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NE IMF, NE MAI, NE TAHKİM
BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK
TÜRKİYE
EMEK PLATFORMU MÜCADELEYE DEVAM
EDİYOR...
57. Hükümet, 18 Nisan 1999 Seçimleri sonrasında
oluşan “mutabakat” üzerinden, hiç zaman kaybetmeden,
IMF, Dünya Bankası ve uluslararası sermayenin politikaları
doğrultusunda hareket etmeye başladı! Bu noktada, çokuluslu
tekellerin ve IMF’nin dayatmaları sonucunda bir dizi karar ve
politika ülke gündemini belirledi.
Dört ana başlık etrafında toplayabileceğimiz bu saldırı
paketi ve yokedicilik temelinde şekillenen tasarılar, TMMOB
ortamında da ciddi tepkilere neden oldu.
- Kamu Çalışanlarının Sefalet Ücretine Mahkum Edilmesi,
- “Sosyal Güvenlik” Yasa Tasarısı
- Anayasa Değişiklikleri
(Anayasa’nın 47, 125 ve
155.maddelerine yönelik
değişiklik! tasarıları…)
- Tarım Reformu!
olarak kamuoyuna
sunulan paket, bir devlet
bakanının intihara teşebbüs
etmesine yol açarken,
ulusal-sol ve milliyetçi-sağ
politikaların maskesini de
düşürdü…
Esnek üretim ve esnek
istihdamın yaygınlık
kazandığı, neo-liberal
politikaların amaçsızca

uygulandığı günümüz koşullarında, çalışanlar her yönden
bir kuşatma altında tutulmak isteniyor. Sosyal devleti ortadan
kaldırmak, üretim maliyetlerini aşağıya çekmek için her türlü
girişim “reform” adı altında gündeme getiriliyor. Buradan
hareketle, “Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı”nı da bu kapsamda ele almak gerekiyor. Konu, sadece bir emeklilik ya da yaş
sorunu değildir, sosyal güvenlik sisteminin (işgüvencesi ve
işsizlik sigortası gibi politikalarla birlikte) bir bütün olarak ele
alınması gereği açıktır.
TMMOB ortamında, IMF Paketi bütün boyutları ile mercek
altına yatırılmış ve yıllardır, ısrarla savuna geldiğimiz üreten
Türkiye’ye ve böyle bir ülkenin üretici güçlerine “topyekün”
bir saldırı olan bu politikalara karşı etkin bir
tutum izlenmesine karar
verilmiştir. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 6 Temmuz
1999 tarihinde aldığı 247
nolu karar bu anlamda
çok önemli bir dönemeç ve
tarihi bir karardır. 6 Temmuz 1999 tarihli Yönetim
Kurulu’nda alınan karar
şöyledir;
“KARAR NO 247: Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı
olarak sunulan yasa
tasarısı yeni dünya düzeninin dayatması sonucu
(devamı sayfa
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tmmob’den
H A B E R L TMMOB İşyeri Temsilciliği Seçimleri

İller Bankası TMMOB İşyeri Temsilciliği Seçimleri sonucunda; temsilciliğe Birgül Süer, temsilci yardımcılığına
Gülseren Taş, üyeliklere Metin Sağdıçoğlu, Metin Kulein,
Can Erdoğan, yedek üyeliklere Selime Ünal Özten, Müjgan
Yılmaz atanmıştır.
Posta İşletmeleri TMMOB İşyeri Temsilciliği Seçimleri
sonucunda; temsilciliğe Nihat Angı (MMO), temsilci
yardımcılığına Mesut Özkan (MO), üyeliklere Özgür
Görener (EMO), Remziye Durmaz (İMO), Duygu Karadeniz (MO), yedek üyeliklere Abdullah Çezik (MO) ve Ali
Kara’nın (MMO) atanmıştır.

Şemsi Denizer’in Cenaze Töreni’ne Katılım

Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden-İş Genel Başkanı
Şemsi Denizer 6 Ağustos 1999 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülmüş ve 8 Ağustos 1999 tarihinde yapılan cenaze
törenine TMMOB’yi temsilen TMMOB Başkanı Yavuz Önen
ve Yürütme Kurulu Üyesi İsmail Küçük katılmışlardır. Ölüm
haberini üzüntüyle öğrendiğimiz Denizer için 7 Ağustos
1999 tarihinde yapmış olduğumuz basın açıklaması
aşağıdaki gibidir;
“Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden-İş Genel Başkanı
Şemsi Denizer’in silahlı saldırı sonucu öldürülmüş olmasını
büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Bu olayın, Türkiye’de emek hareketi açısından önemli
gelişmelerin yaşandığı ve önemli kararların alındığı bir
dönemde yaşanmış olması ilginçtir.
Bu olayın ardındaki gerçeklerin bir an önce ortaya
çıkarılmasını istiyoruz.
Ailesi, yakınları, Genel Maden-İş, Türk-İş camiası ve Türkiye
işçi sınıfının başı sağolsun.”

