
Saray ve AKP, ülkeyi tekçi bir diktatörlüğe 
dönüştürmek için laikliği hedef tahtasına 
yerleştiriyor. Çünkü gerçek bir laiklikle 
demokratik haklar, ifade özgürlüğü, eleştiri 
özgürlüğü, işçi hakları, kadın hakları ve 
kadınların kurtuluşu, “beden ve cinsiyete 
yaklaşım”,  bilimsel ve akademik özgürlük, 
çocuk hakları, eğitim sisteminin karakteri ve bir 
bütün olarak demokrasinin gelişkinliği arasında 
kopmaz bir bağ vardır.
AKP Hükümeti çok renkli bir “birlikte 
yaşam” özlemimizi tek renkli bir kapkaranlığa 
dönüştürmek istiyor. Oysa ülkemizin her 
halktan, mezhep ve inançtan oluşan toplumu 
böyle bir CENDEREYE TIKIŞTIRILAMAZ!
Dayatılan bu cendereyi parçalayacak tek güç biz 
emekçilerin birleşik mücadelesindedir. Biz bu 
tekçi saltanat yönelişini DURDURABİLİRİZ!

LAİK EĞİTİM LAİK YAŞAM ve 
İŞGÜVENCEMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ!

 
BASKI, SÜRGÜN VE İŞTEN ATMALARA 

KARŞI

ALANLARDAYIZ

Hükümetin iktidarda kalmak için sermaye 
sınıfına sunduğu genel rüşvetin adı artık 
bellidir: BÜTÜNÜYLE GÜVENCESİZ BİR 
EMEK REJİMİ…
Karı azamileştirmenin önündeki bütün engellerin 
kaldırıldığı bir SERMAYE CENNETİ...
Bu sebepledir ki, dokunulmazlık tartışmalarının 
ortasında ve kaşla göz arasında emeği kölelik 
koşullarına mahkûm eden özel istihdam büroları 
tasarısı parlamentodan geçirildi. Sırada kamu 
emekçilerinin sahip olduğu GÜVENCELER 
var. Yani Saray ve AKP, emekçilerin 
haklarını gasp edip sermayeye “MUTLAK 
GÜVENCESİZLİK” ikram ediyor. 
Ama biz emekçiler, onca bedel pahasına 
kazandığımız sosyal güvence, iş güvencesi ve 
örgütlenme hakkımızın gasp edilmesine izin 
vermeyeceğiz. 

DURDURABİLİRİZ 
Türkiye’nin yüz yüze olduğu ikilem giderek keskinleşiyor ve 

yıllardır süren rejim krizinde bir “karar anı” yaklaşıyor: Ya başkanlık 
sistemi adı altında koyu bir diktatörlük rejimi kurumsallaşacak ya da 

köklü bir demokratikleşmenin yolu açılacak. 

LAİKLİK DEMOKRASİNİN 
OLMAZSA OLMAZIDIR! 

MUTLAK GÜVENCESİZLİK: 
AKP’NİN SERMAYEYE 

İKRAMI MI? 



Kamu emekçileri, “Kapıkulu” zihniyetini, sadaka 
kültürünü, biat etmeyi, yandaş sendikacılığı 
reddettiği ve bu anlayışları mücadelesiyle her 
zeminde ters yüz ettiği için baskı, sürgün, işten 
çıkarma, gözaltı ve tutuklamalarla karşılaşıyor.  
İçeride ve dışarıda savaş politikalarına, 
emperyalistler ile İŞİD, El Nusra gibi şeriatçı katil 
örgütlerle işbirliğine karşı çıktığı için saldırılarla 
karşılaşıyoruz.  
Yaşamın her alanında ve eğitimde gerçek bir 
laisizmin, bilimsel, anadilinde, parasız ve 
demokratik eğitim talebini savunduğumuz için 
ayrımcılığa uğruyoruz.
Kadın cinayetlerine, ataerkilliğe, cinsiyetçiliğe, 
şiddete, tacize, tecavüze, çocuk istismarcılığına 
karşı durduğumuz için susturulmaya çalışılıyoruz.
Esnek ve güvencesiz çalışmaya, yolsuzluklara, 
yoksulluğa, iş cinayetlerine, işten atmalara 
karşı mücadele ettiğimiz için işimizden atılıyor, 
sürgünlere gönderiliyoruz.

Henüz iş işten geçmedi. Saray ve AKP öngördüğü 
yeni rejimi tamamına erdirmek için attığı her 
yeni adımda, her yeni hamle de yeni çelişkiler 
ve dirençlerle karşılaşıyor. Demokrasi güçleri 
etkin bir seferberlikle, birleşik bir mücadeleyle, 
direnişi yayarak ve çeşitlendirerek diktatörlüğü 
ve faşizme doğru gidişata set çekebilirler. 
Durdurmak elimizde, DURDURABİLİRİZ...

EMEKÇİLERE SALDIRILAR 
YOĞUNLAŞIYOR

BİRLEŞİK MÜCADELE: 
ACİL BİR İHTİYAÇ 

GÜN KARAMSARLIK 
GÜNÜ DEĞİL 

KESK kalıcı bir birleşik mücadele cephesi ihtiyacının bilincinde ve çabasındadır.
MİTİNGLERİMİZ BUNUN BİR VESİLESİ VE KALDIRACI OLSUN!

28 MAYIS: 
Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, 
Adana, Samsun 

29 MAYIS: 
Antalya, Trabzon, Van

LAİK EĞİTİM, LAİK YAŞAM ve 
İŞGÜVENCEMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ!

 
BASKI, SÜRGÜN VE 

İŞTEN ATMALARA KARŞI 

ALANLARDAYIZ!

TÜM BEL-SEN
TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI


