


2015 YILI BÜTÇESİ
YOKSULLUK, SAVAŞ VE FAİZ BÜTÇESİDİR!

uIlımlı ama daha dengeli büyüyoruz.

uMali disiplin ana çıpamız olmaya devam 
ediyor.

uBankacılık sektörünün sağlam yapısını 
koruyoruz.

uReel sektörün borcu yönetilebilir seviyede.

uHanehalkı bilançosu sağlıklı yapısını koruyor.

uEnflasyonu düşük tek haneye indirmeyi 
planlıyoruz.

uCari açığı daraltıyoruz.

uİstihdamı arttırıyoruz.

uEn büyük yatırımı eğitime yapıyoruz.

uKayıt dışı ekonomiyle etkin mücadeleye 
devam ediyoruz.

uGelir dağılımı ve sosyal adaleti iyileştiriyoruz.

uDaha kaliteli hizmet için sağlığa daha fazla 
kaynak ayırıyoruz.

uÇalışanın ve emeklinin hakkını gözetmeye 
devam edeceğiz.

uÇevreci düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

(*) Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2015 Bütçe 
Sunumundan)
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Bütçe, bir ülke ekonomisinin yönetimini elinde bulunduran siyaset mekanizmasının 
temel sınıfsal yönelimlerini siyasi iktidarın sınıfsal tercihlerini en açık ve somut 
şekilde yansıtan bir belgedir.

2015 yılı bütçesinde de sermaye kesimlerinin talepleri yer bulurken, emekçilerin tale-
pleri yok sayılmış, emek piyasasının esnekleştirilmesi, güvencesiz çalışma vb. uygula-
malar bütçede yer bulurken, insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek taleplerimiz 
yok sayılmaya devam etmiştir.

Kamu adına yapılacak harcamaların hangi alanlara yapılacağının ve finansmanının 
nasıl sağlanacağının belirlendiği 2015 yılı bütçe hazırlık sürecinde bütün bu gelir 
ve harcamaların muhattabı olan geniş halk kesimleri, sendikalar, emek ve meslek 
örgütleri geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bütçe sürecinin dışında bırakılmışlardır.

2015 Bütçesinde Tercih Yine Sermayeden Yana

2008’de tüm dünyayı etkileyen ekonomik krizin Türkiye’yi teğet geçmesiyle övünen AKP 
iktidarı 2014 yılında bütçe ve ekonomik hedeflerinin gerisinde kalışının nedenlerini dışarıda 
aramaktadır. 62. Hükümetin Başbakanı Davutoğlu’nun 1 Eylül 2014 tarihinde sunumunu yaptığı 

hükümet proğramının ekonomi ile ilgili kısmını “Güçlü Ekonomi” başlığı altında açıklarken aynı 
hükümetin Orta Vadeli Program ve Bütçe sunumları Güçlü Ekonomi söylemini boşa çıkartmaktadır. 
Ekonomide iyiye giden hiç bir veri (büyüme, enflasyon, işsizlik, cari açık vb.) ortada değilken “Yeni 
Türkiye, Güçlü Ekonomi” söylemler makyajdan öte birşey değildir.

2015 BütçesindenYalan Rüzgarları (*)
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MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK’E SORUYORUZ?

Asgari ücretin 2014 yılı için 90 TL, kamu 
emekçilerinin maaşlarının ise 123 TL arttığı 

bir ülkede ilk aklımıza gelen soru Türkiye ılımlı 
ama dengeli büyürken bu ülkenin emekçileri her 
geçen gün neden yoksullaşıyor?

Dolaylı vergilere dayalı vergi politikaları 
ile zenginle fakirin aynı oranda 

vergi ödediği ülkemizde, 2014 yılı 
bütçesini sunarken 2014 bütçesine 
yapılabilecek tek eleştirinin 
vergi gelirleri içerisinde dolaylı 
vergilerin payının yüksek 
oluşudur demiştiniz, geçen sürede 
bu konuda yaptığınız çalışmalar 
olmuş mudur?

