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Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, KESK, TMMOB, 
TTB ve TEB çağrısı ile emek-meslek örgütleri; emek-
çilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma 

günü 1 Mayıs`ı başta İstanbul`da Taksim, Ankara`da 
Sıhhiye, İzmir`de Gündoğdu olmak üzere tüm Türkiye`de 
meydanlarda kutladı. Elektrik Mühendisleri Odası üyeleri 
de 1 Mayıs etkinliklerinde alanlarda yer aldı. 

Türkiye’nin tüm illerinde, 1 Mayıs emekçilerin ulus-
lararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde yüz 
binlerce kişi alanlara çıktı. Ankara, İzmir, Diyarbakır, 
Mardin, Şırnak, Elazığ, Adıyaman, Tunceli, Antep, 
Adana ve Mersin’den yükselen ortak mesaj; “emek, 
özgürlük ve barış” oldu. 

İstanbul’da 1 Mayıs 1977’de Atatürk Kültür Merkezi bi-
nasına asılan “zincirlerini kıran işçi” pankartının yeniden 
asıldığı Taksim Meydanı, yüz binlerce kişiyi ağırladı. 1 
Mayıs kutlamalarının merkezi olarak görülen Taksim 
Meydanı’ndaki etkinlikler, 1977’de katledilen işçilerin 
anısına Kazancı Yokuşu’na çelenk bırakılması ve saygı 
duruşuyla başladı. Kazancı Yokuşu’ndaki anma törenin-
den sonra Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-İş 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, KESK Genel Başkanı 
Döndü Taka Çınar, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, 
Taksim Cumhuriyet Anıtı’na “1 Mayıs” çelengi bıraktı. Ar-
dından sabah saatlerinde Şişli, Dolmabahçe, İnönü Stadı 

EMEKÇİLER 
ALANLARI DOLDURDU

çevresi ve Şişhane’de toplanarak, yürüyüşe geçen emek 
örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve çeşitli 
grupların kortejleri 4 koldan meydana girmeye başladı. 
Kortejler alana girerken Taksim Meydanı’nda 1977’deki 
kürsü ile aynı yere kurulan kürsüden, sözlerini Can Yü-
cel’in yazdığı İşçi Marşı seslendirildi. Ardından 1977’de 
Taksim’de, 1989’da Şişhane’de, 1996’da Kadıköy’de 
yaşamını yitiren işçiler başta olmak üzere mücadelede 
yaşamını yitirenler anısına saygı duruşu yapıldı. Ruhi Su 
Dostlar Korosu on binlerce kişiyle birlikte Taksim Meyda-
nı’nda 1 Mayıs Marşı’nı seslendirdi. 



172 elektrik mühendisliği, 442. sayı, mayıs 2011

Kürsü Direnen İşçilerin

Taksim Meydanı’nda işçi sınıfı adına hazırlanan ortak 
bildiriyi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 
(SES) Üyesi Sevgi İnce, Petrol-İş Sendikası Üyesi Ayşe 
Karahasanoğlu ve Birleşik Metal-İş Sendikası Üyesi Bah-
tiyar Şahin okudu. İşçilerin okuduğu ortak açıklamada, 1 
Mayıs’ın güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın, taşeron-
laşmanın yaygınlaştırıldığı koşullarda kutlandığı belirtilir-
ken, “İşsizliğin önlenmesini, kıdem tazminatı hakkımızın 
korunmasını, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma 
biçimlerinden vazgeçilmesini istiyoruz. Taşeronlaşma 
ve kayıtdışı ekonominin engellenmesini özelleştirmelerin 
durdurulmasını istiyoruz” denildi.

