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Ülkemizde kurulmak istenen yeni 
rejim, ücretiyle yaşamaya ça-

lışanlar ve dar gelirliler için, yani 
‘Cumhur’un çoğunluğu ve Cumhu-
riyetin geleceği için tehdittir. Ka-
lıcılaştırılmak istenen yeni rejimin 
hangi sınıfların çıkarına, hangi sınıf-
ların zararına olduğuna, 20 Temmuz 
2016’dan beri tanığız.

DİSK Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu Sonuç Metni, 13 Mart 2018

“OHAL’den istifade” grevlerin yasak-
landığı, sendikal hak ve özgürlüklerin 
gasp edildiği, imza toplamaktan mey-
danlara çıkmaya kadar her türden 
hak arama yönteminin baskı altın-
da alındığı, mahkemelere başvurma 
hakkının bile kısıtlandığı bir ortamda 
işçi sınıfının çalışma ve yaşam ko-
şullarını korumak ve geliştirmek ol-
dukça zorlaşmıştır.

16 YILDA İŞÇİLER NELER KAYBETTİ?

• Sendikal haklar sistematik olarak 
ihlal edildi. 16 yıllık AKP iktidarı so-
nunda, her yüz işçiden sadece 10’u 
sendikalı,  7’si toplu sözleşme kap-
samındadır. Kadınlarda sendikalaşma 
oranı ise sadece yüzde 8’dir. 

• 7’si OHAL döneminde, 16 yılda 15 
grev ertelendi ve 200 bine yakın işçi-
nin grevi fiilen yasaklandı.

• Asgari ücret ekonomik büyü-
meden payını alamadı. 2004’ten 
2017’ye reel asgari ücret, reel milli 
gelir artışı karşısında yüzde 30 kayba 
uğradı. Adaletsizlik büyüdü! 

• Gelir dağılımı daha da bozuldu. 
Nüfusun en zengin yüzde 20’si, en 
yoksul yüzde 20’sinden 7,7 kat daha 
fazla gelir elde ediyor. Türkiye, OECD 
ülkeleri arasında gelir dağılımının en 
bozuk olduğu ülkeler arasında! 

• İşsizlik sorunu çözülemedi, daha 
da derinleşti. İşsizlikteki durduru-
lamayan yükseliş sonucunda 6 mil-
yonun üzerinde insan işsizliğin pen-
çesinde yaşam mücadelesi veriyor. 
Genç işsizliği ve kadın işsizliği zirve 
yapmış durumda. 

• Güvencesiz çalışma yaygınlaştırıl-
dı. 16 yılda neredeyse esas çalıştırma 
biçimi halini alan taşeron uygulama-
sından doğan sorunları çözmek adına 
adaletsizlik daha da derinleştirildi. Ta-
şerona rahmet okutan kiralık işçilik 
uygulaması getirildi. 

• Çalışanlar borçlanarak yaşamaya 
mahkum edildi. 2002’de hane halkı 
borcunun harcanabilir hane halkı ge-
lirine oranı yüzde 4 civarında iken, bu 
oran AKP döneminde artarak 2015’te 
yüzde 50’nın üzerine çıktı. İşçiler yok-
sullaştı, borçlandı, faiz lobileri kazandı.
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• İş davalarında zorunlu arabuluculuk 
sistemi getirildi; işverenlerin “büyük 
bölümünün işçiler lehine sonuçlan-
masından” yakındığı mahkemelerde 
işçilerin hak araması zorlaştı. 

• Cumhuriyet tarihi boyunca işçilerin 
emekleriyle kurulan ne var ne yok 
ise 16 yılda satıldı ve buradan elde 
edilen 47 milyar dolar, iç ve dış borç 
ödemesi ile baraj ve otoyolların fi-
nansmanına harcandı. 80 yıllık biri-
kim savurgan bir mirasyedi tavrı ile 
16 yılda yok edildi. 

• AKP döneminde vergi, çalışanın 
ve tüketicinin sırtına yüklendi. Do-
laylı vergilerin oranı 2000 yılında yüz-
de 59 iken 2017 yılında yüzde 65’e 
yükseldi. Doğrudan vergiler ise yüzde 
41’den yüzde 35’e geriledi. Yandaş 
şirketlerin vergileri bir gecede sıfırla-
nırken, asgari ücretten yapılan ke-
sinti 426 TL’ye ulaştı.

• AKP'li yıllarda 21 binden fazla işçi 
çalışırken hayatını kaybetti. Çalı-
şırken hayatını kaybeden işçi sayısı 
2002’de 878 iken 2017’de bu rakam 
2006’ya yükseldi. 

