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1 Mayıs, 19. yüzyılda 
uzun çalışma saat-
lerinin kısaltılması 
için verilen müca-
delenin sonucunda 

ortaya çıktı. O gün-
lerde 1 Mayıs “8 saat 

çalışmak, 8 saat dinlenmek 
ve 8 saat canımızın istediğini yapmak” olarak ifade 
ediliyordu; bugün de dünya işçilerinin birlik, müca-
dele ve dayanışmasının adı oldu.

Kapitalizm Geleceğimizi 
Tüketmeye Devam Ediyor!

Varlığı işçinin emek 
gücüne bağlı olan ka-
pitalizm; insanlığın, tüm 
canlıların ve doğanın 
geleceğini yok ediyor. 
Kamusal olan ne varsa 
parçalayan kapitalist 

sistemin, içinde bulunduğu yapısal sorunlar salgın 
ile beraber daha da büyüdü ve kapitalizmin cilası 
iyiden iyiye dökülmeye başladı.

Yaşanan her kapitalist krizde olduğu gibi son 
salgın sürecinde de insanlık dışı çalışma ko-
şulları yaygınlaştı. Sermaye sahipleri işçi sınıfı 
üzerindeki tahakkümünü artı-
rarak işçileri daha uzun, daha 
sağlıksız, daha güvencesiz, 
daha ucuza çalıştırarak kârla-
rını koruyor. 

Bu yüzden “Kapitalist sistemin 
son kullanma tarihi geçti! Bu dü-
zeni değiştireceğiz!” diyoruz.

İktidar Emeği Ucuz Yaşamı Pahalı 
Hale Getirdi!

İşçi Sınıfı; İşsizlik, Yoksulluk, Yüksek Enflas-
yon, Düşük Ücret, Uzun Çalışma Saatleri ve Güven-
cesizlikle Ezilmek İsteniyor!

Haksız gelir ve servet transferleri ile eşitsiz-
lik artarken, demokrasinin lime lime edildiği, hu-
kukun siyasallaştığı, insan hak ve özgürlüklerinin 
otoriter rejim altında ezildiği ülkemizde iktidarın 
yanlış ekonomi yönetimi altında yaygınlaşan ve 
derinleşen bir yoksulluk ile karşı karşıyayız. Ül-
kenin kamusal kaynakları bir avuç sermayeye 
peşkeş çekiliyor, varlıklarımız özelleştirme, ka-
mu-özel işbirliği ve yap-işlet-devret projeleriyle 
elimizden alınıyor geleceğimiz yok ediliyor. 

Milyonlar İşsiz, Milyonlar Geçinemiyor!
İşsizlik, güvencesiz çalışma ve sefalet artıyor. 

İşsiz sayısının 9 milyona 
dayandığı bir ülke olduk. 
Milyonlarca emekçi aç-
lık sınırının altında bir 
asgari ücretle çalış-
maya mahkûm edilmiş 
durumda. İşçi sınıfı artık 
temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak 
hale geldi.  

İktidar sahipleri, asgari ücretin 
açlık sınırının altında olduğunu, 
raflardaki fahiş fiyatları, yüksek 
enflasyonu artık kabul ediyor ama 
çözüm üretmiyor. Katlanarak ar-
tan vergiler ve tükenme nokta-
sındaki alım gücü, başta kadınları, 
gençleri ve çocukları olmak üzere 
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toplumun tüm 
kesimlerini yoksullu-
ğun türlü halleriyle 
yüz yüze bırakıyor. 

İşçilerin sırtından 
elde ettikleri nimet-
lerle her gün biraz 
daha palazlanan bir 

avuç sermaye sahibinin aksine işçiler, insanca 
yaşamanın asgari koşulları için mücadele etmek 
zorunda bırakılıyor. Enflasyon, pahalılık, işsizlik, 
güvencesizliğin yanında kötü çalışma koşullarıyla 
iş güvenliğinden yoksun bir şekilde sağlıklarından 
hatta canlarından oluyorlar.

