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Sağlığımız ve haklarımız için  
Antikapitalist Blok’ta  

birlikte mücadele edelim 
Pandemi devam ediyor. Haziran başında günlük vaka sayısı-
nın 700’lere indiği açıklanmıştı, Ağustos sonunda günlük vaka 
sayısı 1500’leri geçti. Salgın nedeniyle yüzlerce işçi öldü. Buna 
karşın sendikalar, zorunlu olmayan işler dışında üretimin ta-
mamen durdurulmasını sağlayamadı.

Türkiye’de 7 milyon işsiz varken, salgın döneminde en az 5 
milyon işçi daha işini kaybetti. Hükümetin 500 milyarlık des-
tek paketinden emekçilerin payına açlık ve yoksulluk düştü.

Kapitalistlerin çıkarları için 1 Haziran’dan itibaren hemen tüm 
işletmeler açıldı. Karantina günlerinde bile alınmayan koru-
yucu tedbirler “normalleşme” döneminde döneminde de gün-
deme gelmedi ve vaka sayıları hızla arttı. Henüz, virüse karşı 
etkili bir ilaç veya aşı bulunamadı. Buna rağmen işyerlerinin 
açılması, salgında ikinci bir yükselişle sonuçlandı. 
Ekonomi felakete doğru sürükleniyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi her konuda olduğu gibi, 
ekonomide de tam bir felakete yol açtı. Kayırmacılık, otori-
terlik, baskıcılık, akıl dışılık devlet yönetiminin her şamasında 
kullanılan bir yöntem oldu.
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Türk Lirası, döviz ve altın karşısında erimeye devam etti. TL, 
Ocak ayından bu yana ABD Doları ve avro karşısında büyük 
ölçüde değer kaybetti. Döviz kurundaki yükselme her türlü 
mal ve hizmet fiyatına yansıyor, enflasyon, pahalılık daha da 
artıyor. Faizlerin yükselmesi nedeniyle işyerleri küçülüyor, 
kapanıyor, pek çok kişi işsiz kalıyor.
Antikapitalist Blok’ta birlikte mücadele edelim

Bu hengâmede kapitalistlerin ve devletin; işçileri, emekçi-
leri, yoksulları düşünmeye niyeti yok. İşçilerin, emekçilerin, 
yoksulların kendileri için harekete geçmesi gerekiyor. Bütün 
dünyada, ABD’de, İngiltere’de, İran’da, Bolivya’da, Lübnan’da, 
Belarus’ta işçiler, emekçiler hakları için sokaklara çıkıyorlar.

Patronlar ve hükümet, bizlerin canımız pahasına ve aç kar-
nına çalışmamızı istiyor. Buna dur demeliyiz. Salgının ikinci 
dalgasında, ekonomik krizin göbeğinde, yaşamak ve gelirimizi 
kaybetmemek için Antikapitalist Blok’ta birlikte mücadele et-
meliyiz. 
Bu süreçte taleplerimiz şunlardır:

• Salgın döneminde, zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında 
tüm sektörler durdurulsun. 
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• Zorunlu olarak çalışacak işçiler, gerekli tedbirler alınarak ça-
lışmaya devam etsin.

• Sağlık hizmeti eşit, parasız ve kamusal olsun. 

• Devlet, vatandaşlarına asgari bir gelir sağlasın, tüm borçlar 
silinsin.

• Patronlardan daha fazla vergi alınsın.

• Sağlık, eğitim ve gıda gibi temel hizmetler kamulaştırılsın. 

• Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, grev, toplu sözleş-
me ve sendikal haklar önündeki engeller kaldırılsın.

• Göçmenlere mülteci hakkı, eşit koşullarda demokratik ve 
ekonomik haklar sağlansın.

• Kadınlara yönelik şiddet son bulsun, İstanbul sözleşmesi ve 
6284 sayılı yasa uygulansın.

