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.
DiSK,
İLKELERİYLE BÜYÜYECEK

DİSK Yönetim Kurulu 10. Dönem
Mücadele Hedefleri ve Çalışma Programı

., ...,_ .. --···,
~· ••••• , '--~·•····-·--···---·····•·--

-~ :?·
:.r·
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9. Genel Kurul'un tamamlanmasıyla birlikte Konfederasyonumuz DİSK yeni
• bir döneme giriyor. - •· ,, -... .., " . ,~ "

9. Genel Kurul'da seçilerek DİSK bayrağını devralan Yönetim Kurulumuz bu .
yeni dönemde görevlerinin ve sorumluluklarının oldukça ağır' olduğunun bi- 1
lincindedir. ' •

DİSK'in bundan önceki genel kurulunun yapıldığı 1992 yılından bu yana iki yıl
geçti. Bu iki yılda DİSK, gerek yasalardan kaynaklanan engellere gerekse çeşitli
kesimlerin DİSK'i yok etme çabalarına rağmen, yeniden ayaklan üzerinde durmayı
başardı. DİSK, belli başlı işkollannda asgari de olsa, bir örgütsel temel elde etti ve
toplumsal yaşamdaki varlığını kanıtladı.

Ancak, 1991 'de yeniden sendikal yaşama dönen ve işçi sınıfı saflarında bir umut
olarak beliren DİSK'in geçen iki yılda kendisinden beklenenin tümünü yerine ge
tirdiği söylenemez.
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ÖZLENEN BİR DİSK
Bu saptamalar önümüzdeki dönemin DİSK'e yüklediği görevlerin ne denli ağır

olduğunu ortaya koymayı amaçlıyor. ~,.,,i dönemde hedefimiz açık ve nettir:
DİSK'i adına yaraşır bir noktaya ulaştırmak, bir başka deyişle DİSK'i yeniden ni
celik ve nitelik olarak Türkiye işçi sınıfının öncü sendikal örgütü yapmak. Geçen
iki yılda ayağa kalktık; şimdi özlenen DİSK'i yaratmak için kollan sıvıyoruz. Yö
netim Kurulumuz bu sorumluluğun gereğini yapma azmi ve kararlılığına sahiptir.

Öncelikle görevi devraldığımız bu dönemde Türkiye sendikal yaşamında va
rolan ağır sorunlara değinmek yararlı olacaktır. Çünkü bu sorunlar, çalışmalarımız
boyunca sürekli karşımıza çıkacaktır. Önümüzde engel olarak duran bu sorunlar
aynı zamanda çözmek zorunda olduğumuz sorunlardır. Bu sorunları aşa aşa, çöze
çöze ilerleyeceğiz. DİSK'imizi bu sorunlarla boğuşa boğuşa geliştireceğiz. Do
layısıyla işimiz oldukça zor, ancak bu zoru başaracağımıza inanıyoruz.

ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLER
Sendikal yaşamdaki soıunlarm başında, gittikçe boyutlanan sendikasızlaştırma

politikaları yer alıyor. Sendikalan ve sendikalı çalışanları hedef alan bu saldın po
litikası esas olarak 12 Eylül Askeri Rejimi'nin temel hak ve özgürlüklerimize yö
nelik ağır tahıibatı altında uygulamaya sokuldu. Bu uygulamalar özellikle 1982
Anayasası ve _diğer yasalarla getirilen antidemokratik ve çağdışı hükümlerle de
özendirildi. DISK faaliyetlerinden alıkonuldu. Sendikaların faaliyet alanlan da
raltıldı. Sendikal örgütlenme özgürlüğüne, toplu sözleşme ve grev haklarına ağır
yasal kısıtlamalar getirildi. Sendikaların ve sendikacılann elleıi kollan bağlandı. iş
çiler örgütsüz ve savunmasız bırakıldı.

Sendikaları etkisizleştirme ve sendikasızlaştu·ma, aslında daha temel bir po
litikanın parçasıydı. 12 Eylül ile birlikte bir bütün olarak "örgütlenme" fikri aşa
ğılandı. Örgütlü olmak bir suç olarak gösterildi. Toplumun demokratik örgütlenme
geleneği ve bilinci köreltildi. Buna karşılık bireycileşme, bencilleşme özendirildi.
Türkiye, "iş bitirici" ve "köşe döndürücü" asalak faaliyetlerin övgü ve teşvikle kar
şılandığı bir ülke haline getirildi. Ama emek hor görüldü; emeği koruyan örgütler
yıkıcı, huzur bozucu ilan edildi.

Bütün bunlar demokrasinin askıya alındığı ve sivil demokratik örgütlerin ya
şamalarına bile imkan tanınmadığı koşullarda gerçekleştirildi. Ayrıca, diktatoryal
bir tavırla egemen politikaların seçeneksiz olduğu öne sürüldü. Aslında hiç de yeni
birşey olmayan "neo - liberalizm", yeni ve tek geçerli model olarak sunuldu. De
mokrasilerde "evrensel gerçek" diye birşeyin olmadığı, herşeyin alternatifinin ola
bileceği, liberalizmin de pek çok alternatifiııin olduğu unutturulmaya çalışıldı.

12 Eylül'den 14 yıl sonra, demokratikleşme vaatleriyle işbaşında olan bir hü
kümetin varlığına rağmen, bu konularda pek birşey değiştiğini söyleyebilmek ne
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yazık ki mümkün görünmüyor. Yine örgütlenme özgürlüğü engelleniyor, toplu söz
leşme haklan gaspediliyor, grevler yasaklanıyor, sendikalaşan işçiler işten çı
karılıyor, sendikasız ve sigortasız işçi çalıştırma teşvik ediliyor. Bununla birlikte
beyinler tutsak alınıyor. Hatta insanlara gerçek bilgi edinme olanağı bile ta
nınmıyor. Tek yanlı bir bilgi bombardımanı medya aracılığıyla sürdürülüyor.

ÖNCELİKLİ HEDEF:
DEMOKRATİKLEŞME

Bütün bu yaşadığımız acı deneyler, bizi çevreleyen baskıcı ve müdahaleci ya
pılar, otoriter kurumlar, tahakküm ve zorbalık öngören toplumsal ilişkiler, bugün
yakıcı sorunumuzun "demokratikleşme" olduğunu gösteriyor. Bugün işçiler olarak,
bu ülkenin yurttaşları olarak, toplum olarak özgürce, insanca yaşamamızın önünde
"demokrasi sorunu" bütün engelleyiciliği ile durmaya devam ediyor. Hayatın her
alanında ve her anında demokratikleşme, öncelikli ve ağırlıklı hedef olarak önemini
koruyor.

