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İŞÇİLERİN	YARARINA	OLAN	MEMLEKETİN	
YARARINADIR!	

Konfederasyonumuz	 DİSK’in	 52.	 mücadele	 yılını	 kutluyoruz.	 DİSK	 1960’lı	
yıllarda	 yükselen	 sosyal	 ve	 sınıfsal	 mücadelelerin	 içinden	 sınıf	 esaslı	 ve	
demokratik	 bir	 sendikacılık	 anlayışının	 temsilcisi	 olarak	 doğdu.	 1961	
Anayasasının	 sağladığı	 demokratik	 ve	 sosyal	 hakları	 savunmak	 ve	 bunları	
derinleştirmek	 hedefini	 önüne	 koyan	 DİSK’in	 kuruluşunda	 Saraçhane	
Meydanı	 önemli	 bir	 kilometre	 taşıdır;	 Türkiye	 işçi	 sınıfının	 ayağa	 kalktığı	
yerdir.	31	Aralık	1961’de	sendika,	toplu	sözleşme	ve	grev	hakkını	savunmak	
için	 on	 binlerce	 işçi	 Saraçhane	 Meydanını	 doldurmuş,	 Saraçhane	 Mitingi	
işçilerin	 bir	 sınıf	 olarak	 Türkiye	 sahnesine	 çıktıkları	 gün	 olarak	 tarihe	
geçmiştir.		

1970’lerin	 sonlarından	 bu	 yana,	 emeğin	 toplumsal,	 siyasal	 ve	 sendikal	
gücünü	 kırmaya	 dayanan	 sermaye	 çıkarlarına	 dayalı	 neoliberal	 politikalar	
dünyayı	 büyük	 bir	 sosyal,	 ekonomik,	 siyasal	 ve	 çevresel	 felakete	
sürüklüyor.	Neoliberal	küreselleşme,	iki	yüzyılı	aşkın	bir	mücadelenin	ürünü	
olan	sosyal	ve	sendikal	hakları	tahrip	ediyor.	Sömürüyü,	eşitsizliği	ve	sosyal	
adaletsizliği	 derinleştiriyor.	 Çalışma	 güvencesizleşiyor,	 sosyal	 eşitsizlikler	
artıyor,	 neoliberalizmin	 tutsağı	 haline	 gelmiş	 ana	 akım	 siyasi	 partilere	
güven	 azaldıkça	 otoriter	 rejimler	 yaygınlaşıyor.	 Sadece	 sosyal	 ve	 sendikal	
hakları	 değil,	 siyasal	 hakları	 da	 umursamayan	 neoliberal	 küreselleşme	
demokrasi	karşıtlığını	güçlendiriyor.		

Emeğin	gücünün	kırılmasına	yönelik	bu	model	gerek	küresel	gerekse	ulusal	
düzeyde	 gelir	 ve	 servet	 eşitsizliklerini	 artırıyor.	 Eşitsizliğin	 ve	 yoksulluğun	
derinleştiği	 koşullarda,	 sermaye	 çıkarlarını	 korumak	 ve	 bu	 eşitsizlikleri	
yönetmek	 için	demokratik	kazanımları	ortadan	kaldıran,	 ırk/cinsiyet/inanç	
ayrımcılığını	 körükleyerek	 emeğiyle	 yaşayanların	 birleşip	 haklarını	
savunmasını	engelleyen	siyasi	liderler/partiler	küresel	çapta	güç	kazanıyor.	
Enflasyon,	kemer-sıkma	politikaları	ve	işsizlik	ülke	ekonomileri	üzerinde	bir	
karabasan	 gibi	 dolaşırken,	 işçilerin	 tepkileri	 şiddetle	 bastırılıyor	 veya	
demokrasi	 karşıtı	 otoriter	 sağcı	 partilerce	 rayından	 çıkarılıyor.	 Sayısal	
olarak	giderek	büyüyen,	çalışma	ve	yaşam	koşulları	da	birbirine	yakınsayan	
işçilerin	 birleşmeleri,	 aşırı	 sağ	 siyasetlerin	 kışkırttığı	 önyargılarla	
engelleniyor.		
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Neoliberalizm	 özellikle	 2008	 finansal	 kriziyle	 birlikte	 iflas	 bayrağını	
çekmesine	karşın,	neoliberal	kapitalist	modelde	 ısrar	ediliyor.	Sermayenin	
1980’lerden	bu	yana	ortadan	kaldırmaya	çalıştığı	işçi	sınıfı	mücadeleleri	ve	
devrimleriyle	 kazanılan	 sosyal	 ve	 sendikal	 haklar	 ve	 bunlara	 dayalı	
toplumsal	 sözleşmeler	 sermaye	 ve	 hükümetler	 tarafından	 yok	 ediliyor.	
Neoliberal,	anti-sosyal	ve	otoriter	dünya	tasarımı	gezegenimizi	bir	felakete,	
bir	barbarlık	çağına	doğru	sürüklüyor.		