Bütün işçileri, sendikaları, işçi örgütlerini sağlığımız ve hak-
larımız için Antikapitalist Blok’ta birlikte mücadeleye çağırı-
yoruz.



İşçiler Antikapitalist Blok’a!
Tüm dünyada, bir türlü üstesinden gelinemeyen 2008 krizi-
nin bakiyesi olan bir siyasi krizin üzerine, salgının yarattığı bu 
kriz eklendi. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de, emek-
çilerin salgınla birlikte şiddetlenen güvencesizlik ve yoksulluk 
gibi dertlerine çözüm aranmadı. Hatta can sağlığını korumak 
için bile dişe dokunur hiçbir çözüm üretilmedi. Bunun yerine 
kamu kaynakları özel şirketlere destek olarak sunuluyor, işçi-
lerden ise kolonyayla yetinmeleri ve kendi başlarının çaresine 
bakmaları isteniyor.

Tüm bu koşullarda iktidar blokunun otoriter neoliberal po-
litikalarına da, AKP’nin yerini almaktan başka programı, se-
çimden başka stratejisi olmayan muhalefet koalisyonuna da 
mecbur değiliz. Bunların bize güzel sözlerden başka verece-
ği bir şey olmayacak. Kaldı ki aslında güzel bir söz de işitmiş 
değiliz: tüm dertlerimizi AKP’nin gidişinden sonraya ertele-
memiz söyleniyor daha ziyade. Deniliyor ki, hiçbir yerde kitle 
hareketi yok, ses çıkarırsak zararı kendimize olacak.

Ancak bu doğru değil; dünyada da Türkiye’de de, irili ufak-
lı hareketlerle işçi sınıfı devamlı sesini çıkarmaya çalışıyor. 
Amerika’da ve Avrupa’da kargo işçilerinden öğretmenlere ve 
sağlık çalışanlarına pek çok sektörde direnişler ve grevler 
yaşanırken, Türkiye’de de kıdem tazminatından emeklilik ya-
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şına ve baroların bölünmesine karşı durmaya kadar pek çok 
önemli talep etrafında, emekçiler ses çıkarmaya, direnmeye 
devam ediyor.

Yalnız bunlar da değil: Tüm dünyada ırkçılığa, iklim değişik-
liğine karşı, kadın haklarından ve LGBTİ+ haklarından yana 
büyük hareketler var sahnede. İşçi sınıfı bu hareketlerle omuz 
omuza vererek, taleplerini ortaklaştırarak kazanabilir ancak. 
Bu hareketlere yüz çeviren, daha ortada seçim yokken tüm si-
yaseti seçim hesaplarına indirgeyen partilerden ise hayır bek-
lemek bize hiçbir şey kazandırmayacak. Önce sesimizi duy-
sunlar, taleplerimize cevap versinler, oy verir miyiz vermez 
miyiz o ayrıca konuşulur.

Çünkü şartların bu kadar çetin olduğu, bıçağın kemiğe dayan-
dığı böylesi bir dönemde taleplerimizi ertelemek demek, ileri 
bir tarihte kaldığımız yerden devam etmek demek değil, kay-
betmek anlamına geliyor. Biz, sıra bize gelsin diye beklerken 
işsizlik artıyor, hayat pahalılanıyor, işçiler daha da güvence-
sizleşiyor. Eğer bir araya gelip sesimizi çıkartmazsak, salgın-
da biriken borç da ücret kesintileriyle, özlük haklarımızın ve 
sosyal hizmetlerin gaspıyla, işçi sınıfının birikimi olan kamu 
kaynaklarının patronlara aktarılmasıyla, yine bize ödetilmeye 
çalışılacak.