Demokratikleşmenin önündeki en büyük engel; 1982 Anayasası'nın de
ğiştirilmesi zaman zaman gündeme geliyor. Ancak demokrasiyi içlerine sin
dirememiş, kendi partilerinde bile demokratik işleyişi gerçekleştirememiş, lider sul
tasını kıramamış siyasal kadrolar, kısa vadeli çıkarlarını aşıp, ortak noktalar bu
lamıyorlar. "Demokratikleşme paketi" peşpeşe gelen "ekonomik istikrar" pa
ketlerinden fırsat bulup bir türlü oıtaya çıkamıyor.

Toplumun demokratikleşmesi için, eşitlik, özgürlük ve katılım için demokratik
bir anayasanın oluşturulması kaçınılmazdır. Sivil demokratik örgütlerin bu ko
nudaki görevi, siyasal partilerin yetersiz ve duyarsız kaldığı bu dönemde daha da
önem kazanıyor. Yalnızca demokratik bir anayasanın oluşturulması için çaba gös
termek değil, toplumsal yaşamın tepeden tırnağa demokratikleştirilmesi de bizlerin
görevidir.

Bu nedenle, önümüzdeki dönemde toplumun bütün kesimlerinin sınıf, ırk, cin
siyet, din ve dil aynını yapılmaksızın kendisini özgürce ifade edebileceği, düşünce
ve inançları doğrultusunda örgütlenip, bunları topluma anlatabileceği ve iktidara
gelebileceği bir demokrasi anlayışının vazgeçilmez tir yaşam tarzı haline gelmesi
için mücadele vereceğiz

Bunun yolu, demokrasi mücadelesini yükseltmekten geçiyor; haksızlıklara, bas
kılara, bütün antidemokratik uygulamalara karşı çıkmaktan geçiyor; devletin ta
hakkümcü yaklaşımlarına boyun eğmemekten geçiyor. Demokrasi önce fiilen ka
zanılır, bir yaşam tarzı haline getirilir; sonra anayasa ve yasalarla güvence altına
alınır. İşte DİSK böyle bir demokrasi anlayışının savunucusu olacak, yalnızca iş
çiler ve emekçiler için değil, bütün toplum kesimleri için demokrasi isteyecek ve fi
ilen elde etmek için mücadele edecektir.
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ÖRGÜTLENMENİN TEMELİ;
GÜVEN

Demokrasi mücadelesinde en önemli güç lşçl sınıfıdır. İşçi sınıfı ve emekçilerin
karar alma süreçlerine katılıp sahip çıkmadığı bir demokrasi mücadelesinin ba
şarıya ulaşma şansı yoktur. Demokrasi mücadelesini etkin bir şekilde yürütebilmek
ise işçi sınıfının örgütlü olınasına bağlıdır.

İşte tam bu noktada bir başka sorunla karşı karşıyayız. Yukarıda belirtildiği
gibi, 12 Eylül'den bu yana geçen 14 yılda toplumda varolan örgütlenme geleneği ve
bilinci köreltildi.

Varolan örgütsüzlük ne kadar devlet politikalarından kaynaklanıyorsa bir o
kadar da örgütlerin topluma güven verememesinden kaynaklanıyor. insanlar de
mokratik örgütlere güvenmiyor, örgütlü olınanın bir işe yarayacağına inanmıyor.
Aslında bugün Türkiye'de bütün kurumlar tartışılıyor. Hiçbir kurum yeterli inan
dırıcılığa sahip değil. Toplum kendi kaderine terkedilıniş bir şekilde yalnız ve gü
vensiz bir yaşam sürüyor. Ancak ülkeyi yönetenler bıınu bir sorun olarak gör
müyor, çünkü onlar toplumun katılımına, yani demokrasiye inanmıyor.

Ancak, bu noktada iğneyi başkalarına batırırken çuvaldızı da kendimize ~a
tırmamız gerekiyor. Çünkü bu sorun sendikal alanda da yoğun olarak yaşanıyor. iş
çilerin büyük bir çoğunluğu sendikalara güvenmiyor; sendikaları kendi öz örgütleri
olarak görmüyor. Sonuçları yine işçiler için olumsuz olsa da sendikalaşma fikrine
uzak duruyor. Bu gerçeği açık ve net olarak kabullenmezsek kendimizi aldatmış
oluruz.

Biz DİSK olarak örgütlenmenin önündeki en büyük engellerden birinin gü
vensizlik olduğuna inanıyoruz. Biz devlet politikalarını aşarız; antidemokratik en
gellemeleri geçeriz, ama işçilere güven veremezsek sağlıklı bir örgütlenme ya
ratamayız. İşçilere, emekçilere yeniden güven verebilınenin yöntemlerini ge
liştirmek zorundayız. Yönetim Kurulumuzun öncelikli görevlerinden biri de bu ola
caktır.

SENDİKADA DEMOKRASİ
İŞYERİNDE DEMOKRASİ

Nasıl ki ülkemizde yaşanan sorunların çözümü demokratikleşmeden geçiyorsa,
sendikaların yaşadığı güven bunalımını aşmanın yolu da sendikal demokrasiden ge
çiyor. Bu yüzden, ülkemiz, toplumumuz ve kendimiz için istediklerimiz, öncelikle
sendikalarımızda uygulanacak ve gerçekleştirilecektir.

Demokratik ve uygar bir ülkede, özgür irademizle davranarak, toplumun bi
çimlenmesinde söz sahibi olarak, ekonomik gelişmenin nimetlerinden yararlanarak
insanca yaşamak, kendimizi sürekli geliştirmek istiyorsak, öncelikle işçilerin sen-
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dikalannda söz ve karar sahibi olmasını sağlamalıyız. Sendikal faaliyetlerimizin her
aşamasında, örgütlenmemizin her düzeyinde sendika içi demokratik mekanizmaları
işletmeliyiz.

Ülkede demokratik örgütlere, sendikalara duyulan güvensizliğin temel nedeni
örgütlerin kapalı devre çalışmasıdır; yani iç demokrasilerinin olmamasıdır. Kapalı
devre çalışma örgütsel işleyişi yozlaştırır, çürütür. Çözüm açıklıktır. Demokrasinin
sadece oy vermek olmadığını kavramaktır. Çözüm işçilerin denetimine açık yani
bizzat işçilerin gerçek sahipleri olduğu sendikal yapılan kurmaktır, korumaktır.

İşçilere yeniden güven verebilmek için onların her tür mücadelesine sahip çı
kılacaktır. Bugün sendikalaşmak, sendikalı işçiler olarak hak almak ve haklan ko
rumak için zorlu bir mücadeleyi göze almak gerekiyor. Böyle bir sınıf mücadelesi
meşrudur. Biz, DİSK Yönetimi olarak bu meşru mücadeleye~nderlik etmeyi bir
görev biliyoruz. .

