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 20 NİSAN 2021 SALI   SAyI: 259

Yaşasın 1 MaYıs
Türkiye Komünist Partisi’nin “Bu Büyük Haksızlığa Son Vermek İçin 
Yürüyoruz” açıklamasından: 1 Mayıs’a giderken birlik, mücadele ve 
dayanışma, biz emekçiler için bu karabasandan çıkışın tek yoludur.

Haydi bu büyük haksızlığa son verelim!

Patronları Sevindiren yeni Tedbirler:

TİCARET SERBEST, SİYASET YASAK!

Salgın ile mücadeleyi, salgının başından bu 
yana patronların lehine ve kendi çıkarları adına 
kullanan siyasi iktidarın son adımı, salgınla mücadele 
kapsamında siyasi faaliyetleri yasaklamak oldu.

14 Nisan tarihinden itibaren ülke genelinde 
uygulanacak iki haftalık kısmi kapanma tedbirlerine 
ek olarak çeşitli iller ve ilçelerde AKP eliyle tüm siyasi 
faaliyetler yasaklandı.

Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılığıyla açıklanan 
“salgın tedbirleri” kapsamında; cadde, sokak, yol, park, 
umuma açık alanlarda miting, toplantı, gösteri ve 
yürüyüş yapma, stant açma, imza toplama, protesto 
eylemi, oturma eylemi, basın açıklamaları ve anma 
törenleri düzenleme, ayrıca ticari faaliyetler hariç olmak 
üzere el ilanı, broşür dağıtma, poster ve afiş asma 15 
Mayıs 2021 tarihine kadar yasaklanmış oldu.

Tedbir kapsamında açıklanan bu önlemler halkın 
sağlığından çok AKP’nin toplum üzerinde kurduğu 
baskının süreklileşmesi anlamı taşıyor. İktidarın aldığı 
önlemlerin geçerliliğinin olmadığını son açıklanan 
veriler de göstermiş oldu. Türkiye’de illere göre haftalık 
vaka sayılarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. 
Salgın kısıtlamalarının başından bu yana kendi siyasi 
faaliyetlerinde hiçbir kısıtlamaya uymayan, “lebaleb” 
kalabalıklarla toplantılar düzenleyen, açılışlar yapan 
iktidarın bugün bu siyasi yasakları gündeme getirmesi 
ise açık bir istismar örneği.

Salgın kısıtlamalarını fiili bir sıkıyönetim 
uygulamasına dönüştürmek, emekçi halkın zaten sınırlı 
olan siyasete katılım kanallarını tamamen kapatırken, 
AKP iktidarı ve temsil ettiği sermaye düzeninin 
çıkarlarına hizmet için kullanılıyor.

Salgınla birlikte daha fazla yoksulluk ve açlıkla karşı 
karşıya kalan, işsizlikle boğuşan güvencesiz milyonlarca 
emekçinin salgına karşı tedbirler bahanesiyle 
hakkını araması, sesini yükseltmesi patronlar lehine 
engellenmek isteniyor.

Tüm Türkiye’de salgın önlemleri kapsamında iki 
haftalık kısmi kapanma uygulaması yürürlükteyken, 
siyasi faaliyetlerin 1 ay süreyle yasaklanması, iktidarın 
ve patronların işçi sınıfının birlik, mücadele ve 
dayanışma günü olan 1 Mayıs’a dönük bir önlem alma 
çabası içinde olunduğunun da kanıtı.

Emekçiler siyaset yapma 
hakkı için mücadele edecektir

İktidarın uygulamaya koyduğu yasaklama-
ları kabul etmek, salgınla mücadele etmek de-
ğil, iktidarın ekmeğine yağ sürmektir. Salgınla 
mücadelede, halkımızın sağlığı ve yaşam hakkı 
için taleplerimiz var. Bu talepleri ve mücadele-
yi en yaygın şekilde örgütlüyoruz ve 1 Mayıs’a 
yürüyoruz.



Bir yıldan uzun bir süredir büyük bir salgın belasıyla 
yaşıyoruz. 3 milyona yakın insan hayatını kaybetti. 
Türkiye’de salgın nedeniyle kaybettiğimiz yurttaşlarımızın 
sayısı 30 bini aştı. Karşı karşıya kaldığımız tablo “salgındır” 
deyip geçemeyeceğimiz kadar ağır. Bu düzende önceliğin 
insan hayatı olmadığını, sömürücü sınıfın temsilcilerinden 
oluşan azınlığın, yani patronların çıkarlarının her şeyin 
üzerinde olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

AKP’nin “salgını iyi yönettik, salgını fırsata çevirdik…” 
sözleri nasıl acımasız bir düzende yaşadığımızı, nasıl 
arsız bir iktidar tarafından yönetildiğimizi iyi anlatıyor. 
Emekçiler, onların salgınla mücadele ehliyetlerinin de, 
böyle bir dertlerinin de olmadığını açıkça gördü.

