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SUNUŞ
Türkiye’de emekçilerin ortak mücadele deneyimleri oldukça sınırlıdır. Toplumsal muhalefetin en üst düzeyde olduğu dönemlerde
bile emek ve demokrasi güçleri arasında kurumsal bir işbirliği yaratılamamıştır.
Emek ve demokrasi güçlerinin mücadelelerinin örgütlenmesi yolundaki en önemli girişimlerden birisi 1999 yılı içerisinde oluşturulan Emek Platformu olmuştur. Emek Platformu DSP, MHP ve ANAP
tarafından oluşturulan 57. Hükümet döneminde gündeme gelen
Yeni Sosyal Güvenlik Yasasına karşı oluşturulmuştur. Emek Platformu, Sosyal Güvenlik Yasasına karşı 24 Temmuz 1999 tarihinde büyük bir miting düzenleyerek yasa hakkındaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Miting, konunun kamuoyunda görünür hale gelmesi
açısından oldukça büyük bir etki yaratsa da, 17 Ağustos 1999 yılında
yaşanan deprem, kamuoyunun tüm gündeminin değişmesine ve o
sırada yasanın meclisten geçirilmesine neden olmuştur.
Emek Platformu asıl toplumsal etkinliğini Kasım 2000 ve Şubat
2001’de birbiri ardına yaşanan ekonomik krizler sırasında göstermiştir. 2001 yılında yaşanan kriz dönemindeki oluşturduğu krizden
çıkış programı(Emek Platformu Programı), platformun yeniden ayağa kalkmasına vesile olmuştur. Bu dönemde hazırlanan program ve
yapılan ortak eylemler, neoliberal krizi karşısında toplumsal muhalefetin kamucu itirazının en somut örnekleri olarak ortaya çıkmıştır.
TMMOB, 70’li yıllardan bu yana emek ve demokrasi güçlerinin
ortak mücadelesinin savunucusu olmuş ve bu konuda aktif tavır
almıştır. Elinizdeki bu kitap, Türkiye’deki emek ve demokrasi güçlerinin en geniş ve en önemli mücadele birlikteliklerinden birisi
olan Emek Platformu’na ait bilgi, belge ve değerlendirmeleri içermektedir.
Bu önemli tarihsel belgeyi derleyerek, kendisinin de parçası olduğu bu değerli mücadele deneyimini gelecek kuşaklara aktaran 36.
ve 37. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmiş Kaya
Güvenç’e teşekkürü borç biliriz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ÖNSÖZ
Emek Platformu (EP) kuruluş bildirisini 14 Temmuz 1999 günü
açıkladı.
Platform işçi sınıfını sendikal, mesleki ve demokratik alanlarda
temsil eden on beş örgütün bir araya gelmesiyle oluştu, katılımlarla
üye örgüt sayısı on yediyi buldu ve kuruluşundan yaklaşık olarak
dokuz yıl sonra dağıldı.
Bir yanda 24 Temmuz 1999’da “mezarda emekliliğe hayır” diyerek
yakın tarihimizin en kitlesel işçi sınıfı mitingini gerçekleştiren, IMF
politikalarına karşı eylemler düzenleyen, alternatif bir ekonomik
program açıklayan, sağlık politikalarına dur demek için seferber
olan, iktidarı küçük çaplı da olsa tavizler vermeye zorlayan bir Emek
Platformu.
Diğer yanda kamu emekçilerinin grev ve toplu sözleşmeyi dışlayan
sendika yasasına karşı suskun kalan, sermaye sınıfının esnek istihdam
adı altında sendikaları neredeyse işlevsiz hale getiren düzenlemesine
karşı güçlü bir direniş sergilemeyen, AKP iktidarının personel
rejimine karşı tutum alamayan, IMF dayatması yasal düzenlemelere,
özelleştirmelere karşı sessiz kalan, bileşenlerinden birkaçının iktidar
yanlısı tutumları nedeniyle dağılan bir Emek Platformu.
Kuşkusuz bu türden onlarca olay sayılabilir.
Sayılmalıdır da!
Çünkü EP’nin kuruluşunun üzerinden yirmi yıl geçti. Dokuz yıllık
bu deneyimin işçi sınıfı mücadelesi üzerindeki etkilerinin yeterince
ele alınıp irdelenmediği kanısındayım. Beni bu derlemeyi yapmaya
iten neden de işçi sınıfı mücadelesine bu deneyimden ders çıkararak
yararlanma olanağını vermek.
Bu amaçla yapılacak çalışmaların önündeki ilk engellerden birisi
belgelere erişebilmekti. Emek Platformu’nun, ihtiyaç duyulmamış
olmalı ki, merkezi bir sekreterliği kurulmadı. Bu nedenle EP üyesi
örgütlerin arşivlerine inilmesi gerekecekti. Bunun zorluklarını
yaşadım.
Emek Platformu Belgeleri adını taşıyan bu çalışma esas olarak
Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun açıklamaları, basın bildirileri,
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dönem sözcülerinin kimi basın toplantısı metinleri, Emek Platformu
Programı ile resmi makamlara sunulan ve kamuoyuna açıklanan
raporlardan oluşuyor.
Kısa bir giriş bölümü ekledim. Bu bölümün daha uzun olması
hatta bir kronolojiyle desteklenmesi konuya yakın olmayan okurlar
açısından kuşkusuz daha anlamlı olurdu ama çalışma derlemenin
sınırlarını çok aşardı. Seyhan Erdoğdu ve Yıldırım Koç’un ve
kaynakçada belirttiğim çalışmaları bu konuda yardımcı olacaktır.
EP’nin yaptığı-yapmadığı çalışmalardan birkaç örnek ve EP
Başkanlar Kurulu üyeliğim sırasındaki tanıklıklarım çerçevesinde
kendi değerlendirme notlarımı sunuyorum.
Önemli bir yanlış ya da eksik olmadığını umuyorum. Derlemeyi
internet yayını olarak kamuoyuna sunduğum için düzeltme ve
eklemeleri belgelere kolayca yansıtma olanağım olacak.
Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Liste uzun olunca
eksik bırakma riski de büyük oluyor: elim varmadı.

Kaya Güvenç
Kasım 2019
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BELGELERE GEÇMEDEN
Sunuşta belirttiğim gibi Emek Platformu (EP) kuruluşunu 14
Temmuz’da 1999’da açıkladı ve yaklaşık olarak dokuz yıl sonra dağıldı.
Ülkemiz ağırlıklı olarak 1998’den itibaren emperyalizmin IMF
ve Dünya Bankası aracılığıyla sürdürdüğü yeni liberal politikalara
“uyum” programlarıyla yönetildi. Bu programların özünün emekçi
sınıfların haklarına saldırı olduğu herkes tarafından biliniyordu. 12
Eylül’le zayıflatılan emek örgütlerinin sermayenin bu yoğun saldırısına
karşı bir araya gelerek güç oluşturma arayışları da sürüyordu. Yıllar
önce, 1993 yılında “özelleştirmeye, taşeronlaşmaya ve işten atılmalara
karşı “Çalışanların Ortak Sesi Demokrasi Platformu” kurulmuş ve
birkaç yıl sonra dağılmıştı. Kamu emekçilerini de kapsayan işçi sınıfı
gelirlerinin düşmesine, haklarının geriletilmesine karşı ülkenin dört
bir yanında mücadele sürerken birleşme çabaları da somutlaşıyordu.
1999 yılında bu tür girişimler yoğunlaştı. 27 Ocak 1999 tarihinde
ise Türk-İş, Hak-İş, DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen
konfederasyonlarının yaptıkları toplantı ve yayınlanan ortak açıklama
önemli bir adım oldu.
18 Nisan 1999 genel seçimlerinden sonra kurulan DSP, MHP,
ANAP hükümeti programının ilk sıralarında ücretlerin düşürülmesi,
emeklilik haklarının geriletilmesi, esnek çalışma, özelleştirme
gibi başlıklar yer almaktaydı. İktidar “mezarda emeklilik” olarak
andığımız “Sosyal Güvenlik Reformu” yasa tasarısını Temmuz ayı
başında TBMM’ye sevk etti. Örgütler arası görüşmeler hızlandı ve 14
Temmuz 1999 tarihinde Emek Platformu kuruluşunu ilan etti.
Kısaca Emek Platformu sermayenin saldırısına karşı işçi sınıfı
direnişinin üzerinde kuruldu.
EP üç işçi sendikaları konfederasyonu, üç kamu emekçileri
sendikaları konfederasyonu, üç emekli derneği ve yedi meslek birliği
olmak üzere onbeş örgüt tarafından kuruldu. Bu örgütler -kuruluş
aşamasında kararlaştırılan sırayla- şunlardır: Türk-İş, Hak-İş,
DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, Türkiye İşçi Emeklileri
Cemiyeti, Tüm İşçi Emeklileri Derneği, Tüm Bağ-Kur Emeklileri
Derneği, TMMOB, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği,
Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve TÜRMOB. Bu
kuruluşlara Mayıs 2002’de Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2002’de
BASK katıldılar.
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EP çalışmalarına “Kuruluşlarımız, memur ve emekli aylıklarına
yapılan zam oranının artırılması ve insan onuruna yaraşır bir düzeye
yükseltilmesi, sosyal güvenlik reformu tasarısının görüşülmesinin
durdurularak sigortalıların ve emeklilerin çıkarları ve talepleri
doğrultusunda düzeltilmesi, sosyal devletin korunması ve uluslararası
tahkimin ve özelleştirmenin engellenmesi için verilecek meşru ve
demokratik mücadelede tam bir işbirliği, güçbirliği ve bütünlük içinde
hareket edeceklerdir” diyerek başladı.
“Mezarda Emeklilik”
Emek Platformu üyesi örgütlerin Sosyal Güvenlik Reformu Yasa
tasarısını engelleme girişimleri, Platformun kurulmasından önce
başlamıştı. Bu çerçevede Türk-İş’in 24 Temmuz 1999 tarihinde
Ankara’da, Kızılay’da bir “kitlesel basın açıklaması” gerçekleştirmek
üzere çalışmaları da sürmekteydi. EP’nin kurulmasıyla birlikte eylem
EP eylemi olarak gerçekleştirildi.
Tasarı hala TBMM’de iken 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara
Depremini yaşadık. Yirmi binin üzerinde insanımızın ölümüne,
yüzbinlerce insanımızın yaralanmasına, açıkta kalmasına neden oldu
deprem. EP üyeleri de dahil olmak üzere emek örgütlerinin depremin
yaralarını sarmakla meşgul oldukları bir tarihte, 25 Ağustos 1999’da
sosyal güvenlik yasası kabul edildi.
2001’de Anayasa Mahkemesi bazı maddeleri iptal etti, Mayıs 2002’de
ise değişikliklerle yasa kabul edildi.
24 Temmuz 1999 “kitlesel basın açıklaması” 1976 ve 1977 yıllarındaki
1 Mayıs mitingleri bir yana bırakılırsa, işçi sınıfının en kalabalık eylemi
olmuştur. Katılım sayısı 400 bin kişi olarak tahmin edilmektedir.
Bu katılımın boyutu ve etkinliğin coşkusu daha başlangıcında EP’ye
büyük bir umut bağlanmasına, beklentilerin artmasına neden oldu.
***
2001 Krizi ve Emek Platformu Programı
Önce Kasım 2000, sonra Şubat 2001 krizleri yaşandı.
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Emek Platformu 2001 Şubat krizinden hemen sonra 28 Şubat tarihli
açıklamasında özetle “Kriz IMF ve Dünya Bankası politikalarının
bir sonucudur ve sorumlusu da bu politikaları uygulayan siyasal
iktidarlardır” saptaması yapmıştı.
Bildiri “Ülkemizin bugün yaşadığı kriz, IMF politikalarının iflasıdır”
saptamasıyla başlıyordu. Açıklama şöyle devam ediyordu: “Krizin
etkileri önümüzdeki günlerde daha da açık ve acımasız bir biçimde
yaşanacak ve uygulanan politikaların özellikle çalışanlar ve emekliler
başta olmak üzere tüm halkımız açısından tahrip edici niteliği daha da
belirgin olacaktır”. EP’nin yapacakları konusu “Emek Platformu, IMF
programlarının alternatifini hazırlamaktadır” tümcesiyle özetlenmişti.
Bildirinin sonunda ise “Emek Platformu[nun], Kurban Bayramının sona
ermesinden itibaren, ayrıntıları Başkanlar Kurulunca belirlenecek
ve takvime bağlanacak bir dizi etkinlik ve eylem gerçekleştireceği”
belirtiliyor, “Hükümete ve IMF’ye cevap, salonlarda, meydanlarda,
işyerlerinde verileceği” sözleri yer alıyordu.
Aynı toplantıda Dönem Sözcülüğü TMMOB’ye geçti.
Dokuz günlük bayram tatili nedeniyle sıkışık bir zamanda yapılan
1 Mart 2001 ve 12 Mart 2001 tarihli Teknik Komite toplantılarından
sonra, 13 Mart 2001 tarihinde Emek Platformu Başkanlar Kurulu ve
Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin ortak Basın Açıklamasında durum
değerlendirilmesi yapıldı ve çalışmalarla ilgili takvim açıklandı.
Çalışmalar arasında bir sempozyum yer alıyordu. Etkinliğin gerekçesi
ve amacı şöyle açıklanmıştı: “Yıllardan beri tek yanlı şartlandırmalarla,
uygulanmakta olan yanlış politikaların alternatifinin bulunmadığı
iddialarına karşı, Emek Platformu Başkanlar Kurulu bildirilerinde
birçok defa ana ilkeleri belirtilmiş olan, Türkiye gerçeklerine uygun,
halkımızın sorunlarına çözüm üretebilecek, yatırım üretim ve
istihdamı artırmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlayan alternatif
programın ayrıntılarının geliştirilmesi ve kamuoyuna daha yaygın bir
biçimde tanıtılması ve duyurulması amacıyla örgütlerimizin ve bilim
insanlarının katılacağı Emek Politikaları Sempozyumu 24-25 Mart
2001 tarihlerinde Ankara’da toplanacaktır.”
Evet sıkışık bir takvimdi ama krizle ilgili olarak Siyasal Bilgiler
Fakültesi Maliye Bölümü daha 3 Mart 2001’de “Türkiye’de Ekonomik
Bunalım ve Çıkış Yolları” konulu bir sempozyum düzenlemişti. Türk
Sosyal Bilimler Derneği aracılığıyla bu sempozyuma katkıda bulunan
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bilim insanlarıyla etkinlik programının taslağını hazırladık; Türkiye
Kamu-Sen’in önerileri ile program kesinleşti ve Emek Politikaları
Sempozyumu gerçekleştirildi1. Bu arada Bağımsız Sosyal Bilimcilerİktisat Grubu’nca yayınlanan “Ulusal Ekonomi Acilen İstikrara
Kavuşturulmalıdır” başlıklı bildiri, talepleri üzerine bileşenlerle
paylaşıldı. Sempozyumun sonuçlarını Oğuz Oyan, Fikret Şenses ve
Aziz Konukman özetlediler. Bu hazırlık çalışmalarının katkısıyla Emek
Platformu Programı önce Teknik Komite ve sonra Başkanlar Kurulu
toplantılarında görüşülerek son şeklini aldı.
Sempozyuma katılım eksik olmadı. Salon hep doluydu. Ama bir
şey dikkatimi çekmişti: izleyicilerin önemli bir bölümü her oturumda
değişiyordu. Tahmin edilebileceği gibi izleyiciler Sempozyum Oturum
Başkanlığına göre değişiyordu!
Kriz nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanında tepki eylemleri
yapılıyordu. Ankara’da Nisan başında gerçekleştirilen esnaf-sanatkar
eylemi güvenlik güçlerince engellenmek istendi. Ankara’da miting ve
yürüyüşler yasaklandı.
Emek Platformu Programı önce 28 Mart 2001 tarihinde TMMOB’de
yapılan bir basın toplantısında, sonra da 31 Mart günü Kızılay
Güvenpark’ta kitlesel basın açıklamasıyla duyuruldu.
31 Mart günü tüm ülkede TMMOB İKK Sekreterleri ve EP
bileşenlerinin çağrıları üzerine on binlerce emekçinin katılımıyla
kitlesel basın açıklamaları yapıldı, Emek Platformu Programı
halka dağıtıldı. 31 Mart 2001 ’i izleyen günlerde, değişik kentlerde
açılan stantlarda Program halka dağıtıldı. Örgütlerde “Yolsuzluk
ve Yoksulluğa Hayır” pankartlar asıldı, aynı sloganla 14 Nisan günü
yürüyüş ve mitingler gerçekleştirildi.
Bu çalışmamda ayrıntılara girmemeye özen gösterdim ancak
özellikle kriz nedeniyle 102 noktada yapılan etkinlikleri kayda
geçirmekten de kendimi alıkoyamıyorum.
Kısaca özetlemek için “TMMOB 36. Dönem Çalışma Raporu, Emek
Platformu Dönem Sözcülüğü 17 Mart-15 Nisan 2001 Raporu”nun son
üç paragrafını aktarıyorum:
1 Sempozyum bildirileri Emek Politikaları Sempozyumu kitabında yer almaktadır.
(TMMOB Yayınları, Ankara, Ağustos 2001). http://www.tmmob.org.tr/yayin/emekpolitikalari-sempozyumu
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“… 14 Nisan tarihinde yapılan protesto gösterilerinde
ülke genelinde birim sekreterliklerinin dağılımı; 37
merkez TMMOB, 37 merkez KESK, 7 merkez MEMURSEN, 8 merkez HAK-İŞ, 8 merkez TÜRKİYE KAMU-SEN, 4
merkez TÜRK- İŞ ve 1 merkez DİSK (toplam 102 merkez)
şeklinde oldu.
Bu bilgilere göre toplam 80 il ve 22 ilçede çalışmalar
yapılmıştır. Toplam 34 il ve 13 ilçede yaklaşık 350.000
kişinin katılımıyla mitingler düzenlenmiştir. 16 ilde ve 1
ilçede miting valiliklerce yasaklanmış, yine bir ilde de
miting valilik tarafından ertelenmiştir. Bu 16 ilin 6’sında
yaklaşık 10.000 kişinin katılımıyla ve 1 ilçede de 300
kişinin katılımı ile kitlesel basın açıklamaları yapılmış,
yasaklar protesto edilmiş, 4’ünde basın açıklaması
yapılmış ve 6 ilde bir eylemlilik gerçekleştirilememiştir.
Kalan 30 ilin 3’ünde basın açıklaması yapılmış, 4’ünde
toplam 1300 kişinin katılımı ile kitlesel basın açıklaması
yapılmış, 23 ilde ise afiş, broşür ve bildiri dağıtımı ile sınırlı
kalınmıştır. Sadece Şırnak’ta Emek Platformu’nun bir
bileşeni bulunmadığından hiçbir çalışma yapılamamıştır.
Yasaklama bulunmayan 8 ilçede de yaklaşık 10.000 kişinin
katılımı ile kitlesel basın açıklamaları yapılmıştır. İI ve
ilçelerde etkinliklere katılan toplam kişi sayısı yaklaşık
400.000 civarındadır.
Çalışmalar süresince toplam 80 il ve 22 ilçede
(merkezden gönderilen ve illerde çoğaltılanlar dahil)
yaklaşık 400.000 bildiri ve 200.000 program dağıtılmış,
100.000 adet afişleme yapılmıştır.”
Kriz nedeniyle yapılan bu çalışmalar EP’nin yerellerde ortak
mücadelesinin önemli örneklerini oluşturdu.
Ayrıntılı incelemeyi Seyhan Erdoğdu yaptığı için Programa
ayrıca değinmeyeceğim (Erdoğdu, S. 2019).
Bu başlığı kapatmadan önce iki noktanın altını çizmek istiyorum:
−
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Emekten yana bilim insanlarının değerli katkıları olmamış
olsaydı, IMF karşıtı, emeğin çıkarlarını gözeten bir Programın
oluşturulması mümkün olmayacaktı.

−

EP tüm bileşenleriyle Programa sahip çıkmadı. Bu nedenle kriz
koşullarında emekçi sınıfların sisteme karşı bilinçlenmesine ve
örgütlenmesine katkıda bulunabilecek Programın, bu potansiyeli
yeterince kullanılamadı.
***

Kamu Emekçilerinin Sendikal Hakları
Emek Platformu Başkanlar Kurulu krizle ilgili çalışmalarının hemen
sonrasında, 8 Mayıs’ta toplandı. Toplantı gündeminin ağırlıklı konusu
kamu çalışanlarının sendikal hakları ile ilgili yasal düzenleme idi. EP
belki de ilk kez bir toplantı sonrasında bildiri yayınlayamadı.
Gelişmeler biliniyor ama kısa bir tekrarda yarar olduğunu
düşünüyorum. Kamu emekçilerinin sendikal haklar konusu 1980’lerin
ortalarında gündeme geldi. Sendikaların kurulması 1989’da
başlayan Bahar Eylemlerinin de etkisiyle 1990’larda hızlanmaya
başladı ve özellikle daha sonra KESK’in kuruluşunu gerçekleştiren
sendikaların grev ve toplu sözleşmeli sendika mücadelesi bütün
yoğunluğuyla sürdü. Koalisyon hükümeti tarafından 6 Ocak 1998’de
Meclis’e sunulduktan sonra 4 Mart Kızılay Direnişi sonrasında geri
çekilen tasarı Haziran 1999’da yeniden Meclis’e sunuldu, 18 Mayıs’ta
komisyondan geçti ve 25 Haziran’da yasalaştı.
EP’nin tutumuna dönelim.
Kuruluşundan itibaren grevli toplu sözleşmeli sendikal hakların
tanınması EP’nin en önemli talepleri arasında yer aldı. “Hükümet…
kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev haklarının önündeki
engelleri kaldırmalıdır” şeklinde ifade edilen talep 24 Temmuz 199
tarihli bildiriden itibaren onlarca açıklamada yer aldı. Aynı talep EP
Programında da şöyle ifade edilmiştir: “Hükümet ve parlamento,
kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev hakları önündeki engelleri
kaldırmalı; sendikal hakları, onaylanmış uluslararası sözleşmelere,
İLO sözleşmelerine ve yetkili organ kararlarına uygun hale getirecek
biçimde düzenlemelidir (EP Programı: F) Demokratikleşme, Sendikal
ve Sosyal Haklara Yönelik Politikalar, Madde 6).
2001 yılında Meclis Komisyonlarında görüşülmekte olan kamu
çalışanları ile ilgili yasa tasarısında grev ve toplu sözleşme
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haklarını tanınmıyordu. KESK ve Memur-Sen Meclise sevk edilen
yasa tasarısının bu ilkelere uymadığının belirtilmesini ve tasarının
eleştirilmesini talep ederken, Türkiye Kamu-Sen “bu tasarının bir
adım” olduğunu söyleyerek, tasarıya karşı çıkılmamasını savunuyordu.
Bu nedenle 8 Mayıs 2001 tarihinde toplanan EP Başkanlar Kurulu
sonrasında açıklama yapılamadı. Burada MHP’nin iktidar ortağı
olduğunu anımsatmak istiyorum.
Tasarı 25 Haziran 2001 tarihinde yasalaştı. EP içinde yer alan DİSK,
TTB, TMMOB,TEB, TDB ile İHD, HADEP, ÖDP, EMEP, SİP 11 Haziran 2001
tarihli ortak açıklamalarında “… TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen
tasarı 1998 yılında Mecliste görüşülürken gelişen haklı talepler
nedeniyle geri çekilen tasarının aynısı olup, Türkiye’nin de kabul
ettiği 87, 98, 151 sayılı ILO sözleşmelerinin özünü yok etmektedir…”
görüşünü kamuoyuyla paylaştılar ve “KESK’in ‘toplu sözleşmeli,
grevli, özgürlükçü ve demokratik bir yasa’ talebini ve vermiş olduğu
mücadeleyi destekleme” mesajı yayınladılar. Kamu emekçilerinin
mücadelesi bir sonuç vermedi.
Bu olayın en önemli yanı EP’nin en temel ilkelerinden birisine, grevli
toplu sözleşmeli sendika hakkına sahip çıkamamış olmasıydı. Bu
tutum EP’nin güvenirliğini ve EP’yi oluşturan örgütlerin potansiyel
gücünün yarattığı beklentiyi zedeledi.
Olayın bir başka yönü ise sendikaların iktidar partisi ya da partileriyle
ilişkisi. Bu konuyu daha sonra da ele alacağım.
***
Erken Genel Seçimler
Koalisyon partilerinin liderleri Temmuz 2002’de erken genel
seçimlerin 2 Kasım 2002 tarihinde yapılması kararlarını açıkladılar.
Emek Platformu seçim sürecini yakından izledi, konuyu ilki 30 Ekim
2001 tarihinde olmak üzere çok sayıda açıklamada ele aldı.
30 Ekim 2001 tarihindeki ilk açıklamada “Bu Hükümetin
emekten yana bir program uygulamadığı ve uygulayamayacağı
artık açık olduğundan, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası
demokratikleştirilerek, en kısa sürede erken genel seçimlere
gidilmelidir” deniliyordu. Erken seçim talebi daha sonraki çok sayıda
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açıklamada yineleniyor, 2 Temmuz 2002 tarihli açıklamada ise seçim
sürecinin hızlandırılması talep ediliyordu.
16 Temmuz 2002’de yapılan açıklamada EP Programında yer alan
tümce ile bu görüş yineleniyordu: “Emek Platformu Başkanlar Kurulu
kendi programını hayata geçirecek, temel insan haklarına, ulusal
egemenliğe ve hukukun üstünlüğüne dayalı, demokratik ve bağımsız
bir ülkeyi yaratacak bir siyasi iradenin iktidara getirilmesini zorunlu
görmektedir”.
26 Temmuz 2002, yani TBMM’nin 3 Kasım’da seçim yapılması
kararından önce yapılan “İş Güvencesi Yasalaşmadan, Siyasi Partiler
ve Seçim Yasaları Demokratikleştirilmeden Gidilecek Seçim Çözüm
Değildir” başlıklı açıklama ile seçim ve siyasal partiler yasalarıyla
ilgili somut öneriler belirtildi.
Seçimler nedeniyle EP Programı da revize edildi ve yeni Program
26 Eylül 2002 tarihinde açıklandı. Gözden geçirilmiş Programın
Sunuş bölümünün sonuna eklenen bir tümce dikkati çekicidir: “…
siyasi iradenin uluslararası sermayeye değil, halka hizmet yönünde
belirmesi gerekmektedir; bu nedenle de sorun, emekten yana
bir siyasi iradenin oluşması ve iktidara taşınması sorunu haline
gelmiştir”. Bu, farklı ifadelerle daha önce de belirtilmişti. Seçim
sonuçları ortaya çıktıktan sonra, bu mesajla ne söylemek istediğimizin
seçmenler tarafından doğru anlaşılmadığını düşünmüştüm!
Seçimlerde EP bileşeni birkaç örgütün temsilcileri değişik
partilerden aday adayı, adayı oldular. Bunlardan Türk-İş Genel Başkanı
Bayram Meral ve TÜRMOB Başkanı Mustafa Özyürek CHP’den, Hak-İş
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ile Genel Mali Sekreter
Agah Kafkas AKP’den Meclis’e girdiler. TEB Başkanı Mehmet Domaç
CHP’den aday adayı oldu, seçilemedi, 2007 seçimlerinde AKP’den
Milletvekili seçildi.
EP seçimler öncesinde iki ay süreyle çalışmalarına ara verdi.
AKP Hükümetinin kurulmasından hemen sonra Başbakan’la
görüştü ve taleplerini iletti. İletilen belgenin girişindeki saptama
önemliydi: “Emek Platformu, ülkemizin bugün yaşamakta olduğu
sorunların temelinde, uluslararası sermaye kuruluşları ve özellikle
de IMF ve Dünya Bankası politikalarının bulunduğu görüşündedir.
Hükümet tarafından açıklanan Acil Eylem Planı ve Hükümet
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Programından, izlenecek politikalarda IMF politikalarından fazlaca
bir sapmanın olmayacağı anlaşılmaktadır.”
Seçimleri ele almamın nedeni şu: Seçim sonuçlarının, yani tek başına
AKP’nin iktidar olmasının aynı zamanda EP’nin dağılma sürecinin de
başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Bu durum seçimlerden kısa bir
süre sonra somut olaylarla doğrulandı.
Sendikaların ve meslek örgütlerinin siyasi oluşumlarla ilişkileri her
zaman tartışma konusu olmuştur. Söz konusu siyasal oluşumların
iktidar veya iktidar ortağı olması tartışmayı sadeleştirmektedir. Hele
de bu ilişki, işçi sınıfının hak ve çıkarlarını korumayı amaçladığını
iddia eden emek örgütleri ile sermayenin işçi sınıfına karşı saldırısını
yürüten bir iktidar arasında olursa!
***
İş Güvencesi ve Yeni Çalışma Yasası
Seçimlerden sonra ABD’nin dünyayı kendi hegemonyası altında
yeniden şekillendirme girişimleri kapsamında Irak’a yönelik başlattığı
saldırı girişimi Emek Platformu’nun gündeminde de önemli bir yer
tuttu. Bu süreçte aktif tutum alınması konusunda bileşenler arasında
tereddütler EP’nin savaş karşıtı mücadeleye katkısını azalttı. Yine
de EP saldırıya karşı görüşünü 26 Aralık 2002 tarihinde yapılan
görüşmede Başbakan’a bildirdi; 16 Ocak 2003 tarihinde yarım
saatlik “üretimden gelen gücün kullanılması” eylemine ve Kızılay
Güvenpark‘ta ve birçok ilde yapılan kitlesel basın açıklamalarına
katıldı; “Halk Bu Savaşı Durduracak” sloganıyla DİSK, KESK, TMMOB,
TTB ve Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu tarafından gerçekleştirilen
1 Mart mitingini destekledi.
Bu ortamda AKP Hükümeti esnek istihdamı kurumlaştıracak yeni
iş yasası tasarısını 7 Mart 2003 tarihinde TBMM’ne sundu.
Konuyu gözden geçirmek için iki yıl önceki gelişmeleri anımsamak
yerinde olacaktır. Ayrıca yeni iş yasası, iş güvencesi yasası ile birlikte
ele alınmalıdır.
Yeni liberal düzende sermayenin işçi sınıfına karşı saldırısının
en başta gelen araçlardan biri esnek istihdam oldu. Ülkemizde de
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işçi sınıfının mücadelesiyle elde edilen ve kurallı emek rejiminde
uygulanan haklara saldırı 12 Eylül darbesiyle fiilen hayata geçirilmeye
başlandı.
EP’nin kurulmasından önce bir araya gelen üç işçi konfederasyonu
19 Aralık 1998 tarihinde yaptıkları açıklamada krizin etkilerine
değinmekte ve “… kriz bahanesiyle toplu sözleşmelerde düşük ücret
zammı ve kazanılmış hakları geri götürücü esneklik önerilerinden
vazgeçilmesi” uyarısını yapmakta, iş güvencesinin önemini
işaret etmektedir. Daha sonraki açıklamalarda iş güvencesinin
olmaması “sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engel”
olarak vurgulanmaktadır. Mayıs 2001’de iş güvencesi Bakanlar
Kurulunun gündemine alındı. Haziran 2001’de ise yeni bir iş yasasının
hazırlanmasında önemli, önemli olduğu kadar da ilginç bir girişime
tanık olundu: Çalışma Bakanı, Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve TİSK
arasında imzalanan protokolle bir Bilim Kurulu (BK) oluşturuldu.
Protokole Bilim Kurulunun oybirliğiyle aldığı kararlara tarafların itiraz
haklarının olamayacağı hükmü konuldu. Bilim Kurulu yeni iş yasası
taslağını Temmuz 2002’de Çalışma Bakanlığına sundu. Ağustos ayında
iş yasası ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bu arada iş güvencesi yasası
Ağustos 2002’de kabul edildi ama yürürlük tarihi 15 Mart 2003 olarak
belirlendi. İş yasası ise erken seçim nedeniyle gündemden düştü.
AKP Hükümetinin kurulmasından hemen sonra, 26 Aralık 2002
tarihinde Başbakan’a sunduğu mektupta EP “İş Kanunu Ön Tasarısının
Emek Platformu Bileşenlerinin talepleri doğrultusunda yeniden
düzenlenmesini” ve “… Meclise sevk edilmesinde tarafların mutlak
mutabakatının aranmasını” talep etti. Konunun gündeme gelmesinde
sonra işçi konfederasyonları ile TİSK arasındaki görüşmelerde tam bir
anlaşma gerçekleşmedi. 7 Mart 2003 tarihinde TBMM’ye sunulan yasa
tasarısında, üzerinde anlaşma sağlanmamış maddeler Bilim Kurulu
taslağındaki şekliyle yer aldı. Görüşmeler sürerken İş Güvencesi
Yasasının yürürlük tarihi de 15 Mart yerine 30 Haziran 2003 olarak
değiştirildi. Aslında iş güvencesi yasası sermaye sınıfının içine pek de
sinmemişti. Şimdi AKP iktidarı iş güvencesi yasasının yeni iş yasasıyla
ortadan kaldırılmasını sağlamaya çalışıyordu.
Üç konfederasyonun yasa tasarısında değişiklikler yapma çabaları
sonuç vermedi. Bu arada TBMM’nin ilgili komisyonunda ilginç bir
olay yaşandı. Komisyonda EP bileşeni iki örgütün, Türk-İş ve Hak17

İş’in milletvekili seçilmiş üç üyesi bulunmaktaydı. Türk-İş kökenli
CHP’li üye tasarıya karşı çıkarken Hak-İş kökenli AKP’li iki üye
tasarıyı onayladılar. 4857 sayılı iş yasası, esnek istihdam anlayışının
özüne dokunmayan küçük değişikliklerle 22 Mayıs’ta kabul edildi. İş
güvencesi yasası hükümleri de, birkaç istisna dışında uygulanmaya
fırsat bulunamadan ortadan kalkmış oldu (Koç, Y. 2012).
İş yasası konusu esas olarak üç işçi konfederasyonu tarafından
takip edildi.
EP 12 Mart 2003 tarihli açıklamasında yasa tasarısını “Çalışma
hayatında kölelik düzenini dayatan, sendikal hareketi budayan ve
halkımızın kazanılmış haklarını gasp edecek ağır düzenleme”
olarak nitelendirdi, yasaya karşı çıkan Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e
destek vereceğini bildirdi. 7 Mayıs 2003’te, yani tasarının TBMM’de
görüşülmeye başlaması üzerine “… bugünden itibaren Türkiye’nin dört
bir yanında meşru mücadele hakkımızı kullanacağız” açıklamasını
yaptı.
Özetle EP, 12 Mart’ta yaptığı açıklamada “kölelik düzenini dayatan,
sendikal hareketi budayan ve halkımızın kazanılmış haklarını gasp
edecek ağır düzenleme” olarak nitelendirdiği yasaya karşı mücadeleyi
etkisi tartışmalı birkaç açıklamayla sınırladı.
***
Kamu Yönetimi Temel Kanunu (KYTK)
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı kamuoyunun gündemine
2003 yılının Nisan ayında girdi. Küreselleşmenin önemli bir ayağını
oluşturan sosyal devletin tasfiyesi ve devlet rolünün yeniden
tanımlanması yeni dünya düzeninin ve onun sadık uygulayıcısı olan
AKP iktidarının öncelikli hedeflerinden birisi oldu.
Emek Platformu konuyu 30 Eylül’de gündemine aldı ve yapılan
açıklamada tasarıların “EP bileşenlerinin taleplerini karşılamak
bir yana, gerek hazırlanması süreci ve gerekse içeriği bakımından
kabul edilemez bulunduğu” belirtildi. 19 Kasım’da da aynı anlamda
bir açıklamayla yetinildi.
Konu yaygın bir tartışma ortamı yarattı. Yol İş sendikası “Kamu
Yönetimi ve Yerel Yönetimler” sempozyumunu düzenledi. DİSK,
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KESK, TMMOB ve TTB ise 20 Kasım’da “59. Hükümet’çe açıklanan
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı’nın son versiyonunu bütün
boyutlarıyla tartışmak ve ortak görüşlerini açıklamak üzere, ‘Reform
Değil, Sosyal Devletin Tasfiyesi Sempozyumu’nu” gerçekleştirdi. Ana
tema ve görüş şöyle özetlenebilir: “Reform ihtiyacı vardır ancak bu
tasarı bir aldatmacadır, tasfiyedir. Türkiye’nin küresel kapitalizme
eklemlenme çabasında, AKP Hükümeti’nin gösterdiği büyük çabanın
ürünüdür. Kamu reformu hazırlıkları IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi
uluslararası kuruluşların talepleri doğrultusunda devletin rolünü
yeniden tanımlamaktadır”.
9 Şubat 2004 günü 12 örgütün, TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE
KAMU-SEN, TMMOB, TÜRMOB, TTB, Mülkiyeliler Birliği, ADD
(Atatürkçü Düşünce Derneği), DENET-DE (Devlet Denetim Elemanları
Derneği), Türk Kadınlar Birliği, Türkiye Ziraatçılar Derneğinin
katılımıyla bir basın toplantısı yapıldı. Açıklamada “reform değil tuzak”
olarak nitelenen tasarının geri çekilmesi talep edildi ve örgütlerin
ortak eylem takvimi açıklandı. Tasarının geri çekilmemesi halinde,
21-22 Şubat 2004 tarihlerinde ülke genelinde bölge mitingleri ve ayrıca
6 Mart’ta Ankara’da “yüz binlerin katılacağı bir miting” yapılacağı
açıklandı. Başlangıçta 12 örgüt tarafından sürdürülen eylemler
Türkiye Kamu-Sen’in çekilmesiyle 11 örgüt tarafından sürdürüldü.
Bu çalışmalar sürerken EP Başkanlar Kurulu 29 Şubat günü
Başbakan Yardımcısı ile görüştü. 1 Mart 2004 tarihinde toplanan
EP Başkanlar Kurulunda, Türk-İş ve Hak-İş mitingin ertelenmesini
önerdiler. Gerekçeleri ise şöyleydi: iktidar EP’yi muhatap alarak
görüşlerini hükümete iletmesini istemişti. Daha önce KYTK’yı
desteklediğini açıklamış olan ve Dönem Sözcülüğü sürdüren MemurSen de mitingin yapılmamasını savundu. Mitingin ertelenmesini doğru
bulmayan örgütler ise, Hükümet yetkilisinin bir söz vermediğini, bir
taahhütte bulunmadığını, durumda bir değişiklik olmadığını belirttiler
ve miting kararını teyit ettiler. EP bileşenlerinin görüşleri alınarak
ancak 6 Mart günü açıklanabilen bildiride “Emek Platformu anılan
yasa tasarısı ile ilgili ortak görüşlerini hükümete bildirecektir” denildi.
Aynı gün 6 Mart 2004 Cumartesi günü 11 örgütün çağrısıyla bir araya
gelen ve sayıları yüz bin olarak tahmin edilen emekçiler hükümetten
kanun Tasarısını geri çekmesini istedi.
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KYTK girişimine karşı oluşan muhalefette EP yer almadı. Bu
kadar yaşamsal bir konuda EP’nin muhalif güçler dışında kalması,
AKP iktidarının yandaş örgütler yoluyla Platformu etkilemesiyle
açıklanacaktır.
***
Emek Platformu Kendisini Değerlendiriyor
Emek Platformu Başkanlar Kurulu altı aylık bir suskunluk
döneminden sonra SSK kurumlarının Sağlık Bakanlığına devri
konusunu görüşmek üzere toplandı. Bu arada EP’nin işleyişine ilişkin
çeşitli görüşler de gündeme geldi. “Emek Platformunun Yapısı ve
İşleyişi” gündemli 29 Aralık 2004 tarihli toplantı sonrasında işleyişe
ilişkin kararlar açıklandı.
Açıklamanın ayrıntılarına girmeden önce EP’nin işleyişi ile ilgili
nerdeyse kuruluştan hemen sonra başlayan ve zaman zaman
yoğunlaşan görüşmeleri anımsatmakta yarar görüyorum.
Hemen ilk eylemden, 24 Temmuz eyleminden sonra Türk-İş’in
EP’nin bilgisi dışında hükümetle görüşme yapması tartışma yarattı.
3 Ağustos 1999’da yapılan açıklamayla tutum belirtildi: “Bu süreçte
Emek Platformunu oluşturan örgütler arasında çeşitli konularda farklı
yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Ancak Emek Platformu bu farklılıkları
doğal karşılamakta ve bir zenginlik olarak değerlendirmektedir…
Emek Platformu’nun birlik, dayanışma ve mücadelesinin geleceğe
taşınması için platformu oluşturan kurumların birbirlerine karşı
özenli davranması gereği önemle vurgulanmıştır”.
Sonraki önemli tartışma “Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası”
konusunda EP’nin tepkisiz kalmasıyla gündeme geldi. Tartışmaların
yanı sıra Dönem Sözcülüğü sırası gelen TTB, bu görevi EP ile ilgili
genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra üstlenip üstlenmeyeceğine
karar vereceğini bildirdi. 21 Ağustos’ta toplanan Emek Platformu
Başkanlar Kurulunda Platform genel bir değerlendirilmeye tabi
tutuldu. Katılımcılar Platformun iç işleyişi ve sorunları konusunda
TMMOB’nin yazılı bir değerlendirme yapmasını istedi. 3 Eylül günü
yapılan toplantıya TMMOB bir “Değerlendirme ve Program Önerisi”
sundu. Raporda özetle şu görüşler yer aldı: “…halkın Platformdan
beklentileri yükselmiştir. Ancak platform bu umuda ve beklentilere
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uygun düşen bir performansı sürdürememiştir. 12 Eylül’den bu yana
uluslararası sermayenin dayattığı en kapsamlı yapısal değişikliklerin
yapıldığı, IMF yasalarının birer birer TBMM’den geçtiği, işsizliğin
ve yoksulluğun katlanılmaz boyutlara ulaştığı bir dönemde Emek
Platformu sessiz kalabilmiştir… Platform kendi eksikliklerini
gideremiyor ve bu nedenle de hak arama mücadelesini zaafa
düşürecek bir ortamın yaratılmasına istemeyerek de olsa katkıda
bulunuyor ya da böyle bir katkıya neden oluyor görüntüsüne yol
açıyorsa, misyonunu yeniden belirlemeli ve bunu açıklamalıdır.”
Raporda daha sonra karar alma süreçlerine de değinilmiş ve bir
yöntem öneriliştir: “… mutabakat arayışları sürdürülmeli, ancak görüş
belirtememek gibi bir zaafa da neden olmamalıdır. Kamu çalışanları
sendika yasası konusunda Platformun ortak bir tutum alamaması
büyük sıkıntılara neden olmuştur. Bu nedenle, ya bir oylama sistemi
öngörülmeli ya da farklı görüşlerin aynı metin içinde belirtilmesine
olanak sağlanmalıdır. Bu iki yol da gerçekleştirilemiyorsa, o zaman
Platform böylesi bir durumu açıkça kamuoyuna duyurabilmelidir.”
Raporda pratik kimi konulara da değinilmiş, bileşenlerin arkasında
duramayacakları konuları açıklıkla belirtmelerinin gerektiğine,
Platformun süreklilik taşıyan ya da takvime bağlanmış etkinliklerden
çok noktasal etkinliklerinin başarılı olduğuna dikkat çekilmiştir.
EP’nin işleyişini değerlendirme konusu 2004 yılı sonunda yeniden
gündeme geldi. Başkanlar Kurulu’nun 3 Ocak 2005 tarihinde yaptığı
açıklamada işleyişe ilişkin alınan kararlar açıklandı. Özetle “EP
Dönem Sözcülüğünün süresi iki ay olması, Dönem sözcülüğünün iki
aylık sürenin sonunda başka bir bildirime gerek kalmaksızın dönem
sözcülüğü sıralamadaki örgüte geçmesi, Emek Platformunun eylem,
etkinlik ve benzeri konulardaki kararlarının oy birliği ile alması, bir
yıl boyunca mazeret bildirmeksizin Başkanlar Kurulu toplantısına
başkan ya da bir başka yetkilinin katılması aksi durumda EP’den
çekilmiş sayılması” kararlaştırıldı.
Türk-İş Haziran ayında başlayan Dönem Sözcülüğünde bileşenlerden
EP’nin işleyişle ilgili yazılı görüşlerini istedi. DİSK, KESK, TMMOB,
HAK- İŞ, BASK, MEMUR-SEN, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği ile Türk
Diş Hekimleri Birliği yazılı görüşlerini sundular. Ancak bu gündemle
bir toplantı yapılmadı.
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TMMOB’nin sunduğu raporda şu görüşlere yer verildi: “Çok farklı
mücadele ve örgütlenme gelenekleri ile farklı siyasi ve ideolojik
duruşları olan ‘emek’ örgütlerinin bir arada somut konularda iş
yapmalarının pek kolay olamayacağı açıktır… bu zorluklar da bilinerek,
1999’dan bu yana Emek Platformu sürecinde yaratılan; ‘aynılaşılan
konularda birlikte iş yapmanın anlayışı’ sürdürülmek zorundadır”.
Tartışmaların ayrıntılar üzerinden sürdürülmesi çok etkili sonuçlara
erişmeyi sağlamasa da, bir noktanın belirginleşmesine yol açmıştır.
Şöyle.
Emek Platformunun iyi tanımı eylem birliğidir. Bileşenlerin
kendi gündemleri vardır. Emekçilerin gündemlerinin ortaklaşması
konusunda ortak bir irade oluşturmanın çok da başarılı olmadığı
görülmüştür. Bunun yerine bileşenlerin “aynılaşılan konularda
birlikte iş yapmaları” gerçek duruma daha uygundur. Gündemlerin
ortaklaşması konusundaki eksiklik ise siyasal nitelikli bir iradeyi
gerektirmektedir.
***
SSGSS Eylemliliğinden Sona Doğru
2004 yılı Ekim ayında SSK sağlık kurumlarının Sağlık Bakanlığı’na
devri ve Köy Hizmetleri’nin kapatılması konuları Emek Platformu
gündeminde öne çıktı. EP “KYTK ile istediği sonucu alamayan
Hükümetin taktik değişikliği yaparak bu yasanın içindeki maddeleri
tek tek yasa haline getirmekte” olduğunu açıkladı ve bir dizi eylem
kararı aldı. EP “Sosyal Devlet-Sosyal Adalet” sloganıyla 20 Kasım
2004’te Ankara’da bir miting düzenledi. Ancak 2005 Ocak ayında
her iki yasanın TBMM’de arka arkaya kabul edilmesi üzerine 16
Şubat’ta 81 ilde “İktidarı Uyarı Eylemi” gerçekleştirildi. Eyleme çağrı
amacıyla yayınlanan bildiride AKP iktidarının politikaları açıktan
hedef alınıyordu: “AKP Hükümetinin tüm bu yıkım politikalarına karşı
halkın temel ihtiyaçlarının herkese adil, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz
olmasını ve gereksinimi kadar kamu hizmeti talep ediyoruz. Güvenli
bir gelecek ve ‘insanca Yaşanacak Bir Türkiye için’ Emek Platformu
olarak illerde bölge toplantıları yapıyoruz. Bu gidişatı durdurmak
bizim ellerimizdedir. 16 Şubat 2005 Çarşamba günü 81 ilde iktidarı
uyarı eylemleri gerçekleştiriyoruz.”
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2005 yılının Nisan ayından itibaren EP gündeminin başında TBMM’ye
sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasa
Tasarısı oluşturacaktı. Ancak EP’nin bu alanda mücadeleye hazırlığı
konusunda kuşkular vardı. TTB sürdürmekte olduğu Dönem
Sözcülüğünü bıraktı. EP bileşenlerine sunduğu yazıdaki gerekçe
özetle şöyleydi:
“… dönem sözcülüğünü üstlendiğimiz 1 Mart 2005 tarihinden
bu yana … ‘… başkanlar olarak bize bir program sunun, yoksa
dönem sözcülüğünden ayrılmak istiyoruz’ dememize karşın,
… hiçbir program önerisi sunulamamış, ağırlıklı olarak Emek
Platformu’nun durumunun değerlendirilmesi gereği ifade
edilmiştir. Sözcülükten ayrılma istemimize ise ‘yanlış anlama
olur, lütfen sözcülüğünüzü sürdürün’ denmiştir…
‘Sosyal Güvenlik Reformu’na karşı 1999 yazında hep
birlikte oluşturduğumuz muhteşem atmosfer daha dün gibi
hafızalarımızda olsa gerektir. Ne yazık ki, ‘Sosyal Güvenlik
Reformu’nun devamı yeni yasa taslakları dün (4 Nisan 2005)
TBMM’ye iletilmiş durumdadır. Türk Tabipleri Birliği Emek
Platformu’nun ... bugünkü suskunluğu karşısında derin bir
sıkıntı duymaktadır. Sıkıntımızın ötesinde bu yoğun gündem
karşısında Emek Platformu’nun ‘varolduğu algılamasının’
mühim bir yanılsama yarattığı ve bu yüzden ortamımıza zarar
verdiği kanısındayız… Bu nedenle, Emek Platformu dönem
sözcülüğünü bırakma kararımızı sizlere iletmek istiyoruz.”
EP bu tasarının kapsam ve önemine denk düşen bir eylemlilik
yaratamadı. Eylemlilik DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından
sürdürüldü. Bu çerçevede DİSK, KESK ve TTB’nin Mart 2006’da
yayınladıkları bildiride “emeklilik ve sağlık sigortası yasa tasarısı
halkın onayına sunulmak üzere referanduma götürülmelidir…
Hükümetin bizim referandum çağrımızı reddetmesi durumunda halka
biz soracağız.” görüşüne yer verildi. Mart sonunda tüm yurtta yapılan
oylamaya 2 milyon 229 bin kişi katıldı ve tasarıyı %99,4 ile reddetti.
Tasarı 19 Nisan 2006’da yasalaştı, Cumhurbaşkanı tarafından
veto edildi, TBMM 31 Mayıs 2006’da yasayı aynen kabul etti ve yasa
yürürlüğe girdi. Ancak yasa Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa
Mahkemesine götürüldü. Anayasa Mahkemesi 15 Aralık 2006 tarihli
kararıyla kimi maddelerin yürürlüğünü durdurma kararı aldı.
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EP 16 Ocak 2007 tarihinde iptal kararını değerlendirmek üzere
toplandı ve “taleplerinin ısrarlı ve kararlı takipçisi” olacağını
duyurdu. Bu arada 6 Nisan 2007 tarihinde EP Başkanlar Kurulu,
neredeyse EP’nin sona yaklaştığını ilan edercesine 1 Mayıs’ın ortak
kutlanması konusunda anlaşma sağlayamadı. 1990’ların başından
itibaren sendikaların bir araya gelmesinde önemli bir rol oynayan
1 Mayıs kutlamaları bu kez yeni bir anlaşmazlığın zemini oldu. Aynı
toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda EP’nin ortak bir irade
oluşturamayacağı görüldü.
Yaklaşık bir yıl sonra AKP’nin yasayı yeniden ele alması üzerine
Türk-İş EP Başkanlar Kurulunu 10 Mart 2008’de toplantıya çağırdı.
Alınan eylem kararları uyarınca 13 Mart 2008 tarihinde tüm illerde
basın açıklamaları, 14 Mart 2008 tarihinde 2 saatlik iş bırakma eylemi
gerçekleştirildi.
Emek Platformu Bileşeni örgütlerden Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KamuSen, KESK ve TTB’den oluşan 6 kişilik kurul 24 Mart günü Çalışma
Bakanıyla görüştü. Bakanla yapılan görüşmeden sonra Türk-İş
Başkanı kurul adına “Müzakere konularının yüzde 80-85 oranında
halledildiğini, çözüme kavuşmayan hususların da Meclis Genel Kurul
sürecinde aktif bir şekilde takip edileceği” anlamında bir açıklama
yaptı. KESK yetkilisi ise açıklamanın görüşmenin sonucunu tam
yansıtmadığını, itiraz noktalarının ortadan kalkmadığını, yapılan
değişikliklerin sorunun özünü değiştirmediğini açıkladı.
27 Mart tarihinde yapılan EP Başkanlar Kurulu toplantısından
sonra yayınlanan bildiride “… Bakanlığın, Emek Platformu`nun kimi
taleplerine olumlu yaklaştığı, kimi talepleri konusunda net çözümler
getirmediği, kimi taleplerin ise kabul edilmediği tekrar teyit edilmiştir”
görüşü açıklandı. Toplantıda Hak-İş ve Memur-Sen eylem önerisine
karşı çıktı ve eylem kararı alınamadı.
EP’nin eylemsizlik kararına karşı DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile
TDB 28 Mart 2008tarihli ortak açıklamalarında tutumlarını ve eylem
kararlarını açıkladılar: “Ülkemizde yaşayan yurttaşlarımızın geleceğini
karartan bu yasaya karşı gerek tek tek örgütler olarak, gerekse
yan yana eylemler yaparak halkımıza bu yasanın gerçek yüzünü
anlatmaya çalıştık. Son olarak geçtiğimiz haftalar içerisinde Emek
Platformu’nu oluşturan 17 Örgüt hep birlikte basın açıklamaları ve
14 Mart’ta 2 saatlik ‘iş bırakma eylemi’ gerçekleştirerek, bu konudaki
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kararlılığımızı bir kez daha dile getirdik… Bu güçlü karşı çıkışımız
ve kamuoyunun büyük desteği sonucunda, yıllardır taleplerimizi
görmezden gelen AKP Hükümeti bizlerle görüşmeyi kabul ederek bazı
maddelerde geri adım atmak zorunda kaldı. Bu süreçte hükümetin
attığı geri adım, hak kayıplarımızın bir kısmını ortadan kaldırsa da,
yasanın temel parametrelerinde yeterli değişikliğe gidilmemiştir. Yasa
mevcut haliyle geleceğimiz için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam
etmektedir. Tüm itirazlarımıza, kamuoyunun tüm tepkisine rağmen,
Hükümet sahte bir ‘uzlaşma havası’ estirerek, Tasarıyı Meclis Genel
Kurulu’na taşımıştır... Bu yasanın geri çekilmesi için;
- Yasanın görüşülmeye devam edildiği 1 Nisan Salı günü saat
14:00’te Türkiye’nin her yerinde işyerlerimizden çıkıp alanlarda
kitlesel eylemler gerçekleştireceğiz.
- Aynı gün Ankara’da saat 14:00’te TBMM Dikmen kapısı önünde bir
araya gelerek, sesimizi bir kere daha Meclis’e duyuracağız.
6 Nisan Pazar günü on binlerce kişi İstanbul Kadıköy Meydanı’nda,
Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek Platformu’nun organize ettiği
mitingde buluşacağız.
Bu yasa Meclis’ten geçse de bizim gündemimizden düşmeyecektir.
Biz bu yasaya karşı mücadeleye devam edeceğiz. Süreç içerisinde
toplumun diğer kesimleriyle de eylemlerimizi örgütlemeye devam
edeceğiz ve bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Buradan tüm kamuoyuna
sesleniyoruz: biz karşı çıkarsak, bu yasayı çıkaramazlar!”