Hüseyin OK’u Kaybettik

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri, Makina
Mühendisleri Odası üyesi, Endüstri Mühendisi Hüseyin Ok
Altınoluk’ta geçirdiği bir kaza sonucu yaşama veda etti.
10 Ağustos 1999 tarihinde İstanbul’da yapılan cenaze
törenine çok sayıda Oda ve Şube Yöneticisi ve üyelerimizin
yanısıra TMMOB Yöneticileri de katıldılar.

TMMOB Şehir Planlama Mimar ve Mühendisleri Odası
Başkanı Necati Uyar, Sivrihisar yakınlarında geçirmiş
olduğu kazada eşini, oğlunu ve annesini kaybetti.
Necati Uyar’ın büyük acısını paylaşıyor, tüm yakınlarına
ve Şehir Plancıları Odası’na baş sağlığı diliyor, acılarının
bir an önce sarılmasını umuyoruz.

Teoman Öztürk Etkinliği Ertelendi

TMMOB Ankara İKK, 8 Temmuz 1999 tarihinde yapmış
olduğu olağanüstü toplantıda “Salon sıkıntısı nedeniyle 9
Temmuz 1999 tatirinde yapacak olduğumuz “Geçmişten
Geleceğe Teoman Öztürk’le Birlikte TMMOB Örgütlülüğü”
adlı Panel-Forumun saatinin uygun olmaması nedeniyle
katılımı olumsuz yönde etkileyeceği tesbit edildiğinden,
etkinliğin ilerki bir tarihte hafta sonunda yapılması” kararı
almış, 22 Temmuz 1999 tarihinde yapmış olduğu toplantıda
da etkinlik tarihini 18 Eylül 1999 olarak kararlaştırmıştır.

Dünya Mühendisler Kongresi

Dünya Sergisi EXPO 2000 kapsamında Almanya Mühendisler Birliği (VDI) tarafından düzenlenen “Dünya Mühendisler Kongresi” 1921 Haziran 2000 tarihlerinde Hannover
kentinde gerçekleşecektir. Bu kongrenin
ana teması olan “İnsan-Doğa-Teknoloji”
çerçevesinde teknolojinin tüm açılardan
irdelenmesi ve ülkelerarası işbirliğinin
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu nedenle, VDI tarafından bir basın açıklaması
hazırlanarak dünya mühendislerine bu etkinliği duyurmak üzere geniş bir çalışma başlatılmıştır. Kongre
ile ilgili konuların uluslararası ortamlarda tartışılması
için internet forumları oluşturulmuştur. İnternet adresi:
http.www.vdi.de/wec

Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Kongresi

Dünya Mühendislik Kuruluşları Federasyonu (WFEO)
tarafından desteklenen Hindistan Mühendisler Kuruluşu’nun
düzenlediği “Sürdürülebilir Kalkınma: 21.Yüzyıl’da Mühendislik ve Teknolojik Hedefler” konulu Dünya Kongresi,
20-23 Ocak 2000 tarihlerinde Hindistan’ın Kalküta
şehrinde yapılacaktır.
Üçüncü binyılın eşiğinde, yaşam kalitesi ekolojik değerlerin
bilimsel olmayan biçimde sömürülmesi ve çevre kirliliği
nedeniyle tehdit edilmektedir.
Bu kongrede, çevrenin bozulması konusunda dünyaca
paylaşılan kaygı tartışılacak ve kalkınma ile çevre koruma
taleplerini karşılayacak stratejiler irdelenecektir. Görüş ve
birikimlerin sunulacağı kongre sonucunda uygun bir eylem
planı geliştirilecektir.

Ailesinin ve tüm TMMOB topluluğunun başı sağolsun.

Necati Uyar’ın Büyük Acısı
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“Sürdürülebilir Yapılar” Akdeniz Konferansı

İtalya Ulusal Araştırma Kurulu ve Bari Politeknik tarafından
düzenlenen “Sürdürülebilir Yapılar ve Bilgi Paylaşımı”
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konulu Akdeniz Konferansı 16-17 Aralık 1999 tarihlerinde
İtalya’nın Bari kentinde yapılacaktır. Disiplinlerarası planlanan bu konferansın amacı sürdürülebilir yapıları anlamak,
sürdürülebilir uygulamaların etkin biçimde sürdürülmesine
katkı sağlamak, kişi ve kuruluşların çevreye daha az etkisi
olan yapılar tasarlamaları, inşa etmeleri ve işletmeleri için
yardımcı olmaktır.

1999 ABET Toplantısı

1999 Mühendislik ve Teknoloji İçin Akreditasyon Kurulu
(ABET) Toplantısı 27-29 Ekim 1999 tarihlerinde ABD’de
Baltimore kentinde gerçekleştirilecektir. Bu yılın teması
olarak saptanan “Değişim Yolları:
Bilgisayım ve Uygulamalı Bilimler,
Mühendislik ve Teknoloji Eğitimi”
başlığı çerçevesinde irdelenecek konular arasında mühendislik eğitimine
yenilikçi yaklaşımlar, program akreditasyonu, gelecekte mühendislik
akreditasyonu, akreditasyon ile kalite
sağlanması bulunmaktadır. Konferansla ilgili geniş bilgiye “www.abet.org” web sayfasından
ulaşılabilir.