Türkiye Komünist Partisi olarak ilan ediyoruz!
Salgınla mücadelede, halkımızın sağlığı ve yaşam hakkı 

için aşağıda belirttiğimiz talepler etrafında örgütleniyor ve 
1 Mayıs’a yürüyoruz.

1 Salgınla etkili bir mücadele için, Türkiye’nin tüm maddi 
kaynakları ve olanakları, öncelikle halkın sağlığı ve 

insanca yaşama hakkı için seferber edilmelidir.

2 Sermayenin çıkarlarını gözeten, dinsel gerekçelere 
dayanan kısıtlamalara derhal son verilmelidir. 

Kısıtlamalar nedeniyle halkın iş güvencesi, sağlık, eğitim, 
barınma ve beslenme gibi temel haklarında bir kaybın 
yaşanmaması devlet tarafından güvence altına alınmalıdır.

3 İşten çıkarma yasaklanmalı, bütün işsizlere ve 
salgında işyeri kapananlara, bu koşullar devam ettikçe, 

yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ücret ödenmelidir. Kod 
29 ya da başka tanımlar getirilerek, işten çıkarılmalara 
bahane olabilecek her tür istisna derhal kaldırılmalıdır.

4 Aşılama sürecinin gecikmesine yol açan hiçbir 
ekonomik ve ticari gerekçe kabul edilemez. 

Tüm toplumun aşılanması ücretsiz olarak ve derhal 
tamamlanmalıdır.

5 Sağlık hizmeti her aşamasında ücretsiz olarak devlet 
tarafından sunulmalıdır. Hiçbir yurttaşımız sağlık 

hizmetlerinden mahrum bırakılmamalıdır.

6 Salgın durumu bitinceye kadar tüm yurttaşlara 
ücretsiz ve yeterli miktarda nitelikli maske, 

dezenfektan ve sabun dağıtılmalıdır.

7 Sağlık emekçileri gerekli sağlık düzenlemelerine ve 
sosyal güvencelere derhal kavuşturulmalı, insani 

koşullarda çalışabilmeleri için yeni sağlık personeli 
istihdamı da dahil, gerekli tedbirler derhal alınmalıdır.

8 Gerekli sağlık tedbirleri alınarak, çocuklarımızın 
eğitime eşit koşullarda ve kesintisiz olarak erişimi 

sağlanmalıdır. Eğitim hakkı devlet güvencesine alınmalıdır.

9 Eğitim emekçileri derhal kadroya geçirilmeli, öğretmen 
açığı kapatılmalıdır.

10 Ücretli çalışan emekçilerin, küçük çiftçilerin ve 
emeği ile geçinen esnafın kredi ve kredi kartı 

borçları silinmeli, bankaların emekçilere haciz uygulamaları 
sonlandırılmalıdır.

11 Tüm yurttaşların sağlıklı ve güvenilir konutlarda 
barınması sağlanmalı, su, elektrik, ısınma ihtiyaçları 

bedelsiz olarak karşılanmalıdır.

12 Salgın gerekçesi ile uygulanan, sendikal ve siyasal 
faaliyetlere, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 

getirilen kısıtlamalar, sağlık için gerekli kurallara uyulduğu 
sürece tamamen kaldırılmalıdır.

1 Mayıs’a giderken birlik, mücadele ve dayanışma, biz 
emekçiler için bu karabasandan çıkışın tek yoludur.

Haydi bu büyük haksızlığa son verelim!
Yaşasın 1 Mayıs!

Bu BüYüK HAKSızlığA Son 
VERmEK İçİn YüRüYoRuz…



TKP ÇEŞME’DEN SUÇ DUYURUSU: 
“BElEDİYE onAYlADı, 
İŞTİRAKİ BETonu DÖKTü”

“AYHAn ATTAR nEDEn ÖlDü” SoRuSunA 
BAKAnlıKTAn KoPYAlA YAPıŞTıR CEVAP

“Allende’yi “Moskova uşağı” diye deviren Pinochet’nin ülke ekonomisini 
emanet ettiği ekibe Şikago Oğlanları, Chicago Boys deniyordu. Allende vatan 
haini, Pinochet ise vatanseverdi! Boys… Seviyorlar bu tanımı! Amerikalıların 
“Bizim Oğlanlar” dediklerinden Kenan Evren’in ekonomi yıldızı ise Turgut 
Özal’dı. Allende hükümeti Şili’de eşitsizlikleri yok etmek için kolları sıvamışken, 
o Dünya Bankası’nda uluslararası tekellere kaynak yaratıp göbek büyütmekte, 
daha sonra darbe yönetiminde işçi sınıfına kan kusturmak için deney 
biriktirmekteydi.”” 