2019’da	 100.	 yılını	 kutladığımız	 Uluslararası	 Çalışma	 Örgütü	 de	 yeni	
yayınladığı	 Çalışmanın	 Geleceği	 Raporu’nda	 daha	 adil	 ve	 insan	 odaklı	 bir	
çalışma	 yaşamı	 için	 toplumsal	 sözleşmenin	 yenilenmesi	 gerektiğini	
vurguluyor.	 İnsanca	bir	çalışma	yaşamı,	daha	adil	bir	dünya	için,	güvenceli	
ve	 insanca	 işler	 için	 Neoliberalizme	 karşı	 yeni	 bir	 toplumsal	 sözleşmeyi	
savunmak	gerek.	

Türkiye	de	bu	gelişmelerden	bağımsız	değil.	Türkiye’de	otoriter	yeni	rejim,	
sermaye	 birikiminin	 sorunsuz	 devam	 etmesi	 ve	 kendi	 siyasal	 iktidarının	
devamı	dışında	hiçbir	şeyi	umursamıyor.	Hukuk	devleti	ile	birlikte	sosyal	ve	
sendikal	haklar	da	tahrip	ediliyor.		

Ekonomik	 kriz	 sosyal	 ve	 sendikal	 haklardaki	 tahribatı	 daha	 da	 artırıyor.	
Ekonomik	 krizin	 faturasının	 krizin	 sorumlularına	 değil	 de	 çalışanlara	
kesilmesi,	 sorunları	 daha	 da	 ağırlaştırıyor.	 Otoriter	 başkanlık	 rejiminde	
kararların	giderek	tek	kişide	toplanması,	müzakere,	görüşme,	toplumsal	ve	
siyasal	 mutabakatın	 ortadan	 kaldırılması	 birikmiş	 sosyo-ekonomik	
sorunların	çözümünü	daha	da	zorlaştırıyor.	Otoriterizm	çalışma	hayatında	
da	 hakim	 bir	 eğilim	 haline	 geliyor.	 Yükselen	 otoriterizm	 sadece	 siyasal	
demokrasiyi	ve	hukuku	değil,	işçinin	hak	aramasını	ve	çalışma	hukukunu	da	
zayıflatıyor.		

Yaşanabilir	bir	ülke	için	emeği,	demokrasiyi,	barışı,	laikliği	temel	alan;	akla,	
bilime	ve	sosyal	hukuk	devleti	anlayışına	dayalı	yeni	bir	toplumsal	sözleşme	
şarttır.	Bu	toplumsal	sözleşme	esas	olarak	nüfusun	çoğunluğunu	oluşturan	
ve	 ülkenin	 tüm	 değerlerini	 üreten	 işçi	 sınıfının	 taleplerini	 esas	 almalı,	
toplumun	 sermaye	 ve	 servet	 sahibi	 yüzde	 1’inin	 değil,	 yüzde	 99’unun	
korunmasını	hedeflemelidir.		

