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umudu ve mücadeleyi büyütmek için...

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;

Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikayet ölümden olsun.
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güvencesizliğe, işsizliğe, yoksulluğa dur demek için...

1 MAYISTA
ALANLARA!

Yaşanan ekonomik krizin karabasan gibi üzerimize çöktüğü bir süreçte hayat pahalılığı 
ve işsizlik artmaya devam ediyor. Bir yandan reel gelirimiz azalırken, kazanılmış hak-
larımız ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Her kriz sonrası istikrar paketi, yapısal reform 

vb. adlar altında açıklanan programlarla hayatlarımız daha da çekilmez hale getiriliyor.

İşverenlerin işten işçi çıkarmanın maliyeti olarak gördüğü kıdem tazminatlarının, fona ak-
tarma adı altında gasp edilmek istenmesi, kamusal emekliliğin tasfiyesinde son adım olan 
zorunlu bireysel emeklilik sistemi uygulaması ile birer birer kazanılmış haklarımız ortadan 
kaldırılmaya çalışılıyor. 

Partili cumhurbaşkanlığı adı altında yeni rejimin inşası hızla devam ederken, kamu yeniden 
yapılandırılıyor. Kamu emekçilerine esnek çalışma, performansa göre ücrete yönelik hazır-
lıklar yapılırken nihayetinde kamuda güvenceli çalışmanın kaldırılması planlanıyor. Kamuda 
liyakat ilkesi yerlerde sürünürken, haksız terfi, atamalar, kayırmacılık, olağan hale getiriliyor. 
Emeklilikte yaşa takılanlar, ek gösterge sorunu kamu emekçilerinin kanayan yarası olmaya 
devam ediyor. 

2019 yılı aynı zamanda 2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmelerinin 
yapılacağı yıl olacak. Hükümetin memur kolları vasfı taşımaktan öteye gidemeyen Memur-Sen 
Konfederasyonunun yaptığı satış sözleşmelerinin sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Toplu söz-
leşme sürecine ilişkin ilk mesajımızı 1 MAYIS meydanlarından verelim. 

Eşitlik, özgürlük, laiklik, adalet, barış ve kardeşlik gibi değerlere her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duyulan bir süreçte tüm illerde 1 MAYIS alanlarını dolduralım.

Bir ülkenin türkülerini yapanlar yasalarını yapanlardan daha güçlüdür. Gelin hep birlikte 
barışın, kardeşliğin türkülerini söyleyelim. Hak, hukuk, adalet diyelim. Haklarımıza sahip çı-
karken taleplerimizi hep birlikte haykıralım. 