Sosyal güvenlik şemsiyesi ise delik deşik edil-
miş durumda. Nitelikli, ücretsiz, kamusal sağlık ve 
eğitimden bahsetmek artık çok zor; sağlık da, eği-
tim de ticari hale gelmiş bulunuyor. 

Kısacası; işçi sınıfı, sermayenin çıkarları doğ-
rultusunda kurgulanmış kapitalist sistemde hu-
kuksuz ve keyfi bir biçimde türlü haksızlığa maruz 
kalıyor. Fırsat eşitliği, adil bölüşüm, cinsiyet eşitliği 
ve temel insan hakları bu sistemde yok; işsizlik, 
yokluk, güvencesizlik, kriz ve yasaklar var.

ANCAK BU BÖYLE GİTMEZ!
Çaresiz Değiliz!
Küçük bir azınlık için çoğunluğun hiçe sayıldığı 

bu düzenin ömrünü kısaltmak; işçilerin, emekçi-
lerin birlik ve dayanışma ekseninde mücadeleyi 
yükseltmesiyle mümkün hale gelecektir.

İşçilerin en büyük gücü emeği ve bilincidir. Eşit, 
adil, demokratik ve emekten yana bir toplumsal 
dönüşüm için daha kararlı, daha örgütlü, daha 
dayanışmacı bir mücadeleyi hep birlikte öreceğiz. 

Sadece ekonomik kazanımlarımız için değil, de-
mokrasi, eşitlik ve özgürlük talebimizdeki ısrarlı ve 
kararlı duruşumuzla işçi sınıfı mücadelesini büyüt-
meye ve bu acımasız düzen karşısında durmaya 
devam edeceğiz. 

Emeğimizden, Eşitlik ve 
Özgürlük Talebimizden Vazgeçmiyoruz! 
Haklarımızı ve Geleceğimizi 
Ezdirmeyeceğiz!  

Biz, 60 yıldır yılmadan, inatla ve ısrarla emek 
ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Belediye 
işçilerinin insanca yaşama ve insanca çalışma 
mücadelesini her türlü zorlu koşula rağmen sür-
dürüyoruz. 

İşçi sınıfının birlik, 
mücadele ve da-
yanışma günü olan 
1 Mayıs; işçilerin, 
emekçi halkın, öteki-
leştirilen, yok sayılan 
tüm kesimlerin bir 
araya gelerek güçle-
rini yeniden hatırladıkları, daha çok güç kazandık-
ları ve onları görmezden gelenlere karşı, emeğin 
hakları, demokrasi ve eşitlik taleplerini özlemle 
haykırdıkları umudun günüdür. Bugün, sömürü 
düzenine karşı gücümüzü göstermek, hakkımız 
olanı almak için geri durmayacağımızı, yılmayaca-
ğımızı ve vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha -ama 
bu defa bizi yok sayanlara alanlardan, meydanlar-
dan taşan varlığımızla- gösterdiğimiz gündür.

Zamlara, yoksulluğa ve sömürüye karşı 
1 Mayıs’ta alanlardayız. 



Sömürüsüz, baskısız, insan onuruna 
yaraşır bir iş istiyoruz.

Sendikal hak ve özgürlükler önündeki 
engeller kalksın istiyoruz.

Hukukun üstünlüğü, adalet, eşitlik ve 
demokrasi istiyoruz.

Gelir adaleti, güvenceli iş, özgür 
toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme 

özgürlüğü istiyoruz.

Belediye işçileri kamu işçisidir. 
Ayrımcılık son bulsun haklarımız verilsin 

istiyoruz.

Kadro ve ilave tediye hakkımızı 
istiyoruz!

Asgari ücret başta olmak üzere tüm 
ücretlerin artırılmasını istiyoruz.

Eşit işe eşit ücret istiyoruz.

Artik Yeter! 
T A L E P L E R İ M İ Z  Y E R İ N E  G E T İ R İ L S İ N

Kamusal, nitelikli, parasız ve erişilebilir 
sağlık ve eğitim istiyoruz.

Savaşsız, şiddetsiz bir yaşam istiyoruz.

Ücretler üzerindeki vergi yükünün 
azaltılmasını istiyoruz.