Yoksulluk sınırı rakamlarının altın-
da gelir düzeyinde çalışan kamu emek-

çilerinin artan oranlı vergi tarifesinden dolayı 2014 
yılı için aldıkları 123 TL’nin, özellikle yılın ikinci 
yarısında bir üst vergi dilimine girdiğinde maaşla-
rının daha da düştüğünün farkında mısınız?

Hane halkı bilançosu sağlıklı yapısını koruyor 
derken, Türkiye Bankalar birliği’nin “Tüketi-

ci Kredileri ve Konut Kredileri -Haziran 2014” ra-
poruna gore ödenemediği için yasal takibe alınan 

kredilerdeki  artışın bir önceki yılın aynı dönemine 
gore %50’yi aşarak takipteki kredi miktarının 646 
milyon TL’ye ulaştığını kamu emekçilerinin bile 
kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilmek için 
emekli olmak durumunda kaldıklarını biliyor mu-
sunuz? Bankacılık sisteminin sağlam yapısını koru-

yoruz derken, bunun bankaların emekçilerden 
haksız yere tahsil ettiği kart aidatı, dosya 

masrafı ve yüksek faizlerle ilgisi var 
mıdır?

Reel sektörün yönetilebilir hal-
de bulunan 278 milyar dolar 

borcunun Amerikan Merkez Ban-
kası (FED) nın tahvil alımını Ekim 

sonu itibariyle durdurması, dolar 
kurundaki yükseliş ve olası faiz arttırı-

mından sonra sıcak ve ucuz para ile dönen 
ülke ekonomisini neler bekliyor?

2014 haziran itibariyle Türkiye’nin en zengin 
%1’lik kesimi ülkenin toplam servetinin 

%54.3’üne sahipken, (bu oran 2013 yılında %52.3) 
gelir dağılımı ve sosyal adaleti iyileştiriyoruz 
iddasında bulunmak ne kadar gerçeği yansıtıyor? 
Servet eşitsizliğinde Rusya’dan sonra dünya da 
ikinci sırada yer aldığımızdan haberiniz var mı?

Yandaki  tablodan da anlaşılacağı 
gibi 2003 yılından 2014 yılına kadar 
enflasyon ve büyüme tahminlerini 
bir türlü tutturamayan AKP iktidarı, 
yine 2014 yılı için de tahminlerini 
revize ederek enflasyon tahminini 
9,4 olarak açıklamış, 2015 bütçes-
ini bu veriye dayanarak hazırlamış 
bulunmaktadır. (Ekim ayı enflasyonu 
yıllık yüzde 8,96)

Emekçilerin fiili olarak yaşadığı en-
flasyon çoktan çift haneli rakamlara 
ulaşmış olup, resmi enflasyonun da bu 
yıl çift haneli rakamlara ulaşacağını 
görmek için kahin olmaya gerek yok-
tur.

ENFLASYON VE BÜYÜMEDE HEDEFLER ŞAŞIYOR, BİZ ŞAŞIRMIYORUZ...
Enflasyon GSYH

Hedef Tahmin Gerçek Hedef Tahmin Gerçek
2003 20,0 20,0 18,4 5,1 5,0 5,8
2004 12,0 10,0 9,4 5,0 9,6 8,9
2005 8,0 8,0 7,7 4,8 5,0 7,4
2006 5,0 9,8 9,7 5,0 6,0 6,1
2007 4,0 6,5 8,4 5,0 5,0 4,6
2008 4,0 10,0 10,1 5,5 4,0 0,9
2009 7,5 5,9 6,5 4,0 -6,0 -4,7
2010 5,3 7,5 6,4 3,5 6,8 9,0
2011 5,3 7,8 10,5 4,5 7,5 8,5
2012 5,2 7,4 6,2 4,0 3,2 2,2
2013 5,3 6,8 7,4 4,0 3,6 4,1
2014 5,3 9,4 4,0 3,3
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2015 BÜTÇESİ EĞİTİM VE SAĞLIKTA PİYASALAŞMA, SAVAŞ VE ÖZELLEŞTİRME BÜTÇESİDİR...

GERİCİ-IRKÇI-PİYASACI EĞİTİME...