İşçi sınıfı, kare ceketli patronlar ve lacivert ceketli patronlar 
arasında seçim yaparak de-
ğil, işyerinde örgütlenerek 
kazanır. Gelin tüm emekçi-
leri birleştirmek, işçi sını-
fının hareketini büyütmek 
için kolları sıvayalım, anti-
kapitalist bloku kuralım. İşçi 
sınıfının geleceği sandıkta 
değil, antikapitalist müca-
delede!
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Krizin faturasını ödememek için 
Antikapitalist blok

Milyonlarca emekçi borsanın çöktüğü, Merkez Bankası dolar 
rezervlerinin eridiği, doların 7,30’ları gördüğü kriz koşullarına 
yakalandığında zaten ücretler erimiş, alım güçleri düşmüş-
tü. Resmi işsizlik yüzde 15’lere, gerçek işsizlik yüzde 50’lere 
dayandı. Resmi enflasyon yüzde 14, gerçek enflasyon yüzde 
20’lerde, ekonomi ise yüzde 5 oranında küçüldü. Birleşik Me-
tal-İş Sendikası’nın yaptığı araştırmaya göre;  17 yılda açlık sı-
nırı 5,3 kat arttı. Haziran ayında açlık sınırı 2 bin 367 liraya, 
yoksulluk sınırı ise 8 bin 186 liraya çıktı.  Aylık 2 bin 324 TL as-
gari ücretle geçimini sağlamak zorunda kalan 10 milyona ya-
kın işçi, yüzde 4 artı 4 zam yapılan kamu çalışanları, 1,500 TL 
aylık alan milyonlarca emekli bir haftada yüzde 30 oranında 
fakirleşti. Emekçiler pandemi belasıyla baş etmeye çalışırken, 
sonuçları açısından çok daha yıkıcı bir kriz dalgasıyla karşı 
karşıya. 

Ancak ülkeyi yönetenler gerçeklikle bağlarını koparmış va-
ziyette. Ekonominin “uçuşta” olduğunu iddia ediyorlar. Co-
vid-19 vakalarının açıklandığı ilk dört ayda, milyonerlerin sa-
yısının 32 bin 232 kişi,  servetlerinin de 210 milyar 874 milyon 
TL arttığını göz önüne alırsak, iktidarın sermayeyi “uçuşa” 
geçirdiği aşikâr. 
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Covid-19 salgını, uzun bir zaman-
dır krizin faturası ödetilen işçi 
sınıfına yeni saldırılar için fır-
satlar yarattı.   İktidar, şirketleri 
kurtarmak için peş peşe teşvikler 
açıkladı. Milyonlarca işçinin işini 
kaybettiği karantina günlerinde 
açıklanan 500 milyar liralık teşvik 
paketinin çok küçük bir miktarı 
emekçiler için ayrıldı.   Çalışan-
lara önce ücretsiz, sonra zorla 
yıllık izinleri kullandırıldı. İşçiler, 
“Ücretsiz izin ödeneği” adı altın-
da aylık 1.178 liralık sefalet ücretine mahkûm edildi. İşsizlik 
Fonu yağmalandı.  Karantina günlerinde, çarklar işçilerin canı 
pahası na dönerken, sonrasında da “telafi çalışma” dayatması 
yaygınlaştırıldı. Patronlar, fabrikalarda pandemi hızla yayılıp, 
enfekte olan işçilerin sayısı hızla artarken, hiçbir tedbir alma-
dıkları gibi, “kapalı devre çalışma” ve “Mess Safe” uygulaması 
gibi kölelik koşullarını işçilere dayatmaya başladılar.  
Değişim milyonların eylemiyle geliyor

Pandemi süreci, ekonomik krizi derinleştirdi, yıkıcı boyutlara 
ulaştırdı. Tüm otoriter liderler, salgını umursamadan, “eko-
nominin çarkları dönecek” diyerek milyonlarca insanın ölü-
müne yol açmaktalar. Adeta bir savaş yaşanıyormuşçasına ar-
tan ölüm sayıları, işsizlik ve yoksulluk, milyonlarca emekçide 
kapitalizme karşı yeni bir öfke ve mücadele dalgasına yol açtı.

