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TÜPRAŞ, 
Ülkemizin -n büyük sanayi kuruluşu, 
Petrol raf ine eden tek tes is i , 
Yatırımlarını devlete hiç yük olmadan 
gerçekleştiren bir kamu şirketidir. 



Satış mı dediniz? AKP'siz olmaz. 
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Ülkemizde sermayeye fırsat günleri yaratan AKR 
memleketin başına gelen en büyük felakettir. 
"Babalar gibi satan", ABD ve AB sıkıştırdıkça 
satmaya devam edecek olan, ülke ve emekçilerin 
çıkarlarını düşünmeyen AKP'ye emekçiler dur 
elemelidir. 
AKP tüm hesaplarını satış üzerine kuruyor. En kârlı 
kuruluşlarımızı satış listesine alıyor. Şaibeli, karanlık 
ihalelerle ülkemizin değerlerini buharlaştırıyor. 
AKP suçludur. AKP yurtseverlere hesap verecektir. 



Yağmanın adı: Özelleştirme 
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Sermayeye kaynak aktarmak, emperyalist 
sömürüyü artırmak için özelleştirmek istiyorlar. 
Kamu kaynaklarını ve yılların birikimi ile kurulmuş 
sanayimizi yağmalıyorlar. Bu talana, yağma 
düzenine, paranın saltanatına biz son vereceğiz. 
Özelleştiri lmek istenen kuruluşlarımıza da 
TÜPRAŞ'a da biz sahip çıkacağız. 
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Borç ödemek için devredeceğiz 
diyorlar, devrettirmeyeceğiz. 

1 

Emperyalistlerin en kârlı oyuncağı IMF, önce 
borçlandırıyor, sonra da en değerli kurumlarınızı 
satın diyor. TÜPRAŞ'ı da IMF'ye olan borçlarımızı 
ödemek için satmak ist iyor lar. Ancak, 
Biz biliyoruz ki; IMF borç kandırmacası ile 
emperyalist bağımlılığı daha da artırmaktadır. 
Biz biliyoruz ki; IMF'ye olan borçlar da faizleri de 
halkın değildir. 
Borç yalanlarına kanarak TÜPRAŞ'ın sermayeye 
devr ine izin ve rmeyeceğ i z , T Ü P R A Ş ' ı 
devrettirmeyeceğiz. 



Onlar özelleştiriyor, 
biz devletleştireceğiz. 

TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, PETKİM ve POAŞ petrol 
zincirinin önemli halkalarıdır. Yaklaşık elli yıl önce 
kamu kaynakları kullanılarak oluşturulan bu zincir, 
ülkemiz sanayisi için çok değerlidir. Bu zincir 
POAŞ'ın satışı ile parçalandı. Bu yetmiyormuş gibi 
POAŞ'ın satışının ardına bir de TÜPRAŞ'ı koymak 
istiyorlar. Oysa yapılması gereken devlete olan 
borçlarına karşılık POAŞ'a el konması ve POAŞ'ın 
devletleştirilmesidir. TÜPRAŞ'ı özelleştirme işlemi 
ise derhal durdurulmalıdır. 



Çünkü; 
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TÜPRAŞ sermayenin kâr hırsına terk edilemez, 
üretimine kamuda devam etmelidir. Kamu yararı 
için üretim, ancak kamu mülkiyeti altında 
mümkündür. Sadece TÜPRAŞ işçilerinin değil, 
ülkemizin ve tüm emekçilerin çıkarı üretimin kamu 
mülkiyet inde devam etmesine bağlıdır. 



Ya sözümüzü tutacağız. 

Ülkemizi, kaynaklarımızı, sanayimizi sermayeye 
peşkeş çeken an layışa son ve receğ i z . 
Emekçilere ait olmayan borçları ödemeyeceğiz. 
Ülkemizin zenginliğine zenginlik katacağız, 
Paranın saltanatını yıkacağız. 
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