2014 yılı için 56 milyar TL olan Milli Eğitim 
Bakanlığı bütçesi, bir önceki yıla göre daha 
düşük bir oranda, yüzde 11 artışla 62 milyar 
TL’ye çıkarılmaktadır. MEB bütçesinin 
yüzde 68’i personel giderleri, yüzde 10’u 
sosyal güvenlik devlet primi giderleri 
olmak üzere, eğitim bütçesinin yüzde 78’i 
doğrudan doğruya personel harcamaları için 
kullanılmaktadır. AKP’nin iktidara geldiği 
2002 yılında MEB bütçesinden eğitim 
yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17 iken, 
2014 yılı itibariyle bu oran yüzde 9’a geriledi. 
Kamu kaynakları her fırsatta özel okullara 
aktarılırken, eğitimde piyasalaşmaya 2015 
bütçesinde de hız verilmektedir.

Eğitim sisteminde fırsat eşitliği tamamen 
ortadan kalkmış durumdadır. 4+4+4 sistemi 
ile eğitim tamamen kaosa sürüklenmiş 
olup, emekçilerin çocuklarına imam hatip 
ve meslek liseleri dayatılmakta, zenginler 
için ise eğitimin başlangıcından bitimine 
kadar özel okullarda, ayrıcalıklı bir eğitim 
fırsatı verilmektedir. Emekçi çocukları ara 
eleman ihtiyacını karşılayacak nitelikli 
işgücü olarak görülmekte, meslek liseleri ile 
ucuz ve genç işgücü olarak emek piyasasına 
hazırlanmaktadırlar.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe 
sunumunda “eğitim kalitesi noktasında 
henüz istediğimiz noktada değiliz” diyerek 
özel okulları işaret etmektedir. AKP, eğitimin 
kalitesinden 8 yaşındaki öğrenciye türban 
takmak, anaokullarına mescit açmak veya 
öğrencileri zorla imam hatiplere kaydetmeyi 
anlamaktadır. Türkiye’de üniversite sayısını 
76’dan 176’ya çıkarmakla övünen AKP 
insanlar ne kadar çok okursa o kadar işsiz 
kalacakları bir düzen yaratmıştır.

SAĞLIKTA PİYASALAŞMAYA...

Sağlık Bakanlığı bütçesi ise 2013 yılından 
bu yana parçalı olarak yapılmakta olup, 
sağlık bütçesi, 2015 bütçe kanun tasarısında 
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
olmak üzere üç parçaya ayrılmıştır.

Buna göre Sağlık Bakanlığı bütçesi 2014 
yılında 2 milyar 519 milyon TL iken 2 milyar 
763 milyon TL’ye, Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumu’na ayrılan pay 9 milyar 29 milyar 
TL’den 9 milyar 883 milyon TL’ye, Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu’na ayrılan pay ise 
6 milyar 874 milyon TL’den 7 milyar 488 
milyon TL’ye çıkarılmıştır. 2014 yılında 
toplamda 18 milyar 422 milyon TL olan 
sağlık bütçesinin, 2015’te 20 milyar 214 
milyon TL’ye çıkarılması öngürülmektedir. 

“Sağlıkta dönüşüm” adı altında yıllardır 
sağlık hizmetleri hızla piyasalaştırılırken, 
sağlık sistemi özel hastanelerin ve ilaç 
tekellerinin beklentileri doğrultusunda 
dönüştürülmektedir. Sağlık bütçesinin 
önemli bir bölümü özelden hizmet alımına 
giderken, SGK’nın yeni kısıtlamaları 
ile birlikte bakıldığında, 2015’te sağlık 
harcamalarında cepten yapılan ödemelerin 
istikrarlı bir şekilde artacağı görülmektedir. 

OECD ülkelerinde sağlık harcamalarının 
GSMH’ya oranı %9,5 iken, (2010) AKP’nin 
öve öve biteremediği sağlık sistemine yapılan 
harcamalar GSMH’nın %5,4’dür. Bu oran 
ABD’de %17,6’dır.

HAYIR! ... HAYIR! ... HAYIR! ... HAYIR! ... HAYIR! ... HAYIR! ... HAYIR! ... HAYIR! ... HAYIR!
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2015 BÜTÇESİ EĞİTİM VE SAĞLIKTA PİYASALAŞMA, SAVAŞ VE ÖZELLEŞTİRME BÜTÇESİDİR...