Bu kez milyonların hedefinde, diktatörlerin yanı sıra, baş-
ta Trump olmak üzere, ırkçı, milyoner seven, kibirli, otoriter 
ve yozlaşmış yöneticiler de var. ABD, Hong Kong, Lübnan, 
Tayvan, Belarus genel grev ve kitle gösterileriyle sarsılıyor. 
Hindistan’da kömür madenlerinin özelleştirmesine karşı yüz 
binlerce işçi üç günlük grev gerçekleştirdi. İran’da çalışma ve 
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yaşam koşullarının değişmesi için 10 bin enerji işçisi şimdi-
ye kadar görülmemiş bir grev dalgası yarattı. Ürdün’de hükü-
metin kamuda ücretleri durdurması karşısında öğretmenler 
greve çıktı. Fransa’da Renault Fabrikası çalışanları işten çı-
karmalara karşı mücadele ediyorlar. Hükümetlerin pandemi 
sürecini omuzlarına yüklediği sağlık emekçileri Türkiye’den 
Nijerya’ya, Tunus, Kongo ve Fransa’ya, İngiltere’den Güney 
Afrika, Kenya’ya kadar her yerde Covid-19’a karşı yeterli ko-
ruyucu ekipman ve önlemlerin alınması, ücretlerin ödenmesi 
ve sosyal hakları için mücadele ediyorlar. Kitlesel grevler ve 
protestolar emekçilerin lehine gerçek bir değişimin aşağıdan, 
işçilerin birleşik mücadelesiyle gerçekleşebileceğini göster-
mekte.  

Türkiye’de de işçilerin iktidara ve patronlara karşı öfkesi bü-
yüyor. İşçilerin biriken öfkesini sandığa havale etmek yerine 
örgütleyen, “birleşen işçiler yenilmezler” diyen, kazanana ka-
dar grev mücadelesini savunan antikapitalist bir odağa ihtiya-
cımız var. 
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Antikapitalist Blok, birleşik işçi  
cephesinin kurulması için çalışacak

Kapitalistlerin ve devletin; işçileri, emekçileri, yoksulları dü-
şünmeye niyeti yok. İşçilerin, emekçilerin, yoksulların kendi-
leri için harekete geçmesi şart. Bunun son sağlık krizi olmasını 
istiyorsak, kapitalizm virüsünden kurtulmamız gerekir. Eğer 
salgından sonra her şey çok güzel olacaksa, bu mücadeleyle 
olacak. Rekabete ve emek sömürüsüne dayalı bir düzen olan 
kapitalizm iyileştirilemez. İklim ve salgın krizini çözmek için 
bu yıkıcı düzenden kurtulmalıyız.

İşçi sınıfı ve ezilenler olarak, ortak talepler etrafında bir araya 
geleceğimiz bir birleşik işçi cephesine ihtiyacımız var. Antika-
pitalist Blok, işçilerin birleşik cephesi için mücadele eden bir 
platformdur.

Ekonomik krize karşı faturayı işçilerin ödememesi için bu 
cephenin kurulması gerek. Günümüzde, her türlü baskıya 
rağmen aşağıda sıraladığımız gibi, irili ufaklı onlarca işçi eyle-
mi oluyor. Bu eylemlere binlerce işçi katılıyor. Yeni bir birleşik 
işçi cephesinin inşası için, bu eylemlerde mutlaka sendikala-
rın bir araya getirilmesi amaçlanmalıdır. 