Mezarda emekliliğe karşı eylemlilik içinde yaşam bulan Emek
Platformu SSGSS tasarısına karşı eylemsizlik kararıyla tarih
sayfalarında yerini aldı.
Emek Platformu dağıldı.
***
Ya yapılmayanlar?
Emek Platformu’nun kurulması, çalışmaları ve dağılmasına birkaç
örnek üzerinden kısaca göz atmış oldum. Bütün EP çalışmalarına
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ve eylemlerine, bileşenlerin EP tarafından desteklenen eylemlerine
değinmedim. Yine de 1 Aralık 2000, 9 Kasım 2001, 14 Nisan 2001,
20 Kasım 2004 ve 19 Şubat 2006 etkinliklerini, bütün illerde
gerçekleştirilen 16 Şubat 2005 ve 14 Mart 2008 iş bırakma uyarı
eylemlerini anımsatayım ki eylemler için harcanan emeğe saygısızlık
olmasın.
Bu eylemler iktidarla görüşmelerde önemli bir rol oynadılar.
Bunların arasında EP bileşenlerinin farklı eylemlerini bütünleştirmiş,
başarısı tartışmasız 1 Aralık 2000 eylemini ayrıca saymak gerekiyor.
Gel gelelim bu eylemler nedeniyle, özellikle KESK üyelerinin içinde
yer aldığı yüz bini aşkın kamu çalışanı için soruşturma açıldı.
Bu soruşturmalar uzunca bir süre devam etti. Emek Platformu,
soruşturma açılan üyelerine yönelik sergilenen baskıcı tutumla ilgili
olarak etkin bir tutum almadı, basın açıklamalarıyla yetindi.
Yapılamayanların hepsini değil, daha önce sözünü etmediğim ama
önemli bulduğum konuları üç başlık altında ele alacağım.
İlki 12 Eylül’ün 20. Yılında EP’nin bir açıklama yapmayı reddetmesidir.
TMMOB’nin nu yöndeki önerisi uygun bulunmayınca EP üyeleri DİSK,
KESK, TMMOB, TÜRMOB, TDB, TEB, TTB, TVHB tarafından ortak bir
açıklama yayınlandı. Konu önemliydi. Çünkü 12 Eylül, sermayenin
küresel saldırısının Türkiye’ye özgü yansımasıdır. EP’nin sürekli
yinelediği IMF politikaları da bu darbe sonrasında hayata geçirilmeye
başlanmıştır. İşçi sınıfına karşı yapılmış bir darbedir. Yüksek Hakem
Kurulu kararları, Anayasanın baskıcı yapısı, uygulanamaz hale
getirilen grev hakkı, örgütlenme hakkının kısıtlanması, vb. hususlar
ortada iken EP’nin, mücadeleyle elde edilen hakların geri alınmasının
başlangıcı olan 12 Eylül konusunda sessiz kalması her açıdan yanlış
olmuştu. Kuşkusuz 12 Eylül’de DİSK’in kapatılıp yöneticileri işkence
görüp yıllarca tutuklu kalır ve idamla yargılanırken, Türk-İş’in genel
sekreterinin Çalışma Bakanı olması anımsatılabilir. Bu yüzleşmenin
göze alınmaması EP içindeki görüş farklılıklarını ortaya koymuştur.
Ama öte yandan dört örgütün, DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin
yakınlığını sağlamıştır.
İkincisi “15 günde 15 yasa” olarak adlandırılan yasal düzenlemeler
ikincisi (SEKA dışında) özelleştirmelere karşı tutum.
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Anımsanacağı üzere 2001 Şubat krizini izleyen günlerde IMF onbeş
yasanın ivedilikle çıkarılmasını istedi. Bu listede kamu ekonomisi ve
mali sektörle ilgili düzenlemeler, kamu girişiminin tasfiyesine ilişkin
düzenlemeler (şeker, tütün, doğalgaz, Telekom, sivil havacılık) ile
iş güvencesi ve ekonomik ve sosyal konsey yasaları yer alıyordu.
Bunları tek tek ele alacak değilim. Konuyla ilgili bir sempozyumda bu
düzenlemeler ayrıntılı olarak ele alındı (TMMOB, 2002). EP açısından
en önemli nokta, IMF politikalarına karşıtlığını sürekli tekrarlayan,
“alternatif program” açıklayan Platformun önerilen bu kapsamlı
düzenleme paketine karşı bir bütün olarak ses çıkarmamış olmasıdır.
Bu arada listede yer alan iki yasa farklı bir çağrışıma neden olabilecek
niteliklere sahiptir: iş güvencesi yasası ile Ekonomik ve Sosyal Konseyi
(ESK) Yasası. İş güvencesi yasasını daha önce ele aldım ve konunun
iktidarlar tarafından bir aldatmacayla sonuçlandığını anlatmaya
çalıştım. ESK ise başka bir açıdan önem taşıyor: diyalog kavramının
öne çıkarılması. Yasanın gerekçesinden aktarıyorum: “Günümüzün
gelişmiş toplumlarında hükümetle toplum kesimleri arasındaki
diyalog sadece siyasal diyalogdan ibaret kalmayıp, ekonomik ve sosyal
alandaki sorunlar da sivil toplum örgütleri ile sürdürülmektedir.
Ayrıca, bu diyalog tüm toplum kesimlerinin kendi aralarında etkileşim
ve işbirliği şeklinde de yaşanmaktadır. Esasen, günümüzde toplumsal
sorunların çözümü, bunalımların ortaya çıkmasını beklemeksizin,
katılımcı demokrasi, diyalog, ikna ve uzlaşmadan geçmektedir.
Ancak, bu diyalog ve uzlaşmanın, rastlantılara bırakılmayıp, kalıcı ve
kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.” Diyalog anlayışı
kimi EP bileşenleri tarafından da savunulmuştur. Ancak kavramın
işçi sınıfını pasifleştirme ve hak arama mücadelesini geri plana itme
amacını taşıdığını belirtmem gerekiyor.
Son olarak SEKA dışındaki özelleştirmelere karşı tutuma da bir
göz atalım.
Özelleştirme konusu EP’nin açıklamalarının birçoğunda yer
aldı. Daha 14 Temmuz 1999 tarihli açıklamada “özelleştirmelerin
engellenmesi” Platformun amaçları arasında sayıldı. Açıklamalarda
özelleştirmelerin “IMF ve Dünya Bankası reçeteleri uyarınca
yapıldığı”, “sosyal devlet kavramını yok ettiği, çalışanların hak
kayıplarına neden olduğu ve kamu mallarının yağmalanması sonucunu
doğurduğu”, “KİT’leri tasfiye ettiği” vurgulandı. EP’nin talepleri
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arasında özelleştirmelerin durdurulması, yargı organlarınca verilmiş
yürütmeyi durdurma ve iptal kararların uygulanması yer aldı. Ancak
uygulamalara karşı somut bir eylem yapılmadı. 27 Haziran 2005 tarihli
açıklamada EP Başkanlar Kurulu toplantısının gündeminde “Türk
Telekom, Erdemir, Seydişehir, TÜPRAŞ, PETKİM, limanlar, THY başta
olmak üzere özelleştirme girişimlerini değerlendirme” maddesinin
yer aldığı açıklandı. O kadar.
Belki bu noktada 1993-1995 yılları arasında etkinliklerde bulunan
Demokrasi Platformu’nda özelleştirmeler konusunda çıkan
tartışmaları anımsamak açıklayıcı olacaktır. Demokrasi Platformu
aralarında üç işçi sendikaları konfederasyonu, kamu çalışanları
platformu, beş meslek örgütü, iki sendika ve yedi derneğin
oluşturduğu bir platformdur. Platform, kendi ifadesiyle başlangıçta
“özelleştirmeye, taşeronlaşmaya ve işten atılmalara karşı bir işbirliği
olarak” başladı. Çeşitli etkinliklere imza atan Platform, 1995 yılında
Et ve Balık Kurumunun özelleştirilmesi ve Hak İş’e satışının gündeme
gelmesiyle bir kırılma yaşamış ve Hak-İş Platformdan ayrılmak
durumunda kaldı. Hak-İş ayrılma gerekçesinde Platformun “…
meselelere sığ, kör, yanlı, dogmatik ve çağdaş ihtiyaçların gerisinde
kalmış bir düşünceye sahip olan, birkaç kişinin başını çektiği, bugün
Doğu Blokunda bile yok olan Marksist düşünce merkezli bir birliktelik
haline” geldiğini iddia etmekteydi (Koç, 2000). Demokrasi Platformu
bu gelişmelerden sonra sönümlendi.
EP SEKA özelleştirmesiyle yakından ilgilendi, işçilerin direnişini
destekledi.
***
Bitirmeden Önce …
Emek Platformunun kuruluş aşamasının özelliklerine daha önce
değindim. Gözden kaçmaması için öne çıkan kimi çizgileri yinelemek
yararlı olacaktır. Sermaye sınıfının sınırsız egemenliğini hayata
geçirmek için ülkemizde başlattığı saldırının 12 Eylül’den sonraki
ikinci büyük dalgası 1989 Bahar Eylemleri sonrasında başladı ve
Haziran 1998’de IMF ile imzalanan anlaşma ile yoğunlaştı. Korkut
Boratav’ın ifadesiyle “Çok farklı siyasi gelenekleri temsil etmelerine
rağmen Ecevit’in DSP’si ile R. T. Erdoğan’ın AKP’si arasında
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neoliberalizme teslimiyet açısından büyük benzerlik vardır” (Boratav,
K. 2016, s.196). İşçi sınıfının birliğini sağlayacak olan siyasal iradenin
yoksunluğu sermaye sınıfının işini kolaylaştırdı, sonuç olarak işçi sınıfı
sermayenin küresel saldırısına karşı etkili bir direniş örgütleyemedi.
EP, işçi sınıfının bir parçası olmakla birlikte farklı statülerdeki
emekçilerin örgütlerini bir araya getirmekteydi. Ayrıca örgütlerin
yönetimlerinde, kuruluş amaçlarında, programlarında farklı siyasal
anlayışlar vardı. Ama sermaye sınıfının saldırısı karşısında bir araya
gelmek neredeyse var olma sorununa dönüşmüştü. Bir eylem birliği
platformu EP kuruldu.
Statü farklarını ayrıntılı olarak ele almak bu çalışmanın çerçevesini
aşmaktadır. Bir bütün olarak bakıldığında EP bileşeni örgütlerin
üyeleri büyük çoğunlukla işçi niteliğindedir. Statü farklarının en
önemlisi olarak beliren işçi-memur ayrımı konusunda EP doğru
bir saptama yapmış ve tutumunu belirlemiştir: “Çalışanların işçi ve
kamu çalışanı olarak bölünmesi günümüzde önemli bir sorunken, bir
kesimin sorunlarının sorumlusu olarak diğer kesimin gösterilmeye
çalışılması büyük bir oyundur” (14 Nisan 2000).
EP bileşenlerinin siyasal alandaki farklılıkları ise siyasal yelpazenin
tümünü kapsamaktadır. Bu açıdan bakıldığında EP aynı zamanda tam
bir zıtlıklar dünyasıdır! Bu durumun, yani siyasi görüş farklılıklarına
karşın bir araya gelebilmenin önemli bir güç oluşturduğu şeklinde
yaygın bir kanı oluşmuştu. Ben bu durumun EP’nin en zayıf halkası
ve EP’nin dağılmasındaki temel etken olduğunu düşünüyorum.
Biraz daha yakından bakalım.
EP bileşenlerinin siyasi oluşumlarla ilişkileri olması yadırganacak
bir durum değildir. Ancak iktidar partileriyle siyasal yakınlığın
yıkıcı sunuşları oldu. Daha önce birkaç örnek verdim ama konunun
önemi nedeniyle bunları kısaca yineliyorum. İlk örnek EP’nin,
kamu emekçilerinin sendikal haklarının düzenlenmesi sürecindeki
suskunluğuna ilişkindir. İktidar ortağı MHP ile yakınlığı olan Türkiye
Kamu-Sen’in tutumu nedeniyle EP bu çok temel konuda sessiz kaldı.
Seçimlerden sonra AKP ile yakın ilişkileri olan Hak-İş ve MemurSen’in KYTK ve SSGSS konularındaki eylemliliğe karşı tutumları
da çarpıcı diğer örneklerdir. Memur-Sen Genel Başkanının SSK
Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri konusundaki açıklaması
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oldukça nettir: “… Emek Platformu’na bağlı sendikaların amacı SSK
falan değildir. Onların amacı hükümeti devirmektir”2.
İşçi sınıfına karşı sermayenin taleplerini yerine getiren bir iktidar
ile işçi sınıfının haklarını korumayı amaç edinmiş bir örgüt arasında
yakınlık ilişkisi olmamalıdır.
Emekçi sınıfların hakları ve çıkarları temelinde bakıldığında,
farklılaşma örgüt yönetimlerinin bir siyasal parti ile yakınlığının
ötesinde bir anlam taşır: farklılaşma dünyaya bakış temelinde oluşur.
Bu açıdan EP’nin kuruluşundaki ortaklaşma asgari düzeydedir. İşçi
sınıfının haklarının genişletilmesi, sömürünün ortadan kaldırılması,
daha iyi çalışma koşullarının yaratılması gibi bir tahayyül ya da hedef
yoktur. EP’nin temel hedefi söz konusu hakların daraltılmasının, geri
alınmasının durdurulmasıdır.
İşçi sınıfının siyasallaşması açısından EP’nin bir rolü olmadığı
ve olmayacağı açıktır. Bu durumda EP’nin çalışmaları sonucunda
“elde edilen hiçbir şey olmadı mı” sorusuna yanıt vermek gerekiyor.
EP’nin mevcut hakları koruma çalışmalarının bazılarında iktidarın
girişimlerini yumuşatma sağlandı. Ancak şunu da söylemeden
geçmeyelim: görevini ve sorumluluğunu diyalog ya da pazarlık olarak
sınırlayan anlayışa göre bu bir başarıdır.
Bu derlemede bir bütün olarak EP’yi ele aldım. EP üyesi örgütlerin
tek tek rolleri konusunda birkaç örnek dışında bir değerlendirme
yapmadım. Her örgütün bu birliktelik süresince tutumunu kendisinin
değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu gereklilik sadece EP
bileşenleri için değil, işçi sınıfının çıkarlarını savunan siyasal örgütler
da dahil tüm örgütler için geçerlidir.
EP dönemi içinde oluşan, bir ara kimi çevrelerin “dörtlü çete”
olarak nitelediği DİSK, KESK, TMMOB ve TTB birlikteliğine ilişkin de
kısa bir not eklemek istiyorum. EP’nin kuruluşundan itibaren yeni
neoliberalizme bir bütün olarak muhalif olan bu örgütler 1 Mart 2003
mitingini ortaklaşa düzenlemelerinden sonra daha da yakınlaştılar.
Bu dörtlü birliktelik birçok konuda EP’nin yapamadıklarını üstlendi,
emekçilerin mücadelelerine önemli katkılarda bulundu.
2 https://www.memurlar.net/haber/12955/memur-sen-emek-platformu-na-baglisendikalarin-amaci-hukumeti-devirmek.html<
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İşçi sınıfının sömürüyü ortadan kaldırma, sosyalizmi kurma
konusundaki tarihsel sorumluluğu bugün de geçelidir. Her ne koşulda
olursa olsun, işçi sınıfının ekonomik ve sosyal haklar mücadelesinin
bu sorumluluğu göz ardı etmesi durumunda elde edilenler geçici,
başarı olarak gösterilen gelişmeler ise yanıltıcı olmaktan öteye
gitmeyecektir.
Emek Platformu deneyimi bunu göstermektedir.
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EK 1: Dönem Sözcülüğü
Emek Platformu’nun baştan itibaren iki kurulu oldu: Başkanlar
Kurulu ve Teknik Komite.
Teknik Komite Başkanlar Kurulu toplantılarının hazırlıklarını
yapmak ve kararlarını yürütmekle görevlendirilmişti. Kuruluştan bir
süre sonra belirli sürelerde sözcülük ve eşgüdüm görevlerini üstlenen
Dönem Sözcülüğü oluşturuldu.
Başlangıçta Dönem Sözcülüğünün altı konfederasyon tarafından
üstlenilmesi kararlaştırılmıştı. TMMOB’nin dileyen bütün örgütlerin
Dönem Sözcüsü olabilmeleri yönündeki önerisinin kabulüyle dönem
sözcüleri listesine TMMOB ve TTB de eklendi. BASK da EP üyesi
olduktan sonra dönem sözcülüğünü üstlenen örgütler arasına alındı.
Başkanlar Kurulu 3 Ocak 2005 tarihinde yaptığı açıklamada Dönem
Sözcülüğünü düzenledi. Buna göre Sözcülüğünün süresi iki ay olarak
benimsendi. Dönem sözcülüğünün Emek Platformu Başkanlar Kurulu
kararına ve bir bildirime gerek kalmaksızın, kendiliğinden sıradaki
örgüte geçmesi de kararlaştırıldı. Uygulamada sıraya uyuldu ama
süreye uyulmadı.
Dönem Sözcülerinin adları ve göreve başladıkları tarihlere ilişkin
EP açıklamalarından elde ettiğim bilgiler şöyle:
−

Temmuz 1999, TÜRK-İŞ

−

Şubat 2000, HAK-İŞ

−

Mayıs 2000, DİSK

−

Ağustos 2000, KESK

−

Ekim 2000, TÜRKİYE KAMU-SEN

−

Kasım 2000, MEMUR-SEN

−

Ocak 2001, TÜRKİYE KAMU-SEN

−

Mart 2001, TMMOB [Sözcülük 8 Mayıs’ta sona erdi]

−

Eylül 2001, TTB

−

Aralık 2001, TÜRK-İŞ
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−

Mart 2002, HAK-İŞ

−

Mayıs 2002, DİSK

−

Aralık 2002, KESK

−

Mayıs 2003, TÜRKİYE KAMU-SEN

−

Ekim 2003, MEMUR-SEN

−

Kasım 2004, BASK

−

Ocak 2005, TMMOB

−

Mart 2005, TTB [TTB dönem sözcülüğünden ayrılıyor]

−

Haziran 2005, TÜRK-İŞ

−

Ocak 2006, HAK-İŞ

−

Nisan 2006, DİSK

−

Eylül 2006, KESK

−

Ocak 2007, TÜRKİYE KAMU-SEN

6 Nisan 2007’de toplanan Başkanlar Kurulunda Dönem Sözcülüğünün
Memur-Sen’e geçmesi kararlaştırıldı. Ancak bu tarihten 10 Temmuz
2008 tarihinde Türk-İş’in çağrısıyla yapılan toplantıya kadar EP
Başkanlar Kurulu toplanmadı, bu dönemde EP’nin bir çalışması da
olmadı.
EP de bir süre sonra dağıldı.
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EK 2: Emek Platformu Başkanlar Kurulu Üyeleri
Başkanlar Kurulu Platforma üye örgütlerin yetkili birer temsilcisinden
oluşuyordu. Aşağıdaki Liste EP Başkanlar Kurulu’nun erişilebildiğim
toplantı katılım çizelgelerinden hazırlandı. Devamlılığı olan isimler
listeye alındı.
Türk-İş: Bayram Meral, Salih Kılıç, Mustafa Kumlu
Hak-İş: Salim Uslu
DİSK: Vahdettin Karabay, Süleyman Çelebi
KESK: Siyami Erdem, Sami Evren, İsmail Hakkı Tombul
Türkiye Kamu-Sen: Resul Akay, Bircan Akyıldız
Memur-Sen: M. Akif İnan, M. Fatih Uğurlu, Ahmet Aksu
BASK: Resul Akay
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği: Etem Ezgü, Z. İnci Koyuncu,
Kazım Ergün
Tüm işçi Emeklileri Derneği: İsmail Arslan, Satılmış Çalışkan,
Tüm BAĞ-KUR Emeklileri Derneği: Ahmet Sergi
TMMOB: Yavuz Önen, Kaya Güvenç, Mehmet Soğancı
Türkiye Barolar Birliği: Özdemir Özok
Türk Tabipleri Birliği: Füsun Sayek, Metin Bakkalcı
Türk Diş Hekimleri Birliği: Onur Şengün, Celal Korkut Yıldırım
Türk Eczacıları Birliği: Mehmet Domaç
Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB): Nesrin Alparslan, Ali
Eroğlu, Mustafa Altuntaş
TÜRMOB: Mustafa Özyürek, Mehmet Timur
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EK 3: Emek Platformu Teknik Komite üyeleri
EP’nin Teknik Komite katılım çizelgeleri oldukça eksik. Aşağıdaki
liste bu belgeler üzerinden hazırlandı.
Türk-İş: Celal Tozan, Çetin Altun, Enis Bağdadioğlu, Hüseyin Karakoç,
Koray Değirmenci, Mustafa Kumlu, Sevkuthan Nevsuhan, Sinan
Vargı, Yıldırım Koç
Hak-İş: Agah Kafkas, Aydın Ünal, Hüseyin Tanrıverdi, Jülide Soneroğlu,
Mahmut Arslan, Osman Yıldız, Recai Başkan, Şahin Serim, Ünal
Özden, Zahit Gönencan, Yusuf Engin
DİSK: Ahmet Asena, Ali Yılmaz, Ali Şahin, Enver Öktem, Hakan
Reyhan, Mahsun Turan, M. Ali Akgün, Örsan Şenalp, Perihan Sarı,
Tamer Atış, Tayfun Görgün
KESK: Abdullah Kahraman, Ali Rıza Özer, Cengiz Faydalı, Hasan Hayır,
Hasan Karakaya, İrfan Kaygısız, İhsan Avcı, Nazım Alkaya, Öztürk
Türkdoğan, Serkan Öngel, Selma Gürkan
Türkiye Kamu-Sen: Bayram Zengin, Ercan Han, Gökhan Yener, İsmail
Yekgin, M. Emin Tangören, Muhammet Birinci, Önder Kahveci, Yücel
Coşkun,
Memur-Sen: Adnan Şenol, Ahmet Aksu, Ahmet Çetin, Ahmet Şenol,
Cengiz Kom, Enver Erdem, Hüsnü Kaymaz, İsrafil Odabaşı, Mustafa
Aydın, Mehmet Atçı, Murathan Kara, Niyazi Yavuz, Osman Ercan,
Özcan Kanmaz
BASK: Ayhan Çivi, Bayram Zengin, Hanife Ekinci, Mehmet Bayraktar,
Mithat Başkan, Remzi Kızılkaya, Seyit Karabulut
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği: Basri Kekin, Enver Ağçakale, M.
Emin Tangören, Tülin Yazıcıoğlu, Z. İnci Koyuncu,
Tüm işçi Emeklileri Derneği: Adnan Yükseldi, Naci Arslan, Satılmış
Çalışkan, Yüksel Kavuklu
Tüm BAĞ-KUR Emeklileri Derneği:
TMMOB: Betül Uyar, Emin Koramaz, Ercüment Çervatoğlu, Fikret
Özbilgin, Hakkı Atıl, Hakan Genç, Serdar Karaduman, Yusuf Buldu
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Türkiye Barolar Birliği: Özcan Çine,
Türk Tabipleri Birliği: Eriş Bilaloğlu, Metin Bakkalcı
Türk Diş Hekimleri Birliği: Ali Yakar, Hüseyin Emiroğlu
Türk Eczacıları Birliği: Akın Çubukçu, Betül Bilgetekin
Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB): Nazif Aslan, Önder Sehar,
Tahir Goncagül,
TÜRMOB: Halil Başağaç
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E M E K P L AT F O R M U
14 Temmuz 1999
ANKARA

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ,
TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB GENEL BAŞKAN VE
YÖNETİCİLERİ ORTAK AÇIKLAMASI

14 Temmuz 1999 günü yapılan toplantıya katılan tüm kuruluşlarımız,
güç ve eylem birliği içindedir. Kuruluşlarımız, haklı taleplerimiz
karşısında Sayın Başbakanın ve diğer yetkililerin yaptıkları açıklamaları
üzüntüyle karşılamıştır. Hükümetler tehdit ve çarpıtma yoluna
başvurmayıp, mesajları doğru anlama ve yorumlama sorumluluğuna
sahip olmalıdır. İşçi, memur, emekli hiçbir zaman halkla karşı karşıya
gelmez. Bu insanlarımız halkın kendisidir. 57. Hükümetin, memur
ve emekli aylıkları, sosyal güvenlik reformu, uluslararası tahkim,
özelleştirme ve tarım ve hayvancılık konularında IMF’nin talimatları
doğrultusunda ve ülkemizin ve halkımızın çıkarları aleyhinde aldığı
kararlar, halkımızın sorunlarını daha da artırmaktadır. Sosyal güvenlik
reformu adı altında sunulan taslak, sosyal devleti ve sosyal güvenlik
kuruluşlarını çökertecek, mezarda emekliliği getirecek, kaçak işçiliği
yaygınlaştıracak, özel sigortacılığı güçlendirecektir.
Kuruluşlarımız, memur ve emekli aylıklarına yapılan zam oranının
artırılması ve insan onuruna yaraşır bir düzeye yükseltilmesi,
sosyal güvenlik reformu tasarısının görüşülmesinin durdurularak
sigortalıların ve emeklilerin çıkarları ve talepleri doğrultusunda
düzeltilmesi, sosyal devletin korunması ve uluslararası tahkimin ve
özelleştirmenin engellenmesi için verilecek meşru ve demokratik
mücadelede tam bir işbirliği, güçbirliği ve bütünlük içinde hareket
edeceklerdir. Kuruluşlarımızın ülkemizin her tarafındaki yerel
örgütleri de aynı anlayış içinde davranacaklardır.
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Bu ilişki, ülkemizi ve halkımızı ilgilendiren tüm sorunları da içerecek
biçimde geliştirilecek ve sürekli kılınacaktır.
Bu taleplerimizin yerine getirilmemesi durumunda, üç işçi
konfederasyonu, Ekonomik ve Sosyal Konsey’den çekilecektir.
Yapılacak eylemlerin koordinasyonu için bir merkezi eylem komitesi
oluşturulmuştur. Bu merkezi eylem komitesi ile bağlantı içinde
çalışmak üzere, her ilde yerel eylem komiteleri de oluşturulacaktır.
Birlikte yapılacak eylemlerde merkezi eylem komitesinin belirlediği
kurallar içinde hareket edilecek ve yalnızca belirlenmiş sloganları
içeren pankartlar kullanılacaktır.
Kuruluşlarımızın kendi yetkili organlarında alınan kararlar
doğrultusunda yapacakları eylemler, tüm kuruluşlar tarafından
aktif biçimde desteklenecektir. 15 Temmuz 1999 günü tüm illerde
Hükümeti oluşturan siyasi partilerin il örgütlerine yapılacak ziyaretler,
15, 17 ve 18 Temmuz 1999 günleri düzenlenecek bölgesel mitingler,
19 Temmuz 1999 günü Ankara’da Hükümeti oluşturan üç siyasi
partinin genel merkez örgütlerine yapılacak ziyaretler ve 24 Temmuz
1999 günündeki Ankara mitingi, kuruluşlarımız tarafından birlikte
düzenlenecektir.
Bu sorunların çözülmemesi durumunda, işçisi ve memuruyla
tüm çalışanlar üretimden gelen güçlerini kullanacaktır. Ülkemizin
her zamankinden daha fazla huzura ihtiyacım olduğu bir dönemde,
Hükümetimizin ve siyasi parti yetkililerinin bu haklı taleplerimizi göz
önünde bulunduracağını umut etmek istiyoruz.
Bu önemli sorunlarımız Sayın Cumhurbaşkanı, TBMM’nin Sayın
Başkanı, Sayın Başbakan, Sayın Parti Başkanları ile de görüşülerek
kendilerine aktarılacaktır.
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E M E K P L AT F O R M U
16 Te mmuz 1999
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.

ORTAK BİLDİRİ
MEZARDA EMEKLİLİK VE SEFALET ÜCRETİNE HAYIR
İşçiler, kamu çalışanları, emekliler, doktorlar, diş hekimleri,
mühendisler, mimarlar, eczacılar;
Kısacası bu ülkenin çalışanları, emekçileri, sözümüz sizedir:
57. Hükümet göreve geldikten sonra bize, halka karşı bir program
uygulamak üzere hızlı adımlar atmaya başladı.
Önce memura, emekliye “%20 zam” dedi.
Ardından “sosyal güvenlik reformu” dedi ve emeklilik yaşı dahil
her türlü hakkımızı gaspedecek bir yasayı Meclis’e gönderdi.
Uluslararası tahkim, yani bu ülke üzerinde yabancıların sermaye
ve söz hakkını güvence altına almak için Anayasa’da değişiklik
yapılmasını Meclis’e getirdi.
Özelleştirmeleri hızlandırmak için Anayasayı değiştireceğini
söyledi.
Tarım ve hayvancılıkta desteklemeyi kesip ekmeğimizi, sütümüzü,
gıdamızı dışarıdan karşılayacak hale getirdi.
Sözün özü, bir programı yürürlüğe koydu.
Kim istiyor bu programı?
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Yıllardır açlığa-sefalete mahkum edilmiş, %10-20’lerle zam
verilen emekli ve kamu çalışanları mı?
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) IM- F’den borç alarak “bugünü kurtarmayı” düşünüyor.
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 EL ELE, GENEL GREVE
KAHROLSUN IMF, BAĞIMSIZ TÜRKİYE.
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E M E K P L AT F O R M U
16 Te mmuz 1999
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.

24 Temmuz 1999 Kızılay Basın Açıklamasında kullanılacak ORTAK
SLOGANLAR VE DÖVİZLER
ORTAK SLOGANLAR
CANIMIZA OKUYAN, YAŞAR OKUYAN
ÇALIŞANIZ GÜÇLÜYÜZ
ÇALIŞANLAR BURADA, HÜKÜMET NEREDE
EMEKÇİLER BURADA, HÜKÜMET NEREDE
EMEKÇİYİZ GÜÇLÜYÜZ
EMEKLİLİK HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ
EMEKLİLİK HAKKIMIZ SÖKE SÖKE ALIRIZ
HAKLIYIZ GÜÇLÜYÜZ, KAZANACAĞIZ.
HALK BURADA, HÜKÜMET NEREDE
HÜKÜMET ŞAŞIRMA SABRIMIZI TAŞIRMA
HÜKÜMET ZAMMINI AL BAŞINA ÇAL
IMF’NİN DEĞİL HALKIN HÜKÜMETİ
İŞÇİ, MEMUR BURADA HÜKÜMET NEREDE
İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİ, İŞTE HALKIN KENDİSİ
KAHROLSUN IMF, BAĞIMSIZ TÜRKİYE
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KAHROLSUN IMF, YAŞASIN TÜRKİYE
SÖZ, YETKİ, KARAR ÇALIŞANLARA
SUSMA, SUSARSAN SIRA SANA GELECEK
VUR VUR İNLESİN, HÜKÜMET DİNLESİN
ORTAK DÖVİZLER
BAĞ-KUR ŞİRKET DEĞİLDİR
BİNDİK BİR ALAMETE, EMEKLİLİK GİTTİ KIYAMETE
BU DEVİRDE KİMSE ŞAH DEĞİL, PADİŞAH DEĞİL, EMEKLİ HİÇ DEĞİL
BUGÜN SUSARSAN, YARIN KIDEM TAZMİNATIN DA GİDECEK
DEDEM HALA ÇALIŞIYOR, BABAM VE BEN İŞSİZİM
DÜNYADA PRİM, AHİRETTE MAAŞ
EMEKLİ HANS TATİLE, EMEKÇİ HASAN MEZARA
EMEKLİ SANDIĞI ŞİRKET DEĞİLDİR
FAİZE PARA VAR DA, İŞÇİYE, MEMURA, EMEKLİYE Mİ PARA YOK?
HÜKÜMETE ÖLDÜĞÜMÜ SÖYLEMEYİN, O BENİ EMEKLİ ZANNEDİYOR
IMF DEDİLER. HAKKIMIZI YEDİLER
İŞ GÜVENCESİ İSTİYORUZ
İŞSİZLİK SİGORTASI İSTİYORUZ.
KAÇAK İŞÇİLİĞE HAYIR.
MAİ’YE HAYIR
MEZARDA EMEKLİLİĞE HAYIR.
NE MAİ, NE IMF, NE TAHKİM, BAĞIMSIZ TÜRKİYE
ÖNCE İŞ GÜVENCESİ
ÖZEL HASTANE DEĞİL SSK
ÖZEL SİGORTA DEĞİL SSK
ÖZELLEŞTİRMEYE HAYIR
RANTİYEYE CÖMERT, ÇALIŞANA CİMRİ
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REFORM DEĞİL, DEFORM
SAHTE İŞSİZLİK SİGORTASINA HAYIR
SOSYAL DEVLET ÇAĞDAŞ DEVLET
SOSYAL GÜVENLİK DEĞİL SOSYAL KATLİAM
SOSYAL GÜVENLİK ÖZELLEŞTİRİLEMEZ
SSK ŞİRKET DEĞİLDİR
TAŞERON KÖLELİĞİNE HAYIR.
ULUSLARARASI TAHKİM, YENİ KAPİTÜLASYONDUR
ULUSLARARASI TAHKİME HAYIR.
VEKİLE 2 YIL, ASILA 60 YIL
YÜZDE 20 ZAMMI REDDEDİYORUZ
ZORUNLU TASARRUFTAKİ PARAMIZI YEDİRMEYECEĞİZ
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E M E K P L AT F O R M U
23 Temmuz 1999
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB

BASIN BÜLTENİ
24 TEMMUZDA ANKARA’DAYIZ
“MEZARDA EMEKLİLİK VE SEFALET ÜCRETİNE HAYIR!”
İşçi, memur, emekli ve meslek örgütlerinin biraraya gelmesiyle
oluşan Emek Platformu’nun yüzbinlerce üyesi;
−

MEZARDA EMEKLİLİĞE,

−

%20 SEFALET ZAMMINA,

−

IMF DAYATMALARINA,

HAYIR demek için,
24 Temmuz 1S99 Cumartesi günü saat 11.00’da
Ankara Kızılay’da bir basın açıklaması yapıyor.
Örgütler, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara’nın öç
bölgesinde toplanarak, üç yoldan Kızılay’a gelecek.
Örgütler, toplanma yerleri ve Kızılay’a giriş güzergahları şöyle;
DİSK, KESK ve Meslek Örgütleri saat 08.00’den itibaren Tandoğan
Meydanı’nda toplanacak, kortej Gazi Mustafa Kemal Bulvarından
yürüyerek, Kızılay’a girecek.
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Türk-İş ve Tüm Bağ-Kur Emeklileri Demeği, hipodromda
toplanarak, Talat Paşa Bulvarı, Opera Köprüsü, Sıhhiye, Atatürk
Bulvarı güzergahından Kızılay’a girecek.
Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, Türkiye İşçi Emeklileri
Cemiyeti, Tüm İşçi Emeklileri Derneği, Kurtuluş’ta toplanacak, Ziya
Gökalp Caddesi üzerinden Kızılay’a girecek.
Tüm örgütler, saat 11.00’da aynı anda Kızılay’a giriş yapacaklar.
Eylem Komitesi tarafından belirlenen sloganların dışında slogan
atılmayacak.
Yalnızca belirlenen dövizler ve Emek Platformu üyelerinin pankart
ve flamaları açılabilecek.
Basın açıklamasını Emek Platformu adına Türk-İş Başkanı Bayram
MERAL yapacak.
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E M E K P L AT F O R M U
24 Temmuz 1999
ANKARA, KIZILAY MEYDANI

BASIN AÇIKLAMASI
İşçiler, Kamu Çalışanları, Meslek Örgütlerinin Üyeleri, Emekliler,
İşsizler, Esnaf ve Sanatkarlar, Köylüler, Halkımız,
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, Türkiye KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, Tüm işçi Emeklileri Derneği, Tüm
Bağ-Kur Emeklileri Derneği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği,
Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği,
Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Türkiye Serbest Muhasebeci,
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel
Başkanları’nın birlikte düzenledikleri basın toplantısına hoş geldiniz.
14 Temmuz 1999 günü oluşturulan EMEK PLATFORMU, 10 gündür
ülkemizin dört bir tarafında tam bir birlik ve bütünlük içinde
sürdürülen meşru ve demokratik eylemlerin ardından, bugün
Ankara’da Kızılay Meydanı’nda bu toplantıyı düzenlemiştir.
Ulusötesi sermayenin beyni ve sözcüsü IMF, Türkiye’yi
sömürgeleştirmek istemektedir. IMF’nin baskısıyla, hükümetin,
sosyal güvenlik reformu adı altında gündeme getirdiği düzenlemelerin
amacı, sosyal devleti ve sosyal güvenlik kuruluşlarını çökertmek,
mezarda emekliliği getirmek, özel sigortacılığı yaygınlaştırmaktır.
IMF’nin talimatlarıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere verilen
yüzde 20 zammın amacı, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi sefalet
ücretine mahkum etmektir. IMF’nin dayatmasıyla bugün TBMM
gündeminde olan uluslararası tahkim yasasının amacı, Türkiye’nin
bağımsızlığını ve ulusal egemenliğini zayıflatmak, kapitülasyonları
yeniden canlandırmaktır. IMF’nin isteğiyle uygulanan özelleştirme,
54

sosyal devleti zayıflatmakta, kamu mallarının yağmalanmasına yol
açmakta, işsizliği artırmakta, ülkemizin üretim kapasitesini tahrip
etmektedir. Hükümetin, IMF’nin talepleri doğrultusunda uyguladığı
politikalar, tarım ve hayvancılığı çökertmekte, büyük toplumsal
sorunlar yaratmaktadır.
EMEK PLATFORMU, ulusötesi sermayenin Türkiye’nin bağımsızlığına
ve halkımızın huzuruna ve mutluluğuna yönelik bu saldırısına karşı,
halkımızın öncüsü olarak meşru ve demokratik direnme hakkını
kullanmaktadır ve kullanacaktır.
Hükümetin 22 Temmuz 1999 günü açıkladığı ekonomik paket,
yaşanılan ekonomik krizin tüm yükünü dar ve sabit gelirlilerin
omuzlarına yıkmayı amaçlamaktadır. 24 Ocak 1980 ve 5 Nisan 1994
istikrar programları gibi sermaye yanlısı bu paketi reddediyoruz.
Demokratikleşme ve çalışanların hakları konusunda yıllardır
duyarsız kalan siyasi partilerin, uluslararası tahkim ve özelleştirme
konularında ulusötesi ve yerli sermayenin taleplerini yerine getirmek
için Anayasa’yı hızlı bir biçimde değiştirme girişimlerini protesto
ediyoruz
Hükümet, ulusötesi ve yerli sermayenin değil, halkımızın sesine
kulak vermelidir.
Hükümet,
−

Sosyal güvenlik reformu kanunu tasarısının görüşülmesini
durdurmalı, tasarıyı geri çekmeli; iş güvencesi, işsizlik
sigortası, devlet katkısı ve sosyal güvenlik kuruluşlarının özerk
ve demokratik bir yapıya kavuşturulmasını sağlayacak bir
düzenlemeyi getirmelidir;

−

Kamu çalışanlarına ve emeklilere, insanca yaşamalarına
yetecek bir ücret vermelidir;
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−

Kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev haklarının önündeki
engelleri kaldırmalıdır;

−

Özelleştirme uygulamalarını durdurmalı, bu konuya ilişkin yargı
kararlarını uygulamalıdır;

−

Uluslararası tahkim ve özelleştirmeler konusundaki Anayasa
değişikliği tasarısını geri çekmelidir;

−

Tarım ve hayvancılığı çökertecek politikalar uygulamaktan
vazgeçmelidir;

−

Zorunlu tasarruf fonundaki birikimleri nemalarıyla birlikte hak
sahiplerine ödemelidir.

EMEK PLATFORMU, halkımızın temsilcisidir; ülkemizin bütünlüğünün
ve bağımsızlığının, demokratik ve laik sosyal hukuk devleti anlayışının
savunucusudur. Ülkemizin ve halkımızın yararına bu taleplerimiz
yerine getirilmezse, Anayasanın teminatı altındaki kazanılmış
haklarımız ortadan kaldırılmak istenirse, ülkemizin ve halkımızın
aleyhindeki politikaların uygulanmasına devam edilirse, meşru ve
demokratik eylemlerimiz daha yaygın, kitlesel, etkili ve kararlı bir
biçimde sürecektir. 24 Temmuz, tarihimizde bir dönüm noktasıdır.
Önümüzdeki günlerde, üretimden gelen gücümüzün ülke çapında
kullanılmasında asla tereddüt gösterilmeyecektir. Bu konudaki
kararlılığımızı kamuoyuna buradan bir kez daha açıklıyoruz.
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E M E K P L AT F O R M U
26 Temmuz 1999

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.

BASIN BÜLTENİ
SAYIN YAŞAR OKUYAN’IN SON AÇIKLAMALARI,
EMEK PLATFORMUNU BÖLMEYE YÖNELİK
SİYASİ BİR MANEVRADIR
Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar OKUYAN, bugün bazı
televizyon kanallarında yaptığı açıklamalarda, Emek Platformu’nun
birlikteliğini bozmaya, polemiklere ve siyasi bir alana çekerek haklı
talepleri gölgelemeye yönelik talihsiz beyanlarda bulunmuştur.
Emek Platformu, örgüt çıkarlarını ve felsefi farklılıkları aşarak
Türkiye’nin gerçeklerine uygun, çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarını
karşılayacak ortak amaçlar için elele vermiş bir oluşumdur.
Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar Okuyan’ın, 24
Temmuz’da Kızılay’da yarım milyon insanın tek bir yürek halinde
verdiği mesajı maalesef doğru okumadığı anlaşılmaktadır. Bu haklı
mücadelemize destek amacıyla DSP, MHP, FP, BBP, ÖDP’li temsilciler
mitingimize katılmış; ayrıca FP milletvekilleri her üç kortejde de
çalışanlarla birlikte yürümüşlerdir. Mitinge katılan herkesle birlikte
görsel ve yazılı basının da tesbit ettiği bu görüntüye rağmen Sayın
Bakan, bir siyasi partiyle bir işçi konfederasyonunu beraber hareket
ediyor göstererek birlikteliğimize gölge düşürmeye çalışmaktadır.
Emek Platformu siyasi bir hareket olmadığı gibi, hiçbir siyasi partinin
de karşısında ya da yanında değildir.
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Sayın Okuyan’ın Hak-İş’e yönelik bu talihsiz açıklamasını Emek
Platformu’na yönelik bir açıklama olarak değerlendiriyor ve bugünkü
beyanlarını tashih etmesini bekliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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E M E K P L AT F O R M U
28 Temmuz 1999
ANKARA

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU AÇIKLAMASI
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.

BASIN BÜLTENİ
Emek Platformunu oluşturan 15 kuruluşun Genel Başkanları 28
Temmuz 1999 Çarşamba günü TÜRK-İŞ Genel Merkezinde toplanarak
oybirliğiyle aşağıdaki kararı almışlardır.
Uluslararası tahkim, Danıştay’ın yetkilerinin kısıtlanması ve
özelleştirmeye ilişkin Anayasa değişikliği tasarısı TBMM Anayasa
Komisyonu’nda kabul edilmiştir. Kamu çalışanları ve emekli aylıklarının
artırılması konusunda ise henüz olumlu bir adım atılmamıştır. 24
Temmuz 1999 günü Kızılay Meydanında yapılan büyük toplantımız
sonucunda, Sosyal Güvenlik Reformu Kanunu Tasarısı TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonunda alt komisyona gönderilmiştir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, 29 Temmuz 1999 günü yapmayı
programladığı uyarı eylemini, alt komisyondaki kararın sonucunun
açıklığa kavuşması sonrasında 30 Temmuz 1999 Cuma günü
yapacağı toplantıda belirleyeceği bir takvime göre ertelemiştir. Emek
Platformu’nu oluşturan kuruluşların, belirlenecek ortak eyleme kadar
kendi başlarına yapacakları tüm meşru ve demokratik eylemler Emek
Platformu’nun bütünlüğü tarafından sempati ile karşılanmaktadır.
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Ülkemizin bağımsızlığı ve halkımızın huzuru ve mutluluğu için
gerçekleştirdiğimiz birliktelik ve meşru ve demokratik mücadelemiz,
başarılı 24 Temmuz eylemi doğrultusunda daha da kararlı bir biçimde
sürdürülmektedir.
Bayram MERAL

Salim USLU		

Vahdettin KARABAY

Siyami ERDEM

Resul AKAY 		

M. Akif İNAN

Etem EZGÜ		

İsmail ARSLAN

Ahmet SERGİ

Yavuz ÖNEN		

Nesrin ALPARSLAN

Mehmet DOMAÇ

Sedat ABBASOĞLU

Mustafa ÖZYÜREK
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E M E K P L AT F O R M U
30 Temmuz 1999
ANKARA

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU KARARI
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.

Emek Platformu Başkanlar Kurulu 30 Temmuz 1999 günü TÜRK-İŞ
Genel Merkezi'nde toplanarak oybirliğiyle aşağıdaki kararları almıştır:
(1) Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısında, 24 Temmuz 1999
günü Emek Platformu tarafından
Ankara'da gerçekleştirilen büyük eylemin de etkisiyle yapılan bazı
değişiklikler, bazı alanlarda kazanılmış hakları koruyor görünümü
verse de, temelde yetersizdir, sosyal güvenliğin finansmanına devlet
katkısını kurumsallaştırmamaktadır, sosyal güvenlik kuruluşlarının
özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulmasını sağlamamaktadır,
sosyal güvenlik sistemimizin köklü sorunlarına çözüm sağlamaktan
uzaktır ve bu haliyle kabul edilebilir değildir.
(2) Hızlandırılmak istenilen özelleştirme uygulamaları ve
TBMM gündeminde bulunan Anayasa değişikliğiyle getirilmek
istenilen uluslararası tahkim, Danıştay'ın yetkilerinin kısıtlanması
ve özelleştirmenin anayasal düzenleme altına alınması girişimleri,
ülkemizin bağımsızlığı ve halkımızın huzuru ve mutluluğu açısından
son derece sakıncalıdır.
(3) Kamu çalışanlarının ve emeklilerin ekonomik durumlarını
iyileştirici hiçbir çalışmanın yapılmaması ve tarım ve hayvancılıktaki
zararlı politikaların sürdürülmesi, kaygı vericidir.
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(4) Emek Platformunun ısrarlı taleplerine rağmen, iş güvencesi ve
sendikal güvence sağlanmamıştır, zorunlu tasarruf fonundaki paranın
hak sahiplerine dağıtılması amacıyla düzenleme yapılmamıştır.
(5) Emek Platformunu oluşturan kuruluşlarımız birlik ve
bütünlüklerini kararlı bir biçimde sürdürmektedir.
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E M E K P L AT F O R M U
3 Ağustos 1999

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BASIN AÇIKLAMASI
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.

Ülkemiz, ekonomik ve sosyal sorunların ağırlaştığı bir dönemden
geçmektedir. Bu kritik dönemde emek kesiminin umutları ve
beklentilerine cevap verebilmek amacıyla oluşturulan Emek
Platformu tarihsel sorumluluğunun bilincinde olarak çalışmalarını
sürdürmektedir. Bu dayanışma, ülkemizde demokrasinin de gerçek
güvencesidir.
Bu süreçte Emek Platformunu oluşturan örgütler arasında
çeşitli konularda farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Ancak Emek
Platformu bu farklılıkları doğal karşılamakta ve bir zenginlik olarak
değerlendirmektedir.
Türkiye’nin demokrasi sınavından geçtiği bu süreçte, Emek
Platformu’nun birlik, dayanışma ve mücadelesinin geleceğe taşınması
için platformu oluşturan kurumların birbirlerine karşı özenli
davranması gereği önemle vurgulanmıştır.
Bu yaklaşımdan hareketle Emek Platformu’nu oluşturan 15
örgüt, 3 Ağustos 1999 tarihinde biraraya gelerek aşağıdaki kararları
almıştır:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülecek
olan Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’nda uzlaşmaya vardığımız
şekilde değişiklikler yapılması, emeklilik yaşının Türkiye şartlarına
uyarlanması, geçiş döneminde hak kayıplarına yol açan düzenlemenin
geri çekilmesi, Sosyal Güvenliğe primli devlet katkısı sağlanması, iş
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güvencesi ve sendikal güvencenin sağlanması, kamu çalışanlarına
grevli toplu iş sözleşmeli sendika hakkı tanınmasına ve ek zam
artışının sağlanmasına, geniş kapsamlı işsizlik sigortası, zorunlu
tasarruftaki paraların nemalarıyla birlikte geri ödenmesi, emeklilerin
maaş ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, Çok Taraflı Yatırım Anlaşması
ve Tahkim gibi doğrudan bağımsızlığımıza yönelik konularda yasanın
geri çekilerek referanduma gidilmesi, özelleştirme uygulamalarının
durdurulması, tarım ve hayvancılığı çökertecek politikalardan
vazgeçilmesi amacıyla:
1. Milletvekillerinin halkın sesine kulak vermesi ve bu
taleplerimizin karşılanması yönünde gayret sarfetmelerinin
sağlanmasına ve bu amaçla Emek Platformu tarafından
hazırlanan bir mektubun tüm milletvekillerine gönderilmesine;
2. Daha önce alınan kararlar çerçevesinde TBMM Genel
Kurulunda görüşmelerin başlayacağı 4 Ağustos 1999
Çarşamba günü saat 13.00’da başta Ankara, İstanbul, İzmir,
Kocaeli, Adana olmak üzere bütün illerdeki meydanlarda
oturma eyleminin başlatılmasına;
3. Aynı gün saat 13.00’da Emek Platformu Başkanlar Kurulunun
Güvenpark’ta oturma eylemine başlaması ve saat 14.00’da
TBMM’de başlayacak görüşmeleri izlemek üzere Genel Kurul’a
katılmasına;
4. Örgütlerimizin, bulundukları bölgelerdeki milletvekilleri
üzerinde baskı oluşturmaları amacıyla yerel çalışmaların
başlatılmasına, taleplerimizin dikkate alınmaması halinde
faturanın kendilerine ait olacağı yönünde uyarılmalarına;
5. TBMM Genel Kurulunda görüşülme sürecinde taleplerimizin
dikkate alınıp alınmaması halinde üretimden gelen gücümüzün
kullanılmasını belirleyeceğine
karar verilmiştir.
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E M E K P L AT F O R M U
4 Ağustos 1999

EMEK PLATFORMU BASIN BÜLTENİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.

EMEK PLATFORMUNUN KARARLILIĞI SONUÇ VERDİ
SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISININ GÖRÜŞÜLMESİ
DURDURULDU
4 Ağustos 1999 Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’na gelmesi
planlanan Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısının görüşülmesi, Emek
Platformu’nun kararlı tutumu sonucu durduruldu.
Bugün Türkiye’nin dört bir yanında emekçiler, Yasa Tasarısının geri
çekilmesi talebiyle saat 13.00’ten itibaren oturma eylemi başlattılar.
Ankara Güvenpark’taki oturma eylemine, Emek Platformu’nu
oluşturan 15 örgütün Genel Başkanları da katıldı. Başkanlar daha
sonra TBMM’ye yürüdüler.
TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’u ziyaretin ardından Genel
Başkanlar, Meclis Genel Kurulunu izlemek üzere izleyici sıralarına
geçtiler. Bugün toplanan Meclis Danışma Kurulu, Meclis Genel
Kurulu’nun bugünkü oturumunun gündemi üzerinde görüş birliğine
varamadığı için, önce DYP ve FP gruplarının Sosyal Güvenlik Yasa
Tasarısının görüşülmesini içermeyen gündem önerisi tartışıldı.
Bu önerinin reddedilmesi üzerine, iktidar partilerinin ortaklaşa
hazırladığı gündem önerisi tartışılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik
Yasa Tasarısı’nın görüşülmesinin başlatılmasını öngören önerge
tartışmalarına bir süre sonra ara verildi. Oturum yeniden
başladığında söz alan ANAP sözcüsü, iktidar partilerinin ortak
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önerisini geri çektiklerini, yarın (5 Ağustos) yapılacak Meclis Danışma
Kurulu toplantısında Meclis tatile girene kadar hangi yasaların
görüşüleceğinin ortak olarak belirleneceğini söyledi.
Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısının görüşülmesinde Hükümetin
geri adım atma kararının ardından Emek Platformu da planlanan
eylemlerin ertelendiğini açıkladı.
Emek Platformumun eylemlerin ertelenmesiyle ilgili açıklaması
şöyle:
“Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısıyla ilgili Türkiye genelinde ortaya
konan tepki sonucu Tasarının bugün görüşülmemesini olumlu bir adım
olarak değerlendiriyoruz. Bu durumda Emek Platformu, planlanan
eylemlerini ertelemiştir.
Emek Platformu, 5 Ağustos günü Meclis görüşmelerini izlemeye
devam edecektir. Ayrıca Grup Başkanları veya Grup Başkan
Vekilleriyle yapılacak görüşmelerde haklı taleplerimiz bir kez daha
dile getirilecektir. Hükümetin yeni bir oldu bittiyle Tasarı’yı yeniden
gündeme getirmeyeceğini, bu fırsatı değerlendirerek bütün tarafların
üzerinde uzlaşacağı yeni bir düzenleme için girişimleri başlatacağını
umuyoruz.
Tasarının yeniden gündeme getirilmesi halinde ise eylem
programımız kaldığı yerden devam edecektir. Kararlılığımız ve
azmimiz sürmektedir. Bütün arzumuz, Hükümetin, gerek sosyal
güvenlik konusunda gerekse uluslararası tahkim, özelleştirme,
çalışanların sendikal hakları ve insanca yaşam hakkı gibi konularda
halkın iradesine uygun davranmasıdır”.
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E M E K P L AT F O R M U
9 Ağustos 1999
ANKARA

EMEK PLATFORMU BASIN BÜLTENİ
EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.

Emek Platformu Başkanlar Kurulu sosyal güvenlik reformu yasa
tasarısı, kamu çalışanları ve emeklilerin aylıklarına yapılan yüzde
20’lik zam, özelleştirme, uluslararası tahkim ile tarım ve hayvancılığı
çökertecek politikalar konusundaki duyarlılığını kararlı bir biçimde
sürdürmektedir. Hükümetin bu konulardaki duyarsız tavrı ise üzüntü
vericidir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve ulusumuzun geleceği açısından son
derece büyük sakıncaları olan özelleştirme, imtiyaz sözleşmelerinde
uluslararası tahkim ve ulusal yargının yetkilerinin ciddi biçimde
sınırlandırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği tasarısı konusundaki
tartışmalar ve siyasi partiler arasındaki görüşmeler ve anlaşmalar,
büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirilmektedir.
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,
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−

Ulusal yargının yetkilerini daraltacak düzenlemeleri,

−

Bugüne kadarki uygulamalarla ortaya çıkan mahzur ve zararları
da gözönüne alarak, özelleştirmenin anayasal güvence altına
alınmasını;

kaygıyla karşılamakta; bu girişimleri ülkemizin bağımsızlığıyla, ulusal
egemenliğimizle, kamu yararı anlayışıyla bağdaştıramamaktadır.
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 Kurulu
gündeminden geri çekilmeli, sosyal taraflar ile yapılacak görüşmeler
sonucunda ulaşılacak uzlaşma doğrultusunda değiştirilerek, yeni
yasama döneminde Meclis gündemine alınmalıdır.
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E M E K P L AT F O R M U
12 Ağustos 1999

EMEK PLATFORMU BASIN BÜLTENİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.

EMEK PLATFORMU GENEL BAŞKANLARI TOPLANIYOR
EMEK PLATFORMU, DANIŞTAY ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ YAPIYOR
Emek Platformu Başkanlar Kurulu bugün bir toplantı yaparak, 13
Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek “üretimden gelen gücün
kullanılması” eylemi ve sonrasında yapılacak eylemlerle ilgili
kararları açıklayacaklardır.
Toplantı, bugün (12 Ağustos 1999 Perşembe) saat 17.00’da, Türk-İş
Genel Merkezi’nde başlayacaktır.
Ayrıca Emek Platformu, TBMM’de görüşülmekte olan Uluslararası
Tahkim Yasası’nın geri çekilmesi amacıyla Danıştay önünde bir oturma
eylemi gerçekleştirecek.
Eylem, bugün (12 Ağustos 1999 Perşembe) Saat 13.00’da Danıştay
Binası önünde başlayacaktır.
Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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E M E K P L AT F O R M U
19 Ocak 2000

EMEK PLATFORMU BASIN BÜLTENİ
ULUSLARARASI TAHKİM KONUSUNDA EMEK PLATFORMU
AÇIKLAMASI
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.

Emek Platformu, demokratikleşme konusunda Anayasa ve yasa
değişiklikleri ertelenirken, uluslararası tahkim ve özelleştirme
konularının Anayasaya konmasına karşı çıkmış ve ülkemizin ve
halkımızın çıkarlarını koruyan bir çizgi izlemişti. Bugün TBMM’de
görüşülmekte olan tasarı, uluslararası tahkimi ve özellikle de bu
uygulamayı geriye işletecek biçimde getirmektedir. Bu düzenleme,
Osmanlı İmparatorluğu’nu çökerten kapitülasyonların Türkiye
Cumhuriyeti’ne dayatılması demektir. Emek Platformu’nu oluşturan
kuruluşlarımız, bu girişime karşı çıkmakta ve tüm siyasi partilerimizi,
milletvekillerimizi ve halkımızı, bu tarihsel kararda, ulusal
bağımsızlıktan, ülkemizden ve halkımızdan yana bir tavır takınmaya
çağırmaktadır.
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E M E K P L AT F O R M U
4 Şubat 2000

BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.

SÜLEYMAN DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
ANKARA
Sayın Cumhurbaşkanımız,
Ülkemizin ve halkımızın sorunları artarak sürmektedir. Aylık asgari
ücret net yaklaşık 80 milyon liradır. Memurlara ve memur emeklilerine
yüzde 15, işçi emeklilerine ise bir önceki ayda gerçekleşen enflasyon
oranında bir zam öngörülmüştür. Parlamentomuz, milletvekilleri
için son derece özel ve cömert düzenlemeler getiren 4505 sayılı
Yasayı bu koşullarda kabul etmiştir. Milletvekili emeklilerinin insanca
yaşama hakkı, halkımızın insanca yaşama hakkı ile bağlantılıdır.
Milletvekillerine özel emeklilik konusunda 1966 yılından beri çıkarılan
yasaların Anayasa Mahkemesi tarafından sürekli olarak iptal
edilmesine rağmen aynı tavrın ısrarla sürdürülmesi, Parlamentoya,
siyasi partilere ve siyasetçilere olan güveni daha da sarsmakta,
halkımızın sosyal adalet duygusunu ve kamu vicdanını incitmektedir.
Ayrıca, yasanın kapsamına, aralarında yüksek yargı mensuplarının da
bulunduğu üst düzey bürokratların alınması, hem bu değerli kişileri
rencide etmiştir ve etmektedir, hem de yargı mensuplarının özlük
haklarının düzenlenmesini Bakanlar Kurulu›na bırakması açısından
Anayasaya aykırıdır.
4505 sayılı Kanunu yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade
etmeniz tüm halkımızın ortak dileğidir.
Saygılarımızla arz ederiz.
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Bayram MERAL

Salim USLU

Vahdettin KARABAY

Genel Başkan

Genel Başkan

Genel Başkan

TÜRK-İŞ

HAK-İŞ

DİSK

Siyami ERDEM

Resul AKAY

Zubeyir YETİK

Genel Başkan

Genel Başkan

Genel Başkan

KESK

T. KAMU SEN

MEMUR-SEN

Ethem EZGÜ

İsmail ARSLAN

Ahmet SERGİ

Genel Başkan

Genel Başkan

Genel Başkan

T. İ. E. C.

Tüm. Em. Der.

Tüm Bağ-Kur E.D.