DİSK'in ilkeleri ve örgütlenme geleneği, bu görevleri yerine getirmede en
büyük güç kaynağımız olacaktır. İşçilerdeki güvensizliği aşmada, DİSK'i yeniden
en güçlü sendikal yapı haline dönüştürmede, DİSK ilkeleri bize yol gösterecektir.
Tarih önünde sınanmış ve doğruluğu defalarca kanıtlanmış sınıf ve kitle sen
dikacılığı anlayışıyla, DİSK yeniden Türk.iye işçi sınıfının öncü sendikal örgütü
olacaktır. •

Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesine bağlı kalarak, sendikal karar ve uy
gulama süreçlerinin her aşaması işçilere açık hale getirilecektir. İşçilerden gizlenen
hiçbirşey kalmayacaktır. İşyerlerinin örgütlenmede temel sendikal birim sayılması,
DISK'i geçmişte güçlü ve güvenilir konuma getiren "tabanın söz ve karar sahibi ol
ması" ilkesinin yeniden hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Sendikal faaliyetin iş
yeri düzeyine indirilmesi, işyeri temsilcilerinin seçimle işbaşına gelmesi, toplu söz
leşme taslaklarının işyerlerirıden başlanarak hazırlanması, toplu sözleşmelerin iş
yerlerindeki işçilerin onayı ile yürürlüğe girmesi işçilerin sendikal çalışmaya ka
tılma isteklerini arttıracak, aşağıdan yukarı örgütlenmenin ve genç sendika
kadrolannın yetişmesinin yolunu açacaktır.

Bundan böyle sendikal politikaların oluşturulmasında en önemli kaynak olan
genel kurul kararlan, işyerlerinden başlatılacak tart.şmalarla olgunlaştırılacaktır.
Genel kurullarımız bu taıtışmalar sonucunda oluşturulan politikaların nihai ka
rarlara bağlandığı platformlar haline gelecektir. Oluşan her karar hep birlikte, ye
niden ve yeniden üretilerek yaşamda somutlaşacaktır.

Sendikal talep ve hedeflerimiz, ekonomik faaliyetin sonuçlarından d~a faz!~
pay istemekle yetinen "ücret sendikacılığı" ile sınırlanmadan, DISK; DISK ilkeleri,
DİSK'in sendikal anlayışı bu toplumun her kesimine anlatılacaktır. S~~~c~ işçile:e
değil, işsizlere, emeklilere, aydınlara, gençlere, kadınlara DISK gotu~le_cektır.
Bütün emekçi kesimleri kucaklayan bir sendikal örgüt haline gelebiin:ıek ıçın üre
teceğimiz politikalarla güven sorununun aşılmasına da katkı sunacağımıza ınamyoruz.
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D!SK YAŞA~IN HER ALANINDA
SOZ SAHiBi OLACAK

DİSK işçilerin yalnızca ekonomik dıınnnvndan değil, bütün yaşamından so
rumludur. Bunun için bizzat toplumsal ve ekonomik gelişmelerin yön
lendirilmesinde söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Bunun için işyerlerinin ve ça
lışma koşullarının ötesinde, eğitimden kültüre, sağlıktan spora, emeklilikten
dinlenmeye, toplumsa} yaşamın her yönünün işçilerin çıkarları doğrultusunda
düzenlenmesine uğraşılacaktır.

Ülkemizin her türlü sorununu kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Eko
nomik kriz nasıl bizim sorunumuzsa Kürt sorunu da, meclisin çalışıp ça
lışmaması da, aydınlarımrzın düşüncelerini açıkladıkları için cezaevlerine dol
durulmaları da bizim sorunumuzdur. Bu sorunlara yönelik politikalar üre
tilecektir.

Sendikal anlayışımız salt talep eden konumundan-çıkarılacaktır. Toplumsal
ve ekonomik gelişmeleri biçimlendirecek, toplumun üretimden tüketime yön
lendiricisi olacak, eğitimden sağlığa, konut soıunundan ulaşıma, işsizlikten
özelleştirmeye, her alanda toplumun çoğunluğunca benimsenebilecek, ül
kemizin toplumsal ve ekonomik sorunlarını çözebilecek somut öneriler ge
liştirilecek ve bunların yaşama geçmesi içinmücadele edilecektir.

DiSK'i toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi yapmak için aydınlarla,
uzmanlarla sürekli bir diyalog ve işbirliği sağlanacaktır. Onların katkılarıyla
sorunların çözümüne yönelik adımlaratılacaktır.

İLK~LERİYLE YAŞAYAN BİR DİSK İÇİN
YENiDEN YAPILANMA

Bu kadar ağır görev ve sorumlulukların altından kalkmanın kolay olmadığını
biliyoruz. Ancak planlı, programlı bir çalışma tarzıyla ve kollektif yönetim an
layışıyla DISK'in bütün imkanlannı en verimli şekilde değerlendirerek başarıya
ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu doğrultuda, öncelikle DİSK Başkanlar Kurulu'nu
daha etkin bir konuma getirmeyi hedefliyoruz. DiSK Başkanlar Kurulu, po
litikaların oluşturulmasında, kararların alınmasında yetkili olacaktır. Bununla bir
likte, çalışmalarımızın sağlıklı yürümesini sağlamak için, uzmanlık dairelerimizin
gelişmesine ve güçlenmesine özel bir önem veriyoruz.

Yeni dönemde DİSK'i Türkiye işç1 sınıfının öncü sendikal örgütü yapma he
defimiz, doğal olarak çalışma programımızın eksenine örgütlenmeyi almamızı zo
runlu kılıyor. Diğer sendikal çalışmaları, örgütlenme programımıza göre ta
nımlıyoruz. Bugün sendikaları nicel olarak büyütebilmek, yetki alabilmek ve ba
şanlı toplu sözleşmeler yapabilmek yasal ve yasal olmayan engellerle oldukça zor
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bir görev__haline gelmiştir. Geçen yıllarda bunu kanıtlayan pek çok olgu ile kar
şılaştık. Orgütlenme girişimlerimiz işten atma, yetki itirazları, tehdit gibi yön
temlerle engellenmeye çalışıldı. Bu nedenle bugün güçlerimizi birleştirmek, tek bir
vücut haline gelebilmek ve-sendikal örgüı'enmeyi sadece üye kaydetmekle değil,
sınıfın sermayeye karşı örgütlenmesi üzerinden gerçekleştirmek zorundayız.

