
Dünyada ve Türkiye’de milyonlarca işçi-
emekçi ve ezilen halklar 2017 1 Mayıs’ına 
adeta 3. Dünya savaşı koşullarında, çalışma 
ve yaşam şartlarının giderek ağırlaştığı, 
işsizliğin, güvencesizliğin normalleştirilmeye 
çalışıldığı 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. 

Ülkemizde de AKP darbesinin referandum 
ile kurumsallaştırılmaya çalışıldığı, OHAL, 
KHK’lar rejiminin süreklileştirilmek, iş 
güvencemiz ve kıdem tazminatının ortadan 
kaldırılmak istendiği, istihdam bürolarıyla 
modern kölelik koşullarının dayatıldığı, 
kadına yönelik şiddetin normalleştirilmeye 
çalışıldığı, çocuklara yönelik tacizin 
AKP eliyle korunduğu, Kürt sorununda 
çözümsüzlüğü derinleştirecek politikaların 
tırmandırıldığı milletvekilerinin, belediye 
başkanlarının ve binlerce siyasetçinin, 
basın emekçisinin, akademisyenin, aydının, 
sendika aktivistlerinin tutuklandığı koşullarda 
2017 1 Mayıs’ına giriyoruz.

1 Mayıs’a vesile olan 1886 yılında 
gerçekleştirilen grev üzerinden tam 130 yıl 
geçti. O günden bu yana işçi sınıfı, ezilenler 
her türlü bedeli ödeyerek grev hakkını 
uluslararası sözleşmelerle güvenceye 
aldılar. Ancak ülkemizde sadece son üç 
yılda gerçekleştirdiğimiz grevler nedeniyle 
on binlerce kamu emekçisi hakkında 
soruşturma açıldı, cezalar verildi, ihraç ve 
açığa almalarda gerekçe haline getirildi.

ARTIK YETER!
2017 1 Mayıs’ı, yeni bir eşik olarak 

önümüzde…

Yolsuzluklarınıza, hırsızlıklarınıza artık 
yeter!

İrademizin yok sayılmasına, zorla gasp 
edilmesine artık yeter!

OHAL/KHK hukuksuzluğuna, kuralsızlığına, 
keyfi olarak işten atmalara artık yeter!

Ülkemizi en az yüz yıl geriye götürecek, 
demokratik birikimimizi ve parlamenter 

rejimi ortadan kaldıracak olan bir “tek adam 
rejimi”ne artık yeter!   

HAYDİ  “HAYIR”I
1 MAYIS’A TAŞIMAYA…  

>> OHAL/KHK  rejiminin hukuksuz 
uygulamalarına, kamuda yüz binlerce 
insanın işten atılmasına, açığa alınmasına, 
cezalara, soruşturmalara, sürgünlere,
>> Grevli gerçek toplu sözleşme 

hakkımızın, örgütlenme ve siyaset 
yapma hakkımızın yok sayılmasına, 
grev hakkımızın idari işlemlerle ortadan 
kaldırılmasına, 
>> Güvencesizleştirmeye, taşeron 

köleliğine ve örgütsüzleştirmeye,
>> Satış sözleşmeleri ile açlık sınırına 

yakın bir ücret dayatmasına, 
>> Ek ödemelerimiz maaşımıza 

yansıtılmadığı için emekliliğimizde sefalete 
itilmeye,
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>> İş güvencemizin ve kıdem tazminatının 
ortadan kaldırılmasına, performans 
tuzağı ile birbirine rakip-düşman hale 
getirilmeye, 
>> Artan vergi dilimleri ile maaşımızın 

elimize geçmeden erimesine,
>> Bütçenin eğitime, sağlığa, emekçi-

lere değil savaşa ve güvenlik politikaları-
na aktarılmasına,
>> Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin de-

rinleştirerek kadınları toplumsal yaşamdan 
dışlayan, daha ucuza ve daha güvencesiz 
çalıştırılmaya, 
>> Eğitimde dinselleştirme hamlele-

rine, sağlıkta “şehir hastaneleri” proje-
siyle insanın satılık hale getirilmesine, 
kamusal alanların metalaştırılıp, ticari-
leştirilmesine,

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

>> Kürt sorununda çözümsüzlüğe, 
içeride ve dışarıda geliştirilen savaş 
politikalarına,
>> En insani ve en temel haklarımızı 

savunduğumuzda “vatan haini, terörist” 
damgası yemeye, 

KARŞI

Haydi, 1 Mayıs’a güçlü “HAYIR”’larla 
katılmaya…

Sandıkta gasp edilen irademize sahip 
çıkmaya…

Bu acil ve yakıcı taleplerin gerçekleş-
mesi ülkemize dayatılan saltanat reji-
mini ve faşist diktayı püskürtmekten 
geçiyor.

 
>; Şaibeli 16 Nisan referandumunun 

iptal edilmesi,

>; OHAL’in kaldırılması,  KHK’ların 
geri alınması, darbeyle her hangi bir 
ilintisi bulunmadığı halde açığa alınan 
veya ihraç edilen kamu emekçilerinin 
görevlerine iade edilmesi, 

>; Kamu emekçilerinin iş güvence-
sini ortadan kaldıracak ve kıdem taz-
minatını varlık fonuna devredecek dü-
zenlemelerin geri çekilmesi,

>; Herkese güvenceli iş ve güvenli 
yaşam, yaşanabilir bir ücret,

>; Savaş politikalarından vazgeçi-
lerek hızla barışın tesisini sağlayacak 
adımların atılması

İÇİN 
 

Haydi 1 Mayıs Alanlarına!
“Hayır”larımızı Alıp 1 Mayıs 

Mücadele Alanlarında Birlikte 
Haykıralım! 

 

1 MAYIS’TA GÜÇLÜ “HAYIR”LAR 
YANKILANSIN, FAŞİZME KARŞI 

HEPİMİZ KAZANALIM… 
 1 Mayıs Uluslar Arası Birlik, 

Mücadele ve Dayanışma Günümüz 
Kutlu Olsun!
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