Kemal okuyan, sol Portal, 30.12.2014

“Bürokrasi 
yıllarımda kendisiyle 

uzun mesailerim oldu. 
Devlete hakimiyeti, 

bürokrasiye ve 
liyakate verdiği önem 
dikkat çekiciydi. Özal, 
örnek bir siyasetçi ve 

devlet insanıydı. 8’inci 
Cumhurbaşkanımız 

Turgut Özal’ı 
aramızdan ayrılışının 

yıl dönümünde, 
saygı ve rahmetle 

anıyorum.”
CHP Genel 

Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, 

17.04.2021

“Vizyon sahibi bir devlet adamı ve 
siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve 

başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin 
bir iz bırakan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut 

Özal’ı vefatının yıl dönümünde rahmetle 
ve saygıyla yâd ediyorum.”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
17.04.2021

üç TARz-ı 

SİYASET

Neymiş Montrö’ye engelmiş, engel mengel değil, dünyadaki 
kanalları izleyelim sevgili Atatürkçüler, Süveyş Kanalı’na 

bakalım, bu kanal Osmanlılar tarafından yapılmış Mısır idare ediyor. Mısır bu kanala hükmediyor, dünyanın 
parasını kazanıyor. Türkiye tek kuruş para almıyor. Bu ayıp ve skandaldır. Savaş gemileri, tankerler, yabancı 
gemiler geçecek, biz para almayacağız. Eğer bu boğazlar bize aitse, neden parasız yapıyoruz.
Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm 
#CNN Türk yayına katılan Hulki Cevizoğlu’dan talana destek. 
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TKP Çeşme Örgütü, 1. derece SİT alanı 
niteliğindeki Alaçatı Koyu’nda inşası sürdürülen 
Alaçatı Port Projesi’ne karşı, Çeşme Belediyesi 
iştiraki olan Alataş Alaçatı İmar İnşaat 
Şirketi yönetim kurulu üyeleri hakkında suç 
duyurusunda bulundu. TKP Çeşme İlçe Örgütü 
adına Çeşme Adliyesi önünde gerçekleştirilen 
basın açıklamasında, Alaçatı Port Projesi’nin 
meslek odalarının itirazlarına rağmen 2002’den 
bu yana sürdürüldüğü, mevcut belediye 
yönetimininse inşaat izinlerini iptal etmeyerek 
bu suça ortak olduğu vurgulandı. Açıklamada 
ayrıca nesli tükenmekte olan kuş türleri ve 
endemik bitkilerin yaşam alanı olan Alaçatı 
Sulak Alanı’nın, belediyenin iştiraki olan inşaat 
firması tarafından katledildiğine dikkat çekildi.

Rusya’nın Amur bölgesinde yapımını Yamata Yatırım 
ve Rönesans Holding’in üstlendiği, yaklaşık 20 bin işçinin 
çalıştığı doğalgaz işleme şantiyesi, Temmuz ayında işçilerin 
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na yaptığı ihbarlar sonucu ülke 
gündemine girmişti. O ihbarlardan, salgına karşı hiçbir önlem 
alınmayan şantiyede 1500 işçinin koronaya yakalandığını, 
ödenmeyen ücretler ve alınmayan sağlık önlemleri nedeniyle 
işçilerinin iş bıraktıklarını, greve çıktıklarını öğrenmiştik. Son 
olarak şantiye, mekanik formen Ayhan Attar’ın ölümüne 
ilişkin şüphelerle tekrar gündeme geldi. Tüm bunlar üzerine 
CHP İstanbul milletvekili Sera Kadıgil, meclise iki defa soru 
önergesi verdi. İlki şantiyedeki binlerce pozitif vakaya rağmen 
alınmayan hijyen önlemleri ile ilgiliydi. Doğrudan Ayhan 
Attar’ın şüpheli ölümünün araştırılması istemiyle verilen ikinci 
önerge ise Dışişleri Bakanlığı tarafından adeta geçiştirildi. 
Pek çok maddeyi yanıtsız bırakan Bakanlık, Ayhan Attar’ın 
ölümüne ilişkinse bir önceki önergede verilen yanıtın aynısını 
tekrarlamakla yetindi.