Dayanışma içinde örgütlenme
. _ Bu yüzden bu dönemde örgütlenme ç~~şmalannın merkezi bir koordinasyon
ı~ınde yürütülmesine özen gösterilecektir. Örgütlenme çalışmalarımızda, üye sen
dikalarımızın örgütlenme dairelerinin katılımıyla oluşturulan DİSK Örgütlenme
Koordinasyon Kurulu daha etkin bir yapıya kavuşturularak, karar ve uygulama or
ganı yapılacaktır. Orgütlenme çalışmalarının merkezi koordinasyonu sendikal ör
gütlenmeyi stratejik işkolu ve stratejik bölge sıralamasına göre gerçekleştirmek ve
bunun için bugün sendikalarımızın gücünü birleştirmek anlamına geliyor. Çünkü
sermayenin tek bir vücut olarak emek karşıtı politikaları uyguladığı bu dönemde
herhangi bir sendikanın tek başına örgütlenme ve tek başına örgütlülüğünü ko
ruması oldukça zordur. Merkezi örgütlenme karşımızdaki güçlere karşı ortakça
lışmayı ve tek bir güç olmayı ifade ediyor. Örgütlenmenin sağlıklı yürüyebilmesi
için bölge temsilciliklerimizin daha etkin bir konuma gelmesini sağlayacak bir ye
niden yapılanma programı hayata geçirilecektir.

Örgütlenme çalışmalanmızda, bugüne kadar sendikal örgütlenmenin dışında
kalmış taşeron işçilerini, kapsam dışı personeli, kayıt dışı istihdam edilen işçileri ve
kısmi zamanlı çalışanları örgütleyemeyen bir sendikal hareketin gelişme şansı ol
madığı bilinerek bu kesimleri sendikal örgütlenmenin içine çekecek özel mücadele
programlan devreye sokulacaktır.

. Emeklilerin ve işsizlerin sendikalaşması
DİSK, dünyadaki sendikal hareket içerisinde üyelik oranı giderek artarı ve sen

dikal hareketin yeniden güç kazanması için önemli bir unsur olan işsizler ve emek
lilerin, ülkemizde de örgütlenmesine öncülük edecektir. Sınıfın ayrılmaz bir par
çası olan işsizlerin, emeklilerin kendi örgütlenmelerinin yaraUlması yolunda her .
DİSK binası işsizlerin, emeklilerin merkezi, sendikası haline gelecektir. Işyerleri
dışında kalan bu kardeşlerimiz DİSK binalarında dayanışmayı yaşayacak ve ör
gütlenecektir. Emeklilerin, işsizlerin sendikal örgütlülüğünün oluşturulması için ge
rekli hukuksal ve fiili çalışmalar başlatılacaktır.

Bu mücadele çizgisi hukuksal anlamda farklı, .ileri bir_ yaklaşımla ~ü
tünleşecektir. Hukuksal alanda öne çıkarılacak çalışma, sendikal hak ve ö~
gürlükleri kısıtlayan bütün antidemokratik hükümlere ve uygulamalara karşı bır
hukuk mücadelesi başlatmak olacaktır. Sendikal müca?ele_mi~i sı~_ır_~ay~ an
tidemokratik yasa hükümlerine boyun eğmeden meşru bır çızgıde yuruyebilmek
için, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ve yasa gücünde olan ILO
Sözleşmeleri'nin çerçevesine uygun bir sendikal faaliyet fiilen başlanıacaktır. Ev-
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rense! hukuk ilkelerine aykırı düzenlemelerin iptali için ulusal ve uluslararası her
tür yargı yoluna başvurulacaktır.

ILO Sözleşmeleri çercevesinde bir ı.ı, ırlcle ve örgütlenme
Türkiye'de onaylanan ve yürürlüğe giren 8 7 Sayılı ILO Sözleşmesi, bütün üc

retli çalışanların özgürce örgütlenebilmelerini, yöneticilerini özgürce se
çebilmelerini, sendikal tüzük ve faaliyetlerin özgürce hazırlanabilmesini gü:'~~c~
alnna alıyor. Bu sözleşmeye aykırı.olan bütün düzenlemeler hukuksal geçerlılıgını
yitirmiştir. Sendikal etkinliğin geliştirilebilmesi, sendikasızlaştırma çemberinin kı
rılabilmesi ve sendikalarımızın iç demokrasilerinin geliştirebilmesi için fa
aliyetlerimizde antidemokratik yasa hükümleri değil, ILO çerçevesi esas alı
nacaktır; böylelikle 87 sayılı Sözleşmenin yaşama geçmesine ve kalıcılaşmasına da
katkı sağlanacaktır. Bu sözleşmeye uygun bir tüzüğün hazırlanması çalışmaları baş
latılacaktır,

Özgür sendikalaşmanın önündeki en önemli engellerden biri olan yetki so
rununun aşılmasında referandumun yasalaşması için çalışılacaktır. Bu hedef ger
çekleşene kadar irade beyanıyla yetkili sendikanın belirlenmesi savunulacak ve uy
gulanacaktır.

Türk-İş ve Hak-İş yönetimlerine bir kez daha sesleniyoruz; emekçilerin daha
fazla madur olmasına izin vermeyin. Yetkilerin belirlenmesinde tümüyle sağlıksız
Bakanlık kayıtlarını değil, işçilerin özgür iradelerini kendimize temel alalım. Türk
İş ve Hak-İş'i açıkça davet ediyoruz, gelin sorunu sandıkla çözelim, işçi iradesiyle,
referandumla çözelim.

Bu çağrımız kabul görmese de DİSK olarak ILO normlarına aykırı ve ör
gütlenme hakkını fiilen engelleyen işkolu ve işletme barajlarının kaldırılması için
mücadele edilecektir.

Toplu sözleşme süreci sendikal dayanışma ve ilke birliği temelinde yü
rütülecektir. Toplu sözleşme mücadelesi gerek istemleri, gerekse yöntemleri açı
sından işçileri kavrayan ve güncel gereksinimlere yanıt veren bir biçimde ger
çekleştirilecektir. işçiler tüm alanlarda olduğu gibi toplu sözleşmelerin oluş
turulmasında da, somutlaştırılmasında da söz ve karar sahibi olacaktır.

Toplu sözleşme mücadelesi ücret istemiyle sınırlanmadan, tüketim ideolojisiyle
biçimlendirilen emekçilerin toplumsal yaşamın bütün yönleri açısından öz
gürleştirici istemlere yöneltilmesine ve bu istemlerin bedelinin sermayeye öde
tilmesi yaklaşımıyla zenginleştirilmesine çalışılacaktır.