DİSK	 52.	 kuruluş	 yılında	 yeni	 bir	 toplumsal	 sözleşme	 kapsamında	 çalışma	
yaşamına	dair	işçi	sınıfının	acil	temel	taleplerini	şöyle	sıralıyor:		
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GÜVENCELİ,	ADİL	VE	İNSANCA	ÇALIŞMA	HAKKI		

Türkiye’de	çalışma	hakkı	daha	önce	hiç	olmadığı	kadar	sistematik	ve	yaygın	
bir	 saldırı	 altındadır.	 Neoliberal	 dönüşüm	 ile	 beraber	 yaygınlaşan	
güvencesiz	 çalışma	 biçimleri	 ağırlığını	 artırmakta,	 geçmişte	 görece	
güvenceli	sayılan	işler	dahi	güvencesiz	hale	gelmekte,	artan	işsizlik	çalışma	
hakkını	tahrip	etmektedir.	

Ülkemizde	 otoriter	 rejim	 değişikliği	 sürecinin	 bir	 yansıması	 olarak,	 kamu	
istihdamı	da	güvencesizliğin	kaynağı	durumuna	gelmiştir.	OHAL	sürecinde,	
KHK	 ile	 tasfiyeler,	 güvenlik	 soruşturması	 gibi	 yöntemlerle	 150	 bin	 kişinin	
çalışma	 hakkı	 doğrudan	 siyasal	 iktidar	 tarafından	 gasp	 edilmiş;	OHAL’den	
sonra	 da	 OHAL	 uygulamaları	 devam	 etmiş	 ve	 kamu	 istihdamı	 eski	 kısmi	
güvenceli	 halini	 tamamen	 yitirmiştir.	 Özel	 sektörde	 de	 güvenlik	
soruşturmaları	yaygınlaşmakta;	siyasi	görüşü,	kimliği,	 inancı,	düşüncelerini	
ifade	etmesi	gibi	nedenlerle	işten	çıkarmalar	artmaktadır.		

AKP	döneminde	 işsizlik	 oranları,	 kendinden	önceki	 döneme	göre	 ciddi	 bir	
yükseliş	 göstermiştir.	 1988	 ile	 2002	 arasında	 yıllık	 ortalama	 işsizlik	 oranı	
yüzde	 8	 olarak	 gerçekleşirken,	 AKP	 hükümetleri	 dönemi	 olan	 2003-2018	
arasında	yıllık	ortalama	işsizlik	oranı	yüzde	10,73’e	çıkmıştır.		

AKP’nin	 iktidara	 geldiği	 2002	 yılı	 sonunda	 yüzde	 10,3	 olan	 işsizlik	 oranı	
2008	krizi	sonrasında	yüzde	14’e	yükselmiş;	böylece	AKP	büyük	bölümünde	
koalisyon	 hükümetleri	 olan	 1988-2002	 dönemine	 göre	 işsizliği	 yaklaşık	 4	
puan	yükseltmiştir.	Devasa	teşviklere	ve	iddialı	istihdam	seferberliği	söylem	
ve	 girişimlerine	 rağmen	 AKP	 hükümetleri	 işsizlikle	 mücadelede	 başarılı	
değildir.	

Ekonomik	 kriz	 de	 güvencesiz	 çalışma	 dayatmasını	 yaygınlaştırmaktadır.	
“Çalışma	 yaşamındaki	 katılıkların	 giderilmesi”	 adı	 altında	 daha	 da	
güvencesiz	 ve	 otoriter	 bir	 çalışma	 düzeni	 hükümet	 ve	 sermaye	 örgütleri	
tarafından	talep	edilmektedir.	

Çalışma	 hakkının	 güvence	 altında	 olmaması,	 tüm	 diğer	 hakların	 da	
kullanımını	 kısıtlamaktadır.	 İşini	 kaybetmemek	 için	 görüş	beyan	etmeyen,	
siyasi	 tutumunu	 gizleyen,	 üye	 olacağı	 sendikayı	 bile	 özgürce	 seçemeyen	
çalışanların,	 temel	 yurttaşlık	 hakları	 kısıtlanmaktadır.	 Çalışma	 hakkının	
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güvence	 altında	 olmadığı	 bir	 toplumda,	 işçi	 sınıfı	 yurttaş	 değil	 “tebaa”	
olmaya	zorlanmaktadır.		

