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Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) 41. Dönem Yönetim 
Kurulu 30 Nisan 2009 tarihinde 

bir basın açıklaması yaparak, 1 Mayıs 
Emekçi Bayramı’nı kutladı. 1 Mayıs’ın 
mücadele günü olduğu anımsatılan 
açıklamada, çalıșma süresinin günlük 
8 saatten 7 saate indirilmesi talep 
edildi.

Küresel kapitalizmin kar hırsı krizleri 
beraberinde getirdiğini ve her kriz dö-
neminde emekçilerin sırtına daha fazla 
yük bindirildiği vurgulanan açıklamada 
șöyle denildi:  

“Sermayenin krizi yine emekçilere 
fatura edilmektedir. İșten çıkarma-
lar ve ișsizlik giderek artmakta; ça-
lıșma koșulları ağırlașmakta; düșük 

1 Mayıs’ın temsil ettiği değerlere bu-
günkü kriz ortamında her zamankin-
den daha fazla ihtiyaç bulunduğunu 
vurgulandığı açıklamada, “Çalıșma 
koșullarının iyileștirilmesi ve çalıșma 
süresinin 8 saate indirilmesi talebiyle 
123 yıl önce 1 Mayıs’ta bașlatılan bü-
yük grev, Emekçi Tarihi’nde mücadele 
günü olarak yerini almıștır.”

ücret politikası yaygınlașmakta; iș 
güvenliği ve iș sağlığı koșullarına 
aykırı çalıștırmalar nedeniyle can 
kayıpları yașanmakta; sosyal gü-
venlik alanında ve çalıșanların öz-
lük haklarında sürekli hak gaspları 
gerçekleșmekte; çalıșanlar tașe-
ronlaștırmaya ve esnek istihdama 
mahkum edilmektedirler. 

1 MAYIS YENİDEN MÜCADELE GÜNÜ: 1 MAYIS YENİDEN MÜCADELE GÜNÜ: 
ÇALIȘMA SÜRESİ GÜNLÜK ÇALIȘMA SÜRESİ GÜNLÜK 

8 SAATTEN 7 SAATE ÇEKİLSİN!8 SAATTEN 7 SAATE ÇEKİLSİN!
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ON BİNLER 1 MAYIS’I COȘKUYLA ON BİNLER 1 MAYIS’I COȘKUYLA 
KUTLADI KUTLADI 

AKP Hükümeti tarafından geniș halk 
kesimlerinin yoksulluğu pahasına, 
sermayeye dönük kriz paketleri açık-
landığının altı çizilen açıklamada, șu 
taleplere yer verildi:

“Çalıșma hakkını, hatta yașam hak-
kını yok ederek sermayeyi krizden 
kurtarmaya yönelik uygulamaya 
sokulan devlet destekli liberal 
politikalar krizin çözümü değil, 
nedenidir. Belli kesimlere yönelik 
teșvik paketleri toplumsal barıșı 
yok etmektedir. Otomobil, beyaz 
eșya, elektronik aletler gibi bazı 

sektörlere yönelik vergiler değil, 
geniș halk kesimlerini doğrudan 
etkileyen temel ürünlerdeki dolaylı 
vergiler kaldırılmalıdır. Tüketimin 
canlandırılması gerekçesiyle ya-
pılan alım gücü olan kesimlere 
yönelik desteklemeler yerine alım 
gücünü yitirmiș olan kesimler göze-
tilerek kriz ortamında derinleșmek-
te olan gelir dağılımı uçurumunun 
önüne geçilmelidir. Temel gıda 
maddeleri ve ilaçta dolaylı vergi 
uygulaması kaldırılmalı; sağlık ve 
eğitim hakkı her türlü katkı payı 

ödemesi olmaksızın herkese eșit 
olarak sağlanmalı; ulașım, elektrik 
ve doğalgazda yapılan zamlar geri 
alınmalıdır.” 

Yașanan hızlı teknolojik gelișmenin 
insanca yașam koșulları için kullanıl-
ması ve çalıșma saatleri azaltılması 
istenen açıklamada, “Bu çerçevede 
istihdam kayıplarını önlemek ve yeni 
istihdam olanağı yaratmak üzere ça-
lıșma süresi, ücretler düșürülmeden 
günlük 8 saatten 7 saate indirilmelidir. 
Böylece ișten çıkarmaların, ücretsiz 
izne çıkarmaların da bir parça önüne 
geçilebilecektir” denildi. 

1 Mayıs’ın bayram ve tatil ilan edilme-
sinin sembolik önemine vurgu yapılan 
açıklamada, “Krizin faturasının emek-
çilere ödetilmesi gibi uygulamalar 
nedeniyle içi boș bırakılmıș, sözde 
düzenlemeler toplumsal barıșa ve 
demokrasiye hizmet etmemektedir. 
Krizin sermaye için fırsat olarak kul-
lanılmasına izin verilmemeli, çalıșan-
ların haklarının gözetildiği, hakça bir 
paylașım düzeninin kurulduğu bașka 
bir dünya yaratma umudu yükseltilme-
lidir” eleștirisine yer verildi.

İșçi sınıfının birlik ve mücadele günü 
olan 1 Mayıs aralarında Taksim Mey-
danı’nın da bulunduğu çok sayıda 

alanda kutlandı. Krize, ișsizliğe, ekono-
mik politikalara karșı protestoların öne 
çıktığı 1 Mayıs kutlamalarına TMMOB 
ve Elektrik Mühendisleri Odası da 
geniș katılım sağladı. 