Ören Buluşması Engellendi…

Dünya Gençleri 13-23 Ağustos 1999 tarihlerinde Balıkesir
Ören’de, barış, kardeşlik ve dostluk için biraraya geleceklerdi. Geçtiğimiz yıl, üç bine yakın gencin Bergama’da
biraraya gelmesinden sonra, Ören Buluşması’na çok yoğun
bir ilginin olması bekleniyordu.
“Ören Buluşması’99”da, gençler, “barış için Ege’de bir
damla” olabilmek umudu ile biraraya gelme çağrısı
yapmışlardı. Birçok kişi ve kuruluşun da desteklediği bu
çağrıya, TMMOB’den de olumlu yanıt gelmiş, Çevre Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası gençlerin Ören
Buluşması’na aktif destek sağlamışlardı. Ancak, organizasyon için gerekli çalışmaların ve kamp alanı inşaatının
başlaması için yapılan müracaatlar bir türlü sonuçlanmıyor,
ilgili kurumlar (Balıkesir Valiliği, İçişleri Bakanlığı, Turizm
Bakanlığı) konuyu sürüncemede bırakıyordu.
Sonuçta, Balıkesir Valiliği, ülkenin içinde bulunduğu siyasi
atmosfer ve buna bağlı güvenlik sorunu nedeni ile etkinliğe
izin vermedi.
Böylece, bir yıla yakın bir süredir yapılan çalışmalar,
kurulan bağlantılar ve uluslararası ilişkiler hedefine
ulaşamadı…
Özellikle, ülkemizin turizm alanı’nda yaşadığı kriz de
gözönüne alındığında, bu engelleme için “mantıklı” bir
mazeret bulabilmek mümkün değil! Balıkesir Valisi, Alaattin
Yücel, acaba “Ege” ve “Barış” kelimelerinden mi ürktü?
Bu etkinliğin iptal olmasını üzüntü ile karşılayan TMMOB,
gerekli izinleri vermeyen kişi/kuruluşları kınamaktadır.
Ören Buluşması için biraraya gelen gençlere ise çağrımız,
yeni bir umutla, yeniden başka buluşmalar örgütlemek-

tir.

Yayın Çalışmalarımız Yoğun Bir Şekilde Devam
Ediyor

Siyasi gündemin yoğunluğu ve üretici güçlerin yaşamına
doğrudan müdahale eden kararların bizlerin görüşü bile
alınmadan hayata geçirilmeye
çalışılması; bu kararlara direnenlerin
meşru müdafasının terör sayılması,
bizim yayın faaliyetlerimizin de bu
mücadeleye destek olacak biçimde
yoğunlaşmasına neden olmuştur.
Sizlere en son ulaştığımız Haziran sayısından sonra “Nükleer
Çetelerin Nükleer Serüvenine,
Sömürge Hukuku Tahkime İzin
Vermeyeceğiz” başlıklı Akkuyu,
“Ulusal Bağımsızlığımıza, İnsanlık
Onurumuza Sahip Çıkıyoruz... Sömürge Kurumu Tahkime İzin Vermeyeceğiz!” başlıklı Anayasa Değişiklikleri ve
Uluslararası Tahkim TMMOB Bülteni
Özel sayılarını yayınladık.
Ayrıca Birlik Haberleri’nin çok
kısa bir süre sonra çıkacak olan
yeni sayısında “IMF Paketi” başlığı
altında, son zamanlarda ülke
gündemine oturan ve tüm halkı
ilgilendiren Sosyal Güvenlik Yasa
Tasarısı, Uluslararası Tahkim
ve Özelleştirmeler, MAI, MIGA
konularından oluşan bir dosya
hazırlayacağız.
TMMOB yayın çalışmaları çıkacak olan üç broşürle devam
edecek:
1. Özelleştirme ve Tahkim,
2. Tarım Destek Politikaları,
3. Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı
konulu broşür çalışmalarımız devam ediyor.
Çok kısa bir zaman aralığında
yayınlamayı düşündüğümüz tüm
bu çalışmalarımızı yine en kısa
zamanda da sizlere ulaştırmayı
umut ediyoruz.