Birleşik işçi cephesinin başarılı olması için, eylemlerin en 
önünde yer alan işçilerin, aynı politik hedefler etrafında ör-
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gütlenmesi gerekir. Göçmenlerin, kadınların, LGBTİ+ların 
hakları için, çevre ve iklim için mücadele edenler, ırkçılığa ve 
milliyetçiliğe karşı olanlar, bu cephede mutlaka yer almalıdır. 
Geçmişte sendikalar ve meslek örgütleri, Emek Platformu’nda 
bir araya gelmiş ve birleşik bir işçi cephesi oluşturmuşlardı. 
Bugün de görev, yeni bir işçi cephesini oluşturmaktır. Antika-
pitalist Blok, birleşik işçi cephesinin kurulması için çalışacak 
ve mücadele edecektir. 



Alternatif arayışlarına yanıtımız
Türkiye’nin mevcut koşullarında politik olan veya olmayan 
insanlarla herhangi bir siyaset düzleminde gerçekleşen bir 
konuşma üç dört cümle sonra genellikle şöyle bir söyleme 
dönüşüyor: ‘’Kime oy verelim, hepsi aynı, alternatif yok.’’ 
Bunlar tam da egemenlerin ve sermayenin sevdiği, duymak-
tan oldukça hoşnut olduğu cümleler. Başka bir seçenek yok-
muş gibi, hayatımız boyunca bu kapitalist sömürücülere kat-
lanmak zorundaymışız gibi bir çaresizliğin ifadesi oluyor. 

Marx ve Engels’in sosyalizm geleneğini kendilerine rehber 
edinmiş olanlar açısından emekçilerin, yaşamı var edenlerin o 
afili söylemlere slogan olmuş ‘’kurtarıcılara‘’ ihtiyaçları yok-
tur. İşçi sınıfı kendi kurtuluşunu ancak ve ancak kendisi baş-
latabilir.

Tarih bizlere şunu öğretmiştir: Bir şeylerin değişmesini isti-
yorsan, var olan koşullardan ve yaşananlardan memnun de-
ğilsen, sömürüye, ırkçılığa, asimilasyona, ötekileştirmeye, 
eşitsizliklere ve adaletsizliklere yüreğin dayanmıyorsa, bu 
devran böyle gitmemeli diyorsan, bir an önce bunların hep-
sinin değişmesi için harekete geçmelisin. Örgütlenmekten, 
mücadeleye atılmaktan başka hiçbir şansımızın olmadığını, 
işçi sınıfı bize, kendi deneyimleriyle öğretmiştir. Değişim as-
lında hepimizin avuçlarında, yeter ki diğer seçenekleri hayata 
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geçirmek için örgütlenip mücadele edelim. 

2020 yılında pandemiyle birlikte yaşananlar, kapitalist sis-
temin sadece ve sadece egemenlere ve sermaye sahiplerine 
hizmet eden bir sistem olduğunu tüm gerçekliğiyle ortaya 
serdi. Biz emekçiler için, kapitalist sistemin kitaplarda anlatı-
lan çelişkileri ve acımasızlığı, gündelik hayatımızın bir parçası 
oldu. İşsizlik, yoksulluk, geçim sıkıntısı, günü kurtarma telaşı 
artık emekçiler için çok olağan bir durum. Bütün bunlar, ya-
şamı katlanılmaz hale getirdi.

Pandemi döneminde bile, dünyada birçok ülkede emekçiler, 
kapitalizme karşı, büyük kitle grevleri, yürüyüşler ve protes-
tolar düzenliyor. Türkiye’de ise egemenler ve sermaye, işçi sı-
nıfının o muazzam gücünü bölmek için fırsat kolluyor. Bilhas-
sa ‘’milliyetçilik ve ırkçılık’’ egemenlerin ve patronların en 
güçlü silahı. Son yıllarda Suriyeli işçileri ucuz iş gücü olarak 
hem kullanıyor hem de Türkiyeli işçide ‘’Suriyeli düşmanlığı-
nı’’ körüklüyor. 

Oysa işçi sınıfının vatanı olmaz. Suriyeli işçilerin çıkarları, 
Türkiyeli işçilerin çıkarlarıyla aynıdır. Asıl mücadele edilmesi 
gereken Türkiyeli ve Suriyeli işçileri birbirine düşürerek bir-
leşmelerini engellemek isteyen patronlardır, egemenlerdir. 