ÜLKEDE, BÖLGEDE SAVAŞA...

Türkiye, yıllardır yüksek savunma ve güvenlik 
harcamaları açısından dünyada ilk on ülke 
içinde yer almaktadır. Yıllardır sadece Milli 
Savunma Bakanlığı bütçesini esas alarak 
yapılan savunma bütçesi azalıyor söylemi halkı 
kandırmaktan başka bir anlam taşımamaktadır. 
Savunma ve güvenlik bütçesi birlikte ele 
alındığında 2015 bütçesinin aynı zamanda 
yeni bir savaş bütçesi olarak oluşturulduğu 
görülmektedir. 2015 bütçesi içinde toplamda 
52 milyar TL’yi bulan, savunma ve güvenlik 
bütçesi kalemleri, İçişleri Bakanlığının bütçesi 
3 milyar 898 milyon TL, Milli Savunma 
Bakanlığının bütçesi 22 milyar 764 milyon 
TL, Milli İstihbarat Teşkilatı bütçesi 1 milyar 
108 milyon TL, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 
17 milyar 623 milyon TL ve Jandarma Genel 
Komutanlığı’na 6 milyar 490 milyon TL. olarak 
öngörülmektedir.

2015’te savunma ve güvenlik bütçesinin geçen 
yıla göre 2 milyar TL’den fazla arttırılmaktadır. 
Başta Başbakanlığa bağlı örtülü ödenek olmak 
üzere, iç ve dış güvenliğe ilişkin bazı kalemler 
ve kayıtlara geçmeyen kimi harcamalar bu 
rakamlara dahil değildir. Savunma ve güvenlik 
harcamalarının 2015 merkezi bütçesinin yüzde 
11’ini oluşturmasının temel nedeni, AKP’nin 
içeride ve dışarıda izlediği baskı, yıldırma, 
güvenlik ve savaş stratejisinin sonucudur.  

Savunma ve güvenlik bütçesindeki artışın 
yarıdan fazlasının tek başına Emniyet 
Genel Müdürlüğü bütçesinde yapılmış 
olması, Türkiye’nin bir süredir gerek yasal 
düzenlemelerle, gerekse pratik olarak “polis 
devleti” olma yolunda hızla ilerlediğinin 
kanıtıdır.

HAYIR! ... HAYIR! ... HAYIR! ... HAYIR! ... HAYIR! ... HAYIR! ... HAYIR! ... HAYIR! ... HAYIR!

ÖZELLEŞTİRMEYE...

Türkiye tarihinin en büyük yağmasının 
temeli 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar 
paketleriyle atılmıştır.

12 Eylül askeri darbesi aynı zamanda 
Türkiye’de emekçilerin yıllar içinde dişinden, 
tırnağından artırarak kurduğu sanayi 
tesislerini, yer altı kaynaklarını, topraklarını, 
suyunu ve kamuya ait bütün ekonomik 
değerlerini iç ve dış sermaye çevrelerine 
peşkeş çekme işini garantiye almak için 
gerçekleştirilmiştir.

1986 yılında başlayan talan, AKP döneminde 
zirveye çıkmış, kamuya ait ne varsa satışı 
2015 bütçesinde de yerini almıştır.

1986-2003 yılları arasında 8 milyar dolarlık 
özelleştirme yapılabilirken, AKP döneminde 
2003-2012 yılları arasında gerçekleştirilen 
özelleştirme tutarı 43 milyar dolardır.

SEKA, PETKİM. TEKEL, TÜPRAŞ, 
TELEKOM, ERDEMİR, TEDAŞ AKP 
döneminde özelleştirilen kurumlar 
arasındadır. 

Özelleştirmeler yapılırken ilgili kurumların 
ülke ekonomisinde kambur olduğu, 
özelleştirmeler yapılırsa mal ve hizmetlerin 
ucuzlayacağı vb. gerekçeleri sıralayan 
hükümetler, özelleştirmede sona gelindiği 
bir dönemde özelleştirme uygulamalarının 
ülke ekonomisine katkılarını da anlatmak 
zorundadırlar.

2015 bütçesi, kamuya ait ne varsa lojmanlar, 
sosyal tesisler vb. satışını öngörmekte ve 
yağma devam etmektedir.