tmmob’den
H A B E R L -
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e m e k p l a t f o r m u m ü c a d e l e ye devam ediyor...
(baştarafı sayfa 1’de)
siyasi iktidar tarafından getirilmiştir ve emekçilerin kazanılmış
haklarını gaspetmeye, bir kamu görevi olan sosyal güvenlik
konusunu özelleştirmeye yöneliktir. Bu tasarının geri çekilmesi için sendikalar, meslek birlikleri ile birlikte TMMOB’nin
bütün birimleri ve üyeleriyle birlikte ülke genelinde etkinlikler
yapılmasına karar verilmiştir.”
Sonraki süreçte; 13 Temmuz 1999 tarihinde DİSK’in
çağrısı ile İstanbul’da biraraya gelen sendika ve meslek
birlikleri ortak basın açıklaması yaparak birlikte hareket etme
kararlılıklarını ve eylem programlarını açıkladılar.
14 Temmuz 1999 tarihinde, Türk-İş’de Birlik Başkanımız
Yavuz Önen’in de katıldığı toplantıda; Sosyal Güvenlik
Yasa Tasarısı ve IMF’nin siyasi iktidara dayattığı istekler
değerlendirilmiş ve güç birliği oluşturulması kararına varılmış
ve EMEK PLATFORMU kurulmuştur. Platformu oluşturan 15
emek örgütü yapmış oldukları ortak basın açıklamasında
şuna değinmişlerdir;
“... Bu sorunların çözümlenmemesi durumunda, işçisi
ve memuruyla tüm çalışanlar üretimden gelen güçlerini
kullanacaktır. Ülkemizin her zamankinden daha fazla
huzura ihtiyacının olduğu bir dönemde, Hükümetimizin ve
siyasi parti yetkililerinin bu haklı taleplerimizi gözönünde
bulunduracağını umut etmek istiyoruz.”
Bu tarihten itibaren çok yoğun bir etkinlik başlatılmış,
ülke genelinde hemen her gün bir eylemlilikle Emek Platformu
tepkilerini duyurmuştur. Başta büyük kentlerimiz olmak üzere
bir çok ilde mitingler yapılmış; DSP, ANAP ve MHP’nin Genel
Merkezleri’ne siyah çelenk bırakılmıştır.
20 Temmuz 1999 tarihinde Emek Platformu Eylem
Komitesi temsilcileri Anadolu Ajansı muhabirlerine Sosyal
Güvenlik Yasa Tasarısı hakkında teknik bilgi aktarmış,
komite; ekonomi ve çalışma yaşamı muhabirleriyle de bir
toplantı yapmıştır.
21 Temmuz 1999 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na yürünerek bakanlık önünde sosyal güvenlik ile
ilgili kitlesel basın açıklaması yapılmış, bakanlığa dilekçe
sunulmuştur.
24 Temmuz 1999’da ise Kızılay’ı dolduran 400.000
emekçi yaptıkları bu büyük basın açıklaması ile tarih
yazmışlardır. Emek Platformu’nun 24 Temmuz mitinginde
dağıtılan ortak bildirisinde şöyle deniliyordu;
“... Reform diye sosyal devletin son kırıntılarını da
ortadan kaldırmayı işçi mi istiyor?
Özelleştirme ile canımıza kastedilmesini, iş güvencesi
olmayan koşullarda çalışmamızı kim istiyor?
Uluslararası tahkim yoluyla, bu ülkenin
sömürgeleştirilmesini isteyenler kim?
Biliyoruz, bunlar IMF’nin talepleri ve 57. Hükümet (tıpkı
öncekiler gibi) IMF’den borç alarak “bugünü kurtarmayı”
düşünüyor.
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Peki bize rağmen bu mümkün mü? Elbette hayır.
Bizler, üretenler, bu ülkenin gerçek sahipleri bu oyunu
bozmak için;
24 Temmuz’da Ankara’da, Kızılay’dayız.
%20 SADAKA İSTEMİYORUZ
MEZARDA EMEKLİLİĞE HAYIR.
EMEKÇİLER ELELE, GENEL GREVE.
KAHROLSUN IMF, BAĞIMSIZ TÜRKİYE.”
Aynı gün miting sonrası Cumhurbaşkanı ile görüşen Emek
Platformu Başkanları endişe ve taleplerini aktardılar.
29 Temmuz’da Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’nın geri
çekilmesi için işçi ve memur konfederasyonları başkanları
1 saatlik iş bırakma eylemi yapılmasını karar altına
almıştır. Ancak Türk-İş eyleme hazır olmadığını bildirerek
eylemin ertelenmesini gündeme getirmiş, buarada eyleme
yönelik önceden duyuru yapan, hazır olduklarını bildiren
platform katılımcıları, Ulus Meydanı’nda kitlesel eylem
gerçekleştirmiştir.
Aynı gün TMMOB Başkanı Yavuz Önen imzalı
“TMMOB’nin Uluslararası Tahkim Konusunda Milletvekillerine
Sunmuş Olduğu Açık Mektup” milletvekillerine gönderilmiştir.
Mektuptan bazı bölümler şöyledir;
“... Sayın Milletvekili
Son zamanlarda ülkemizde bir kaos ortamında tartışılan
ve Anayasa değişikliklerine yol açan “Uluslararası Tahkim”
konusu yalnızca dar anlamda “tahkim”, kavram olarak özel