Emekçilerin yarısının kayıtdışı çalıştığı ve sendikal örgüt-
lenmenin önündeki engellerin korunduğu ve örgütlenen 
işçilerin işten atıldığına dikkat çekilen açıklamada, “İş kazası 
adı verilen iş cinayetleri durmak bilmiyor. Torba yasa ile her 
alanda emekçilerin hak ve çıkarları geriye götürülmek iste-
niyor” denildi. Sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi 
taleplerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi: 

“Biz, özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve 
yasalar için; inanç ve düşünce özgürlüğü için sesimizi 
yükseltiyor, özgürlükten, demokrasiden ve sosyal dev-
letten vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz. Kürt sorununun 
demokratik ve barışçıl bir şekilde çözümünü; din, vicdan 
ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine 
hakim kılınmasını istiyoruz. ÖSYM tarafından yapılan 
sınavlarda güvenlik ve adaletin kuşkulara yer bırak-
mayacak şekilde sağlanmasını istiyoruz. Biz, 1 Mayıs 
1977’nin aydınlatılmasını ve kaybettiklerimizin faillerinin 
bulunmasını, adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz.”

Konuşmaların ardından Grup Yorum sahne aldı. Cemo ve 
Çav Bella gibi bilinen marşları yüz binlerce kişi ile birlikte 
söyledi. Kardeş Türküler’in ardından, Agire Jiyan Kürtçe 
ezgileriyle mitinge katılanları coşturdu.

Ankara’da 1 Mayıs

Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mitingi 
Sıhhiye Meydanı’nda yapıldı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 
Türk-İş’in çağrısıyla Ankara Garı önünde bir araya gelen 

on binlerce işçi ve emekçi “Yaşasın 1 Mayıs, birlik, mü-
cadele ve dayanışma” ana pankartı arkasında Sıhhiye’ye 
yürüdü. DİSK, Türk-İş ve KESK’e bağlı sendikaların yanı 
sıra TMMOB, TTB ve TEB gibi emek örgütlerinin geniş 
katılım sağladığı mitingde, TMMOB’nin arkasında EMO 
ve EMO Ankara Şubesi pankartları da yer aldı. Mitinge 
siyasi partiler, gençlik örgütleri ve öğrenci grupları da 
katılım sağladı. Mitingde, “İnsanca bir yaşam istiyoruz”, 
“Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, 
“Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır”, “Faşizme 
karşı omuz omuza” sloganları atıldı. 

Miting Meydanı’nda katılımcılara ilk olarak seslenen DİSK 
Ankara Bölge Temsilcisi Kani Beko, “İşsizliğin önlenmesi-
ni, kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, esnek, kural-
sız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmesini 
istiyoruz” diye konuştu. KESK Ankara Şubeler Platformu 
Sözcüsü İbrahim Kara ise emekçilerin haklarının sürekli 
olarak gasp edildiğine dikkat çekerek, “Bugün meydana 
çıkma ve direnme zamanıdır” diye konuştu.

İzmir’de 15 Mayıs’a Çağrı Yapıldı

İzmir’de ise 1 Mayıs Gündoğdu Meydanı’nda kutlandı. 
Gündoğdu Meydanı’nda yapılan kutlamada, işçi ve kamu 
emekçileri sendikalarının yanı sıra emek ve meslek ör-
gütleri ve siyasi partiler kutlamalara katıldı. Mitingde katı-
lımcılara ilk olarak DİSK Ege Bölge Temsilcisi Ali Çeltek, 
Türkiye işçi sınıfının sorunlarla boğuştuğunu belirterek, bir 
yandan ekonomik krizin yüküne, diğer yandan da yasak 
ve baskılara karşı direndiklerini ifade etti. Türk-İş’e bağlı 
Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ise 
4-C, 4-B gibi statülere ve her türlü taşeronlaşmaya karşı 
mücadele ettiklerini vurgulayarak, “Düşük ücretli çalış-
mayı, yoksulluğu ‘kader’ olarak kabul etmiyoruz. Bunun 
için örgütlü mücadele şart’’ diye konuştu. KESK İzmir 
Dönem Sözcüsü Abdullah Tunalı ise çalışanların sürekli 
hak gasplarına uğradığını belirterek, AKP Hükümeti’ni 
eleştirdi. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Ferdan Çiftçi ise sağlığın ve eğitimin ticarileştirilmesine 
karşı muhalif seslerin bastırılmasını, yargının siyasalaş-
tırılmamsını eleştirerek, 15 Mayıs tarihinde Ankara’da 
yapılacak TMMOB Mitingi için katılım çağrısı yaptı. <