6

2015 YILI BÜTÇESİNDE EMEKÇİLERE YER YOK

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapmış olduğu 
bütçe sunumunda yaptığı Türkiye güzellemesi 
aklımıza “acaba aynı ülkede mi yaşıyoruz?” 
sorusunu getirmektedir AKP’nin her şeyi güllük 
gülistanlık gösterme çabasına girdiği Bütçe Kanun 
Tasarısına emekçilerin gözü ile bakıldığında ancak 
gerçek Türkiye tablosu karşımıza çıkmaktadır.

1.205.43 TL (4 kişilik bir ailenin toplam gıda 
harcaması) Türk-İş’in Ekim/2014 ayına ilişkin 
hesapladığı açlık sınırı rakamıdır. Yürürlükteki 
asgari ücret brüt olarak bile bile açlık sınırı 
rakamının altında yer alırken her ay asgari ücretle 
çalışan bir kişiden 242,96 TL vergi, ssk primi v.b 
kesintiler yapılmakta net asgari ücret 891.04 TL 
olarak çalışana ödenmektedir.

Türkiye’de emekçiler halen açlık sınırı rakamının 
altında bir ücrete mahkum edilirken bu ücretten 
kesinti yapılmasının da ayıbını yaşamaya devam 
etmektedir. Açlıktan vergi almaya ve kesinti 
yapılmaya 2015 bütçesinde de devam edilmektedir.

Asgari ücretle çalışan bir kişinin tasarruf yapma 
şansı olmadığından yaptığı her harcamada 
ödediği dolaylı vergiler ise ülkemizde vergi 
adaletsizliğininin geldiği boyutları göstermektedir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
asgari ücreti kastederek “800 TL iyi para, bu parayla 
geçinilir” söylemi halen hafızamızda tazeliğini 
korumaktadır.

01.07.2014 - 31.12.2014
Brüt Ücret   1.134 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 158,76 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 11,34 TL
Gelir Vergisi Matrahı 963,9 TL
Gelir Vergisi 144,59 TL
Damga Vergisi 8,61 TL
Kesintiler Toplamı 323,29 TL
Net Ücret 810,71 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 80,33 TL
Net Ele Geçen Ücret 891,04 TL

2015 yılı bütçesine ilişkin taleplerimizi içeren binlerce dilekçeyi 27 Ekim 2014 
tarihinde TBMM önünde yaptığımız basın açıklamasından sonra TBMM’ye ilettik.
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AKP İLE MEMUR SEN’İN TOPLU SÖZLEŞME 
OYUNUNU BOZACAĞIZ!

2014 Yılı için bir bütün kamu emekçilerini 123 TL’lik 
sefalet zammına mahkum eden AKP ile Memur Sen’in 
oyununu bozacağız.

Maliye Bakanı tarafından kamuoyuna açıklanan “biz 
Memur Sen’le anlaştık 2014 yılı için enflasyon farkı 
kesinlikle verilmeyecek” söylemi aralarındaki işbirliginin 
en somut ifadelerinden birisi olurken, kamu emekçilerine 
verilen zammın enflasyon oranının altında kaldığının da 
tescili olmuştur. 

AKP iktidarı 2015 yılında da kamu emekçilerini yoksulluğa 
mahkum etmek istemektedir. Yine Türk-İş tarafından 
Ekim/2014 için hesaplanan yoksulluk rakamı 3.926.47 TL’ 
dir. (Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut -kira, elektrik, 
su, yakıt- ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için 
yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarını 
ifade etmektedir)

Kamu emekçilerinin aldığı ortalama maaş 2000-2500 TL 
civarında olup yoksulluk sınırı rakamının oldukça altında 
açlık sınırı rakamına giderek yaklaşmaktadır. 

Her geçen gün artan hayat pahalılığı, artan oranlı vergi diliminden dolayı gelir kayıpları, eğitim sağlık 
gibi temel kamu hizmetlerinin giderek daha fazla piyasalaşması özellikle işkolumuzda 2012 yılında 
çıkartılan 666 sayılı KHK ile ortaya çıkan gelir kayıpları 
emekçileri her geçen gün daha da yoksullaştırmaktadır.