hukuk boyutuyla kamuoyuna sunulmaktadır. Oysa tamamen
bir serbestleşme hareketi ve çok teknik olan bu konunun tüm
boyutlarıyla ortaya konulması bilimsel verilerle desteklenmesi gereksinimi kaçınılmazdır. Ülkemizdeki sanayileşme
politikalarının oluşturulması ve mühendislik mimarlık
hizmetlerinin yürütülmesinde kamu yararını önde gören 250
bin mühendis-mimarın örgütü olan TMMOB olarak, sizlere
bu konudaki Anayasa değişikliğinin doğuracağı sonuçları ve
görüşlerimizi iletmeyi görev sayıyor ve uyarımızın gözönünde
bulundurulmasını talep ediyoruz.
Öncelikle konunun hukuksal boyutunda önem arzeden
“Kamu Hizmeti” kavramına açıklık getirmek gereklidir.
1) Genel olarak KAMU HİZMETİ, toplumun ortak
ihtiyaçlarını karşılamak için kamuya yönelik ve kamuya
yararlı olan ve kamu kuruluşlarınca ya da kamu kuruluşunun
sıkı denetimi altında özel kişilerce yürütülen hizmettir.
2) Türkiye’de yürütme ve idarenin kamusal etkinliklerinin
hukuki rejimi kamu hukukudur. Bir kamu hizmetinin özel
kişilerce yerine getirilmesi düzenlenen kurallara bağlı olduğu
gibi idari yargının denetimindedir.
3) KAMU HİZMETİ İMTİYAZI: Bir kamu hizmetinin uzun
süreli bir idari sözleşme uyarınca, sermayesi, karı, hasarı
ve zararı kendisine ait olmak üzere özel hukuk kişilerince
yerine getirilmesidir. Ve Anayasa’nın 155.maddesine göre
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e m e k p l a t f o r m u m ü c a d e l e ye devam ediyor...
imtiyaz anlaşmaları yada sözleşmeleri Danıştay tarafından
incelenmek zorundadır. Uygulanması sırasında çıkacak
anlaşmazlıklar ise, yönetsel yargı (Danıştay, İdare Mahkemesi) tarafından yönetim hukukuna göre bağlanmaktadır.
4) Osmanlı Devleti, 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren,
demiryolu, liman, rıhtım, havagazı, elektrik, su, telefon vb.
kamu hizmetlerinin kurulması ve işletilmesini, yabancılara
verilen imtiyaz yöntemi ile sağlamaya çalışmış ve devlet, hükümranlık yetkisini kullanarak, ayrı ayrı ve değişik
koşullarda imtiyaz sözleşmeleri yapmak yolunu seçmiştir. Bir
yandan kapitülasyonların, öte yandan dış borç ve Düyun-u
Umumiyenin baskıları altında, imtiyazcılar yararına devlet
zararına bağıtlar ve durumlar yaratılmıştır.”
“... Sonuçta; ülkemizin makro
ekonomik istikrara kavuşması ve
kaynak yaratılması ancak kamu
maliyesinin sağlam esaslara
dayandırılmasıyla sağlanabilir. Bu
anlamda söyleyeceklerimiz; OECD ve
AB ülkelerinde vergi gelirleri GSM’nin
%30’nu aşmaktadır. Türkiye’de ise bu
oran %16’dır. Kamu maliyesindeki kriz
özelleştirme ve ücretleri aşağı çekme
yoluyla emekçilere fatura edilmektedir.
Oysa makro-ekonomik istikrarın eksenini oluşturduğu söylenen kamu dengesi,
vergileri artırma yoluyla sağlanabilir.
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nda yeralmasına karşın, kayıtdışı
sektörü vergi kapsamına alan düzenlemelerden vazgeçilmesi ülkemizde
kayıtdışı ekonomiyi tercih edilen
kalkınma modeli haline getirmektedir.
Patronların mali milattan kaçışı bunu
anlatmaktadır.
Vergi sistemi sağlam esaslara
bağlanarak kamu finansman sorunu ancak doğru bir vergilendirme yöntemiyle kaynak yaratılarak çözülebilir.
Bu ülkenin yetişmiş nitelikli işgücünün temsilcisi olan
Birliğimiz, getirilen Anayasa değişikliklerinin yaratacağı
sonuçlar konusundaki kaygılarını ve görüşlerini yukarıda
ülkenin yararı açısından ortaya koymuştur. Sözkonusu
Anayasal değişikliklere vereceğiniz destek, onay durumunda geliştireceğimiz karşı duruşumuzu, hesap sorma ve
sizlere verilen temsil yetksisinin geri alınacağı konusundaki
kararlılığımızı bilgilerinize sunarız.”
3 Ağustos 1999’da Emek Platformu’nu oluşturan 15 örgüt
bir basın açıklaması yaparak eylem programını açıkladılar.
Bu kapsamda Emek Platformu, 4 Ağustos 1999 tarihinde
Kızılay Güvenpark’ta oturma eylemini örgütlemiştir. Aynı gün
Emek Platformu başkanları TBMM Genel Kurulu’na katılarak
Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı görüşmelerini izlemiştir.
Ancak Emek Platformu’nun kararlılığı sonuç vermiş ve Sosyal

