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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Hakkında Basın Açıklamamız 

 

1 Mayıs, fabrikalarda, tarlalarda, tezgâhlarda çalışan, üreten, hizmet sektöründe yer alan, emeğiyle kazanan 

herkesin bayramıdır. Resmi istatistiklere göre Türkiye’de sendikalaşma oranı %13.8’dir. Bugün, Türkiye’de 720 bin 

çocuk işçi, kayıt dışı istihdam edilen milyonlarca emekçi bulunmaktadır. Bu sayılar yalnızca yan yana gelen 

rakamlar değil; on binlerce aile, milyonlarca insandır. Çalışanların en önemli sorunu gelecek kaygısıdır. İçinde 

bulunduğumuz şartlar altında, ülkeyi yönetenlerin emekçilerimiz ve işverenlerimizin hayatiyeti için ciddi bir 

şekilde düşünmesi ve ivedi bir şekilde kararlar alması elzemdir. Bugünü bayram gibi kutlayabilmek için yapılması 

gerekenler bellidir. Tüm emekçilerin geleceklerinden endişe duymadan çalışabilmeleri için güvenceli, işçi sağlığı ve 

iş güvenliği tam olarak sağlanarak, güvenli çalışma ortamlarında ve geçinilebilir bir ücret ile çalışmaları 

sağlanmalıdır. Emekçilere 1 Mayıs’ı bayram edecek önerilerimiz şunlardır: 

 

1- Sendikal haklar, işçilerimizin olmazsa olmaz hakkıdır. Sendikal alanı düzenleyen mevzuat AB ve ILO 

standartlarına uygun hâle getirilmelidir. Tüm çalışanlar sendikal hak ve özgürlüklerden çağdaş yaşam 

normlarına uygun biçimde yararlanırken sendikalı iş yerlerinin de rekabet gücü korunmalıdır. 

 

2- Kayıt dışı istihdamı önleyecek yasal düzenlemeler, sosyal taraflarla iş birliği içinde revize edilmelidir. 

Çalışma hayatı; çalışma barışı tesis edilerek, ekonomide kayıtlı istihdamı, iş sağlığı ve güvenliğini, 

verimliliği ve yenilikçiliği artıracak şekilde düzenlenmelidir. 

 

3- Pandemi döneminde işçilerin can güvenliği de şirketlerin hayatiyeti de çok önemlidir. Hem çalışanların can 

güvenliğinin sağlanması hem de şirketlerin varlıklarını sürdürebilmesi için doğru adımların atılması 

gerekmektedir. Burada sorumluluk ülkeyi yönetenlerdedir.  

 

4- Okul sıralarında olmaları gerekirken, çalışmak zorunda bırakılan çocukları koruyacak düzenlemeler, 

mutlaka ILO standartları çerçevesinde ve ivedilikle uygulamaya konulmalıdır.  

 

Türkiye büyük bir ülkedir. Pandemi öncesi ve sonrasındaki ekonomik zorluklarla başa çıkabilecek potansiyele 

sahiptir. Doğru politikalarla hem işçilerin 1 Mayıs’ı bayram gibi kutlaması hem de şirketlerin büyümesi 

mümkündür. Örgütlü bir toplumun Türkiye’nin yaralarını saracağını biliyoruz. Deva Partisi olarak emeği ve emeğin 

sahibi olan işçilerimizi ve tüm çalışanları korumaya, onlar için çözümler sunmaya devam edeceğiz. Tüm 

emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlar, 1 Mayısları özgürce meydanlarda kutlayacağımız günlerin 

en kısa sürede gelmesini dileriz. 

 

 