Bu yıl 1 Mayıs, İstanbul, Ankara, İzmir, 
Adana, Mersin, Antakya, Antalya, 
Trabzon, Artvin, Bursa, Eskișehir, 
Kocaeli, Gaziantep, Bartın, Afyon, 
Niğde, Samsun, Aydın, Kușadası, 

Isparta, Denizli, Muğla, Edirne, Amas-
ya, Ordu, Kırklareli, Sivas, Giresun, 
Șavșat, Zonguldak, Kayseri, Konya, 
İskenderun, Alanya, Finike ve Hopa’da 
düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. 

2009 yılı 1 Mayısı'na emekçilerin 12 
Eylül 1980 askeri darbesinin ardın-
dan ilk kez Taksim Meydanı’na ulașa-
bilmeleri damgasını vurdu. Günlerdir 
süren tartıșmalar sonrası, 1 Mayıs 
Taksim’de kitlesel katılımla kutlandı. 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 
yaklașık 5 bin kișiden olușan korteji 

Taksim Meydanı’na çıkmayı bașardı. 
Güvenlik güçlerinin korteje katılımı 
engellemek için ara sokaklara yağdır-
dığı gaz bombalarına karșın “makul 
sayı” olarak nitelendirilen 5 bin kiși 
DİSK Genel Merkezi’nin önünden 
yürüyerek Taksim Meydanı’na ulaștı. 
Emekçiler, “İște Taksim, İște 1 Mayıs” 
ve “Direne Direne Kazandık” slogan-
larıyla, büyük bir coșkuyla Taksim 
Meydanı’na girdiler.

Taksim’deki kutlama için sabah saat 
08.00’den itibaren DİSK Genel Merkezi 
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önünde toplanılmaya bașlandı. DİSK 
Genel Bașkanı Süleyman Çelebi, 
KESK Genel Bașkanı Sami Evren, 
TMMOB Yönetim Kurulu Bașkanı 
Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konsey 
Bașkanı Gençay Gürsoy’un öncülük 
ettiği kortej saat 10.00’dan itibaren 
Pangaltı’dan Taksim’e yürüyüșe geç-
ti. Ara sokaklardan katılımı engellemek 
için güvenlik güçlerinin yoğun olarak 
kullandığı gaz bombaları, kortejdeki-
leri de etkiledi. Ara sokaklarda kalan 
emekçilerin de korteje katılabilmesi 
için, zaman zaman yürüyüș durdurul-
du.  Polis’in sert bir șekilde müdahalesi 
sonucu, korteje katılmak isteyen çok 
sayıda kiși yaralandı.  Ara sokaklarda 
sıkıștırılan gruplar ile polis arasında 
uzun süre çatıșmalar yașandı. Yaban-
cı sendika temsilcilerinin de yer aldığı 
Taksim kutlamalarında DİSK Genel 
Bașkanı Süleyman Çelebi ve KESK 
Genel Bașkanı Sami Evren birer ko-
nușma yaptılar.

Ankara’da “Her Yer 
Taksim” Sloganı 

Ankara’daki 1 Mayıs kutlamaları 
için sabah saatlerinden itibaren Gar 
önünde toplanılmaya bașlandı. Emek-
çiler saat 13.30’da mitingin yapılacağı 
Sıhhiye Meydanı’na doğru kortejler 
halinde yürüyüșe geçti. Yol boyunca, 
“Her Yer Taksim, Her Gün 1 Mayıs”, 
“Gün Gelecek Devran Dönecek, AKP 
Halka Hesap Verecek”, “Krizin Bedeli-
ni Emekçiler Ödemeyecek” sloganları 
atıldı. Arama noktasında polisin katı-
lımcılardan pankart sopalarını almak 
istemesi üzerine bașlayan gerginlik 
nedeniyle kısa süreli arbede yașandı. 
Arbede sonunda polis, alana girișteki 
arama noktasını kaldırdı. Yaklașık 20 
bin emekçinin toplanmasıyla bașlayan 
miting bir dakikalık saygı durușu ile 
bașladı. Tertip Komitesi adına KESK 
Ankara Șubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü Satı Burunucu Çalı, Türk-
İș’e bağlı Yol-İș Sendikası Teșkilatlan-
dırma Sekreteri Fahri Yıldırım, KESK 
MYK Üyesi Adnan Gölpunar, TMMOB 
Ankara İKK Sekreteri ve EMO Ankara 

dan düzenlenen miting on binlerce 
emekçinin katılımıyla gerçeklești. 
Mitingde Türk-İș Bölge Temsilcisi 
Mustafa Kundakçı, Belediye-İș 2 
No’lu Șube Bașkanı Ahmet Mutoğlu, 
KESK İzmir Șubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü Ergün Demir, TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan 
Çiftçi ve Genel -İș Sendikası İzmir 3 
No’lu Șube Bașkanı Cafer Konca birer 
konușma yaptı.

Șubesi Yönetim Kurulu Bașkanı Rama-
zan Pektaș’ın konușmaları ile devam 
eden miting, Grup Günyüzü konseri 
ile son buldu. 

İzmirliler 
Gündoğdu’da Buluștu 

İzmir’de Alsancak Gündoğdu Mey-
danı’nda KESK, Türk-İș ve TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafın- <<