AKP’nin bölgede savaş çığırtkanlığı yapıp 
sonra da ekonomik gidişattaki olumsuzluğu 
bölgedeki çatışmalı ortama bağlayan iki 
yüzlü politikaları devam etmektedir. 

Vergi kamu hizmetlerinden faydalanmanın 
karşılığı olarak alınırken, ülkemizde giderek 

kamu hizmetlerinin paralı hale gelmesi, 
“niçin vergi veriyoruz?” sorusunu akla 

getirmektedir.

AKP Türkiye’yi sermaye açısından cennete, 
emekçiler açısından cehenneme çevirmiştir. 

Vergide adalet, gelir dağılımında eşitlik,
insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek için

 İŞSİZLİK, YOKSULLUK, SAVAŞ BÜTESİNE HAYIR!
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savaşa, sermayeye değil, emekçiye BÜTÇE!

2015 bütçesi sermayenin, yerli ve yabancı tekellerin ve savaş lobisinin çıkarları 
doğrultusunda değil, bütçenin asıl kaynağı olan işçi ve emekçilerin ekonomik ve sosyal 

ihtiyaçları gözetilecek şekilde hazırlanmalı, bunun için sendikalar, emek ve meslek 
örgütleri bütçe sürecine bulunduğu her alanda müdahil olmalıdır. 

Kamu emekçilerinin 2014 enflasyon farkı “ek zam” olarak 2015 bütçesi içinde yer 
almalı, yılın ikinci yarısında ücretleri eriten “artan oranlı vergi dilimi” uygulamasına son 

verilmelidir. 

Tüm ek ödemeler temel ücrete yansıtılmalı ve emeklilik hesaplamasına dâhil edilmelidir. 

Ücretlerin düşük ücret yoksulluk rakamı olan 3.926,47 TL’ye çıkarılmasını, aynı işi 
yapanlar arasında ücret adaletinin sağlanmasını,

Açlık sınırının altındaki ücretlerin vergiden muaf tutulmasını, yoksulluk sınırının altındaki 
ücretlerin en düşük vergi diliminden vergilendirilmesini,

2013 ve 2014 yılına ilişkin ikramiye, fazla çalışma ücreti, yol ücreti ve kadroya geçişler 
nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların karşılanmasını ve güvence altına alınmasını,

Performans Sistemi uygulamalarına son verilmesini, başta taşeron çalıştırma olmak 
üzere güvencesiz çalıştırmanın yasaklanmasını, 4B/, 4C, Sözleşmeli, taşeron işçilerin 

kadroya geçirilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının oluşturulmasını,

İnsanca yaşam ve çalışma koşulları için, grevli toplusözleşme hakkı önündeki tüm 
engellerin kaldırılmasını ve özgür bir toplusözleşme düzenin yaratılmasını,

Emekçilerin yoksulluğunu arttıran dolaylı vergiler azaltılmalı, kazanca göre vergilendirme 
yapılmalı, yüksek gelirlilerden belli bir oranda “servet vergisi” alınmalıdır.

1 Ekim’de yapılan yüzde 9’luk elektrik ve doğalgaz zammı geri alınmalı, 2015’te temel 
tüketim ürünlerine herhangi bir zam yapılmamalıdır. 

Asgari ücret bir işçi ailesinin geçimini sağlayacak şekilde belirlenmeli ve tamamen vergi 
dışı bırakılmalıdır.

Her fırsatta patronların vergi, prim ve faiz borçlarını silen hükümet, ağır borç yükü 
altındaki ücretli emekçilerin borç faizlerini tamamen silmeli, borçlarını ödeme güçlüğü 

çeken milyonlarca kişiyi mağdur etmeyecek somut tedbirler almalıdır. 

Kıdem tazminatının fona devri, taşeronlaştırmanın yaygınlaştırılması, bölgesel asgari 
ücret ve kiralık işçilik gibi emek karşıtı düzenlemeler asla gündeme getirilmemelidir. 

Sürekli artan iş cinayetlerini durduracak tedbirler alınmalı, işyeri denetimleri arttırılmalı, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almayanlara ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. 

Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalı, sigortasız işçi çalıştırmaya asla izin 
verilmemelidir.
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