Yavuz ÖNEN

Eriş BİLALOGLU

Nesrin ALPASLAN

Genel Başkan

Genel Sekreter

Genel Başkan

TMMOB

TTB

TVHB

Mehmet DOMAÇ

Dilaver ERGİN

Genel Başkan

Y. K. Üyesi

TEB

TÜRMOB
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E M E K P L AT F O R M U
4 Şubat 2000

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: HAK-İŞ

4 Şubat 2000 günü toplanan Emek Platformu Başkanlar Kurulu,
güç ve eylem birlikteliklerini daha etkin ve kurumsal bir işleyişle
sürdürme kararlılığını belirtmiştir.
Emek Platformu, halkımızın temsilcisi ve sözcüsüdür.
Parlamentomuzun sağlıklı işletilmesi ve siyasi partilerimizin kendi
çıkarlarını bir kenara bırakarak, ülkemize karşı sorumluluklarını
yerine getirmelerini sağlamada Emek Platformu’na büyük görev
düşmektedir.
Emek Platformu Başkanları gerek çalışanların gerekse halkın
güncel ve ivedi sorunlarını görüşmüş, sorunları ve çözüm önerilerini
bir yandan kamuoyuna, bir yandan da hükümete iletme kararı almıştır.
Milletvekilleri için son derece özel ve cömert düzenlemeler getiren
ve kamuoyunda “kıyak emeklilik” olarak bilinen 4505 sayılı Kanun,
çalışanların ve halkın vicdanını rencide etmiş, Parlamentoya olan
güveni zedelemiştir. Emek Platformu bu yasanın Cumhurbaşkanı
tarafından yeniden görüşülmek üzere TBMM›ye iade edilmesini talep
etmektedir.
Memur emeklilerinin ve kamu çalışanlarının yaşamlarını çok
güç koşullarda sürdürdükleri bir dönemde, 2000 yılının ilk altı aylık
dönemi için yüzde 15 maaş artışının yoksulluk ve sefaleti daha da
artırdığı, açıklanan son enflasyon rakamlarıyla bir kez daha ortaya
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çıkmıştır. Bu nedenle, memur emeklilerine ve kamu çalışanlarına,
insan onuruna yakışan bir yaşam düzeyine ulaşmalarını sağlayacak
bir ek zam yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Hükümet, kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev haklarının
önündeki engellen kaldırmalı, sendikal hakları ILO Sözleşmelerine ve
yetkili organ kararlarına uygun hale getirecek biçimde düzenlemelidir.
1988 yılı Nisan ayında yasa zoruyla çalışanların ücretlerinden
kesilmeye başlanan ve kamuoyunda zorunlu tasarruf olarak bilinen
fonun çok düşük oranlarda faizlendirildiği, nema ödemelerinin
başladığı bu günlerde bir kez daha görülmüştür. Fonda biriken ana
para ve nemalar çalışanlara derhal ödenmeli ve yüzde 3’lük işveren
ve devlet katkısı da ücretlere eklenmelidir.
Sosyal güvenlik kuruluşları demokratik ve özerk bir yapıya
kavuşturulmalı ve çalışanların demokratik bir biçimde yönetimde
temsili sağlanmalıdır. Sosyal güvenlik kuruluşlarında ve politikalarında
yapılacak düzenlemeler sosyal tarafların mutabakatıyla belirlenmelidir.
Emek Platformu, IMF ve Dünya Bankası’nın bu doğrultuda yaptığı ve
ulusal çıkarlarımızla da bağdaşmayan dayatmalara karşı çıkacaktır.
MAI, Tahkim ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (MIGA) gibi
ulusal bağımsızlığımızı tehdit eden ve ülke kaynaklarım yabancı
sermayeye peşkeş çeken düzenlemeler yeniden gözden geçirilmelidir.
Türkiye, nükleer teknolojiye sahip olmalıdır. Fakat bunun bedeli,
pahalılık, çevre kirliliği, dünyada terk edilen teknolojiler ve dışa
bağımlılık yaratan nükleer santraller olmamalıdır.
Yağma ve talan biçiminde sürdürülen ve ülkemizin ulusal
savunması ve ekonomisi açısından büyük zararlar veren özelleştirme
uygulamalarına son verilerek özelleştirme konusunda yargı
organlarınca verilmiş yürütmeyi durdurma ve iptal kararları; hukuk
devleti anlayışının bir gereği olarak, derhal uygulanmalıdır. Kaynaklar
üretime, yatırıma ve istihdama yönlendirilmelidir.
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E M E K P L AT F O R M U
14 Nisan 2000

BASIN BÜLTENİ
EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: HAK-İŞ

Emek Platformu Başkanlar Kurulu 14 Nisan 2000 günü HAK-İŞ
Genel Merkezinde toplanarak, ülkemizde çalışanların ve halkımızın
sorunlarını değerlendirmiştir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, dünyada ve Türkiye’de
çalışanların sorunlarının dile getirildiği 1 Mayıs’ın, 2000 yılında başta
İstanbul olmak üzere yurt çapında, alanlarda, gerçek amacına uygun
bir biçimde kutlanacağı inancındadır.
Ülkemizin ve halkımızın sorunları giderek artmaktadır. Ulusötesi
sermayenin ülkemiz ve halkımız aleyhindeki talepleri hükümet
tarafından yerine getirildikçe, halkımızın tepkileri daha da
yoğunlaşmaktadır ve yoğunlaşacaktır. Emek Platformu’nu oluşturan
kuruluşların yapmakta oldukları ve yapacakları meşru ve demokratik
kitle eylemleri, diğer kuruluşlar tarafından da karşılıklı olarak
desteklenmektedir.
Emek Platformu, ülkemizde yoksulluk ve gelir dağılımı
adaletsizliğinin hızla arttığı koşullarda, çalışanları birbirine düşürmeyi
amaçlayan girişimlere kesinlikle karşı çıkmaktadır. Çalışanların
işçi ve kamu çalışanı olarak bölünmesi günümüzde önemli bir
sorunken, bir kesimin sorunlarının sorumlusu olarak diğer kesimin
gösterilmeye çalışılması büyük bir oyundur. Kamu çalışanlarının
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birçok sorununun nedeni, ILO Sözleşmelerinde yer alan sendikal
hak ve özgürlüklerin ülkemizde bulunmamasıdır. Hangi statüde
çalışırsa çalışsın tüm çalışanların sorunları ortak, bu sorunların
çözüm yolu birdir. Tüm çalışanlar, kamu çalışanlarının haklı, meşru ve
demokratik mücadelesini desteklemektedir. Bu çerçevede, tüm kamu
çalışanlarının ve meslek örgütlerinin tüm üyelerinin sendikalarda
örgütlenmesi doğrultusunda yapılan girişimler de desteklenmektedir.
Hükümet ve parlamento kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve
grev haklarının önündeki engelleri kaldırmalı, sendikal haklan ILO
Sözleşmelerine ve yetkili organ kararlarına uygun hale getirecek
biçimde düzenlenmelidir.
İşsizlik artmaktadır. Enflasyon sürmektedir. Demokratikleşme
doğrultusunda somut adımlar atılmamıştır. IMF, Dünya Bankası ve
Dünya Ticaret Örgütü’nün talepleri doğrultusundaki uygulamalar,
ülkemizin bağımsızlığıyla, ulusumuzun egemenliğiyle, halkımızın
çıkarlarıyla temelden çelişmektedir. %45’inin kırsal alanda
yaşadığı ülkemizde geçirilmek istenen Tarım Reformu Yasa Tasarısı
ile hızlı bir göç, yoksullaşma ve tarım ve hayvancılıkta çöküş
yaşanacaktır. Özelleştirme ile sosyal devlet tahrip edilmekte,
ulusötesi sermayeye karşı ana dayanaklarımızdan olan demokratik
sosyal devlet zayıflatılmaktadır. Kıdem tazminatları, ikramiyeler,
toplu iş sözleşmelerindeki kazanımlarımız tehdit altındadır. İş
güvencesi sağlanmamıştır. Memur ve emekli aylıklarına, insan
onuruna yaraşır bir gelir sağlayacak ek maaş artışı verilmemiştir.
Sosyal güvenlik alanında yapılan tahribat giderilmemiş, bu alandaki
sorunlar çözülmemiştir. Sosyal güvenlik alanında yapılan tahribat
giderilmemiş, bu alandaki sorunlar çözülmemiştir.
El konulmak istenen Zorunlu Tasarruf Fonu’nda biriken meblağ,
nemalarıyla birlikte hak sahiplerine derhal ödenmelidir.
Emek Platformu bu ve benzeri sorunların çözümü için meşru ve
demokratik çizgideki mücadelesini kararlı bir biçimde sürdürecektir.
31 Mart 2000 günü İzmir’de yapılan Emek Platformu Bölge
Toplantısı büyük bir başarıyla gerçekleştirilmiştir. Adana Bölge
Toplantısı 16 Nisan 2000 günü aynı coşkuyla gerçekleştirilecektir.
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Ayrıca 29 Nisan’da Bursa’da, 13 Mayıs’ta Trabzon’da ve 14 Mayıs’ta
Erzurum’da bölge toplantıları yapılacaktır. Bu toplantılar. Emek
Platformunu oluşturan kuruluşlarımızın yerel düzeydeki işbirliği ve
güçbirliğini daha da geliştirecektir. Bölge toplantılarımız sonucunda,
Emek Platformu’nun ülkemiz, çalışanlarımız ve halkımız yararına
savunduğu görüşlerin ve gücünün daha etkili bir biçimde duyurulması
ve hissettirilmesi amacıyla çok geniş katılımlı büyük bir miting
düzenlenecektir.
Emek Platformu dönem sözcülüğü. 16 Nisan 2000 günü Adana’da
yapılacak toplantıdan sonra DİSK tarafından sürdürülecektir.
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E M E K P L AT F O R M U
17 Mayıs 2000

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI VE
DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN
DÖNEM SÖZCÜSÜ VE DİSK GENEL BAŞKANI VAHDETTİN
KARABAY’IN BASIN TOPLANTISI METNİ

−
Emek Platformu Başkanlar Kurulu çalışanların ülke sorunlarına
ilişkin görüşlerini almak ve; geleceğe yönelik faaliyet programını
oluşturmak amacıyla bir dizi bölge toplantısı gerçekleştirmiştir.
−
31 Mart 2000 tarihinde İzmir’de başlayan toplantılar, 16 Nisan
2000, Adana; 29 Nisan 2000, Bursa; 13 Mayıs 2000, Trabzon; 14 Mayıs
2000 Erzurum toplantılarıyla tamamlanmıştır.
−
Emek Platformu’nu oluşturan 15 örgütün bu bölgelerdeki
1.500’ü aşkın şube yöneticisinin katıldığı toplantılar büyük bir coşku ile
gerçekleştirilmiş, çalışanların günlük hayatta karşılaştıkları sıkıntılar
dile getirilmiştir. Farklı örgütlerin üyesi olan, siyasi anlayışları
birbirinden farklı olan katılımcıların aynı sorunlardan rahatsızlık
duydukları açıkça görülmüştür.
−
Bölge toplantılarında dile getirilen-sıkıntıların başında
Hükümetin enflasyonu düşürme adına IMF ve Dünya Bankası
talimatlarını uygulaması gelmektedir. Enflasyonun emekçilerin aldığı
ücretten kaynaklanmadığı bilinmesine rağmen ücretleri dondurma
anlamına gelen artışların zorlanması, bu amaçla toplu sözleşme
düzenine müdahale edilerek grev ertelemesine gidilmesi, kamu
çalışanlarının ve emeklilerin sefalet ücretine mahkum edilmesi tüm
toplantılarda eleştirilmiş ve kabul edilemez bulunmuştur.
−
Hükümetin IMF ve Dünya Bankası reçeteleri uyarınca yaptığı
özelleştirmelerin sosyal devlet kavramını yok ettiği, çalışanların hak
kayıplarına neden olduğu ve kamu mallarının yağmalanması sonucunu
doğurduğu tüm toplantıların ortak değerlendirmesi olmuştur.
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−
Çalışanların örgütlenmesinin önündeki engellerin hala
kaldırılmadığını, anayasal bir hak olan sendikalaşma girişimlerinin
işverenler tarafından anti demokratik baskılarla engellendiğini belirten
emekçiler, işveren örgütlerinin sendikalara yönelik suçlamaları
karşısında ortak tutum alınması gerektiğini vurgulamışlardır. Bu
çerçevede özellikle iş güvencesinin bir an önce yasalaşması talebi
öne çıkarılmıştır.
−
Vergi toplamak yerine borç almayı tercih eden hükümetlerin,
bu borçlan faizleriyle ödemekte bir an bile tereddüt etmemelerine
rağmen çalışanların zorunlu tasarruflarına ilişkin bir politika
belirlememiş olmaları şiddetle kınanmıştır. Tüm bölgelerde bu
tasarrufların nemalarıyla birlikte derhal ödenmesi istenmiştir.
−
Tüm çalışanlar Hükümetin bu tutumu karşısında Emek
Platformu’nun harekete geçmesini talep etmiştir. Emek Platformu
Başkanlar Kurulu olarak üyelerimizin bu talebinin yakıcılığı açıkça
görülmüştür.
−
Toplantılar döneminde ülkenin 40’tan fazla yerinde
gerçekleştirilen 1 Mayıs etkinlikleri de emekçilerin tepkilerini ortaya
çıkarmıştır. İş günü olmasına rağmen 1 milyona yakın emekçinin
katıldığı etkinlikler Hükümete bir uyarı olmalıdır.
−
Emek Platformu olarak bu etkinliklerin görkemli ve olaysız
bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunan sendikalar, meslek
birlikleri, demokratik kitle örgütleri ve partilere ve katılımcılara bir
kez daha teşekkür ederiz.
−
Emek Platformu olarak Hükümeti son bir kez daha uyarmayı
görev kabul etmekteyiz. Grev erteleyerek, zorunlu tasarruflara el
koyarak, ücretleri dondurarak bu ülkeyi esenliğe çıkarmak mümkün
değildir. Yıllardır istikrar programlarının yükü altında ezilen, her an
işten atılma tehdidiyle karşı karşıya olan emekçilerin daha fazla
dayanmaya tahammülü kalmamıştır. Hükümetin işçiden, alabileceği
bir şey kalmamıştır. Artık yüzünü sermayeye dönmelidir.
−
İşveren temsilcileri sendikaları eleştirmeyi bir yana bırakmalı,
kendi aralarındaki kayıt dışı. ekonomi patronlarıyla ilgilenmelidir.
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Vergi vermeyen, sigortasız ve sendikasız işçi çalıştıran, çocuk emeği
kullanan kayıt dışı ekonomi patronları ekonomiye fayda yerine zarar
vermekte; kalıcı tahribata neden olmaktadır.
−
Hükümet kayıt dışı ekonominin üzerine gitmeli, toplu sözleşme
düzenine ve grevlere müdahaleden vazgeçmelidir. Emek Platformu
grev ertelemelerine kesinlikle karşıdır ve grev kararı almış olan
sendikaların mücadelesini desteklemektedir,
−
Kamu çalışanlarına insanca yaşamalarına yeterli bir ücret
vermeli, insanca bir ek zammı hemen gerçekleştirmelidir. Kamu
çalışanlarının toplu sözleşme ve grev haklarının önündeki engelleri
kaldırmalı, sendikal hakları ILO Sözleşmelerine ve yetkili organ
kararlarına uygun şekilde düzenlemelidir,
−
Zorunlu tasarruflarımız Haziran ayı içersinde ödenmelidir.
Yıllardır düşük faizlerle, sözde, nemalandırılan tasarrufların
değeri hızla düşmektedir. Emekçilerin alacakları daha fazla değer
kaybetmeden ödenmelidir. Hükümet devletin güvenilirliği adına
rantiyelere faiz ödemekte gösterdiği duyarlılığı çalışanlara olan
borçları konusunda da göstermelidir.
−
SSK’nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar özerk
ve demokratik bir işleyiş sağlamaktan uzaktır. Bu doğrultudaki
taleplerimiz ve önerilerimiz dikkate alınmalıdır. SSK hastanelerinin
Bağ-Kurlulara da hizmet vermesi mevcut koşullarda tam. bir
aldatmacadır. Sağlık hizmetlerinin daha kötü hale gelmesinden başka
sonuç doğurmayacaktır.
−
İçinde yaşadığımız kent olan İstanbul bütün bu sorunları
derinden yaşamaktadır. Deprem riski İstanbul’un sorunlarını
derinleştirmektedir. Hükümet İstanbul ve benzeri bölgeler için fon
kaynaklarını tahsis etmeli, planlı bir kalkınma stratejisi uygulamalıdır.
−
Emek Platformu olarak zorunlu tasarruf, çalışma yaşamındaki
sorunlar ve diğer konulardaki taleplerimizi, Başbakan’a iletecek ve
hükümetin hızla çözüm getirmesini isteyeceğiz.
−
Emek Platformu bu taleplerini elde etmekte kararlıdır. Bu
bağlamda İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, Zonguldak, Ankara ve Trakya
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bölgesinde toplantılara devam edilecektir. Taleplerimiz doğrultusunda
yerel mitingler yapılacak ve hükümetin, tavrına bakılarak bu etkinlik
merkezi düzeye çıkarılacaktır.
−
Emek Platformu Cumhurbaşkanı’nın hukuk devleti ve
demokratikleşme konusundaki önem vermekte, bunları değerli
bulmaktadır. Bu konulardaki düşüncelerimizi ve çalışma yaşamına
ilişkin sorunlarımızı aktarmak üzere sayın Cumhurbaşkanı ziyaret
edilecektir.
−
Bu toplumun büyük, bir bölümünü oluşturan emekçilerin
örgütleri olarak sesimizi Hükümete duyurmakta kararlıyız. Bu
kararlılığı sınamaya kalkmanın yanlış bir tercih olacağının bilinmesi
gerekir. Bunu düşünenler ülkenin dört bir yanında örgütlenmiş olan
Emek Platformlarının gücünü göreceklerdir.
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E M E K P L AT F O R M U
13 Haziran 2000

BASIN BÜLTENİ
EMEK PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: DİSK

13 Haziran 2000 tarihinde DİSK Genel İş Sendikasında toplanan
Emek Platformu Başkanlar Kurulu aşağıdaki konuların kamuoyuna
açıklanmasını kararlaştırmıştır.
1- Çalışanların zorunlu tasarruf hesabındaki paraların nakit olarak
ve defaten ödenmesi tüm çalışanların ortak talebidir.
Çalışanların ortak sesi ve mücadele gücü olan Emek Platformu
19 Haziran 2000 tarihinde yapılacak olan Başbakanlık ve Hazineden
Sorumlu Devlet Bakanlığı ile görüşmelere Emek Platformu Başkanlar
Kurulu olarak katılacak ve bu talebini iletecektir.
Kuruluşlarımız zorunlu tasarruflar konusunda siyasal iktidarla
ilişkilerini Emek Platformu Başkanlar Kurulu çerçevesinde yürütmeye
kararlıdır.
Emek Platformu, siyasal iktidarın borçların ödenmesinde rantiyeye
gösterdiği özeni emekçilerin alın terinden kesilen haklarına da
gösterilmesini istemektedir.
19 Haziran tarihinde yapılacak görüşmelerin sonuçsuz kalması
durumunda Emek Platformu merkezi eylemlere başlayacaktır. Bu
eylemler tüm örgütlerin katılımıyla yapılacak;
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İşyerlerinden gelen protestocular,
Üretimden gelen etkileyici eylemler,
Meydanlarda hak almaya yönelik süreklilik içeren eylemler
(İstanbul veya Ankara merkezli)
sergilenecektir.
2- Emek Platformu Başkanlar Kurulu, yerel emek platformlarınca
kararlaştırılan bölgesel-yerel etkinliklere devam edilmesini uygun
bulmaktadır.
3- IMF’nin dayatmaları sonucunda uygulanan tarım ve hayvancılık
politikaları ülkemizde bu sektörü hızla çökertmektedir. Emek
Platformu, çiftçilerimizin ülkemizin çıkarları doğrultusunda ve IMF
dayatmalarına karşı gerçekleştireceği meşru ve demokratik eylemleri
desteklemekte ve işbirliği-dayanışma çağrısı yapmaktadır.
4- ILO sözleşmeleri ve yetkili organ kararları uyarınca kamu
çalışanlarına grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı Emek Platformunun
ortak talebidir.
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E M E K P L AT F O R M U
1 Ağustos 2000

BASIN BÜLTENİ
KAMU ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENCESİNİ TEHDİT EDEN
KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAME KONUSUNDA EMEK
PLATFORMUNUN BASIN AÇIKLAMASI
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: DİSK

Emek Platformu bugüne kadar kamu çalışanlarına yönelik baskılara
karşı tutum almaktan çekinmemiştir. Platformumuz bugün hükümet
tarafından hazırlanan: Kanun Hükmünde Kararname’nin kamu
çalışanlarının iş güvencesini tehdit etmesini kaygıyla karşılamaktadır.
Cumhurbaşkanının onayına sunulan Kararname ile kamu çalışanları
üzerinde baskılar arttırılmaktadır. Hükümet bir yandan düşük ücret
politikası ile kamu çalışanlarına yoksulluk ve sefaleti dayatırken diğer
yandan da anti demokratik Kararname girişimi ile işten çıkarılmayı
kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
Kararname ile kamu çalışanları iki sicil amirinin onayı ile her an
işten çıkarılabilecektir. Hiçbir yargı süreci işletilmeksizin yapılabilecek
bu uygulama açıkça hukuk devleti ilkesinin ihlalidir. Hiçbir kişi
hakkında kesin yargı kararı olmaksızın suçlu ilan edilemez ve suçlu
gibi muamele göremez.
Hükümet Kararnamesi çalışma barışının daha da bozulmasına yol
açacak ve her an işten çıkarılma kaygısıyla görev yapacak olan kamu
çalışanlarının tedirgin bir ortamda çalışmasına neden olacaktır.
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Emek Platformu, kamu çalışanlarının Kararnameye yönelik
tepkilerini haklı bulmakta ve yaptıkları eylem ve etkinlikleri
desteklemektedir.
Emek Platformu, sosyal hukuk devletinin ihlali anlamına gelen
Kararnamenin sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayacağına
inanmaktadır. Bu nedenle sayın Cumhurbaşkanına kararnameyi
hükümete iade etme çağrısı yapmaktadır.
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E M E K P L AT F O R M U
7 Ağustos 2000

BASIN AÇIKLAMASI
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: KESK

Emek Platformu İstanbul’da toplanmıştır. Toplantıda aşağıdaki
hususların kamuoyuna duyurulması ve önümüzdeki hafta başında
Ankara’da yapılacak Başkanlar Kurulu toplantısına sunulması karara
bağlanmıştır.
1- Hükümet tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanı’nın onayına
sunulan Kanun Hükmünde Kararname ile sadece kamu çalışanlarının
iş güvencesi yok edilmemektedir. Bu Kararname zaten sınırlı olarak
kullanılmakta olan örgütlenme özgürlüğünün tümüyle ortadan
kalkması sonucunu doğuracaktır.
Tüm çalışanlar iş güvencesi isterken kamu çalışanlarının var
olan güvencesinin yok edilmesi kabul edilemez. Kararname kamu
çalışanlarını potansiyel suçlu görme yaklaşımı ile hazırlanmış
olup, Anayasa’ya aykırıdır. Anayasa’nın 38. maddesinde; “suçluluğu
hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz” denilmektedir.
Oysa kararname ile hiçbir hukuksal süreç işletilmeden bir kamu
çalışanına ilişkin mahkemelerce kesinleşmiş yargı kararı olmadın, iki
sicil amirinin gizli raporu ile işten çıkarma yapılabilecektir. Bu yanlış
uygulama hukuk devleti ilkesinin açık ihlalidir.
Kamu çalışanlarının kararnameye yönelik tepkileri son derece
haklıdır. Bu kararname yürürlüğe konulduğunda çalışma barışının
daha da bozulması söz konusu olacaktır. Kamu çalışanları her an
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işten çıkarılma kaygısıyla tedirgin bir ortamda çalışacak ve tarafsız
hizmet vermesi engellenecektir.
Hukuk dışı bir uygulama olarak kabul ettiğimiz, siyasi kıyım ve
kadrolaşma amacına yönelik olduğunu düşündüğümüz Kanun
Hükmünde Kararname’ye karşı Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasi
parti liderlerinin ziyaret edilmesi uygun bulunmuştur.
Sosyal hukuk devleti ilkesinin ihlali anlamına gelen ve Anayasa’ya
aykırı olan Kararnamenin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından
onaylanmayacağına inanmaktayız. Hükümetten taleplerimize kulak
vererek KHK’yi geri çekmesini istemekteyiz.
Bu girişimlerin sonuç vermemesi halinde Emek Platformu’nun
yaygın eylemliliğe geçmesi konusu Başkanlar Kurulunda karara
bağlanacaktır.
2- Bu kararname Hükümetin emek örgütlerini dışlayan tutumunun
bir uzantısıdır. Hükümet, emekçilerin sorunlarına ilgisiz kalmaktadır.
Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, ILO
normlarının eksiksiz uygulanması, çalışanların ve emeklilerin
insanca yaşamasına olanak verecek ücrete kavuşması, Zorunlu
Tasarruf Fonu’ndaki birikimlerimizin defaten ve nakden ödenmesi
gibi konulardaki ısrarlı taleplerimiz görmezden gelinmektedir.
Hükümet bu konularda adım atmak yerine barajlar, idari denetim vb.
uygulamalarla emek örgütlerini etkisiz hale getirmek istemektedir.
Emek Platformu bu konulardaki görüşlerini çeşitli defalar ilgililere
iletmiştir. Hükümetin bu talepler doğrultusunda duyarlı davranması
ve talepleri yerine getirmesi gerekmektedir.
Çalışanların ve emeklilerin beklentisi budur.

87

E M E K P L AT F O R M U
16 Ağustos 2000

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: KESK

Emek Platformu Başkanlar Kurulu, her türlü yıkıcı, bölücü ve
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesinde yer alan laik,
demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine yönelik her türlü
eğilim ve saldırının kesinlikle karşısındadır. Bu mücadele demokratik
ve hukuk devleti anlayışı çerçevesinde yapılmalıdır.
605 sayılı Kanun Hükmünde Kararname örgütlerimizde ciddi
tereddütler ve kaygılar uyandırmaktadır.
Emek Platformu olarak, kanunsuz suç olmayacağı biçimindeki temel
hukuk ilkesinden hareketle, bu mücadelenin TBMM tarafından gerekli
görülmesi durumunda yasa çıkarılarak ve yaptırımların yargı kararına
bağlanması yoluyla yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz.
Bu nedenle hükümeti, sorunu kararname yoluyla çözme
konusundaki ısrarından vazgeçmeye ve evrensel hukuk normlarına
uygun düşen bir tavır izlemeye davet ediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bu görüşlerimizi dikkate alacağına
inanıyoruz.
Ayrıca, zorunlu tasarrufların ve nemalarının hak sahiplerine nakden
ve defaten ödenmesi konusunda hükümet gerekli adımları atmamıştır.
Bu konuda gereken duyarlılığın hükümetçe gösterilmemesi ve
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somut bir önerinin hızla yapılmaması durumunda, geniş kapsamlı
demokratik eylemler gündeme getirilecektir.
Emek Platformu tüm işyerlerinde sürmekte olan grevleri ve
çalışanların her türlü meşru ve demokratik eylemini desteklemektedir.

89

E M E K P L AT F O R M U
15 Eylül 2000

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMURSEN, TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ
DERNEĞİ, TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK
DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK
TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: KESK

Emek Platformu Başkanlar Kurulu, Hükümetin, 9 Aralık 1999 ve 22
Haziran 2000 tarihlerinde IMF’ye verdiği niyet mektupları temelinde
sürdürdüğü politikaların ülkemizin ve halkımızın çıkarlarıyla
temelden çeliştiğini tespit ettikten sonra, özellikle son günlerde
gündeme gelen olumsuz gelişmeleri büyük tepkiyle karşılamaktadır.
Hükümet, 2000 yılının ilk altı ayında 13 katrilyon lira faiz ödemişken,
6 milyon işçinin ve memurun zorunlu tasarruf fonunda yıllardır düşük
oranlarla nemalandırılan parasını hak sahiplerine ödememekte
direnmektedir. Batırılan 8 banka nedeniyle 8,3 milyar dolar ödemeyi
kabullenen hükümetin milyonlarca işçi ve memurun zorunlu tasarruf
fonundaki bu miktara eşit parasını ödememekte direnmesi, halkımızın
karşısında, bir avuç yerli ve yabancı sermayedarın yanında tavır
alındığının açık göstergesidir.
Hükümet, 12 Eylül hukukunun en anti-demokratik düzenlemelerini
sürdürerek, grev ertelemeleri yoluyla grev hakkının kullanılmasını
engellemektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun çökertilmesi amacıyla
sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi teşvik edilmekte, özel bireysel
emeklilik uygulamasıyla toplumsal dayanışma çökertilmek ve
oluşturulacak fonlar uluslararası ve yerli tekelci sermayeye sunulmak
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istenmektedir. Hükümet, işçi ücretleri ve memur ve sözleşmeli
personelin aylıkları konusunda IMF talimatları doğrultusunda
hareket etmeyi amaçlamaktadır. Emeklilerin düşük aylıkları
artırılmamakta, mevcut dengesizlikler giderilmemektedir. Çalışma
hayatının demokratikleştirilmesi doğrultusunda hiçbir ciddi çalışma
yapılmamıştır. Hükümet, demokratik kitle örgütlerinin ülkemizin ve
halkımızın çıkarları doğrultusundaki önerilerine kulaklarını tıkamış,
özelleştirme uygulamalarını hızlandırmış ve tüm politikalarını,
ulusal bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi zedeleyecek biçimde,
IMF’nin, Dünya Bankası’nın ve Dünya Ticaret Örgütünün istekleri
doğrultusunda biçimlendirmiştir. Sosyal güvenlik alanındaki yasa
tasarılarının Parlamento’da görüşülmesi gerekirken Bakanlar
Kurulunca kanun hükmünde kararname biçiminde kabul edilerek
onaylanmak üzere Sayın Cumhurbaşkanına gönderilmesi, bu antidemokratik tavrın son göstergesidir. Özellikle 4792 sayılı Sosyal
Sigortalar Kurumu Yasasını değiştiren kanun hükmünde kararname,
SSK’yı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına daha da bağımlı hale
getirerek, Kurumun sorunlarını daha da artıracaktır, bu tavrın hukuki
bir dayanağı da yoktur. Emek Platformu, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan
bu kararnameleri onaylamamasını ve Bakanlar Kurulu’na iade
etmesini talep etmektedir. Bu talebimiz 19 Eylül 2000 Salı gününden
başlayarak Sayın Cumhurbaşkanı’na faks mesajlarıyla tüm ülkede
kuruluşlarımızca topluca çekilecektir.
Ülkemizin ve halkımızın sorunlarının çözümü, on milyonlarca
çalışanımızı ve emeklimizi temsil eden demokratik kitle örgütlerimizin
taleplerinin dikkate alınmasını gerektirmektedir. Hükümetin özellikle
son haftalardaki tutum ve davranışlarını protesto etmek amacıyla,
Emek Platformunu oluşturan kuruluşlar tam bir birlik ve bütünlük
içinde ülke çapında bir dizi etkinlik gerçekleştirecektir.
20 Eylül 2000 Çarşamba günü saat 10:00’da tüm kamu ve özel
işyerlerinde tüm çalışanların katılımıyla toplanılarak Emek Platformu
Başkanlar Kurulu tarafından hazırlanan bu uyarı bildirisi okunacaktır.
Hükümet zorunlu tasarruf fonunda birikmiş olan parayı ödeme
konusundaki duyarsız tavrını sürdürdüğü taktirde, tüm hak sahipleri
bölgelerindeki en yakın Ziraat Bankası şubelerine toplu olarak
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başvurarak şahsi hesaplarının dökümünü talep edeceğiz. Bu eylemin
başlatılma tarihi ve ayrıntıları kamuoyuna daha sonra açıklanacaktır.
Tüm bu uyanlarımıza rağmen Hükümetin ülkemiz ve halkımız
aleyhindeki politikaları uygulamaya devam etmesi durumunda, Emek
Platformunu oluşturan kuruluşlarımız, diğer tüm toplum kesimlerinin
ve demokratik kitle örgütlerinin de aktif desteğini alarak, geçmişte
alınmış olan karar uyarınca, tüm ülke çapında genel ve yaygın
eylemler gerçekleştirecektir.
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E M E K P L AT F O R M U
20 Eylül 2000

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU UYARI BİLDİRİSİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMURSEN, TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ
DERNEĞİ, TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK
DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK
TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: DİSK

Emek Platformu Başkanlar Kurulu, Hükümetin, 9 Aralık 1999 ve 22
Haziran 2000 tarihlerinde IMF’ye verdiği niyet mektupları temelinde
sürdürdüğü politikaların ülkemizin ve halkımızın çıkarlarıyla
temelden çeliştiğini tespit ettikten sonra, özellikle son günlerde
gündeme gelen olumsuz gelişmeleri büyük tepkiyle karşılamaktadır.
Hükümet, 2000 yılının ilk altı ayında 13 katrilyon lira faiz ödemişken,
6 milyon işçinin ve memurun zorunlu tasarruf fonunda yıllardır düşük
oranlarla nemalandırılan parasını hak sahiplerine ödememekte
direnmektedir. Batırılan 8 banka nedeniyle 8,3 milyar dolar ödemeyi
kabullenen hükümetin milyonlarca işçi ve memurun zorunlu tasarruf
fonundaki bu miktara eşit parasını ödememekte direnmesi, halkımızın
karşısında, bir avuç yerli ve yabancı sermayedarın yanında tavır
alındığının açık göstergesidir.
Hükümet, 12 Eylül hukukunun en anti-demokratik düzenlemelerini
sürdürerek, grev ertelemeleri yoluyla grev hakkının kullanılmasını
engellemektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun çökertilmesi amacıyla
sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi teşvik edilmekte, özel bireysel
emeklilik uygulamasıyla toplumsal dayanışma çökertilmek ve
oluşturulacak fonlar uluslararası ve yerli tekelci sermayeye sunulmak
istenmektedir. Hükümet, işçi ücretleri ve memur ve sözleşmeli
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personelin aylıkları konusunda IMF talimatları doğrultusunda
hareket etmeyi amaçlamaktadır. Emeklilerin düşük aylıkları
artırılmamakta, mevcut dengesizlikler giderilmemektedir. Çalışma
hayatının demokratikleştirilmesi doğrultusunda hiçbir ciddi çalışma
yapılmamıştır. Hükümet, demokratik kitle örgütlerinin ülkemizin ve
halkımızın çıkarları doğrultusundaki önerilerine kulaklarını tıkamış,
özelleştirme uygulamalarını hızlandırmış ve tüm politikalarını,
ulusal bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi zedeleyecek biçimde,
IMF’nin, Dünya Bankası’nın ve Dünya Ticaret Örgütünün istekleri
doğrultusunda biçimlendirmiştir. Sosyal güvenlik alanındaki yasa
tasarılarının Parlamento’da görüşülmesi gerekirken Bakanlar
Kurulunca kanun hükmünde kararname biçiminde kabul edilerek
onaylanmak üzere Sayın Cumhurbaşkanına gönderilmesi, bu antidemokratik tavrın son göstergesidir. Özellikle 4792 sayılı Sosyal
Sigortalar Kurumu Yasasını değiştiren kanun hükmünde kararname,
SSK’yı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına daha da bağımlı hale
getirerek, Kurumun sorunlarını daha da artıracaktır, bu tavrın hukuki
bir dayanağı da yoktur. Emek Platformu, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan
bu kararnameleri onaylamamasını ve Bakanlar Kurulu’na iade
etmesini talep etmektedir. Bu talebimiz 19 Eylül 2000 Salı gününden
başlayarak Sayın Cumhurbaşkanı’na faks mesajlarıyla tüm ülkede
kuruluşlarımızca topluca iletilmektedir.
Ülkemizin ve halkımızın sorunlarının çözümü, on milyonlarca
çalışanımızı ve emeklimizi temsil eden demokratik kitle örgütlerimizin
taleplerinin dikkate alınmasını gerektirmektedir. Hükümetin özellikle
son haftalardaki tutum ve davranışlarını protesto etmek amacıyla,
Emek Platformunu oluşturan kuruluşlar tam bir birlik ve bütünlük
içinde ülke çapında bir dizi etkinlik gerçekleştirmektedir.
Bugün Türkiye’nin tüm bölgelerindeki tüm kamu ve özel işyerlerinde
tüm çalışanların katılımıyla toplanılarak Emek Platformu Başkanlar
Kurulu tarafından hazırlanan bu uyarı bildirisi okunmaktadır,
Önümüzdeki dönemde Hükümet zorunlu tasarruf fonunda birikmiş
olan paramızı ödeme konusundaki duyarsız tavrını sürdürdüğü
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taktirde, tüm hak sahipleri olarak bölgelerimizdeki en yakın Ziraat
Bankası şubelerine toplu olarak başvurarak şahsi hesaplarımızın
dökümünü talep edeceğiz.
Tüm bu uyanlarımıza rağmen Hükümetin ülkemiz ve halkımız
aleyhindeki politikaları uygulamaya devam etmesi durumunda, Emek
Platformu olarak, diğer tüm toplum kesimlerinin ve demokratik
kitle örgütlerinin de aktif desteğini alarak, geçmişte alınmış
olan karar uyarınca, tüm ülke çapında genel ve yaygın eylemler
gerçekleştireceğiz,
Ülkemizin ve halkımızın çıkarları doğrultusundaki meşru ve
demokratik mücadelemiz tüm engelleri aşarak başarıya ulaşacaktır.
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E M E K P L AT F O R M U
17 Ekim 2000

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU AÇIKLAMASI
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TÜRKİYE KAMU-SEN

Emek Platformu Başkanlar Kurulu 17 Ekim 2000 tarihinde Türkiye
Kamu-Sen Genel Merkezinde toplanmıştır. Emek Platformu dönem
sözcülüğü, Türkiye Kamu-Sen Genel Merkez yönetiminin 20 Ekim 2000
tarihinde başlayan ve aralıksız 27 gün sürecek eylemleri nedeniyle,
Memur- Sen’e devredilmiştir.
Hükümetin uyguladığı ve 2001 yılı için Öngördüğü program,
ülkemizin, çalışanların, işsizlerin ve emeklilerin çıkarlarıyla temelden
çelişmektedir. Ulusötesi sermayenin ve ülkemizdeki bir avuç azınlığın
çıkarlarının korunmasını ve Türkiye’den alacakların tahsilini
amaçlayan bu programın değiştirilerek, ülkemizin ve halkımızın
çıkarları doğrultusunda bir çizginin kabulü ve uygulanması, Emek
Platformunun temel talebidir.
2001 yılı Bütçesinde kamu çalışanları için öngörülen yüzde 10’luk
zam oranı, kamu çalışanlarını açlığa mahkûm etmeyi amaçlamaktadır.
Emek Platformu, IMF’nin talepleri doğrultusunda uygulamaya
sokulmak istenen bu zam oranını protesto etmekte ve reddetmektedir.
Ortak mücadelemiz, kamu çalışanları için insan onuruna yaraşır
bir ücret sağlanana kadar devam edecektir. Bunun yolu da, kamu
çalışanlarına, Türkiye’nin onaylamış bulunduğu ILO Sözleşmeleri ve
yetkili organ kararlarında öngörülen sendikal hakların tanınmasından
geçmektedir.
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Emeklilerin bugün mahkûm edildikleri yoksulluğun sona erdirilmesi
ve emeklilere, dul ve yetimlere insanca yaşamalarına yetecek bir
gelirin sağlanması da temel taleplerimiz arasındadır.
Türkiye’de sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engel, iş
güvencesinin olmamasıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sunulan iş güvencesi
yasa tasarısı, hizmet akdinin İş Yasasının 13. ve 17. maddelerine göre
feshinde geçerli bir nedenin aranması ve bu konuda mahkemelerin
yetkili kılınması biçiminde değiştirilerek, Meclise gönderilmeli ve
yasalaştırılmalıdır.
Bir avuç sermayedarın çıkarları doğrultusunda batırılan ve devlete
8,3 milyar dolara mal olan bankalara gerekli kaynak bulunurken,
6 milyon dolayındaki işçinin ve kamu çalışanının zorunlu tasarruf
fonundaki parası hala hak sahiplerine ödenmemiştir. Yerli ve
yabancı sermayeye olan borçlarını ödemede en küçük bir aksaklık
göstermeyen hükümetlerin, çalışanlara olan borçlarını ödemedeki
olumsuz tavrı, halkımızın büyük tepkisini çekmektedir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, kamu çalışanları üzerindeki
baskının bir aracı olan sürgünlerin ve kıyımların durdurulmasını talep
etmekte, kıdem tazminatına yönelik tehditleri ve kazanılmış hakları
ortadan kaldıracak esneklik girişimlerini kesinlikle reddetmekte, işçi
alacaklarının en kısa sürede ödenmesini İstemektedir.
Emek Platformu, ülkemizin ve halkımızın çıkarları doğrultusundaki
bu taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla, Kasım ayı içinde
üretimden gelen gücün kullanılmasını da içeren bir dizi eylemin
gerçekleştirilmesini kararlaştırmış ve bu amaçla önümüzdeki hafta
içinde yapılacak ve eylem takviminin açıklanacağı Başkanlar Kurulu
toplantısına kadar teknik hazırlıkları yapmak amacıyla bir komite
oluşturmuştur. Emek Platformu, bu süreç İçinde, kuruluşlarımızın
ayrı ayrı gerçekleştirecekleri meşru ve demokratik eylemleri tüm
gücüyle desteklemektedir.
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E M E K P L AT F O R M U
30 Ekim 2000
ANKARA

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TÜRKİYE KAMU-SEN

Emek Platformu Başkanlar Kurulu, 17 Ekim 2000 tarihinde
yaptığı toplantı sonrasında yayınlanan bildirisinde yer alan talepler
doğrultusunda eylem programını belirlemek amacıyla Memur Sen’in
dönem sözcülüğünde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
Halkımızın acil talepleri, yolsuzlukların önlenmesi, her türlü
haksız kazancın üstüne kararlı bir biçimde gidilmesi, zorunlu
tasarruf fonundaki paranın hak sahiplerine derhal, toptan ve nakit
olarak ödenmesi, kamu kaynaklarının yolsuzluklarda harcanması
yerine kamu çalışanlarının ve emeklilerin gelirlerinin artırılmasına
harcanması, kamu çalışanlarının sendikal haklarını kullanmalarının
önündeki engellerin kaldırılması iş güvencesi yasa tasarısının, hizmet
akdinin İş Yasası’nın 13. ve 17. maddelerine göre feshinde geçerli
bir nedenin aranması ve bu konuda mahkemelerin yetkili kılınması
biçiminde değiştirilerek yasalaştırılması, siyasilerin kendi çıkarları
için kamu çalışanları üzerinde uyguladıkları baskıların, kıyımların ve
sürgünlerin durdurulması, asgari ücretin insanca yaşamaya yetecek
bir düzeyde belirlenmesi, özelleştirmelerin ve taşeronlaşmanın
durdurulması, yabancı kaçak işçiliğin ve kayıt-dışı çalışmanın
engellenmesidir.
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2001 yılı bütçesi, IMF’nin talimatları doğrultusunda hazırlanmış bir
rant bütçesi olmaktan çıkarılmalı, yatırımların artırıldığı, istihdam
yaratıcı, eğitim ve sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılan bir
sosyal devlet bütçesine dönüştürülmelidir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, medya ve siyaset ile sermaye
arasında son dönemde iyice açığa çıkmış olan yakın ve kirli
ilişkilerden son derece rahatsız olduğunu vurgulamakta, sermayenin
gücünün demokratik sınırların ötesine götürülmesini kesinlikle
reddetmektedir.
Başkanlar Kurulumuz, DİSK’in 30 Ekim günü Adana’da başlayan
ve İstanbul’da Sabancı Holding merkezi önünde sürdürülecek olan
yürüyüş eylemini; KESK’in İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır ve
Trabzon’dan 7 Kasım’dan itibaren Ankara’ya yapılacak yürüyüşünü,
Ankara’da 9-10 Kasım günleri Güvenpark’taki oturma eylemini
ve 11 Kasım günü Ankara’da Kızılay Meydanındaki mitingini;
Türkiye Kamu-Sen’in 21 Ekim-18 Kasım Ankara yürüyüşünü ve 18
Kasım günü Ankara’daki mitingini; Memur-Sen’in Kasım ayı içinde
gerçekleştireceği ve Doğu’da Tokat ve Batı’da Eskişehir’den Ankara’ya
koşu eylemini ve kuruluşlarımızın önümüzdeki günlerde ortak
amaçlarımıza yönelik olarak gerçekleştirecekleri her türlü meşru
ve demokratik eylemi desteklemektedir. Bunlar, ortak amaçlarımız
doğrultusunda gerçekleştirilen ortak eylemlerimizdir.
Ortak taleplerimizin yerine getirilmemesi ve insan onuruna yaraşır
ücretlerin ve çalışma koşullarının sağlanmaması durumunda,
üretimden gelen gücümüz, tüm ülkede ve tüm işkollarında, 2001 yılı
bütçesi taslağının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacağı
son gün (Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşüleceği gün) en etkili ve
kitlesel bir biçimde kullanılacaktır. Tüm çalışanlar, emeklilerin ve
halkımızın da desteğiyle, Anayasa’dan kaynaklanan dilekçe verme
haklarını kitlesel bir biçimde kullanacak, Ankara’da Türkiye Büyük
Millet Meclisine, diğer illerde ise Valiliklere taleplerimizi içeren birer
dilekçe vereceklerdir.
Taleplerimiz, Emek Platformu tarafından hazırlanacak ortak afiş
ve bildirilerle halkımıza ve üyelerimize duyurulacaktır. Üretimden
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gelen gücümüzün en yaygın ve kitlesel bir biçimde kullanılmasından
önce, çeşitli düzeylerde ve platformlarda gerekli çalışmalar
sürdürülecek, kamuoyumuz, bütçenin emek karşıtı niteliği konusunda
bilgilendirilecektir.
Ülkemizin ve halkımızın sorunlarının çözümü için sürdürmekte
olduğumuz meşru ve demokratik çabalarımız ve girişimlerimiz,
önümüzdeki aylarda da aynı kararlılıkta ve kuruluşlarımızın çeşitli
il merkezlerinde ayrı ayrı ve ortaklaşa düzenleyecekleri çeşitli
toplantılarla sürdürülecektir.
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E M E K P L AT F O R M U
29 Kasım 2000

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: MEMUR-SEN

Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun 30 Ekim 2000 tarihinde yaptığı
toplantısında “Ortak taleplerimizin yerine getirilmemesi ve insan
onuruna yaraşır ücretlerin ve çalışma koşullarının sağlanmaması
durumunda üretimden gelen gücümüz, tüm ülkede ve tüm işkollarında
2001 Yılı Bütçesi Taslağı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele
alınacağı son gün (Maliye Bakanlığı Bütçesi’nin görüşüleceği gün) en
etkili ve kitlesel biçimde kullanılacaktır” kararı alınmıştı.
Bu karar gereğince Emek Platformunu oluşturan örgütler 1
Aralık Cuma günü üretimden gelen güçlerini kullanacak, alanlara
çıkacak ve kitlesel basın açıklamaları yapacaktır. 1 Aralık eylemi
Emek Platformu içerisinde yer alan tüm örgütler tarafından birlik
ve bütünlük içerisinde gerçekleştirilecektir. 1 Aralık’ta tüm ülkede
olduğu gibi Ankara’da da alanlara çıkılacak ve saat 11:00’de Kızılay’da
buluşulacaktır. Ankara’da TBMM Başkanlığı’na, diğer illerde ise
valiliklere dilekçe verilecektir.
Görünen o ki hükümet taleplerimizi görmek ve çözüm üretmek
yerine baskıcı yöntemler kullanarak çalışanların demokratik, haklı ve
meşru tepkilerine engel olmaya çalışmaktadır. Sayın Başbakan hukuk
devleti olmanın gereğini yerine getirmek yerine, siyasi olgunlukla
bağdaşmayan ve Emek Platformu tarafından verilmek istenen mesajı
anlamak istemeyen talihsiz bir tutum içerisine girmiştir. Yapılması
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gereken, baskıcı genelgeler yerine çalışanların ve emeklilerin
taleplerinin yerine getirilmesidir.
Eğer bu uyarılarımızda dikkate alınmazsa Emek Platformu
çalışanların talepleri doğrultusunda gereken tepkiyi en kitlesel
biçimde göstermeye devam edecektir.
[1 ARALIK 2000 EYLEMİ İÇİN ÇAĞRI]

İŞÇİLER, KAMU ÇALIŞANLARI, EMEKLİLER
Hükümet ekonomik ve sosyal haklarımızı gasp etmeye devam ediyor.
Günlerdir sürdürdüğümüz demokratik, haklı ve meşru tepkilerimizi
görmezden gelmeye devam ediyor. Haksızlık, adaletsizlik, hukuksuzluk
ve yolsuzluklar artarak sürüyor.
Vergilerimiz, ülke kaynakları banka batıranlara ve bir avuç tefeciye
aktarılıyor. Çete, siyaset ve sermaye arasındaki kirli ilişkiler son
dönemde iyice açığa çıkmış durumda. Bu haksızlığa karşı çalışanların
ve halkın öfkesi büyüyor, ancak hükümet bu öfkeye kulak asmıyor.
2001 Yılı bütçesi IMF talimatları doğrultusunda tam bir rant bütçesi
olarak hazırlanıyor. Oysa bütçe, eğitime, sağlığa ayrılan payın
artırıldığı, yatırımlara yönelen, istihdam yaratan sosyal devlet
bütçesi olmalıdır. Bütçe IMF’den değil, halktan yana hazırlanmalıdır!
2001 yılı bütçesiyle kamu çalışanlarına yoksulluk ve sefalet anlamına
gelen yüzde 10 maaş artışı dayatılırken; kamu kaynakları bankaları
hortumlayanlara aktarılıyor. Sıra kamu çalışanlarına, emeklilere,
işçilere gelince kaynak yokluğundan söz edenler, banka batıranlara
bir gecede kaynak bulabiliyorlar.
Diğer yandan siyasi iktidar, biz çalışanlardan zorunlu tasarruf
adıyla yasa zoruyla topladığı birikimlere el koymaya çalışıyor. 12
yıldır birikimlerimiz bir yandan döviz kurlarındaki oynamalarla diğer
yandan oldukça komik oranda nemalandırmalarla gerçek değerinin
çok altına düşürüldü. Buna rağmen 6 milyon çalışanın birikimleri
ödenmiyor. Zorunlu tasarruf fonundaki paralar hak sahiplerine
derhal, toptan ve nakit olarak ödenmelidir.
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Ekonomik ve sosyal haklarımıza göz dikenler, sendikal haklarımızı
kullanmamızı engelliyorlar. İş Güvencesi Yasa Tasarısı, hizmet akdinin
İş Yasası›nın 13 ve 17.maddelerine göre feshinde geçerli bir neden
aranması ve bu konuda mahkemelerin yetkili kılınması biçiminde
değiştirilerek yasalaştırılmalıdır.
Siyasiler, kendi çıkarları için kamu çalışanları üzerinde uyguladıkları
baskı, kıyım ve sürgünleri durdurmalı; sendikal faaliyetler nedeniyle
işten atılmalarını kolaylaştıracak hiçbir girişimde bulunmamalıdır.
Hiçbir objektif kritere bağlanmayan, yargıyı devre dışı bırakan keyfi
ve hukuksuz uygulamalara izin verilmemelidir.
Hükümet, kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev haklarının
önündeki engelleri ortadan kaldırmalı, sendikal hakları ILO
sözleşmelerine yetkili organ kararlarına uygun hale getirecek biçimde
düzenlemelidir.
Biz Emek Platformunu oluşturan örgütler olarak, yukarıda
belirttiğimiz ortak taleplerimizin yerine getirilmemesi ve insan
onuruna yaraşır ücretlerin ve çalışma koşullarının sağlanmaması
durumunda, üretimden gelen gücümüzü tüm ülkede ve tüm
işkollarında kullanacağımızı daha önce açıklamıştık. Ancak hükümet
bugüne kadar ortak taleplerimiz doğrultusunda hiçbir adım atmadı.
Bu nedenle biz de üretimden gelen gücümüzü, 1 Aralık Cuma günü
en etkili ve kitlesel biçimde kullanıp, alanlara çıkacağız.
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E M E K P L AT F O R M U
13 Aralık 2000

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: MEMUR-SEN

Emek Platformu Başkanlar Kurulu 13 Aralık 2000 tarihinde 1
Aralık eyleminin değerlendirilmesi başta olmak üzere son dönemde
ülkemizde yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmeleri tartışmak
amacıyla Memur-Sen’in dönem sözcülüğünde toplanmıştır.
1 Aralık eyleminde çalışanlar ve emekliler üretimden gelen güçlerini
en etkili biçimde kullanmış ve tüm yurtta taleplerini alanlara çıkarak
dile getirmişlerdir. Ancak hükümet bu haklı talepleri duymazlıktan
gelmiş ve sayın Başbakan taleplerimize kulak tıkadığı gibi görüşme
isteklerimize de yanıt vermemiştir. Hükümet işveren kesimleri ile
her türlü görüşmeyi sürdürürken çalışanların taleplerini iletecek
bir diyalog çağrısına yanıt vermemektedir. Sayın Başbakanın işveren
kesimlerinin kaygılarını gidermek konusunda duyarlılık gösterirken
aynı duyarlılığın Emek Platformunun haklı taleplerine yönelik
gösterilmemesini anlamakta güçlük çekiyoruz ve kınıyoruz. Böyle bir
tavır çalışanların önümüzdeki dönemde ortaya koyacağı tepkilerinin
meşruiyet zeminin oluşturmaktadır.
1 Aralık eylemi sırasında kimi yöneticilerin demokratik tepkilerini
sergileyen kamu çalışanları hakkında soruşturma açma ve açığa alma
girişimlerini kaygıyla karşılamaktayız.
Ülkemizde son günlerde yaşanan gelişmeler Emek Platformunu
endişelendirmektedir. Emek Platformu kimden ve nereden gelirse
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gelsin, şiddet ve teröre karşıdır. Toplumlunuzun her kesimini sağduyu
ve soğuk kanlı davranmaya çağırmaktadır.
Halkımız ülkemizde yaşanan birtakım gelişmeler konusunda
açıklama beklemektedir. Kamu bankaları ve batık bankalardaki
paraların kimlere aktarıldığı ve bunun sorumluların kimler olduğu
kamuoyuna açıklanmalıdır. Yağma ve talan şeklinde süren özelleştirme
uygulamaları esnasında hangi kurumların kimlere kaça satıldığı, kaç
kişinin işsiz kaldığı kamuoyuna açıklanmalı, Türk Telekom, TEAŞ ve
THY özelleştirilmelerinden derhal vazgeçilmelidir.
Emek Platformu, çalışanlar ve emekliler açlığa mahkûm
edilirken, siyasilerin kendilerine yeni haklar tanımasını üzüntüyle
karşılamaktadır.
Bugüne kadar her türlü fedakarlığı yapan çalışanlar bir kez de
aynı fedakarlığı rantiyecilerden istemekte ve hükümetten iç borç
ödemelerinin ertelenmesini talep etmektedir.
Hükümet taleplerimize karşı duyarsızlığını devam ettirdiği müddetçe
Emek Platformu bu duyarlılığı sağlayacak ve 1 Aralığı aşacak yeni
kitlesel eylemlerine devam edecektir.
17 Aralık 2000 tarihinden itibaren Emek Platformu dönem sözcülüğü
Türkiye Kamu-Sen’e geçecektir.
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Emek Platformu Başkanlar Kurulu, Türkiye Kamu-Sen’in
sözcülüğünde 9 Ocak 2001 günü Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezinde
toplanarak, ülkemizin ve halkımızın giderek ağırlaşan sorunlarını
değerlendirmiştir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, sorunlarımızın, çoğulcu ve
katılımcı parlamenter demokratik düzen içinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığının, ulusal egemenliğin ve laik ve demokratik sosyal hukuk
devletinin özenle korunarak çözülebileceği inancını vurgulamaktadır.
Sermaye tarafından desteklenen ve hükümetçe uygulanan
IMF politikaları, halkımızı hızla yoksullaştırmaktadır. Ulusötesi
sermayenin talepleri doğrultusunda sosyal devlet tahrip edilerek ve
sosyal adalet yok edilerek, toplumumuzun temel dayanaklarına büyük
zarar verilmektedir.
Devletin imkanları ve toplumsal zenginliklerimiz, artık ülkemizin
geleceğini tehdit eder biçimde yağmalanmaktadır. Emek Platformu
Başkanlar Kurulu, yağma ve talanın üzerine büyük bir kararlılıkla
gidilmesini, sorumlular kim olursa olsun açıklanmasını ve yargı
önüne çıkarılmasını istemekte, bu doğrultudaki girişimleri yürekten
desteklemektedir.
Emek Platformu’nun 1 Aralık 2000 eylemi tüm yurtta büyük bir
başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu meşru ve demokratik eylem
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nedeniyle açılan soruşturmalar ve açığa almalar, çıkarılacak bir
Başbakanlık genelgesiyle, tüm sonuçlarıyla birlikte durdurulmalı,
ayrıca Hükümet, haklı demokratik tepkilerin sergilenmesine saygı
duymalıdır. Devlet memurlarının ve sözleşmeli personelin hukuk
güvencesi yok sayılarak işten çıkarılmalarına yol açacak girişimlerden
vazgeçilmeli, baskılar ve sürgünler durdurulmalıdır.
Hükümet, kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev haklarının
önündeki engelleri kaldırmalı, sendikal hakları ILO Sözleşmelerine ve
yetkili organ kararlarına uygun hale getirecek biçimde düzenlemelidir.
Kamu çalışanlarına emekli-dul-yetimlere ve işçilere, insan onuruna
yaraşır bir hayat sürmelerini sağlayacak gelir sağlanmalıdır. Kamu
görevlileri arasındaki ücret farklılıklarını gidermek amacıyla
Hükümetin TBMM’den aldığı yetki, kamu çalışanları örgütlerine de
danışılarak, sosyal adaleti sağlayacak bir biçimde kullanılmalıdır.
Meslek örgütleri üzerindeki baskılar durdurulmalıdır.
İş güvencesi yasası, hizmet akdinin feshinde geçerli bir neden
aranması ve geçerli nedenin varlığına yargının karar vermesi
konusunda gerekli değişiklik yapılarak, en kısa sürede çıkarılmalıdır.
Sosyal güvenlik alanında, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edilmiş olan yetki kanununa dayanılarak çıkarılan ve Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edilen kanun hükmünde kararnamelere
göre yapılan düzenlemeler iptal edilmeli, bu konuda Emek
Platformu’nun talepleri dikkate alınmalıdır.
Halkımızın Anayasa değişikliklerinden beklentileri ile hükümetin
öncelikleri örtüşmemektedir. Anayasa değişiklikleri, halkımızın
meşru temsilcisi olan Emek Platformunun ve diğer kesimlerin
temsilcilerinin de katılımıyla, ülkemizde demokratikleşme sürecini
gerçekleştirecek biçimde yapılmalıdır. Emek Platformu, temsil ettiği
kesimlerin ihtiyaçlarına ve taleplerine uyan Anayasa değişikliği
önerilerini derhal hazırlayarak, kamuoyuna ve ilgililere açıklayacaktır.
Zorunlu tasarruf hesabında biriken anapara ve nemalar biran
evvel hak sahiplerine ödenmelidir. Sermaye kesimine uygulanan
vergi muafiyet ve istisnaları kaldırılmalı, herkesin gelirleri serveti
ve yaşantısı ile orantılı bir vergi ödemesi sağlanmalıdır. Yağma
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ve talan biçiminde sürdürülen özelleştirme uygulamalarına son
verilmelidir. 2001 yılı toplu sözleşmelerinde enflasyondan meydana
gelen kayıpları telafi edici ve artan milli gelirden pay verici bir ücret
zammı verilmelidir.
Halkımızın sabır taşı çatlamıştır. Devletin ve halkımızın imkanlarıyla
meşru veya gayrimeşru yollardan zengin olmuş ve servetlerini
büyütmeye alışmış olanlar artık tavırlarını değiştirmelidir.
Emek Platformu bu yağma ve sömürünün devam etmesine izin
vermeyecektir. Hükümet, izlediği çizgiyle, IMF’nin ve sermayenin
politikalarını uygulamakta ve böylece ülkemizin bağımsızlığı ve ulusal
egemenliğimiz açısından sorunlar yaratmaktadır. Olumlu tavrımız, bu
tutumun değişmesine bağlıdır. IMF’ye ve sermayeye teslim olanlar,
karşılarında ülkemizin ve halkımızın çıkarlarının savunucusu Emek
Platformu’nu bulacaktır. Emek Platformu bu konudaki tavrını kesin ve
kararlı bir biçimde sürdürecektir.
Emek Platformu, ülkemizin ve halkımızın çıkarları doğrultusundaki
haklı ve meşru taleplerini, başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın
Başbakan olmak üzere, tüm ilgililere iletecektir. 1 Aralık eylemlerinden
gerekli dersi çıkarmayanlar, bu sorumlu açıklamalarımızdan
ve davranışımızdan gerekli mesajları almayanlar bunun siyasi
sonuçlarına katlanacaktır.
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SAYIN
BÜLENT ECEVİT
BAŞBAKAN
Sayın Başbakanım,
Emek Platformu örgütleri olarak üyelerimizin sorunları giderek
ağırlaşmakta, sosyal dengeler ve çalışma barışı bozulmakta, sosyal
adaleti gözardı eden uygulamalar yaygınlaşmakta, demokrasiye olan
inanç ve güven günden güne törpülenmektedir.
Emek Platformu örgütleri olarak başta Anayasa değişiklikleri olmak
üzere talep ve önerilerimizi sizlere ileterek sorunlarımızın çözüm
sürecinde değerli katkılarınızı beklemekteyiz.
Bu vesile ile Emek Plâtformu örgütleri adına saygılarımı sunar,
çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Dönem Sözcüsü
EMEK PLATFORMU TALEP VE ÖNERİLERİ
1- Hükümetin, kamu görevlileri arasındaki ücret farklılıklarını
gidermek amacıyla TBMM'denaldığı yetki yasası ile yapacağı
düzenlemeleri kamu görevlileri sendikaları ile görüşmek suretiyle
yerine getirmesi,
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En düşük memur aylığı 4 kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir
hayat sürmesine yetecek veçalışanların aile sorumluluklarını yerine
getirmelerine imkan verecek şekilde DİE, Üniversiteler,Ticaret
Odaları, işçi ve memur kuruluşlarınca ortaklaşa belirlenmelidir.
Tahsil, kıdem, iş riski, işgüçlüğü teminindeki güçlük ve benzeri
kriterler gözönünde bulundurularak eşit işe eşit ücreti lkesinin
hayata geçirilmesi,
Yetki Yasasının tüm kamu çalışanlarını kapsaması,
2000 yılı enflasyon farkları, 2000 yılı Bütçe Kanununun 46 ıncı maddesi
çerçevesinde kamu çalışanlarına ödenmeli, bu ödemeler asgari
ücretliler ve emeklilere de yansıtılmalıdır. 2000 yılında maaşlara
yapılan artış oranı %37,7 olmuştur. TÜFE bazında gerçekleşen
enflasyon oranı %39 dur. Bütçe Kanunu gereği 2 puanlık refah payı
ile maaşlara %41 artış yapılması gerekmekledir. Bu durumda kamu
çalışanlarına %3,3 lük maaş farkının ödenmesi,
2- Zorunlu Tasarruf Hesabında biriken ana para ve nemaların hak
sahiplerine nakden ve defaten ödenmesi,
Şubat ayında yapılması gereken nema ödemelerindeki oranın
2000 yılında Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerine uygulanan faiz
oranlarından az olmaması,
3- İş Güvencesi Yasasının, hizmet akdinin feshinde geçerli bir
neden aranması ve geçerli nedenin varlığına yargının karar vermesi
konusunda gerekli değişiklik yapılarak, en kısa sürede çıkarılması,
4- Kamu görevlilerinin hukuk güvencesi yok sayılarak işten
çıkarılmalarına yol açacak girişimlerden vazgeçilmesi,
5- Emek Platformunun 1 Aralık 2000 eylemi tüm yurtta büyük bir
başarı ile gerçekleştirilmiştir. Bu meşru ve demokratik eylem
nedeniyle açılan soruşturmalar ve açığa almaların çıkarılacak bir
Başbakanlık Genelgesi ile, tüm sonuçları ile birlikte durdurulması,
ayrıca Hükümetin haklı
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demokratik tepkilerin sergilenmesine saygı duyması,
Ortak talebimizdir.
6- Anayasa değişikliği ile ilgili değişiklik önerilerimiz ise aşağıda
sunulmuştur.
Çalıştırma Hayatı ile İlgili Anayasa Değişiklik Önerileri
II. Zorla Çalıştırma Yasağı
Madde 18: Hiç kimse zorla çalıştırılamaz, Angarya yasaktır,
Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda vatandaşlık ödevi
niteliğindeki beden veya fikir çalışmaları ile tutuklu ve hükümlülerin
çalışma şekil ve şartları, demokratik esaslara uygun olarak kanunla
düzenlenir.
B. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
Madde 34: Herkes, önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız
toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu hakkın
kullanımı demokratik esaslara uygun bir şekilde kanunla düzenlenir.
C. Sendika Kurma Hakkı
Madde 51: Çalışanlar ve emeklileri ile işverenler, önceden izin
almaksızın, sendikalar ve sendika üst örgütleri kurma, bunlara
serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. Bu
haklarının kullanılmasında uygulanacak şekil ve usuller kanunda
gösterilir. Sendikalar ve sendika üst örgütlerinin tüzükleri, yönetim
ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.
VI. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı
Madde 53: Çalışanlar ve emeklileri ile işverenler iktisadi ve sosyal
durumlarını korumak ve geliştirmek amacıyla toplu sözleşme yapma
hakkına sahiptirler. Toplu sözleşmenin nasıl yapılacağına dair usul
ve esaslar kanunla düzenlenir.
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Grev Hakkı
Madde 54: Çalışanlar grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılması
kanunla düzenlenir.
VII. Ücrette Adalet Sağlanması
Madde 55: Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları
işe uygun ve insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşayabilmesini
sağlayacak adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal
yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.
Üyelikle Bağdaşmayan işler
Madde 82: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu
tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda: Devletin veya diğer
kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı
teşebbüs ve ortaklıklarda, özel gelir kaynakları ve özel imkanları
kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten
yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların ve katıldıkları
teşebbüs ve ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev
alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya
dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif,
inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle
görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak
üzere bakanlar kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi,
Meclisin kararına bağlıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan diğer görev ve
işler kanunla düzenlenir.
D. Kamu Hizmeti Görevlileriyle ilgili Hükümler
1. Genel ilkeler
Madde 128: Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu
tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü
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oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler,
memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları,
görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri kanunla düzenlenir.
Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla
düzenlenir.
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Madde 135: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
üst kuruluşları, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,
meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını
korumak, mesleki denetim yapmak için yasayla kurulan ve organları
kendi Üyeleri tarafından yasada gösterilen usullere göre seçilen
kamu tüzel kişilikleridir.
Meslek mensuplarının, mesleklerini yürütebilmeleri için ilgili
kuruluşlara üyelikleri aranır. Meslek kuruluşlarının yasa, tüzük,
yönetmelik, yönelim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının denetimleri,
yasada gösterildiği şekilde seçilmiş organları aracılığıyla yerine
getirilir. İdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii kararına
dayanmaksızın, geçici veya sürekli olarak görevden uzaklaştıramaz.
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Ülkemizin bugün yaşadığı kriz, IMF politikalarının iflasıdır. Krizin
sorumlusu, ülkeyi yönetemeyen hükümettir, siyasette duyulan
güveni yok edenlerdir; Emek Platformu’nun uyarılarına kulaklarını
tıkayanlardır.
Krizin etkileri önümüzdeki günlerde daha da açık ve acımasız bir
biçimde yaşanacak ve uygulanan politikaların özellikle çalışanlar
ve emekliler başta olmak üzere tüm halkımız açısından tahrip edici
niteliği daha da belirgin olacaktır.
Hükümet ve TBMM, krizin parlamenter demokratik düzen
içinde aşılabilmesi için, halkımızın temsilcileriyle ve özellikle
Emek Platformuyla yakın bir diyalog temelinde çözüm aramalıdır.
Görüşümüzün ve onayımızın alınmadığı programlara Emek Platformu
tam bir bütünlük içinde karşı çıkacaktır.
Emek Platformu, IMF programlarının alternatifini hazırlamaktadır.
Bu süreçte ve meşru ve demokratik mücadelemizde, Emek
Platformu’nu oluşturan kuruluşların yanı sıra, krizden büyük zarar
gören esnaf-sanatkâr, çiftçiler ve diğer toplum kesimleriyle de yakın
bir iş birliği geliştirilecektir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, 1 Aralık 2000 tarihinde
gerçekleştirilen meşru ve demokratik eylemlerin, Emek Platformunu
oluşturan kuruluşların ortak eylemi olduğunu bir kez daha
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vurgulayarak, bu eylem nedeniyle başlatılan adli ve idari tüm
soruşturmaların durdurulmasını, verilen cezaların tüm sonuçlarıyla
birlikte ortadan kaldırılmasını ve sürgün kararlarının geri alınmasını
istemektedir.
Başkanlar Kurulumuz, meşru ve demokratik kitlesel basın
açıklaması hakkını kullanan kamu çalışanlarına ve çeşitli işyerlerinde
haklarını arayan işçilere karşı uygulanan baskıları protesto etmekte
ve toplumsal huzur isteyenlerin bu tür yanlış davranışlara bir daha
başvurmamasını talep etmektedir. Emek Platformu, Hükümeti,
toplumsal gerginliği daha da tırmandıracak baskıcı ve keyfi
uygulamalardan kaçınmaya çağırmaktadır.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, tüm işçi çıkartmalarının
durdurulmasını talep etmekte ve özellikle de medyada yaşanan
işten çıkartmaları protesto etmekte, basın çalışanlarının sendikal
mücadeleye katılmasını talep etmektedir.
Başkanlar Kurulumuz, ülkemizin ve halkımızın karşı karşıya
bulunduğu sorunları aşacak potansiyelin ülkemizde mevcut olduğuna
dikkati çekerek, siyasi partilerimizin, hükümetin ve TBMM’nin, tüm
halkımızın taleplerini dile getiren Emek Platformu’nun çağrılarına
kulak vermesini istemektedir.
Bu taleplerimizin derhal yerine getirilmemesi durumunda, Emek
Platformu, Kurban Bayramının sona ermesinden itibaren, ayrıntıları
Başkanlar kurulunca belirlenecek ve takvime bağlanacak bir dizi
etkinlik ve eylem gerçekleştirilecektir. Hükümetin yanlış tavrını
sürdürmesi durumunda, Türkiye’nin her tarafı bir miting alanına
çevrilecektir. Hükümete ve IMF’ye cevap, salonlarda, meydanlarda,
işyerlerinde verilecektir.
Emek Platformu Dönem Sözcülüğü, bu toplantıdan itibaren, TMMOB
tarafından üstlenilmiştir.
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13 Mart 2001