6284 sayılı ailenin korunması ve 
kadına karşı şiddetin önlenmesi yasası 
uygulansın istiyoruz. 

İstanbul Sözleşmesi’nden 
vazgeçmiyoruz.

ILO’nun işyerinde şiddete karşı 190 
sayılı sözleşmesi onaylansın istiyoruz.

Doğanın talanına son verilsin istiyoruz.

Hukuksuz olarak işinden edilenler 
işlerine geri dönsün istiyoruz.

Çocuk işçiliğine son verilsin istiyoruz!

Emek, Adalet, Barış ve Demokrası̇ için Haydi 1 Mayıs’a!
Yaşasın DİSK, Yaşasın Genel-İş!

Salgın ile Birlikte Ülkede Emek ve Demokrasi Krizi Bü-
yümeye Devam Ediyor. İktidar salgın sürecinde zorunlu 
mal ve hizmet üretimi dışında üretimin durdurulmasına, 

ücretli izin uygulanmasına, tüm çalışanların gelirlerinin güven-
ce altına alınmasına, işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma 
koşullarının kolaylaştırılmasına, fatura ve kredi borçları ertelen-
mesine ilişkin temel taleplerimize kulak tıkadı. Tüm kaynakları-
nı sermaye için seferber etti. 

İktidar demokrasi taleplerinin sesini kısarak emeğin de sesini 
kısmaya çalışıyor. Halkın iradesi yok sayılıyor, TBMM işlevsiz-
leştiriliyor, hukuk ortadan kaldırılıyor ve adalet mekanizması 
daha çok siyasallaşıyor. İşçilerin, öğrencilerin, kadınların hak 
arama mücadeleleri iktidarın orantısız şiddetiyle bastırılmaya 
çalışılıyor.

Kadın işsizliği yükselirken, salgında kadınların ev içi iş yükünü 
daha fazla artarken, cinsiyetçi toplumsal iş bölümünü derin-
leşirken ve kadına yönelik şiddet artarken, bir gece İstanbul 
Sözleşmesi hukuksuz bir şekilde yürürlükten kaldırılabiliyor. 

"İstanbul Sözleşmesi Yaşatır", vazgeçmeyeceğiz!

İşçi Sınıfı Mücadelesİ ile Zincirler Kırılacak Karanlık Aydın-
lanacak! İşçilerin talebi, emekçilerin, halkın ve toplumun ih-
tiyaçlarını önceleyen eşitlikçi, demokratik, kamucu ve sosyal 

adalet ilkelerine dayanan yeni bir toplumsal düzendir.

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde; işçi sınıfı 
mücadelesinde yitirdiğimiz bütün sınıf kardeşlerimizi, ülkemiz-
de işçi sınıfına önderlik eden başta Abdullah Baştürk ile Kemal 
Türkler’i ve direnişlerde ve mücadelede yitirdiğimiz tüm yoldaş-
larımızı saygıyla anıyoruz.

İNSANLIĞIN VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN;

Herkese Ücretsiz Evrensel Aşı Hakkı, 
İşe Gitmek Zorunda Olan Tüm İşçilere Öncelikle ve Hızla Aşı,
Sömürüsüz, Baskısız, İnsan Onuruna Yaraşır İş, Gelir ve Sosyal 
Güvenlik Hakkı,
Demokrasi, Eşit ve Adil Bir Bölüşüm, Sosyal Adalet, 
Evrensel Sendikal Hak ve Özgürlükler,
Belediye Şirket İşçilerine Kadro ve Eşit Haklar 
Eşit İşe Eşit Ücret,
Kamusal, Nitelikli, Parasız ve Erişilebilir Sağlık ve Eğitim, 
Savaşsız, Şiddetsiz Bir Yaşam,
İstanbul Sözleşmesi Uygulansın,
Salgında İş ve Gelir Kaybına Uğrayan İşçilere ve Hanelere Asgari 
Gelir Desteği Sağlansın, 
Covid-19 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilsin,
Kamu İstihdamı Artırılsın,
İSTİYORUZ! 