İşten çıkarmalar sermayenin elinde bir baskı aracına dönüşmüştür. Bu nedenle
iş güvencesinin sağlanması açısından iç hukukumuzun Meclis'te onaylanan 158 sa
yılı ILO Sözleşmesine uyarlanması için girişimler sürdürülecektir,

Yine bu hukuk anlayışının bir uzantısı olarak, Anayasa'dan kaynaklanan sosyal
güvenlik hakkı fiilen hayata geçirilecektir. İşçilerin bizzat kendilerinin sigortalı
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olmak için Sigorta Müdürlüklerine başvurmalarına öncülük edilecektir. Bu sadece
işçilerin sigortalı olmasını sağlamakla kalmayacak, ağırlıkla kaçak işçi istihdamı te
melinde örgütlenen kayıt dışı ekonominiı, kontrolünü de sağlayacaktır. Bir kamusal
hizmet olan sosyal güvenliğin gelişebilmesi ve amacına hizmet edebilmesi açı
sından işçilerin ücretlerinden kesilen primlerle ayakta duran SSK'nın, de
mokratikleştirilmesi için mücadele edilecektir.

Bu anlayışın ortak mücadele sürdürdüğümüz diğer örgütlerle oluşturduğumuz
Demokrasi Platformu'nca da benimsenerek toplumun tüm kesimlerine ulaşması
için çaba harcanacaktır. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın mer
kezlerinin örgütsel bütünlükleri içinde, tüm alt birimlerinin bulunduğu yerlerde tüm
demokrasi güçlerini kapsayan yerel demokrasi platformları oluşturmak, varolanları
güçlendirmek üzere girişimler sürdürülecektir.

Örgütlenme için eğitim seferberliği
Örgütlenme ile paralel yürüteceğimiz çalışma sendikal eğitim olacaktır. Bir eği

tim seferberliği başlatılacaktır. DİSK Genel Başkam'ndan başlamak üzere bütün
sendikal kadrolarımız ve üyelerimiz eğitimden geçirilecektir. Değişen dünya ve
Türkiye koşullarını kavratabilecek, yeni sendikal politikaların üretilmesine katkı su
nabilecek, işçilere sağlıklı bilgilerle gitmeyi ve işçilerin haklarının bilincine var
masını sağlayacak bir eğitim seferberliği için bilim adamı, uzman desteğinden ya
rarlanılacaktır. Eğitim çalışmalarımızın bir başka amacı da giderek yozlaşan kül
türel kimlik ve kişiliğimizi geliştirmek olacaktır.

Gerek örgütlenme gerekse eğitim çalışmalarımız için kullanacağımız önemli bir
araç DİSK'in Sesi gazetemiz olacaktır. DİSK'in Sesi bütün fabrikalarda, iş
yerlerinde, mahallelerde etkin bir şekilde dağıtılacak ve sahip çıkılan bir işçi ga
zetesi haline getirilecektir.

Bilimsel araştırmalar ve kurumsallaşma
Bütün bu çalışmalar bilimsel temeller üzerinde yükselmek zoıundadır. Ne yazık

ki ülkemizin bu konuda varolan resmi kuruluşları genellikle işçiden yana değildir.
Bu nedenle biz kendi araştırmalarımızı kendi bünyemizde yapmak, verilerimizi
üretmek zoıundayız. Bu anlayış içerisinde geçmiş dönemde oluşturulan DISK
Araştırma Enstitüsü, DİSK-AR'ın çalışmaları geliştirilerek sürdürülecektir. İşçi sağ
lığı ve iş güvenliği ile çevre konularında çalışmalar yapacak olan DISK işçi Sağlığı
ve Çevre Sorunları Enstitüsü, DISÇE hayata geçirilecektir. Her iki kurumda yapılan
araştırmaların ve çalışmaların sonuçlan kamuoyuna sunulacaktır. DISK-AR bül
teni, içeıiği zenginleştirilerek yayınlanmaya devam edecektir

Uluslararası ilişkilerimiz diplomatik ilişkilerin ötesine taşınıp, işçi sınıfının
uluslararası dayanışmasının yaratılması hedefine uygun olarak sürdürülecektir. Ulu
sal ve uluslararası örgütlerin sendikal hak ve özgürlükler, demokrasi için sür
dürdükleri dayanışma kampanyalarına etkin olarak katılınacaktır. Uluslararası iliş
kiler sendikal pratiğimizin önünü açacak tarzda somut ve üretici bir faaliyet olarak
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değerlendirtlecekür. Konfederal ve sendikal düzeyde, işkolu temelinde karşılaşılan
so~nların somut olarak ele alınıp, çözüm yolları bulunması için yapılacak t~m sen
dikal çalışmalara etkin olarak katılınac. • Uçüncü Dünya ülkeleri sendikal ha
reketleriyle ilişki kurulmasına, bölgesel :, -_ı·Lal oluşumlara özel bir ağırlık ve
rilecektir.

Açıklık ve birlikte çalışma
• Mali politikalarda açıklık ilkesi yaşama geçirilecektir. Parasal konular üye sen

dikalarımıza periyodik bültenler ile bildirilecektir. Gelirlerin kullanımı mutlak su
rette, DİSK ilkeleri doğrultusunda, Konfederasyonumuzun örgütlenmesi ve ül
kemizin acil ihtiyacı olan demokratik kamuoyunun oluşturulması hedeflerine yö
nelik olacaktır.

'
Bu çalışmalarımızı kollektif bir tarzda yerine getirebilmek için sendikalarımızla

birlikte çalışılacaktır. Olanaklarımızı biraraya getirerek daha verimli sonuçlar elde
edeceğimize inanıyoruz. •

9:.GENEL KURUL KARARLARI IŞIĞINDA
TEMEL YA,KLAŞIMLAR

9. Genel Kurul Kararlarımız önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımızı belirleyen
temel kaynak olacaktır.

A- Kürt sorunu: Demokratik siyasal süreç barış için tek çözümdür

Bu soıunlann başında, demokratikleşmenin de_ engelleyicisi olan Kürt sorunu
vardır. "Kilit gerçeği"nin uzun yıllar gözardı edilmesi, "Kürt kimliği"nin yok sa
yılmak istenmesi, şiddet yanlısı çözümleri özendirmiş; bu da daha baskıcı, daha ya
sakçı devlet politikalarına gerekçe yapılmıştır. Küıt sorununun çözümüne yönelik
devlet politikalannm kamu maliyesinde yarattığı tahribatın yanısıra, bu sorunun
yıllardır varlığını koruması, mevcut durumu ekonomik çıkar kaynağı olarak gören
geniş bir insan topluluğunu ortaya çıkarmıştır. •

Ülkemizde yaşayan değişik etnik kökenden yurttaşlarımızın yok sayılmasına,
bunların kendi varlıklarını ve kültürlerini ifade özgürlüklerinin baskı ve şiddet yolu
ile sindirilmesine seyirci kalınamaz. Kürt sorununun kalıcı ve herkes için yararlı,
barışçı çözümü, demokratik bir süreçte bulunabilir. Bunun için öncelikle silahların
konuşmadığı ve sorunun her türlü yasak, korku, yıldııma ve kısıtlamadan uzak bi
çimde tartışılabildiği bir ortam sağlanmalıdır. Bu ise toplumun bilgilenme ve ger
çekleri çarpıtılmadan öğrenme hakkının sağlanmasına bağlıdır. Bilgilenme üze
rindeki her tür sansür kaldınlmalıdır.