ANKARA
EMEK PLATFORM BAŞKANLAR KURULU ve TZOB’NİN
BASIN AÇIKLAMASI
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TMMOB

Emek Platformu Başkanlar Kurulu, TZOB Başkanının da katılımıyla
yaptığı toplantısında son gelişmeleri değerlendirmiş, ekteki eylem
programını ve aşağıdaki hususları kamuoyunun bilgisine sunmaya
karar vermiştir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun 28 Şubat 2001 tarihinde
yaptığı toplantı sonrasındaki açıklamada “Ülkemizin bugün
yaşadığı kriz, IMF politikalarının iflasıdır. Krizin sorumlusu ülkeyi
yönetemeyen hükümettir, siyasete duyulan güveni yok edenlerdir;
Emek Platformu’nun uyarılarına kulaklarını tıkayanlardır” denilmiş
ve sorunların demokratik düzen içinde aşılabilmesinin tek şartının
hazırlanacak programlarda özellikle çalışanlar ve emekliler başta
olmak üzere tüm halkımızın görüş ve onayının alınması gerektiği,
aksi halde oluşturulacak tüm programlara tam bir bütünlük içinde
karşı çıkılacağı belirtilmişti.
Son gelişmeler, hükümetin şimdiye kadar sürdüregeldiği
politikalarına devam etme eğilimi içinde olduğunu, sorunun bir bakan
değişikliği ve birkaç bürokratın istifasıyla geçiştirilmeye çalışıldığını
göstermektedir.
Bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki, IMF ve Dünya Bankası
politikalarından vazgeçilmedikçe sorunlarımıza çözüm bulunamaz.
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Ekonomik krizleri önlemenin yolu, (a) yolsuzluklarla etkili bir
biçimde mücadele, (b) demokratik sosyal hukuk devleti olgusunun
hayata geçirilmesi ve (c) çalışma mevzuatının onaylanmış uluslararası
sözleşmeler ve ILO Sözleşmeleri ile uyumlu hale getirilmesi de
dahil olmak üzere ve Anayasa değişikliklerini de kapsayacak bir
demokratikleşme paketi temelinde oluşturulacak ve halkımızın
desteğine sahip bir programın uygulanmasından geçmektedir.
Halkın refah düzeyini yükseltmeyi, gelir dağılımındaki dengesizlikleri
gidermeyi ve rant yerine üretimi amaçlamayan hiçbir politika çözüm
üretmeyecektir. Siyasi iktidar, işçilerin, kamu çalışanlarının, çiftçilerin,
esnaf ve sanatkarların, emeklilerin, işsizlerin, yani halkımızın
taleplerini göz ardı ederek bir yere varamayacağını artık anlamalı ve
demokrasinin en temel gereği olarak bu kesimlerle diyalog içinde
olmalıdır. Bu amaçla da, öncelikle son krizin halkımız üzerindeki
yıkıcı etkilerini ortadan kaldıracak somut önlemleri açıklamalıdır.
Ayrıca, 1 Aralık 2000 tarihinde haklı, meşru ve demokratik tepkisini
ifade eden çalışanlara ve örgüt yöneticilerine karşı uygulanan
sürgünler, soruşturmalar derhal durdurulmalı; verilen adli ve idari
cezalar tüm sonuçları ile birlikte iptal edilmelidir.
Yıllardan beri tek yanlı şartlandırmalarla, uygulanmakta olan
yanlış politikaların alternatifinin bulunmadığı iddialarına karşı, Emek
Platformu Başkanlar Kurulu bildirilerinde birçok defa ana ilkeleri
belirtilmiş olan, Türkiye gerçeklerine uygun, halkımızın sorunlarına
çözüm üretebilecek, , yatırım üretim ve istihdamı artırmayı ve sosyal
adaleti sağlamayı amaçlayan alternatif programın ayrıntılarının
geliştirilmesi ve kamuoyuna daha yaygın bir biçimde tanıtılması ve
duyurulması amacıyla örgütlerimizin ve bilim insanlarının katılacağı
Emek Politikaları Sempozyumu 24-25 Mart 2001 tarihlerinde
Ankara’da toplanacaktır.
Bu çerçevede, öncelikle, iç ve dış borçlar ertelenmeli, kısa vadeli
yabancı sermaye girişleri ve kayıt dışı ekonomi denetim altına
alınmalıdır; vergi gelirlerinde etkinliği artırıcı, bu arada sermaye
gelirlerinin vergi gelirlerine katkısını artırıcı önlemler alınmalıdır;
özelleştirmeler ve işten çıkarmalar durdurulmalı ve kamu kesiminin
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yatırım potansiyeli, ekonominin stratejik büyüme hedeflerine hizmet
edecek şekilde yönlendirilmelidir; kamu kurum ve kuruluşları
özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır; siyasi amaçlı
yatırımlara değil, üretim ve istihdam olanağı sağlayacak yatırımlara
kaynak ayrılmalı, yarım kalmış yatırımlar hızla tamamlanarak
üretime sokulmalıdır; tanıtı ve hayvancılığa destek sağlanmalı,
esnaf ve sanatkarın her geçen gün daha da artan sorunlarına çözüm
bulunmalıdır; yolsuzluklarla ve haksız kazançla etkin bir mücadele
anlayışı benimsenmeli, başta bankacılık olmak üzere her alanda
yaşanan soygun ve talanın üzerine gidilmeli, denetim mekanizmaları
çalıştırılmalı, soyan ve soyduranlardan hangi kademede olursa olsun
hesap sorulmalıdır, yargı üzerindeki baskılar kaldırılmalıdır.
Çalışanların, çiftçilerin, esnaf ve sanatkarların ve emeklilerin, başta
günümüzde yaşanan krizden kaynaklanan, tüm gerçek gelir kayıpları
giderilmeli ve bu çerçevede 21 Mart 2001 tarihinde süresi sona erecek
olan yetki yasası, kamu çalışanlarının insan onuruna yaraşır bir ücret
almalarını sağlayacak ve eşit işe eşit ücret ilkesini hayata geçirecek bir
şekilde uygulanmalıdır. Emeklilerin mağduriyeti derhal giderilmeli,
Asgari Ücret Tespit Komisyonu derhal toplanarak günün koşullarına
uygun yeni bir asgari ücret belirlemelidir.
Krizin altındaki gerçekleri sergilemek, alternatif programımızı
tanıtmak ve siyasal iktidarı bu programı uygulamaya ikna etmek
amacıyla bugünden itibaren sonuç alıncaya kadar, ekteki takvim
çerçevesinde tüm Türkiye’de, salonlarda, işyerlerinde ve alanlarda
sürekli bir eylemlilik içinde olacağız.
Ayrıca, cilası ve gerekçesi ne olursa olsun, halkı dışlayan, onayımızın
alınmadığı bir IMF-Dünya Bankası ve Hükümet programını kamuoyu
desteğinden mahrum bırakmaya kararlıyız.
Bizler tüm halkımızın sorunlarına sahip çıkıyor,
“YOLSUZLUĞA VE YOKSULLUĞA HAYIR”,
diyerek halkımızı da kendi sorunlarına sahip çıkmaya çağırıyor ve
siyasal iktidarı, IMF ve Dünya Bankasına değil, halkımıza güvenmeye,
sorunların çözümü için halkın desteğini almaya davet ediyoruz.
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Emek Platformu 13 Mart 2001 tarihli Başkanlar Kurulu
Toplantısı Basın Açıklaması Eki:
EMEK PLATFORMU EYLEM PROGRAMI TAKVİMİ
1. Başbakan ziyaret edilerek Emek Platformunun değerlendirmesi
sunulacak ve daha önce birçok kez ilettiğimiz taleplerimizin yerine
getirilmesi bir kez daha istenecektir.
2. 17 Mart 2001 Cumartesi günü Emek Platformunun görüş ve
talepleri illerde il bileşenlerimizin katılımıyla yapılacak basın
açıklamaları ile kamuoyuna duyurulacaktır.
3. 17 Mart 2001 Cumartesi gününden itibaren ve eylemlilik
süresince, bütün birimlerimize “YOLSUZLUK VE YOKSULLUĞA
HAYIR” pankartları asılacaktır.
4. 24-25 Mart 2001 tarihinde EMEK POLİTİKALARI SEMPOZYUMU
bilim insanları ve örgüt bileşenlerimizin katılımıyla Ankara’da
toplanacak, Emek Platformu alternatif programına son şekli
verilecektir. 26 Mart 2001 tarihinde hazırlanan Emek Platformu
Alternatif programı kamuoyuna açıklanacaktır.
5. 31 Mart 2001 Cumartesi günü Başkanların katılımıyla Kızılay’da
kitlesel basın açıklaması yapılacak ve alternatif program
kamuoyuna dağıtılacaktır. Aynı gün diğer illerde Emek Platformu
İl bileşenleri de basın açıklamaları eşliğinde alternatif programın
dağıtımını gerçekleştireceklerdir.
6. 1 Nisan 2001’den itibaren illerde stantlar kurularak Emek
Platformu alternatif programı ve taleplerimiz kamuoyuna
dağıtılacak ve tanıtımı yapılacaktır.
7. Hükümetin taleplerimizin yerine getirilmesi yönünde somut bir
girişimde bulunmaması durumunda, 4 Nisan 2001 tarihinden
itibaren her çarşamba günü yarım saat süreyle, alternatif
programın ve Emek Platformu bildirilerinin okunması, forumlar
düzenlenmesi, üretimden gelen gücün kullanılması, vb. uyarı
eylemleri gerçekleştirilecektir.
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8. 14 Nisan 2001 Cumartesi günü Türkiye’nin her tarafı bir miting
alanına çevrilecektir.
9. 14 Nisan 2001 Cumartesi günü mitingler sonrası yapılacak
Emek Platformu Başkanlar Kurulu toplantısında gelişmeler
değerlendirilerek etkililik ve eylemlerin devamı belirlenecektir.
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17 Mart 2001

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TMMOB

BASININ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE
Emek Platformunun 13 Mart 2001 tarihinde açıklamış olduğu eylem
programı çerçevesinde bugün ülkemizin çok sayıda yerleşim biriminde
onbinlerce işçinin, kamu çalışanının, emeklinin, çiftçinin katıldığı
kitlesel basın açıklamaları yapılmıştır. Katılımın boyutu, emekçilerin
sorunlarına sahip çıkma kararlılığını ve bundan sonraki eylemlerin
büyük katılımlarla gerçekleşeceğini açık bir biçimde sergilemiştir.
En doğal, en meşru, en demokratik biçimde gerçekleştirilen bugünkü
etkinlikler genellikle olaysız geçmiştir. Bu durumu sadece Ankara’daki
etkinlikte ortaya çıkan üzücü olaylar bir nebze gölgelemiştir.
Ankara’da, Konur Sokakta yapılacak basın açıklaması için Yüksel
Caddesinden gelen KESK grubunun Konur Sokağına girişini dar
bir koridora sıkıştırmak isteyen güvenlik güçlerinin katı tutumu
ve müdahalesi sırasında sekiz arkadaşımız çeşitli yerlerinden
yaralanmıştır.
Bu arkadaşlarımızın adları ve görevleri şöyledir:
1. Hasan Karakaya, Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı
2. Deprem Sarıtaş, Eğitim Sen Üyesi
3. Cafer Akpınar, Sağlık Emekçileri Sendikası Şube Sekreteri
4. Muharrem Onay, Tüm Sosyal Sen
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5. 5.Sinan Demir, Banka Sen Ankara Şube Başkanı
6. Azizi Yıldırım, Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı
7. Ali Haydar Ocak, Eğitim Sen üyesi
8. Süleyman Yılmaz, Eğitim Sen üyesi
Bu arkadaşlarımızdan Muharrem Onay hastanede gözlem altında,
Hasan Karakaya ise parmaklarındaki kırıklar nedeniyle hastanede
bulunmaktadır. Diğer arkadaşlarımız çeşitli hastane ve polikliniklerde
tedavi görmektedirler.
Sözde diyalog arayışı ile “istikrar programına “destek bulma çabası
içerisinde olan kesimler bugün en doğal demokratik ve meşru bir
hakkın kullanılması konusunda Ankara’da büyük bir tahammülsüzlük
ve saldırganlık göstermişlerdir. Bu durum, diyalog arayışlarının
samimiyetine daha başlangıçta gölge düşürmüştür.
Emek Platformunun eylem takvimi açıklanmıştır. Güvenlik güçlerinin
asli görevi, bu eylemlerin yapılmasına uygun ortamı yaratmak
olmalıdır.
Emek Platformu Başkanlar Kurulunun 28 Şubat 2001 tarihinde
yaptığı açıklamada yer alan hususu bir kez daha ilgililerin ve
kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz: “Başkanlar Kurulumuz,
meşru ve demokratik kitlesel basın açıklaması hakkını kullananlara
karşı uygulanan baskıları protesto etmekte ve toplumsal huzur
isteyenlerin bu tür yanlış davranışlara bir daha başvurmamasını
talep etmektedir. Emek Platformu, Hükümeti toplumsal gerginliği
daha da tırmandıracak baskıcı ve keyfi uygulamalardan kaçınmaya
çağırmaktadır.”
Emek Platformu olarak yolumuza devam ediyoruz.
Kaya Güvenç
TMMOB Başkanı ve Emek Platformu Dönem Sözcüsü
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21 Mart 2001

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TMMOB

EMEK POLİTİKALARI SEMPOZYUMU PROGRAMI
24 MART 2001, CUMARTESİ
Açılış

: 09:30

		

Emek Platformu Dönem Sözcüsünün Açış Konuşması

I. Oturum : 10:00 – 12:00
		 Türkiye Ekonomik Bunalıma Mahkum mu?
		

Oturum Başkanı:

Bayram Meral,

		

			

TÜRK-İŞ Genel Başkanı

		
Nazif Ekzen: Türkiye’de İstikrar ve Yapısal Uyum 		
		Programları
		

Prof. Dr. Erinç Yeldan: Sermaye Hareketleri ve Kriz

SORULAR - YANITLAR
		
Oturum Başkanı:
Salim Uslu,
					HAK-İŞ Genel Başkanı
		
Prof. Dr. Oktar Türel: Para, Finansal Yapı ve Mali 		
		İlişkiler
		

Dr. Galip Yalman: Krizin Sorumlusu Devlet mi?

SORULAR - YANITLAR
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ARA		

: (12:00 – 13:30)

II. Oturum
		

: 13:30 – 15:30
Emek Yanlısı Kurumsal Politikalar

		
Oturum Başkanı
					

: Süleyman Çelebi,
DİSK Genel Başkanı

		
		

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı: Küresel Saldırı Karşısında 		
Ulusal Devlet ve Sendikalar

		
		

Doç. Dr. Hayri Kozanoğlu: İstikrar ve Yapısal Uyum 		
Programlarının Emekçilere Etkileri

		
		

Doç. Dr. Cem Somel: Küreselleşen Dünyada
Kalkınma Stratejisi Nasıl Olmalı?

SORULAR – YANITLAR
		
Oturum Başkanı
					

: Sami Evren,
KESK Genel Başkanı

		
		

Prof. Dr. Oğuz Oyan / Yrd. Doç. Dr. Aziz Konukman: 		
Kimin İçin Bütçe

		

Prof. Dr. Sinan Sönmez: Özelleştirme ve Yapısal Uyum

SORULAR - YANITLAR
ARA		

:15:30 – 15:45

III. Oturum : 15:45 – 17:45
		
Kalkınma ve Sosyal Adalet
		

Oturum Başkanı

: Resul Akay

					Türkiye Kamu-Sen Genel 		
					Başkanı
		
Prof. Dr. Ahmet Gökçen: Uluslararası Finans 		
		
Kuruluşlarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınma
		Politikalarına Etkileri
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Prof. Dr. Yusuf Tuna: Kalkınma Politikalarında
Kaynak Arayışı

SORULAR - YANITLAR
		
Oturum Başkanı
					
		

: Fatih Uğurlu
Memur-Sen Genel Başkanı

Prof. Dr. Yakup Kepenek: İstihdam ve İşsizlik

		
Prof. Dr. Oğuz Oyan: Tarım Politikaları ve Dışa 		
		Bağımlılık
SORULAR - YANITLAR
1. GÜNÜN KAPANIŞI				
25 MART 2001, PAZAR
IV. Oturum		

: 10:00 – 14:00

			Oturum Başkanı
: Kaya Güvenç
						 TMMOB Başkanı
Emek Platformu Bileşenlerinin ve TZOB’nin Raporlarının Sunulması
SEMPOZYUMUN KAPANIŞI
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Emek Politikaları Sempozyumu Açış Konuşması

Sayın Konuklar,
Emek Platformunun, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin katılımıyla
düzenlediği Emek Politikaları Sempozyumuna hoş geldiniz. Sizleri
Emek Platformu adına saygılarımla selamlıyorum.
Yaşanmakta olan büyük bunalımla ilgili olarak, Emek Platformu şu
önemli saptamayı yapmıştır: “Kriz IMF ve Dünya Bankası politikalarının
bir sonucudur ve sorumlusu da bu politikaları uygulayan siyasal
iktidarlardır”.
Emek Platformunun çeşitli açıklamalarında yer aldığı gibi, bu son
olaylar da açıkça şunu göstermektedir ki, ekonominin, uluslararası
mali sermaye kuruluşlarının ve yönlendirilmemiş piyasa güçlerinin
ellerine bırakılması, ne büyüme, ne yatırım, ne istihdam, ne de
istikrar getirmiştir. Planlama, ulusal politikalar ve kamusal denetim
tam anlamıyla bir kenara itilmiştir. Bunun sonuçları ise, bir yandan
üretim ekonomisi yerine rant ekonomisinin egemen olması, diğer
yandan da bu politikaların bütün yükünün ve krizlerin faturasının
ülkemizin işçilerine, kamu çalışanlarına, emeklilerine, çiftçilerine,
esnaf ve sanatkarlarına yüklenmiş olmasıdır. Yolsuzlukların boyutu
ve yaygınlığı ise bu konuda en karamsarları bile şaşırtacak düzeylere
ulaşmıştır. Halkımızın refah düzeyinin yükseltilmesi, gelir dağılımının
düzeltilmesi, yoksulluğun ve işsizliğin giderilmesi gibi hedefler ise bu
politikaların içinde zaten hiçbir zaman yer almamıştır.
Krizden çıkış için açıklanan acil önlemler paketinde de genel olarak
Emek Platformunun isteklerine ve görüşlerine yer verilmediğini
görmekten büyük bir rahatsızlık ve kaygı duymaktayız. Devalüasyon
ve devalüasyonu izleyen zamlar, büyük çoğunluğu zaten yoksulluk
sınırında yaşayan emekçi kesimler açısından büyük gelir kayıplarına
neden olmuş, işten çıkarmalar hızlanmıştır. Açıklanan önlemlerde
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bu olumsuzlukları gidermeye yönelik herhangi bir yaklaşım yer
almamaktadır. Acil önlemler paketi, yatırımı ve üretimi yine yok
saymaktadır. Kaynak arayışı da yine ve neredeyse sadece çalışanların
fedakarlığına dayandırılmak istenmektedir.
Bu konular Sempozyum süresince tartışılacaktır. Ancak, öyle
anlaşılmaktadır ki, işsizlik-pahalılık- yoksulluk zinciri önümüzdeki
günlerde, halkımızın büyük çoğunluğunu daha da hızlı ve acımasız
bir şekilde sıkıştıracaktır.
Sayın Konuklar,
Emek Platformu, “sorunlarımızın, çoğulcu ve katılımcı parlamenter
demokratik düzen içinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının,
ulusal egemenliğin ve laik ve sosyal hukuk devletinin özenle korunarak
çözülebileceği inancını” birçok kez belirtmiştir. Ancak, uygulanmakta
olan politikaların sonucu olarak, yurttaşlarımızın kararların oluşum
sürecine katılması iyice sınırlanmıştır. Siyasi iktidarların neredeyse
sürekli tekrarlamalarına karşın, demokratikleşme konusunda somut
adımlar hala atılmamaktadır. Emek Platformu Anayasa değişikliklerini
de kapsayacak kapsamlı bir demokratikleşmenin takipçisi olacaktır.
Sayın Konuklar,
Emek Platformu sadece kendi temsil ettiği kesimlerin değil,
ülkemizin bugünkü koşullarından zarar görmekte olan bütün toplum
kesimlerinin sorunlarına sahip çıkma ve bu sorunlara çözüm üretme
kararlılığındadır.
Bu Sempozyum, yıllardan beri tek yanlı şartlandırmalarla,
uygulanmakta olan yanlış politikaların alternatifinin bulunmadığı
tezini çürütmek iddiasındadır. Bu Sempozyum aynı zamanda emek
dünyasıyla bilim insanlarının bir kez daha bir araya gelerek halkımızın
sorunlarına çözüm üretmek iddiasını da taşımaktadır.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu bildirilerinde belirtilen temel
ilkeler ve bu Sempozyumda dile getirilecek görüş ve öneriler
çerçevesinde hazırlanacak metin, alternatif bir programın temel
öğelerini içerecek biçimde kamuoyuna açıklanacak ve yaygın bir
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biçimde ülkemizin her yerinde halkımızın değerlendirmesine
sunulacaktır.
Emek Platformunca yapılan bu çalışmaların, krizden çıkış için
toplumsal mutabakat arayışı içinde olduğunu iddia eden siyasi iktidar
tarafından gereği gibi değerlendirileceğini umuyoruz. Bu çalışmaların
sonuçları, sadece günümüzde yaşanan krizden çıkılması için değil,
aynı zamanda krizlerin tekrarlanmaması için de yol gösterici olacaktır
inancındayım.
Sayın Konuklar,
Sempozyumumuz, bugün bildirilerin sunulması ve tartışılması,
yarın sabah da Emek Platformunu oluşturan kuruluşların ve Türkiye
Ziraat Odaları Birliği raporlarının sunulması şeklinde planlanmıştır.
On gün kadar kısa bir süre içinde düzenlenen Sempozyumun
geç duyurulması, özel çağrıların yapılamaması ve bunlara benzer
eksikliklerimizi hoş göreceğinizi umuyorum.
Sempozyumumuza katılarak görüşlerini ve çözüm önerilerini
sunacak bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu etkinliğe katkıda
bulunacak dostlarımız kuşkusuz bugün burada olanlarla sınırlı
değildir. Kısa hazırlık süresi nedeniyle hepsine ulaşma ve katkılarını
isteme olanağımız olamadığını belirtmek istiyorum.
Sempozyumun hazırlanmasındaki büyük ve özverili katkıları
nedeniyle Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Oğuz
Oyan’a ayrıca teşekkür ediyorum.
Emek Platformunun Teknik Komitesine ve Sempozyumun
düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum.
Emekten yana politikaların somutlaşmasında önemli bir adım
saydığımız Emek Politikaları Sempozyumunun çalışmalarına başarılar
diliyor, Emek Platformu adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
Kaya Güvenç
TMMOB Başkanı
Emek Platformu Dönem Sözcüsü
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EMEK PLATFORMU PROGRAMI
SUNUŞ VE ÖZET
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TMMOB

Ülkemizin bugün yaşadığı kriz, uzun yıllardır uluslararası finans
kuruluşlarının güdümünde uygulanan ekonomik ve sosyal politikanın
sonucudur. Türkiye’ye bu politikaları dayatan IMF ve Dünya Bankası
ile ülkeyi yönetemeyen hükümetler ardı ardına yaşadığımız krizlerin
baş sorumlusudurlar.
Türkiye bütçesi, sosyal devlet ilkelerinin gereklerini yerine getirme
anlayışından tümüyle uzaklaştırılarak, tamamıyla bir iç ve dış borç
faizi ödeme idaresine indirgenmiştir. Türkiye’deki mali sistem, sadece
belirli bir süre içerisinde yeterli gelirin toplanıp toplanamayacağı
aritmetik hesabına dayanan bir politikanın sarmalına girmiştir. Gelir
dağılımı son derece bozulmuş ve ülke içinde yoksullaşma artmıştır.
Planlama fikrinin tümden gözardı edildiği ve gerçek anlamda “vahşi
kapitalizm” in uygulandığı bir süreç yaşanmaktadır.
Bu sürece karşı oluşan tepkileri bastırabilmek amacıyla
antidemokratik uygulamalar artmış; ülkenin emek ve demokrasi
güçlerinin görüş ve önerilerini kamuoyuna aktarma ve kamuoyu
yaratma olanakları da kısıtlanmıştır. Düşünce ve ifade özgürlüğü
konusunda yasal ve fiili kısıtlamalarla insan hakları ihlalleri
gündemde kalmaya devam etmiştir.
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Hukukun üstünlüğü yerine, her kademede mafyalaşmanın yaşandığı
bir çürümüşlükle karşı karşıya kalınmıştır.
Özelleştirme ile KİT’lerin tasfiye edilme sürecine ek olarak, tarımda
liberalleştirme adı altında tarımın uluslararası tekellere açılması
gerçekleştirilmektedir. Tarım kesiminin verim artışı azalmakta
ve özellikle tarımdaki küçük üreticiler yoksulluk sınırının altında
yaşamaktadır. Hayvancılık neredeyse gözden çıkarılmış durumdadır.
Her kriz döneminin faturası ücretlilere, emeklilere, kent
yoksullarına, çiftçilere, esnaf ve sanatkarlara çıkartılmıştır. Vergi
politikaları ücretliler aleyhine şekillendirilmektedir. Sosyal güvenlik,
sağlık, eğitim başta olmak üzere; tüm temel haklar sadece parası
olanların yeterince yararlandığı bir anlayışa terkedilmiştir.
Küçük ve orta ölçekli işletmeler batma ve esnaf kepenk kapatma
noktasına gelmiştir.
Daha önceki hükümetler dönemlerinde olduğu gibi 57. hükümetin
kurulduğu günden beri de uygulamaya devam ettiği ve krizler
karşısında değiştirerek sürdürmeye çalıştığı bu politikalar, ülkemizin
çalışanlarının, işsizlerin ve emeklilerin, küçük çiftçilerin çıkarlarıyla
temelden çelişmektedir. Ulusötesi sermayenin ve ülkemizdeki, bir
avuç azınlığın çıkarlarının korunmasını ve alacaklarının tahsilini
hedefleyen bu programlar bir kez daha krizle sonuçlanmıştır.
Kriz sonrasında hükümetçe sunulan “acil önlemler paketi”
yukarıdaki acı tabloyu yaratan uygulamaların devamı niteliğindedir.
Bugüne kadar IMF ve Dünya Bankası politikalarını savunarak ve
uygulayarak ülkemizi derin açmazların içine sürükleyen hükümetler
artık yüzünü halkına dönmek zorundadır.
Halkın refah düzeyini yükseltmeyi, gelir dağılımındaki dengesizlikleri
gidermeyi ve rant yerine üretimi arttırmayı amaçlamayan hiçbir
politika çözüm üretmeyecektir. Türkiye ekonomisinin sanayileşme ve
yatırım artışlarına dayalı dengeli bir büyüme yapısına kavuşturulması
ancak kapsamlı ve eş zamanlı bir kamu kesimi, mali kesim ve
ödemeler dengesi reformu ile sağlanabilecektir
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Ekonomik krizleri önlemenin ve toplumsal güveni sağlamanın yolu;
(a) yolsuzluklarla etkili bir biçimde mücadele, (b) demokratik sosyal
hukuk devleti olgusunun hayata geçirilmesi ve (c) çalışma mevzuatının
onaylanmış uluslararası sözleşmeler ve ILO Sözleşmeleri ile uyumlu
hale getirilmesi de dahil olmak üzere, Anayasa değişikliklerini de
kapsayacak bir demokratikleşme paketi temelinde oluşturulacak
ve halkımızın desteğine sahip bir programın uygulanmasından
geçmektedir.
Emek Platformu Programının temel ilkeleri şunlardır;
1) Türkiye’de devletin küçültülmesi yönündeki politikalar,
kamu kesimi potansiyelinin kalkınma amaçlı olarak harekete
geçirilmesi önünde engel oluşturmaktadır. Sosyal devletin
gelişmesi ve kalkınmanın önünün açılması için devletin
küçültülmesi saplantısından vazgeçilmeli; üretim ve istihdamın
önünü açacak, büyümeyi ve kalkınmayı hedefleyen politikalara
dönülmelidir.
2) Devletin ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını yeniden kazanması
ve geliştirmesi, Türkiye’nin geleceğini planlama yetilerini yeniden
kazanmasıyla mümkündür. Özel sektör için yönlendirici, kamu
sektörü için bağlayıcı plânlama, bölgesel ve sektörel bağlantıları
etkin bir şekilde oluşturularak başlatılmalıdır. Planlamanın
hiyerarşik her aşamasında, toplumun tüm kesimlerinin örgütsel
temsilcileri aracılığıyla demokratik katılımı sağlanmalıdır.
3) Kriz koşullarının toplumun geniş kesimlerinde yarattığı
yoksullaşmanın aşılabilmesi için sosyal devlet uygulamaları
tartışmasız bir biçimde hayata geçirilmelidir.
4) Ekonomik krizin hızla aşılabilmesi için iç ve kısa vadeli dış borç
ödemeleri yeniden takvimlendirilmelidir.
5) Kısa vadeli yabancı sermaye girişleri ve çıkışları kontrol altına
alınmalıdır.
6) Banka sistemi plânlı bir rasyonelleştirmeye tâbi tutulmalı;
bankaların mevduat ve kredi faizlerini ölçüsüz arttırmaları
engellenmeli; mevduat garantisi küçük tasarruf sahiplerini
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korumak kaydıyla daraltılmalıdır. Ziraat Bankası, Halk Bankası,
Emlak Bankası gibi kamu ihtisas bankaları asli görevlerini
yapacak şekilde yeniden yapılandırılmalı, bu bankaların
özelleştirilme süreci durdurulmalıdır.
7) Vergi tabanı yaygınlaştırılmalı, vergi gelirleri arttırılmalıdır.
Sermaye gelirlerinin vergi gelirleri içindeki payını yükseltecek
önlemler alınmalıdır. Vergi adaletini ve herkesten mali gücüne,
servetine ve gelirine göre vergi alınması ilkesini sağlayacak bir
vergi reformu gerçekleştirilmelidir.
8) Bütçelerin faiz ödeme öncelikli bir aktarma organına
dönüşmesine son verilmeli; kamu mali sistemindeki parçalı
yapıyı sona erdirecek, kamu hizmetlerinde etkinliği ve
saydamlığı arttırıcı düzenlemeler içerecek kapsamlı bir bütçe
ve harcama reformu gerçekleştirilmelidir. Bütçeden, eğitime,
sağlığa, yatırıma ayrılan pay arttırılmalı, bunlar dışındaki
gereksiz harcamalar kısılmalıdır. Bütçe dışı harcama ve fonlar
bütçe kapsamına alınmalıdır. Devletin her kademesinde üretken
olmayan ve kamu yararı taşımayan harcamalarda tasarrufa
gidilmelidir. Kamu ihalelerinin şeffaflığını sağlayacak yasal
düzenlemeler yapılmalıdır.
9) Yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gidilmeli; siyasal sorumluları
da açığa çıkarılmalıdır.
10) Kayıt dışı ve yasadışı iktisadî faaliyetler önlenmelidir.
11) Tarımın başta sanayi olmak üzere diğer sektörlerle organik
bütünlüğünü gözeten uzun vadeli bir planlama yapılmalıdır.
12) Dengeli bir kalkınmayı sağlamak, gelir dağılımını iyileştirmek
hedef olarak alınmalıdır. Bu amaçla çalışanların uygulanan
politikalar ve kriz nedeniyle oluşan ücret kayıpları derhal
telafi edilmelidir.
13) Toplumsal güven ve barışın hayata geçirilebilmesi için Anayasa,
siyasi partiler ve seçim yasaları derhal değiştirilmeli, yasalar
çağdaş, demokratik düzene uydurulmalıdır. Hukuk devleti
olmanın temel koşulu olan hukukun üstünlüğü ilkesi hayata
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geçirilmelidir. Çalışanların haklarının tanınması doğrultusunda
ILO normlarına uygun düzenlemeler yapılmalıdır.
Emek Platformu tarafından uzun bir dönemdir yapılmakta olan
tüm uyarılar haklı çıkmıştır. Hükümet bu sese kulak vermeli, Emek
Platformu ile bir araya gelerek önerilerini dikkate almalıdır. Hükümet,
içinde bulunduğumuz krizden çıkış için IMF ve Dünya Bankası’nı,
ulusötesi sermayeyi ikna etmek için uğraşmaktan vazgeçmeli;
yüzünü kendi toplumsal dinamiklerine çevirmelidir.
Bu ülkenin içinde bulunduğu krizi aşabilecek ve krizsiz bir kalkınma
gerçekleştirilebilecek potansiyeli vardır. Bu ülkenin insanları
toplumsal yarar içeren; çalışanların, emeklilerin, işsizlerin, küçük
çiftçinin, esnafın ve sanatkarların ve bu politikalardan mağdur olan
tüm toplumsal kesimlerin çıkarlarını koruyacak bir programı hayata
geçirmek için çaba harcamaya hazırdırlar. Unutmayalım ki, gerçek
bir ulusal program, ancak bu hedefler doğrultusunda bu kesimlerle
birlikte hazırlanan programdır.
Sonsöz
Yolsuzluk ve yoksulluk üretmekten başka işlevi kalmamış gözüken
siyasal iktidarlar halk nezdinde güvenlerini ve itibarlarını yitirme
noktasına gelmişlerdir. Parlamento ve hükümetlerin yapması gereken
şey, başarısızlığı kanıtlanmış ve toplumsal/siyasal desteği kalmamış
IMF, Dünya Bankası politikalarından vazgeçmektir.
ÇÖZÜM EMEK PLATFORMU PROGRAMINI HAYATA GEÇİRMEKTİR.
TÜRKİYE’NİN BU PROGRAMI UYGULAYACAK VE KRİZLERİ AŞACAK
GÜCÜ VARDIR.
28 Mart 2001
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A) MALİ SİSTEME VE SERMAYE HAREKETLERİNE YÖNELİK KISA
VADEDE UYGULANMASI GEREKEN POLİTİKALAR
1. Yaşanılan krizin ana nedenlerinden biri olan kısa vadeli yabancı
sermaye girişleri ve çıkışları, vergi ve para politikası araçlarıyla
kontrol altına alınmalı ve bu doğrultuda 32 sayılı kararname
yeniden düzenlenmelidir.
2. Türkiye’nin kısa vadeli dış borçları uzun vadeye yayılmalıdır.
3. Merkez Bankası’nın döviz kuru ve faiz hadlerini birbirinden
bağımsız iktisat politikası araçları olarak kullanma olanağı
yeniden oluşturulmalıdır.
4. Döviz tevdiat hesaplarına uluslararası faiz hadlerinin üzerinde
faiz verilmeyerek TL’nin dövizle ikamesi caydırılmalıdır.
5. İç borç stokunun, bütçenin faiz dışı fazla vermeye zorlanması
yoluyla tedricen azaltılamayacağı belli olmuştur. Yurtiçi borç
stokunun mali sisteme ve giderek tüm reel ekonomiye olan
yükünü azaltmak için Hazine, Merkez Bankası ve bankacılık
kesimi arasında borcun vadesini uzun döneme yayan ve bu
borcun reel faiz yükünü düşüren bir düzenleme yapılmalıdır.
6. Batık bankalar tasfiye edilmeli ve sorumlularından hesap
sorulmalıdır.
7. Banka sistemi plânlı bir rasyonelleştirmeye tâbi tutulmalı;
bankaların mevduat ve kredi faizlerini ölçüsüz arttırmaları
engellenmeli; mevduat garantisi küçük tasarruf sahiplerini
koruyacak şekilde tedricen daraltılmalıdır.
8. Bankaların mevduat ve TCMB kredileri dışında kaynak
kullanmaları ve yurtdışından borçlanmaları etkin bir denetim
altına alınmalıdır. Türkiye’deki özel bankalara kredi açan
yabancı bankaların alacaklarını Hazine garantisi kapsamına
alan uygulamaya son verilmelidir. Özel finans kurumları devlet
denetimi altına alınmalıdır.
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9. Tarım üreticilerine hizmet vermesi gereken Ziraat Bankası,
esnaf ve sanatkara hizmet vermesi gereken Halk Bankası, sosyal
konut talebine ve finansmanına cevap vermesi gereken Emlak
Bankası gibi kamu ihtisas bankaları asli görevlerini yapacak
şekilde yeniden yapılandırılmalı, bu bankaların özelleştirilme
süreci durdurulmalı, siyasî baskılardan uzaklaştırılarak sektör
temsilcilerini ve sosyal tarafları da içerecek özerk ve katılımcı
bir yönetime kavuşturulmalıdır. Sorumlular, kamuoyunu aldatıcı
sahte görev zararı beyanlarından kaçınmalıdır.
B) İKTİSADİ İSTİKRAR VE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN
UYGULANMASI GEREKEN POLİTİKALAR
1. Öncelikle 21 Şubat 2001 tarihli krizin ülke ekonomisi ve çalışanlar
üzerindeki tahribatı ve etkileri tespit edilmeli, sorumlularından
hesap sorulmalıdır.
2. Kamu çalışanlarının krizden doğan kayıpları başta olmak üzere
geçmiş yıl kayıpları giderilmeli, süresi uzatılan yetki yasası ile
eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle, ücretler insan onuruna
yaraşır bir hayat sürecek düzeye getirilmelidir.
3. Her ne sebeple olursa olsun işçilerin ve kamu çalışanlarının
resen veya zorunlu emekliliği düşünülmemelidir
4. Bütçelerin faiz ödeme öncelikli bir aktarma organına
dönüşmesine son verilmeli; yıllardır kısıtlanan eğitim, sağlık,
adalet ve sosyal güvenlik, altyapı yatırımları gibi sosyal ve
ekonomik harcamalar ile personel ödeneklerine ağırlık
verilmelidir. Kamu tarafından sağlanan, her kademedeki eğitim
ve sağlık hizmetleri parasız olmalıdır. Bütün dengeleri alt üst
olmuş, temel ilkeleri tamamen çökmüş olan 2001 yılı bütçesi
bu anlayışla yeniden düzenlenmelidir.
5. Kamu mali sistemindeki parçalı yapıyı sona erdirecek,
kamu hizmetlerinde etkinliği ve saydamlığı arttırıcı
düzenlemeler içerecek kapsamlı bir bütçe ve harcama reformu
gerçekleştirilmelidir. Bütçe dışı harcama ve fonlar bütçe
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kapsamına dahil edilmeli ve bütçe harcamalarında kamu yararı
esas alınmalıdır.
6. Bütçe görüşmelerini sadece bir tahmin olan Bütçe Kanunu ile
sınırlı olarak sürdüren parlamentonun, bütçe gerçekleşmelerini
içeren Kesin Hesap Kanun Tasarılarını daha ciddi incelemesi
sağlanmalıdır. Meclisin bu ilgisizliği, yurttaşlar adına kullanılan
bütçe hakkını zaafa uğratmaktadır.
7. Kayıt dışı ve yasadışı iktisadî faaliyetler ve yolsuzluklar önlenmeli;
kimi medya, bürokrat ve siyasetçinin de katıldığı her kademedeki
mafyalaşma ve çeteleşme engellenmeli, saptandığında ağır
yaptırımlar uygulanmalıdır. Bunun temel aracı olarak, kamudaki
denetim birimlerinde denetim faaliyetleri etkin hâle getirilmeli,
aralarında eşgüdüm sağlanmalıdır. Kamu ve özel kuruluşların
denetimine, çalışanları temsil eden sendikal ve meslekî
kuruluşların katılması, ilke olmalıdır. Sendikal örgütlenme, kayıt
dışılığın panzehiri olarak desteklenmelidir.
8. Kamu kaynaklarının adaletsiz, dengesiz, kamu yararı
gözetilmeden kullanılmasına neden olan ve bir toplumsal
hastalığa dönüşen yolsuzluk olaylarına karşı yönetsel, yargısal
ve toplumsal denetim aracılığıyla mücadele edilmelidir.
9. Özelleştirmeler ve işten çıkartmalar derhal durdurulmalıdır.
“Kaynak yaratma” adı altında ülkemizin bağımsızlığı, gelişmesi
ve geleceği için stratejik önemi haiz olan savunma, ulaştırma,
iletişim, enerji dağıtımı, madencilik, kentsel hizmetler, tarım
vb. sektörlerdeki KİT’leri bile satmayı öngören politikalar terk
edilmelidir.
10. Örgütsüz ve ucuz emeğe dayalı ekonomi politikalarından
vazgeçilmelidir. Tüm çalışanlara ve emeklilere insan onuruna
yaraşır bir gelir sağlanmalıdır.
11. Türkiye’ de sağlık sektörü için gerçekçi ve toplum yararına
bir planlamaya gereksinim vardır. Sağlık sektörüne en az
%10 bütçe payı ayrılmalıdır. Sektörün etkin çalışabilmesi için
kaynakların ve hizmet üretimlerinin tek elden yönetilmesi
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gerekmektedir. Sağlıkta finansman modeli genel vergilerle
oluşan genel bütçe sistemi olmalıdır. Bir sağlık sisteminin kalbi
toplumun en uç noktalarına kadar ulaşabilecek birinci basamak
sağlık hizmetleridir. Türkiye’de sağlık ocağı, sağlık evleri ve
dispanserlerin sayısal ve donanım yetersizliği giderilmelidir.
Birinci basamak ile hastaneler arasında sevk sistemi işletilmeli
ve bu uygulama tam süre politikası ile pekiştirilmelidir.
Toplumsal sağlık düzeyinin gelişmesi için sağlık hizmetlerine
toplum katılımı sağlanmalı, bölgelerarası sağlık alanındaki
dengesizlikler giderilmelidir.
12. Emlak Bankası’nca Emlak Konut Şirketi’ne Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı payları biçiminde aktarılan Konut Edindirme
Yardımı birikimleri başvuru sahiplerine derhal ve nakden
ödenmelidir.
13. Zorunlu tasarruf hesabındaki birikimlerin toplamı, yani ana
para ve nemalar 01/06/2000 tarihli döviz kuruna bağlanarak
ve piyasa rayiçleri üzerinden nemalandırılarak hak sahiplerine
derhal ve nakden ödenmelidir.
C) KALKINMA POLİTİKALARI
1. Türkiye’de devletin küçültülmesi yönündeki politikalar,
kamu kesimi potansiyelinin kalkınma amaçlı olarak harekete
geçirilmesi önünde engel oluşturmaktadır. Türkiye’de faiz dışı
bütçenin milli gelire oranı yüzde 21 oranında iken, AB ülkeleri
ortalaması bunun iki katından fazladır. Sosyal devletin gelişmesi
ve kalkınmanın önünün açılması için devletin küçültülmesi
saplantısından vazgeçilmelidir.
2. Devletin ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını yeniden kazanması
ve geliştirmesi, Türkiye’nin geleceğini planlama yetilerini
yeniden kazanmasıyla mümkündür. Devletin ekonomiye
müdahale araçları güçlenmeli, ulusal egemenliğin araçları
ulusötesi sermayenin denetimine sokulmamalı, yatırımcı
ve üretimci sosyal devlet güçlendirilmelidir. Özel sektör için
yönlendirici, kamu sektörü için bağlayıcı plânlama, bölgesel
ve sektörel bağlantıları etkin bir şekilde oluşturularak
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başlatılmalıdır. Planlamanın hiyerarşik her aşamasında,
toplumun tüm kesimlerinin örgütsel temsilcileri aracılığıyla
demokratik katılımı sağlanmalıdır.
3. Ülkemizin bilim ve teknoloji politikaları temelinde, ulusal
stratejik kalkınma programlarını uygulayabilmesi için eğitim
sisteminde, tüm çalışanların çalıştıkları alanda her türlü
üretim bilgisine sahip, araştırıcı özellikleri gelişmiş, nitelikli
insan gücünü yaratmayı hedefleyen, yapısal bir reform
gerçekleştirilmelidir. YÖK kaldırılmalı; üniversitelerde bilimsel
ve yönetsel özerklik sağlanmalıdır.
4. Türkiye stratejik öngörüyle insan kaynakları planlamasını
da göz önüne alarak ulusal politikalarını belirlemelidir.
Bilim ve teknolojide yetkinleşme ve bunu ülkemiz ölçeğinde
toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme isteğiyle; sistemik
bütünlülük, siyasi kararlılık, süreklilik içerisinde ulusal bir
strateji saptamalıdır. İnsandan, yaşamdan ve emekten yana bir
sanayileşme politikasını, toplumsal bir proje çerçevesinde tüm
ilişkileri yeniden düzenleyerek ele almalıdır.
5. Madencilikte planlı ulusal bir politika belirlenmeli, madencilik
üretimine sadece ihracat kalemi olarak bakılmamalıdır. Yaşanan
krizi atlatabilmek için madenlerimiz, üretimden pazarlanmasına
kadar “boraks” örneğinde olduğu gibi kamu mülkiyetini esas
alan bir anlayışla ele alınmalı, ulusal ve uluslararası sermayeye
teslim edilmemeli, yeni yatırımlarla çağdaş teknolojiye
kavuşturulmalıdır.
6. Ülkemizde “Stratejik Ulusal Enerji Planı” acilen hazırlanmalı ve
kısa, orta ve uzun vadeli alt planlar hızla devreye sokulmalıdır.
Sektördeki tüm özelleştirmeler geri alınmalı ve tüm imtiyazlar
iptal edilmelidir. Enerjiyi ucuza üretebildiğimiz ölçüde sanayi
ürünlerimizin rekabet şansı olabileceği unutulmamalıdır.
Ucuza üretmenin birinci koşulu, ulusal kaynaklarımızın
ulusal politikalar çerçevesinde hızla değerlendirilmesinden
geçmektedir. Alternatif temiz enerji kaynaklarına yönelinmelidir.
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7. Gündemde olan Endüstri Bölgeleri Yasa Tasarısı, yabancı
sermayenin kuralsız mal, hizmet, teknoloji ve finansıyla
işleyecek; kamusal denetim mekanizmalarını yok edecek; bu
anlamda ulusal sanayiyi çökertecek, çevre ve doğal kaynakları
tahrip edecek bir yaklaşım getirmektedir. Bu Yasa Tasarısı’ndan
vazgeçilmelidir.
8. Türkiye’de kuralsız yabancı sermayenin uygulamalarına örnek
oluşturan onsekiz adet Serbest Bölge küreselleşme ideolojisinin
bir uzantısı olup kamusal denetime ait bütün mevzuatı
dışlamakta ve sendikal örgütlenmeyi engellemektedir. Serbest
Bölgeler kaldırılmalıdır.
9. Kamu arazileri bütçe açıklarını kapatmak için, “kaynak paketi”
adı altında kelepir fiyatlarla satılmamalı; “yurttaşlarımızın
eşit yararlandırılacağı düzenlemeler” için, kamu elinde
tutulmalıdır. Kentsel toprak rantının kamuya geri döndürülmesi
sağlanmalıdır.
10. Parçacı ve yasak savıcı imar uygulamaları kaldırılmalı,
imar, gecekondu ve orman afları yasaklanmalı, su havzaları
korunmalı, “kente karşı suç” tanımı yasal ve toplumsal
yaptırımlarla güvence altına alınmalı, çevreye duyarlı imar
planları hazırlanmalıdır.
11. Deprem sonrası süreçte oldu-bittiyle önümüze dayatılan
yaşanabilir, güvenli, dayanıklı yapı üretim ve denetimi sürecini,
sermayeye ticari bir alan olarak teslim eden 595 sayılı KHK ve
bu kanuna dayanılarak TMMOB Kanununa müdahale eden 601
sayılı KHK ve ilgili tüm yönetmelikler iptal edilmeli, kamusal
denetim etkinleştirilmelidir.
12. Tarımın tasfiyesini amaçlayan süreç, kentlere çok hızlı bir göç
dalgası yaratacak; yıkım boyutunda ekonomik – toplumsal bir
fatura oluşturacaktır. Bu nedenle dengeli kalkınma politikaları
ve bölgesel planlama ile tarımın yeniden canlandırılması ve
âtıl kaynakların yeniden faaliyete geçirilmesi sağlanmalıdır. Bu
amaçla, köye dönüş bir araç olarak değerlendirilmeli ve göçe
neden olan ve göçün yaratacağı olumsuzluklar tüm yönleri ile
giderilmelidir.
139

13. Uzun bir süredir gündemde tutulan ve “reform” olarak
getirildiği öne sürülen Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı ile,
işletmeci belediyecilik ve Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı anlayışı
çerçevesinde; kent ve imar rantlarının, özelleştirmelerin ve
kamu arazilerinin satışlarının önü açılacaktır. Yasa Tasarısı,
toplum yararına olarak yeniden düzenlenmelidir. Yerel
yönetimlerce toplumsal hizmetlere “şirket”, kentli yurttaşa
“müşteri” gözüyle bakan yaklaşımlara son verilmeli, demokratik
katılım ve kamusal denetim yaşama geçirmelidir.
14. Sanayileşmeye hem doğrudan hem dolaylı hizmet veren
ulaştırma sektörümüzde; ülkemizin jeolojik, jeopolitik ve
kültürel yapısı gözönüne alınarak, kent içi ana ulaşımları da
kapsayacak şekilde, ilke ve hedefleri ortaya koyacak uzun
vadeli ulusal ulaştırma ana planı hazırlanmalı ve buna bağlı
olarak ulusal ulaştırma politikaları belirlenmeli, demiryolu ve
denizyolu taşımacılığı özendirilmeli, kaynak israfına yol açan
otoyol projelerinden vazgeçilmelidir.
15. Toprak, özenle korunması gereken bir doğal kaynaktır ve her
ülkedeki varlığı sınırlıdır. Bu varlık kamu yararına korunmalı,
kapsamlı bir toprak reformu gerçekleştirilmelidir.
16. Emeğin serbest dolaşımına izin vermeyen, sadece mal ve
hizmetlerin serbest dolaşımı anlamına gelen Gümrük Birliği’
ne ilişkin Ortaklık Konseyi Kararı gözden geçirilmelidir.
Dünya Ticaret Örgütü ve OECD bünyesinde yürütülen hizmet
ticaretinin serbestleştirilmesi çalışmaları askıya alınmalıdır.
GATS 1994 Anlaşmaları içinde kalkınma politikalarına aykırı
düzenlemelerin yeniden müzakere edilmesi için uluslararası
girişimlerde bulunulmalıdır.
17. İthal edilen malları ülkemizde üretmeye, ihracatı arttırmaya
yönelik yatırım projeleri teşvik edilmelidir.
18. İthalatı denetleyebilmek ve lüks tüketim malları ithalatını
caydırabilmek için tarife dışı engeller kullanılmalıdır. Özellikle
demir çelik ve tekstil hammaddesi ithalatında ihtisas
gümrüklerine işlerlik kazandırılmalıdır.
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19. Rekabet Kurulu imalat ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin
minimum etkin ölçekle çalışmalarını sağlayacak, firma
birleşme, yatırım koordinasyonu, yeni firmaların sektöre girişini
sağlayacak teşvik veya zorlaştırma gibi uygulamalar yapmalıdır.
20. İhracatın bileşimi yüksek katma değerli ürünler lehine
değiştirilmeli, bu yönde sanayi, finansman ve teknoloji
planlaması yapılmalıdır.
21. Banka kredilerinin dengeli kalkınmanın gerektirdiği şekilde
kullanılması sağlanmalıdır.
22. Türkiye Kalkınma Bankası ve İller Bankası gibi kamu kalkınma
ve yatırım bankacılığı, gerçek işlevleri ve kuruluş amaçları
doğrultusunda çalışır duruma getirilmelidir.
23. Bölgesel kalkınma politikaları yeniden canlandırılmalı,
bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi sağlanmalıdır.
D) VERGİ POLİTİKALARI
1. Otokontrol aracı olarak servet beyanı ve benzeri inceleme
teknikleri getirilmeli, vergi yönetimi, denetimi, ücret, araç ve
gereç yönünden daha da güçlendirilmelidir.
2. Sermaye gelirlerinin vergi gelirlerine katkısı arttırılmalıdır.
Vergi adaletini ve herkesten mali gücüne, servetine ve gelirine
göre vergi alınması ilkesini sağlayacak bir vergi reformu
gerçekleştirilmelidir.
3. Verginin tabana yayılması, vergi ve sigorta incelemelerinin
yaygınlaştırılması, ücretlilere vergi iadesinin aylık hale
getirilerek kapsamının genişletilmesi, faiz gibi menkul sermaye
gelirlerinin ve özellikle kamu borç senetleri gelirlerinin üniter
tarife kapsamına alınması sağlanmalıdır.
4. Bu amaçla gerçekleştirilecek vergi reformunun; Gelir idaresinin
sorunlarına çözüm getirecek, vergi denetim örgütlerinin ve
3568 sayılı Yasaya tabi meslek mensuplarının sorunlarına ,vergi
kanunlarındaki eksiklik ve yanlışlıklardan doğan sorunlara,
vergi yargısının, vergicilik ve ekonomiyle ilgili diğer kurumsal
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ve yasal düzenlemelerdeki (bankacılık sistemi, sermaye
piyasası ve Türk Ticaret Kanunu, kara paranın önlenmesi gibi)
eksiklik ve yanlışlıkların doğurduğu sorunlara çözüm getirecek,
düzenlemeleri aynı anda yapmayı amaçlayan kapsamda olması
gerekir.
5. Vergi sisteminde bulunan teşvik, muaflık ve istisnalar ile
indirimler ekonominin içinde bulunduğu durum dikkate
alınarak, yeniden gözden geçirilmeli, üretimi, ihracatı ve
istihdamı özendirici hale getirilmelidir.
6. Lüks tüketimden daha yüksek oranda vergi alınması
sağlanmalıdır.
7. Dar ve sabit gelirlilerin aleyhine olan dolaylı vergilerin (tüketim
vergilerinin) vergi sistemi içindeki ağırlığı azaltılmalıdır.
8. Ücretliler için uygulanan özel indirimin makul bir süre içinde
asgari ücret düzeyine çıkarılması sağlanmalıdır.
9. Gelir vergisi tarife dilimlerinin en az yeniden değerleme
oranında artışı sağlanmalıdır.
10. Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmeli,
bu amaçla hamiline yazılan belgelerden nama yazılı belgelere
geçilmelidir.
E) TARIM POLİTİKALARI
1. Tarıma ilişkin destekleme kurumlarının özelleştirilmesi,
işlevsizleştirilmesi veya tasfiyesine yönelik IMF / Dünya Bankası
programı derhal durdurulmalıdır.
2. Türkiye’nin net ithalatçı olduğu başta buğday, pamuk olmak
üzere tarım ürünlerinde gümrük vergileri korunmalı, böylece
hem tarımsal üreticiliğin yaşaması sağlanmalı, hem ülkenin
besin güvenliği korunmalı, hem de gümrük vergilerinin tarıma
dönük Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklarını beslemesi
sağlanmalıdır.
3. Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri’ni her türlü mali desteğin
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dışında bırakan 4572 sayılı düzenleme değiştirilmeli; Yeniden
Yapılandırma Kurulu, Dünya Bankası güdümünden çıkarılmalıdır.
4. Tarımda kooperatif türü örgütlenme desteklenmeli, bu
kuruluşların alım fiyatlarına kredi yoluyla desteklenmeleri
sağlanmalıdır.
5. Mevcut desteklerin yerine geçirilmek istenen ve üretimle
ilişkilendirilmeyen doğrudan gelir desteği uygulaması terk
edilmeli, bu araç yeni bir ürün deseni oluşturulmasına dönük
tamamlayıcı bir destekleme unsuru olarak kullanılmalıdır.
6. Sulama, toprak ıslahı, toplulaştırma, tohumluk, damızlık
üretimi, eğitim, yayım, AR-GE’ ye yönelik yatırımların ve
desteklemelerin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
7. Hayvancılık desteklenmelidir ve et ithali önlenmelidir. Ayrıca yok
edilen çayır-meralarımızın geri kazandırılması sağlanmalıdır.
F) DEMOKRATİKLEŞME, SENDİKAL VE SOSYAL HAKLARA YÖNELİK
POLİTİKALAR
1. Demokratikleşmenin önündeki en büyük engel olan 1982
Anayasası yerine, evrensel hukuk ilkeleri temelinde ulusal
bağımsızlığı ve ulusal egemenliği, demokratik hak ve
özgürlükleri ve insan haklarını koruyan ve güvence altına
alan çağdaş, eşitlikçi ve özgürlükçü bir Anayasa, özgür bir
ortamda tartışılarak ve tüm halk kesimlerinin etkin katılımı ile
hazırlanmalıdır.
2. Bu bağlamda yasalar, çağdaş, özgürlükçü demokratik düzenin
gereklerine uydurulmalıdır. Hukuk devleti olmanın temel koşulu
olan hukukun üstünlüğü ilkesi hayata geçirilmelidir. Çalışanların
haklarının tanınması doğrultusunda ILO normlarına uygun
düzenlemeler yapılmalıdır.
3. Sendikaların, Demokratik Kitle Örgütlerinin ve Meslek
Örgütlerinin televizyon radyo vb. kurma ve işletmeleri önündeki
yasal engeller kaldırılmalıdır. Sendikalaşmanın özendirilmesi
için sendikalı çalışanlar tarafından üretilen ürünlere, “bu
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ürün sendikalı çalışanlar tarafından üretilmiştir” ibaresinin
bulunduğu sosyal etiketleme yapılmalıdır.
4. Çocuk işçi çalıştırmaya son verilmeli, sayıları 1,6 milyonu bulan
çocuk işçiler eğitime yönlendirilmelidir.
5. Yabancıların ülkemizde kaçak olarak çalışmaları önlenmelidir.
6. Hükümet ve parlamento, kamu çalışanlarının toplu sözleşme
ve grev hakları önündeki engelleri kaldırmalı; sendikal hakları,
onaylanmış uluslararası sözleşmelere, ILO sözleşmelerine
ve yetkili organ kararlarına uygun hale getirecek biçimde
düzenlemelidir.
7. Kamuda her iktidar değişikliğinde yaşanan siyasal
kadrolaşmalara son verilmeli, atama, nakil, terfi, denetim,
teftiş ve cezalar objektif kriterlere dayandırılmalı, çalışanlarla
ilgili bütün kararlarda çalışanların örgütleri müdahil olarak
yer almalıdır. Sendikal çalışmalar dolayısıyla verilen disiplin
Cezaları tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalı, açılan
adli, idari, disiplin soruşturmaları ve sürgünler durdurulmalıdır.
8. Hükümet tarafından TBMM’ ne sunulan ve Genel Kurul’ da
görüşülmeyi bekleyen, kamu çalışanlarının iş güvencesini
ortadan kaldırmayı ve memuriyete son vermeyi hedefleyen yasa
tasarısı geri çekilmelidir.
9. İşten çıkartmaların ekonomik kriz nedeni ile daha da yoğunlaştığı
koşullarda işsizlik ödeneğine hak kazanma koşulları ile ödenek
miktar ve süreleri çalışanlar lehine yeniden düzenlenmelidir.
Tüm çalışanlar için iş güvencesi sağlanmalıdır.
10. İç ve dış sermayeye yeni kâr alanları açmak isteyen bireysel
emeklilik ve özel sağlık sigortası düzenlemelerine dair girişimler
durdurulmalıdır. Sosyal Sigortalar Kurumunda prime esas
ücretin taban ve tavanları günün koşullarına göre yeniden
belirlenmelidir.
11. Köşe dönmeciliği teşvik eden anlayışlardan vazgeçilmeli;
ülkesinin, halkının ve toplumun çıkarlarını ön planda tutan,
emeğe saygıyı temel alan anlayış yerleştirilmelidir.
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E M E K P L AT F O R M U
14 Nisan 2001

YOLSUZLUĞA VE YOKSULLUĞA HAYIR
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TMMOB