Hukuksuz olarak işten edilmelere
KOD-29 zulmüne,
Ücretsiz İzin uygulamasına,
İşsizlik Sigortası Fonu’nun talan edilmesine,
Asgari ücretten alınan vergilere,
Doğanın talanına ve sömürüsüne
SON VERİLSİN İSTİYORUZ!

Biz belediye işçileriyiz, kentlerde, köylerde bu ülkenin 
her karışında biz varız. Gün ışımadan sokakları süpüren 
biz, gece çöpleri toplayan biz, halk sağlığı için koşturan 

biz, yolları açan da yapan da biz, ulaşımı sağlayan biz, park ve 
bahçelerde biz varız. Herkes eve kapanırken bizler çalıştık, çalı-
şıyoruz. Her türlü bulaşı riskine rağmen sürdürdüğümüz kamu 
hizmeti ile kentleri yaşatıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz; eme-
ğin baskı altına alındığı, sefalet ücretlerinin dayatıldığı, sendi-
kal hak ve özgürlüklerin saldırıya uğradığı, işsizliğin rekorlar 
kırdığı, demokratik kazanımlarımızın yok sayıldığı, sosyal devlet 
mekanizmalarının yetersiz kaldığı, ekmeğimizin her geçen 
gün küçüldüğü bir dönemdeyiz. Ama eşitlikten, emekten yana 
demokratik bir ülke yaratma mücadelemizden vazgeçmiyoruz. 

"Umut Yan Yana", mücadele yan yana diyoruz!

Selam Olsun Türkiye İşçi Sınıfına, Selam Olsun Yarata-
na; İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanış-
ma Günü 1 Mayıs, 19. yüzyılda uzun çalışma saatlerinin 

kısaltılması için verilen mücadelenin sonucunda ortaya çıktı. 
O günlerde 1 Mayıs “8 saat çalışmak, 8 saat dinlenmek ve 
8 saat canımızın istediğini yapmak” olarak ifade ediliyordu. 
İşte o günden bugüne 1 Mayıs Dünya işçilerin birlik, mücadele 
ve dayanışmasının adı oldu. Bugün de sermayenin rüyası 19. 
Yüzyılın işçiye cehennem olan koşullarında üretimi sürdürmek. 
Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş; bu rüyalar boş, 
sermayeye;

Dur diyeceğiz, geçit vermeyeceğiz!

Kapitalizm Eşitsizlik Yayıyor! Bir yılı aşkın süredir devam 
eden salgın, küresel kapitalizmin ve ülkemizin birikmiş 
sorunlarının derinleşmesine neden oluyor. Özelleştirme-

lerin, kamunun yağmalanmasının ağır sonuçlarını bütün insan-
lık yaşadı. Tüm dünyada ve ülkemizde neoliberal uygulama-
larla kamusal sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin ne kadar 
zayıflatıldığını ve bu halin büyük sosyal güvenlik ve halk sağlığı 
sorunlarına yol açtığını gördük, görüyoruz. Yapılan tahminlere 
göre salgın ile birlikte 119 ila 124 milyon kişi aşırı yoksulluk çe-
kenler arasına katıldı. 16 aya yakın bir süre içinde tüm dünyada 
2,7 milyon insan Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti.

Covid-19 salgını mevcut dünya sistemindeki eşitsizliğin boyut-
larını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Dünyada aşıya erişim eşit değil, bulunan aşıların patentini elin-
de bulunduranlar insan canı üzerinden kar sağlamanın peşinde. 

Pandemiden kâr olmaz, herkese aşı sağlansın!

Salgınla Birlikte Otoriter Eğilimler Güçleniyor. Dünya 
halklarını derinden sarsan, daha çok işsizliğe ve yoksul-
luğa mahkûm eden bu salgın karşısında gelir eşitsizliği 

derinleşirken iktidarların göstermiş olduğu refleks baskıcı ve 
hukuk tanımaz yöntemlerin öne çıkarılması oldu. Sömürünün 
katmerlenerek artacağı, yönetim biçimlerinin çok daha otoriter 
olacağı bir dünya yaratılmak isteniyor. Buna izin vereceğimizi 
sananlar boş hayaller kuranlardır. 

Baharı da getireceğiz, umudu da yeşerteceğiz.
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