Konfederasyonumuz, böyle bir çözüme katkı sağlayabilmek amacıyla ve yüz
yıllardır birarada yaşayan, kültürel. ekonomik, siyasal, sosyal açılardan sorunları ve
çıkarları ortak olan insanlann arasında gönüllü birlikteliğin koıunması gerektiği
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inancındadır. Bu inançla 9. Genel Kurulumuz ister Türk, ister Kürt veya farklı bir
etnik kökenden olsun tüm işçi ve emekçilerin sınıf kardeşliğini pekiştirecek ça
lışmalar yapmayı karar altına almıştır. Bunun gerekleri yerine getirilecektir.

Kürt sorununun demokratik bir çözüme kavuşturulması doğrutusunda atılacak
her adımla, insan haklarına dayalı düzenlemelerle toplumsal barışa giden yollar
açılmış olacaktır. Gönüllü ve özgürce bir kardeşlik çatısı altında, herkesin eşitlik
içerisinde yaşadığı demokratik bir ülke herkesin özlemidir.

Nihai çözüm; aynı topraklar üzerinde içiçe yaşayan insanların, hangi etnik kö
kenden gelirlerse gelsinler; kimliklerini koruma, ifade etme ve geliştirme haklarını
güvence altına alan, onları toplumun eşit haklara sahip özgür bireyleri olarak kabul
eden bir "yurttaşlık hukuku" çerçevesinde birlikte varolabilmelerini sağlamaktan
geçmektedir.

B- İşçi sınıfı demokrasinin güvencesidir
Irkçı ve şeıiatçı yaklaşımlarla toplumun içine düşmanlık tohumlarının ekil

mektedir. Demokrasiye, inanç ve düşünce özgürlüğüne açık bir düşmanlık besleyen
bu akımlara karşı demokrasiden yana tüm güçlerle birlikte mücadele vereceğiz.
Din, dil, ırk, inanç, düşünce aynını yapmaksızın sınıf kardeşliği geliştirilecektir.

C- Sermayenin ideolojik saldırısı özelleştirmeye hayır
İşçi sınıfını ve toplumun emekçi kesimlerini doğrudan etkileyen bir başka sorun

özelleştirmedir. DİSK, kamu iktisadi kuruluşlarının mülkiyetinin, yönetiminin veya
sadece gelirlerinin tümüyle ya da kısmen özel kişilere devredilmesi ve eğitim, sağ
lık, ulaştırma gibi kamuya ait etkinlik alanlarının özel sermayeye açılmasını içeren
ve ideolojik bir saldırıyla birlikte topluma dayatılan özelleştirmeye karşıdır. Kamu
açıklarını önlemenin, iç ve dış borçlan ödemenin yolu yüksek gelir gruplarının
vergi yükünü arttırmak, borç yerine vergi almak ve kayıtdışı ekonomiyi ver
gilendirmektir.

Ulusal çıkarlar açısından özel öneme sahip kuruluşların kapatılmaları veya özel- ,
leştirilmeleri ülkenin geleceği açısından büyük sıkıntılar yaratacaktır. Bu nedenle,
bu statüdeki kuıumlar ve diğerleıinin teknik ve yönetsel açıdan çalışanların da söz
ve karar sahibi olduğu demokratik bir yönetim anlayışıyla yeniden şekillendirilmesi
savunulacaktır. Ve özelleştirme girişimlerine karşı yukarda değinilen ideolojik sal
dırı boyutu hep göz önüne alınarak, tavır alınacak ve çözümler üretmeye ça
lışılacaktır.

D- Güç ve eylem birliği
Diğer işçi konfederasyonlarıyla ilişkilerimizin dostluk ve dayanışma temelinde

sürdüıiilmesine gayret gösterilecektir. DİSK'in varlığı ve farklılığı zedelenmeden,
sendikal mücadelede birlikte davranma, güç ve eylem birliği oluşturma çabalan ge
liştirilerek sürdürülecektir.
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Bu çabaların somut ürünü olan ve kuruluşunda önemli katkılarım~ bu!u~~n De~
mokrasi Platformu'nun bazı örgütlerden olumsuz tavırlar gelse dahı, gelıştırilmesı
için çaba gösterilecektir. DİSK ayrılığı:. ı., rükleyicisi olmayacak, kendisin~ ~ö~
neltilen haksız eleştiriler olsa bile işçi sınr .11., çıkarları için güç ve eylem bıdığı
çağrısı yapmaya devam edecektir. İnancımız odur ki, işçi sınıfının bilinci güç ve
eylem birliğini bozmaya yönelik her türlü girişimi aşacak güçtedir.

E- Tartışmaya evet, dayatmaya hayır
Önümüzdeki dönemde işverenlerle ve işveren örgütleriyle olan ilişkilerimiz

önemle ele almamız gereken konular arasındadır. Biz DISK olarak, işveren ör
gütleriyle her türlü platformda her türlü sorunu tartışmaya, bu sorunlar hakkında
ortak çözümler üretmeye, bu çözümlerimizi hükürnete ve devlet yetkililerine ilet
meye hazırız. Görüşlerimizi işverenlere anlatmaktan, onları ikna etmeye ça
lışmaktan çekinmeyiz. Bu temelde DİSK, Türk-İş, Hak-İş ve TİSK'in 1 Temmuz
1994 tarihinde başlattığı Zirve Toplantıları'nın sürdürülmesinden yanayız. Ancak
çalışmalarımızın ürünlerinin hayat bulabileceği tek zeminin demokrasi olduğu
inancıyla, demokratik bir ortamın yaratılması .çalışmalarımızın temel hedefi ya
pılacaktır. Aynca bu çalışmalar, bütünüyle devletten ve hükürnetterı bağımsız ola
rak yürütülecektir. Somut sorunların tartışılmasına etkin olarak katılınacak, ancak
devletin ve sermayenin dayatmacı politikalarına karşı çıkılacaktır.

