
D‹SK kuruldu¤u günden
bu yana, yaln›zca

üyelerinin haklar›yla ilgilenmedi,
tüm topluma karfl› sorumlu oldu¤u-
nu bilerek hareket etti.

D‹SK ülkenin tüm sorunlar›n› ken-
di sorunu olarak gördü, çözüm için
var gücüyle çal›flt›.

‹flte bu nedenledir ki D‹SK, ülkenin
demokrasi ad›na h›zla demokrasi
d›fl›na sürüklendi¤i bu süreçte yi-
ne alanlardad›r. Bu alan da gösteri-
yor ki, D‹SK 39 y›l sonra bugün yine
mücadelenin oda¤›ndad›r.

Bizi zay›flatmak isteyen bütün güç-
lere, bütün engellemelere karfl›n
ayakta kald›k ve birlikte yürüdük.

Yürümekle de yetinmedik. De¤iflen
dünyay› alg›lamaya çal›flt›k ve ör-
gütümüzü de¤iflen dünyan›n ihti-
yaçlar› karfl›s›nda yeniden infla et-
meye koyulduk.

Bu infla süreci bugünden yar›na

bitecek bir süreç de¤ildir. Her
D‹SK’li iflçinin al›n teriyle, y›lma-
dan usanmadan örgütlenme çal›fl-
malar›n› sürdürmesiyle; her iflyeri-
ni, oturdu¤u her mahalleyi eme¤in
kazan›lm›fl kalesi haline getirme-
siyle ve bu hakl› kavgam›za yeni
arkadafllar katmas›yla üstesinden
gelinecek bir süreçtir.

SERMAYE KÜRESELLEfi‹YOR,
SALDIRGANLAfiIYOR...
Sermaye alabildi¤ine küresellefli-
yor ama yald›z› kaz›nd›¤›nda al-
t›ndan milyonlar›n yoksullu¤u, ifl-
sizli¤i, açl›¤› ve sefaleti ç›k›yor.
Sermaye, görülmedik bir açgözlü-
lük ve kurals›zl›kla, dünya anaya-
sas›n› yazmaya, kurum ve kuralla-
r›n› dayatmaya devam ediyor. 

Bu düzen, kazananlar› koruyor,
kaybedenleri yok ediyor. Üstelik
yoksulluktan sistemi de¤il, yoksul-
lar› sorumlu tutarak yap›yor bunu! 
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Kocaeli’nde on binler tek yumruk, tek yürekti:

YOKSULLU⁄A ADALETS‹ZL‹⁄E HAYIR!
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Mücadelemiz eflit, adil ve üretenlerin yönetti¤i bir 
Türkiye mücadelesidir. Mücadelemiz, ülkemiz tam

anlam›yla demokratikleflinceye, sendikal hak ve 
özgürlükleri eksiksiz olarak kullan›ncaya, insan 
haklar› ihlalleri duruncaya, özgürlük, eflitlik ve 

kardefllik yerleflinceye kadar sürecek! 
Bu mücadeleyi, bütün ezilenlerle, emekçilerle, 

köylülerle, gençlerle, kad›nlarla, emeklilerle, iflsizlerle
birlikte örmeye devam edece¤iz!



‹nsan kan›, insan haklar› masaya
yat›r›l›yor, her fley

paraya

ve güce havale ediliyor. Sistem,
her koyun kendi baca¤›ndan as›l›r
anlay›fl›n›, bireycili¤i dayat›yor ve

dayan›flma duygular›n› zay›flat-
mak için her yola baflvuruyor.

Bunlara bir de, bilinçlerimizi kö-
reltmek için "baflka alternatifimiz
yok" iddialar› eklendi¤inde sorun-
lar›m›z daha da büyüyor. 

TÜRK‹YE’DE SERMAYE 
YEN‹DEN YAPILANIYOR...
Türkiye y›llard›r küresel sermaye-
nin ihtiyaçlar› do¤rultusunda ye-
niden yap›land›r›l›yor. Halk›n der-
dine derman olma yalanlar›yla ik-
tidar koltu¤una kurulan AKP Hü-
kümeti, IMF talimatlar›n› yerine
getirmede büyük bir heves gösteri-
yor. Bu hevesin bedelini ise ne ya-
z›k ki emekçiler ve yoksul halk
ödüyor. 

Bu hükümet son bir y›lda iflsizlik,
yoksulluk ve ya¤ma yasalar›na
imza att›. Her evden bir iflsiz, her
mutfaktan bir yang›n, her tafl›n al-
t›ndan bir vurgun ç›k›yor. Gelir da-
¤›l›m›ndaki adaletsizlik, vergi yü-
kündeki adaletsizlik, ücretlerdeki
adaletsizlik, e¤itim ve sa¤l›ktaki
adaletsizlik, yönetimde keyfilik ve
hukuksuzluk alabildi¤ine sürüyor. 

