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Krizler ve krizlere karşı alınan tedbirler; dünyada ve Türkiye’deki çalışanları 

olumsuz biçimde etkilemektedir. Bu gelişmeler çalışma hayatına doğrudan 
yansımaktadır. Taşeronlaştırma, örgütsüzleştirme, güvencesizleştirme, özel istihdam 
büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurma, kayıt dışı çalıştırma, düşük ücretlerle 
çalıştırma ve benzeri nedenlerle işçiler ve onların örgütlü gücü olan sendikalar baskı 
altındadır. 

 
Toplumun ağırlıklı bölümünü oluşturan ücretlilerin çalışma ve yaşama şartları 

giderek kötüleşmekte, buna karşın sermaye kesiminin egemenliği ve gücü daha da 
pekişmektedir. Sosyal refah devleti anlayışı ve uygulamaları giderek zayıflamaktadır. 
Düşük maliyetli işçi çalıştırma politikaları ve çevreye karşı duyarlı olmayan üretim 
yöntemlerine göz yumulmakta ve hatta bu yöntemler küresel rekabet ortamında 
işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri ve büyümeleri amacıyla ulusal ekonomiler 
tarafından bazen teşvik bile edilmektedir.    

 
Bu politikalar aynı zamanda çalışanların kazanılmış haklarını geriye 

götürmektedir. Çalışanlar geçmişe göre iş güvencesi ve ücretler açısından daha kötü 
koşullar altında istihdam edilmektedirler. Ayrıca iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin 
risklerle daha sık bir biçimde yüz yüze kalmaktadırlar.  

 
Uygulanan küresel ekonomik politikalarla; ücretlerin gelirden aldığı pay 

azalmaktadır. Günümüzde gerek ulusal gerek uluslararası boyutta eşitsizlikler 
giderek büyümekte, toplumun farklı kesimleri arasındaki uçurum daha da 
derinleşmektedir. Çok uluslu şirketler güçlerini artırmışlardır. Yaratılan pembe tablolar 
ile toplumlar aldatılmaktadır. Tablolarda yer alan büyüme oranları ve diğer ekonomik 
göstergeler istihdama yansımamış ve çalışanların refahtan eşit pay almalarını 
sağlayamamıştır.   

 
İnsanca bir yaşam için gerekli olan asgari ücret baskı altındadır. Bunun da 

ötesinde mesleki yeterliliği ve becerisi kanıtlanmış işgücü, emeğinin karşılığını 
alamamaktadır. Yeterli mesleki eğitim, nitelikli çıraklık ve becerilerin geliştirilmesi 
ihmal edilmektedir. İşçilerin iş piyasasına ve mesleki eğitime erişimleri ile ilgili 
engeller varlığını korumaktadır.  

 
Ülkelerin arasında ve ülke içinde yaşanan eşitsizlikler yeni bir yaklaşımı 

zorunlu kılmaktadır. Daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ekonomisini oluşturmayı 
amaçlayan talepler insan odaklı bir yaklaşımla küresel boyutta dile getirilmelidir.  
 

Bu nedenle L20 Türkiye Organizasyon Komitesi’ni oluşturan bizler TÜRK-İŞ, 
HAK-İŞ ve DİSK olarak;  

 Örgütlenme yolundaki engellerin kaldırıldığı,  

 Taşeron işçinin asıl işçiyle aynı haklara sahip olduğu,  

 İş kazalarının en aza indiği,  

 Sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulduğu,  

 Ücretlerin milli gelirden aldığı payın arttığı,  

 Üretim döngüsünün yeşil ekonomi çerçevesinde gerçekleştiği  
 adil bir dünya talep etmekteyiz. 

 



 L20 çatısı altında bir araya gelen küresel sendikal hareket, şimdiye kadar 
yapılan zirvelerde, dünyanın önde gelen liderlerine  aşağıdaki talepleri yerine 
getirmeleri çağrısında  bulunmuştur:  

 

 Küresel ölçekte yatırımlar vasıtasıyla kalkınma yanlısı ve 
sürdürülebilir bir büyüme planı uygulanmalıdır.  

 İstihdam yaratan kamu yatırımlarına ve aktif iş gücü piyasası 
politikalarına odaklanılmalıdır. 

 Toplu pazarlık kapsamının genişletilmesi ve ücretlerin artırılması 
vasıtasıyla gelir eşitsizliği düzeltilmelidir.  

 Asgari yaşam ücreti tespit edilmeli ve ‘insan onuruna yakışır iş 
gündemi’ teşvik edilmelidir. 

 Sosyal koruma politikalarıyla kırılgan kesimler kapsam altına 
alınmalıdır.  

 Gelişmekte olan ekonomilere, ihtiyaçları doğrultusunda farklı 
uygulama yapabilmeleri için kaynak ve politika alanı sağlanmalıdır.  

 Küresel finansı kontrol altına almak için yeni mekanizmalar ve 
kurallar oluşturulmalıdır.  

 Yaşam standartlarını iyileştirebilecek politikalar geliştirilmelidir. 

 Üçlü yapı temelinde gerçekleştirilen ekonomik ve sosyal istişareler 
yeniden canlandırılmalıdır.  

 İnsanların göçe zorlanmayacağı bir ortam oluşturulmalı ve 
göçmenlere ulusal ve uluslararası tam destek sağlanmalıdır. 

 
Türkiye’deki işçi sendikaları konfederasyonları TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, L20 

Sekreteryası tarafından yürütülen bu çalışmalara katılmış ve katkıda bulunmuşlardır.  
  

Ülkelerin sorunları, işçilerin talep ve beklentileri göz ardı edilerek çözülemez. 
Büyümede paylaşımı ön planda tutacak, istihdamı artıracak, kadın, genç ve 
engellileri kapsayan sosyal katılım, eşitlik ve refah yaratacak makroekonomik 
politikaların uygulanması bu açıdan önem taşımaktadır. 
 

 G20 her zaman uygulanan mükerrer politikaların yerine sorunlara çözüm 
getirecek öneriler geliştirmelidir. 
 

Bu aşamada ekonomik ve sosyal alanda gerekli adımlar atılmalı, demokrasi 
alanında köklü ve kalıcı değişiklikler hedeflenmelidir.  Çünkü başta çalışanlar olmak 
üzere, iktisaden zayıf kesimlerin hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi, 
ancak demokratik sistem içinde mümkündür. Sosyal hukuk devleti anlayışını 
savunmak ve hayata geçirmek, insani ve sürdürülebilir kalkınmanın ön koşuludur.  

 
Küresel sendikal hareket G20 liderlerine 2015 tarihinde Türkiye’de yapılacak 

olan G20 Başkanlar Zirvesi’nin gündemine söz konusu önerileri taşımaları 
doğrultusunda çağrıda bulunmaktadır. 