Oluşturmaya çalıştığımız Antikapitalist Blok işçilerin bu ırk-
çılık tuzağına düşmeden, birleşik mücadelelerini savunuyor.

Antikapitalist Blok; dili, dini, inancı, ırkı, cinsiyeti, cinsel yöne-
limi farklı olduğu için mevcut otoriter ve tekçi anlayışta yok 
sayılan, görmezden gelinenlerin; işçilerin, kadınların, ölüm 
değil yaşam isteyenlerin, her koşulda barış diyenlerin, çevre-
cilerin, hayvan hakları savunucularının, özgürlük ve demok-
rasi talebiyle yola çıkanların bir arada mücadele edebileceği 
bir platformdur. 

Daha güçlü bir işçi mücadelesi için, kapitalist sisteme karşı bir 
alternatif yaratmak için, Antikapitalist Blok’u oluşturmalıyız. 
Şimdi Antikapitalist Blok’u inşa etme zamanı. Sen de katıl, al-
ternatifi kendin yarat.
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Antikapitalistler için güzel haber

 “Kapitalist toplum düzeni,  
çare bulunması gereken kötülükleri  

yeniden ve yeniden üretiyor.”

Friedrich Engels

İşçiler, yani emeklerini patronlara satmazsa hayatını idame 
ettirmesi mümkün olmayanlar, hayatlarını korumak ve gele-
ceklerini garanti altına almak için her gün canla başla çalışı-
yor. 

İşçilerin emekleri, dünyayı değiştirme güçleri patronlar tara-
fından kâr uğruna her gün gasp ediliyor. 

Bizler hayatı her gün yeniden ve yeniden üretmeye kadirken 
kapitalistlerin tek yaptığı kendi kârlarını artırmak! Gücümüzü 
bizden çalmaktan başka işlevi olmayan bu asalak sınıf geze-
geni ve canlıları mahvetmeye devam ediyor. Çünkü krizdeler, 
çünkü kapitalizm bizatihi kriz demek. 
Güzel haber

Bize anlatılanlar resmin sadece bir bölümü… Diğer kısmında 
ise biz işçiler, yani yüzde 99 var! Onlarda kolluk kuvvetleri, 



devletler, hesap makineleri varsa, bizde mücadele deneyimi, 
örgütlenme gücü var, hayalini kurduğumuz özgür dünyayı 
kurma cesareti var.

Bunun için ihtiyacımız, deneyimleri bir araya getirmek, ortak 
kararlar alıp eyleme geçmek ve aşağıdan mücadeleyle özgür-
leşmek. Özgürlük için mücadele etmek, var olana katlanmak-
tan çok daha güzel! 
Daha da güzel haber

Marx ve Engels’in 1840’lar dünyasında öngördüklerinin, gü-
nümüz dünyası için şaşırtıcı derecede isabetli olduğu görülü-
yor. Kapitalist sömürünün doğurduğu çağdaş işçi sınıfı bugün 
dünya nüfusunun belirleyici çoğunluğudur ve enternasyonal 
dayanışma için gereken tüm araçlara sahiptir. Kapitalizm de 
bırakalım ‘refah devleti’ni, dehşet ve açlıktan başka bir şey 
üretmiyor. 

Hayalet her yerde, mezar kazıcılar her yerde… Her gün yeni-
den ve yeniden dünyayı kuran işçiler, kapitalizmin saldırıları-
nı yeniden ve yeniden püskürtmeye hazır. Elbette, bunun için 
etkili araçlara ihtiyacımız var ve biz de Antikapitalist Blok’u 
bunun için kuruyoruz.

Antikapitalist Blok patronların beslendiği rekabet atmosfe-
rini değiştirecek ve aşağıdan ortak mücadeleyi büyütecek bir 
adım! 