RAKAMLARLA TÜRK‹YE...
• 900 bin insan aç; 20 milyona ya-
k›n insan yoksul, 

• ‹flsizlik oran› yüzde 10’lar› çok-
tan aflt›, 

• 7 milyona yak›n insan kay›td›fl›
çal›fl›yor, 

• Her bir çocuk 4 bin 500 dolar
borçlu do¤uyor, 

• Vergilerimizin yüzde 65’i ve büt-
çenin yüzde 40’› faize gidiyor, 

• En zengin yüzde 20’nin geliri, en
yoksul yüzde 20’nin gelirinin 8
kat›ndan fazla, 

• Toplam vergi gelirinin sadece
yüzde 7’si holdinglerden, banka-
lardan al›n›rken; asgari ücretli y›l-
l›k gelirinin yüzde 40’›n› vergi ola-
rak ödüyor, 380 YTL ücret eline
geçiyor, 

• Ekonomi son 25 y›lda 3 kat bü-
yürken; ücretler erimeye devam
ediyor, 

• Yat›r›m harcamalar›n›n bütçe pa-
y› 20 y›l önce yüzde 21.3 iken, bu-
gün yüzde 6.5,

• Çiftçinin geliri son 5 y›lda yüzde
20’den fazla azal›rken; küçük es-
naf ayakta kalam›yor, iflçilerin,
emeklilerin, gençlerin, kad›nlar›n
çilesi büyüyor, 

• Özellefltirmeler fütursuzca sürü-
yor,

• AKP Hükümeti’nin 3 y›lda yapt›-
¤› borç, 80 y›ll›k Cumhuriyet tarihi
borçlar›n›n iki kat›na eflit. Hükü-
metin göreve geldi¤i günden bu
yana iç ve d›fl borç stoku 116.9
milyar dolar artt›,

• Ve Türkiye, otuz OECD ülkesi
aras›nda gelir da¤›l›m› en bozuk
ikinci ülke.
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S‹YASAL ‹KT‹DAR fi‹MD‹ DE
YEN‹ SALDIRILAR PEfi‹NDE
Bütün bu yaflad›klar›m›z yetmez-
mifl gibi, AKP iktidar› flimdi de gö-
zünü emeklilik yafl›na, sosyal gü-
venli¤e dikiyor.

K›dem tazminatlar›m›z› kufla çe-
virmek, emeklilik yafl›n› yükselt-
mek ve üstelik emekli maafllar›n›
indirmek istiyorlar. 

“Kamu Reformu” ad› alt›nda ka-
musal alan tasfiye edilirken, per-
sonel rejimi yasalar› ve esnek üre-
tim planlamalar›yla emekçiler ör-
gütsüzlefltirilmek, kölelefltirilmek
isteniyor.  

Asgari ücreti kapal› kap›lar ard›n-
da, iflçilerin ailesiyle birlikte ya-
flam koflullar› ve ILO normlar› göz
önüne al›nmadan bir sefalet ücreti
olarak belirliyorlar.

Sendikalaflman›n önüne iflkolu ve
iflletme barajlar›n›, noter flart›n›,
grev ertelemelerini ve y›llar süren
yetki sorunlar›n› koyarak en do¤al
hakk›m›z olan örgütlenmenin önü-
nü t›k›yorlar. Kendi imzalad›klar›
uluslararas› sözleflmeleri görmek
ve uygulamak istemiyorlar.

Hükümet'in IMF'ye verdi¤i “Niyet
Mektubu” IMF taraf›ndan onay-
land›. Mektuba göre, Sosyal Gü-
venlik Kurumu Kanun Tasar›s› ile
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanun Tasar›s› TBMM
Genel Kurulu'ndan geçecek.

Tasar› kabul edildi¤inde ise flöyle
bir tabloyla karfl›laflaca¤›z:

• Emeklilik yafl› 68’e, prim gün sa-
y›s› 9 bine ç›kar›lacak; emekli ma-
afllar› %23 ile %33 aras›nda düflü-
rülecek!

• Ayl›k geliri 127 YTL’den fazla
olan herkesten 64 ile 431 YTL ara-
s›nda sa¤l›k vergisi al›nacak!

• Sa¤l›k hizmetleri Temel Teminat
Paketi ile s›n›rlanacak, daha fazla-
s› için ek sigorta yapt›rmak gere-
kecek!

• ‹laca ulaflmak giderek zorlafla-
cak; katk› pay›n›n yan›nda ayr›ca
fark ödemek zorunda kal›nacak!

• Paras› olan paras› kadar sa¤l›k
hizmeti alabilecek!

