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İnsanca, Özgürce, Kardeşçe Yaşam
Umudunu Büyütmek İçin

Haydi 1 Mayıs’a!
Dünyada ve Türkiye’de milyonlarca işçi-emekçi ve ezilen 

halklar 2015 1 Mayıs’ına çalışma ve yaşam şartlarının 
giderek ağırlaştığı, işsizliğin, güvencesizliğin arttığı 

koşullarda giriyor. Sermayenin hanesine daha fazla sömürü 
ve kar yazan emperyalist-kapitalist sistem, emekçi sınıflar 
ve ezilen halklar için daha çok yoksulluğa, işsizliğe, açlığa, 

savaşa ve ölüme neden oluyor.  



Onlar Kazandıkça
Biz Kaybediyoruz!

Kayıt dışılığın, kuralsız, güvence-
siz çalışmanın, Taşeron ve İş Ci-
nayetleri Cumhuriyetinin merkez 
üssü haline getirilen bir ülkenin 
ezici çoğunluğunu oluşturan işçi-
ler, emekçiler, kadınlar, gençler, 
tüm ezilenler olarak bu iki dünya 
arasındaki farkı her gün iliklerimi-
ze kadar yaşıyoruz. 

Çünkü bizim ekmeğimiz her geçen 
gün küçülüp haklarımız, özgürlük-
lerimiz sınırlanırken sermaye bü-
yüyor, bir avuç kapitalistten, ran-
tiyerden, asalaktan oluşan mutlu 
azınlığın serveti büyüyor. Onların 
hayali gerçekleştikçe biz kaybedi-
yoruz. 

Tüm emek düşmanı sermaye ikti-
darları gibi AKP de yan yana gel-
memizden, birlik olmamızdan kor-
kuyor. Bunun için işçileri-emekçile-
ri sermayeye köle,  halkı diktasına 
biat eden kul haline getirme hede-
finde tüm ‘ustalığını’ göstermeye 
devam ediyor. 

AKP, emek düşmanlığını gizleme-
nin yolunu; kamu emekçisiyle işçiyi, 
işçiyle işsizi, esnafla çiftçiyi, kadınları, 
gençleri karşı karşıya getiren politi-
kalarında, 

Anti demokratik baskıcı rejimin 
sürdürebilmenin yolunu ise ara-
mızdaki, dil, din, etnik kimlik, kültür, 
mezhep farklılıklarını kutuplaştırıcı 
ve ayrıştırıcı siyasetini beslemek için 
kurduğu yeni komplolarda arıyor. 

Biz işsizliğin, yoksulluğun pençesin-
de kıvranırken ülkeyi Trilyonluk Ka-
çAK Saray’ından Anonim Şirket gibi 
yönetmek, baskı ve zordan beslenen 
yolsuzluk ve rüşvet düzenini  “Türki-

ye’ye özgü başkanlık sistemi” ile taç-
landırmak için desteğimizi istiyor. 

Oysa biz kamu emekçisi,  işçisi, iş-
sizi,  kadını, genci, ezilen, yok sayı-
lan, ötekileştirilen, yoksullaştırılan 
halklar olarak hepimiz iç içe geçmiş 
ortak sorunlar yaşıyoruz. Demokra-
sinin, adaletin, barışın, kardeşliğin, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin olma-
dığı bir ülkede emeğin haklarından 
söz etmenin mümkün olmadığını her 
gün yaşayarak öğreniyoruz. 

Bunun İçin 

Kamu hizmetlerinin ticarileştirile-
rek tasfiye edilmesinin hedeflen-

diği bir ülkenin,

Esnek, güvencesiz, taşeron çalışma 
ile 

İş güvencesi başta olmak üzer en 
temel özlük hakları elinden alın-

mak istenen, 21. yüzyılın dünyasın-
da devlet tarafından hala kapı kulu 
olarak görülen Kamu Emekçileri 

Olarak 

Her Zaman Olduğu Gibi Birlik Mü-
cadele Ve Dayanışma Günümüz 

1 Mayıs’ta da

Yüreklerin Demokrasi, Eşitlik, 
Adalet, Barış ve Kardeşlik İçin 

Çarptığı

Emeğin Saflarında Olacağız!

ARTIK YETER!