Güvenlik Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi durdurulmuştur.
Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’nın görüşülmesinde Hükümetin
geri adım atma kararının ardından Emek Platformu da 3
Temmuz 1999 tarihinde alınan karar gereğince 6 Ağustos
1999 tarihinde tüm ülke genelinde gerçekleştirilecek olan bir
günlük iş bırakma eylemi de dahil olmak üzere planlanan
tüm eylemlerin ertelendiğini açıklamıştır. Emek Platformu
tarafından yapılan basın açıklamasında erteleme kararı şöyle
belirtilmiştir:
“... Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’yla ilgili Türkiye
genelinde ortaya konan tepki sonucu tasarının bugün
görüşülmemesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz.
Bu durumda Emek Platformu planlanan eylemlerini
ertelemiştir.”
“... Tasarının yeniden gündeme getirilmesi halinde ise eylem programımız
kaldığı yerden devam edecektir.
Kararlılığımız ve azmimiz sürmektedir.”
5 Ağustos 1999 tarihinde Emek
Platformu Genel Başkanları Hükümeti oluşturan DSP, MHP, ANAP Grup
Başkan Vekilleri ile ortak; DYP Genel
Başkanı Tansu Çiller ve FP Grup Başkan
Vekili ile ayrı ayrı görüşmüş, başta
Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı olmak
üzere, çalışanları ve ülkemizi yakından
ilgilendiren konularda görüş ve taleplerimizi iletmiştir.
6 Ağustos 1999 tarihinde TMMOB
Yönetim Kurulu, Oda Başkanlarıyla
birlikte toplanmış, Emek Platformu süreci
değerlendirilmiş ve olası gelişmeler
değerlendirilmiştir.
Aynı akşam Türk-İş Genel Sekreteri
ve Genel Maden-İş Genel Başkanı Şemsi
Denizer haince katledilmiş, ertesi gün TMMOB olayı kınayan
bir basın açıklaması yapmış ve 8 Ağustos 1999 tarihinde
Zonguldak’ta düzenlenen cenaze törenine katılmıştır.
Emek Platformu, 9 Ağustos 1999 tarihinde yapmış
olduğu basın açıklamasında kapalı kapılar ardında yürütülen
uluslararası tahkim pazarlıklarına değinmiş ve;
“... Emek Platformu,
- Kamu hizmetlerine ilişkin imtiyaz şartlaşma ve
sözleşmelerinde ulusal yargının yetkilerini ortadan
kaldıracak, açık yargılamanın olmadığı ve ülkemize yönelik
olumsuz tavırların etkili olabileceği uluslararası tahkimi;
- Ulusal yargının yetkilerini daraltacak düzenlemeleri;
- Bugüne kadar ki uygulamalarla ortaya çıkan mahsur
ve zararları da gözönüne alarak, özelleştirmenin Anayasal
güvence altına alınmasını; kaygıyla karşılamakta; bu
girişimleri ülkemizin bağımsızlığıyla, ulusal egemenliğimizle,
kamu yararı anlayışıyla bağdaştıramamaktadır.
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e m e k p l a t f o r m u m ü c a d e l e ye devam ediyor...
Bu önemli konuda Parlamentomuz aceleci davranmamalı,
konunun kamuoyunda yeterince öğrenilmesi ve tartışılması
sağlanmalı ve konu gerektiğinde halkoylamasına
sunulmalıdır.
Emek Platformu, halkımızdan gizli bir biçimde sürdürülen
görüşmeler temelinde biçimlenecek ve özelleştirme yağmasını
hızlandıracak Anayasa değişikliklerine ilişkin gerçekleri tüm
ülkede kamuoyuna duyurma çabasını yoğun bir biçimde
sürdürecektir.
Emek Platformu, Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı
üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Tasarı, TBMM
Genel Kurul’u gündeminden geri çekilmeli, sosyal taraflar
ile yapılacak görüşmeler sonucunda ulaşılacak uzlaşma
doğrultusunda değiştirilerek, yeni yasama döneminde Meclis
gündemine alınmalıdır.”
denilmiştir.
Yine aynı günkü toplantıda ileriki günleri kapsayan eylemler programlanmıştır.
Bu program gereğince,
TMMOB’de milletvekillerine
“Uluslararası Tahkim Yasası”nın
geri çekilmesi için mektup
göndermiştir.
Daha sonra ki günlerde
eylemler şöyle devam etmiştir:
10 Ağustos 1999 tarihinde
Emek Platformu Başkanları
da olmak üzere Ankara’da
halka bildiri dağıtılmıştır. 11
Ağustos’ta ise tüm ülke genelinde bildiri dağıtma eylemi
sürmüştür.
11 Ağustos 1999 tarihinde
Emek Platformu, “Uluslararası
Tahkim” konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla
konunun uzmanlarının konuşmacı olarak katılacağı bir
panel düzenlemiştir. Basının yoğun ilgi gösterdiği panelin yöneticiliğini KİGEM’den Ayfer Eğilmez yapmış, Prof.
Dr. İzzettin Önder (Öğretim Elemanları Sendikası Genel
Başkanı), Nesrin Alpaslan (TVHB Merkez Konseyi Başkanı),
Yavuz Önen (TMMOB Genel Başkanı), Cengiz Faydalı (Enerji
Yapı Yol-Sen Genel Başkanı) panelistler olarak katılmışlardır.
Aynı gün yapılan Emek Platformu Başkanlar toplantısında
13 Ağustos 1999 tarihinde tüm yurtta bir günlük iş bırakma
eyleminin yapılmasına karar verilmiştir.
12 Ağustos 1999 tarihinde Birliğimiz tarafından
Odalarımıza ve İKK’larımıza gönderdiğimiz yazıda;
“Emek Platformu’nun 12.8.1999 günü almış olduğu karar
uyarınca üretimden gelen gücün kullanılmasına Birlik
olarak katılıyoruz. İşyerlerinde oluşturulacak komitelerde
aktif olarak yer alınarak, etkinlikler birlikte kararlaştırılıp,
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bu yıl da
akkuyu’daydık
NÜKLEER SANTRALLARA HAYIR!!!
NÜKLEER ÇETELERİN NÜKLEER SERÜVENİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!
7-8 Ağustos 1999 tarihinde
gerçekleşen Akkuyu Nükleer Karşıtı
Etkinliklere ilişkin 6 Ağustos 1999 tarihinde yaptığımız basın açıklamasından
bazı bölümler aşağıdaki gibidir;
“... Türkiye, gelecek kuşakları da
ciddi ipotek altına alacak yeni bir
serüvene doğru sürüklenmek isteniyor. Bu yeni tehlikeli serüven Nükleer
Enerji Santralleridir.
Akkuyu’da kurulmaya çalışılan
nükleer santral projesinde son
aşamaya gelindiği, santral için nükleer
tekellerin verdikleri tekliflerin önümüzdeki günlerde karara bağlanacağı
ifade edilmektedir.
AECL (Kanada), WestinghouseMitsubishi (ABD, Japonya), Framatom-Siemens (Almanya, Fransa) ve bu
tekellerin yerli ortaklarından oluşan
konsorsi-yumların katıldığı ihale; bu
ülkelerin ve firmaların politik baskı ve
lobi faaliyetleriyle kıran kırana devam
ediyor, konsorsiyum temsilcileri birbiri
ardına Türkiye’ye geliyor ve çeşitli promosyon tekliflerinde bulunuyorlar.
Dünyanın en borçlu 8.ülkesi olan
Türkiye daha fazla boyunduruk altına
alınmak isteniyor. Türkiye’nin kendine
hem kalkınma hem de nükleer enerji
politikası olarak örnek aldığı Güney
Kore’nin, Tayland ve Endonezya’nın
nasıl iflas ettiklerini, yıkıma
uğradıklarını hepimiz gördük.
Sömürge Hukuku Tesis Edilmeye
Çalışılmaktadır...
Özelleştirme adı altında enerji altyapısı “yabancılaştırılmak” ve
kamunun elinde olması gereken
“imtiyaz” hakkının yabancıların eline
geçmesi amaçlanmaktadır. Ulusal