Bu	 nedenle	 güvenceli	 ve	 insanca	 çalışma	 hakkı	 için,	 daha	 kısa	 çalışma	
saatleri	 ve	 tam	 istihdam	 mücadele	 aynı	 zamanda	 bir	 yurttaşlık	
mücadelesidir.		

	

ÖZGÜR	 TOPLU	 PAZARLIK,	 TOPLU	 EYLEM	 ve	 GREV	
HAKKINA	DAYALI	SENDİKAL	HAKLAR		

Emeğin	toplumsal,	siyasal	ve	sendikal	gücünü	kırmaya	dayanan	politikalar,	
örgütlenmeyi,	 toplu	 sözleşmeyi	 ve	 grev	 hakkı	 başta	 olmak	 üzere	 hak	
aramaya	 yönelik	 etkili	 eylem	 hakkını	 büyük	 oranda	 ortadan	 kaldırmıştır.	
Tüm	 dünyada	 demokratik	 kazanımların	 gerileyerek,	 otoriter,	 baskıcı,	
ayrımcı	 iktidarların	 yükselişinin	 temelinde,	 emeğin	 örgütlenmesinin	
engellenmesine	dayalı	sistem	vardır.	Sendikalar	başta	olmak	üzere	emeğin	
örgütlü	gücü	zayıfladıkça,	demokrasi	de	gerilemiştir.	

Bugün	 ülkemizde	 sendikalaşma	 yüzde	 10	 civarında	 gözükse	 de	 özel	
sektörde	 toplu	 sözleşme	 hakkını	 kullanabilen	 işçi	 oranı	 yüzde	 5’lere	
gerilemiş,	oldukça	dar	bir	hak	olarak	 tanınan	grev	hakkı	kullanılamaz	hale	
getirilmiştir.	 AKP’nin	 iktidara	 geldiği	 2002	 yılından	 bu	 yana	 7’si	 OHAL	
döneminde	 olmak	 üzere	 toplamda	 193	 bin	 işçiyi	 kapsayan	 16	 grev	
yasaklanmıştır.	

Örgütlenmenin	önündeki	işyeri-işkolu	barajı	başta	olmak	üzere	tüm	hukuki	
ve	 fiili	 engeller	 kaldırılmalı,	 grev	 yasaklarına	 ve	 ertelemelerine	 son	
verilmeli,	 ILO	 normları	 başta	 olmak	 üzere	 evrensel	 standartlara	 uygun	
biçimde	sendikal	haklar	güvence	altına	alınmalı	özgür	 toplu	 toplu	pazarlık	
ve	 toplu	 eylem	 hakkına	 dayalı	 yeni	 bir	 sendikal	 haklar	 çerçevesi	 kabul	
edilmelidir.	

Demokratik	ve	güçlü	bir	sendikal	hareket,	geniş	bir	toplu	sözleşme	kapsamı	
sadece	 işçiler	 için	 değil	 demokrasinin	 kökleşmesi	 ve	 sosyal	 temellere	
dayanması	için	de	zorunludur.		
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KAMUSAL	SOSYAL	GÜVENLİK	HAKKI	

Sosyal	 güvenlik,	 başta	 işçiler	 olmak	 üzere	 bütün	 yurttaşların	 beşikten	
mezara	 kadar	 ihtiyacıdır.	 Çalışanların	 sosyal,	 ekonomik,	 biyolojik	 ve	 işten	
kaynaklan	 risklere	karşı	 korunması	demokratik	 ve	 sosyal	hukuk	devletinin	
olmazsa	 olmazıdır.	 Sosyal	 güvenlik	 haklarının	 bütün	 dünyada	 olduğu	 gibi	
ülkemizde	de	neoliberal	tahribattan	payını	aldığı	bilinmektedir.		

