştu. 

ANKARA’DA ONBİNLERİN SESİ 
YÜKSELDİ

29 KASIM MİTİNGİ

"İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış ve 
Demokrasi Mitingi” on binlerin gövde gösterisine sahne 
oldu. KESK ve DİSK’in çağrısıyla düzenlenen mitingde, 
mühendisler, mimarlar, yoksullar, işçiler, işsizler, kadınlar, 
öğrenciler ve toplumun emekten yana her kesimi yer aldı. 
Şubemiz üyelerinin de geniş bir şekilde katıldığı miting 
yurdun dört bir yanından gelenlerin katkısıyla başarıyla 
tamamlandı. 

Sabahın erken 
saatlerinden 
itibaren tüm 
Türkiye‘den 
Ankara‘ya gelerek 
Hipodrom‘da 
toplanan insanlar 
saat 10.00‘da 
yürüyüşe başladı. 
Onbinlerce 
insanın katıldığı  
yürüyüşte  kortejin 
bir kısmı Sıhhiye 
Meydanı‘na 
ulaştığı sırada Hipodrom‘da hareket etmeyi bekleyen 
gruplar mevcuttu. 

TMMOB‘a bağlı meslek odaları, Türk Tabipleri Birliği, 
demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin de katılarak 
destek verdiği mitingde, TMMOB yöneticileri, EMO merkez 
ve şube yöneticileri ile çalışanlarımız da yer aldı. 

Bilişim ve IBM emekçileri de Tez-Koop-İş kortejinde 
pankart açarak mitingde yerlerini aldılar.

DİSK Başkanı Süleyman Çelebi yaptığı konuşmada; 
"Kardeşler! Artık söz bitti. Eylem vaktidir. Bütün işyerleri, 
meydanlar, işçi mahalleleri, pazar yerleri eylem alanıdır.  

Şimdi artık mutfaklarımız, dükkanlarımız, okullarımız eylem 
alanıdır", "İşten atılmalara, işyeri kapanmalarına karşı 
işyerlerini terk etmeyelim; yasal, anayasal haklarımıza sahip 
çıkalım" dedi.

KESK Başkanı Sami Evren de krize karşı mücadele 
çağrısında bulunarak AKP Hükümeti’nin krize karşı biran 
önce emek ve demokrasi programını hayata geçirmesi 

talebini dile getirdi. 
Evren, ‘yoksulluktan sabrı 
taşanların, pahalılıktan 
tadı kaçanların, 
yolsuzluklardan 
siniri bozulanların, 
ayrımcılıktan tepesi 
atanların‘ bu mitinde 
biraraya geldiklerini 
söyledi.

TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Gencay Gürsoy 
da, ciddi önlemlerin 
alınmaması durumunda 
yaşanan krizin faturasının 

sağlık çalışanları ve hastalar için çok ağır olacağını söyledi. 

Kapitalist küreselleşmenin krizine, AKP'ye, gericiliğe, 
neoliberalizme, ırkçılığa karşı 22 Kasım'da Türkiye'nin 
31 şehrinde meydanlara çıktıklarını hatırlatan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, "O gün 
dile getirdiğimiz talepleri hala kararlılıkla savunuyoruz. 
Sokaklarda söylediğimiz sözlerimizi büyütme 
kararlılığındayız. Ekonomik krizin faturasının emekçilere ve 
halk kesimlerine ödetilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Miting Grup KYBELE, Moğollar‘dan Taner Öngür ve Grup 
Bandista‘nın müzik dinletisiyle sona erdi