• Genel Sa¤l›k Sigortas› vergisini
ödeyemeyenler sa¤l›k hizmeti ala-
mayacak!

• Sa¤l›k hizmetleri piyasan›n vah-
fli koflullar›na b›rak›lacak!

‹ktidar bütün bu geliflmelerle biz-
lere “Paran kadar oku, paran
kadar yafla, paran kadar insan
muamelesi gör” diyor.

SOSYAL DEVLET TÜM 
YURTTAfiLARINA Efi‹T 
DAVRANMAK ZORUNDADIR!
Oysa as›l olan, devletin tüm yurt-
tafllar› için eflitlik gözeterek dav-
ranmas›d›r. Devlet, sa¤l›k hizmet-
lerini, e¤itim ve di¤er bütün kamu-
sal hizmetleri tüm yurttafllar›n ra-
hatça eriflmesini sa¤lamakla ve bu
haklardan yararlanmada tüm yurt-
tafllar›na eflit davranmakla yü-
kümlü de¤il midir? 

Çankaya’da oturanlarla, Edirne’de-
ki köylü Recep day›, Diyar-           
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bak›r’daki Ayfle nine, Adana’daki
iflçi Hasan bu haklara eflit bir bi-
çimde sahip olmal›d›r.

Vatandafl›n›n insan onuruna yara-
fl›r bir biçimde yaflam›n› sürdür-
mesini sa¤lamak sosyal devletin
temel görevidir.

YA HAYAL ALEM‹NDE 
YAfiAMAK, YA DA BU 
G‹D‹fiE DUR DEMEK...
‹ki seçene¤imiz var; ya totolar, lo-
tolar ve flans oyunlar› oynayarak
sefaletimize son verme rüyalar›
görece¤iz, ya da bu memleketin
her köflesini birer mücadele mev-
zisine dönüfltürecek, kendi gelece-
¤imizi kendi ellerimizle kuraca-
¤›z!. 

D‹SK’liler her zaman kendi güçle-

rine güvenmifl, geleceklerine hiçbir
zaman ipotek koydurtmam›fllard›r!

D‹SK TAVRINI MÜCADELEDEN
YANA KOYMUfiTUR...
Biz D‹SK olarak, bir yandan eko-
nomik demokratik mücadele verir-
ken, bir yandan da siyasal sürece
müdahale edece¤iz. 

D‹SK sermayeden ba¤›ms›zd›r, dev-
letten ba¤›ms›zd›r, siyasi partiler-
den ba¤›ms›zd›r. 

Ama D‹SK her zaman emekten ya-
na, demokrasiden yana ve soldan
yana olmufl ve siyasete de bu do¤-
rultuda müdahale etmifltir. 

D‹SK, bundan sonra da bu anlay›-
fl›n› aktif olarak sürdürecektir.
Toplumsal muhalefetle siyasal

muhalefetin bütünleflmesi için
üzerine düfleni yerine getirecektir.

MÜCADELE ULUSLARARASI
ALANDA DA SÜRDÜRÜLECEK
Sermeyenin küreselleflmesine karfl›
dünyan›n bütün ülkelerinde muhalif
hareketler dalga dalga yay›l›yor.
Dünyan›n dört bir yan›nda yefleren
küresel kapitalizm karfl›t› hareketler
ve direnifller umudumuzu art›r›yor.
“Baflka bir Türkiye, baflka bir ya-
flam, baflka bir dünya mümkün!"
fliar›yla, küresel sald›r›ya karfl› eme-
¤in ve ezilenlerin dayan›flmas›n›, di-
reniflini örgütlemeyi sürdürece¤iz! 

Ezilenlerin, emekçilerin nas›rl› el-
leriyle kurulacak dünyaya olan
umudumuz tükenmedi, tükenme-
yecek, tüketemeyecekler!
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D‹SK’L‹LER!
Bu umudu daha da
büyütme göreviyle

karfl› karfl›yay›z. 

Birli¤imiz,
dayan›flmam›z ve

mücadelemiz devam
ediyor! 

Mücadelemiz eflit,
adil ve üretenlerin

yönetti¤i bir Türkiye
mücadelesidir. 

Mücadelemiz,
ülkemiz tam

anlam›yla
demokratikleflinceye;

sendikal hak ve
özgürlükleri eksiksiz
olarak kullan›ncaya,

insan haklar›
ihlalleri duruncaya,
özgürlük, eflitlik ve

kardefllik 
yerleflinceye kadar

sürecek! 

Bu mücadeleyi,
bütün ezilenlerle,

emekçilerle,
köylülerle, gençlerle,

kad›nlarla, 
emeklilerle, 

iflsizlerle birlikte
örmeye devam

edece¤iz!

Yaflas›n
mücadelemiz!

Yaflas›n D‹SK!