Antikapitalist Blok emekçilerin mücadele deneyimlerini bir 
araya getirecek ve ortak hareket etmemizi sağlayacak bir ak-
tivistler ağı!

Antikapitalist Blok seçim ittifaklarının tatsız aritmetiğine in-
dirgenemeyecek, tepeden ve ayrımcı politikalara karşı barış 
ve özgürlükten yana bir çağrı!

Antikapitalist Blok öfkemizi kendimize ve birbirimize değil 
kapitalistlere yöneltmemiz için bir araç! 



Antikapitalist Blok senin mücadele deneyimin ve katılımınla 
güçlenecek bir hareket… 



Kapitalizmin saldırılarına  
karşı birlikte mücadele

Kapitalist AKP iktidarı işçilerin kazanılmış haklarına saldır-
maya devam ediyor. Temmuz ayında kabul edilen bir kanu-
na göre, 2021 yılı Haziran sonuna kadar, işverenler istedikleri 
çalışanlarını “ücretsiz izne” çıkarabilecekler.  İşçiler ücretsiz 
izin döneminde asgari ücretin yarısından az olan günlük 38 
TL alacak, bu ücrete çalışmak istemeyip işten ayrılmak iste-
yen işçiler kıdem ve ihbar tazminatlarını yakmış olacaklar.

Milyonlarca işçi ve işçi ailesi, salgın döneminde başlayan bu 
uygulama ile günlük 38 TL’ye geçinmeye çalışacak. Açlık sı-
nırının işçi aileler için günlük 80 TL olduğu bir dönemde, bu 
yasa işçileri gerçek anlamda sefalete mahkûm etmek demek-
tir. Ücretsiz iznin bu şekilde işverenin keyfine kalmış bir şekil-
de düzenlenerek yasal hale getirilmesi, işçi sınıfının en temel 
kazanımlarından olan, ücret ve tazminat alma hakkına doğru-
dan bir saldırıdır.

Yine önümüzdeki aylarda görüşülecek bir pakette, kıdem taz-
minatı fonu ve kısmi zamanlı çalışmaya ilişkin düzenlemeler 
bulunuyor. Düzenleme ile kıdem tazminatının fona devri ger-
çekleştirilmek isteniyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler için 
‘belirli süreli iş sözleşmesi’ yapılmasının önü açılmak isteniyor. 
Böylece işverenler bu işçileri süre sonunda işten attığında, iş-



Eşit ve özgür bir dünya için 
Antikapitalist Blok’a katılın!

İmza metni bu linkte: 
https://forms.gle/VY9hkXkxQApkCKWr6

İletişim: antikapitalistblok2020@gmail.com

çilerin tazminat veya işe iade hakları olmayacak. Türkiye’ye 
AKP iktidarından daha sermaye bekçisi bir hükümet gelmedi. 
İktidarın bazı yasa önerileri, işveren kesiminin talebi olmadığı 
halde gündeme gelebiliyor.

Bizler diyoruz ki;

• Ücretsiz izin uygulaması iptal edilmelidir. Ücretsiz izin aynı 
zamanda işçiler için işten ayrılma yasağıdır, işçi haklarının 
gasp edilmesidir.

• İşsizlik fonu patronlar için değil, işsiz işçiler için kullanılma-
lıdır.

• Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir, dokunulamaz.

• Belirli süreli iş sözleşmesi, işverenlerin işçileri keyfi işten at-
ması demektir, kabul edilemez.

Antikapitalistler olarak bütün işçileri, emekçileri işçi düşmanı 
bu yasa tasarılarına karşı mücadele etmek için Antikapitalist 
Blok’a katılmaya çağırıyoruz. 

Kapitalizmin saldırılarına karşı Antikapitalist Blok’ta, birlikte, 
topyekûn, birleşik mücadelenin tam zamanı.