bağımsızlğımız, insanlık onurumuz
çokuluslu şirketlerin insafına terk
edilmekte, ulusal yargı ortadan
kaldırılarak sömürge hukuku tesis
edilmeye çalışılmaktadır.
Osmanlı’nın yıkılmasına neden
olan “imtiyaz sözleşmeleri”, yeniden
Türkiye’nin gündemindedir. Bugün
yapılmak istenen, kamu hizmetini
imtiyaz kapsamından çıkararak, özel
hukuk alanına ve “uluslararası tahkimi” mümkün kılacak bir Anayasa
değişikliğini sağlamaktır.
Anayasa’da yapılacak değişiklikler
yoluyla, imtiyaz sözleşmeleri açısından
Danıştay’ın hukuka uygunluk ve kamu
yararı bakımından denetimi ortadan
kalkacaktır. Danıştay ön denetimine
yönelik incelemenin kalkması durumunda hakları korunmuş bireylerden
oluşan sağlıklı bir kamunun yaratılması
ve şeffaflık ortadan kalkacaktır.
Yabancı ve yerli sermayeye yeni
yatırım alanları açmak için, “enerji
krizi” senaryoları hazırlanmaktadır.
Bu senaryolarla, ciddi bir enerji darboğazından bahsedilmekte,
“karanlıkta kalacağız, nükleer santral
lazım” nakaratı ile Türkiye halkı üzerinde bir yalan rüzgarı estirilmektedir.
Bu senaryoların amacı, “Türkiye’yi
enerji alanında sömürü koridoru”
yapmaktır.
Enerji Altyapısına Yatırım Yapmayarak Sistemi Çökme Noktasına Getirenler Çözümün NÜKLEER ENERJİDE
Olduğunu İddia Etmektedirler.
Hedefleri önce Akkuyu sonra
Sinop’la başlayıp uzun vadede 11