Bu ülkenin eliyle ve aklıyla üreten çalışanları ve emeklileri,
MERHABA!
Bugün Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce insan; kadınıyla
erkeğiyle, işçisiyle, kamu çalışanlarıyla, emeklisiyle, işsiziyle, doktoru,
mühendisi, veterineri, muhasebecisiyle alanlarda.
Bugün yüz binler hakkını istiyor.
Bugün yüz binler hesap soruyor.
Bugün yüz binler yolsuzluğa ve yoksulluğa hayır! Diyor.
Bize yıllardır sabredin dediler. Önce kemer sıkacağız, sonra refah
gelecek dediler. Yıllardan beri aynı masalı dinliyoruz. İktidardaki
partiler, başbakanlar, bakanlar değişiyor, ama masal aynı.
Hepsi bizim sıkıntılarımızı, sorunlarımızı çözme vaadiyle hükümet
oldu.
Ama hepsi bizi değil sermayeyi, patronları kolladı.
Bu kez aldanmak istemiyorsak, taleplerimizi, haklarımızı sonuna
kadar savunmaya devam etmeliyiz.
Yalanlara inanmak yerine, taleplerimizi haykırmalıyız.
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Bize ülke batıyor diyecekler. Bize çocuklarımızın geleceği diyecekler.
Bize işyerleriniz batıyor diyecekler.
Bunlardan kurtulmak için daha az ücret almaya, işsiz kalmaya,
aşsız yaşamaya katlanın diyecekler.
Ama kendileri gönüllerince yaşamaya devam edecekler.
Bir ülke düşünün ki milyonlarca insanı işsiz. Bir ülke düşünün ki
milyonlarca insanı açlık sınırında. Bir ülke düşünün ki insanların
büyük çoğunluğu geleceğinden ümitsiz ve yine bir ülke düşünün ki,
lüks otomobiller için kuyruğa girenler var. Bir ülke düşünün ki bayat
ekmek arayanlar varken yedi gün yerine beş gün et yiyin diyerek
insana öğüt veren, yoksullukla alay edenler var.
Soruyorum; bu ülkede huzur, bu ülkede çalışma barışı, bu ülkede
umut olur mu?
Krizden kurtulmak, geleceğe umutla bakmak istiyorsak bu tabloyu
değiştirmek zorundayız. Reçeteyi değiştirmek zorundayız
Emek Platformu’nun Programı bellidir. Ülkeyi krize kim soktuysa
bedelini de o ödemelidir.
Bankaları kim hortumluyorsa, bedelini o ödemelidir.
İç ve kısa vadeli dış borç ödemeleri yeniden takvimlendirilmelidir.
Rant ekonomisi sona ermeli, kalkınmayı hedef alan ekonomik
politikalar uygulanmalıdır. Rant gelirleri vergilendirilmelidir.
Herkes servetine denk düşen vergi ödemelidir.
İş güvencesi derhal çıkmalı, işsizlik sigortasının kapsamı
genişletilmelidir.
Ekonomik kriz gerekçesiyle işten çıkartmalar engellenmeli; bu
konularda çalışanların örgütleri söz ve karar sahibi olmalıdır.
Örgütsüz ve ucuz emeğe dayalı ekonomi politikalarından
vazgeçilmelidir. Tüm çalışanlara ve emeklilere insan onuruna
yaraşır bir gelir sağlanmalıdır. Vergi kaçıran, sigortasız işçi
çalıştıran kayıt dışı ekonominin üzerine gidilmelidir.
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Kamu çalışanlarına ILO standartları çerçevesinde grevli toplu
sözleşmeli sendikal haklar tanınmalıdır.
Toplumu tümüyle yoksullaştıran, açlığa terk etme anlayışlarıyla
yapılan tüm zamlar geri çekilmelidir.
Krizler ve enflasyon nedeniyle eriyen ücretlerimizdeki kayıplar
derhal giderilmelidir. Resen emeklilikten vazgeçilmelidir.
Özelleştirmeler ve işten çıkartmalar derhal durdurulmalıdır.
Devleti küçülteceğiz diyerek sosyal devleti yok eden politikalara son
verilmelidir. Kriz koşullarında sosyal devlet daha da güçlü olmalıdır.
Yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gidilmeli, başta siyasiler olmak
üzere hangi kademede olursa olsun sorumluları açığa çıkarılmalı ve
hesap sorulmalıdır.
Anayasa, siyasi partiler ve seçim yasaları derhal değiştirilmeli,
demokratikleştirilme sağlanmalıdır.
Bütün bunları yaparsak sermaye kaçar diyebilirler. Bu dayatmaları
kabul etmiyoruz. Kendilerine başka yaşayacak yer bulanlar bırakın
gitsinler. Bu ülkenin sorunlarını çözebilecek yeterli potansiyeli vardır.
Bugünkü hükümet bizlerin güvenini kazanacak hiçbir düzenleme
yapmadı. Uyarılarımızı dinlemedi.
Bizler bu taleplerin temsilcileri olarak Hükümet’e defalarca
başvurduk. Üyelerimizin, halkın taleplerine kulak verin dedik. İktidar
partileri bu talepleri duymazdan geldi. Bu partilerin liderleri sanki
başka bir ülkede yaşıyor gibi davrandı.
Hükümet Emek Platformunun taleplerini dinleyip sorunlarımıza
çözüm bulacağı yerde meşru ve demokratik taleplerimizi dile
getirmeyi alanları yasaklayarak engellemeye çalışmaktadır. Emek
Platformu Başkanlar Kurulunun 13 Mart 2001 tarihinde almış olduğu
karar çerçevesinde bugün 55 ilde etkinliklerimiz yapılırken 19 ilde bu
etkinliklerimiz anlaşılmaz gerekçelerle yasaklanmıştır.
Emek Platformu olarak yapacağımız mitinglerin yasaklanması,
Hükümetin yanlış tutumunda ısrar ettiğini göstermektedir. Bu
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mitingleri düzenleyen örgütler yıllardır demokrasiyi savunmakta,
alanlarda halkın taleplerini dile getirmektedir. Emek Platformunun
yapacağı eylemleri yasaklamak Emek Platformu’nun sesini duymaktan
korkmak demektir.
Hükümet sivil sıkıyönetim uygulamalarından derhal vazgeçmeli,
bu uygulamalarla Emek Platformunu susturamayacağını anlamalıdır.
Dünya ve ülkemiz tarihi halkın sesinden korkan siyasilerin siyasi
ömrünün uzun olmadığını göstermektedir. Hükümet bu korkudan vaz
geçmeli, Emek Platformu’nun taleplerini yerine getirmelidir.
Bugün ağzımızı kapatmak halkın taleplerini ortadan kaldırmaz.
Bizler Hükümetin değil, emeğiyle geçinen halkın temsilcileriyiz. Onlar
istediği sürece alanlarda, sokaklarda olacağız.
Hükümet sesimize kulak vermeli. Emek Platformunun programını
dikkate almalıdır. Hükümet demokratik ve
meşru eylemleri yasaklayarak tepkileri ortadan kaldıracağını
düşünmemelidir. Yasaklama yönündeki girişimler demokrasiyi
ortadan kaldırır. Bu yöndeki kararları kınıyor, değiştirilmesini talep
ediyoruz.
Siyasi iktidarlar IMF ve Dünya Bankasının önerilerini dinlemekten
ve uygulamaktan vazgeçmelidir. Bu ülkeyi kurtaracak olan, IMF
ve Dünya Bankası, onların önerileri değildir. Bu ülkeyi sermayenin
programı değil, Emek Platformunun programı düze çıkaracak, Emek
Platformu’nun Programı kurtaracaktır.
Bize sırt çevirenlere sırtımızı dönmeliyiz. Bizi alanlarda, sokaklarda
emniyet güçleriyle karşı karşıya getirmek isteyenlere dur demeliyiz.
Bunu başardığımız gün haklarımızı kazanmamız, taleplerimizi elde
etmemiz mümkün olacaktır.
Bunu başardığımız gün, özgür ve demokratik bir ülkede; aşı, işi,
umudu olan insanlar olarak yaşayacağız.
Bunu başardığımız gün, çocuklarımız için, geleceğimiz için
korkmaktan vazgeçeceğiz.
Bunu başaracağımız inancıyla hepinizi saygıyla selamlıyoruz.
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E M E K P L AT F O R M U
18 Nisan 2001

EMEK PLATFORMU
BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI
BASIN AÇIKLAMASI
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TMMOB

Emek Platformu Başkanlar Kurulu 18 Nisan 2001 tarihinde TMMOB
Genel Merkezinde toplanmıştır.
13 Nisan 2001 Cumartesi günü, tüm engelleme çabalarına rağmen,
87 merkezde 1 milyona yakın çalışanın ve emeklinin katılımıyla tüm
yurt çapında son derece başarılı eylemler tam bir disiplin ve coşku
içinde, amacına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Emek Platformu
Başkanlar Kurulu, bu meşru ve demokratik eylemlere katılan ve Emek
Platformu Programına çeşitli biçimlerde destek veren halkımıza,
üyelerimize ve diğer kuruluşlara teşekkür etmektedir.
13 Nisan 2001 tarihinde Devlet Bakanı Kemal Derviş tarafından
açıklanan program, ulusötesi sermayenin sözcüsü IMF ve Dünya
Bankası’nın talepleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu program
ülkemizin ve halkımızın hiçbir sorununu çözmeyecek ve aksine bu
sorunları daha da ağırlaştıracaktır. Emek Platformu Başkanlar
Kurulu, Türkiye’nin sorunlarının çözümünün Emek Platformu
Programının hayata geçirilmesinden geçtiğini kamuoyuna bir kez
daha açıklamaktadır.
Emek Platformu dünyada ve Türkiye’de çalışanların sorunlarının dile
getirildiği 1 Mayıs’ın bu yıl da yurt çapında alanlarda, gerçek amacına
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uygun bir biçimde kutlanacağı inancını taşımakta ve bu etkinlikleri
desteklemektedir. Başkanlar Kurulumuz, 1 Mayıs’ın bu yıl ücretli izinli
hale getirilmesini ve daha sonra da 12 Eylül 1980 öncesinde olduğu
gibi genel tatiller içine alınmasını talep etmektedir.
Emek Platformu, Başkanlar Kurulunun 13 Mart 2001 tarihinde aldığı
karar doğrultusunda çalışmalarını ve etkinliklerini sürdürmektedir.
Emek Platformu Programının kamuoyuna daha etkili bir biçimde
tanıtılması doğrultusundaki çalışmalarımız yoğunlaştırılacaktır.
Taleplerimizin gerçekleşmemesi ve kazanılmış haklarımızın geri
alınması uygulamalarının sürmesi Emek Platformu tarafından
çalışanları genel greve davet etmek anlamında değerlendirilmektedir.
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E M E K P L AT F O R M U
16 Eylül 2001

Son dönemde TBMM’de gündeme gelen ‘Anayasa Değişikliği’
tartışmasına ilişkin Emek Platformu’nun konu hakkındaki görüşleri
ve kimi öncelikli önerileri ilişiktedir.
Kamuoyuna sunulur.
Emek Platformu
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TMMOB

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ
GİRİŞ
1982 Anayasası 12 Eylül rejimiyle gerçekleştirilenleri sürekli
hale getirebilmek, bu uygulamaları güvence altına almak için
hazırlanmıştır.
Anayasadaki demokratik ilkelere uygun olmayan, insan hak ve
özgürlüklerini sınırlayan anlayışın basit düzenlemelerle giderilmesi
mümkün değildir. Bugün yapılması gereken, toplumun beklentileri
doğrultusunda Anayasanın bütünüyle gözden geçirilmesi ve yeniden
yazılmasıdır.
Parlamentonun bugünkü yapısının böyle bir Anayasa değişikliğini
gerçekleştirmeye uygun olmadığını üzülerek görmekteyiz. Bu
nedenle, Parlamento, Anayasa’da ancak sınırlı bazı değişikliklerin
yapılmasını gündemine almıştır.
Bütün olumsuzluklara karşın, sınırlı da olsa bir Anayasa
değişikliğinin Parlamento gündemine gelmesini bir gelişme olarak
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değerlendiriyoruz; fakat Parlamento dışındaki toplumsal dinamikleri,
özellikte sivil toplum örgütlerinin bu sürecin dışında tutulmasının
önemli bir eksiklik olduğunu vurgulamak istiyoruz.
Anayasa değişiklikleri Avrupa Birliği istediği için değil, halkımızın
ihtiyacı ve hakkı olduğu için yapılmalıdır.
Bizler bu aşamada, yukarıda açıklanan gerçekleri de göz önünde
tutarak, yapılacak Anayasa değişiklikleri ile ilgili olarak yalnızca
alanlarımızla doğrudan bağlantılı yaklaşımları belirtmekle
yetiniyoruz.
Anayasa’da düşünce özgürlüğünü sınırlayan değil, bireyin demokratik
hak ve özgürlüklerini geliştiren bir yaklaşım benimsenmelidir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter devlet yapısının bütünlüğü,
bağımsızlığı, ulusal egemenlik, demokratik ve laik sosyal hukuk
devleti, parlamenter demokratik düzen ve insan hakları gerçek
anlamıyla korunmalıdır.
Örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
Yargı bağımsızlığını zedeleyici hükümler Anayasa’da yer almamalıdır.
Demokratik ve şeffaf hukuk devleti kavramına tam olarak işlerlik
kazandırılmalıdır.
Sosyal devlet ilkesine aykırı yaklaşımlar terkedilmeli, Anayasa’da
sosyal devleti güçlendirici hükümler ve bunların uygulanmasını
güvence altına alacak düzenlemeler yer almalıdır.
Emek Platformunu oluşturan kuruluşları doğrudan ilgilendiren ve
ivedilikle ele alınmasında büyük yarar gördüğümüz maddelere ilişkin
önerilerimiz ekte sunulmaktadır
Saygılarımızla
EMEK PLATFORMU
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ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ
II. Zorla Çalıştırma Yasağı
Madde 18: Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.
Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda vatandaşlık ödevi
niteliğindeki beden veya fikir çalışmaları ile tutuklu ve hükümlülerin
çalışma şekil ve şartları, demokratik esaslara uygun olarak kanunla
düzenlenir.
B. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
Madde 34: Herkes, önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız
toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu hakkın
kullanımı demokratik esaslara uygun bir şekilde kanunla düzenlenir
C. Sendika Kurma Hakkı
Madde 51: Çalışanlar ve emeklileri ile işverenler, önceden izin
almaksızın, sendikalar ve sendika üst örgütleri kurma, bunlara
serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. Bu
hakların kullanılmasında uygulanacak şekil ve usuller kanunda
gösterilir. Sendikalar ve sendika üst örgütlerinin tüzükleri, yönetim
ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.
VI. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı
Madde 53: Çalışanlar ve emeklileri ile işverenler iktisadi ve sosyal
durumlarını korumak ve geliştirmek amacıyla toplu sözleşme yapma
hakkına sahiptirler. Toplu sözleşmenin nasıl yapılacağına dair usul
ve esaslar kanunla düzenlenir.
Grev Hakkı
Madde 54: Çalışanlar grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın
kullanılması kanunla düzenlenir.
VII. Ücrette Adalet Sağlanması
Madde 55: Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları
işe uygun ve insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşayabilmesini
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sağlayacak adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal
yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.
III. Siyasi Partilerle İlgili Hükümler
Madde 68:
Beşinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları
mensupları, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yüksek öğrenim öncesi
öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.
Üyelikle Bağdaşmayan İşler
Madde 82: Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Devlet ve diğer kamu
tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda : Devletin veya diğer
kamu tüzel kişilerin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı
teşebbüs ve ortaklıklarda özel gelir kaynakları ve özel imkanları
kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten
yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların ve katıldıkları
teşebbüs ve ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev
alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya
dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif,
inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle
görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak
üzere bakanlar kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi,
Meclisin kararına bağlıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan diğer görev
ve işler kanunla düzenlenir.
4. Yasama Dokunulmazlığı
Madde 83:
İkinci ve üçüncü fıkra kaldırılmıştır.
D. Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hükümler
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1. Genel İlkeler
Madde 128: DevIetin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel
kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları
kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve
diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları,
görev ve yetkileri, haklan ve yükümlülükleri kanunla düzenlenir.
Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla
düzenlenir.
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Madde 135: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
üst kuruluşları, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,
meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını
korumak, mesleki denetim yapmak için yasayla kurulan ve organları
kendi üyeleri tarafından yasada gösterilen usullere göre seçilen kamu
tüzel kişilikleridir.
Meslek mensuplarının, mesleklerini yürütebilmeleri için ilgili
kuruluşlara üyelikleri aranır. Meslek kuruluşlarının yasa, tüzük,
yönetmelik, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının denetimleri, yasada
gösterildiği şekilde seçilmiş organları aracılığıyla yerine getirilir.
İdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii kararına dayanmaksızın,
geçici veya sürekli olarak görevden uzaklaştıramaz.
Saygılarımızla
EMEK PLATFORMU DÖNEM SÖZCÜSÜ: TMMOB
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E M E K P L AT F O R M U
22 Ekim 2001

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.

20 Ekim 2001 tarihinde toplanan Başkanlar Kurulu ülkemizde
son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sorunları değerlendirmiş ve
aşağıdaki kararları almıştır.
Ekonomik kriz ve sonucunda yaşanan yoğun işten çıkarmalar,
işsizlik, yoksulluk, çalışanların ve emeklilerin reel ücretlerinin
gerilemesi, kazanılmış hakların geri alınmak istenmesi ve bunun
yanında savaş ortamı ve bu ortama ülkemizin de doğrudan dahil
edilme girişimleri karşısında Emek Platformunu oluşturan örgütlerin
Başkanları bugünden başlamak üzere sonuç alıncaya kadar ortak
eylemlilik konusunda anlaşmaya varmışlardır. Buna göre;
1. Savaş dünyayı yeniden bölüşme kavgasında bir araç olarak
kullanılmamalı, Türkiye asla bu savaş ortamına katılmamalı,
savaşa gerekçe gösterilen konuların evrensel hukuk ve insan
hakları çerçevesinde çözümü esas alınmalıdır. Bununla
birlikte terörün her türlüsünü kınayan örgütlerimiz terörü
yaratan nedenler, ekonomik ve sosyal koşullar ortadan
kalkmadıkça terörün salt askeri tedbirlerle çözülemeyeceğini
de vurgulamıştır.
2. ICFTU (Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
tarafından ‘Küresel Eylem Günü’ olarak ilan edilen 9 Kasım 2001
Cuma günü ICFTU üyesi dört konfederasyon (TÜRK- İŞ, HAK-İŞ,
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DİSK ve KESK) tarafından gerçekleştirilecek uyarı mitingi Emek
Platformu tarafından desteklenecektir.
3. DİSK VE KESK tarafından 5 Kasım 2001 tarihinde 5 bölgeden
başlatılacak olan ve Ankara’da sonuçlanacak olan ‘İşsizliğe,
Yoksulluğa, Yolsuzluğa ve Savaşa Karşı Küresel Eşitlik, Adalet
ve Barış Yürüyüşü’ Emek Platformu tarafından tüm illerde
desteklenecektir.
4. Başta 2002 Bütçesi olmak üzere ülkemizdeki çalışanlar ve
emekliler aleyhine yapılan düzenlemeler hakkında Kasım
ayı boyunca ülke çapında bölgesel toplantı ve etkinlikler
gerçekleştirilecektir.
5. Eğer uyarı eylemleri dikkate alınmazsa en kısa süre içerisinde
tarihi Başkanlar Kurulu tarafından belirlenecek ve Ankara’da
gerçekleştirilecek büyük bir kitlesel miting yapılacaktır.
6. Eğer yine de taleplerimizin gerçekleşmemesi ve kazanılmış
haklarımızın geri alınması uygulamalarının sürmesi durumunda
bu durum, daha önce Türk-İş Başkanlar Kurulunda da ifade
edildiği gibi, Emek Platformu tarafından da çalışanları genel
greve davet etmek anlamında değerlendirilmektedir.
7. Yukarıda anılan büyük kitlesel miting ve genel grev
tarih ve koşulları örgütlerin karar organları tarafından
değerlendirildikten sonra 30 Ekim 2001 Salı günü saat 1 l:00’de
TTB’de toplanacak Emek Platformu Başkanlar Kurulu tarafından
kararlaştırılacaktır.
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E M E K P L AT F O R M U
30 Ekim 2001

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal program nedeniyle
ülkemizin ve halkımızın sorunları her geçen gün daha da artmaktadır.
Uygulanan ekonomik program, iddia edilenlerin aksine, tam bir
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Emek Platformu tarafından hazırlanan
alternatif program, her zamankinden daha fazla geçerlidir. Ülkemizin
ve halkımızın sorunlarının çözümü, Emek Platformu Programının
hayata geçirilmesinden geçmektedir. Bu Hükümetin emekten yana bir
program uygulamadığı ve uygulayamayacağı artık açık olduğundan,
Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası demokratikleştirilerek, en kısa
sürede erken genel seçimlere gidilmelidir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, daha önce açıklanmış bulunan
ekonomik ve sosyal programını hayata geçirebilmek amacıyla,
oybirliğiyle, aşağıdaki meşru ve demokratik eylemleri gerçekleştirme
kararı almıştır.
−

9 Kasım 2001 günü Ankara Kızılay Güvenpark’taki mitingin
ardından 10 Kasım 2001 tarihinde, Parlamento’da temsil edilen
siyasal partilerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla “2002 Yılı
Bütçesi Değerlendirme Sempozyumu” düzenlenecektir.

−

13 Kasım 2001 günü tüm illerde kitlesel basın açıklamaları
yapılarak, Emek Platformunun 2002 Bütçesine ilişkin eleştirileri
ve önerileri kamuoyuna açıklanacaktır.
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−

17, 24 ve 25 Kasım 2001 günleri, İstanbul, İzmir, Adana ve
Diyarbakır illerinde, yöredeki demokratik kitle örgütlerinin
temsilcilerinin de katılımıyla, bölgesel salon toplantıları
düzenlenecek ve halkımızın şikayetleri dinlenecek, Emek
Platformu’nun alternatif programı ve önerileri halkımıza
anlatılacaktır.

−

Hükümetin IMF dayatması programları uygulamaya devam
etmesi durumunda, 1 Aralık 2001 günü, ülke çapında,
biçimi daha sonra belirlenip açıklanacak yaygın bir eylem
gerçekleştirilecektir.

−

Hükümetin, temel işçi ve memur haklarına yönelik tehditlerini
sürdürmesi durumunda, bu genel grev çağrısı Emek Platformu
tarafından genel grevle yanıtlanacaktır.

Emek Platformu Başkanlar Kurulu, ülkemizin dört bir köşesinde,
temel hak ve özgürlükleri için meşru ve demokratik çizgide mücadele
eden işçileri ve kamu çalışanlarını desteklemekte, kamu çalışanlarına
ve emeklilere layık görülen yüzde 10’luk zammın kesinlikle kabul
edilmeyeceğini açıklamakta, işten çıkarmaları protesto etmekte,
özellikle basında düşünülen yaygın işçi çıkartmaların engellenmesini
ve istek-dışı emeklilik planlarının durdurulmasını istemekte, 1
Aralık 2000 tarihindeki meşru eylem nedeniyle hala sürdürülen
soruşturmalara son verilmesini talep etmektedir. Emek Platformu,
bu programının hayata geçirilmesinde, ülkesini seven tüm kesimlerle
ve özellikle uygulanan programdan büyük zarar görmekte olan
çiftçiler ve esnaf- sanatkarla işbirliğini geliştirecek, yerel düzeydeki
örgütlenmesini kurumsallaştırarak daha da güçlendirme çabalarını
sürdürecektir.
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E M E K P L AT F O R M U
15 Kasım 2001

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Emek Platformu Başkanlar Kurulu 15 Kasım 2001 tarihinde
toplanarak aşağıdaki değerlendirme ve sonuçların kamuoyuna
iletilmesini kararlaştırmıştır;
1- Hükümet emeğe ve emeğin taleplerine karşı mevcut çizgisine
ısrarla devam etmektedir. Ülkeyi işsizler, yoksullarla dolduran bu
çizgi Türkiye’de yaşayan büyük çoğunluğun ve çalışanların kazanılmış
haklarına, daha da ötesi canına kast etmektedir.
2- Türkiye’nin ihtiyacı Emek Platformu’nun daha önce kamuoyuna
iletilen Emek Platformu Programı çerçevesinde bir programın
uygulanmasıdır. Bu nedenle mevcut siyasi partiler yasası ve seçim
yasasının demokratikleştirildikten sonra bir erken seçime gidilmelidir.
Emek Platformu bu amaca uygun olarak, başta 2002 bütçesine karşı
tutum olmak üzere, emekçilerin güçlerinin bütün ülke nezdinde
toparlanması ve ortaklaştırılması için etkinliklerini sürdürecektir.
3- Daha önce kararlaştırılan 17 Kasım 2001 Diyarbakır, 24 Kasım
2001 İstanbul, 25 Kasım İzmir Bölge toplantıları yapılacaktır.
4- 1 Aralık’ta illerde yerel örgütlerimizce, alanlarda en geniş
katılımla bütün Türkiye miting alanına çevrilecektir. Bu etkinliklere
başta ailelerimiz olmak üzere yaygın bir katılım için azami özen
gösterilecektir.
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5- Emek Platformu sözcülüğü 2 Aralık 2001 itibariyle Türk-İş’e
geçecektir.
Platform; süreci, ülkenin, çalışanların lehine bir ortama dönüştürmek
için genel grev dahil bir perspektif ve kararlılıkla bütün çalışanları,
işsizleri, yoksulları ve halkımızı birleşmek üzere yürüyüşünü ısrarla
devam ettirecektir.
Kamuoyuna duyurulur
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E M E K P L AT F O R M U
15 Kasım 2001

ÜLKEMİZE, GELECEĞİMİZE,
ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE
SAHİP ÇIKIYORUZ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Ülkemiz, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşamaktadır. Ülkemiz,
bağımsızlık, ulusal egemenlik ve demokrasi açısından, tarihinin en
büyük tehdidiyle karşı karşıyadır. Uygulanan politikalarla, umutlarımız
yok edilmekte; geleceğimiz ipotek altına alınmaktadır.
Hükümetler, uyguladıkları yanlış politikalarla, kamu açıklarını
büyütmüşler, IMF’nin talimatlarını yerine getiren aracılar durumuna
düşmüşlerdir. IMF politikaları Türkiye’yi iflasa götürmektedir.
Küreselleşme kavramı ile amaçlarını hoş göstermeye çalışan
emperyalizm, Türkiye’nin bağımsızlığını, ulusal egemenliği ve
demokrasiyi yok etmek istemektedir, işsizlik, yoksulluk, gelir
dağılımındaki adaletsizlik her geçen gün artmakta; devletin vergi
gelirleri, bir avuç yerli ve yabancı sermayedara ödenen faizlere bile
yetmemektedir.
Sorunlarımızın çözüm yeri olan TBMM ve siyasi partiler, ülkemizin ve
halkımızın yaşadığı bu sıkıntılar karşısında tam bir vurdumduymazlık
içindedir.
Emek Platformu, ülkemiz ve halkımız için, aşağıdaki taleplerini
tekrarlamaktadır:
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−

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin gelirleri, Anayasa’da
da belirtildiği üzere, insanca yaşamalarına imkan verecek
bir düzeye çıkarılmalıdır. Yüzde 10 oranındaki zam önerisi
reddedilmektedir.

−

Çalışanların ikramiyeleri (ek ödemeler), kıdem tazminatları
ve diğer alanlardaki kazanılmış haklarına dokunulmamalıdır.

−

Kamu çalışanlarının ve işçilerin istek-dışı emekliliği gündemden
kaldırılmalı,

−

Özelleştirmeler durdurulmalıdır.

−

Kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşmeli sendikal haklar ve
siyasi faaliyette bulunma hakkı tanınmalıdır.

−

İş güvencesi sağlanmalıdır.

−

Türkiye, komşularıyla dostluğunu geliştirmeli, Afganistan’a
asker göndermemeli, dünyada barışın güçlenmesi için çaba
göstermelidir.

−

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ve diğer bazı yatırımcı kamu
kuruluşlarını dağıtma girişimleri durdurulmalıdır.

−

İşçi çıkarmaları ve kamu kesimindeki sürgünlerle, sürgün
yoluyla emeklilik dayatması uygulamalarına son verilmelidir.

−

1 Aralık 2000 eylemi ve diğer meşru ve demokratik eylemler
nedeniyle verilen cezalar kaldırılmalı, soruşturmalar
durdurulmalıdır.

−

Zorunlu tasarruf fonundaki paralar hak sahiplerine ödenmelidir.

−

IMF talimatıyla çıkarılan ve ekonomimizi çökertecek ve büyük
toplumsal sorunlara yol açacak yasalar iptal edilmelidir.

−

Borç ödemekten ve krizin yükünü çalışanlara yüklemekten
başka hiçbir amacı olmayan ve özellikle eğitim ve sağlık
harcamalarını ve yatırımlan kısarak ülkemizin ve halkımızın
geleceğini tehdit eden 2002 yılı bütçe tasarısı reddedilmelidir;
üretimi, üretkenliği, insanca yaşama koşullan sağlayan
istihdamı ve ihracatı artıracak politikalar izlenmelidir.
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−

Ülkemizi çöküntüden kurtarmak, insanlarımıza onurlu ve
insanca bir hayat sağlayabilmek için, ilk adım olarak, Siyasi
Partiler Yasası ve Seçim Yasası demokratikleştirildikten sonra,
erken seçimlere gidilmelidir.

Türkiye çaresiz değildir.
Ülkemiz, yetişkin insan gücüyle ve varlıklarıyla, onurlu bir kalkınmayı
bağımsızlık ve demokrasi içinde gerçekleştirecek güce sahiptir.
Çözüm, emperyalistlerin IMF aracılığıyla dayattığı politikaların
terkedilmesi, halkımıza güven verilmesi ve demokratikleşme
aracılığıyla sağlanacaktır.
Çözüm, Emek Platformu Programında açıkça ifade edilmiştir.
Emek Platformu, IMF dayatmalarını reddetmekte, bağımsızlık,
ulusal egemenlik ve demokrasi temelinde, emekten yana politikaların
uygulanmasını talep etmektedir.
İşçiler,
Kamu Çalışanları,
Emekliler,
İşsizler,
Esnaf,
Çiftçiler,
Ülkemizi seven, bağımsızlığımıza, ulusal egemenliğe ve demokrasiye
sahip çıkan herkes, ailelerinizle birlikte, Emek Platformunun alternatif
programını ve demokratik eylemlerini destekleyin.
Emek Platformunu oluşturan kuruluşlarımız, ülkemizin ve
halkımızın çıkarları için, bağımsızlık, ulusal egemenlik ve demokrasi
için, hükümeti son kez uyarmaktadır.
Taleplerimizin yerine getirilmemesi, Emek Platformu’nu ülkemizin
her bir köşesini miting alanına çevirmeye ve genel greve davet
etmektir.
Emek Platformu, bu daveti şimdiden kabul etmektedir.
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E M E K P L AT F O R M U
1 Aralık 2001

EMEKÇİLER ÜLKENİN GELECEĞİNE AĞIRLIĞINI KOYUYOR!
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Siyasi iktidarların yıllardır uyguladıkları sermaye yanlısı politikalar
sonucu ülkemiz, tarihinin en ağır ekonomik, siyasi, toplumsal krizini
yaşamaktadır. Krize çözüm olacağı iddia edilen IMF’den alınmış ve
alınacak olan krediler, mevcut borç yükünü artırarak krizi daha da
derinleştirmektedir. Bu aşırı borçlanma; Ülkemizi her geçen gün
daha fazla dışa bağımlı hale getirmekte ve sermayenin dünya çapında
hakimiyetiyle işçi sınıfı ve emekçileri yoksullaştırmasına hizmet
etmektedir.
Ülkemiz emekçilerinden alınan vergiler, yerli ve yabancı bir avuç
rant çevresine borç faizi ödemesi olarak aktarılmaktadır. IMF patentli
politikalar ile üretim durmuş, istihdam son derece gerilemiş, bunun
sonucu olarak işsizlik, açlık, yoksulluk daha da artmış ve artık
katlanılamaz bir hal almıştır. Bilinmelidir ki, IMF Dünya Bankası gibi
kurumlar emperyalizmin bağımlılaştırma ve sömürüyü derinleştirme
örgütleridir. Bunların önerdiği ulusal ekonomiyi felç eden programları
uygulamaktan derhal vazgeçilmeli ve Emek Platformunun alternatif
programı uygulamaya konulmalıdır.
İnsani açıdan kabul edilmesi mümkün olmayan 11 Eylül saldırısının
ardından ABD›nin öncülüğünde başlatılan yeni savaş politikaları
ile yeni bir paylaşım dönemi başlamıştır. Afganistan’a saldırı yeni
dünya düzeninin gerçek yüzünü çıplak bir şekilde ortaya koymuştur.
Bu yeniden paylaşım savaşına emekçi cephesi olarak tek bir asker
verilmesini istemediğimiz bilinmelidir! Bir avuç dolar karşılığında
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evlatlarımızın ölüme gitmesini onaylamıyoruz.
Yapılması gerekenler bellidir. Tamamen borç faizi ödemek ve krizin
faturasını emekçilere yüklemek üzere hazırlanmış olan 2002 Bütçe
Tasarısı reddedilmelidir. 2002 yılında kamu açıklarının azaltılması
bahanesi ile tasarruf yapılacağı söylenmektedir. İşçinin, memurun,
emeklinin %10’luk ücret artışına mahkum edilmesi, sürgün yoluyla
zorla emekliliğin gündeme getirilmesi, Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü gibi yatırımcı kamu kuruluşlarının kapatılmak istenmesi
tasarruf tedbirleri olarak gösterilmek istenmektedir. Tasarruf
isteniyorsa, yolsuzlukların önüne geçilmelidir. Emek Platformunun
hazırlamış olduğu program doğrultusunda halkın ihtiyaçlarını göz
önüne alan yeni bir bütçe hazırlanmalıdır. Mevcut seçim yasası
değiştirilerek derhal erken seçime gidilmelidir.
Ülkemizin çaresiz olduğunu düşünenler, bu ülke insanına
güvenmeyen, onurlu bağımsız, eşitlikçi demokrasi içinde kalkınmaya
inanmayan uluslararası güçler tarafından dayatılan politikaları
uygulayanlardır. Emek Platformu bu ülkenin gerçek sahiplerinin
vicdanıdır. Taleplerimizin yerine getirilmemesinin genel grev daveti
olduğunu ve bu daveti kabul ettiğimizi daha önce belirtmiştik. Emek
Platformu olarak ülkesini seven bağımsızlığına ulusal egemenliğine
ve demokrasiye sahip çıkan herkesi bu çağrıya bizimle birlikte
katılmalarını bekliyoruz.
Saygılarımızla.
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E M E K P L AT F O R M U
7 Aralık 2001
ANKARA
EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TÜRK-İŞ

Emek Platformu tarafından 17, 24 ve 25 Kasım 2001 tarihlerinde
Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’de yapılan salon toplantıları ile 1
Aralık 2001 günü tüm ülkede düzenlenen mitingler, bir başarı ile
gerçekleştirilmiştir. Başkanlar Kurulumuz, bu toplantılara katılanlara
teşekkürlerini sunmakta; Emek Platformu›nun eylemlerine
bileşenlerimiz dışında katılan tüm kuruluşların Emek Platformu›nun
anlayışına ve koyduğu kurallara gereken saygıyı göstereceğine
inanmaktadır.
Emek Platformu’nu oluşturan kuruluşlarımız, Türkiye’nin ve
halkımızın çıkarları, bağımsızlık, egemenlik ve demokrasi için, tam
bir birlik ve bütünlük içindeki çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır.
Emek Platformu’nun ülkemiz ve halkımız adına dile getirdiği
şikayetler artarak devam etmektedir. Hükümet, halkımızın
taleplerine kulaklarını tıkamakta, IMF ve Dünya Bankası’nın istekleri
doğrultusunda hareket etmektedir. Sendikal haklarını kullanan kamu
çalışanları üzerindeki baskılar ve sürgünler sürmekte, tasarruf
genelgesi ile tüm çalışanların hakları kısıtlanmak istenmekte, her
gün yapılan zamlar halkımızın hayatını yaşanmaz hale getirmektedir.
2002 bütçesi, ülkemizin ve halkımızın ihtiyaçları ve talepleri
kenara itilerek, IMF’nin ve Dünya Bankasının istekleri doğrultusunda
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hazırlanmıştır. Emek Platformu, sermayeye bir borç ödeme olan bu
bütçeyi reddetmektedir.
Hükümet, IMF ve Dünya Bankası açısından başarılı olduğu kadar,
ülkemiz ve halkımız açısından başarısızdır. Bu nedenle, en kısa sürede,
Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası demokratikleştirilerek, erken
genel seçimlere gidilmelidir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, ülkemizin dört bir köşesinde,
temel hak ve özgürlükleri için meşru ve demokratik çizgide
mücadele eden işçileri ve kamu çalışanlarını desteklemekte; işten
çıkartmaların engellenmesini, iş güvencesinin sağlanmasını ve istekdışı emeklilik planlarının ve ikramiyeleri erteleme girişimlerinin
durdurulmasını istemekte; 1 Aralık 2000 tarihindeki genel eylem ve
sonrasındaki tüm meşru eylemler nedeniyle hala sürdürülen adli ve
idari kovuşturmalara, tüm sonuçlarıyla birlikte, son verilmesini ve
sürgünlerin geri alınmasını talep etmektedir.
Emek Platformu, bu amaçlar için, üretimden gelen gücün ülke
çapında ve en etkili bir biçimde kullanılması başta olmak üzere, her
türlü meşru ve demokratik eylemi hazırlamak amacıyla, ilk yerel
adım olarak, yerel yapılanmalarını güçlendirecektir.
Bu amaçla Emek Platformu’nu oluşturan kuruluşların temsilcileri
tüm illerde derhal toplanarak, durum değerlendirmesi yapacak,
sonuçlarını yazılı olarak Emek Platformu dönem sözcülüğüne iletecek,
bu toplantıları düzenli aralıklarla gerçekleştirmeye devam edecektir.
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E M E K P L AT F O R M U
15 Ocak 2002
ANKARA

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TÜRK-İŞ

Ülkemiz çok zor bir dönemden geçmektedir. Hükümet ise bu durum
karşısında IMF ve Dünya Bankası’nın isteklerini yerine getirecek
yasal düzenlemeleri yıldırım hızıyla gerçekleştirmektedir. Halkımızın
en doğal taleplerine kulak tıkayan ve bu yetmezmiş gibi kazanılmış
hakların da geri götürülmesini sağlayacak politikalar izleyen siyasi
iktidar, ülkemizin gidişatının sorumluluğunun farkına varmalıdır.
Ancak son toplantımızdan bu yana genel koşullar bu durumun giderek
kaygı verici bir hal aldığını göstermektedir.
Ülkemizin ve halkımızın geleceği ipotek altına sokularak alman
dış borçlar bir avuç rantiyeye aktarılırken, çalışanların alınteri zorunlu
tasarruf birikimlerimiz gittikçe erimekte ve bunların ödenmesi
konusunda Hükümet bir adım bile atmamaktadır.
Hükümet, 4447 sayılı kanunun iptal edilen geçiş süreci ile ilgili
düzenlemelerine ilişkin sosyal taraflara danışmadan yeni bir
tasarı hazırlamış ve dayatmacı bir tutum sergilemiştir. Söz konusu
tasarı, Anayasa Mahkemesince iptal edilen düzenlemeyle aynı iptal
gerekçelerine sahip olmakla birlikte, kayıpları geri getirmemekte,
bunun ötesinde emekliliğe dair bazı hak kayıplarına sebebiyet
vermektedir. Bu konuda Emek Platformunu oluşturan kuruluşların
tavrı kesindir. Hükümetin diyaloğu reddeden bu tutumu devam ettiği
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müddetçe Türk-İş, Hak-İş ve DİSK Genel Başkanları Ekonomik Sosyal
Konsey toplantısına katılmayacaklarını bildirmişlerdir.
Son bir yılda bir milyona yakın kişinin acımasızca işten atıldığı
koşullarda iş güvencesi yasa tasarısına ilişkin verilen sözler henüz
yerine getirilmemiştir. Tasarı bir an önce Meclis’e sevk edilmelidir.
Kamu çalışanları sendikalarının örgütlenmesine yönelik siyasetin
ve kamu yöneticilerinin baskı ve müdahalelerinin engellenmesi için
gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır.
Siyasi iktidar halkın taleplerini dikkate almadığı gibi kazanılmış
hakları da yok etmeye çalışmaktadır. Siyaset tıkanmış, siyasi irade
halkı temsil etmekten uzaklaşmıştır. Bütün bu çarpıklık siyasi
partilere de yansımış, parti içi demokrasi işletilmez hale getirilmiştir.
Bu nedenle, en kısa sürede, Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası
demokratikleştirilerek, erken genel seçimlere gidilmelidir.
Emek Platformunu oluşturan kuruluşlarımızın Başkanları
Türkiye›nin ve halkımızın çıkarları, bağımsızlık, ulusal egemenlik
ve demokrasi için, tam bir birlik ve bütünlük içindeki çalışmalarını
sürdürmeye kararlıdır. Etkili ve sonuç alıcı eylemlerin örgütlenme
çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bütün bu sorunlara çözüm
halkın içinden ve onun gerçek temsilcileri kanalıyla verilecektir.
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E M E K P L AT F O R M U
8 Şubat 2002

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU AÇIKLAMASI
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TÜRK-İŞ

Ülkemizin ve halkımızın sorunları, her geçen gün daha da
derinleşmektedir. Sorunlarımızın azaldığı konusunda yapılan
açıklamalar gerçeklikle temelden çelişmektedir. Hükümetlerce
uygulanan IMF programları, bağımsızlığı ve ulusal egemenliği
zedelemekte, Türkiye’nin geleceğini ipotek altına almaktadır. Türkiye,
sorunlarını IMF programlarıyla değil, Emek Platformu Alternatif
Programında yer alan politikalarla çözebilir. Emek Platformu’nun
önerilerinin doğruluğu her geçen gün yeniden kanıtlanmaktadır.
IMF ile yapılan stand-by düzenlemeleri iptal edilmelidir. Siyasi
Partiler Yasası ve Seçim Yasası demokratikleştirilerek en kısa sürede
erken genel seçimlere gidilmelidir. Eğitimin ve sağlık hizmetlerinin
paralı hale getirilmesine yönelik girişimler engellenmelidir.
Sağlık hizmetlerinde giderek artan sorunların çözümü için gerekli
adımlar atılmalıdır, işverenlerin baskısıyla 9 aydır sürüncemede
bırakılan iş Güvencesi Yasa Tasarısı derhal Meclise sevk edilerek
yasalaştırılmalıdır. 4447 sayılı Yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edilen maddeleri, kuruluşlarımızın talepleri göz önüne alınarak
yeniden düzenlenmelidir. Başta belediyeler ve PTT olmak üzere,
kazanılmış hakları geri almaya yönelik adımlardan vazgeçilmelidir.
Başkanlar Kurulumuz, siyasi partilerin, iktidar gücünü kullanarak ve
bazen başka kanallardan tehdit ve baskılara da başvurarak, çalışanların
örgütlenmelerine ya da örgüt yapılarına ve örgütsel işleyişlerine
müdahalelerini, bu uygulamaların demokrasiyle bağdaşmadığını
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belirterek, şiddetle protesto etmekte; kuruluşlarımızın siyasi
partilerden, hükümetlerden ve devletten bağımsızlığının önemini
vurgulamakta; ve anti-demokratik baskılara karşı tam bir dayanışma
içinde olduğunu açıklamaktadır. Bir Başbakanlık genelgesi
yayınlanarak, Hükümetin ve bürokratların, kamu çalışanlarının
sendikalaşma çabaları ve girişimleri karşısında tam bir tarafsızlık
içinde olacağı açıklanmalıdır.
Başkanlar Kurulumuz, çalışanların haklarını korumaya yönelik tüm
meşru ve demokratik eylemleri desteklemektedir.
Emek Platformu dönem sözcülüğü, üç ay süreyle, HAK-İş’e geçmiştir.
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E M E K P L AT F O R M U
4 Nisan 2002

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: HAK-İŞ KONFEDERASYONU

EMEK PLATFORMUNU OLUŞTURAN ÖRGÜTLERİN
BAŞKANLAR KURULU ÜYELERİNE
Emek Platformunu oluşturan örgütlerin Genel Başkanları 3
Nisan 2002 tarihinde Hak-İş Konfederasyonu Genel Merkezi’nde
toplanmışladır.
Toplantıda öncelikle, Filistin’de devam etmekte olan işgal ve
katliamlar görüşülmüş ve bu konuda uluslararası sivil toplam
örgütlerinin konuya ilişkin duyarlılıklarının artırılması amacıyla
girişimlere başvurulması ve Filistin Halkının ve işçilerinin
mücadelelerinin desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
Toplantıda 2-3 Nisan 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen TBMM’de
Grupları bulunan siyasi partilerin Genel Başkanları ve Grup Başkan
Vekilleri ile yapılan görüşmeler değerlendirilmiş; İş Güvencesi, Eşit
İşe Eşit Ücret Kararnamesi’ndeki haksızlıklar, Kamu Çalışanlarına
yönelik siyasi müdahaleler, Emeklilikte Kademeli Geçişi düzenleyen
maddenin yeniden düzenlenmesi, Zorunlu Tasarruf Fonu’nda biriken
11.6 katrilyon liraya ulaşan meblağın hak sahiplerine ödenmesi
yönünde iletilen taleplerimiz bir kez daha gözden geçirilmiştir.
Bu bağlamda önümüzdeki dönemde yapılacak olan eylem ve
etkinliklere ilişkin olarak;
1. İş Güvencesi Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşması amacıyla
bazı örgütler tarafından başlatılan imza kampanyalarının diğer
173

örgütlerin de katılımı ile artan yoğunlukta devam ettirilmesine
ve TBMM Başkanı, siyasi partiler, milletvekilleri, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TBMM’deki ilgili komisyonlara
faks çekilmesine,
2. İş Güvencesi Yasa Tasarısı hakkında İşveren örgütlerinin
kamuoyu ve milletvekillerine yönelik lobi faaliyetlerinde ileri
sürdükleri gerekçelere karşı, doğru bilgileri içeren bir broşürün
hazırlanıp, milletvekilleri başta olmak üzere ilgili tüm taraflara
dağıtılmasına,
3. Emek Platformunu oluşturan örgütlerin Genel Başkanları, İş
Güvencesi Yasa Tasarısı üzerinde katkıları bulunan Bilim Heyeti,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, uygun görmesi halinde TİSK
Genel Başkanı ve temsilcileri, TBMM’de grubu bulunan partilerin
Grup Başkan vekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerinin katılımıyla,
mümkün olması durumunda grup toplantılarına katılınmasına;
veya aynı heyetin katılımıyla 12 Nisan 2002 Cuma günü saat
14.30’da Ankara Oteli’nde bir bilgilendirme toplantısının
yapılmasına.
4. 1 Mayıs etkinlikleri konusunda çalışma yapmak üzere üç
İşçi Konfederasyonunun Genel Sekreterlerinden oluşan bir
komitenin 9 Nisan 2002 Salı günü saat 11.00’de Hak-İş Genel
Merkezi ‘nde toplanmasına,
5. Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun 11 Nisan 2002 Perşembe
günü saat 14.00’da Hak-İş Konfederasyonu Genel Merkezinde
toplanmasına karar verilmiştir.

174
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12 Nisan 2002
ANKARA

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TÜM
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ,
TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: HAK-İŞ KONFEDERASYONU

İş Güvencesi Bilgilendirme Toplantısı
Çalışanlar olarak Türkiye için bu kadar önemli olan bir konuda
kamuoyunu ve milletvekillerimizi bilgilendirmek amacıyla bu toplantıyı
düzenledik. Ancak bugün, şu salonda karşımıza çıkan manzara, bize
ülkemizle ilgili acı bir gerçeği anlatmaktadır.
Maalesef görmekteyiz ki, Sayın Milletvekillerimiz, işverenlerin bu
konudaki görüşlerine gösterdikleri ilgiyi işçilerden esirgemektedirler.
İş Güvencesinin asıl muhatabı olan milyonlarca işçi, kendilerini
temsil eden milletvekillerinden konuya ilişkin duyarlılık beklerken,
sayın milletvekilleri tenezzül edip toplantımıza katılmayarak hem İş
Güvencesiyle hem de temsil ettikleri kitleyle ve talepleriyle ne kadar
ilgili olduklarını göstermişlerdir.
Ankara’dan saatlerce yol kat ederek Abant’a ve Ürgüp’e işverenlerin
düzenlediği toplantıya giden milletvekillerinin, TBMM’ye iki dakika
uzaklıktaki bu toplantımıza katılmamaları bazı gerçekleri açığa
çıkarmıştır. Üzülerek ifade etmek istiyoruz ki, TİSK, milletvekillerinin
iradesini teslim almıştır.
Öncelikle işçiler, söz konusu milletvekillerinin gerçekte kimi temsil
ettikleri konusunda tatmin edici cevap beklemekte ve iş Güvencesi
Yasa Tasarısı TBMM’de oylanırken gösterecekleri tavrı daha dikkatle
izleyeceklerini ifade etmektedirler.
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İş Güvencesi Çağdaş bir kurumdur,
İş Güvencesi iş barışının, eşitliğin, sosyal diyaloğun ön koşuludur.
İş Güvencesi insanca yaşamanın gereğidir
İş Güvencesine karşı çıkmak, bu insani erdemleri reddetmektir.
Tüm çalışanlar ve aileleri olarak İş Güvencesinin takipçisi olmaya
devam edeceğiz. Bu toplantımıza karşı ilgisiz ve duyarsız davranan
milletvekillerine en güzel ve demokratik tepki sandıkta verilecektir.
İŞ GÜVENCESİ, HEMEN, ŞİMDİ
HÜKÜMET SÖZÜNÜ TUT
TBMM’de bulunan İş Güvencesi Tasarısı’nın yasalaşmaması için
kamuoyunu haksız ve abartılı bir propaganda faaliyeti yürüten
İşverenin tüm iddiaları gerçek dışıdır. İşte İş Güvencesi›ne ilişkin
iddialar ve gerçekler:
İDDİA: İŞ GÜVENCESİ ÜZERİMİZE EK YÜK GETİRİR
GERÇEK: İş Güvencesi’nin işverene getireceği hiçbir yük yoktur. İş
Güvencesi yalnızca işverenin keyfi olarak işçi atmasını engelleyecektir.
Bu da ek yük değil, tam tersine adaletin, iş barışının, çalışma
ortamında huzurun, demokrasinin ve insan haklarının korunması
anlamına gelmektedir. İş Güvencesi bu haliyle işverene işçi atmayı
yasaklamamaktadır. Sadece keyfî olarak ve geçerli bir neden
olmaksızın işçi atılması konusunda bağımsız Türk yargısının karar
vermesini sağlamaktadır.
İDDİA: İŞ GÜVENCESİ REKABETİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLER
GERÇEK: iş Güvencesi rekabeti olumsuz yönde etkilemeyecek,
tam tersine rekabeti olumlu yönde etkileyecektir. İş Güvencesi
sayesinde verimlilik ve kalite artacaktır. Şirketlerin sosyal
sorumluluklarına karşı duyarlılıkları, ürettiklerinin daha fazla
İlgi görmesini sağlayacaktır. Devleti arkasına alarak rekabet
etmek isteyenler, işçi söz konusu olduğunda rekabetin olumsuz
etkileneceğini iddia edemezler.
İDDİA: İŞÇİLER İŞ GÜVENCESİ KONUSUNDA POPÜLİZM YAPIYOR
CEVAP: Çalışanların haklı taleplerinin popülizm olarak nitelendirilmesi
kolaycılığa kaçmaktır,
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İş Güvencesi, bugün tüm kalkınmış ülkelerde bulunmaktadır ve
Türk çalışanlarının da hakkıdır. Başbakan Sayın Bülent Ecevit
çalışma hayatımızdaki bu boşluğu 1963 yılında görmüştür. Yine
Türkiye 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’ni onaylamıştır. Ancak Sözleşme
iç Hukukumuza uyarlanmamıştır. Bugün Avrupa Birliği Sosyal
Güvenlik konusunun ötesinde Sosyal Koruma konusunu tartışmakta
ve hayata geçirmektedir. Daha iyi şartlarda yaşamak isteği, hukukun
üstünlüğünün uygulanması, sosyal devlet ilkesinin bütün kurum ve
kurallarıyla işletilmesi talebi popülizm değildir.
İDDİA: İŞ GÜVENCESİ İŞSİZLİĞİ ARTTIRIR
GERÇEK: İş Güvencesi’nin işsizliği artıracağı iddiası işverenin
acımasız bir tehdididir, İş Güvencesi›nin çıkmaması için savrulan bu
tehditler, istikrara, huzura, barışa, demokrasiye yönelik tehditlerdir.
İDDİA: İŞ GÜVENCESİ ADALETİ ZEDELER
GERÇEK: İş Güvencesi sosyal adaletin teminatıdır. İçinden geçtiğimiz
kriz döneminde sokağa atılan ve yoksulluğu, çaresizliğe, sefalete,
umutsuzluğa terkedilen bir milyondan fazla İşçi bu iddianın en
somut ve gerçekçi cevabıdır. Tam tersine, İş Güvencesi›nin yokluğu
adaletsizlik ve eşitsizliktir.
İDDİA: İŞ GÜVENCESİ EKSİKTİR
GERÇEK: Evet, iş Güvencesi eksiktir. Çağdaş İş Güvencesi örneklerine
göre çok eksikliği bulunmaktadır. Ancak bu eksiklik işveren aleyhine
değil, işçi aleyhine eksikliktir. TBMM’deki tasarı, işverene işten
çıkarırken ispat sorumluluğu getirmektedir. Sendikalı işçiyi koruma
altına almaktadır. Geçerli bir nedene dayanarak işçi çıkarmaya
kimsenin bir itirazı yoktur. Mevcut tasarı tam bir iş güvencesi
sunmamaktadır. Buna rağmen bir ilk adım olarak tasarıyı mevcut
haliyle destekliyoruz.
İDDİA: BATILI ÜLKELERDEKİ İLE KARŞILAŞTIRILAMAYACAK KADAR
AŞIRI VE KATIDIR
CEVAP: Tam tersine Batılı ülkelerdeki örneklerine göre çok eksik ve
sınırlıdır, örneğin Danimarka›da İşyeri Komitelerinin izni olmaksızın
işçi çıkarmak mümkün değildir.
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İDDİA: YERLİ YATIRIMLARIN YURTDIŞINA KAÇMASINA NEDEN
OLACAK
CEVAP: Yerli yatırımlar tam İş Güvencesi’nin uygulandığı Batılı
ülkelere mi kaçacaklardır? Yoksa endüstriyel demokrasi ve diyaloğun
gelişmediği doğuya mı gideceklerdir? Asıl popülizm ve yanıltma bu
tehditlerdir.
İDDİA: YERLİ VE YABANCI YATIRIMCIYI ÜRKÜTÜCÜ VE CAYDIRICI
CEVAP: işveren kesiminin işçilere ve sendikalara yönelik geleneksel
tehditlerinden biri de yabancı sermayenin ürkeceği ve cayacağıdır.
Oysa yabancı sermaye kuralları, kurumları oturmuş bir endüstriyel
ilişkiler sistemine sıcak bakmaktadır.
İDDİA: İŞÇİYİ İŞVERENLE KARŞI KARŞIYA GETİRECEK
CEVAP: İşçiler olarak her zaman diyalogdan yana olduk ve olmaya
devam edeceğiz. Ancak mücadeleden ve haklarımızı savunmaktan
da vazgeçmeyeceğiz. İşverenin kaygılanmasına hiç gerek yoktur. Bu
yersiz kaygı sonucu işçiyi karşısına almak istemesi ise gereksiz bir
tehdittir.
İŞ GÜVENCESİ, HEMEN, ŞİMDİ
HÜKÜMET SÖZÜNÜ TUT
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E M E K P L AT F O R M U
1 Mayıs 2002

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: HAK-İŞ KONFEDERASYONU

EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, KALKINMA VE SOSYAL ADALET İÇİN!
BAŞKA BİR TÜRKİYE MÜMKÜN!
Bugün burada, emekçilerin kazanımlarına yönelik yoğun saldırıların
olduğu, dünyanın sıcak çatışmalarla çalkalandığı bir dönemde 1 Mayıs
için alanlardayız. Bir tarafta İsrail hükümetinin mazlum Filistin halkına
yönelik katliamı, diğer tarafta ABD’nin Irak, İran, Kore vb. ülkelere
yönelik tehditleri. Güç ve paylaşım savaşı bütün acımasızlığıyla
sürerken; ABD’nin dünya çapındaki egemenliği güçleniyor. Dünyamız
ve ülkemiz yeni savaş tehditleriyle karşı karşıya kalıyor.
Küresel sermayenin kıskacında kıvranan ülkemizde, siyasi iktidar
işsizlik ve yoksulluk politikalarına imza atmaya devam ediyor.
Ekonomimiz küçülüyor, işsizlik çığ gibi büyüyor. Özelleştirme
politikalarıyla fabrikalar kapatılıyor ya da peşkeş çekiliyor. Geleceğimiz
ipotek altına alınıyor. Devleti küçültme iddiasıyla kamu hizmetleri yok
ediliyor, sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık hizmetleri özel sermayenin
kar hırsına terk ediliyor. Ülke kaynakları yağma ve talan politikalarıyla
uluslararası sermayeye açılıyor. Sözde tarım reformu, Tütün Yasası,
Şeker Yasası, Maden Yasası gibi dayatmaların sonuçları, daha fazla
yoksulluk, güç ve işsizlik olarak yansıyor.
Sadece ekonomi değil temel hak ve özgürlüklere ilişkin sorunlar da
büyüyor. Demokratik hukuk devleti olmanın gerektirdiği evrensel ilkeler
göz ardı ediliyor. Emekçilerin ve halkın demokratikleşme taleplerinin
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önü, değişik gerekçelerle kesilmek isteniyor. (Demokrasinin kurum ve
kurallarıyla hayat bulduğu, şeffaf ve denetlenebilir bir rejim yapısının
yolsuzluklara ve çete ilişkilerine ağır bir darbe indireceği açıktır.)
ARTIK YETER!
Bizler, bu ülkenin işçileriyiz!
Bu ülkenin kamu emekçileriyiz!
Bu ülkenin emeklileriyiz!
Bu ülkenin işsizleriyiz!
Bu ülkenin yoksullarıyız!
Biz Halkız!
BAŞKA BİR TÜRKİYE MÜMKÜN!
Eşitlik, özgürlük ve sosyal adalet için;
−

IMF ile yapılan bütün anlaşmalar derhal iptal edilmelidir.

−

Her alanda tam demokratikleşme sağlanmalı, demokratik hukuk
devleti normlarına uygun yasal değişiklikler gerçekleştirilmelidir.

−

Emperyalizme karşı ulusal egemenlik ve bağımsızlığımız
savunulmalar.

−

Savaş kışkırtıcılığına karşı ülkemizde ve bölgemizde, barış ve
kardeşlik güçlendirilmeli; siyasi iktidar İsrail’le yaptığı askeri
anlaşmaları iptal etmelidir.

−

Örgütlenme ve düşünce özgürlüğünün önündeki engeller
kaldırılmalı; herkesin düşüncesini özgürce ifade edebilmesinin,
siyasetin katılımcı ve çoğulcu bir yapıya kavuşabilmesinin ve
örgütlü toplumun yaratılmasının yolu açılmalıdır,

−

Sendikal hak ve özgürlükler önündeki tüm engeller; üyelikte
noter şartı, yetki işlemi, lokavt, grev yasakları gibi antidemokratik hükümler kaldırılmalı; demokratik bir çalışma
düzeni kurulmalıdır.

−

Kamu emekçilerinin toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak
ve özgürlüklerinin önündeki engeller kaldırılmalı, kamu
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emekçilerine yönelik baskı, sürgün ve siyasi müdahale
politikalarından vazgeçilmeli, örgütlenmeye yönelik
yasaklamalar son bulmalıdır.
−

TBMM’de beklenen iş güvencesi yasası derhal çıkarılmalı;
üretim ve yatırım makro düzeyde planlanmalı, istihdam arttırıcı
tedbirler kamunun da etkin girişimiyle alınmalıdır.

−

Özelleştirmeler ve kamu hizmetlerinin küçültülmesi girişimleri
derhal durdurulmalı; eğitim, sağlık ve sosyal güvenliğe ayrılan
paylar artırılmalı; kamu çalışanlarının tasfiyesi ve kamuda bölge
müdürlüklerinin kapatılması girişiminden derhal vazgeçilmelidir.

−

Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalı; Asgari ücret insanca
yaşayacak bir düzeyde belirlenerek, vergi dışı bırakılmalıdır.
Kamu çalışanlarına yönelik tek yanlı ve ayrımcı ücret
politikalarından vazgeçilmelidir. Adil bir vergi reformu derhal
yapılmalıdır.

−

Çocuk işçiliği ve istismarına son verilmeli; çalışma yaşamındaki
her türlü ayrımcılığa son verilmelidir. Özürlülere hayatın her
alanına daha fazla katılma olanağı yaratılmalıdır.

−

Zorunlu tasarruf fonunda biriken paralarımız bizlere nakden ve
defaten hemen ödenmelidir.

−

Anayasa mahkemesinin iptal ettiği emeklilikte geçiş süreci ile
ilgili hükümler derhal adil bir biçimde yeniden düzenlenmelidir.