F- İşçiler ve kamu çalışanları birlikte mücadeleye
Türkiye'de sınıf hareketinin önemli bir dinamiği olarak ortaya çıkan kamu ça

lışanları sendikalarıyla olan ilişkilerimize özel bir önem veriyoruz. Bağımsız, de
mokratik ve meşru mücadele ile sendikalarını kuran kamu çalışanları pekçok yön
den örnek alınması gereken bir süreç yaşıyorlar. Kamu çalışanlarının grevli ve
toplu sözleşmeli sendikal hak mücadelesiyle aktif bir dayanışma içerisinde ol
lunacaktır. işçileri ve kamu çalışanlarım kapsayan, işçilerin ve kamu çalışanlarının
aynı çatı altında örgütlenmesini sağlayan ortak ve demokratik bir sendikal haklar
ya~ası için kamu çalışanlarıyla ortak bir mücadele yürütülecektir. Bunun için ön
celıkle kamu çalışanları sendikalarıyla biraraya gelinip, ortak -bir faaliyetin çer
çevesi belirlenecek ve bu faaliyete uygun ortak organların yaratılmasına ça
lışılacaktır.

DİSK YENİ DÖNEME HAZİRDIR

Genel Başkan başta olmak üzere DİSK Yönetim Kumlu'nun bütün üyeleri
günün 24 saatini bu görevlerin yerine getirilmesi için kullanacaktır. Türkiye'nin her
tarafı gezilecek, fabrikalara, işyerlerine gidilecektir. DİSK işçilerle bu
luşturulacaktır. Eylemler, direnişler yalnız 'nrakılmayacaknr, Sendikalarımız ner
deyse DISK yönetimi de orada olacaktır. Böylece sendikalarımızın örgütlenme fa
aliyetlerine de katkı sunulacaktır.

DİSK, Türkiye'de düzene karşıt gibi görünüp de düzenle bütünleşmiş örgütlerin

14



aksine gerçekten bu düzenin bozukluklarının ortadan kallanası için mücadele ede
cektir. Bu bozuk düzene sivil demokratik bir kitle örgütünün yapması gereken her
şeyi yaparak muhalefet edecektir. Eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin yeşerebileceği,
ekonomik nimetlerin herkese eşit ve adil olarak dağıtıldığı sömürüsüz bir Tür
kiye'nin yaratılması için üzerine ne düşüyorsa yerine getirecektir.

İddialıyız,

İddiamız inancımızdan ve bilincimizden kaynaklanıyor,

BAŞARMAK İÇİN,

İŞÇİLERİNDİSK'İNİYARATMAK İÇİN,

HAYDİ DİSK'LİLER GÖREV BAŞINA!
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TÜRKİYE1DE
BAZI TEMEL GÖSTERGELER

1993 Yılı Göstergeleri

Toplam Nüfus: 59 milyon 869 bin

Yıllık Nüfus Artış Hızı:% 2,2

Toplam İşgücü: 20 milyon 817 (% 69.0 erkek,% 31.0 kadın)

İstihdam Edilenlerin İşteki Durumları: % 31.4 ücretli, % 5.6 işveren,
% 24.5 kendi hesabına çalışan, % 31.6 ücretsiz aile işçisi

İstihdamın Sektöre[ Dağılımı: % 48 tarım, % 14 sanayi, % 38 hiz
metler,

Büyüme: Türkiye'de 1992 yılında yüzde 5.9 olan GSMH büyüme hızı,
1993'de 6.8 civarında gerçekleşmişti·.

Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 1.990 ABD Doları.

Toplam Üretim: Türkiye'de topkırn üretimin ağırlıklı bölümünü sanayi
sektörü gerçekleştirmektedir. 1993 yılında tarımsal üretimin toplam üretim
içindeki ağırlığı % 11.4, san- kesiminin ağırlığı % 41.4 düzeyinde ger-

1(,



çekleşmiştir. Sanayi üretiminin de % 92.3'Iük bölümü imalat sanayiinden, %
3.4'ü madencilikten, % 4.4'ü elektirik-gaz-su üretiminden oluşmaktadır.

.. Enflasyon: % 71.1 (DIE, Tüketici fiyatları endeksi)

Asgari Ücret: 195 ABD Doları (1993 Eylül ayı)

1994 Yılı Göstergeleri
Ekonomik İflas; 5 Nisan Kararları: Uluslararası planda rekabet gücü

olamayan ve üretim kapasitesi artırılmayan bir ekonomik düzenin fiktif kay
naklara dayalı büyüme politikasının iflas ettiği 5 Nisan kararları ile tüm dün
yaya ilan edildi.

1980 sonrası sürdürülmeye çalışılan ve istikrar paketleriyle rayına so
kulmaya çalışılan ekonomik dengelerin yeniden kurulması amacı dışına ç.1-
kılmak istenmediği gözükmektedir. •

Büyüme:1994'ün ilk üç aylık döneminde başta ticaret ve sanayi sek
törleri olmak üzere, ekonominin tüm kesimlerinde büyüme hızı "sıfır"ın al
tına düştü.

GSMH reel olarak bir önceki yılın ilk üç aylık dönemine göre % 10.6 ge
riledi. Yine bir önceki yılın eş dönemine göre imalat sanayindeki gerileme
ise% 15.4'e ulaştı.

Sanayici yatırım yerine rantı tercih etti. ISO'nun 500 büyük firma sı
ralamasına giren özel sektör kuruluşlarının sanayi dışı faaliyet gelirleri
1987-1993 yılları arasından 86 kat artarak 17.5 trilyona ulaştı. 500 büyük
içindeki özel şirketlerin sanayi faaliyeti dışındaki gelirlerinin kar içindeki payı
1987'de % 17.9 iken, 1993'de 40.7'ye yükseldi.

Borç Ödemede Zor Günler: Eylül 1994 ayında 100 trilyon lirayı aşkın iç
borç geri ödemesi bulunan Hazine, önümüzdeki 4 ay için 300 trilyon lira bul
mak, 1995 yılı içinde ise 1 katrilyona ulaşacak olan iç ve dış borç ödemesi
yapmak zorundadır. Dış kredi bulma olanağını yitiren hükumetin, faizlerin
düşürülmesi ve gecelik faizlerin yükselmesi nedeniyle içpiyasadan da borç
lanma şansı kalmadı.

İşsizlik: Devlet istatistik Enstitüsü'nün verileri kullanılarak yaptığımız
hesaplamaya göre 1993'te işsizlik oranı % 15 idi. Bu sayıya tarım ke
siminde yardımcı aile bireyi olarak veya 40 saatten az çalışan, aslında işsiz
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olduğu anlaşılan kişiler de eklendiğinde, işsizlik oranı % 20'nin üzerine çı
kacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma
hayatı istatistiklerine göre geçtiğimiz 1993 yılı Ocak ayından, bu yılın Ha
ziran ayı sonuna kadar geçen dönemde "işini yitirenlerin" dolayısıyla da iş
sizliğe mahkum olanların toplam sayısı 1.5 milyon kişiye ulaştı.