adet nükleer santralı kurmaktır. 80 miyar dolarlık çok karlı bir Pazar nükleer
tekellere sunulmaktadır.
Bugün ve yakın gelecekte
Türkiye’de bir enerji açığının söz konusu olmadığı ortada iken “nükleer
enerji üretimi” bugün artık “teknik bir
zorunluluk” olarak değil, tamamen
nükleer tekellerin yönlendirmesiyle
siyasal bir karar ve tercih olarak gündeme sokulmuştur.
Nükleer Enerji serüveninin kararı,
halkı dışlayarak bir avuç siyasetçi ve
bürokrat tarafından alınamayacak
kadar yaşamsaldır.
Soruna bilimsel, ekonomik, sosyal, ekolojik, insan sağlığı açısından
yaklaşıldığında, Akkuyu Nükleer
Santralı’nın Türkiye için savunulur bir
yanı olmadığına inanan TMMOB,
* Bugün hiç zaman kaybetmeden tüketim alışkanlıklarının
sorgulanmasını, iletim ve dağıtım
hatlarındaki kayıpların önlenmesini
ve verimliliğin artırılmasını,
* Türkiye yenilenebilir enerji
kaynakları bakımından önemli bir
potansiyeli barındırmaktadır. Güneş,
rüzgar, jeotermal ve diğer kaynaklara
yönelik araştırma geliştirme sürecinin işletilerek, gerekli kaynakların
ayrılmasını,
* Türkiye’nin dışa bağımlılığını
artıracak Nükleer Santral serüveninden vazgeçilmesini, öncelikle Akkuyu
santral ihalesinin durdurulmasını,
yatırımlarda
yöre
halkının
onayının alınma zorunluluğunun
uygulanmasını,
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güneş tutulması ve barış umutları
DOĞADA ENDER RASTLANAN TAM GÜNEŞ TUTULMASI, SİYASAL AÇIDAN DA ANLAM TAŞIMALI VE
TARİHTE OLDUĞU GİBİ BARIŞA NEDEN OLMALIDIR
11 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen “Tam Güneş
Tutulması”na ilişkin 10 Ağustos 1999 tarihinde Birliğimiz
tarafından yapılan basın açıklaması aşağıdadır:
11 Ağustos 1999’da gerçekleşecek ve Türkiye’de 110112 km. genişliğindeki bir hat boyunca izlenebilecek
olan Tam Güneş Tutulması, coğrafyamızda sürmekte olan
çatışmanın sona erdirilerek barış ortamına neden olmalı,
çatışma iklimi değiştirilerek yerini barış ve kardeşlik iklimine bırakmalıdır.
Kuzey Atlantik Okyanusu’ndan başlayan, İngiltere,
Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye, Orta Doğu ve Hindistan
üzerinden geçen ve Bengal Körfezi’nde son bulan dar bir
hat boyunca izlenecek olan Tam Gölge alanı içerisinde
kalanlar çok sık karşılaşılmayan ilginç bir doğa olayı
gözlemleyebilecekler. Tam tutulma konum ve hava
koşulları nedeniyle en uygun Anadolu coğrafyasından
izlenecek.
Anadolu coğrafi konumunun ötesinde bir anlatım
gücüne sahiptir ve tarihsel anlamda sonsuz bir
zenginliğin dışavurumudur. Hemeros, Heraklitos, Diyojen, Yunus Emre, Köroğlu, Karacaoğlan, Şeyh Bedrettin, Pir Sultan, Piri Reis, Nasrettin Hoca, Ahmede Xani,
Cigerxwin, Nazım Hikmet, Ahmed Arif ve niceleri bu
topraklardan çıkmış ve tüm insanlığı etkilemişlerdir.
Anadolu toprakları binlerce yıldır insanların üzerinde
yaşadıkları, ürettikleri ve mücadele ettikleri bir yaşama
alanıdır. Yaratılan uygarlıkta, bu topraklarda yaşayan
ırkların, kavimlerin, milliyetlerin, ulusların ve halkların geliştirici
katkıları vardır.
Bu sentez dünya tarihi açısından önemli roller oynamıştır. Bu
yüzyılın başında Türk ve Kürt halkının gönüllü birlikteliği teme-
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linde emperyalizme karşı verdikleri tarihin ilk bağımsızlık
savaşı bunlardan biridir. Anadolu topraklarında verilen
bu bağımsızlık savaşı, ezilen dünya halklarının esin
kaynağı olmuştur.
Bugün, 21. Yüzyıl’ın eşiğinde, Anadolu topraklarında
filizlenmiş sevgi, özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve barışın
yaşam bulduğu bir toplumun yaratılmasına ihtiyaç vardır.
Bunun için öncelikle çatışma ortamını derinleştirecek
tavır ve davranışlar yerine barış için adımlar atılmalıdır.
Hiç kimse, hiçbir kesim ne adına olursa olsun, bu ihtiyacı
görmezlikten gelmemeli ve yapılmış olan barış çağrıları
yok sayılmamalıdır.
Toplumsal gelişmenin engelini oluşturan, binlerce yılda oluşmuş bir kardeşliği ve birarada yaşama
iradesini dinamitleyen çatışma ortamı yerine insanlık
onuruna yaraşır bir ortamın yaratılması için her fırsat
değerlendirilmeli, Tam Güneş Tutulması da buna neden
olmalıdır.
10 bin yıl öncesinden günümüze kadar savaşlar
Anadolu’nun kaderini belirlemiş, toplumları, bireyleri
ve kültürleri etkilemiş, derin acılara ve yıkımlara yol
açmıştır. 2500 yıl önce Yozgat- Çamlıbel Kerkenes
Dağı yakınlarında Medler ile Lidyalılar arasında 5 yıl
süren savaşın durmasına neden olan Güneş Tutulması,
coğrafyamızda sürmekte olan çatışmanın durdurulması
için de siyasal açıdan bir anlam taşımalıdır.
Devlet, Parlamento ve Hükümet barış ortamının
yaratılması için çözümleyici, somut adımlar atmalı, insan hakları ve demokratik haklar konusunda açılımlarda
bulunmalı, kısır politika sona ermelidir.