Başka Bir Türkiye Mümkün! Yaşasın 1 Mayıs!
YAŞASIN EMEKÇİLERİN BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMASI!
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E M E K P L AT F O R M U
2 Temmuz 2002

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: HAK-İŞ KONFEDERASYONU

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
Emek Platformu’nu oluşturan örgütlerin Genel Başkanları ve
yöneticileri 2 Temmuz 2002 tarihinde Hak-İş Konfederasyonu Genel
Merkezinde toplanmışlar ve aşağıdaki değerlendirmeleri yapmışlardır.
Toplantıda, öncelikle ülkemizde yaşanan son ekonomik ve siyasi
gelişmeler değerlendirilmiştir. Bu çerçevede mevcut siyasi belirsizlik
karşısında Emek Platformu’nun duruşu değerlendirilmiş ve aşağıdaki
sonuçlara varılmıştır.
Ülkemizdeki siyasi belirsizlik artarak devam etmektedir.
İstikrarsızlığın kaynağını Hükümet oluşturmaktadır. Seçimin
ertelenmesi Türkiye’de yönetim yapısını, bürokrasiyi ve siyaseti
aşındırmaktadır. Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu acilen
değiştirilerek seçime gidilmelidir.
−

Yaşadığımız dönemde, her bir sektörde sorunlar giderek
ağırlaşmakta ve işsizlik çığ gibi büyümektedir.
−

−
Ekonomik kriz devam etmektedir. Ekonomi politikaları iflas
etmiştir. Ekonomide koordinasyon ve kararlılık sorunlarının olduğu
aşikardır. Bu yüzden ekonomide hasar tespiti yapılmalıdır. Ekonomide
2002 yılının ilk üç aylık döneminde gerçekleşen binde 7’lik büyüme,
geçen yılki yüzde 9,4’lük küçülmenin telafisi olamaz. Uygulanmakta
olan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının başarısız olmasının ötesinde
ülkeyi yeni bir kaosa sürüklendiği görülmektedir.
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Emek Platformu, Milli Takımımızın büyük başarısını
kutlamaktadır ???Fakat, Türkiye, bir aylık yaşadığı rüyadan da
uyanmalı ve gerçeklerle yüzyüze gelmelidir.
−

Haziran ayında IMF’ye verilen yeni niyet mektubu, çalışanlara
büyük yükler getirmektedir. Bunun yanında hem Güçlü Ekonomiye
Geçiş Programında ve hem de Ulusal Programda öncelikle çıkarılması
vaadedilen İş Güvencesi Yasası, bu yasama döneminde de işveren
lobilerinin baskıları nedeniyle bir türlü çıkarılmamıştır.
−

Sendikalaşma ve örgütlenmenin önündeki anti demokratik
uygulamalar, devam etmektedir. Kamu sendikalarının üye
istatistiklerini ve yetkili sendikaların belirleneceği önümüzdeki
dönemde hükümetin acilen kamu otoritelerini tarafsız davranmaya
çağırmasını bekliyoruz.
−

Ülkemizde yaşanan yönetim boşluğu, dış politikamıza da
olumsuz bir biçimde yansımakta ve bu çerçevede, Avrupa Birliği’ne
üyelik sürecimiz olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Kıbrıs’ın ve
AGSP’nin [Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası] geleceği gibi temel
hususlar da bu olumsuzluklardan nasibini almaktadır.
−

Böyle bir çöküş tablosu karşısında, parlamento ve hükümet
tatil yapmayı seçerek nasıl bir aymazlık içerisinde olduğunu bir kez
daha göstermiştir. Emek Platformu Bileşenleri ise, tatil yapmama
kararı almışlardır.
−

Emek Platformu Dönem Sözcülüğü, 3 Temmuz 2002 tarihinden
itibaren DİSK’e geçmiştir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun 16 Temmuz 2002 Salı günü
Yalova’da, önümüzdeki dönemde yapılacak olan eylem ve etkinliklerin
programını oluşturmak üzere toplanmasına karar verilmiştir
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E M E K P L AT F O R M U
16 Temmuz 2002
YALOVA

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
BASK, TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ
DERNEĞİ, TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI
BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: DİSK

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK,
MEMUR-SEN, Tüm İşçi Emeklileri Derneği, TMMOB, TEB, TTB,
TÜRMOB Başkan ve Yöneticilerinin katılımıyla önümüzdeki döneme
ilişkin program ve çalışma takvimini oluşturmak amacıyla Yalova’da
toplanmıştır.
Emek Platformu 14 Temmuz 1999 tarihinde yaptığı ilk toplantısındaki
ilke, anlayış ve kararlılıkla ülkemizin ve halkımızın sorunlarının
çözümü doğrultusunda tam bir bütünlük ve karşılıklı güven ilişkisi
içinde çalışmalarına devam etmektedir ve edecektir.
Başkanlar Kurulumuz toplantı öncesinde, ekonomik kriz gerekçe
gösterilerek işten çıkarılma tehdidiyle sendikalarından istifaya
zorlanan 700 AK-AL Tekstil işçisine ve yine siyasi belirsizlik ve
ekonomik kriz nedeniyle 16 aydır kapalı kaldıkları için işinden ve
aşından yoksun bırakılan 1400 Yalova Elyaf işçisine işyerlerini
topluca ziyaret ederek destek vermiştir. Başkanlar Kurulumuz, yaptığı
değerlendirmeler sonucunda, aşağıdaki kararları almıştır:
−
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Emek Platformu siyasi alandaki gelişmeleri endişeyle
izlemektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde dile getirilen görüş ve
çözüm önerileri halkımızın ve özellikle çalışanların ve emeklilerin

acil sorunlarına çözüm getirmemektedir. Yapay ayrışmalar
sonucunda ülkemiz baskın bir erken seçime sürüklenmektedir.
Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası demokratikleştirilerek,
Türkiye’nin öncelikleri, uluslararası alanda gelişen sorunlar
dikkate alınarak, erken seçime gidilmelidir.
−

İşsizliğin hızla arttığı koşullarda iş güvencesi, gerekli
değişiklikler yapılarak en kısa sürede yasalaştırılmalıdır.

−

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası sendikal hak
ve özgürlüklere aykırı önemli düzenlemeler içermekte ve
sorunlara neden olmaktadır. Bu yasa, örgütlenmenin önündeki
engeller kaldırılarak onaylanmış ILO Sözleşmeleri ve ILO’nun
yetkili organ kararlarına uygun biçimde gerçek bir toplu pazarlık
ve grev hakkını tanıyacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.

−

Meclis, zaman yitirilmeden göreve çağırılmalıdır. Ülkenin
geleceğiyle ilgili, başta demokratikleşme olmak üzere, yasal
düzenlemeler, toplumun ihtiyaç ve istemlerine uygun olarak,
süratle çıkarılmalıdır.

−

Yıllardır uygulanan ve başarısızlığı kanıtlanmış olan IMF ve Dünya
Bankası programlarının alternatifi, uluslararası sermayenin yeni
biçimlerde sunulan programları değil, Emek Platformu’nun
alternatif programıdır. Bu program, demokratik talepleri
de içerecek biçimde genişletilecek ve güncelleştirilecektir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu kendi programını hayata
geçirecek, temel insan haklarına, ulusal egemenliğe ve hukukun
üstünlüğüne dayalı, demokratik ve bağımsız bir ülkeyi yaratacak
bir siyasi iradenin iktidara getirilmesini zorunlu görmektedir.

−

Avrupa Birliği ile ilişkilerimize ilişkin süreç, politik rekabet
malzemesi olmaktan kurtarılmalı, ulusal çıkarlarımız ve
emekçilerin çıkarları doğrultusunda bir hatta oturtulmalıdır.

−

Bölgemizde hazırlanan savaş senaryolarına karşı barışın
egemen olması talebi yükseltilmelidir.

−

Emek Platformu üretici olmanın ötesinde seçmen ve tüketici
kimliğimizle de siyasal ve toplumsal yaşamın her alanına
müdahale edecektir.
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−

Emek Platformu kamu çalışanlarının çeşitli bölgelerde ve
Bakanlıklarda maruz kaldıkları hukuk dışı ve yoğun baskıları
şiddetle protesto etmektedir.

−

Emeklilerin yaşam koşulları, yaşanan kayıplar da dikkate
alınarak, insanca yaşanabilecek bir düzeye yükseltilmelidir.

Emek Platformu, süreci tüm yönleriyle izlemekte, takipçisi olduğu
Alternatif Program çerçevesinde çalışmalarına yön vermektedir.
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E M E K P L AT F O R M U
26 Temmuz 2002

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: DİSK

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BASIN TOPLANTISI
İŞ GÜVENCESİ YASALAŞMADAN,
SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM YASALARI DEMOKRATİKLEŞTİRİLMEDEN
GİDİLECEK SEÇİM ÇÖZÜM DEĞİLDİR
DİSK Genel Başkanı ve E.P. Dönem Sözcüsü Süleyman Çelebi
tarafından, DİSK Genel Merkezinde yapılan ortak açıklama metni
Son siyasal gelişmeler, Emek Platformu Başkanlar Kurulunca
kaygıyla izlenmektedir. Ülkemiz, baskın bir erken seçime doğru
sürüklenmektedir. Bu amaçla TBMM Genel Kurulu 3 Kasım’da
yapılması öngörülen erken seçim kararı alınmak üzere 29 Temmuz
2002 Pazartesi günü toplantıya çağrılmıştır. Belirlenecek Genel Kurul
gündeminde iş güvencesiyle ilgili yasa tasarısının yer alması ve iş
güvencesinin yasalaşması öncelikli talebimizdir.
Bununla birlikte olası bir erken seçimin sonuçlarının demokratik bir
işleyişi gerçekleştirecek bir parlamento ortaya çıkarması; emekten
ve çalışanlardan yana politika izleyecek bir iktidar oluşması için,
Emek Platformu üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine
getirmekte kararlıdır. Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarında demokratik
açılım gerçekleştirilmeden yapılacak bir seçim, halkımızın, özellikle
çalışanların ve emeklilerin sorunlarına çözüm getirmeyecektir.
Seçim ve siyasi partilerle ilgili yasalarda yapılacak değişiklik
istemlerimizi kamuoyuna bir kez daha açıklıyoruz.
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SEÇİM YASASI İLE İLGİLİ OLARAK;
1. Seçimlerde, halkın iradesinin tam ve gerçek olarak parlamentoya
yansımasını engelleyen başta baraj olmak üzere tüm engeller
kaldırılmalıdır.
2. Seçmenlere, milletvekillerini tercih hakkı tanınmalıdır.
3. Partilerin seçim ittifaklarına olanak sağlanmalıdır.
4. Siyasi partilerin seçim harcamalarının saydam olmasını
sağlayacak düzenlemeler yapılmalı ve denetim sistemi
getirilmelidir.
5. Milletvekili dokunulmazlığı yasama çalışmaları ile
sınırlandırılmalıdır.
6. Yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın, bulundukları ülkelerde oy
kullanabilmeleri ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.
7. Siyasi partilerin seçimlere katılmalarına engel oluşturan
kısıtlamalar kaldırılmalıdır.
SİYASİ PARTİLER YASASI İLE İLGİLİ OLARAK;
1. Seçimlerde siyasi partilerin adaylarını belirlemesinde yargı
denetimde bir ön seçim zorunlu kılınmalıdır.
2. Başta kamu çalışanları olmak üzere, toplumun çeşitli
kesimlerinin siyasete katılımını engelleyen, seçme ve seçilme
özgürlüğünü kısıtlayan hükümler kaldırılmalıdır. Anayasa’nın
82. Maddesi değiştirilmeli, milletvekilliği ile bağdaşmayan
görevler listesinden sendika yöneticiliği çıkarılmalıdır.
3. Siyasi partilerin program, tüzük ve işleyişinde üyelerin iradelerini
özgürce kullanabilecekleri düzenlemeler yapılmalıdır.
4. Siyasi partilerde kadın ve gençlerin yönetim kademelerinde
yer alabilmelerinin yolunu açacak ve kendi özgür iradeleri ile
belirleyecekleri oranlarda temsiline olanak sağlayacak (kota
gibi) düzenlemeler yapılmalıdır.
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5. Siyasi partilerin kapatılması ile ilgili mevzuat, temel hak ve
özgürlükler çerçevesinde gözden geçirilmelidir.
6. Siyasi partilere üyelik yaş sınırı, seçmen yaşına indirilmelidir.
Başkanlar Kurulumuz, yaptığı değerlendirmeler sonucunda, artık
toplumun tüm kesimlerinin talebi ve beklentisi haline gelen bu
değişikliklerin yapılmadan gerçekleştirilecek bir erken genel seçimin,
çözüm olmayacağını; aksine ülkemizde daha büyük sorunların
oluşmasına katkı yapacağını bir kez daha kamuoyu ile paylaşmaktadır.
Emek Platformu, yıllardır uygulanan ve başarısızlığı kanıtlanmış olan
IMF ve Dünya Bankası programlarının alternatifini ortaya koymuştur.
Emek Platformu Alternatif Programını gözetmeyen, programlarında ve
seçim bildirgelerinde bu programda yer alan taleplere yer vermeyen,
hiçbir siyasi partiye Emek Platformu bileşenleri olarak destek
verilmeyecektir.
Emek Platformu yaşanmakta olan süreci tüm yönleri ile izleyecek;
alternatif programımızdaki taleplerimizin yaşama geçirilmesi için
kararlı bir mücadele yürütecektir.
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TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
BASK, TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ
DERNEĞİ, TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI
BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: DİSK

Emek Platformu Başkanlar Kurulu, 26 Temmuz 2002, Cuma
günü, iş güvencesi yasasının çıkarılması, erken seçimin bir çözüm
üretebilmesi için seçim ve siyasi partiler yasalarında değişiklik
yapılmasına yönelik taleplerimizin dile getirildiği bir basın toplantısı
gerçekleştirmiştir.
Dönem Sözcüsü DİSK üyesi Genel-İş’in Ankara’daki genel
merkezinde yapılan basın toplantısının ardından, gelişmeleri
değerlendiren Emek Platformu Başkanlar Kurulu:
1) Daha önce Yalova Toplantısı’nda yapılması kararlaştırılan
Emek Platformu Bakanlar Kurulu toplantısının 5-6 Ağustos
tarihlerinde kesin yeri daha sonra bildirilmek üzere S-6 Ağustos
tarihlerinde kesin yeri daha sonra bildirilmek üzere Bolu’da
gerçekleştirilmesini,
2) Gündemin:
a) Emek Platformu Programının demokratik talepleri de
içerecek biçimde genişletilmesi ve güncellenmesi,
b) Emek Platformu’nun çalışma esas ve usullerinin belirlenmesi
konularının görüşülmesi olarak saptanmasını;
3) Toplantıya Emek Platformu üyesi kuruluşların başkan ve
yöneticileri, Teknik Komite üyelerinin yanı sıra gündemin a
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maddesinde belirtilen konularda görüş ve önerilerinin alınması
amacıyla katkı sunması düşünülen akademisyenlerin davet
edilmesini;
4) Hazırlıkları gözden geçirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak
amacıyla Teknik Komite’nin 1 Ağustos 2002, Perşembe günü,
saat 14.00’de. DİSK/Genel-İş genel merkezinde toplanmasını;
5) Toplantıya katılacakların isimlerinin 29 Temmuz 2002, Pazartesi
günü, saat 17.00 ye kadar Dönem Sözcülüğüne bildirilmesini,
6) Paşabahçe işçilerinin haklı mücadelesini desteklenmek
amacıyla Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun İstanbul
Bileşenleri’nin saptayacağı tarih ve saatte işyerini ziyaret
etmesini;
Kararlaştırmıştır.
Dönem Sözcüsü
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TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMURSEN, BASK, TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ
EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ,
TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: DİSK

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU İKTİDAR PARTİLERİ
TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
DYP, AKP, YTP VE SP’DEN SONRA;
MHP, ANAP ve DSP’DEN DE İŞ GÜVENCESİNE TAM DESTEK SÖZÜ
Emek Platformu Başkanlar Kurulu üyeleri bugün TBMM Olağanüstü
Genel Kurulu’nu izlediler ve ardından da iş Güvencesi Yasa Tasarısı’na
ilişkin İktidar Partileri’nin temsilcileriyle görüştüler.
İş Güvencesi Yasa Tasarısı’nın bir an önce kanunlaşması için bir
süredir çeşitli temaslarda bulunan ve geçtiğimiz hafta içinde Doğru
Yol Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Saadet
Partisi Genel Başkanlarıyla görüşen ve destek sözü alan Emek
Platformu Başkanlar Kurulu, bugün de Milliyetçi Hareket Partisi,
Anavatan Patisi ve Demokratik Sol Parti temsilcileriyle görüşerek
taleplerini dile getirdiler.
MHP Grup Başkanvekili İsmail KÖSE ve ANAP Grup Başkanvekili
Beyhan ASLAN, EP Başkanlar Kurulu Üyeleriyle yapılan görüşmede
hemen bir önerge hazırlanarak İş Güvencesi Yasa Tasarısı’nın TBMM
gündemine alınmasını talep edeceklerini belirttiler.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu üyeleri ile DSP adına görüşen
Devlet Bakanı Tayfun İÇLİ, Orman Bakanı Nami ÇAĞAN ve DSP
Genel Sekreteri Süleyman YAĞIZ, İş Güvencesi Yasa Tasarısı’nın
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Meclis Danışma Kurulu’nda gündeme alınması konusunda girişimde
bulunacaklarını beyan ettiler.
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Ertuğrul KUMCUOĞLU ise “siyasi iradenin İş Güvencesi’ne
yönelik bir yönlendirmesi olduğu takdirde tasarının komisyonda
görüşülebileceğini” ifade etti.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, temasların ardından yaptığı
açıklamada İş Güvencesi Yasa Tasarısı’nın kanunlaşması konusunda
verilen sözlerin takipçisi olacaklarını belirtti. Bu amaçla Grup
Başkanvekillerinin tasarının gündeme alınması konusundaki önerge
girişimlerini ve yarın saat 10.00’da toplanacak Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal işler Komisyonu toplantısını takip edeceklerini dile getiren
Başkanlar, siyasi partilerin ve komisyon üyelerinin İş Güvencesi
konusundaki tavırlarını yakından takip edeceklerini ve süreci
kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ettiler.

193
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TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: DİSK

EMEK PLATFORMU PROGRAMI
SUNUŞ
Giriş:
Ülkemizde bugün de süren kriz, uzun yıllardır uluslararası finans
kuruluşlarının güdümünde uygulanan, insanı ve emeği gözardı eden
ekonomik ve sosyal politikaların ve siyasal tercihlerin sonucudur.
Kasım 2000 ve Şubat 2001 bunalımları bu sürecin doğal aşamalarıdır.
Türkiye’ye bu politikaları dayatan IMF ve Dünya Bankası güdümündeki
hükümetler ardı ardına yaşadığımız krizlerin baş sorumlusudurlar.
Türkiye bütçesi, sosyal devlet ilkelerinin gereklerini yerine getirme
anlayışından tümüyle uzaklaştırılarak, tamamıyla bir iç ve dış
borç faizi ödeme mekanizmasına indirgenmiştir. Türkiye’deki mali
sistem, sadece belirli bir süre içerisinde yeterli gelirin toparlanıp
toparlanamayacağı aritmetik hesabına dayanan bir politikanın
sarmalına girmiştir. Gelir dağılımı son derece bozulmuş ve ülke
içinde yoksullaşma artmıştır. Birleşmiş Milletler 2002 insani Gelişme
Raporu’na göre ülkemiz ekonomik anlamda gerilemiş; %18’i yoksul,
%2,5’u ise mutlak yoksul, 1,5 milyondan fazla kişi 1 dolar ile geçiniyor
hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak ülkemiz dünya sıralamasında
geçmişte gelişmişlik düzeyi bizden daha geride olan ülkelerin de
gerisine düşmüştür.
Planlama fikrinin tümden gözardı edildiği ve gerçek anlamda “vahşi
kapitalizm” in uygulandığı bir süreç yaşanmaktadır.
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“IMF Yasaları” olarak bilinen 15 tasarı, Meclis’te tartışılması bile
sağlanmadan süratlice yasalaştırılmıştır. Toplumun geniş kesiminin
haklarında hiçbir bilgisi olmadığı bu yasalar ile ülkenin ekonomik
hayatının yakın ve orta dönemli geleceği tamamıyla IMF ile Dünya
Bankası’nın yönetimine terk edilmiştir. Ülkemizin yeraltı ve yerüstü
kaynaklarının kullanımında, yıllardır halktan toplanan vergilerle
kurulan kamu kurumlarının yönetimleri kamu denetimi dışı kurullara
verilmiştir. Bu kurulların yönetimlerinde ise, yürütme ve yargı
organları da devre dışı bırakılmaktadır.
Özelleştirme ile KİT’lerin tasfiye edilme sürecine ek olarak, tarımda
liberalleştirme adı altında tarımın uluslararası tekellere açılması
gerçekleştirilmektedir. Tarım kesiminin verim artışı azalmakta
ve özellikle tarımdaki küçük üreticiler yoksulluk sınırının altında
yaşamaktadır. Hayvancılık gözden çıkarılmış durumdadır.
Her kriz döneminin faturası ücretlilere, emeklilere, kent
yoksullarına, çiftçilere, esnaf ve sanatkârlara çıkartılmıştır. Vergi
politikaları ücretliler aleyhine şekillendirilmektedir. Sosyal güvenlik,
sağlık, eğitim başta olmak üzere; tüm temel haklar sadece parası
olanların yeterince yararlandığı bir anlayışa terkedilmiştir.
Pek çok küçük ve orta ölçekli işletmeler batmakta ve pek çok esnaf
kepenklerini kapatmak zorunda kalmaktadır.
Daha önceki hükümetler dönemlerinde olduğu gibi 57. Hükümetin
kurulduğu günden beri de uygulamaya devam ettiği ve krizler
karşısında değiştirerek sürdürmeye çalıştığı bu politikalar, ülkemizin
çalışanlarının, işsizlerin ve emeklilerin, küçük çiftçilerin, esnaf
ve sanatkârların çıkarlarıyla temelden çelişmektedir. Ulusötesi
sermayenin ve ülkemizdeki bir avuç azınlığın çıkarlarının korunmasını
ve alacaklarının tahsilini hedefleyen bu programlar sürekli yinelenen
krizlerle sonuçlanmaktadır.
Kriz sonrası uygulamaya konulan “2002-2004 Stand-by Düzenlemesi”
yukarıdaki acı tabloyu yaratan uygulamaların devamı niteliğindedir.
Bugüne kadar IMF ve Dünya Bankası politikalarını savunarak uygulayan
hükümetler, ülkemizi derin açmazların içine sürüklemektedirler.
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Geniş halk kesimlerinin özlemlerini siyasi iradeye yansıtmayan,
halkın refah düzeyini yükseltmeyi, gelir dağılımındaki uçurumları
gidermeyi ve rant yerine üretimi arttırmayı amaçlamayan hiçbir
politika çözüm üretmeyecektir. Türkiye ekonomisinin sanayileşme,
istihdam ve yatırım artışlarına dayalı dengeli bir büyüme yapısına
kavuşturulması ancak kapsamlı ve eş zamanlı bir kamu kesimi, mali
kesim ve ödemeler dengesi reformu ile sağlanabilecektir.
Irak’a müdahale sonucu çıkması muhtemel sıcak savaşın bölge
halklarına büyük bir yıkım getireceğinden hareketle; 11 Eylül
bahanesiyle, emperyalizmin dünya çapında egemenliğini ve doğal
kaynaklar üzerindeki denetimini pekiştirmeye yönelik uluslararası
hukuka aykırı savaş senaryosuna karşı, bölgemizde barışın, dostluk
ve kardeşliğin egemen olması, halkımızın acil gündemlerinden birisini
oluşturmaktadır. Bu savaşa müdahil olunması durumunda ise Körfez
Krizi’nde olduğu gibi insani tahribatlarının yanısıra ülkemiz çok ağır
ekonomik kayıplara uğratılacaktır ve bunun bedelini yine halkımız
ödeyecektir.
Yukarıda ortaya konulan sürece karşı oluşan tepkileri bastırabilmek
amacıyla antidemokratik uygulamalar artmış; ülkenin emek ve
demokrasi güçlerinin görüş ve önerilerini kamuoyuna aktarma ve
kamuoyu yaratma olanakları da kısıtlanmıştır. Düşünce ve ifade
özgürlüğü konusunda yasal ve fiili kısıtlamalarla insan hakları ihlalleri
gündemde kalmaya devam etmiştir.
Hukukun üstünlüğü yerine, her kademede hukuksuzluğun ve
kuralsızlığın sürdüğü bir çürümüşlükle karşı karşıya kalınmıştır.
Ekonomik krizleri önlemenin ve toplumsal güveni sağlamanın yolu
Emek Platformu Programının uygulanmasıyla mümkün olduğuna
inanmaktayız.
Yolsuzluklarla etkili bir biçimde mücadele, demokratik sosyal
hukuk devleti olgusunun hayata geçirilmesi ve çalışma mevzuatının,
onaylanmış uluslararası sözleşmeler ve ILO Sözleşmeleri ile uyumlu
hale getirilmesi de başta olmak üzere; Anayasa, Seçim Yasası ve Siyasi
Partiler Yasası değişikliklerini de kapsayacak bir demokratikleşme
paketi temelinde oluşturulacak ve halkımızın desteğine sahip bu
programın uygulanmasından geçmektedir.
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Emek Platformu Programı’nın Temel İlkeleri
1. Türkiye’de devletin küçültülmesi yönündeki politikalar,
kamu kesimi potansiyelinin kalkınma amaçlı olarak harekete
geçirilmesi önünde engel oluşturmaktadır. Sosyal devletin
gelişmesi ve kalkınmanın önünün açılması için devletin
küçültülmesi saplantısından vazgeçilmeli; üretimin ve
istihdamın önünü açacak, büyümeyi ve kalkınmayı hedefleyen
politikalara dönülmelidir.
2. Devletin ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını yeniden kazanması
ve geliştirmesi, Türkiye’nin geleceğini planlama yetkilerini
yeniden kazanmasıyla mümkündür. Özel sektör için yönlendirici,
kamu sektörü için bağlayıcı planlama, bölgesel ve sektörel
bağlantıları etkin bir şekilde oluşturularak başlatılmalıdır.
Planlamanın uygulamanın ve denetimin her aşamasında,
toplumun tüm kesimlerinin örgütsel temsilcileri aracılığıyla
demokratik katılımı sağlanmalıdır.
3. Sürekli kriz koşullarının toplumun geniş kesimlerinde yarattığı
yoksullaşmanın aşılabilmesi ve gelirin adil paylaşılabilmesi için
sosyal devlet anlayışına uygun politikalar tartışmasız bir biçimde
hayata geçirilmelidir.
4. Borçlanmaya dayalı spekülatif ekonomi politikalarından
vazgeç i lerek üret i me yön elik e ko no m i p o l it ika l a rı
benimsenmelidir. Ana para ve faizleriyle birlikte iç ve dış borç
ödemeleri yeniden takvimlendirilmelidir.
5. Kısa vadeli yabancı sermaye girişleri ve çıkışları denetim
altına alınmalı, her türlü sermaye hareketinden doğan kazanç
vergilendirilmelidir.
6. Banka sistemi planlı bir rasyonelleştirmeye tabi tutulmalı;
bankaların mevduat ve kredi faizlerini ölçüsüz arttırmaları
engellenmeli; mevduat garantisi küçük tasarruf sahiplerini
korumak kaydıyla daraltılmalıdır. Kamu ihtisas bankaları asli
görevlerini yapacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
197

7. Vergi tabanı yaygınlaştırılmalı, vergi gelirleri artırılmalıdır.
Sermaye gelirlerinin vergi gelirleri içindeki payını yükseltecek
önlemler alınmalıdır. Vergi adaletini ve herkesten mali gücüne,
servetine ve gelirine göre vergi alınması ilkesini sağlayacak bir
vergi reformu gerçekleştirilmelidir.
8. Bütçelerin faiz ödeme öncelikli bir aktarma organına
dönüşmesine son verilmeli; kamu mali sistemindeki parçalı
yapıyı sona erdirecek, kamu hizmetlerinde etkinliği ve
saydamlığı arttırıcı düzenlemeler içerecek kapsamlı bir bütçe
ve harcama reformu gerçekleştirilmelidir. Bütçeden, sosyal
güvenliğe, eğitime, sağlığa ve yatırıma ayrılan pay sosyal devlet
ilkesine uygun biçimde arttırılmalı, bunlar dışındaki gereksiz
harcamalar kısılmalıdır. Bütçe dışı harcama ve fonlar bütçe
kapsamına alınmalıdır. Devletin her kademesinde üretken
olmayan ve kamu yararı taşımayan harcamalarda tasarrufa
gidilmelidir. Ulusal çıkar ve kamu yararı ilkeleri çerçevesinde
kamu ihalelerinin şeffaflığı sağlanmalıdır.
9. Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, siyasal sorumluların
da yargı önüne çıkarılması sağlanarak, yolsuzlukların üzerine
gidilmelidir.
10. Kayıt dışı ve yasadışı ekonomik faaliyetler önlenmelidir.
11. Başta sanayi olmak üzere tarımın diğer sektörlerle organik
bütünlüğünü gözeten uzun vadeli bir planlaması yapılmalıdır.
12. Dengeli bir kalkınmayı sağlamak, gelir dağılımını iyileştirmek
hedef olarak alınmalıdır. Bu amaçla çalışanların ve emeklilerin
uygulanan politikalar ve krizler nedeniyle oluşan ücret kayıpları
derhal telafi edilmelidir.
13. Toplumsal güven ve barışın hayata geçirilebilmesi için
Anayasa, Siyasi Partiler ve Seçim Yasası değiştirilmeli; yasalar
çağdaş, demokratik düzene uygun hale getirilmelidir. Hukuk
devleti olmanın temel koşulu olan hukukun üstünlüğü ilkesinin
hayata geçirilmesi seçim sürecine girdiğimizi bugün ve yarın da
talebimizdir. Çalışanların haklarının tanınması doğrultusunda,
ILO normlarına uygun düzenlemeler yapılmalıdır.
198

Emek Platformu tarafından yapılan ekonomik ve sosyal hayata
ilişkin tüm uyarılar bilerek ve isteyerek gözardı edilmiştir. Artık bu
sese kulak verilmeli, Emek Platformu önerileri dikkate alınmalıdır.
Bu ülkeyi yönetmeye talip olanlar, içinde bulunduğumuz krizden çıkış
için IMF ve Dünya Bankası’nı, ulusötesi sermayeyi ikna etmek için
uğraşmaktan vazgeçmeli; yüzünü kendi toplumsal dinamiklerine
çevirmelidir.
Her biri birer talan ve yıkım yasası olan Şeker, Tütün, Elektrik
Piyasası, Doğalgaz Piyasası, Kamulaştırma, Uluslararası Tahkim,
Bankacılık ve Merkez Bankası, Yabancı Sermaye, İhale vb. yasalar
tüm sonuçlarıyla birlikte iptal edilmeli; uluslararası sermayenin
değil, halkımızın çıkarlarını esas alan yeni düzenlemeler hayata
geçirilmelidir.
Bu ülkenin içinde bulunduğu krizi aşabilecek ve krizsiz bir kalkınma
gerçekleştirebilecek potansiyeli vardır. Bu ülkenin insanları toplumsal
yarar içeren; çalışanların, emeklilerin, işsizlerin, küçük çiftçinin,
esnafın ve sanatkarların ve bu politikalardan mağdur olan tüm
toplumsal kesimlerin çıkarlarını koruyacak bir programı hayata
geçirmek için çaba harcamaya hazırdırlar. Unutmayalım ki, gerçek
bir ulusal program, ancak bu hedefler doğrultusunda bu kesimlerle
birlikte hazırlanan programdır.
Son Söz
Parlamento ve hükümetlerin yapması gereken, başarısızlığı
kanıtlanmış ve toplumsal desteği kalmamış, yolsuzluk ve yoksulluk
üretmekten başka bir işe yaramayan IMF ve Dünya Bankası
politikalarından ve bu politikalara zemin oluşturan siyasal sistemden
vazgeçmek ve siyasal sistemi demokratikleştirerek halka açmaktır.
Öncelikle, siyasi iradenin uluslararası sermayeye değil; halka
hizmet yönünde belirmesi gerekmektedir. Bu nedenle de sorun,
emekten yana politikaları yaşama geçirecek siyasi iradenin iktidara
taşınması sorunu haline gelmiştir.
Emek Platformu Programının yaşama geçirilmesi çerçevesinde;
diğer emek örgütleri, köylü ve esnaf ile daha sıkı dayanışarak,
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taleplerimizin gerçekleştirilmesinin takipçisi olacağız. Uluslararası
finans kuruluşlarınca bizlere dayatılan kuralsızlaştırma, özelleştirme,
taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, yoksul ve işsiz bırakma
politikalarına karşı önerilerimizi, eylemlerimizi, sendikal ve örgütsel
dayanışmamızı arttıracağız.
Emek Platformu, yıllardır uygulanan ve başarısızlığı kanıtlanmış
olan IMF ve Dünya Bankası programlarının alternatifinin Emek
Platformu Programı olduğunu seçim sürecine girdiğimiz bugünlerde
bir kez daha vurgulamakta ve programına sahip çıkmaktadır.
ÇÖZÜM EMEK PLATFORMU PROGRAMINI HAYATA GEÇİRMEKTİR.
YOLSUZLUK VE YOKSULLUK KADER DEĞİLDİR.
BAŞKA BİR TÜRKİYE MÜMKÜNDÜR.
TÜRKİYE’NİN BU PROGRAMI UYGULAYACAK VE KRİZLERİ AŞACAK
GÜCÜ VARDIR.
EMEK PLATFORMU PROGRAMI
A) EKONOMİK İSTİKRAR VE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN
UYGULANMASI GEREKEN POLİTİKALAR
1. Ülke ekonomisi üzerinde tahribat yapan krizlerin sorumluları
tespit ve teşhir edilmelidir.
2. Çalışmanın temel bir insanlık hakkı olduğundan hareketle;
Devlet, bu hakkın insanlık onuruna yaraşır koşullarda korunması,
hayata geçirilmesi ve işsizliğin ortadan kaldırılmasında İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesinde de belirtildiği gibi yükümlüdür. Bu
yükümlülükle Anayasa’daki sosyal devlet ilkeleri ve Türkiye’nin
onaylamış olduğu 122 sayılı ILO Sözleşmesi hükümleri uyarınca;
tam istihdamı sağlamaya yönelik, herkese adil koşullarda
çalışma olanağı sağlayacak, işsizliği ortadan kaldırmaya
yönelik, aktif istihdam politikaları hayata geçirilmelidir.
3. Çalışanların başta hak grevi hakkı olmak üzere her türlü grev
hakkı kabul edilerek sendikal örgütlenme, toplu pazarlık ve
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grev hakkı üzerindeki yasaklamalar kaldırılmalı; lokavt bir yetki
olarak kabul edilmemelidir.
4. 158 sayılı ILO Sözleşmesi normlarınca iş güvencesi sağlanmalı,
94 sayılı ILO Sözleşmesi uygulanarak işçileri bireysel ve
toplu iş hukuku kapsamının dışında çalıştırmayı amaçlayan
taşeronlaştırmanın önüne geçilmelidir. Esnek çalışma ve
kuralsızlaştırma biçimleri engellenmelidir.
5. Kamuda her iktidar değişikliğinde yaşanan siyasi kadrolaşmaya
son verilmeli; atama, nakil, terfi, denetim, teftiş ve cezalar
objektif kriterlere dayandırılmalıdır. Çalışanlarla ilgili her türlü
kararda, çalışanların örgütleri müdahil olarak yer almalı; kamu
çalışanlarının siyaset yasağı kaldırılmalıdır.
6. Avrupa Sosyal Şartının onaylanmamış maddeleri onaylanmalıdır.
7. Kamu çalışanlarının krizden doğan kayıpları başta olmak üzere
geçmiş yıllardaki kayıpları giderilmeli, kamu çalışanları ile
yapılacak toplu pazarlık ve toplu sözleşmelerde eşit değerdeki
işe eşit ücret ilkesinden hareketle, ücretler insan onuruna
yaraşır bir hayat sürecek düzeye getirilmelidir.
8. Her ne sebeple olursa olsun işçilerin ve kamu çalışanlarının
resen veya zorunlu emekliliği uygulamaları durdurulmalıdır.
9. Bütçelerin faiz ödeme öncelikli bir aktarma organına
dönüşmesine son verilmeli; yıllardır kısıtlanan eğitim, sağlık,
adalet ve sosyal güvenlik, altyapı yatırımları gibi sosyal ve
ekonomik harcamalar ile personel ödeneklerine ağırlık
verilmelidir. Kamu tarafından sağlanan, her kademedeki eğitim
ve sağlık hizmetleri parasız olmalıdır.
10. Kamu mali sistemindeki parçalı yapıyı sona erdirecek,
kamu hizmetlerinde etkinliği ve saydamlığı arttırıcı
düzenlemeler içerecek kapsamlı bir bütçe ve harcama reformu
gerçekleştirilmelidir. Bütçe dışı harcama ve fonlar bütçe
kapsamına dahil edilmeli ve bütçe harcamalarında kamu yararı
esas alınmalıdır.
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11. Bütçe görüşmelerini sadece bir tahmin olan Bütçe Kanunu ile
sınırlı olarak sürdüren parlamentonun, bütçe gerçekleşmelerini
içeren Kesin Hesap Kanun Tasarılarını daha ciddi incelemesi
sağlanmalıdır.
12. Kayıt dışı ve yasadışı iktisadı faaliyetler ve yolsuzluklar
önlenmeli; kimi medya, bürokrat ve siyasetçinin de katıldığı
her kademedeki çeteleşme engellenmeli, saptandığında ağır
yaptırımlar uygulanmalıdır. Bunun temel aracı olarak, kamudaki
denetim birimlerinde denetim faaliyetleri etkin hâle getirilmeli,
aralarında eşgüdüm sağlanmalıdır. Kamu kuruluşlarının ve
özel kuruluşların denetimine, çalışanları temsil eden sendikal
ve meslekî kuruluşların katılması ilke olmalıdır. Sendikal
örgütlenme, kayıt dişiliğin panzehiri olarak desteklenmelidir.
13. Kamu kaynaklarının adaletsiz, dengesiz, kamu yararı
gözetilmeden kullanılmasına neden olan ve bir toplumsal
hastalığa dönüşen yolsuzluk olaylarıyla yönetsel, yargısal ve
toplumsal denetim aracılığıyla mücadele edilmelidir.
14. Özelleştirmeler ve işten çıkartmalar derhal durdurulmalıdır.
“Kaynak yaratma” adı altında ülkemizin bağımsızlığı, gelişmesi
ve geleceği için stratejik ve sosyal önemi haiz olan savunma,
ulaştırma, iletişim, enerji, madencilik, kentsel hizmetler, tarım
vb. sektörlerdeki KİT’leri bile satmayı öngören politikalar terk
edilmelidir.
15. Örgütsüzleştirme ve ucuz emek istihdamına dayalı ekonomi
politikalarından vazgeçilmelidir. Tüm çalışanlara ve emeklilere
insan onuruna yaraşır bir gelir sağlanmalıdır.
16. Türkiye’ de sağlık sektörü için de gerçekçi ve toplum yararına
bir planlamaya gereksinim vardır. Sağlık sektörüne en az
%10 bütçe payı ayrılmalıdır. Sektörün etkin çalışabilmesi için
kaynakların ve hizmet üretimlerinin tek elden yönetilmesi
gerekmektedir. Sağlıkta finansman modeli genel vergilerle
oluşan genel bütçe sistemi olmalıdır. Bir sağlık sisteminin kalbi
toplumun en uç noktalarına kadar ulaşabilecek birinci basamak
sağlık hizmetleridir. Türkiye’de sağlık ocağı, sağlık evleri ve
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dispanserlerin sayısal ve donanım yetersizliği giderilmelidir.
Birinci basamak ile hastaneler arasında sevk sistemi işletilmeli
ve bu uygulama tam süre çalışma politikası ile pekiştirilmelidir.
Toplumsal sağlık düzeyinin gelişmesi için sağlık hizmetlerine
toplum katılımı sağlanmalı, bölgelerarası sağlık alanındaki
dengesizlikler giderilmelidir. Koruyucu sağlık hizmetlerine
önem verilmelidir. Sağlık konusunda kararlar ilgili meslek
kuruluşlarının da katılımıyla alınmalıdır.
17. Ana okullarından, yüksek öğrenime, meslek edindirme ve
geliştirme eğitimleri de dahil olmak üzere eğitimin her kademede
fırsat eşitliği ilkesine uygun ve parasız olarak düzenlenmelidir.
Kız çocuklarının okullaşma oranının arttırılmasına yönelik
politikalar benimsenmelidir.
18. Emlak Bankası’nca Emlak Konut Şirketi’ne Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı payları biçiminde aktarılan Konut Edindirme Yardımı
birikimleri hak sahiplerine derhal ve nakden ödenmelidir.
19. Zorunlu tasarruf hesabındaki birikimlerin toplamı, yani ana para
ve nemalar 01.06.2000 tarihli döviz kuruna bağlanarak ve piyasa
rayiçleri üzerinden nemalandırılarak hak sahiplerine derhal ve
nakden ödenmelidir.
20. Emeklilerin yaşam standardının yükseltilmesi ve sağlık
hizmetlerinin kalitesinin artırılması için yeterli kaynak
sağlanmalıdır. Milli gelir artışlarından çalışanların
yararlandırılmasını sağlayan refah payı uygulaması emekliler
için de getirilmeli, farklı sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı
emekliler arasındaki gelir farklılıkları ortadan kaldırılmalıdır.
Bu bağlamda işçi ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan aylık artışlar
TÜFE’den değil, tekrar memur katsayısına bağlanmalıdır.
Emeklilerin de sendikal örgütlenme haklarının hayata
geçirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
B) MALİ SİSTEME VE SERMAYE HAREKETLERİNE YÖNELİK KISA
VADEDE UYGULANMASI GEREKEN POLİTİKALAR
1. Ülkemizde yaşanan krizlerin ana nedenlerinden biri olan kısa
vadeli yabancı sermaye girişleri ve çıkışları, adil vergi ve para
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politikalarıyla denetim altına alınmalı ve bu doğrultuda 32 sayılı
kararname yeniden düzenlenmelidir.
2. Türkiye’nin dış borçları yeniden takvimlendirilmelidir.
3. Merkez Bankası’nın döviz kuru ve faiz hadlerini birbirinden
bağımsız iktisat politikası araçları olarak kullanma olanağı
yeniden oluşturulmalıdır.
4. Döviz tevdiat hesaplarına uluslararası faiz hadlerinin üzerinde
faiz verilmeyerek, TL’nin dövizle ikamesi caydırılmalıdır.
5. Bütçenin yatırıma, eğitime ve sağlığa ayrılan kaynaklarının
azaltılması pahasına faiz dışı fazla vermeye zorlanması yoluyla
tedricen azaltılamayacağı belli olmuştur. Yurtiçi borç stokunun
mali sisteme ve giderek tüm reel ekonomiye olan yükünü
azaltmak için Hazine, Merkez Bankası ve bankacılık kesimi
arasında borcun vadesini uzun döneme yayan ve bu borcun reel
faiz yükünü düşüren bir düzenleme yapılmalıdır.
6. İçi boşaltılmış batık bankaların sorumluları hakkında, gerekli
caydırıcı cezalar verilmelidir. Mali suçlarla ilgili cezalar
ağırlaştırılmalıdır.
7. Banka sistemi plânlı bir rasyonelleştirmeye tâbi tutulmalı;
bankaların mevduat ve kredi faizlerini ölçüsüz arttırmaları
engellenmeli; mevduat garantisi küçük tasarruf sahiplerini
koruyacak şekilde tedricen daraltılmalıdır.
8. Bankaların mevduat ve TCMB kredileri dışında kaynak
kullanmaları ve yurtdışından borçlanmaları etkin bir denetim
altına alınmalıdır. Türkiye’deki özel bankalara kredi açan
yabancı bankaların alacaklarını Hazine garantisi kapsamına
alan uygulamaya son verilmelidir.
9. Tarım üreticilerine hizmet vermesi gereken Ziraat Bankası,
esnaf ve sanatkâra hizmet vermesi gereken Halk Bankası,
sosyal konut talebine ve finansmanına hizmet vermesi gereken
ve kapatılan Emlak Bankası gibi kamu ihtisas bankaları asli
görevlerini yapacak şekilde yeniden yapılandırılmalı, kapatılan
204

ihtisas bankaları yeniden açılmalı, bu bankaların özelleştirilme
süreci durdurulmalı, siyasi baskılardan uzaklaştırılarak sektör
temsilcilerini ve sosyal tarafları da içerecek özerk ve katılımcı
bir yönetime kavuşturulmalıdır.
C) KALKINMA POLİTİKALARI
1. Türkiye’de devletin küçültülmesi yönündeki politikalar,
kamu kesimi potansiyelinin kalkınma amaçlı olarak harekete
geçirilmesi önünde engel oluşturmaktadır. Türkiye’de faiz
dışı bütçenin milli gelire oranı AB ülkeleri ortalamasının
çok üstündedir. Sosyal devletin gelişmesi ve kalkınmanın
önünün açılması için devletin küçültülmesi saplantısından
vazgeçilmelidir.
2. Devletin ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını yeniden kazanması
ve geliştirmesi, Türkiye’nin geleceğini planlama yetilerini
yeniden kazanmasıyla mümkündür. Devletin ekonomiye
müdahale araçları güçlenmeli, ulusal egemenliğin araçları
ulusötesi sermayenin denetimine sokulmamalı, yatırımcı
ve üretimci sosyal devlet güçlendirilmelidir. Özel sektör için
yönlendirici, kamu sektörü için bağlayıcı plânlama, bölgesel
ve sektörel bağlantıları etkin bir şekilde oluşturularak
başlatılmalıdır. Planlamanın hiyerarşik her aşamasında,
toplumun tüm kesimlerinin örgütsel temsilcileri aracılığıyla
demokratik katılımı sağlanmalıdır.
3. Ülkemizin bilim ve teknoloji politikaları temelinde, ulusal
stratejik kalkınma programlarını uygulayabilmesi için eğitim
sisteminde, tüm çalışanların çalıştıkları alanda her türlü
üretim bilgisine sahip, araştırıcı özellikleri gelişmiş, nitelikli
insan gücünü yaratmayı hedefleyen, yapısal bir reform
gerçekleştirilmelidir. YÖK kaldırılmalı; üniversitelerde bilimsel
ve yönetsel özerklik sağlanmalıdır.
4. Türkiye stratejik öngörüyle insan kaynakları planlamasını da
göz önüne alarak ulusal politikalarını belirlemelidir. Bilim ve
teknolojide yetkinleşme ve bunu ülkemiz ölçeğinde toplumsal
ve ekonomik faydaya dönüştürme isteğiyle; sistemsel
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bütünlük, siyasi kararlılık, süreklilik içerisinde ulusal bir
strateji saptamalıdır, insandan, yaşamdan ve emekten yana bir
sanayileşme politikası, toplumsal bir proje çerçevesinde tüm
ilişkileri yeniden düzenleyerek ele alınmalıdır.
5. Madencilikte planlı ulusal bir politika belirlenmeli, madencilik
üretimine sadece ihracat kalemi olarak bakılmamalıdır
Madenlerimiz, üretimden pazarlanmasına kadar kamu
mülkiyetini esas alan bir anlayışla ele alınmalı, yerli ve
yabancı sermayeye teslim edilmemeli, yeni yatırımlarla
çağdaş teknolojiye kavuşturulmalıdır. Doğal kaynaklarımızı ve
madenlerimizi sermayenin sınırsız ve denetimsiz kullanımına
açan ve TBMM gündeminde bulunan Maden ve Petrol Yasa
Tasarıları geri çekilmelidir. Doğalgaz Piyasası Yasası iptal
edilmelidir. Bu gelişmelerin önünü açan Tahkim Yasası anayasal
dayanağı ile birlikte iptal edilmelidir.
6. Ülkemizde “Stratejik Ulusal Enerji Planı” acilen hazırlanmalı ve
kısa, orta ve uzun vadeli alt planlar hızla devreye sokulmalıdır.
Sektördeki tüm özelleştirmeler geri alınmalı ve tüm imtiyazlar
iptal edilmelidir. Enerjiyi ucuza üretebildiğimiz ölçüde sanayi
ürünlerimizin rekabet şansı olabileceği unutulmamalıdır.
Ucuza üretmenin birinci koşulu, ulusal kaynaklarımızın
ulusal politikalar çerçevesinde hızla değerlendirilmesinden
geçmektedir. Alternatif temiz enerji kaynaklarına yönelinmelidir.
Bu amaca hizmet etmeyen Enerji Piyasası Yasası iptal edilmelidir.
7. Sermayenin kuralsız mal, hizmet, teknoloji ve finansıyla
işleyecek; kamusal denetim mekanizmalarını yok edecek ulusal
sanayiyi çökertecek, çevre ve doğal kaynakları tahrip edecek bir
anlayışla yapılan düzenlemelerden vazgeçilmelidir. Bu Yasa’dan
vazgeçilmelidir.
8. Serbest bölgeler mevzuatı ülke çıkarları göz önüne alınarak
yeniden düzenlemeli, mevcut serbest bölgeler de bu kapsam
içine alınmalıdır.
9. Kamu arazileri bütçe açıklarım kapatmak için, “kaynak paketi”
adı altında kelepir fiyatlarla satılmamalı; “yurttaşlarımızın
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eşit yararlandırılacağı düzenlemeler” için, kamu elinde
tutulmalıdır. Kentsel toprak rantının kamuya geri döndürülmesi
sağlanmalıdır. Hazine arazi satışları ile ilgili düzenleme ise iptal
edilmeli ve kamu yararını esas alarak yeniden düzenlenmelidir.
10. Parçacı ve yasak savıcı imar uygulamaları kaldırılmalı,
imar, gecekondu ve orman afları yasaklanmalı, su havzaları
korunmalı, “kente karşı suç” tanımı yasal ve toplumsal
yaptırımlarla güvence altına alınmalı, çevreye duyarlı imar
planları hazırlanmalıdır.
11. Deprem sonrası süreçte oldu-bittiyle önümüze dayatılan
yaşanabilir, güvenli, dayanıklı yapı üretim ve denetimi
sürecini, sermayeye ticari bir alan olarak teslim eden
4708 Sayılı Yapı Denetimi Yasası iptal edilmeli, kamusal
denetim etkinleştirilmelidir. Kamusal denetim, ilgili meslek
kuruluşlarının da katılımıyla etkinleştirilmelidir.
12. Tarımın tasfiyesini amaçlayan süreç, kentlere çok hızlı bir göç
dalgası yaratmakta; yıkım boyutunda ekonomik-toplumsal bir
fatura oluşturmaktadır ve oluşturacaktır. Bu nedenle dengeli
kalkınma politikaları ve bölgesel planlama ile tarımın yeniden
canlandırılması ve atıl kaynakların faaliyete geçirilmesi
sağlanmalıdır. Bu amaçla, köye dönüş bir araç olarak
değerlendirilmeli ve göçe neden olan ve göçün yaratacağı
olumsuzluklar tüm yönleri ile giderilmelidir.
13. Uzun bir süredir gündemde tutulan ve “reform” olarak
getirildiği öne sürülen Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı ile,
işletmeci belediyecilik ve Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı anlayışı
çerçevesinde; kent ve imar rantlarının, özelleştirmelerin ve
kamu arazilerinin satışlarının önü açılmaktadır. Yasa Tasarısı,
toplum yararına olarak yeniden düzenlenmelidir. Yerel
yönetimlerce toplumsal hizmetlere “şirket”, kentli yurttaşa
“müşteri” gözüyle bakan yaklaşımlara son verilmeli, demokratik
katılım ve kamusal denetim yaşama geçirilmelidir. Tasarıda
istihdam ile ilgili düzenlemeler yerel yönetim çalışanlarını
kuralsız, güvencesiz ve esnek çalışmaya zorlamakta; sendikal
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hakların ihlaline zemin hazırlamaktadır. Geçici işçiliğin
kural, daimi işçiliğin istisna haline getirildiği tasarının, Emek
Platformu’nca kabul edilmeyeceği açıktır. Yerel Yönetimler
Yasası yerinden yönetim ve katılımcı demokrasiyi sağlamaya
yönelik olarak yeniden ele alınmalı, çağın gereklerine uygun ve
evrensel normlar ışığında halkımızın ve çalışanların beklenti ve
taleplerine cevap verebilmelidir.
14. Sanayileşmeye hem doğrudan hem dolaylı hizmet veren
ulaştırma sektörümüzde; ülkemizin jeolojik, jeopolitik, doğal
ve kültürel yapısı göz önüne alınarak, kent içi ana ulaşımları
da kapsayacak şekilde, ilke ve hedefleri ortaya koyacak uzun
vadeli ulusal ulaştırma ana planı hazırlanmalı ve buna bağlı
olarak ulusal ulaştırma politikaları belirlenmeli, demiryolu ve
denizyolu taşımacılığı özendirilmeli, kaynak israfına yol açan
otoyol ve havaalanı projelerinden vazgeçilmelidir.
15. Toprak, özenle korunması gereken bir doğal kaynaktır ve her
ülkedeki varlığı sınırlıdır. Bu varlık kamu yararına korunmalıdır.
16. Emeğin serbest dolaşımına izin vermeden, sadece malların
serbest dolaşımı anlamına gelen Gümrük Birliği anlaşması
Türkiye’nin çıkarlarına uygun biçimde gözden geçirilmelidir.
Dünya Ticaret Örgütü ve OECD bünyesinde yürütülen
hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi çalışmalarının, GATS
1994 Anlaşmaları içinde kalkınma politikalarına aykırı
düzenlemelerin yeniden müzakere edilmesi için uluslararası
girişimlerde bulunulmalıdır.
17. İthal edilen malları ülkemizde üretmeye, ihracatı arttırmaya
yönelik yatırım projeleri teşvik edilmelidir.
18. İthalatı denetleyebilmek ve lüks tüketim malları ithalatını
caydırabilmek için tarife dışı engeller kullanılmalıdır. Özellikle
demir çelik ve tekstil hammaddesi ithalatında ihtisas
gümrüklerine işlerlik kazandırılmalıdır.
19. Rekabet Kurulu imalat ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin
minimum etkin ölçekle çalışmalarını sağlayacak, firma
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birleşme, yatırım koordinasyonu, yeni firmaların sek- töre girişini
sağlayacak teşvik veya zorlaştırma gibi uygulamalar yapmalıdır.
Rekabet Kurulu yeniden yapılandırılmalı ve çalışmalarında
sosyal rekabet unsurunu da göz önünde bulundurmalıdır.
20. İhracatın bileşimi yüksek katma değerli ürünler lehine
değiştirilmeli, bu yönde sanayi, finansman ve teknoloji
planlaması yapılmalıdır.
21. Banka kredilerinin dengeli kalkınmanın gerektirdiği şekilde
kullanılması sağlanmalıdır.
22. Türkiye Kalkınma Bankası ve İller Bankası gibi kamu kalkınma
ve yatırım bankacılığı, gerçek işlevleri ve kuruluş amaçları
doğrultusunda çalışır duruma getirilmelidir.
23. Bölgesel kalkınma politikaları yeniden canlandırılmalı,
bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi sağlanmalıdır.
D) VERGİ POLİTİKALARI
1. Otokontrol aracı olarak servet beyanı ve benzeri inceleme
teknikleri getirilmeli, vergi yönetimi, denetimi, ücret, araç ve
gereç yönünden daha da güçlendirilmelidir.
2. Sermaye gelirlerinin vergi gelirlerine katkısı arttırılmalıdır.
Vergi adaletini ve herkesten mali gücüne, servetine ve gelirine
göre vergi alınması ilkesini sağlayacak bir vergi reformu
gerçekleştirilmelidir.
3. Verginin tabana yayılması, vergi ve sigorta incelemelerinin
yaygınlaştırılması, ücretlilere vergi iadesinin ücretlere
eklenerek kapsamının genişletilmesi, faiz gibi menkul sermaye
gelirlerinin ve özellikle kamu borç senetleri gelirlerinin üniter
tarife kapsamına alınması sağlanmalıdır.
4. Gerçekleştirilecek vergi reformunun; gelir idaresinin sorunlarına
çözüm getirecek, vergi denetim örgütlerinin ve 3568 sayılı Yasaya
tabi meslek mensuplarının sorunlarına, vergi kanunlarındaki
eksiklik ve yanlışlıklardan doğan sorunlara, vergi yargısının,
vergicilik ve ekonomiyle ilgili diğer kurumsal ve yasal
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düzenlemelerdeki (bankacılık sistemi, sermaye piyasası ve
Türk Ticaret Kanunu, kara paranın önlenmesi gibi) eksiklik
ve yanlışlıkların doğurduğu sorunlara çözüm getirecek,
düzenlemeleri aynı anda yapmayı amaçlayan kapsamda olması
gerekir.
5. Vergi sisteminde bulunan teşvik, muaflık ve istisnalar ile
indirimler ekonominin içinde bulunduğu durum dikkate
alınarak, yeniden gözden geçirilmeli, üretimi, ihracatı ve
istihdamı özendirici hale getirilmelidir.
6. Lüks tüketimden daha yüksek oranda katma değer vergisi
alınması sağlanmalıdır.
7. Dar ve sabit gelirlilerin aleyhine olan dolaylı vergilerin (tüketim
vergilerinin) vergi sistemi içindeki ağırlığı azaltılmalıdır.
8. Ücretliler için uygulanan özel indirimin asgari ücret düzeyine
çıkarılması sağlanmalıdır.
9. Gelir vergisi tarife dilimlerinin en az yeniden değerleme
oranında artışı sağlanmalıdır.
10. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alacak ve kayıt dışı çalıştırmayı
önleyecek, düzenlemeler getirilmelidir. Bu bağlamda sendikal
örgütlenmenin önünü tıkayan yasal engeller ortadan
kaldırılmalıdır.
11. Sağlık ve eğitimden alınan KDV en alt düzeye indirilmeli, vergi
ve sigorta primi affı kesinlikle söz konusu olmamalıdır.
E) TARIM POLİTİKALARI
1. Tarıma ilişkin destekleme kurumlarının özelleştirilmesi,
işlevsizleştirilmesi veya tasfiyesine yönelik IMF/Dünya Bankası
programı derhal durdurulmalıdır.
2. Türkiye’nin net ithalatçı olduğu başta buğday, pamuk olmak
üzere tarım ürünlerinde gümrük vergileri korunmalı, böylece
hem tarımsal üreticiliğin yaşaması sağlanmalı, hem ülkenin
besin güvenliği korunmalı, hem de gümrük vergilerinin tarıma
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dönük Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklarını beslemesi
sağlanmalıdır.
3. Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri’ni her türlü mali desteğin
dışında bırakan 4572 sayılı düzenleme değiştirilmeli; Yeniden
Yapılandırma Kurulu, Dünya Bankası güdümünden çıkarılmalıdır.
4. Tarımda kooperatif türü örgütlenme desteklenmelidir. Bu
kuruluşların alım fiyatlarına kredi yoluyla desteklenmeleri
sağlanmalıdır.
5. Mevcut desteklerin yerine geçirilmek istenen ve üretimle
ilişkilendirilmeyen doğrudan gelir desteği uygulaması terk
edilmeli, bu araç yeni bir ürün deseni oluşturulmasına dönük
tamamlayıcı bir destekleme unsuru olarak kullanılmalıdır.
6. Sulama, toprak ıslahı, toplulaştırma, tohumluk, damızlık
üretimi, eğitim, yayım, AR-GE’ye yönelik yatırımların ve
desteklemelerin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
7. Hayvancılık desteklenmeli ve et ithali önlenmelidir. Ayrıca yok
edilen çayır-meralarımızın geri kazandırılması sağlanmalıdır.
F) DEMOKRATİKLEŞME, SENDİKAL VE SOSYAL HAKLARA YÖNELİK
POLİTİKALAR
1. Yasalar, çağdaş, özgürlükçü demokratik düzenin gereklerine
uygun hale getirilmelidir. Hukuk devleti olmanın temel koşulu
olan hukukun üstünlüğü ilkesi hayata geçirilmelidir. Çalışanların
haklarının tanınması doğrultusunda ILO normlarına uygun
düzenlemeler yapılmalıdır.
2. Haberleşme, basın ve TV alanında kamu hizmeti yapan özel
kuruluşların başka sektörlerde faaliyette bulunmasına,
bulunduğu faaliyete yönelik haksız rekabet yapmasına ve tarafsız
haberciliği ihlal etmesine izin veren RTÜK Yasası vb. yasalar
yeniden gözden geçirilmelidir.
3. Sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin ve meslek
örgütlerinin televizyon radyo vb. kurma ve işletmeleri önündeki
yasal engeller kaldırılmalıdır. Sendikalaşmanın özendirilmesi
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için sendikalı çalışanlar tarafından üretilen ürünlere, “bu
ürün sendikalı çalışanlar tarafından üretilmiştir” ibaresinin
bulunduğu sosyal etiketleme yapılmalıdır.
4. Türkiye tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletlerin
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi,
Avrupa Sosyal Şartı’nın Çalışan Kadınların Korunması Hakkına
ilişkin 6. Maddesi hayata geçirilmeli, Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün 3 (Analığın Korunması), 140 (Ücretli Eğitim izinleri),
156 (Aile Sorumluluğu Olan işçiler), 157 (Sosyal Güvenlik
Haklarının Sağlanması) ve 168 (İstihdamın Arttırılması ve
İşsizliğe Karşı Koruma) sayılı Sözleşmeleri onaylanıp iç hukuka
aktarılmalı; Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu’nda ve
diğer mevzuatta yer alan doğrudan ve dolaylı olarak kadına karşı
ayrımcılığa yol açan maddeler değiştirilmeli, kadın ve erkek işi
ayrımına, eşit değerdeki işe eşit ücret ilkesiyle son verilmelidir.
5. Çocuk işçi çalıştırmaya yol açan koşullar düzeltilmeli, çocukların
çalışmasını önleyici ve yönlendirici düzenlemeler yapılmalı,
çocuk işçi çalıştırmaya son verilmeli, çocuk işçiler eğitime
yönlendirilmelidir.
6. Kayıt dışı ekonomi ve kaçak işçilik, hakça bir gelir dağılımı, sosyal
devlet uygulamaları ve insanca yaşamın gerektirdiği çalışma
koşullarını öngören demokratik bir çalışma hayatının önünde
büyük bir engel oluşturmaktadır. Kaçak işçilikle mücadele
ulusal bir politika haline getirilmeli, işçi ve işveren sendikaları,
demokratik kitle örgütleri, meslek birlikleri, merkezi ve yerel
devletin yetkili kurumları ve kuruluşlarının kaçak işçilikle
mücadelede işbirliğinin ortam ve olanakları düzenlenmelidir.
Sorunun önemli bir boyutunu oluşturan, yabancı kaçak işçilik
de bu kapsamda ele alınmalıdır.
7. Düşük nitelikli işgücü, düşük verim, düşük ücret, daralan
etkin talep kısır döngüsünden çıkmak için; işçiyi, memuru
ve emekliyi sefalet ücretlerinden kurtarmayı, iş barışını ve
toplumsal huzuru sağlamayı, gelir dağılımındaki uçurumları
düzeltmeyi amaçlayan, ülkemizin ekonomik potansiyeline denk
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düşen bir ücret politikası geliştirilmelidir. Üretim maliyetlerinin
düşürülmesi, üretim kalitesinin arttırılması, mal ve hizmet
çeşitlenmesinin sağlanması ve sonuçta sanayimizin rekabet
gücünün arttırılması için ücretlerin düşürülmesi yerine; diğer
girdi maliyetlerini düşürmeyi, sabit sermaye yatırımlarının
arttırılmasını; ileri teknoloji kullanımını, üretim organizasyonu
ve yönetiminde endüstriyel demokrasi ilkelerini içeren
bir modernizasyonu, işgücünün eğitim ve beceri düzeyini
yükseltmeyi hedefleyen bir ekonomi politikası izlenmelidir.
8. Hükümet ve parlamento, kamu çalışanlarının toplu sözleşme
ve grev hakları önündeki engelleri kaldırmalı; tüm çalışanların
sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakları, onaylanmış
uluslararası sözleşmelere, ILO sözleşmelerine uygun hale
getirecek biçimde düzenlemelidir.
9. Kamuda her iktidar değişikliğinde yaşanan siyasal
kadrolaşmalara son verilmeli, atama, nakil, terfi, denetim,
teftiş ve cezalar objektif kriterlere dayandırılmak, çalışanlarla
ilgili bütün kararlarda çalışanların örgütleri müdahil olarak yer
almalıdır. Sendikal çalışmalar dolayısıyla verilen disiplin cezaları
tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalı, açılan adli, idari,
disiplin soruşturmaları ve sürgünler durdurulmalıdır.
10. İşten çıkartmaların ekonomik kriz nedeni ile daha da yoğunlaştığı
ortamda işsizlik ödeneğine hak kazanma koşulları ile ödenek
miktar ve süreleri çalışanlar lehine yeniden düzenlenmelidir.
İşyerinin istihdam büyüklüğüne bakılmaksızın tüm çalışanlar
için iş güvencesi sağlanmalıdır.
11. İç ve dış sermayeye yeni kâr alanları açmak isteyen bireysel
emeklilik ve özel sağlık sigortası düzenlemelerine dair girişimler
sosyal devlet ilkesiyle bağdaştırılmalıdır. Sosyal Sigortalar
Kurumunda prime esas ücretin taban ve tavanları günün
koşullarına göre yeniden belirlenmelidir.
12. Toplum ve çalışma yaşamında bireyciliği, fırsatçılığı teşvik eden
anlayışlardan vazgeçilmeli; ülkesinin, halkının ve toplumun
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çıkarlarını ön planda tutan, emeğe saygıyı temel alan anlayış
önerilen tüm düzenlemelerde hâkim kılınmalıdır.
13. Demokrasinin maddi koşullarının yaratılabilmesi için kitlelerin
ve örgütlerinin eşit yararlanabileceği ortamlar sağlanmalıdır.
Öncelikle Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası bu doğrultuda
değiştirilmelidir.
14. Demokratikleşmenin önündeki en büyük engel olan 1982
Anayasası yerine, evrensel hukuk ilkeleri temelinde ulusal
bağımsızlığı ve ulusal egemenliği, demokratik hak ve
özgürlükleri ve insan haklarını koruyan ve güvence altına
alan çağdaş, eşitlikçi ve özgürlükçü bir Anayasa, özgür bir
ortamda tartışılarak ve tüm halk kesimlerinin etkin katılımı ile
hazırlanmalıdır.
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E M E K P L AT F O R M U
26 Aralık 2002

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: KESK

BASINA VE KAMUOYUNA
EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU
TARAFINDAN BELİRLENEN VE
EMEK PLATFORMU DÖNEM SÖZCÜSÜ KESK GENEL BAŞKANI
SAMİ EVREN TARAFINDAN HÜKÜMETE İLETİLEN TALEPLER
Emek Platformu, ülkemizin bugün yaşamakta olduğu sorunların
temelinde, uluslararası sermaye kuruluşları ve özellikle de IMF ve
Dünya Bankası politikalarının bulunduğu görüşündedir. Hükümet
tarafından açıklanan Acil Eylem Planı ve Hükümet Programından,
izlenecek politikalarda IMF politikalarından fazlaca bir sapmanın
olmayacağı anlaşılmaktadır. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada
yaşanan bölgesel gerilim ve savaş tehlikesi, zaten yoksulluk cenderesi
altında olan emekçileri ve tüm halkımızı daha da kaygılandırmaktadır.
Emek Platformu olarak, hükümetin ilk ayında gündeme gelen ve
çalışanları ile emeklileri yakından ilgilendiren ekonomik ve sosyal
konulara ilişkin çözüm bekleyen öncelikli ve ivedi konular aşağıdadır:
−

ABD’nin Irak müdahalesine karşı tutum alınmalıdır. Emekçilere
ve halkımıza açlık, yoksulluk ve yıkım getirecek bu savaşa
karşı bölge barışını tesis etmeye yönelik her türlü girişimde
bulunmalı, Türkiye bu müdahalenin bir parçası olmamalıdır.

