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Günümüzde TÜRK-İŞ'in ifade ettiği biçimiyle işçi sınıfının temel talepleri ulusal çıkarlarımızla 
tam bir uyum içindedir ve ulusal çıkarlarımızı, bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı 
korumanın, pekiştirmenin ve geliştirmenin yolu, TÜRK-İŞ'in dile getirdiği biçimiyle işçi 
sınıfının temel taleplerinin hayata geçirilmesinden geçmektedir. 
 
Günümüzde ulusötesi sermaye ve süper güçler, gelişmekte olan ülkelerde ulusal devletleri 
zayıflatmaya, bölmeye ve parçalamaya çalışmaktadır.  
 
İşçi sınıfının giderek daha da güçlenen ulusötesi sermayeye, IMF'ye ve Dünya Bankası'na 
karşı elindeki en önemli araç, ulusal devletimizdir. Devleti küçültmeye ve zayıflatmaya 
çalışanlar, eğer anarşist değillerse, sermayenin çıkarlarını savunmaktadır.  
 
Ulusal devleti daha da güçlü kılmanın en önemli yolu, demokratikleşmeden ve sosyal hukuk 
devletinin hayata geçirilmesinden geçmektedir.  
 
Devlet demokratikleştikçe, halkın devlete güveni artacaktır.  
 
Sosyal devlet anlayışı hayata geçirildikçe, halkın devlete sahip çıkma kararlılığı 
güçlenecektir.  
 
Hukuk devleti anlayışı uygulandıkça ve yönetim keyfilikten kurtuldukça, halkın devlete 
saygısı ve güveni güçlenecektir.  
 
İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketi bu nedenle demokratik sosyal hukuk devleti anlayışını 
temel bir talep olarak yinelemektedir.  
 
Laiklik, Osmanlı Devletinden devralılanan ümmetin Türk ulusuna dönüştürülebilmesinin 
önkoşuludur.  
 
Laiklik sayesinde Padişahın kulları, özgür ve eşit vatandaşlara dönüşmüştür.  
 
Laiklik sayesinde "hayatta en hakiki yolgösterici ilimdir" ve demokrasinin temel dayanağı olan 
"hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" anlayışları ülkemizde yerleşmiştir.  
 
Laiklik sayesinde işçi hakları ve sendikal hak ve özgürlükler gelişebilmiştir.  
 
Bugün kaçak işçilikle etkili bir biçimde mücadele edilmesi ve kayıt-dışı ekonominin kayıt 
altına alınması, en önemli taleplerimiz arasındadır. Kaçak işçiliğin ortadan kaldırılması hem 
işçilerin çıkarları doğrultusundadır, hem de işçilerin de giderek daha büyük bir parçasını 
oluşturduğu ulusumuzun.  
 
Kaçak işçiliğin önlenmesiyle Devletimizin vergi geliri, SSK'nin prim geliri artacak, ulusal 
ekonomimiz güçlenecek, kamu açıkları azalacak, faiz oranları düşecek, enflasyon oranı 
inecektir.  
 
Bugün önde gelen taleplerimizden biri, vergi kaçağının önlenmesi, ücretliler dışındaki 
kesimler için uygulanan vergi istisna ve muafiyetlerinin ciddi biçimde gözden geçirilmesi ve 
herkesten serveti ve geliri ile orantılı bir vergi alınmasıdır.  



 
Bu talebimiz, işçilerin ve diğer ücretli çalışanların sırtındaki vergi yükünü azaltırken, 
Devletimizin vergi gelirlerini artıracak ve kamu açıklarının yüksek olmasından kaynaklanan 
birçok sorunu çözecektir.  
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun 30 Eylül 1998 günlü toplantısında ve bu toplantıda alınan 
karar uyarınca gerçekleştirilen 15 Ekim toplantısında, özelleştirme uygulamalarına karşı çok 
açık bir tavır alınmıştır.  
 
TÜRK-İŞ'in çok eskiden beri sürdürdüğü bu tavır, özelleştirme uygulamalarının 
olumsuzluklarının giderek daha da açık bir biçimde görülmesiyle birlikte, daha yoğun bir 
biçimde vurgulanmaya başlanmıştır.  
 
Özelleştirme uygulamaları ulusal çıkarlarımıza aykırıdır.  
 
Özellikle Töbank özelleştirmesi sırasında yaşanan yolsuzluklar, TÜRK-İŞ'in yıllardır dile 
getirdiği yakınmaların ne kadar haklı olduğunu göstermektedir.  
 
Özelleştirme, yalnızca bu işyerlerinde çalışan işçiler için işsizlik, sendikasızlaşma ve kaçak 
çalışma değildir. Özelleştirme, ülkemiz açısından bir felakettir. Özelleştirmeye karşı çıkış, 
hem işçilerin çıkarı, hem de bir bütün olarak ulusumuzun çıkarı açısından bir zorunluluktur.  
 
TÜRK-İŞ'in talepleri işçi sınıfımızın bütününün talepleridir. TÜRK-İŞ'in talepleri, yalnızca işçi 
sınıfımızın değil, bir bütün olarak ulusumuzun talepleridir de. Bu bütünlüğün gözden 
kaçırılması, bizi, halkımızın en geniş kesimlerinin desteğinden mahrum bırakabilir.  
 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. yılı kutlanırken, bu bütünlüğün bilinçli bir biçimde vurgulanması 
hem ulusumuz, ülkemiz ve devletimiz, hem de işçi sınıfımız açısından son derece önemlidir. 
 


