
Anayasalar, toplumsal 
değişim taleplerine 
cevap verdikleri, 
ülkenin birikmiş ve 
yakıcı sorunlarına 
cevap ürettikleri, 
mümkün olan en geniş 
rıza ve mutabakata 
dayandırıldıkları 
ölçüde “Toplumsal 
Sözleşme” karakteri 
taşıyabilirler. 
 
Bu anayasa değişiklik 
teklifi “toplumsal 
sözleşme” değil, bir 
dayatmadır. Bunun için 
referandumda “HAYIR” 
diyoruz!
 
Bu anayasa değişiklik 
teklifi, görünüşte on 
sekiz maddeden ibaret 
olsa bile, aslında 
anayasanın tamamının, 
rejimin ve yönetsel 
modelin esastan 
değiştirilmesi demek.

Gücü ve iktidarı 
alabildiğine 
merkezileştirmek ve 
“TEK’EL”leştirmek 
demek.

Kuvvetler ayrılığının 
yerine, katıksız bir 
kuvvetler birliğini 
geçirmek demek.

Türkiye’nin yüz yılı 
aşkın demokratik 
birikimine, 
parlamenter sistemine 
ağır ve öldürücü 
bir darbe vurmayı 
hedeflemek demek.

Biz emekçiler, bu 
demokratik birikime 
ve mirasa sahip 
çıkıyor ve bu teklife 
“HAYIR” diyoruz!

103 bin kamu emekçisi 
keyfi biçimde, gece 
yarısı KHK’ları ile 
sorgusuz sualsiz 
işinden atıldı, 
onbinlercesi hala 
açıkta.

Kamu emekçileri her 
gün, “Yeni bir KHK 
yayınladı mı? Ben de 
işten atıldım mı?” 
endişesi taşıyor. 

Kazanılmış haklarımız, 
diplomalarımız, sendikal 
hak ve özgürlüklerimiz, 
çalışma hakkımız 
tekelleşmiş iktidarın 
keyfi saldırıları 
altında.

İşimiz; keyfi, 
hukuksuz, kuralsız 
biçimde elimizden 
alınıyor.
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Biz emekçiler, 
KURALSIZLIĞA, 
HUKUKSUZLUĞA MAHKÛM 
OLMAMAK İÇİN, 
REFERANDUMDA 
“HAYIR” DİYORUZ!

OHAL/KHK’lar rejiminde 
olup bitenler 
gelecekte olacakların 
habercisidir.
 
Sendikalar, yüzlerce 
dernek, vakıf, gazete, 
dergi, televizyon... 
Tekelleşmiş iktidarın 
yandaşı olmayan ne 
varsa kapatıldı. 
Ülke yarı açık 
cezaevine çevrildi. 
Gazeteciler, 
aydınlar, sanatçılar, 
sendikacılar, seçilmiş 
milletvekilleri, 
belediye eş başkanları 
tutuklandı. 
Üniversitelere ve 
bilim insanlarına, 
barış isteyen 
akademisyenlere savaş 
açıldı.5 binin üstünde 
akademisyen işten 
atıldı, akademiden 
uzaklaştırıldı. Eğitim 
alma hakkı engellendi.

Bu kadar olup bitenin 
üstüne referandumda 
anayasa değişiklik 
paketi onaylanıp 
geçerse:



Bu anayasa de

cinslerin birbirine 

“Referandumda HAYIR 

 

mutlak bir iktidar, 
denetlenemeyen 

DENETLENEMEYEN,  

 
 
Türkiye’nin ve 
sendikal hareketin 

ve derinlemesine bir 

laik, demokratik bir 
cumhuriyet ve bunu 

Emekçiler olarak 

günleri

HEP BERABER 
KAZANMAK N, 
16 N SAN’DA 

 
D YORUZ!

Bir kararnameyle var 
olan sendikalar, 
meslek örgütleri, 
dernekler 

Kamu emekçilerinin 

emeklilik ve sosyal 

bir talimatla yok 

Grevler, sendikal 
eylem ve etkinlikler 
her türden hak 
arama mücadelesi 

Getirilmek istenen 
anayasa mutlak 

ve bu güne kadar 

Ücretlerin 

in tamamen 

 

S STEMAT K B R 
ZL K VE 

BEL RS ZL K HAL N
RECEK 

OLAN DE KL E,
M Z , EKME M Z , 

Z  
SAVUNMAK N, 

 D YORUZ!

Anayasa de

tamamen piyasaya 

Getirilmek istenen 

biat eden, hak 

köleler toplulu u 

eme
gelece

diyoruz!

Anayasa de

olan OHAL/KHK’lar 

in 
ve otoriterli in 
doru

inin 
de

alandan yeniden eve 

Bu durum,var 
olan cinsiyet 

cinayetlerinin ve 

da

eme imize, bedenimize, 
imize ve 

16 Nisan’da  
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