−

Demokratikleşmenin önündeki en büyük engel olan 1982
Anayasası yerine, evrensel hukuk ilkeleri temelinde ulusal
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bağımsızlığı ve ulusal egemenliği, laikliği, demokratik hak
ve özgürlükleri ve insan haklarını koruyan ve güvence altına
alan çağdaş, eşitlikçi ve özgürlükçü bir Anayasa, özgür bir
ortamda tartışılarak ve tüm halk kesimlerinin etkin katılımı
ile hazırlanmalıdır. Bu konuda yapılacak çalışmalarda Emek
Platformu’nun bir önceki Hükümet döneminde açıkladığı
ekteki değişiklik önerileri de dikkate alınmalıdır. (Ek-1, Ek2) Başta 2911 sayılı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası”
olmak üzere anti-demokratik hükümler içeren tüm yasalar
yapılacak olan Anayasal değişikliklerle uyumlu hale getirilmeli,
demokratik tepkilerini dile getiren 35 kamu emekçisi hakkında
verilen cezaların yapılan düzenlemelerle geçersiz hale gelmesi
sağlanmalıdır. Ayrıca seçimler öncesinde Siyasi partiler ve
seçim yasaları konusunda Emek Platformu olarak daha önce
açıkladığımız değişiklik taleplerimizin hayata geçirilmesi de
aciliyetini ve önemini korumaktadır. (Ek-3)
−

İş Güvencesi Yasası’nın hiçbir şarta bağlı olmaksızın uygulanması
sağlanmalı, esnek çalıştırma ve kıdem tazminatlarının
düşürülmesi girişimleri önlenmelidir, işveren çevrelerinin, 15
Mart 2003’te yürürlüğe girecek olan, İş Güvencesi Yasası’nı
işlevsiz hale getirmek için çıkarılmasını dayattıkları İş
Kanunu Ön Tasarısı Emek Platformu Bileşenlerinin talepleri
doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir. Kamu çalışanlarının
iş güvencesini kaldıran ve esnek çalışmayı gündeme getiren
“Personel Rejim Yasası Tasarısı” geri çekilmeli, çalışma
mevzuatı ile ilgili düzenlemeler kamu çalışanları örgütlerinin
talepleri doğrultusunda yeniden ele alınmalıdır. İş Kanunu ve
Personel Rejim Yasasının Meclise sevk edilmesinde tarafların
mutlak mutabakatı aranmalıdır. Çalışanların, Tasarrufa Teşvik
Fonu’ndaki birikimlerinin toplamı, yani ana para ve nemalar,
gerçek değerleri üzerinden değerlendirilerek hak sahiplerine
derhal ve nakden ödenmelidir.

−

4688 sayılı yasa demokratikleştirilerek kamu çalışanlarına
grevli- toplu sözleşmeli sendikal hakkı tanınmalı, 2003 yılı ücret
artışlarında asgari yaşam standardı dikkate alınarak ücretler,
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kamu çalışanları örgütlerinin katılımıyla belirlenmelidir.
Geçici bütçe, emekçilerin talepleri dikkate alınarak sosyal
adaletsizlikleri giderecek şekilde ele alınmalıdır.
−

Sendikalar Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Yasasında sendikaların da görüşleri doğrultusunda, gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır. Sendikal örgütlenme özgürlüğünün
önündeki engeller kaldırılmalı ve ILO standartları uygulanmalıdır.
Çalışanların ortak örgütlenmesinin önündeki engeller
kaldırılmalıdır.

−

Asgari ücret, günümüz ekonomik koşullarına uygun insanca bir
yaşama elverişli düzeye yükseltilmelidir. Asgari ücret üzerindeki
vergi yükü kaldırılmalıdır.

−

Değişik sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı emekliler arasındaki
gelir adaletsizlikleri ortadan kaldırılmalıdır. Emeklilerin aylıkları
insanca bir yaşama elverişli düzeye yükseltilmelidir. SSK ve Bağ
Kur emeklilerinin geçmişten gelen mağduriyetleri giderilmelidir.

−

Başta Tütün ve Şeker Yasası olmak üzere bu amaca yönelik
tüm yasalar, sosyal tahribatı daha da derinleştirecek olan
özelleştirmeler ve işten çıkartmalar derhal durdurulmalıdır.
Ulusal birikimlerin sermaye çevrelerine özelleştirme yoluyla
aktarılması önlenmelidir.

−

E ko n o m i k S o s y a l K o n s e y, y ap ı s ı t o pl u mu n t ü m
kesimlerinin temsilini sağlayacak şekilde genişletilerek ve
demokratikleştirilerek etkin hale getirilmelidir.

−

İktidar değişiklikleriyle gündeme gelen siyasal kadrolaşmalara
son verilmeli; atama, nakil, terfi, denetim, teftiş ve cezalar
objektif kriterlere dayandırılmalıdır.

−

Çalışanlarla ilgili bütün kararların alınma süreçlerinde
çalışanların örgütleri yer almalıdır.

−

Yabancıların çalışma izinleri ile ilgili olarak gündeme getirilen
değişiklikler yabancılar lehine bir haksız rekabet ortamı
yaratacaktır. Bu konudaki çalışmalarda ülkemize sermaye girişi
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tek değişken olarak ele alınmamalıdır. Kaçak işçiliğin ve kayıt
dışı istihdam mutlaka önlenmelidir.
EK-1
ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ
1982 Anayasası 12 Eylül rejimiyle gerçekleştirilenleri sürekli hale
getirebilmek, bu uygulamaları güvence altına almak için hazırlamıştır.
Anayasadaki demokratik ilkelere uygun olmayan, insan hak ve
özgürlüklerini sınırlayan anlayışın basit düzenlemelerle giderilmesi
mümkün değildir. Bugün yapılması gereken, toplumun beklentileri
doğrultusunda Anayasanın bütünüyle gözden geçirilmesi ve yeniden
yazılmasıdır.
Bütün olumsuzluklara karşın, sınırlı da olsa bir Anayasa
değişikliğinin Parlamento gündemine gelmesini bir gelişme olarak
değerlendiriyoruz; Fakat Parlamento dışındaki toplumsal dinamikleri,
özellikle sivil toplum örgütlerinin bu sürecin dışında tutulmasının
önemli bir eksiklik olduğunu vurgulamak istiyoruz.
Anayasa değişiklikleri, Avrupa Birliği istediği için değil, halkımızın
ihtiyacı ve hakkı olduğu için yapılmalıdır.
Bizler bu aşamada, yukarıda açıklanan gerçekleri de göz önünde
tutarak, yapılacak Anayasa değişiklikleri ile ilgili olarak yalnızca
alanlarımızla doğrudan bağlantılı yaklaşımları belirtmekle
yetiniyoruz:
−

Anayasa’da düşünce özgürlüğünü sınırlayan değil, bireyin
demokratik hak ve özgürlüklerini geliştiren bir yaklaşım
benimsenmelidir.

−

Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter devlet yapısının bütünlüğü,
bağımsızlığı, ulusal egemenlik, demokratik ve laik sosyal hukuk
devleti, parlamenter demokratik düzen ve insan hakları gerçek
anlamıyla korunmalıdır.

−

Örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
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−

Yargı bağımsızlığını zedeleyici hükümler Anayasa’da yer
almamalıdır.

−

Demokratik ve şeffaf hukuk devleti kavramına tam olarak
işlerlik kazandırılmalıdır.

−

Sosyal devlet ilkesine aykırı yaklaşımlar terk edilmeli,
Anayasa’da sosyal devleti güçlendirici hükümler ve bunların
uygulanmasını güvence altına alacak düzenlemeler yer
almalıdır.

Emek Platformunu oluşturan kuruluşları doğrudan ilgilendiren ve
ivedilikle ele alınmasında büyük yarar gördüğümüz maddelere ilişkin
önerilerimiz ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla
EMEK PLATFORMU
EK-2
ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ
II. Zorla Çalıştırma Yasağı
Madde 18: Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.
Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda vatandaşlık ödevi
niteliğindeki beden veya fikir çalışmaları ile tutuklu ve hükümlülerin
çalışma şekil ve şartları, demokratik esaslara uygun olarak kanunla
düzenlenir.
B. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
Madde 34: Herkes önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız
toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu hakkın
kullanımı demokratik esaslara uygun bir şekilde kanunla düzenlenir.
C: Sendika Kurma Hakkı
Madde 51: Çalışanlar ve emeklileri ile işverenler, önceden izin
almaksızın, sendikalar ve sendika üst örgütleri kurma, bunlara
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serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. Bu
hakların kullanılmasında uygulanacak şekil ve usuller kanunda
gösterilir. Sendikalar ve sendika üst örgütlerinin tüzükleri, yönetim
ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.
VI. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı
Madde 53: Çalışanlar ve emeklileri ile işverenler iktisadi ve sosyal
durumlarını korumak ve geliştirmek amacıyla toplu sözleşme yapma
hakkına sahiptirler. Toplu sözleşmenin nasıl yapılacağına dair usul
ve esaslar kanunla düzenlenir.
Grev Hakkı
Madde 54: Çalışanlar grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın
kullanılması kanunla düzenlenir.
VII. Ücrette Adalet Sağlanması
Madde 55: Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları
işe uygun ve insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşayabilmesini
sağlayacak adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal
yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.
III. Siyasi Partilerle İlgili Hükümler
Madde 68: Beşinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları
mensupları, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yüksek öğrenim öncesi
öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.
Üyelikle Bağdaşmayan İşler
Madde 82: Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Devlet ve diğer
kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda: Devletin ve diğer
kamu tüzel kişilerin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı
teşebbüs ve ortaklıklarda özel gelir kaynakları ve özel imkanları
kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten
yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların ve katıldıkları
teşebbüs ve ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev
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alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya
dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, yürütme organının teklif,
inha, atama ve onamasına bağlı resmi veya herhangi bir işle
görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak
üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi,
meclisin kararma bağlıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile
bağdaşmayan diğer görev ve işler kanunla düzenlenir.
4. Yasama Dokunulmazlığı
Madde 83: İkinci ve üçüncü fıkra kaldırılmıştır.
D: Kamu Hizmeti Görevlileri ile ilgili Hükümler
1. Genel İlkeler
Madde 128: Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel
kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları
kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve
diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları,
görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri kanunla düzenlenir.
Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları kanunla
düzenlenir.
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Madde 135: Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
üst kuruluşları, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,
mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak,
meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını
korumak, mesleki denetim yapmak için yasayla kurulan ve organları
kendi üyeleri tarafından yasada gösterilen usullere göre seçilen kamu
tüzel kişilikleridir.
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Meslek mensuplarının, mesleklerini yürütebilmesi için ilgili
kuruluşlara üyelikleri aranır. Meslek kuruluşlarının yasa, tüzük,
yönetmelik, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının denetimleri, yasada
gösterildiği şekilde seçilmiş organları aracılığıyla yerine getirilirler.
İdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii kararma dayanmaksızın,
geçici veya sürekli olarak görevden uzaklaştıramaz.
EK-3

DİSK Genel Başkanı ve EP Dönem Sözcüsü Süleyman Çelebi
tarafından 26 Temmuz 2002’de DİSK/Genel İş Genel Merkezinde
yapılan ortak açıklama metninden:
SEÇİM YASASI İLE İLGİLİ OLARAK;
1. Seçimlerde, halkın iradesinin tam ve gerçek olarak
parlamentoya yansımasını engelleyen başta baraj olmak üzere
tüm engeller kaldırılmalıdır.
2. Seçmenlere, milletvekillerini tercih hakkı tanınmalıdır.
3. Partilerin seçim ittifaklarına olanak sağlanmalıdır.
4. Siyasi partilerin seçim harcamalarının saydam olmasını
sağlayacak düzenlemeler yapılmalı ve denetim sistemi
getirilmelidir.
5. Milletvekili dokunulmazlığı yasama çalışmaları ile
sınırlandırılmalıdır.
6. Yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın, bulundukları ülkelerde
oy kullanabilmeleri ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.
7. Siyasi partilerin seçimlere katılmalarına engel oluşturan
kısıtlamalar kaldırılmalıdır.
SİYASİ PARTİLER YASASI İLE İLGİLİ OLARAK;
1. Seçimlerde siyasi partilerin adaylarını belirlemesinde yargı
denetimde bir ön seçim zorunlu kılınmalıdır.
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2. Başta kamu çalışanları olmak üzere, toplumun çeşitli
kesimlerinin siyasete katılımını engelleyen, seçme ve seçilme
özgürlüğünü kısıtlayan hükümler kaldırılmalıdır. Anayasanın
82. Maddesi değiştirilmeli, milletvekilliği ile bağdaşmayan
görevler listesinden sendika yöneticiliği çıkarılmalıdır.
3. Siyasi partilerin program, tüzük ve işleyişinde üyelerin
iradelerini özgürce kullanabilecekleri düzenlemeler
yapılmalıdır.
4. Siyasi partilerde kadın ve gençlerin yönetim kademelerinde
yer alabilmelerinin yolunu açacak ve kendi özgür iradeleri ile
belirleyecekleri oranlarda temsiline olanak sağlayacak (kota
gibi) düzenlemeler yapılmalıdır.
5. Siyasi partilerin kapatılması ile ilgili mevzuat, temel hak ve
özgürlükler çerçevesinde gözden geçirilmelidir.
6. Siyasi partilere üyelik yaş sınırı, seçmen yaşına indirilmelidir.
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E M E K P L AT F O R M U
3 Ocak 2003

İSTANBUL TABİP ODASI
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: KESK

BASINA VE KAMUYOUNA
EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI
KARARLARI
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, 03 Ocak 2003’te “Irak’ta savaş,
zorunlu tasarruflar ve çalışanları ilgilendiren güncel sorunlar”
gündemleriyle toplanarak aşağıdaki kararları kamuoyuna duyurmaya
karar vermiştir.
Ülkemizin bulunduğu coğrafyada yaşanan, bölgesel gerilim ve
saldırı tehdidi yeni bir insanlık dramına neden olacak, zaten yoksulluk
cenderesi içinde olan emekçilere ve tüm halkımıza açlık, yoksulluk
ve yıkım getirecektir. Bu saldırıyı durdurmak ve savaşı önlemek
için Emek Platformu olarak ülkede yapılacak eylem ve etkinliklere
aktif olarak destek verilmesinin yanısıra, ortak eylem ve etkinlikler
düzenlenecektir.
Bu çerçevede yapılacak ve destek verilecek faaliyetler şunlardır:
−
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16 Ocak 2003 Perşembe: Ülke çapında Emek Platformu
bileşenleri ve üyeleri saat 11.30’da üretimden gelen gücünü
kullanarak işyerlerinde Emek Platformu’nun savaşa karşı
hazırladığı ortak bildirileri okuyacaktır. Emek Platformu
Başkanlar Kurulu üyeleri de aynı gün ve saatte Kızılay/
Güvenpark’ta ortak bildiriyi okuyacak ve halka dağıtacaklardır.

−

19 Ocak 2003 Pazar: Sendika yöneticileri, yazar ve sanatçıların
katılımıyla Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde “Barış
Beyannamesi’ne ilk imzalar atılacak, Beyannameye imza atılması
için Emek Platformu olarak kampanyalar düzenlenecektir.

−

23 Ocak 2003 Perşembe: DİSK Başkanlar Kurulu’nun saat:
13.00’de Habur Sınır Kapısı’nda yapacağı savaş karşıtı basın
açıklamasına Emek Platformu olarak destek verilecektir.

−

24 Ocak 2003 Cuma: “Barış Beyannamesine atılan ve değişik
örgütler tarafından toplanan imzalar Emek Platformu ve
Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu olarak TBMM Başkanlığına
verilecektir.

−

25 Ocak 2003 Cumartesi: Emek Platformu bileşenlerince
düzenlenen Savaş Karşıtı Mersin Bölge Mitingi’ ne katılım
sağlanacaktır.

−

26 Ocak 2003 Cumartesi: Barış Girişimi tarafından saat
11.00- 14.00 arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek “100’ler Bildirgesi” etkinliği desteklenecektir

−

Ocak 2003 Pazar: Birleşmiş Milletler silah denetçilerinin
raporlarını BM Güvenlik Konseyine sunulacağı bugünde
Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonunun Saat:13.00’de Beyazıt
Meydanı’nda ve diğer illerde yapacağı basın açıklamalarına
Emek Platformu olarak kitlesel destek verecektir.

−

26-27-28 Ocak 2003 Pazar, Pazartesi, Salı: Birleşmiş Milletler
silah denetçilerinin raporlarının BM Güvenlik Konseyi’nde
tartışılacağı günlerde saat 20.00’de 1 dakikalık ışık söndürme
eylemi başlatılacaktır.

−

15 Şubat 2003 Cumartesi: Tüm Avrupa’daki savaş karşıtı
etkinliklerle eşzamanlı olarak ülke çapında bütünleşilecektir.

Emek Platformu olarak inanıyoruz ve yineliyoruz ki ABD’nin Irak’a
saldırısını durdurabiliriz, Irak’ta savaşı engelleyebiliriz.
Emek Platformu, bölgemizde savaş tehdidinin yanısıra gündemde
aciliyetini koruyan konular üzerine görüşmüş ve aşağıdaki kararları
almıştır;
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1) Hükümetin zorunlu tasarruflarla ilgili olarak aldığı karar
açık bir hak gaspıdır ve bütün emekçiler tarafından tepkiyle
karşılanmaktadır. Emek Platformu bu ortak soruna ortak çözüm
bulmak için birlikte müdahale etme kararı almıştır. Öncelikle
çağrımız hükümetedir: Hükümet kararını değiştirerek çalışanlara
olan bu borcu bir defa da ana para ve nemaları 1 Haziran 2000
tarihli döviz kurundan nakden ödemelidir. Emek Platformu sorunun
takipçisi olmak için bundan sonraki eylemleri birlikte yürütecek,
bu konudaki hazırlıkları kamuoyuna iletecektir. Hükümet bugüne
kadar halka verdiği sözleri yerine getirmelidir. Sandalye sayısına
güvenerek tek başına uygulamaya geçmemelidir. Sorunun çözümü
ile ilgili kararlar toplumun örgütlü kesimlerinin katılımıyla
alınmalıdır. Kararlar uygulamaya sokulmamalıdır.
a) Emek Platformu bileşenleri tarafından bir hukuksal girişim
başlatılacak; hukukçularımız 6 Ocak Pazartesi Ankara’da
toplanarak hukuksal süreci planlayacaktır.
b) 7 Ocak’ta AKP Genel Merkezi, il binaları ve Hazine Müsteşarlığı
önünde KESK tarafından yapılacak eylemlere destek
verilecektir.
2) Emek Platformu, bileşenlerinin bütün etkinliklerinde karşısına
dikilen, yönetici ve üyelerinin yargılanmasına ve ceza almasına
neden olan 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’nın
anti-demokratik hükümlerinin değiştirilmesini talep etmektedir.
Bu bağlamda 15 Ocak 2003’te Ankara’da KESK ve bağlı
sendikalarının 35 yöneticisinin yargılandığı ve 15 ay hapis cezası
aldığı davalara ilişkin yapılacak olan eylemlere katılarak destek
verilecektir.
3) Hükümetin 1 Ocak’ta yürürlüğe giren Mali Miladı ortadan kaldıran
yasal düzenlemesi Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesini
desteklemektir. Emek Programımızda da yer alan ve kayıt dışı
ekonominin ortadan kaldırılmasında önemli bir faktör olacak olan
Mali Miladın yürürlükte kalmasını talep etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

226

E M E K P L AT F O R M U
16 Ocak 2002

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: KESK

EMEK PALTFORMU
SAVAŞ KAPIMIZA DAYANDI!
Bu savaş evlerimizden, televizyonlarımızdan izleyeceğimiz bir savaş
olmayacak,
Bu savaş ekmeğimizi aşımızı küçültecek,
Yeni krizler yaratacak,
İşsizlik getirecektir!..
Savaş açlık, gözyaşı ve ölüm demektir!
Savaş ekmeğimize uzanan ABD’nin kirli elleridir!
Savaş gençlerimizin ABD’nin bölge çıkarları için ölmesi,
Topraklarımızın açık hedef haline gelmesi,
Ekonominin çökmesi demektir...
Bize, “Bu savaşa katılalım kazanacaklarımız olabilir” diyenler,
Türkiye’nin geleceğini pazarlık konusu yapanlar,
Bu ülkenin geleceğini riske sokanlar bilmelidirler ki:
İnsan hayatı üzerinden pazarlık yapılamaz!
Geleceğimiz boş hayallere teslim edilemez!
Unutmayalım!
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Körfez krizinden (doğrudan katılmadığı halde) ülkemiz ekonomisi
büyük kayıplarla çıktı.
Bu kayıplar Nisan 1994 krizinin temellerini attı.
Bu savaşla yeni krizlere kapı açılacaktır.
Bu savaşa razı değiliz!
Ölüme razı değiliz!..
Bu savaşta halkımızın ölmesi topraklarımıza bombaların düşmesi
muhtemeldir.
Üzerimize düşecek bombalara, Irak halkının tepesine inecek
bombalara razı değiliz.
Bu savaş Irak’ta, ülkemizde ve Ortadoğu’da sivillerin ölmesi
demektir.
ABD’nin, Körfez Savaşı’nda yoksul Irak halkına yönelik terörünün
sonuçları ortada: Irak’a müdahaleden sonra uygulanan 12 yıllık
ambargoda 567 bin Iraklı çocuğun ambargonun sonuçlarından
dolayı öldüğü, bombardımanlarda kullanılan seyreltilmiş uranyum
yüzünden binlerce çocuğun sakat kaldığı, yetişkinler arasında kansere
yakalanma oranının arttığı unutulmamalıdır.
Bölgede en temel sorun demokrasi ve demokratikleşme sorunudur.
Bu sorun ne ABD müdahalesiyle ne de Saddam vb. yönetim
anlayışıyla çözülemez. Çözüm Irak ve Ortadoğu halklarının iradesiyle
mümkündür.
Irak, Türkiye ve Ortadoğu halkları savaş değil, ekmek ve özgürlük
istemektedir.
Elimizi komşularımızın kanına bulamayalım!..
BU SAVAŞI DURDURALIM!..
58. Hükümeti Türkiye’yi başkalarının çıkarları için savaşa, açlığa ve
yoksulluğa mahkûm edecek bu plana ortak olmamaya çağırıyoruz. Bu
plana ortak olanlar bu sorumluluğun altından kalkamayacaklardır.
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Tepkimizi ve taleplerimizi, 16 Ocak’ta üretimden gelen gücümüzü
kullanarak, 26 Ocak’ta da kitlesel basın açıklamalarıyla dile getirerek
savaşa karşı barışı savunacağız!
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E M E K P L AT F O R M U
12 Mart 2003

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: KESK

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, 11 Mart 2003’te “2003 bütçesi,
savaş ve çalışma hayatında yaşanan güncel gelişmeler” gündemleriyle
toplanarak aşağıdaki konuları kamuoyuyla paylaşmaya karar vermiştir,
- Kamuoyunda savaşa karşı gelişen ve sonuç alındığı da görülen
örgütsel ve bireysel duyarlılık Emek Platformu tarafından
desteklenmektedir. Emek Platformu Başkanlar Kurulu, bölgede
çıkması muhtemel olan savaşın faturasını çalışanların, emeklilerin ve
işsizlerin yani halkımızın ödeyeceğinin altını bir kez daha çizmektedir.
Bu savaşın, bölgede nesiller boyu sürebilecek bir istikrarsızlık
ve bunalım ortamı yaratacağı öngörüsüyle “savaşa dur” demeye
kararlıdır. Mecliste ülkemizi bir savaşa sürüklemek üzere verilen
tezkerenin reddinin yarattığı uluslararası itibarın daha fazlası yeni
bir tezkerenin kabulü ile kaybedilecektir. Yeni bir tezkerenin Bakanlar
Kurulu gündemine gelmesi durumunda Emek Platformu bütünlüğü
içerisinde tüm olanaklar seferber edilerek, ülke genelinde yeniden
eylemlilik sürecine girilecektir. Bu amaçla başta Emek Platformu
bileşenlerinin planladıkları olmak üzere, Emek Platformu’nun ilke ve
hedefleriyle çakışan tüm savaş karşıtı eylemler desteklenecektir. 15
Mart’ta İskenderun ve İzmir, 22 Mart’ta Kocaeli’nde gerçekleştirilecek
savaş karşıtı mitingler Emek Platformu tarafından desteklenmektedir.
- TBMM komisyonlarında tartışılan 2003 yılı bütçe tasarısının bundan
önceki bütçelerden bir farkı yoktur. Bu bütçe IMF ve Dünya Bankası
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dayatmasıyla hazırlanmıştır. Emek Platformu Başkanlar Kurulu
toplantısında, 2003 bütçesinin çalışanların yaşam koşullarını daha
da ağırlaştıracağı, üretime ve istihdama yeni darbeler vuracağı,
yalnızca bir borç ve faiz ödeme bütçesi olduğu vurgulanmıştır. Bu
nedenlerle, Emek Platformu Alternatif Programı’nın önemi daha da
ortaya çıkmıştır. Tasarının TBMM Genel Kurulu’na indiği gün, Emek
Platformunu oluşturan örgütlerin Başkanları Bütçe konusundaki
alternatif görüşlerini ve güncelleştirilmiş Alternatif Programı,
Güvenpark’ta bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulacaklardır.
Aynı gün Başkanlar TBMM Başkanlığını ziyaret ederek, Bütçe ile ilgili
görüşlerini ve güncelleştirilmiş Alternatif Programı milletvekillerine
ulaştıracaklardır. Eşzamanlı olarak Emek Platformunu oluşturan
Örgütlerin yerel bileşenleri bölgelerinde kitlesel basın açıklamaları
ile 2003 bütçesine karşı tepkilerini ve Emek Platformu Programı
doğrultusundaki alternatifleri ortaya koyacaklardır.
- Çalışma hayatında kölelik düzenini dayatan, sendikal hareketi
budayan ve halkımızın kazanılmış haklarını gasp edecek ağır
düzenlemeler içeren İş Yasa Tasarısı’na karşı duruşumuza rağmen,
Tasarı işverenlerin baskısıyla süratle yasalaştırılmak istenmektedir.
Emek Platformu bileşeni işçi örgütlerinin taleplerinin karşılanmaması
durumunda Emek Platformu, işçi ve kamu çalışanı örgütlerinin
yapacağı tüm eylem ve etkinlere destek verecektir.
- Kamu çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırmayı hedefleyen ve
esnek çalışmayı dayatmak üzere hazırlanan Kamu Personel Rejimi ve
Yerel Yönetimler Reformunun istihdamla ilgili yaptığı düzenlemelerle
ilgili olarak Emek Platformu bileşenlerinin geliştireceği eylem ve
etkinlikler de Emek Platformu tarafından desteklenecektir.
Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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E M E K P L AT F O R M U
13 Mart 2003

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: KESK

Emek Platformu Başkanlar Kurulu Üyelerine
GATS süreci ile ilgili bilgi talep eden ekteki metin Emek Platformu
adına Başbakan Abdullah Gül, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı Ali Babacan İle Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’na yollanmıştır. Bilgilerinize
sunar, çalışmalarınızda başarıla dilerim.
Saygılarımla
Sami Evren
KESK Genel Başkanı
Emek Platformu Dönem Sözcüsü
EK:
Sayın Bakan,
Ülkemizin 1986-1994 Uruguay Raundu sonucunda imzalamış olduğu
Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasının halen devam etmekte olan ikinci
tur müzakereleri hakkındaki çeşitli kaygılarımızı sizinle paylaşmak
ve Hazine Müsteşarlığı da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan
edindiğimiz, 1994 yılı metnine ilişkin bilgilerin yanı sıra 2000 yılında
başlayan yeni müzakerelerle ilgili duyumların yanıtlarını sizden
alabilmek amacıyla yazıyoruz.
Bu bağlamda, diğer pek çok düzenlemenin yanı sıra, anlaşma
metninde yer alan üye devletlerin “en çok kayrılan ülke (MFN) ilkesine
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sadık kalmaları zorunluluğu” ile liberalizasyon seviyelerinde negatif
bir değişiklik yapmama taahhüdünün1, Emek Platformunun bütün
bileşenlerini doğrudan ilgilendirdiği, sizin de kabul edeceğiniz bir
gerçekliktir. Diğer yandan, söz konusu ilke (MFN) ile ilgili olarak
alınmış olan istisnaların uygulama süresi 5 yılı doldurduğunda DTÖ
Hizmetler Ticareti Konseyince incelemeye alınacağı ve bu istisnaların
geçerlik süresinin ilkesel olarak 10 yılı aşamayacağı2; “Nitelik koşulları
ve prosedürleri, teknik standartlar ve lisans koşullarının, “hizmet
ticareti için gereksiz engeller oluşturmamasının zorunlu olması3 ve
nelerin “gereksiz engel” sayılıp, nelerin sayılmayacağına ilişkin hiç bir
kriterin belirlenmemiş olması; anlaşmanın, Hükümetlerin yalnızca
ticari amaç dışında ve herhangi bir başka hizmet sunucusuyla rekabet
etmeksizin sundukları hizmetler haricindeki bütün sektörlerdeki
tüm hizmetleri kapsaması dolayısıyla kamu yararı bulunan eğitim,
sağlık, ulaşım, enerji ve su hizmetleri gibi yaşamsal alanları da
kapsayan yapısı; biz, Emek Platformu bileşenlerinin endişelerini
daha da arttırmakta ve bu denli bağlayıcı, kapsamlı bir anlaşmanın
detaylandırma sürecine nasıl olup ta kamu çalışanları ve işçi
sendikaları da dahil olmak koşuluyla tüm sosyal aktörlerin dahil
edilmediği sorusunu yanıtsız bırakmaktadır.
Yukarıdaki ön tespitler ışığında, belirlemiş bulunduğumuz
aşağıdaki soruların yanıtlarını Sayın Bakanlığınızdan, teklif ve taahhüt
listelerinin DTÖ’ne sunulacağı son tarih olan 31 Mart 2003’ten önce
alabileceğimizi umuyoruz.

GATS ve ilgili taahhüt ve müzakerelerinin, ülkemize bugüne
kadarki katkısı ne olmuştur?
1.

1 Hazine Müsteşarlığı web sitesi, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması metninden
alıntı: “Uruguay Round görüşmeleri sonucunda, birçok ülke, piyasalarına girişin
karşılıklılık ilkesine dayanması koşulunu kaldırmışlardır. Söz konusu devletler daha
fazla liberalizasyon ve piyasaya giriş olanağı sağlayan ‘en çok kayrılan ülke’ (MFN)
ilkesine sadık kalmak durumundadırlar. Üye devletler liberalizasyon seviyelerinde
negatif yönde bir değişiklik yapmamak konusunda taahhütte bulunmuşlardır.”
2 Hazine Müsteşarlığı web sitesi, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması metninden
alıntı: B-Ekler ve Kararlar, Madde 2’nin muafiyetleri hakkında Ek.
3 Hazine Müsteşarlığı web sitesinden alıntı: GATS Anlaşması, Madde A-II
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Türkiye’nin MFN statüsü verdiği ülke/ülkeler var mıdır?
Varsa, bu ülkeler hangileridir?
2.

Söz konusu bu ülkelerin yatırım ve ticaret erbabına tanınmış
olan ayrıcalıklar nelerdir?
3.

4. Türkiye’nin, 1994 metninin dizaynı sırasında farklı hizmet
sektörlerinde MFN istisnası olarak aldığı derogasyonlar, ikinci tur
müzakereler sonunda (2005 yılı Ocak ayından itibaren) tamamen
kaldırılacak mıdır? Türkiye delegasyonunun bu konudaki pozisyonu
nedir?

GATS Madde 14-Genel İstisnalar (a)’da üye devletlerin, kamu
ahlakının korunması veya kamu düzeninin sürdürülmesi için gerekli
olan düzenlemeleri yapmaya devam edebilecekleri belirtilirken, bir
yandan bu düzenlemelerin keyfi veya yersiz bir ayrım veya hizmet
ticaretine gizli bir kısıtlama oluşturacak şekilde uygulanamayacağı,
bir yandan da kamu düzeni istisnasının, sadece toplumun temel
menfaatlerinin gerçek ve yeterli derecede ciddi tehditlerle karşı
karşıya kaldığı durumlarda geçerli olabileceği kısıtlamaları getirilerek
hükmün işlevsizleştirildiği dikkat çekmektedir. Toplumun temel
menfaatlerinin gerçek ve yeterli düzeyde ciddi tehditlerle karşı karşıya
olup, olmadığına kim/kimler ve nasıl karar vereceklerdir. Anlaşmada
toplumsal çıkarların korunup, geliştirilmesiyle ilgili yegâne hüküm
olan 14-a’nın da şartlara bağlanarak işlevsizleştirilmesi konusunda
Bakanlığınızın pozisyonu nasıldır? Ne tür çalışmalar yapılmaktadır?
5.

Madde A-II’de “Yabancı hizmet sunucuları idari kararlara itiraz
etme ve yetkilendirme başvurulan reddedildiğinde bilgilendirilme
hakkına sahiptirler. Belirli taahhütlerin yapıldığı bir hizmetin arzında
yetkilendirme gerekli olduğunda ve yurtiçi hukuk ve düzenlemelere
göre tam bir başvuru yapıldığı takdirde, sonuca ilişkin kararların
makul bir süre içinde alınması gerekmektedir” denmektedir.
Cezai müeyyideye bağlanmış olan bu maddeye göre, ya yurt içi
düzenlemeler GATS’a uygun hale getirilerek, ya da aksi taktirde
yabancı yatırımcıların yurt içi düzenlemelerin GATS’a aykırı olduğu
gerekçesiyle itiraz etmeleri sonucunda toplum yararı göz ardı
edilebilecektir. Müzakereler dahilinde bu husus dikkate alınmakta
mıdır? Bu maddeye ilişkin Bakanlığınızın müzakere pozisyonu
nedir?
6.
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Yine Madde A-II’de “İstek üzerine yetkili merci başvuru ile
ilgili bilgi vermek durumundadır. GATS, bu koşulların; rekabet ve
hizmet sunumu kabiliyeti gibi objektif ve şeffaf kriterler üzerine
kurulmuş olması, hizmetin kalitesini temin etmek için gerektiğinden
daha külfetli olmaması ve lisans prosedürünün kendi içinde hizmet
arzına kısıtlama getirmemesi için ilkeler geliştirmeye çalışmaktadır.”
denmektedir. Buradaki temel kriter “rekabet” olduğuna göre,
hizmeti bilfiil verenlerin hak ve kazanımlarının korunması imkansız
hale gelmeyecek midir? Başka bir deyişle, bu hüküm, hizmet sektörü
yatırımcılarına, çalışanların sosyal güvenlik katkı paylarına katkıda
bulunmaktan ya da yıllık ücretli izin haklarını kullanmalarından
şirketlerin rekabet gücünü zayıflattığı gerekçesiyle imtina etme
yetkisi vermiş olmuyor mu? Aynı madde şirketlerin yeniden
yapılanma, teknolojik gelişmeler ve ekonomik kriz gibi durumlarda
“rekabet gücü” gerekçesini kullanarak sosyal sorumluluklarından
kaçma olanağı sağlamıyor mu?
7.

Madde 2 / Yurtdışında tüketim başlığı altında, “bu madde ile
listeyi düzenleyen ülke vatandaşının, listede ifade edilen hizmeti bizzat
yurt dışına giderek sağlayabilip, sağlayamayacağı ifade edilmektedir.
Bir ülke, vatandaşının yurt dışına çıkışını genel anlamda kısıtlıyorsa, bu
kısıtlama hizmete özel bir kısıtlama olmasa dahi “Kısıtlama” olarak
addedilmektedir. Örneğin, Türk vatandaşının turizm hizmetini yurt
dışında almasına yönelik bir kısıtlama mevzuatımızda yer almamasına
rağmen, geçmiş yıllarda yurt dışına çıkışlarda ödenmek zorunda
olan 100 Dolarlık Toplu Konut Fonu ödemesi, ülkemizin ilk taahhüt
listesinde yer almıştır. Ancak, müzakere süreçlerinde bu uygulama
kendileri ile müzakere masasına oturulan diğer ülkeler tarafından
yurt dışına çıkışı caydırıcı bir uygulama olarak eleştirilmiş, kendi
hizmetlerini pazarlamaya engel bir tedbir olarak nitelendirilmiş ve
kaldırılması talep edilmiştir” açıklaması yer almaktadır. Yeniden
uygulamaya konmuş olan yurt dışına çıkışlarda ödenmesi gereken
Toplu Konut Fonu katkı payı uygulamasının haksız bir durum
yaratıp yaratmadığı tartışmasını bir yana bırakarak, gerçekte gelir
dağılımını iyileştirme amacıyla kullanılabilecek bu tip uygulamaların
bile GATS anlaşmasına aykırılığının ileri sürülebilmesi anlaşmanın
boyutlarının bugünden öngörülemeyeceğini, ancak pratikte
8.
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karşılaşılacak sorunlarla ve süreç içinde anlaşılabileceğini ortaya
koymaktadır. Gerçekten de Yurt dışına çıkış, çoğunlukla turistik
ya da ticari gerekçelerle ve ancak mali olanakları elveren, yüksek
gelir gruplarının kullanabildiği bir imkandır. Bu gelir grubundan
elde edilen fonlar konut edindirme, eğitim, istihdamı arttırma gibi
toplumsal ihtiyaçları karşılamada kullanıldığında gelir dağılımına
bir ölçüde de olsa adalet kazandırılmış olacaktır. Başka bir deyişle,
bu tip bir düzenlemeye karşı çıkmak ülkelerin gelir dağılımı
politikalarına, bozucu yönde doğrudan müdahale anlamındadır.
Bu gerçekliğe rağmen ve geçmişe dönük hiçbir değerlendirme
yapılmaksızın GATS’ın ikinci tur müzakerelerine başlanması ve
hatta yeni taahhütlerde bulunma noktasına gelinmiş olması,
bilinmeyenler üzerinde yapılan bir pazarlık değil midir?
DTÖ tarafından yapılan yorumda MFN ilkesinin, sadece
hukuki ayrımcılığı (düzenlemelerden kaynaklanan ayrımcılık)
değil, fiili ayrımcılığı (resmi olarak ayrımcı olmayan düzenleme ve
tedbirlerin uygulanmasından kaynaklanan ayrımcılık) da yasakladığı
belirtilmiştir. Ülkelerdeki yasal mevzuatlar hiçbir zaman kayıt dışı
sektöre izin vermediği halde, uygulamada istisnasız bütün ülkelerde
kayıt dışı sektör realitesi vardır. Bu durumda, GATS ile, yabancı
şirketlere de kayıt dışı faaliyet gösterme avantajı mı tanınacaktır?
Ve pratiğe kadar inen, aslında üye devletin başka bir üye devlete
sağladığı istisna ile hiçbir ilgisi olmayan “uygulamada ayrımcılık”
ilkesi, yalnızca resmi düzeyde belli ülkelere tanınmış ayrıcalıkları
düzenleyen MFN’nin kendi mantığına aykırı değil midir? Ekonomiyi
kayıt altına almadan Anlaşmayı nasıl uygulamayı ve vatandaşı hangi
araçlarla koruyabilmeyi öngörüyorsunuz?
9.

10. MFN’nin son derece geniş tutulan kapsamı yapılan tanımlamada
daha net görülebilmektedir: “Her Üye, bu Anlaşmada kapsanan bir
önlemle ilgili olarak; herhangi bir diğer Üyenin hizmetlerine ve
hizmet sunucularına, diğer bir ülkenin benzer hizmetleri ve hizmet
sunucularına uygulanandan daha az kayırıcı olmayan bir muameleyi,
derhal ve şartsız olarak uygulayacaktır. Bu zorunluluk, belirli bir
taahhüt yapılmış olsun ya da olmasın, tüm sektörlerde, hizmet
ticaretini etkileyen tüm önlemler için geçerlidir. En kayırıcı muamele
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DTO üyesi olup olmadığına bakılmaksızın bir üçüncü ülkeye uygulanan
en iyi muamele olarak tanımlanmaktadır.” Bu hüküm gereğince,
Endüstri Bölgeleri ile ilgili ikili anlaşmalar, yatırımların karşılıklı
teşvik anlaşmaları ya da Serbest Bölge uygulamaları birer örnek
teşkil edecek midir? Başka bir deyişle, GATS’a bağlı olarak yatırım
yapacak yabancı yatırımcılar vergi, sosyal güvenlik ve sendikal
konularda ciddi kısıtlamaların söz konusu olduğu serbest bölge
uygulamalarındaki gibi mi faaliyet göstereceklerdir? Yatırımcılara
böylesi bir hakkın tanınması sonucunda amaçlanan acaba bütün
ülkelerin, dolayısıyla dünyanın bir serbest bölge haline getirilmesi
midir?
11. B- Derogasyon Listeleri başlığı altındaki Madde II nin

Muafiyetleri Hakkında Ek’te “(MFN) uygulamasından muaf tutulmanın
şartlarından en önemlisi; Derogasyon Listesine alınacak olan bir
önlemin, en geç, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte listelenmiş
olmasıdır. DTÖ’nü oluşturan Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği
tarihten sonra uygulamaya konulacak yeni muafiyetler için anılan
Ek esas alınarak derogasyon almak mümkün bulunmamaktadır.
Hizmet Ticareti Konseyi, 5 yıldan fazla süre için kabul edilen bütün
muafiyetleri gözden geçirecektir. İlk gözden geçirme, DTÖ’nü
oluşturan Anlaşma’nın yürürlüğe girmesinden (1995) sonraki 5
yılı geçirmeden yerine getirilecektir, ilke olarak, bu gibi muafiyetler
10 yıllık süreyi geçemezler. Her halükârda bunlar, birbirini izleyen
ticareti serbestleştirme rauntlarındaki müzakerelere tabi olacaktır.”
denmektedir. Yukarıda sayılan maddeler de dahil olmak üzere
MFN ile ilgili bütün düzenlemeler, aslında GATS anlaşmasının
üzerinde pazarlık etmenin mümkün olmadığını, bugün bazı istisnai
korumalar yapılabilse bile, bunların sürdürülebilir olamayacağını
ortaya koymuyor mu? Belirlenen tarihten sonra sürdürülmesi
öngörülen herhangi bir yaptırım söz konusu mudur? Bu konuya
ilişkin Bakanlığınızca yapılan herhangi bir çalışma bulunmakta
mıdır?
12. “GATS’ın uygulama alanı” başlığı altında “GATS prensipleri,

üye devlet hükümetlerinin hangi düzeyde olursa olsun aldıkları
hizmetler ticaretini etkileyen önlemlere uygulanabilir. “Önlem”
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geniş bir terim olup, “bir üye tarafından kanun, nizamname, kural,
usul, karar, idari işlem veya başka bir biçimde alınan önlem”i
kapsamaktadır. Önlemler, “merkezi, bölgesel veya yerel hükümetler
ve otoriteler” ve “merkezi, bölgesel veya yerel hükümet otoritesi
tarafından devredilen yetkileri kullanan hükümet dışı kurumların
aldığı önlemleri içerir.” denmektedir. Bu hüküm uyarınca, ÇED
Raporu hazırlama ve düzenleme kurum ve kuruluşları; ÇED Raporu
değerlendirme kurulları; Sağlık kurumlarınca verilen raporlar;
eğitim alanında, Danıştay’a öğrenciler tarafından yapılan itiraz ve
başvurular; işçi sağlığı-iş güvenliği amacıyla 50 kişiden fazla işçi
çalıştıran işyerlerinde işyeri hekimliği sistemi, vb. ilişkin diğer
düzenlemelerin hizmet ticareti önünde kısıtlayıcı engeller olduğu
ileri sürüldüğünde, bu düzenlemeler kaldırılmak zorunda mı
olunacaktır?
13. “2.1 GATS sadece Hükümetler arasında yapılmış bir anlaşma
olarak değil, öncelikli olarak iş dünyası ve hizmet ihraç etmek,
dışarıda yatırım yapmak ve faaliyet göstermek isteyen özel şirketler
yararına bir enstrüman olarak değerlendirilmelidir. 2000 yılında
yapılacak olan hizmetler müzakerelerinin gelecek turu, dünya
çapında bir liberalizasyon hedefi ile tüm sektörlerde ticaret ve yatırım
olanakları yaratacaktır. İş dünyası her zaman olduğu gibi aktif olmalı,
bu aşamada Müsteşarlığımızdan bilgilendirilme taleplerini, isteklerini
sürekli ve güncel tutabilmelidir”4 cümlesinde GATS’ın öncelikli
olarak iş dünyası ve özel şirketler yararına bir enstrüman olarak
tanımlanması, hizmetleri bilfiil üretenlerin hak ve kazanımları ile
ilgili kaygılarımızı ve anlaşmaya muhalefetimizi haklı çıkarmaktadır.
Hizmet üreten emekçiler ile bu hizmetlerin tüketicisi konumunda
olan ülke halkının, GATS gibi bir anlaşma sonrasındaki geleceğine
dair görüşleriniz nelerdir? Tanımlanan bu aktörler mi kamusal
alanı oluşturmaktadır?
14. 2000 yılında başlayan yeni GATS müzakerelerinde sınıflandırma
(classification) ya ilave olarak bir de salkımlandırma (clustering)
4 Hizmet Ticareti Genel Anlaşması’nın (GATS) Ekinde yer alan ve özelliği olan bazı
sektörlerde alınan karar çerçevesinde ülkemizin durumu: Hizmet Sektörlerindeki
ticaretimizin geliştirilmesine yönelik yükümlülüklerimiz. Hazine Müsteşarlığı web
sitesi, GATS Anlaşması metinleri.
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yaklaşımının benimsenmiş olduğunu dünyanın çeşitli ülkelerindeki
farklı demokratik örgütlerden bizlere ulaşan bilgilerden öğrenmiş
bulunuyoruz. Salkımlandırma anlayışının Dağıtım, Çevre, Turizm,
Enerji ve Lojistik hizmetleri ile bağlantılı (?) tüm alt hizmet
gruplarının da piyasa ekonomisine açılmasını kapsayacağı Avrupa
Birliği’nin resmi dokümanlarından5 da anlaşılmaktadır. Böylesi bir
yaklaşım, ülkelerin, hiçbir taahhütte bulunmadıkları “bağlantılı”
hizmet alanlarını da kapsayacak, örneğin turizm sektörü GATS
kapsamına alındığında ulaşım, sağlık, su ve belediye hizmetleri ve
diğer bağlantılı hizmetler de piyasaya açılacak mıdır?
15. Tüm sektörleri kapsayan Yatay Taahhütler (Horizontal
commitments) inde tanımlanan kısıtların kaldırılması yoluyla,
kapsamının genişletilmekte olduğu doğru mudur? Bu tip kapsamlı
ve geri dönüşü olmayan (stand still principle) taahhütler vermenin
tüm sakınca ve tehditleri ayrıntılı olarak düşünülmüş ve konunun
öznesi durumunda olan tüm taraflarla görüşülmüş müdür?
16. Uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili olarak “Uyuşmazlıkların

Halli Panelinde, konu GATS’dan kaynaklanan haklar ve yükümlülükler
ışığında irdelenir. Bu Panelde, aşağıda belirtilen iki çeşit durum
gözlemlenmektedir: bir üyenin yükümlülüklerini veya spesifik
taahhütlerini yerine getirmemesi, bir önlemin GATS hükümleri
ile çelişmemesine rağmen, bir Üyenin belirli bir taahhüt altında
gerçekleşmesini umduğu bir faydanın boşa çıktığını veya zedelendiğini
düşünmesi.” denmektedir. Ancak, bir üye devlet tarafından
alınan bir önlemin, GATS hükümleri ile çelişmemesine rağmen,
yatırımcıların umutlarının boşa çıktığına hükmetmesi gibi son
derece sübjektif, muğlak ve hatta gerekçesiz şikayetlerin bile
DTÖ-Panellerine taşınabilecek olması, anlaşma hedefini aşan,
şirketlerin kazançları uğruna toplumsal kazanımları yok sayan
bir anlayıştır. Bakanlığınızın bu maddeyle ilgili görüşleri nelerdir?

Ülkeler, teklif ve taahhüt listelerini en son 31 Mart 2003
tarihinde Dünya Ticaret Örgütüne iletmek zorundadır. Bu bağlamda,
Hükümet hangi ülkelerden hangi teklifleri almış, hangi ülkelere
17.

5
EU Commission ADHOC 133 Committeee Services-13.03.2002
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hangi taahhütlerde bulunmuş olacaktır? Ülkemizin 1995 taahhüt
listesinde yer alan hizmet sektörünün dışında, sektörlerinin
zarar göreceği açık ve yasal ve idari düzenleme yapılması gerekli
ve bu nedenle açılmaması öngörülen sektörler nelerdir? Hangi
sektörlerin hangi gerekçeler ile açılması öngörülmektedir?
Açılmasına karşı ya da açık sektörlerdeki ülke kısıtlarının
korunmasına ilişkin sektör görüşü olan sektörler hangileridir? Ve
bu sektörlere ilişkin Bakanlığınız / Müsteşarlığınızın tutumu ve
gerekçeleri ne olacaktır?
GATS müzakereleri dahilinde oluşturulan sektör teknik
görüşleri ülke politikalarını oluşturmakta mıdır? Sektörler bazında
kabul edilen ulusal veya uluslararası siyasi kriterler nelerdir?
Bu kriterlerin belirlenmesinde, sektör temsilcilerinin görüşleri
alınmış mıdır? Avrupa Birliğine aday üye olunması nedeniyle
müzakereler kapsamında alman siyasi kararlar neden sektör
temsilcilerine resmi olarak tebliğ edilmemektedir?
18.

Sayın Bakan,
Yukarıdaki sorularımızın büyük bir çoğunluğunun daha 1994
yılı görüşmelerinde karar altına alındığı ve bu taahhütlerden geri
dönüş olmadığını bilmekteyiz. Ancak, GATS karşıtı gelişen toplumsal
muhalefetin yalnızca ülkemizle sınırlı olmayıp bütün dünyada
giderek daha da güçlenmekte olduğunu ve bu muhalefetin öncelikli
talebinin, mevcut müzakerelerin dondurulması ve başlangıçta
verilen söz tutularak geçmişe dönük bir değerlendirmenin yapılması,
konunun tüm kamuoyunda tartışmaya açılması olduğunu hatırlatmak
isteriz. Geri dönüşü olmayan adımlar atmadan önce sorularımızı
yanıtlayacağınızı ve böylece alınmak üzere olan kararlarla ilgili bir
kez daha düşünme fırsatı bulacağınıza inanıyoruz.
Saygılarımızla
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E M E K P L AT F O R M U
18 Mart 2003

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: KESK

EMEK PLATFORMU
Emek Platformu Başkanlar Kurulu olarak, 11 Mart 2003’de “2003
bütçesi, savaş ve çalışma hayatında yaşanan güncel gelişmeler”
gündemiyle yaptığımız toplantıda aldığımız kararlar gereği
hazırladığımız basın açıklaması ve etkinlikler takvimi ektedir.
Metinde geçen eylem ve etkinliklere katılım konusunda gerekli
duyarlılığı göstereceğinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla
Sami Evren
KESK Genel Başkanı
Emek Platformu Dönem Sözcüsü
EK: BASIN AÇIKLAMASI
ÜLKEMİZ ULUSAL VE ULUSLARARASI MEŞRUİYETİNİ
BÜTÜNÜYLE YİTİREN SALDIRININ
TARAFI VE ABD’NİN PAYANDASI OLMAMALIDIR.
İNSANLIĞIN BÜYÜYEN UMUTLARININ KARARTILMASINA İZİN
VERMEYECEĞİZ.
Akıl ve vicdan sahibi herkes bilmektedir ki, ABD’nin Irak’a
saldırısının hiçbir meşruiyeti yoktur. Dahası, ABD yönetimi insanlık
tarihinin bütün güzel değerlerini yok etme girişiminde bulunmaktadır.
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Bu denli gayrı meşru duruma düşen ABD yönetimi, dünyada her
istediğini yapma hakkı ve kuvvetinin olmadığını mutlaka görecektir.
Öyle gözüküyor ki, ülkemizdeki siyasi iktidar ABD’nin baskısına
boyun eğerek, “toplumumuzla dalga geçer” gibi, daha kısa bir süre
önce reddedilen ve savaşa doğrudan katılmamız anlamına gelen
tezkereyi bir kez daha TBMM’nin gündemine getirme kararı vermiştir.
Herhalde milletin temsilcileri bilmektedir ki, bu durum TBMM
açısından yakın tarihin en büyük sınavı olacaktır. Bu oylama ülkenin
bağımsızlığı ve TBMM’nin meşruiyetinin ilanı anlamına gelecektir.
Ülkemizin her kesimden insanın (%94) savaşa karşı tek yürek
olduğu böyle bir durumunda, inanmak istiyoruz ki, başta ilk
tezkereye hayır oyu verenler olmak üzere parlamenterlerin
çoğunluğu bu tezkereyi reddedeceklerdir. Aksi, halkın vekili olma
durumunu yitirmeleri ve halkın doğrudan kendisinin ülkenin
bağımsızlığı, adil, özgür, demokratik ve barış içinde bir ülkeyi yaratma
doğrultusunda demokratik-meşru direnme hakkını sonuç alıncaya
kadar kullanacakları anlamına gelecektir.
Bu çerçevede, demokratik meşru direnme hakkımızı sonuç alıncaya
kadar kullanmak üzere:
−

Bugünden itibaren Bakanlar Kurulu üyeleri ve Milletvekillerine
telefonlarla, fakslarla ulaşarak, ülkemizin ABD’nin bu insanlık
suçuna ortak olmaması için çağrıda bulunacağız,

−

Ayrıca, toplum örgütlerinin temsilcileri olarak bugün, 18
Mart Salı günü saat 18:00’de toplanacağı açıklanan Bakanlar
Kuruluna katılacak Bakanlarla görüşeceğiz, (Toplanma yeri
TMMOB, saati: 17:00. Ankara’da bulunan arkadaşlarımızın
duyarlı olması gerekmektedir.)

−

Hükümet tezkeresinin TBMM’ne gelmesi beklenen yarın,
19 Mart Çarşamba günü, saat 12:30’da ülkenin her yerinde,
bulunduğumuz işyerlerinde ya da bulunduğumuz yerlere en
yakın alanlarda toplanarak, tencerelerimiz, düdüklerimiz,
kokartlarımız gibi eylemi çeşitlendiren tepkilerle bütün
halkımızla birlikte savaşa karşı barışı savunacağız,
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−

Aynı gün (19 Mart Çarşamba) toplum örgütlerinin temsilcileri
olarak TBMM’ni ziyaret edeceğiz. (Toplanma yeri TMMOB, saati:
13:30.)

−

Ayrıca 22 Mart İzmit Mitingine geniş katılım sağlayacağız.

−

6 Nisan Savaş Karşıtı Büyük İstanbul Mitingine destek vereceğiz.

−

Bunun yanı sıra, ABD önlemeye çalıştığımız saldırıyı başlatırsa:

−

Saldırının başladığı gün bütün dünyada olduğu gibi, saat
12:30’da yine ülkenin her yerinde, bulunduğumuz işyerlerinde
ya da bulunduğumuz yerlere en yakın alanlarda toplanarak
bütün halkımızla birlikte bu insanlık suçunu sonlandırmaya
çalışacağız,

−

Aynı gün ABD temsilciliklerine siyah çelenkler bırakacağız.

−

Saldırının başladığı hafta sonunda da, bütün dünyada olduğu
gibi, bütün illerde alanlarda olacağız.