Emeklilik	 hakkı	 zorlaştırılıyor,	 emeklilerin	 yaşam	 koşulları	 ağırlaşıyor,	
kamusal	 sağlık	hizmetleri	niteliksizleştiriliyor.	Ülkemizde	de	emekli	olmayı	
zorlaştıran	 düzenlemelerin	 ardından,	 güvenceli	 çalışmanın	 da	 ortadan	
kaldırıldığı	 bir	 ortamda,	 emekli	 olmak	 giderek	 zorlaşıyor.	 Genç	 işsizlik	
oranlarının	yüksek	olduğu	bir	ortama	emeklilik	hakkının	da	yaş	gibi	 çeşitli	
gerekçelerle	 tırpanlanması	 fiilen	 emeklilik	 hakkının	 gaspı	 anlamına	
gelmektedir.	Emekli	aylıklarının	asgari	ücretin	dahi	altına	düşmesi,	yıllarca	
üretmiş,	 bu	 ülkeye	 emek	 vermiş	 insanların	 biyolojik	 olarak	 varlıklarını	
sürdürmelerini	bile	zora	sokmaktadır.		

Toplumun	 geniş	 kesimlerinin	 emeklilik	 hakkı	 eksenindeki	 mağduriyetleri	
ortada	 iken,	 bir	 avuç	 siyasi	 kadroya	 “kıyak	 emeklilik”	 ve	 “çift	 dikiş”	 gibi	
ayrıcalıkların	tanınması	adaletsizliği	daha	da	büyütmektedir.		

Emeklilik	hakkı	ve	emeklilerin	insanca	yaşam	hakkı	güvence	altına	alınmalı,	
emeklilikte	 yaşa	 takılanların	 sorunları	 çözülmeli,	 asgari	 ücretin	 altında	
kalan	emekli	maaşları	başta	olmak	üzere	tüm	emeklilerin	maaş	ve	gelirleri	
insanca	yaşanabilecek	bir	düzeye	çekilmelidir.		

VERGİDE	 ADALET	 ŞART:	 İŞÇİ	 SINIFI	 ÜZERİNDEKİ	
ÇİFTE	VERGİ	YÜKÜNE	SON	VERİLMELİ	

“Yeniden	 bölüşüm”	 süreciyle	 eşitsizlikleri	 kısmen	 azaltmaya	 yönelik	 olan	
vergi	 sistemi,	neoliberal	dönemde	giderek	artan	boyutlarda	 işçi	 sınıfından	
sermayeye	 kaynak	 aktarımının	 doğrudan	 bir	 aracı	 haline	 gelmiş	
durumdadır.	 Dünyanın	 bir	 çok	 ülkesinde	 “yoksuldan	 alıp	 zengine	 veren”	
vergi	politikalarına	karşı	işçilerin,	emekçilerin	tepkileri	yükselmektedir.		

Ülkemizde	 de	 iktidara	 yakın	 sermaye	 gruplarının	 vergileri	 sıfırlanırken,	
vergi	 yükü	 hem	 dolaylı	 vergilerle	 hem	 de	 gelir	 vergisiyle	 işçi	 sınıfının	
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omuzlarına	yıkılmaktadır.	İşçinin	işvereninden	yüksek	oranda	vergi	ödediği	
bir	sistem	kabul	edilemez.		

Az	kazanandan	az,	çok	kazanandan	çok	vergi	alınan,	asıl	olarak	kar	ve	faiz	
gelirlerinin,	 servetin	 vergilendirilmesine	 dayalı	 bir	 sistem	 kurulmalı,	
emekçilerin	üzerinde	büyük	bir	yük	olan	dolaylı	vergiler	azaltılmalı	ve	hatta	
kaldırılmalıdır.		

İŞÇİ	SINIFININ	ACİL	TALEPLERİ	

Sendikalaşma	ve	Grev	Hakkı		

Sendikal	 nedenli	 işten	 çıkarmalar	 çalışma	 yaşamının	 en	 büyük	 sorunu	
olmaya	devam	ediyor.	Sendikal	nedenli	işten	çıkarmalara	karşı	iş	güvencesi	
yaptırımları	güçlendirilmeli	ve	işler	hale	getirilmelidir.	