Bakanlık verilerine göre, 1994 Ocak ayından Eylül ayına kadar işten çı
kartılan işçilerin sayısı 600 bine yaklaşmaktadır. Sigortalı olarak çalıştırılan
işçiler yanında, kaçak çalıştırmanın son derece yaygın olduğu göz önüne
alındığında, işini kaybedenlerin gerçek rakamı milyona ulaşmaktadır. Özel
leştirilecek KiTierden çıkarılacak işçilerle, bu rakam önümüzdeki yıl 1 .5
milyonu aşacaktır.

Bu yılın altı ayında işsiz kalanların sayısının geçen yılın tamamında
işsiz kalanların yüzde 60'ına ulaşması, 1994 sonundaki işsiz kalanlar top
lamının son yılların rekorunu yaklayacağını yıl sonu istatistiklerinde bir mil
yondan fazla kişinin, bu yıl için de işini yitirmiş olacağını gösteriyor.

Öte yandan iş kolları itibariyle bakıldığında da inşaat kesiminde işsiz ka
lanların sayısı 100 bin 557 kişi ile ilk sırada yer alırken, bunu 81 bin kişi ile
ticaret ve büro iş kolu, 59 bin kişi ile dokuma - tekstil iş kolu, 30 bin kişi ile
gıda, 45 bin 558 kişi ile metal-demir çelik ve 26 bin 781 kişi ile de ko
naklama - turizm işkolu izliyor. Bu arada altı aylık devrede kamu kesiminde
işsiz kalanların vr;ya çeşitli nedenlerle işten aynlanlann sayısı 32 bin 531
kişi olurken, özel kesimde bu sayı 425 bin kişi oldu. ••

So~ 10 'yıldır iktid;ra gelen hükümetlerin mevcut sanayisizleştirme ve
özelleştirme politikalarının devam etmesi ve ülkemizin· nüfus artış hızını
aynen koruması durumunda işsizlik oranında herhangi bir düşüş bek
lenemez.

Hukuksal Durum:12 Eylül yönetim tarafından oluşturulan hukuk düzeni,
1982 Anayasası ve bu anayasaya dayanılarak çıkarılan 2821 ve 2822 sa
yılı yasalar demokratik bir toplumun niteliklerini yansıtmaz.

1982 Anayasası'nın sendıka hakkını düzenleyen 51. ve 52. maddeleri
ile toplu sözleşme ve grev hakkını düzenleyen 53 ve 54. maddeleri birçok
yönden demokratik bir toplum yapısmın özüne aykırı düşen hükümler içer
mektedir. Çünkü bir yandan "<>ndikal haklar düzenlenmekte, diğer yandan
da kısıtlanmaktadır.



Sendika kuruculuğunu 10 yıl fiili çalışma koşuluna bağlayan, sendikalara
geniş bir siyasi faaliyet yasağı getiren, sendikalar üzerinde devletin geniş
idari ve mali denetimini öngören hükümler antidemokratiktir.

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin tam üyeliği konusunda hazırladığı ra
porun ekinde ILO standartlarını esas alarak önemli eleştirilerde bu-
lunmaktadır: •

"Türk Anayasası, sendika özgürlüğü, toplu sözleşme hakkı, endüstriyel
eylem hakkını teminat altına almıştır.

Ne var ki, bizzat Anayasa'nın kendisinin getirdiği sınırlamalarla mev
zuatın uygulanmasıyla tatbikat, bu hakları geniş ölçüde özünden yoksun bı
rakmaktadır. Bu nedenle, toplu sözleşme ile grevden fiilen yararlanan Türk
işçisi çok azdır."

Enflasyon: Türkiye 1980'lerde yıllık yüzde 1 00'den başlayan ve kısa za
manda ekonominin çökmesine yol açabilen hiperenflasyonla tanışmıştır.
1990'1ı yıllar boyunca, % 60-70 arasında seyreden enflasyon oranı,
1994'ün ilk 5 ayında, % 140'Iara ulaşmıştır. izleyen aylarda piyasalardaki
durgunluk nedeniyle artış hızı azalan enflasyon oranının eylül ayında,
seçim ekonomisinin de etkisiyle hızla artması beklenmektedir.

Asgari ücret: 122 ABD Doları (Eylül 1994)

Özelleştirme: 1985-1994 (Mayıs ayı) arasında yapılan özelleştirmeler
ise, 2 milyar 138 milyon 732 bin ABD Doları gelir elde edilirken, 1 milyar
756 milyon 176 bin ABD Doları özelleştirme gideri yapılmıştır. Özel
leştirmeden sağlanan net 372 milyon 44 bin ABD Doları gelirin yaklaşık ta
mamı Hazine'ye aktarılmış, yeni yatırımlarda kullanılmamıştır. Hazırlanan
Özelleştirme Yasa Taslağı'nda da önümüzdeki dönemde özelleştirme ge
lirlerinin esas olarak bütçe açıklarının kapatılmasında kullanılacağı an
laşılmaktadır.

Kayıt Dışı Ekonomi: Kayıt dışı ekonominin boyutu 1992'de 269 trilyon
TL., 1993'te ise 445 trilyondur. Bu sayılara faiz ve rant gelirlerini de ek
lediğimizde kayıtdışı ekonomi, 1992'de 773, 1993'te ise 1.074 trilyon
TL'sına ulaşmaktadır. Aynı dönemde devletin topladığı vergi gelirleri sı
rasıyla 139 ve 243 trilyon TL. dolayındadır.

Savunma Bütçesi: Bütçeden ayrılan ödenekler dışında da çeşitli fon
lardan savunma bütçesine yapılan aktarmalar, hiç bir üretim karşılığı ol-
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mayan bu harcamalar enflasyonist baskı yaratmaktadır. Bölgeye aktarılan
kaynakların hemen tamamı güvenlik harcamaları kapsamında kalmaktadır.
Bütçe açığının başlıca kaynağı haline dönüşen savunma harcamaları kı
sılmalıdır. 1994 rakamlarıyla Türkiye'nin savaş harcaması yıllık 400 trilyon
lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. Bu rakam 1994 yılında devletin ön
gördüğü yatırım bedellerinin tam iki katıdır. Bu nedenle, öncelikle Kürt So
runu'na acil demokratik çözümler üretilmeli ve Genelkurmay Başkanlığı'nın
açıklamalarına göre, Güneydoğu'da yaşanan "Düşük Yoğunlukta Ça
tışma"nın maliyeti ortadan kaldırılmalıdır.
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