• OECD ülkeleri arasında en uzun 
çalışma sürelerine sahip ikinci ülke 
olan Türkiye’de 16 yıl boyunca iş-
çiler çok çalışmaya devam etti. AB 
ülkelerinde haftada 40 saatten fazla 
çalışan işçilerin oranı sadece yüzde 
20 iken Türkiye’de bu oran yüzde 
74’e yükseldi. 

• Emeklilik yaşı ve prim gün sayı-
sı arttı, “emeklilikte yaşa takılanlar” 
olarak bilinen yeni bir mağduriyet 
yaratıldı. Emekli aylıkları düştü. 
2002 yılında net asgari emekli aylığı 
ile asgari ücret arasında oranı yüzde 
132 iken 2017 yılında bu oran yüzde 
96’ya geriledi. 

• AKP OHAL'i istismar ederek çalışma 
hakkını ortadan kaldırdı. 140 bine 
yakın kamu emekçisi ve işçi hu-
kuksuz biçimde işten atıldı.

• Demokratik, çoğulcu parlamenter 
rejime geçilmeli; hukuk devleti ve 
hukukun üstünlüğü ilkesi tesis edil-
meli; OHAL sonlandırılmalı; ifade, 
toplanma ve örgütlenme özgürlüğü 
önündeki engeller kaldırılmalı; kamu 
hizmetinde liyakat ve şeffaflık sağlan-
malıdır.

• Sosyal güvenlik bütün yurttaşları 
kapsamalı; çalışanların emeklilikte in-
sanca yaşayacak düzeyde aylık alması 
sağlanmalı; emeklilikte yaşa takılanla-
rın sorunları çözülmeli; emeklilik yaşı 
düşürülmeli; zorunlu bireysel emek-
lilik uygulamasına son verilmelidir. 

• Sendikal örgütlenmenin önün-
deki engeller ve barajlar kaldırıl-
malı; Türkiye'nin sendikal mevzuatı 
ILO sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı 
ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
si normlarına uygun hale getirilmeli; 
grev hakkı önündeki sınırlamalar ve 
yasaklar kaldırılmalıdır.  

• İşsizlik Sigortası Fonunun amaç 
dışı kullanımına son verilmeli; iş-
sizlik sigortasından yararlanma ko-
şulları kolaylaştırılmalı, ödeneklerinin 
miktarı ve süresi artırılmalı; kamuda 
kadrolu ve güvenceli istihdam artışı 
sağlanmalı; çırak, stajyer, kursiyer ve 
bursiyerlerin ucuz işgücü olarak kulla-
nılmasına son verilmelidir.

• Özelleştirmeler durdurulmalı ve 
özelleştirilmiş kurumlar kamuya tek-
rar kazandırılmalıdır. 

• Kamusal bir işçi sağlığı ve iş güven-
liği politikası izlenmeli, denetimler 
artırılmalı, yaptırımlar ve cezalar cay-
dırıcı hale getirilmeli, idari ve mali po-
litikası özerk ve demokratik olmalıdır.

• Taşeron uygulaması kaldırılma-
lı; kıdem tazminatı fonu tartışması 
gündemden çıkartılmalı; zorunlu ara-
buluculuktan vazgeçilmeli; iş mahke-
melerine dava açan işçiler harç ve yar-
gılama giderleri alınmamalıdır.

• Herkese güvenceli ve nitelikli iş 
sağlanmalı; haftalık çalışma süresi 
gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate dü-
şürülmeli; herkese en az bir ay ücretli 
yıllık izin hakkı tanınmalı; taşeron iş-
çilere ayrımsız kadro verilmeli; kad-
roya alınan işçilere diğer kamu işçileri 
ile eşit haklar sağlanmalı; kiralık işçilik 
kaldırılmalıdır.

• Yaşamın her alanında toplumsal 
cinsiyet eşitliği sağlanmalı; eşit ise 
eşit ücret uygulanmalı; ev içi bakım 
hizmetleri devlet tarafından sağlan-
malı; işyerlerinde kreşler açılması 
yaygınlaştırılmalıdır. 

• Asgari ücret işçinin kendisinin ve 
ailesinin insanca yaşayacağı düzeye 
yükseltilmeli, vergiden muaf olmalı, 
sadece enflasyon değil, milli gelir artı-
şı da asgari ücrete yansıtılmalıdır.

• Dolaylı vergiler düşürülmeli, temel 
tüketim mallarında KDV sıfırlanmalı, 
çalışanların gelir vergisi yükü düşürül-
melidir.