Sendikal	 barajlar	 kaldırılmalıdır.	 Sendikal	 barajlar	 sendikal	 örgütlenmenin	
özünü	 ortadan	 kaldırıcı	 hale	 gelmiştir.	 İşkolu	 ve	 işyeri/işletme	 barajları	
kaldırılmalıdır.	

Grev	 hakkı	 eksiksiz	 tanınmalıdır.	 Bir	 yasaklar	 rejimine	 dönüşen	 grev	
erteleme	uygulamalarına	son	verilmelidir.	

Ücretler	Enflasyona	Karşı	Korunmalıdır	

Enflasyondaki	 beklenmedik	 artış	 2018	 ücretlerini	 eritti.	 Özel	 sektör	
işçilerinin	yüzde	95’i	toplu	iş	sözleşmesinden	yoksun	olduğu	için	enflasyon	
karşısında	ciddi	kayıplar	yaşamaları	 söz	konusudur.	Çalışanların	krize	karşı	
korunması	için	ücretlere	en	az	enflasyon	oranında	zam	yapılmalıdır.	

Taşeron	 İşçilerin	Kadroya	Alınmasında	Yaşanan	Ayrımcılığa	
Son	Verilmelidir	

En	başından	beri	 hukuksuz	 ve	 eşitsiz	 bir	 şekilde	 yürütülen	 kamu-belediye	
taşeron	 işçilerinin	 kadroya	 alınması	 sürecinde	 yaşanan	 ayrımcılığa	 son	
verilmelidir.	 OHAL	 KHK’sı	 sebebiyle,	 kamu	 işçisi	 olarak	 kadroya	 alınmayıp	
belediye	 şirketlerine	 geçirilen	 taşeron	 işçiler	 kamu	 işçisi	 olarak	 kadroya	
alınmalıdır.	
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Kamuya	 ve	 belediye	 şirketlerine	 geçirilen	 taşeron	 işçilere	 ikinci	 sınıf	 işçi	
muamelesi	 yapılmasına	 son	 verilmelidir.	 4+4	 zam	 uygulamasına	 son	
verilmeli,	 kamuya	 ve	 belediye	 şirketlerine	 geçirilen	 işçilere	 aynı	 işi	 yapan	
işçilerle	eşit	ücret	verilmeli	ve	2020	yılı	ortalarına	kadar	fiilen	askıya	alınan	
toplu	sözleşme	hakları	tanınmalıdır.	

Emekli	 Aylık	 ve	 Gelirleri	 Derhal	 Güncellenmeli,	 Yaşa	
Takılanların	Sorunları	Çözülmelidir	

Aynı	 koşullarda	 emekli	 olanlar	 arasında	 büyük	 farklılıklar	 yaşanmaktadır.	
Dahası	 emeklilerin	 ve	 hak	 sahiplerinin	 önemli	 bir	 bölümü	 asgari	 ücretin	
altında	aylık	ve	gelir	almaktadır.	

Ekonomik	krizin	en	çok	etkilediği	kesimlerin	başında	emekliler	gelmektedir.	
İlk	adım	olarak	asgari	ücretin	altında	olan	tüm	emekli	aylık	ve	gelirlerinin	
derhal	 asgari	 ücret	 düzeyine	 çıkarılması	 gerekir.	 Asgari	 ücretin	 altında	
emekli	 aylığı	 ve	 geliri	 olmaması	 için	 yasal	 düzenleme	 yapılmalı,	
emeklilikte	yaşa	takılanların	sorunları	çözülmelidir.	

Bir	diğer	adım	olarak	emekli	aylık	ve	gelirlerine	sadece	enflasyon	değil	milli	
gelir	artışı	da	dikkate	alınarak	zam	yapılmalıdır.	

İşçilerin	 Vergi	 Yükü	 Düşürülmeli,	 Asgari	 Ücret	 Vergi	 Dışı	
Bırakılmalıdır		

Türkiye	 dünyanın	 en	 adaletsiz	 vergi	 sistemlerinden	 birine	 sahiptir.	
Vergilerin	 dörtte	 üçü	 ücretliler	 ve	 tüketiciler	 tarafından	 ödenmektedir.	
Çalışanları	krize	karşı	korumanın	önemli	yollarından	biri	ücretler	üzerindeki	
vergilerin	 düşürülmesidir.	 Çalışanların	 vergi	 yükünün	 düşürülmesi	 net	
ücretlerin	artmasını	sağlayacaktır.	