	 Grevli gerçek toplu söz-
leşme hakkımızın, örgütlenme ve 
siyaset yapma hakkımızın yok sayıl-
masına, 

	 Devletten ve sermayeden ba-
ğımsız sendikal hareket yok edilme-
ye çalışılırken, iktidarın gölgesinde 
hormonlayarak büyüttüğü Truva Atı 



konfederasyon 
y ö n e t i m i n i n 
altına imza at-
tığı satış söz-
leşmeleri ile 
açlık sınırına 
yakın yok-
sulluk sınırına 
uzak bir maaş 
dayatmasına, 

	 Ücret ve sos-
yal haklarda adaletsizli-
ğe yol açan uyduruk statü-
lerle bölünmeye,

	 Angarya çalışma ile emeği-
mizin çalınmasına,

	 Mezarda emekliliğe 
mahkûm edilmeye,

	 Ek ödemelerimiz maaşımıza 
yansıtılmadığı için emekliliğimizde 
sefalete itilmeye,

	 Performans tuzağı ile birbiri-
ne rakip-düşman hale getirilmeye, 

	 Artan vergi dilimleri ile maa-
şımızın elimize geçmeden erimesi-
ne,

	  Soruşturma, sürgün, rotas-
yon ve mobbing ile itibarsızlaştırı-
lamaya, 

	 Toplumsal cinsiyet eşitsizliği-
nin derinleştirerek kadınları toplum-
sal yaşamdan dışlayan, daha ucuza 
ve daha güvencesiz çalıştırılmaya 
iten sözde “istihdam” paketlerine, 

	 Taksim başta olmak üzere 
işçi ve emekçilerin ortak hafızasın-
da yer etmiş kent meydanlarının 
demokratik tepkimizi ifade ettiğimiz 
mitinglere, toplantılara hukuksuz 
bir şekilde kapatılmasına,

	 En insani ve en temel hakla-

rımızı savunduğu-
muzda “terörist” 
damgası yemeye, 
ayrımcılığa, sür-
gün edilmeye 
tutuklanmaya,

	Baskı ve sömü-
rüye dayalı iktidarı-

na biat edeni ‘mak-
bul vatandaş”, karşı 

çıkanı ‘makul şüpheli’ 
sayarak hukuku ve adaleti 

rafa kaldıranlara,   

TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI!

BİZ İNSANCA, ÖZGÜRCE, 
KARDEŞÇE BİR YAŞAM 

İSTİYORUZ!
	 Sömürüsüz, savaşsız, halkların 
kardeşliğinin sağlandığı barış içinde 
demokratik bir Türkiye’nin, 
	 Bize reva görülen açlığa, iş-
sizliğe, güvencesizliğe, savaşa ve 
sömürüye karşı, geleceğimize sahip 
çıkmanın,  
	  Nitelikli, parasız, ulaşılabilir 
ve anadilinde kamu hizmetinin, 
	 Kamu emekçilerini toplu söz-
leşmede satanlara karşı gerçek bir 
toplu sözleşme yapmanın, 
	 Aralarında KESK’lilerin de 
bulunduğu, emek ve demokrasi mü-
cadelesi verdikleri için tutuklanıp ce-
zaevlerine konanların özgürlüklerine 
kavuşmasının
	 Kürt sorununda demokratik 
çözümün, kalıcı ve onurlu bir barışı 
inşa etmenin,
	 Kadının emeğine, bedenine 
ve kimliğine dönük saldırıların son 
bulmasının,
	 Doğanın ve yaşam alanlarımı-
zın kar hırsıyla talan edilmesine dur 
demenin, 
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Sömürüye, Yoksulluğa, Faşizme, Gericiliğe, Kapitalizme, Emperyalizme 
Karşı Mücadeleyi Birlikte Büyüterek

Emeğin,  Eşitliğin, Özgürlülüğün, Demokrasinin, Bağımsızlığın, Barışın
 Hâkim Olduğu, 

“BAŞKA BİR DÜNYA” yı kendi ellerimizle kurmaktan geçtiğini  

BİLİYORUZ!
İnsanca, Özgürce, Kardeşçe Yaşam Umudunu

Büyütmek İçin;

1977’nin mücadeleci ruhu ve kararlılığı,
Yüzümüzü ağartan mücadele tarihimizden aldığımız güç,

Gezi Direnişinin coşkusu ve dayanışmasıyla
‘Savaş, Zulüm Ve Talan Düzenine Karşı Emek, Barış, Eşitlik, 

Özgürlük Ve Adalet’ şiarıyla,
1 Mayıs Uluslar Arası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü-

müzde 
Tüm Yurtta Alanlarda Olacağız!

Ülkemizde yepyeni, mutlu bir hayatın filizlenmesini sağlayacak,
Umut sende, bende, bizde

Umut Birliğimizde, Mücadelemizde, Dayanışmamızda.

Emeğin, Kardeşliğin Dünyası Umudumuzu 
Rengârenk Bayraklarımızla,

Türkülerimizle ve Halaylarımızla 
Kol Kola, Omuz Omuza Büyütmek İçin

Haydi, 1 Mayıs’a!


