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Basına ve kamuoyuna;

Toplu taşımadan yararlanmak hakkı insanların yaşlarına dayanarak yapılan ayrımcı uygulamalarla engel-
lenemez!

Değerli basın emekçileri, işçi ve emekçi halkımız, yurttaşlar;

Kovid 19 tedbirleri çerçevesinde Anayasaya ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde ayrımcılığa 
uğrayan, halkın genelinden farklı olarak sadece belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen  65 yaş 
üstü ve 20 yaş altı yurttaşlar yeni bir hak ihlaliyle karşı karşıya kalıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yurt-
taşların, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 15 Ocaktan itibaren toplu taşıma araçlarını kull-
anmaları yasaklandı.  

Bu yasaklar evrensel insan haklarına aykırıdır. Anayasamızdaki eşitlik ilkesine aykırı hukuksuz uygulama-
lardır. Sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmayan, salgınla mücadele ile ilgili hiçbir bilimsel kritere uymayan, 
ayrımcı kararlardır.

Bu yasaklar pandeminin yarattığı ekonomik ve sosyal yıkım şartlarında geçinemediği için çalışmak zorun-
da kalan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yurttaşların durumunu gözetmekten uzak, onları zaten afet boyutları-
na ulaşmış yoksulluğun ve işsizliğin pençesine düşürmeye yarayan akıl dışı kararlardır.

Bu yasaklar sağlık işlerini halletmek ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkmak zorunda olan 65 
yaş üstü yurttaşlarımızı düşünmeyen insanlık dışı uygulamalardır.

Bu yasaklar aylarca sokağa çıkmaları yasaklanan daha sonra ancak belirli saatlerde sokağa çıkmaları-
na izin verilen sosyal yaşamın kenarına itilerek umutsuzluğa ve gelir kaybına uğrayan 65 yaş üstü yurt-
taşlarımızı daha da mutsuz etmekten başka bir işe yaramayacaktır.

Bu yasaklar 65 yaş üstü yurttaşlarımız ile 20 yaş altındaki gençleri ve çocukları olan yurttaşlarımızı kendi 
aklını iradesini kullanmaktan aciz gösteren aşağılayıcı uygulamalardır.

Bu yasaklar hastalığa karşı en dirençli toplumsal kesim olduğu halde bedensel ve zihinsel gelişimlerinin 
önemli bir döneminde eğitim hayatından, sosyal yaşamdan, arkadaşlarından ve sokaklardan koparılan 
gençleri ve çocukları bedensel ve ruhsal sorunlara iten, bunalıma sürükleyen, teknoloji bağımlılığına iten 
uygulamalardır.  

Bu yasaklar sağlık sistemini, sanayi ve ekonomiyi toplumcu halkçı bir anlayışla bilimsel temellere daya-
narak seferber etmekten kaçınan; işsizliğin, yoksulluğun, açlığın, iflasların pençesine düşmüş işçilerden, 
emekçilerden, esnaflardan, küçük işletmelerden esirgediği paraları uluslararası rantiyecilerin  tefecilerin 
faizlerine, ödeme garantili ihalelerle sırtını devlete yaslayan yandaşlarının kasalarına gömen yönetimin 
ayıplarını örtme çabasıdır.  
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Yurttaşlar;
Evrensel insan haklarına ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde insanların yaşlarına göre ayrım-
cılığa uğramasına, hak kayıplarına neden olan bu uygulamalara son verilmesini istiyoruz. 65 yaş üstü 
ve 20 yaş altı yurttaşlarımıza yönelik sokağa çıkma ve toplu taşıma araçlarını kullanma yasakları derhal 
kaldırılmalıdır.

Toplu taşımada ve okullarda gerekli tedbirler alınarak çocuklar ve gençler eğitim hayatına ve sosyal yaşa-
ma geri dönmelidir.  

Yasakların kalkmasını talep ederken salgına karşı mücadeleyi gevşetelim demiş olmuyoruz.  Halk sağlığını 
tehdit eden salgınlarla mücadele elbette önemlidir. Fakat salgınla mücadele bütün toplumsal olanakların 
seferber edilmesi ile mümkündür.

Ekonominin, sanayinin, sağlık sisteminin, işçilerin, şehir ve köy emekçilerinin toplumcu temellerde sefer-
ber edilmesi; yaygın ve sistematik filyasyon çalışmalarının yürütülmesi; gerekli sağlık tedbirlerini alarak 
üretimin ve ticaretin sürdürülmesi;  insanların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine, temizlik araçlarına, 
gıdaya ve insanca yaşayacağı bir ücrete kavuşturulması salgın ile gerçekten mücadele etmenin yoludur. 

Kaldı ki sıradan bir salgın yaşamıyoruz. Koronavirüs salgınını, emperyalist dolar milyarderleri şebekesinin 
dünya halklarını teslim almak üzere biyolojik savaş yöntemi olarak da kullanıldığını unutmadan hareket 
etmeliyiz. Emperyalizmin bu yeni tip saldırısına karşı  mücadele ederken sağlık sistemini, ekonomiyi, san-
ayiyi, tarımı bu bilinçle ele almalıyız. Sağlık sistemini halkın sağlığını korumayı hedefleyen, önleyici halk 
sağlığının bilimsel kurallarına uygun, kamucu bir mantıkla güçlendirmeliyiz.

Seferberlik için
Türkiye bütün bu tedbirlerin yükünü karşılayacak büyük bir ülkedir. Yeter ki Erdoğan-AKP yönetimi dolar 
milyarderlerinin kârlarını, uluslararası tefecilerin faizlerini değil halkı kurtarmaya çalışsın. İşçiler, emekçil-
er, esnaf ve küçük işletme sahipleri, köylüler için yoksullaşma ve ekonomik yıkım getiren pandemi koşul-
larında dahi servetlerini büyüten büyük holding sahiplerinin pamuk ellerinin ceblerine inmesini sağlasın.

Servet vergisi getirilmeden, sermaye hareketleri kısıtlanmadan, rantiyecilerin bütçeye uzanan hortum-
ları kesilmeden halkın sırtından sağlanan bu zenginliklerin halkın kurtuluşu için kullanılması mümkün 
değildir.

1920 TKP işçi ve emekçi halkımızı insanların yaşlarına bağlı ayrımcılığa ve hak kayıplarına uğratan yasak-
lara karşı mücadeleye çağırıyor.

Pandemiyle mücadelede toplumsal seferberliği sağlamak için ekonomi, sanayi ve sağlık sistemini halkçı 
temellerde yeniden örgütlemek için toplumcu kurtuluş için örgütlenmeye çağırıyor.