İşçilerin	gelirlerini	artırmak	için	asgari	ücret	net	olarak	ödenmelidir.	Asgari	
ücrete	tümüyle	vergi	muafiyeti	getirilmelidir.		

Yüzde	15’lik	ilk	dilim	vergi	oranı	yüzde	10’a	düşürülmeli.	Vergi	dilimleri	en	
az	enflasyon	ve	milli	gelir	artışı	oranında	yükseltilmelidir.		
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Toplu	 İşten	 Çıkarmalar	 Yasaklanmalı	 ve	 Yargı	 İznine	
Bağlanmalıdır	

Krizin	 en	 önemli	 sonucunun	 işsizlik	 olacağını,	 ekonomik	 krizin	 işletmeler	
üzerinde	 yaratacağı	 yükün	 en	 kestirme	 yol	 olarak	 işçilerin	 işten	
çıkarılmasıyla	 sonuçlanacağını	 ve	 hatta	 pek	 çok	 şirketin	 krizi	 fırsata	
çevirmeye	çalışacağı	biliniyor.	

Kriz	 dönemlerin	 toplu	 işten	 çıkarmalar	 yasaklanmalı,	 işçiden	 ve	
işletmeden	 kaynaklı	 geçerli	 nedene	 dayalı	 işten	 çıkarmalarda	 yargı	 izni	
aranmalıdır.	Bilindiği	gibi	mevcut	sistemde	işten	çıkarılan	 işçi	mahkemeye	
başvurmakta	 ve	 işe	 iade	 istemektedir.	 Bu	 yöntem	 tersine	 çevrilmeli	 ve	
ekonomik	gerekçeli	işten	çıkarmalarda	işveren	mahkemeden	izin	almalıdır.		

Krizin	etkilerinin	en	ağır	biçimde	hissedileceği	 işsizlik	 sorunu	 ile	mücadele	
edilmeli,	güvenceli	kamu	istihdamı	artırılmalıdır.	

İşsizlik	 Sigortası	 Fonu	 Krize	 Karşı	 İşçiler	 Yararına	
Kullanılmalıdır	

İşsizlik	Sigortası	Fonu	siyasal	iktidarın	arpalığı	olmaktan	çıkarılmalı	ve	krizde	
işçi	sınıfını	koruyacak	bir	mekanizmaya	dönüştürülmelidir.		

İşsizlik	 Sigortasından	 yararlanma	 koşulları	 kolaylaştırılmalıdır.	 Krizin	 en	
önemli	 sonucunun	 işsizlik	 olacağı	 ortadayken	 kriz	 koşullarında	 işsizlik	
sigortasından	 yararlanma	 koşullarının	 esnetilmesi	 gerekir.	 İşsizlik	
Sigortasından	yaralanmak	için	son	üç	yılda	600	gün	olan	yararlanma	koşulu	
180	güne	indirilmeli	ve	işsizlik	ödeneklerinin	miktar	ve	süresi	uzatılmalıdır.	

Ücret	Garanti	Fonu	uygulaması	iyileştirilmelidir.	Mevzuat	halen	işçilerin	üç	
aylık	 ücret	 alacaklarını	 garanti	 altına	 almaktadır.	 Bu	 süre	 en	 az	 6	 aya	
çıkarılmalı	ve	tüm	işçi	alacaklarını	kapsamalıdır.		

Çalışma	Süreleri	Kısaltılmalıdır	

	“Herkesin	çalışması	 için,	herkesin	daha	az	 çalışması”	 ilkesi	doğrultusunda	
haftalık	çalışma	süresi	gelir	kaybı	olmaksızın	37,5	saate;	fazla	mesailer	için	
uygulanan	yıllık	270	saat	sınırı,	90	saate	düşürülmelidir.		