BU ONURSUZLUĞA İZİN VERMEYECEĞİZ
BU SAVAŞI DURDURACAĞIZ
EMEK PLATFORMU
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E M E K P L AT F O R M U
7 Mayıs 2003

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: KESK

BASINA VE KAMUOYUNA
Hükümet Emekçi Karşıtı Tavrında Israr Ediyor
AKP Hükümeti tarafından emekçilerin yoğun tepkisine karşın
işverenlerin istekleri doğrultusunda değiştirilen İş Yasası Tasarısı,
TBMM’de görüşülmeye başlandı
Emek Platformu olarak, hazırlanan taslağın yasalaşması
durumunda İş Güvencesi Yasası’nda emekçiler lehine yapılan
değişiklikler ortadan kaldırılacaktır. Tasarı ile esnek çalışma, ödünç
işçilik gibi uygulamalarla emekçilerin iş güvencesi ortadan kalkacak,
iş yaşamı işverenlerin keyfi, değişken ve tek yanlı uygulamalarına
terk edilecektir. Hükümeti uyarıyoruz. Meclis’te görüşülmekte olan
İş Yasası’nı durdurun. Emekçilerin örgütlenmesini engelleyen ve tek
yanlı hazırlanan Yasa, çalışma barışını bozacaktır. Hükümeti, bütün
milletvekillerini ve parlamentoyu sorumluluğa davet ediyoruz.
Emek Platformu olarak, bugünden itibaren Türkiye’nin dört bir
yanında meşru mücadele hakkımızı kullanacağız.
Zorunlu Tasarruf Fonu Ana Para Ödemeleri Tüm Çalışanları
Mağdur Ediyor
Mayıs ayı sonuna kadar bitirileceği açıklanan Zorunlu Tasarruf
Fonu ana para ödemeleri emekçiler için eziyete döndü. Emekçiler,
Ziraat Bankasının ilan ettiği günlerde bankaya gittiklerinde, uzun
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kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kaldıkları gibi eksik ödeme
ile karşılaşıyorlar. Örneğin 285 milyon alması gereken bir kişi 150
milyon, 330 milyon lira alması gereken bir kişi ise sadece 20 milyon
lira alabilmiştir.
Bu uygulama ile nema ödemeleri 2006 yılına kadar yayılarak mağdur
edilen emekçiler, bu kez de ana paranın ödemesinin aylara yayılması
nedeniyle bir kez daha mağdur edilmektedirler. Ayrıca bu uygulama
ile 1.4 katrilyon tutan ana paranın ancak yarısı ödenecek diğer yarısı
ise Hükümet tarafından bedava kredi olarak kullanılabilecektir.
Bu, Hükümetin tüccar zihniyetinin ve ‘ne koparabilirsem kardır’
anlayışının bir sonucudur.
Kesintilerimizin tutarı işyeri ve kurum mutemetlerinde mevcuttur.
Ödemeler, bu bilgiler esas alınarak daha önce olduğu gibi kurumlar
ve işyerleri eliyle yapılmalıdır. Bu uyarımızın dikkate alınması ve
ödemelerin en hızlı ve ivedi şekilde tamamlanması gerekiyor. Platform
olarak bu olumsuzluğun takipçisi olacağız.
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E M E K P L AT F O R M U
30 Eylül 2003

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TÜRKİYE KAMU-SEN

30 Eylül 2003 tarihinde toplanan Emek Platformu Başkanlar
Kurulunda:
- Irak’a asker gönderilmesi
- Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması
- 2004 yılı bütçesiyle ilgili görüşlerin belirlenmesi
- Sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesi
- IMF’nin 6. gözden geçirme programı
- YÖK
- Maden Kanunu
- Orman Kanunu’nun 2/B Maddesi
- Sit alanları, yapı denetimi
- Demokratikleşme ve uyum paketleri
- Düzce depremzedelerinin talepleri
ile ilgili görüşler ortaya konulmuş ve Emek Platformu olarak;
Düzce Depremzedelerinin taleplerinin ilgili makamlara iletilmesi
ile kamuoyuna duyurulması konusunda destek verilmesine, ayrıca
diğer hususlara ilişkin, izlenecek politika ve stratejilerin tespit
edilmesi amacıyla değerlendirmelerin sürdürülmesine, Teknik
Komite tarafından çalışmaları tamamlanmış olan Kamu Yönetimi
Reformu ile ilgili Tasarının Başkanlar Kurulunca da değerlendirmeleri
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tamamlanarak aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasına
karar verilmiştir.
Değerli Basın Mensupları;
Kamuda reform yasa tasarıları, Emek Platformu bileşenlerinin
taleplerini karşılamak bir yana, gerek hazırlanması süreci ve gerekse
içeriği bakımından kabul edilemez bulunmuştur. Buna göre;
-Kamu yönetimi düzenlemeleri en geniş katılımla; sendikalar,
meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, ilgili kamu kuruluşları
ve halkın demokratik katılım süreçleri işletilerek uzlaştırıcı kültür
içinde gerçekleştirilmelidir.
-Bu düzenlemeler, ulusal bütünlüğü ve sosyal devleti zedeleyici
nitelikte olmamalıdır.
-Sendikal örgütlenmeyi engelleyen, çalışma koşullarım
esnekleştiren, çalışanların iş güvencesi ve sosyal güvenlik haklarını
ortadan kaldıran düzenlemeler, Emek Platformu bileşenlerince kabul
edilemez.
-Kamu kurum ve kuruluşlarının etkinliği, başarı ölçüleri, tasarılarda
belirtildiği şekilde, kriterleri belli olmayan performansa göre değil,
verdiği hizmetin niteliğine, yaygınlığına, herkese eşit bir biçimde
ulaşılabilirliğine, toplumsal ihtiyaçları karşılayabilme ve üretebilme
yeteneğine dayandırılmalıdır.
-Bütçeden eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, ulaşım, adalet, altyapı vb.
gibi kamu harcamalarına ayrılan pay artırılmalı, herkese eşit, nitelikli,
ulaşılabilir bir kamu hizmeti sağlanmalıdır.
-Bölgesel eşitsizlikler de göz önüne alınarak, merkezi planlamaya
önem verilmeli, yatırım harcamalarına ayrılan pay artırılmalıdır.
-Toplumsal yarar göz önüne alınarak, kamu hizmetleri, piyasaya
devredilmemeli, özelleştirme uygulamaları durdurulmalıdır.
-Kamu yönetimi düzenlemelerinde, uluslararası dayatmayla
gündeme getirilen, kamu yönetiminde yerli ve yabancı sermaye
odaklarını etkinleştiren yönetişim modeli terk edilmelidir.
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Halkın, kamu bilgisine erişimi, kararlara katılımı ve alınan
kararların uygulamalarını denetleme süreçlerinde etkin rol alması
kolaylaştırılmalıdır.
-Yerel yönetimlerde kentsel rantların kamuya dönüşünü sağlayacak
düzenlemeler yapılmalıdır.
-Kentleşme ve planlamada kent ve çevre suçu kavramı getirilmelidir.
-Hazine arazileri, ormanlar korunmalı ve toplum yararına
değerlendirilmelidir.
-Yerel yönetimlerde borçlanmayı özendirecek, sermayeye bağımlılık
ilişkisi yaratacak yasal zemin oluşturulmamalıdır.
-Yerel yönetimlerde çalışanlarının ücretlerinin öncelikle ve
zamanında ödenmesi için yasal güvenceler sağlanmalıdır.
Dönem Sözcülüğünün Türkiye Kamu-Sen’den Memur-Sen’e
devredilmesi kararlaştırılmıştır.
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E M E K P L AT F O R M U
19 Kasım 2003

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: MEMUR-SEN

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULUNUN KAMU YÖNETİMİ
VE
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞEN TERÖRİST SALDIRILARLA İLGİ
GÖRÜŞLERİ
AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
15.11.2003 tarihinde İstanbul’da iki ayrı yerde gerçekleşen
bombalamalar ülkemizi ve Emek Platformu bileşenlerini derinden
üzmüştür. Yapılan bu terör eyleminin ülkemizi kaosa sürüklemek ve
tehdit amacıyla yapıldığına inanıyoruz. Gerek bu gerekse bundan önceki
tüm terörist eylemleri kınıyoruz. Emek Platformu ülkemizde birlik ve
beraberliği, huzuru, ekonomik büyümeyi, barış ve kardeşliği, eşitlik
ve adaleti savunmaktadır. Bu çerçevede her türlü teröre ve toplumun
huzurunu bozucu eyleme karşı çıkmaktadır.
Emek Platformu bileşenleri, kamuda yeniden yapılanmayı
düzenleyecek olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasarısı ile ilgili
olarak;
Sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınmasını ve bu görüşlerin göz
önüne alınarak yasadaki kaygıları ortadan kaldıracak düzenlemelere
ilişkin taslağın TBMM’ye sunulmasını talep etmektedir.
Ekonomik Sosyal Konseyi bileşenlerinin daha geniş tabana
yaygınlaşması ve Kamu Yönetimi Reformu gibi ülkemizin her kesimini
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ilgilendiren konularda ilgili sivil toplum kuruluşlarının çağrılması
konseyin etkinliği açısından daha iyi olacaktır.
Saygılarımızla.
Dr. Ahmet Aksu
Memur-Sen Genel Başkanı
Ve Emek Platformu Dönem Sözcüsü
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E M E K P L AT F O R M U
6 Mart 2004

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: MEMUR-SEN

BASIN DUYURUSU
Emek Platformu Başkanlar Kurulu 01.03.2004 tarihinde Türk
Tabipleri Birliği Toplantı Salonunda toplanarak aşağıda belirtilen ortak
açıklamayı yapmıştır.
Bilindiği gibi Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden
Yapılandırılması Hakkında Kanunun 49. maddesi TBMM Genel
Kurulunda kabul edilmiştir. Söz konusu yasa tasarısı, hükümet ve ana
muhalefet partisinin aldığı ortak karar sonucu beklemektedir.
Ülkemizde kamu yönetiminde yapıIması gereken reformlarla ilgili
taleplerin ve anılan tasarıyla ilgili demokratik tepkilerin hükümet
tarafından göz önünde bulundurulması ve bundan sonra daha
algılayıcı olması gerekmektedir.
Emek Platformu anılan yasa tasarısı ile ilgili ortak görüşlerini
hükümete bildirecektir. Ortak görüşlerimiz sadece genel
değerlendirmeyle sınırlı kalmayarak önemli maddelerle ilgili
görüşlerimizi de kapsayacaktır. Emek Platformu olarak arzu edilen
değişikliklerin yapıIması talep edilmektedir.
Emek Platformunun ortaya koyduğu hassasiyetlerin göz önünde
bulundurulmaması halinde üretimden gelen gücün kullanıIması
da dahil olmak üzere yapacağı eylem ve etkinliklere ilişkin ayrıca
duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Dr. Ahmet Aksu
Memur-Sen Genel Başkanı
Ve Emek Platformu Dönem Sözcüsü
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E M E K P L AT F O R M U
12 Nisan 2004

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
BASK, TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ
DERNEĞİ, TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI
BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: MEMUR-SEN

Emek Platformu Başkanlar Kurulu, 12 Nisan 2004 tarihinde
Memur-Sen’in Dönem Sözcülüğünde, 1 Mayıs 2004 Kutlamaları ve
gündemdeki diğer konuları görüşmek üzere Hak-İş Konfederasyonu
Genel Merkezi’nde toplanmıştır.
Toplantıya Türk-İş, Hak-İş, DİSK, KESK, Memur-Sen, BASK, Tüm
İşçi Emeklileri Derneği, TMMOB, TTB, Türk Diş Hekimleri Birliği
başkanları veya temsilcileri katılmıştır.
Söz konusu toplantıda Emek Platformu Bileşenleri, Uluslararası
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ı İstanbul, Ankara
ve İzmir başta olmak üzere, tüm ülke genelinde kitlesel katılımla
kutlanmasına karar vermiştir.
Emek Platformu Bileşenleri, 1 Mayıs kutlamalarının Emek
Platformu’nun asgari müştereği olduğundan hareketle, etkinlikleri
düzenlemek ve katılım sağlamak için, örgütlerin yerel birimlerine
yetki vermişlerdir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, çalışanların üzerindeki sömürü
ve baskının yoğunlaştığı, demokratik örgütlenmenin engellenmeye
çalışıldığı, bu dönemde,
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−

SAVAŞSIZ, SÖMÜRÜŞÜZ BİR DÜNYA İÇİN BARIŞ

−

YOKSULLUK ve İŞSİZLİKLE MÜCADELE,

−

IRAK ve FİLİSTİNDE YAŞANAN İŞGALE KARŞI DAYANIŞMA

ilkesiyle, ülke genelinde yapılması planlanan 1 Mayıs kutlamalarına
katılacaklardır.
Ayrıca, Emek Platformu Başkanlar Kurulu, 1 Mayıs Günü’nün
Resmî Tatil ilan edilmesi için, TBMM Başkanlığı’na ortak taleplerini
ileteceklerdir.
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E M E K P L AT F O R M U
25 Ekim 2004

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: MEMUR-SEN

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
Emek Platformu Başkanlar Kurulu 25 Ekim 2004 Pazartesi günü
TÜRK-İŞ Genel Merkezinde bir araya gelerek SSK Sağlık Kurumlarının
Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin Bakanlar Kurulunda imzaya açılan
yasa tasarısını kabul edilemez olarak değerlendirmiş ve aşağıdaki
kararları almıştır.
Tasarının genel gerekçesinde ifade edildiği gibi verimliliği ve
etkinliği arttırmak için sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi
iddiası doğru değildir. Bu girişimin temel amacı Sağlık Bakanı’nın
da kamuoyuna açıkladığı gibi, SSK Sağlık Kurumlarının önce Sağlık
Bakanlığına devredilmesi sonra da yüzlerce parçaya bölünerek
bütünüyle özelleştirilmesidir.
Yıllardır uygulanan politikalar sonucunda SSK Sağlık Hizmetleri
dahil olmak üzere sağlık hakkı büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Ancak
bu tasarının uygulanması ile SSK’lılar bugün yararlandıkları sağlık
hizmetini de arar hale geleceklerdir.
Kaldı ki; işçinin, işçi emeklisinin ve işçi adına işverenin ödediği
primler ile kurulan ve yaşayan SSK Sağlık Kurumlarının gerçek
sahiplerine hiç danışılmadan, Anayasamızın çerçevelediği hukuk
anlayışına aykırı olan bu devir girişimi mülkiyet hakkına müdahaledir.
Bu nedenle Emek Platformu bu tasarının yasalaşmaması ve SSK
Sağlık Kurumlarının sorunlarının çözümü için:
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1. 27 Ekim 2004 Çarşamba günü saat 12.30’da 12 ilde (Ankara,
İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Eskişehir, Samsun, Erzurum, Sivas,
Diyarbakır, Gaziantep, Trakya Bölgesi) SSK Hastaneleri önünde kitlesel
basın açıklaması yapılacaktır.
2. 2 Kasım 2004 Salı günü tüm illerde kitlesel basın açıklaması
yapılacaktır.
3. Bu konuyla ilgili Emek Platformu bileşenlerinin her türlü etkinliği
Emek Platformu tarafından desteklenecektir.
4. Bu uyarılarımız dikkate alınmayarak söz konusu kanun tasarısının
TBMM’ne sevk edilmesi halinde Emek Platformu Başkanlar Kurulu
derhal toplanıp ACİL EYLEM PLANINI uygulamaya sokacaktır.
Kamuoyuna Saygılarımızla Duyururuz.
Not: Emek Platformu Dönem Sözcülüğünün 28.10.2004 Perşembe
gününden itibaren BASK Konfederasyonuna geçmesi kabul edilmiştir.
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E M E K P L AT F O R M U
2 Kasım 2004

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: BASK

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
Emek Platformu’nun eylem ve uyarılarına rağmen Sosyal Sigortalar
Kurumu hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrini öngören kanun
tasarısı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kapatılmasına ilişkin
kanun tasarısı hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
sevk edilmiştir. Bunun üzerine Emek Platformu Başkanlar Kurulu
25.10.2004 tarihli kararı doğrultusunda 2 Kasım 2004 Salı günü TÜRKİŞ Genel Merkezi’nde toplanarak ACİL EYLEM PLANINI aşağıdaki
program çerçevesinde uygulamaya karar vermiştir.
1)
9 Kasım 2004 Salı günü Emek Platformunu oluşturan
örgütlerin yöneticilerinin Ankara’ya gelmesine ve Güvenpark’ta eylem
Koordinasyon Merkezinin kurulmasına,
2)
11 Kasım 2004 Perşembe günü tüm Türkiye’de SSK
Hastanelerinin bulunduğu tüm illerde hastanelere sahip çıkma
ziyareti yapılmasına,
3)
18 Kasım 2004 Perşembe günü Emek Platformu bileşenlerinin
başkan ve yöneticilerinin, Başbakanlığa siyah çelenk bırakarak
Türkiye Büyük Millet Meclisine yürüyüşüne, TBMM Gurup Başkan
Vekillerinin ziyaret edilerek basın açıklaması yapılmasına,
4)
20 Kasım 2004 Cumartesi günü, Emek Platformu bileşenlerinin
katılımı ile Ankara’da büyük bir miting düzenlenmesine.
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Yapılacak olan bu eylemler sürecinde söz konusu Kanun Tasarılarının
TBMM Komisyonlarında görüşülmeye başlaması halinde Türkiye
genelinde bir saat süreyle İŞ BIRAKMA EYLEMİ, görüşmelere devam
edilmesi halinde ise ülke genelinde ÜRETİMDEN GELEN GÜCÜN
kullanılmasına ve tasarılar geri çekilene kadar eylemlerin devam
ettirilmesine karar verilmiştir. Bu eylemlerin uygulanması için Emek
Platformu bileşenlerinin kendi Başkanlar Kurullarının olağanüstü
toplanmasına ve ardından da Emek Platformu Başkanlar Kurulunun
toplanmasına karar verilmiştir.
Basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

2 Kasım 2004 Salı günü EMEK PLATFORMU Basın Açıklamasında
okunacak metin.
SSK SATILIK DEĞİL
Yıllardan beri IMF ve Dünya Bankası dayatmaları ile çıkarılan ve
çıkarılmak istenen yasa ve yönetmeliklerle sosyal devlet uygulamaları
tasfiye edilmektedir.
Kamuoyunda SSK’nın Sağlık Bakanlığına Devri olarak bilinen “Kamu
kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı’na
Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı” Bakanlar Kurulu
üyelerince imzalanmıştır. Bu taslak ile ülke nüfusumuzun yarısının
36 milyon insanımızın sağlık hizmetlerinde iyileştirme olmayacaktır.
Bununla birlikte, Kamu Yönetimi Temel İlkeleri Kanunu tasarısında
da ifade edildiği gibi Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık tesisleri
özelleştirilmek istenmektedir. Bu kanunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı bu uygulamanın dışında bırakılmıştır. Bu devir yasası ile
birlikte SSK sağlık kuruluşlarının da yerel yönetimlere devredilmesi
imkan dahiline girmiştir. Kısacası hükümet yetkililerinin ifade ettiği
gibi sağlık tek elde toplanmayacak çok sayıdaki ele dağıtılacaktır.
Sağlık Bakanlığının buradaki rolü bir tür “aracı” kurumluktur.
Hükümet yetkililerince ifade edilen “Sosyal Güvenlik Reformu”
ve Genel Sağlık Sigortası Tasarıları da sağlığın ticarileştirilmesi
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girişimlerinin diğer yarısıdır. Bugün sigortalı bir işçi sağlık hakkına
maaşının %5’i oranında bir kesintiyle ulaşırken genel sağlık sigortası
ile maaşından %6 oranında bir kesinti ile ancak “Temel Sağlık
Paketine” ulaşabilecektir. Temel Sağlık Paketinde yer almayan sağlık
hizmetleri için tekrar/cepten ödeme yapmak zorunda kalacaktır.
Kısacası daha çok ödeyerek, daha az sağlık hizmeti alabilecektir.
Hükümetin önerdiği genel sağlık sigortası değil, asgari sağlık
sigortasıdır. Kabul edilemez.
Hükümet kamuoyunu “SSK’nın açığını kapatacağız” söylemiyle
aldatmaktadır. OECD ülkeleri arasında sosyal güvenlik sistemine
devlet katkısı olmayan tek ülke Türkiye’dir.
Sayın Başbakan, kamuoyuna yaptığı konu ile ilgili açıklamalarda
Sosyal Sigortalar Kurumuna genel bütçeden yılda 22 katrilyon lira
aktarıldığını ifade etmektedir. Oysa ki aktarıldığı ifade edilen 22
katrilyon 2005 yılı bütçe taslağında üç sosyal güvenlik kuruluşu için
ayrılmış paydır. Sosyal Sigortalar Kurumunun 2004 yılı açığı 5 katrilyon
olarak hedeflenmiştir.
Kurumun prim alacaklarının tahsili halinde açık vermesi söz
konusu olmayacaktır. Bugün için işverenlerin SSK’ya borcunun 5
katrilyon olduğu unutulmamalıdır. Kayıt dışı istihdamın kayıt altına
alınması halinde de SSK’ya yılda ek olarak 8 katrilyon kaynak
sağlanacağı hesaplanmaktadır. Görüldüğü gibi hükümet kamuoyunu
yanıltmaktadır. SSK genel bütçe dışında işçilerin primleri/alınteri
ile oluşturdukları bir kurumdur. Hükümet işçilerin birikimlerine el
koymak istemektedir.
Sağlık Bakanlığına ait taşınmazların mülkiyetinin hazineye bedelsiz
devrinden sonra satılması 21.07.2004’te yayınlanan 5220 sayılı
kanunla mümkün hale getirilmiştir.
Bahsi geçen yasalar birlikte düşünüldüğünde hükümet Sağlık
Bakanlığına ve SSK’ya ait tüm sağlık kuruluşlarının özelleştirilmesi
yetkisini almak istemektedir. Böylece halkın vergileri ile kurulan
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları ve işçilerin primleri ile
kurulan SSK sağlık kuruluşlarının yerel ve uluslararası sermaye
gruplarına devredilmesinin önü açılmıştır.
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SSK, Sağlık Bakanlığı’na ait hastane sayısının beşte birinden az
hastane sayısı ile 36 milyon insana hizmet vermektedir. SSK ülkemizde
kendi sağlık hizmetini kendisi veren tek sosyal güvenlik kuruluşudur.
Bugün Emekli Sandığı’nın kişi başı yıllık sağlık harcaması 317 dolar,
Bağ-Kur’un 224 dolar iken, SSK’nın kişi başı yıllık sağlık harcaması
sadece 134 dolardır. Bu rakamlarla SSK sağlık kurumlarının Sağlık
Bakanlığına bağlı hastanelerden daha verimli çalıştığı açıkça
görülmektedir.
Bu kanun tasarısı aynı zamanda bu sağlık kuruluşlarında çalışan
55 bin sağlık çalışanının da önce Sağlık Bakanlığı’na ardından
yerel yönetimlere devredilmesini doğuracaktır. Bilindiği gibi Kamu
Personeli Rejimi Yasa Tasarısı’nda tüm sağlık personeli “sözleşmeli
personel” statüsüne alınmak istenmektedir. Bu ise “iş güvencemizin”
elimizden alınması anlamını taşımaktadır.
Kısacası sağlığı halka satmak isteyen hükümet için SSK’nın devri
kritik öneme sahiptir.
Bizler sağlık ve sosyal güvenlik hakkımıza sahip çıkıyoruz.
Bizler SSK sağlık kurumlarına sahip çıkıyoruz.
Bizler alın terimize sahip çıkıyoruz.
Hükümete buradan tekrar sesleniyoruz:
SSK işçilerindir
SSK’yı yok etmeye çalışmak bu halkın sağlık hakkını gasp etmektir.
Ve öneriyoruz;
SSK’nın mali ve idari özerkliğini Derhal sağlayın.
SSK’nın personel ihtiyacını Derhal giderin.
SSK sağlık kurumlarının eksiklerini Derhal karşılayın.
SSK’yı satma yasasını Derhal geri çekin.
Kayıt dışı çalışma engellenmelidir.
Sigortalı ve sendikalı çalışma teşvik edilmelidir.
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EMEK PLATFORMU SOSYAL DEVLET-SOYAL ADALET MİTİNGİNE
ÇAĞRI
20 KASIM 2004 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DAYIZ
HALKIMIZA!
Yıllardan beri IMF ve Dünya Bankası dayatmaları ile çıkarılan ve
çıkarılmak istenen yasa ve yönetmeliklerle sosyal devlet uygulamaları
tasfiye edilmeye çalışılmaktadır. Kamu Yönetimi Temel Kanunu
ile istediği sonucu alamayan Hükümet taktik değişikliği yaparak
bu yasanın içindeki maddeleri tek tek yasa haline getirmektedir.
AKP Hükümetinin bugün Mecliste olan SSK Sağlık Kurumlarının
Sağlık Bakanlığına devri ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
kapatılmasına İlişkin yasa tasarılarının anlamı budur. Sosyal Güvenlik
Reformu adı altındaki ve Kamu Personel Rejimi Yasa Tasarısı yakın
zamanda gündeme getirilecektir.
1) SSK Yok Edilerek SSK Sağlık Kurumlan Yerel Yönetimlere ve Özel
Sermayeye Devredilmek İsteniyor.
SSK Sağlık kurumlan hükümet tarafından bir oldu bittiye getirilerek
Sağlık Bakanlığına devredilmek istenmektedir, Kamu Yönetimi Temel
İlkeleri Kanunu Tasarısı’nda da ifade edildiği gibi Sağlık Bakanlığı’na
bağlı tüm sağlık tesisleri özelleştirilmek İstenmektedir. Bu kanunda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu uygulamanın dışında
bırakılmıştır. Bu devir yasası ile birlikte SSK Sağlık Kuruluşlarının da
yerel yönetimlere devredilmesi imkan dahillerine girmiştir. Kısacası
Hükümet yetkililerinin ifade ettiği gibi sağlık tek elde toplanmayacak,
çok sayıdaki ele dağıtılacaktır. Sağlık Bakanlığının buradaki rolü bir
tür aracı kuruluştur.
2) Halk Sağlık Hakkına Ulaşmak İçin Hem Daha Fazla Prim ödeyecek
Hem de Cepten Ödeme Yapacak.
Hükümet yetkililerince ifade edilen Sosyal Güvenlik Reformu
ve Genel Sağlık Sigortası tasarıları da sağlığın ticarileştirilmesi
girişimlerinin diğer yansıdır. Bugün sigortalı bir işçi sağlık hakkına
maaşının %5’i oranında bir kesinti ile ulaşırken, genel sağlık sigortası
ile maaşından %6 oranında bir kesinti ile temel sağlık paketine
260

ulaşabilecektir, Temel Sağlık Paketinde yer almayan sağlık hizmetleri
için tekrar cepten ödeme yapmak zorunda kalacaktır. Kısacası daha
çok ödeyerek daha az sağılık hizmeti alabilecektir. Hükümetin önerdiği
genel sağlık sigortası değil, asgari sağlık sigortasıdır. Kabul edilemez.
3) SSK Hastaneleri Verimsiz Değildir.
SSK Sağlık Bakanlığına ait hastane sayısının beşte birinden daha az
hastane sayısı ile 36.000 insana hizmet vermektedir. SSK ülkemizde
kendi sağlık hizmetini kendisi veren tek sosyal güvenlik kuruluşudur.
Bugün Emekli Sandığının kişi başı yıllık sağlık harcaması 317 $, BağKur’un 224 $ iken SSK’nın kişi başı yıllık sağlık harcaması sadece 134
$’dır. Bu rakamlarla SSK Sağlık kurumlarının Sağlık Bakanlığına bağlı
hastanelerden daha verimli çalıştığı açıkça görülmektedir.
4) Hükümet Kamuoyunu “SSK’nın Açığını Kapatacağız” Söylemi ile
Aldatmaktadır.
SSK’nın 2004 yılı açığı beş katrilyon olarak hedeflenmiştir.
Kurumun prim alacaklarının tahsili halinde açık, vermesi söz konusu
olmayacaktır. Bugün için İşverenlerin SSK’ya borcunun 5 katrilyon
olduğu unutulmamalıdır. Kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması
halinde de SSK’ya yılda ek olarak 8 katrilyon kaynak sağlanacağı
hesaplanmaktadır.
5) 55.000 SSK Sağlık Çalışanının İş Güvencesi Tehlikededir.
Tasarıda 55.000 sağlık personeli içerisinde uygun kadro, karşılığı ve
ihtiyaç olduğu takdirde Bakanlık personeli olarak çalıştırılabileceğimiz
ifade edilmektedir. Sağlık personeli olarak nerede ye hangi özlük
haklan çerçevesinde çalışacağımız belirsizdir,
6) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kapatılamaz.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılmak İsteniyor. Böylece Köy
Hizmetlerinin 36.000 köye götürdüğü hizmetler üzerinden yerel ve
uluslararası tekellerin kar etmesi amaçlanıyor. Kırda yaşayan yaklaşık
23 milyon vatandaşa 7 ana sektör 26 alt sektörde hizmet götüren bu
kuruluşun ortadan kaldırılması ile köylüler bu hizmetlerden ancak
ek parasal katkı sunarak yararlanabileceklerdir Köy yollarının kar
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mücadelesi bile köylünün parası ile yapılacaktır. Birçok hizmetin
nasıl yürütüleceği ise belirsizdir. Aynı zamanda 50.000 çalışan İş
güvencesini kaybediyor. Demokratik mücadelenin önemli bir bileşeni
olan sendikalar yok edilmek isteniyor. Ayrıca bu kuruluş hiçbir veriye
dayanmaksızın verimsiz çalışıyor gerekçesi ile bu alandaki kamu
kaynaklan ve hizmet alanları siyasal organizasyonların denetimine
sunulmak istenmektedir.
SSK DEVREDİLEMEZ
KÖY HİZMETLERİ KAPATILAMAZ
TASARILAR DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR.
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E M E K P L AT F O R M U
3 Ocak 2005

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: BASK

EMEK PLATFORMU
EMEK PLATFORMUNUN SAYIN BAŞKANLARINA
Sayın Başkan,
“Emek Platformunun Yapısı ve İşleyişi” gündemi görüşmek üzere
Emek Platformu Başkanlar Kurulu 29 Aralık 2004 Çarşamba günü
saat 11:30’da Türk Tabipleri Birliği Genel Merkezinde toplanmış ve
aşağıda belirtilen kararları almıştır.
1. Teknik Komitenin sık aralıklarla toplanması ve gündemdeki
konulara yoğunlaşması görüşü benimsenmiş, Teknik Komitenin
Koordinatörlüğünü yapacak kişinin dönem sözcüsü tarafından
belirlenmesi teyit edilmiştir.
2. Emek platformu dönem sözcülüğünün süresi iki ay olarak
benimsenmiştir.
3. Dönem sözcülüğünün hangi örgütün üstleneceği Emek Platformu
Başkanlar Kurulu yerine, iki aylık sürenin sonunda başka bir bildirime
gerek kalmaksızın dönem sözcülüğü sıralamadaki örgüte geçmiş
sayılacaktır. Ancak dönem sözcülüğü görevini devralma sırası gelen
örgüt, bu görevinden feragat ettiği takdirde dönem sözcülüğü bir
sonraki örgüte geçecektir. Bu örgütün de feragat etmesi halinde
uygulama bu düzen içerisinde devam edecektir.
4. Dönem Sözcüsü, görevinin sona erdiğini kamuoyuna ve örgütlere
görev süresi sonlanmadan bildirecektir. Emek Platformunun eylem,
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etkinlik ve benzeri konulardaki kararlarının oy birliği ile alması bir
kez daha teyit edilmiştir.
5.
28 Ekim 2004 tarihinden bu yana BASK tarafından yürütülen
dönem sözcülüğü görevi sıralamaya göre Emekli Derneklerine
geçmesine rağmen, gerek Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, gerek Tüm
İşçi Emeklileri Derneği ve gerekse Bağ-Kur Emeklileri Derneği’nin
feragat etmesi üzerine dönem sözcülüğü 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren TMMOB’ye geçmiştir.
6.
Bir yıl boyunca mazeret bildirmeksizin Başkanlar Kurulu
toplantısına başkan düzeyinde katılmayan (mazeret belirterek bir
başka yetkilinin katılması mümkün olabilecektir.) örgütler Emek
Platformu’ndan çekilmiş sayılacaktır.
7. Dönem Sözcülüğümüz boyunca SSK Sağılık Tesislerinin
Sağlık Bakanlığına devri ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
kapatılmasına ilişkin yasa tasarılarının kanunlaşmaması yönünde
yapılan çalışmalarda, başta 20 Kasım mitingi olmak üzere eylem ve
etkinliklerde desteğini, katkısını ve ilgisini esirgemeyen gerek her il
ve ilçedeki örgüt temsilcilerini« ve üyelerinize, gerek teknik komitede
görevlendirdiğiniz uzman ve yöneticilerinize ve gerekse Başkanlar
Kurulunda ortak sorumluluk aldığımız Sayın Başkanlara içtenlikle
teşekkür ederim.
Çalışanların kazanılmış haklarını gaspa cüret etmiş bugünkü
iktidara karşı Emek Platformunun meşru savunma reflekslerini
bundan sonra da etkili ve kararlı bir şekilde ortaya koyması yönünde
yapılacak çalışmalara BASK Konfederasyonu olarak her türlü katkıyı
vermeye hazır olduğumuzu bildirir;
Bu vesile ile yeni yılın örgütünüze ve emek dünyasına güzellikler
getirmesini içtenlikle dilerim.
Resul Akay
BASK Genel Başkanı
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E M E K P L AT F O R M U
5 Ocak 2005

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TMMOB

EMEK PLATFORMU BİLEŞENLERİ’NE VE KAMUOYUNA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Sosyal Sigortalar
Kurumu sağlık kurumlarının Sağlık Bakanlığı’na devrine ilişkin Kanun
Tasarısı’nın görüşüleceği bilgisi üzerine Emek Platformu Başkanlar
Kurulu 5 Ocak 2005 Çarşamba günü saat 12:00’de TMMOB’de
toplanarak aşağıdaki hususlarda;
1. TBMM’deki Siyasi Parti Grup Başkan vekillerinin bugün
ziyaret edilerek, Kanun Tasarısı’nın gündeme alınmamasının
önerilmesi, buna rağmen tasarının yasalaşması durumunda
bu girişimin bir içtenliksizlik olarak algılanacağından aşağıdaki
Emek Platformu programının kendilerine iletilmesi,
2. Söz konusu tasarıların yasalaşması durumunda Emek Platformu
olarak tüm ülkede bölge toplantılarının düzenlenerek 59.
Hükümetin “Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde, geri
çekilmesini talep ettiğimiz kurum sağlık tesislerinin Sağlık
Bakanlığı’na devredilmesi, genel sağlık sigortası, emeklilik
sigortası ve sosyal güvenlik kurumu kanunu tasarıları ile
yapılmak istenilenlerin üyelere ve halka anlatılması,
3. Emek Platformu Bileşenleri Üyelerinin katılımı ile 06.01.2005
Perşembe günü saat 12: 30’da Ankara’da Sosyal Sigortalar
Kurumu Başkanlığı, illerde il müdürlükleri önü ya da
hastanelerde, kurumu koruma ve kollama amaçlı etkinlikler
yapılması,
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4. Türk-İş tarafından 8 Ocak 2005 Cumartesi günü İzmit’te
düzenlenecek olan SEKA’nın kapatılmasına ilişkin eylemine
Emek Platformu bileşenlerinin bu amaçları da içerecek şekilde
destek vermeleri,
5. Şubat ayı başında ülke genelinde genel uyarı eyleminin
yapılmasına, bu uyarı dikkate alınmadığı takdirde eylem
programlarının sürdürülmesi,
6. Söz konusu programın takviminin Başkanlar Kurulu’nun 06
Ocak 2005 Perşembe günü saat 15:00’de yapacağı toplantıda
belirlenmesi,
kararlaştırılmıştır.
Söz konusu girişimler ülkemizde yaşayan herkesi doğrudan
ilgilendirdiğinden alınan kararların kamuoyuyla paylaşılması uygun
görülmüştür.
Bu çağrının tüm toplum kesimlerince duyarlılıkla izleneceği ve kabul
göreceğine inancımız tamdır.
Mehmet Soğancı
Emek Platformu Dönem Sözcüsü
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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E M E K P L AT F O R M U
6 Ocak 2005

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TMMOB

EMEK PLATFORMU’NDAN HALKIMIZA ÇAĞRI
Hükümetin tüm uyarılarımıza rağmen Sosyal Sigortalar Kurumu
ve sağlık kurumlarının Sağlık Bakanlığı’na devrine ilişkin Kanun
Tasarısı’nı TBMM Genel Kurulu’ndan geçirmesi üzerine Emek
Platformu Başkanlar Kurulu, TMMOB’nde toplanarak, aşağıdaki
“Eylem Planı”nı kamuoyuna açıklama kararını almıştır.
59. Hükümetin IMF programları doğrultusunda gerçekleştirdiği
“Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde sağlık kurumlarının
Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi, genel sağlık sigortası, emeklilik
sigortası ve sosyal güvenlik kurumu kanun tasarıları yanı sıra Köy
Hizmetleri Kanunu, Personel Rejimi Kanunu, Vergi Kanunları vb. gibi
ekonomik ve sosyal hayatımızı tahrip edecek girişimleri durdurmak
ve “İnsanca Yaşanabilecek Bir Türkiye İçin”;
1) 29 Ocak 2005’ten itibaren ülke genelinde başta büyük kentler
olmak üzere, bölge toplantıları yoluyla halkımız ve kamuoyu
bilgilendirilecektir.
2) Bu kapsamda hazırlanacak bildiri, afiş, broşür vb. görsel tanıtım
araçları tüm ülkede dağıtılacaktır.
3) 16 Şubat 2005’te 81 ilde “iktidarı Genel Uyarı Eylemi”
gerçekleştirilecektir.
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4) Bütün örgütlerimiz hazırlıklarına bugünden itibaren başlamıştır.
Çağrımız insanca yaşamaya özlem duyan tüm halkımızadır.
Mehmet Soğancı
Emek Platformu Dönem Sözcüsü
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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E M E K P L AT F O R M U
13 Ocak 2005

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TMMOB

EMEK PLATFORMU SAYIN BAŞKANLARI’NA
Emek Platformu Başkanlar Kurulu 13 Ocak 2005 günü TMMOB’de
toplanmış ve toplantı sonucunda aşağıdaki kararları almıştır:
- Üyelerimizin ve halkımızın bilgilendirilmesine yönelik bölge
toplantıları aşağıdaki tarih ve yerlerde gerçekleştirilecektir:
⋅

29 Ocak 2005 Cumartesi, Samsun

⋅

30 Ocak 2005 Pazar, Çorlu

⋅

5 Şubat 2005 Cumartesi, İstanbul

⋅

6 Şubat 2005 Pazar, İzmir

⋅

12 Şubat 2005 Cumartesi, Adana

⋅

13 Şubat 2005 Pazar,Diyarbakır

- Bölge toplantıları (kapalı salon ve/veya açık alan), yerel bileşenlerin
ortaklaşa organizasyonunda gerçekleştirilecektir
- Bölge toplantılarının tümüne Emek Platformu bileşenleri
Başkanlar düzeyinde katılım sağlayacaktır.
- 16 Şubat İktidarı Uyarı Eylemi’ne yönelik afiş üzerinde “Halkımıza
Çağrı, Geleceğimiz İçin, Sosyal-Ekonomik Yıkımları Durdurmak İçin,
İnsanca Yaşanacak Bir Türkiye İçin 16 Şubat 2005 Çarşamba Günü 81
İlde İktidarı Uyarıyoruz-Emek Platformu” sözleri bulunacaktır.
- Üyelerimize ve halkımıza dağıtılmak üzere teknik komite tarafından
17.01.2005 tarihine kadar bildiri hazırlanacaktır.
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- Hazırlanacak afiş ve bildiriler için Emek Platformu bileşenleri
ihtiyaç sayılarını 17.01 2005 tarihine kadar TMMOB’ne bildireceklerdir.
-Emek Platformu Başkanlar Kurulu toplantısı 8 Şubat 2005 Salı
günü Saat 14:00’da TMMOB’de yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.
Mehmet Soğancı
Emek Platformu Dönem Sözcüsü
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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E M E K P L AT F O R M U
14 Ocak 2005

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TÜRK-İŞ

Emek Platformu 14 Ocak 2005 Tarihinde Cumhurbaşkanını
Ziyaret Ederek
5283 Sayılı Yasaya İlişkin Görüşlerini İletti
Sayın Cumhurbaşkanımız,
6 Ocak 2005 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek
onaylarınıza sunulan 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı’na Devredilmesine Dair Kanun
hazırlanma yöntemi ve yaratacağı sonuçlar açısından ciddi sorunlar
ve hukuka aykırılıklar taşımaktadır.
Emek Platformu üyeleri olarak, konuya ilişkin görüşlerimizi
bilgilerinize sunmayı, üstlendiğimiz toplumsal görevlerin bir gereği
olarak görüyoruz.
Anayasanın 2. maddesinde belirlendiği gibi, devletin temel
niteliklerinden biri sosyal hukuk devleti ilkesidir. Sosyal hukuk devleti,
temel hak ve özgürlükleri en geniş ölçüde sağlayan ve güvence
altına alan, toplumsal gerekleri ve toplum yararını gözeten, kişi ve
toplum yararı arasında denge kuran, toplumsal dayanışmayı üst
düzeyde gerçekleştiren, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak
eşitliği, sosyal adaleti sağlayan, çalışma hayatının gelişmesi için
önlemler alarak çalışanları koruyan, milli gelirin adil bir biçimde
dağıtılmasını sağlayan devlettir. Anayasa Mahkemesi de bu yorumu
benimsemektedir.
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Sosyal devletin gerçekleşme araçlarından biri olan sosyal güvenlik,
yoksulluk karşısında ve gelecek kaygısı ile duyulan güvenlik
gereksiniminin sonucu olarak ortaya çıkmış ve somutlaşmış bir
kavramdır. Özünde, bireyin karşılaşacağı ve yaşamı için tehlike
oluşturan olaylara karşı bir güvence sağlayan sosyal güvenlik; bir
yönüyle bu düşünceyi ve sosyal devletin temel felsefesini, diğer
yönüyle de sosyal devlete işlerlik kazandıran kurumsal yapıyı
tanımlamaktadır.
Ülkemizde, sosyal güvenlik sistemi, Sosyal Sigortalar Kurumu, BAĞKUR ve Emekli Sandığı’ndan oluşan ve prime dayalı olarak finanse
edilen sosyal sigortalar ile sosyal yardımlardan oluşan ve genel
bütçeden karşılanan karma bir sistem niteliğindedir.
Primli sisteme, benzer modellerin geçerli olduğu birçok ülkede
olduğunun tersine devlet prim ödeyerek katılmamakta, sağlık ve
emeklilikle ilgili uzun ve kısa erimli sigorta dallarının uygulanması
sonucu ortaya çıkan açıklar, genel bütçeden yapılan kaynak aktarımı
ile karşılanmaktadır.
Bugün, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi
uluslararası finans kuruluşları tarafından önerilen ve iş başında
bulunan Hükümetin uygulamakta kararlı olduğu anlaşılan ekonomi
politikalar açısından, toplumsal amaçlı bu kaynak aktarımı bir engel
olarak görülmektedir. Öte yandan yine bu ekonomik programların bir
bütünleyicisi olarak, sağlık ve sosyal güvenlik gibi toplumsal nitelikli
ve kamu eliyle yürütülen hizmetlerin özel sektöre devredilmesi
doğrultusunda bir politika yaygınlaştırılmaktadır.
Uluslararası finans kuruluşlarının önerileri ve Hükümetle
aralarında yapılan anlaşmalara uygun olarak bu politikalar, önce fiili
durum yaratılarak uygulamaya konmakta, ardından da tüm toplumsal
karşı çıkışlara ve olası tüm olumsuz sonuçlara karşın, hukuksal
düzenlemelerle kurumsallaştırılmaktadır.
Hükümet, sağlık ve sosyal güvenliği temel bir hak olmaktan
çıkararak, bu alanları piyasaya açmak ve kamu hizmeti üreten
kurumları da, yerelleştirerek özelleştirmek amacıyla bir program
uygulamaktadır. Bu programın bir yanını “Sağlıkta Dönüşüm
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Programı” kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen, Sağlık
Bakanlığı Hastanelerinin satışı, Aile Hekimliği gibi girişimler, diğer
yanını da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları
sürdürülen “Sosyal Güvenlik Reformu” oluşturmaktadır.
Hükümet, bir yandan SSK’yı tasfiye eden ve tüm yurttaşların
prim ödeyerek yararlanacakları, sağlık hakkını sağlık yardımına
dönüştüren bir sağlık sigortası olan Genel Sağlık Sigortası; tüm
çalışanları kapsayacak ve emeklilik yaşını, prim ödeme gün sayısını
yükselterek, emekli aylıklarını düşürecek Emeklilik Sigortaları ve
sosyal güvenlik kuruluşlarını birleştirecek Sosyal Güvenlik Kurumu
ile ilgili yasa taslakları konusunda çalışma yürütmekte ve bu amaçla
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunu toplantıya çağırmaktadır.
Öte yandan, Hükümet, aynı programın bir parçası olan ve hiçbir
biçimde toplumsal taraflarla görüşülmeyen bir konuda bir fiili durum
yaratmaktadır. Hükümet, Parlamento dışı ve Parlamento içi etkin
karşı çıkışı göz ardı ederek, üstelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın uyarılarını da değerlendirmeyerek, SSK Hastanelerinin
Sağlık Bakanlığı’na devrini öngören yasa tasarısını, TBMM Genel
Kuruluna getirmiş ve yasalaştırmıştır. Hükümet, sosyal güvenlik
sisteminde gerçekleştireceği reformla, adil ve kolay erişilebilir bir
hizmet, eşit hak ve yükümlülükler, yoksulluğa karşı etkin koruma
ve mali açıdan sürdürülebilirliğin sağlanacağını ileri sürmektedir.
Oysa, siyasal iktidar, sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını çözmeyi
amaçlamadığını sosyal tarafları dışlayarak göstermiştir.
5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık
Birimlerinin Sağlık Bakanlığı’na Devredilmesine Dair Kanun ile
Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı, Emeklilik Sigortası Kanunu
Tasarısı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısı taslakları birlikte
değerlendirildiğinde, siyasal iktidarın, ülkenin ekonomik, sosyal,
siyasal, demografik ve hukuksal sorunlarını irdelemeden ya da bir
kenara bırakarak, ileri sürdüğünün tersine, finansal kaygılarla,
sistemi alt üst edecek bir girişim başlattığı görülmektedir.
Hükümet, tüm yurttaşların temel hakları arasında olan sağlık
hakkını ve sosyal güvenlik hakkını içinde barındıran sosyal güvenlik
sistemini bir bilinmezliğe taşımaktadır.
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Bunun kanıtları, yasalaşan 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum
ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı’na
Devredilmesine Dair Kanun’un Genel Gerekçesinde bulunmaktadır.
Hükümet, yasayla ulaşacağı son noktayı, “kamu yönetimi reformu ve
yeniden yapılanma çerçevesinde sağlık kuruluşları mahalli idarelere
devredilecektir” biçiminde tanımlamakta; dolayısıyla, gerçekte
sağlık kuruluşlarının merkezileşmesini değil, yerel yönetimlere
aktarılmaları için geçiş sürecinde tek elde toplamayı istemektedir.
Genel Gerekçe’ de ortaya konulan yaklaşım ile sağlık hizmetinin
tek elde toplanarak merkezileşmesi sonucu ortaya çıkacağı ileri
sürülen olumlu görünümün gerekçesi, çelişmektedir. Kaldı ki,
5220 sayılı Yasa ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinin satışına olanak
sağlayan düzenleme daha önce yapılmıştır. Geçiş süreci olarak
öngörülen 5 yıllık dönemde, öncelikle tüm sağlık birimlerinin Sağlık
Bakanlığı’nda toplanması ve ardından yerel yönetimlere devredilerek
özelleştirilmeleri amaçlanmaktadır.
Siyasal iktidarın, bu sürecin sonuçlarına ilişkin hiçbir öngörüsü
olmadığı gibi, geçiş döneminin alt yapısı da hazırlanmamıştır. Yasa
gerekçesinde “... sağlık birimlerinin devir işlemleri hazırlık sürecini
gerektirdiğinden, devredilecek birimlerin taşınır, taşınmaz, tıbbi
donanım ve personelinin tespiti ve SSK’ya ait olan mal bedellerinin
tespiti için oluşturulması öngörülen komisyonların bir an evvel
çalışmaya başlaması”nın gerekli olduğu belirtilmektedir. Toplumsal
açıdan bu denli önemli olan ve olası sonuçlar nedeniyle boşluk
tanımayan bir duruma ilişkin, bu yaklaşımla gerçekleştirilecek bir
yönetsel işlem; bir düzenlemeden çok, kaosa neden olacaktır.
Katılımcı demokrasilerde siyasal iktidarlardan beklenen, temel
haklar konusunda toplumla uzlaşmalarıdır. Bu uzlaşma, var olan
toplumsal düzeneklerin işlerliği ile sağlanır. Sağduyulu ve hukuka
bağlı bir siyasal iktidar, politika ve uygulamalarında kamu yararı ve
toplumsal oydaşmayı, kurumsal işleyişi gözeterek ve güçlendirerek
sağlar.
Ne yazık ki, ülkemizde bu işleyişin sağlıklı ortamı, tartışma ve
uzlaşma koşulları bulunmamaktadır. Çünkü Hükümet, toplumsal
uzlaşı ve oydaşma gereği duymamaktadır. Her girişimde konu ile
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ilgili toplumsal taraflar dışlanarak, IMF ve Dünya Bankası’nın istediği
koşullar geçerli kılınmaktadır. Bu uygulamaların bir sonucu olarak,
kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olan devlet aygıtı,
her geçen gün bu alandan çekilmektedir. Devletin temel amaç ve
görevleri dönüştürülerek, Anayasa’nın 2. maddesi ile güvence altına
alınan sosyal hukuk devletinin alanı daraltılmaktadır.
5283 sayılı Yasa, Anayasa’nın 2. maddesi yanında, 7, 8, 123, 35, 46
ve 56. maddelerine de aykırılık oluşturmaktadır. Yasamanın Anayasa
ilkelerine aykırı yetki kullanması söz konusu olamayacağı gibi,
yürütmenin yasallığı ilkesi gereği, yasayla düzenleneceği Anayasada
öngörülen bir konuda yasama organının, sınırsız, belirsiz, bir geniş
alanı düzenleme yetkisini yürütmeye bırakması da kabul edilemez
bir durumdur.
Sosyal güvenlik, toplumun tüm bireyleri için temel bir hak, bunu
gerçekleştirmek ise devletin Anayasal görevidir. Bu nedenle, sosyal
güvenlik, kamu hukuku içinde yer almakta olup, önemli bir kamu
hizmetinin yürütülmesini düzenlediğinden idare hukukunun bir
parçasıdır. Özel hukuk hükümlerine tabi bir kamu tüzel kişiliği
olan Sosyal Sigortalar Kurumu da, bu hukuk sistemi içinde yer
almaktadır. Önemli bir kamu hizmetini yerine getirmeyi üstlenmiş ve
finansmanında devletin hiçbir katkısı olmamış, bir yerinden yönetim
kuruluşu olan SSK’nın personeli ile birlikte tüm mal varlığına yasayla
el konulmuştur.
4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun kuruluş başlığını
taşıyan 1. maddesi, “506 sayılı ve 2925 sayılı yasa kapsamında olan
sigortalıların, sosyal güvenliklerini sağlamak ve diğer kanunlarla
verilen görevleri yerine getirmek üzere; kamu tüzelkişiliğine haiz,
idari ve mali özerkliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi Sosyal
Sigortalar Kurumu kurulmuştur. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili
kuruluşudur” demektedir. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, Sosyal
Sigortalar Kurumu, devletin asli görevi olan sosyal güvenlik hizmetini
sunan, mali ve yönetimsel açıdan özerk, Anayasa’nın 123. maddesinde
tanımlanan yerinden yönetim kuruluşudur.
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Uyuşmazlık Mahkemesi, bir kararında SSK’nın hukuki statüsünü
“...bir kamu kuruluşu olmakla birlikte faaliyetlerinde özel hukuk ve
kamu hukukuna tabi bir ikili görünüm” taşıdığı biçiminde belirlemiştir.
SSK, kamusal nitelikli hizmet yürüttüğünden, yaptığı sosyal sigorta
işlemleri Ticaret Kanunu hükümlerine tabi değildir. Kurum hakkında,
özel sigorta şirketlerine uygulanan yasa hükümleri uygulanmaz;
sözleşme ve ticari işlemlerinden dolayı iflasa tabi değildir; kurumlar
vergisi ve veraset ve intikal vergisinden bağışıktır. SSK’nın sunduğu
hizmetin kamu hizmeti olması nedeniyle kurumun malları Ceza
Hukuku ile ilgili koruyucu hükümler ve ayrıksı uygulamalar
kapsamındadır.
Yasa koyucu, kurumun mallarının Ceza Hukuku açısından
korunmasını amacı dışında yorumlayarak kurum mallarını devlet
malı olarak kabul etmiş ve Sağlık Bakanlığı’na devretmiştir. Oysa,
Kurumun malları (taşınır-taşınmaz) özel hukuk hükümlerine tabi
olup, kamu emlakından sayılmaz. Bu nedenle söz konusu malların
satılması, kiralanması, üzerinde rehin, sınırlı ayni hakların tesis
edilmesi Yönetim Kurulu kararıyla olanaklıdır.
5283 sayılı Yasa, işçi ve işverenlerin ödedikleri primler ile kurulmuş
ve devletin asli görevini üstlenmiş bir kurumun mal varlığını
devrettiğinden, Anayasa’nın mülkiyet hakkı ile ilgili 35. maddesine
aykırılık oluşturmaktadır. Öte yandan, mülkiyet hakkı, yalnızca
kamu yararı açısından sınırlanabileceğinden; kamu yararına, kamu
hizmeti sunan bir Kurumun mal varlığına el konulmasında nasıl bir
kamu yararı gözetildiğini yasanın gerekçesinden belirlemek, olanaklı
olmamıştır.
Yasa, aynı zamanda Anayasa’nın 46. maddesine de aykırıdır.
Yapılan iş bir kamulaştırma işlemi ise, özel hukuk hükümlerine tabi
olan Kurumun mal varlığı ile ilgili bu işlemin Kamulaştırma Yasası
hükümlerine göre gerçekleştirilmesi gerekirdi. Oysa, Yasa’nın 4.
maddesi, açık olarak, Kurumun taşınır-taşınmaz ve taşıtlarının rayiç
bedeli karşılığında Sağlık Bakanlığı’na devrinden söz etmektedir.
Ancak, devir işlemi ile ilgili olarak başlangıçta belirlenmiş bir bedel
olmadığı gibi, bu belirleme görevi de bir komisyona devredilmiştir.
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SSK’nın malvarlığının karşılığının saptamasına ilişkin işlemlerin
bir komisyona bırakılması Anayasa’nın 7. maddesine aykırıdır.
Yasama organı, yetkisini yürütmeye bırakmıştır. Anayasa Mahkemesi
kararlarında ortaya çıkan ölçüt, “Yürütmenin “klasik düzenleme
yetkisi, idarenin kanuniliği ilkesi çerçevesinde sınırlı ve tamamlayıcı
bir yetki durumundadır. Bu bakımdan “yasalarda düzenlenmemiş bir
alanda yürütmenin sübjektif hakları etkileyen bir kural koyma yetkisi
bulunmamaktadır. Yasa ile yetkili kılınmış olması da sonuca etkili
değildir... uygulamaya ilişkin esasların tespiti yönünden yürütmeye
verilen yetkinin genişliği ve belirsizliği açıkça ortadadır. Yasada,
esasla alakalı birçok yönler düzenlenmemiştir. Bu durum, açıkça
bir yetki devridir.” Anayasa Mahkemesi’nin 1985/7 sayılı bu ve benzer
kararlarında yasama yetkisinin yürütmeye devredilmeyeceğinin
hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmaz gereği olduğu vurgulanmıştır.
Anayasa Mahkemesi’nin 06.07.1995 gün ve 1995/27 sayılı kararında
hukuk devleti, “...tüm işlem ve eylemlerinin hukuk kurallarına
uygunluğunu başlıca geçerlik koşulu bilen, her alanda adaletli bir
hukuk düzeni kurmayı amaçlayan ve bunu geliştirerek sürdüren,
hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa’ya aykırı
durum ve tutumlardan kaçınan, insan haklarına saygı duyarak bu hak
ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, Anayasa ve hukuk kurallarına
bağlılığa özen gösteren, yargı denetimine açık olan, Yasaların
üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ile
Anayasanın bulunduğu bilincinden uzaklaşmayan devlet” biçiminde
tanımlanmıştır.
Yasama organı bu gereklere uygun davranmak yerine, 5283 sayılı
Yasayı kabul ederek, Yüce Makamlarına onay için sunmuştur.
Ancak, SSK Hastanelerinin devri ile ilgili olarak, ulus adına egemenlik
yetkisini kullanan TBMM’nin iradesinin oluşması ve onaylarınız bile
beklenmeden, Sağlık Bakanlığı 29.12.2004 günlü bir Genelge ile
gerekli hazırlıkların yapılması için Valilikleri görevlendirmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız,
Emek Platformu üyeleri olarak, bu yasayı; Anayasa ile belirlenen
sosyal hukuk devleti ilkelerine aykırılık oluşturduğundan, mülkiyet
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hakkını ihlal ettiğinden, yasalaşması sürecinde bir toplumsal
uzlaşma aranmadığından ve toplumsal oydaşma sağlanmadığından,
çalışanların sağlık ve sosyal güvenlik haklarını tehdit ettiğinden, kabul
edilemez buluyoruz.
Ayrıca belirttiğimiz nedenlerle, bu yasanın uygulanması ile
ortaya çıkacak sonuçların, gelecekte toplumsal çözülme ve kaos
yaratmasından kaygı duyuyoruz.
Düşünce ve kaygılarımızı, takdirlerinize arz ediyoruz.
En derin saygılarımızla,
EMEK PLATFORMU
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E M E K P L AT F O R M U
18 Ocak 2005

TÜRK-İŞ, DİK, HAK-İŞ, KAMU-SEN, KESK, MEMUR-SEN, BASK, TTB,
TMMOB, TİED, TÜM İ.E.D, TVHB

Emek Platformu 18.01.2005 tarihinde toplanarak önerilerimiz
doğrultusunda “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanun Tasarısında” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
yapılan çalışmalar ile “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu”
Tasarısını değerlendirmiştir.
Bilindiği gibi, Emek Platformu, Hükümet tarafından hazırlanan ve
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde olan, Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tasarısına, toplumun sosyal
güvenlik ve sağlık haklarını tehdit ettiği, kazanılmış hakları ortadan
kaldırdığı, sağlık ve sosyal güvenlik kurumlarına ticari işletmelere
dönüştüreceği gerekçeleri ile karşı çıkmıştır.
Emek Platformunun bu yasa tasarısının halkın yararına
dönüştürülmesi ile ilgili önerileri ve sağlık ve sosyal güvenlik hakkı
ile ilgili talepleri Hükümete iletilmiştir. 1 Kasım 2005 günü ESK, bu
konudaki öneri ve istemlerimizi kapsayan bir gündemle toplanmış,
toplantı sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Kanun
Tasarısı ile ilgili olarak, Emek Platformunun ESK üyesi olmayan
katılımcılarıyla da konuyu görüşmesi ve sosyal taraflarla, Emek
Platformu talepleri üzerinde bir çalışma yapması kararlaştırılmıştır.
Bakanlık, bu amaçla bir dizi çalışma toplantısı düzenlemiştir.
Bu toplantılardan sonra, Emek Platformu Başkanlar Kurulu,
Bakanlıktan Emek Platformunun önerileri ve talepleri doğrultusunda
yapılan düzenlemelerin iletilmesini istemiş ve bu düzenlemeleri
değerlendirmiştir.
Bu değerlendirmeler sonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanun Tasarısı ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu
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Başkanlığı tarafından iletilen düzenlemelerin, teknik nitelikteki kimi
talepleri ve önerileri dikkate almasına karşın; Emek Platformunun
Kanun Tasarısının özüne dönük eleştiri ve taleplerini karşılamadığı,
bu konuda kararlı bir dirençle davranıldığı görülmüştür.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından dikkate alınmayan
bu hususlar, sosyal hukuk devletinin gereği olan, Emek Platformu
olarak karşı çıkışımızın esasını oluşturan ve kazanılmış haklarımızı
geriye götüren konularla ilgilidir. Bu konular, Emek Platformunun tüm
toplumun sağlık ve sosyal sigorta haklarının güvencesini oluşturan ve
vazgeçilmez olduğunu açıkladığı, görüş, öneri ve talepleridir.
Emek Platformu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan
çalışmaları ve görüşmeleri önemsemekte ve bu süreci değerli
bulmaktadır. Ancak, yapılan görüşmelerde temel konularla ilgili bir
gelişme sağlanamaması, bu konularda gelişme olarak nitelenebilecek
bir yol alınamaması, içtenlikli bir tutumun varlığına dönük kuşku
yaratmaktadır.
Görüşmelerin sürdüğü bir sırada, Hükümetin bu alanda attığı kimi
adımlar ve başlattığı uygulamalar bu kanıyı güçlendirmiştir.
“Sağlıkta Dönüşüm Programının” finansmanını sağlamak amacına
yönelik olarak hazırlanan “genel sağlık sigortası”nın mevcut
sağlık haklarını geriye götüren düzenlemelerine Emek Platformu,
sağlık hakkını ortadan kaldıracağı gerekçesiyle “karşı çıkmaktadır.
Aile hekimliği, hastanelerin işletmeye dönüştürülmesi, sağlık
hizmetlerinin genel sağlık sigortası yoluyla satın alınmasının ön
görülmesi, özelleştirmeye dayalı bir sağlık programı yürütmeyi
amaçlamaktadır.
Geri dönüşü imkansız kılacak, sistemin var olan ve işleyen araç
ve kurumlarını tümüyle ortadan kaldıracak, kaos yaratacak bir yol
izlenmesinin kabul edilmesi mümkün değildir. SSK Hastanelerinin
Sağlık Bakanlığına devri, satılabilmeleri ile ilgili yolun açılması, son
olarak da 2006 Bütçesine konan bir hükümle, hastanelerin yıllık
bütçe sistemine geçmesi, Sosyal Güvenlik Kurumlarının devlet
hastanelerine olan borçlarının silinmesi ile’ hastanelerin iğne ve
pamuk alamayacak duruma getirilmesi, sağlığın sosyal devletçe
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karşılanan bir hak olmaktan çıkarılması, uygulanılmak istenilen bu
bilinçli politikanın sonucudur.
Hükümetin sağlık değerlendirildiğinde, durumunda: alanındaki
bu karşı çıktığımız bu icraatlarıyla birlikte tasarının yasalaşması
durumunda:
Emeklilikle ilgili olarak:
−

Emeklilik yaşı 68’e çıkacaktır.

−

Emeklilik için, “çalışarak ölmek” anlamına gelecek, 9 bin işgünü
prim ödenmesi zorunluluğu getirilecektir.

−

Esnek çalışanlar, belirli süreli çalışanlar, mevsimlik işlerde
çalışanlar, sözleşmeli olarak çalışanlar, çalıştıkları sürece prim
ödemelerine karşın emeklilik haklarını elde edemeyeceklerdir.

−

Emekli aylıklarının hesaplanma yöntemi değiştirilerek, emekli
maaşları, dörtte bir ila üçte bir arasında değişen oranlarda
azalacaktır.

−

Kamu görevlilerinin prim yükü artırılarak ücretleri düşecektir.

−

Emeklilerin ulusal gelir artışından pay almaları önlendiğinden,
bugün geçinmeye yetmeyen aylıklar sefalet ücretine dönüşecektir.

−

Tüm çalışanlar arasında norm ve standart birliği sağlanması, bir
aldatmaca olmayı sürdürecek; başta milletvekilleri olmak üzere
ayrıcalıklı kesimlerin korunmasına devam edilecek, Anayasanın
eşitlik ilkesine aykırı uygulamalar hayata geçirilecektir.

−

Kapsam dışında bıraktığı kesimler nedeniyle, sosyal sigortalar
toplumun tümü için güvence sağlamayacaktır.

Sağlıkla ilgili olarak:
−

Sağlık temel hak niteliğinden uzaklaştırılarak, devletçe
ödediğimiz vergilerle karşılanan sosyal bir hak olmaktan
çıkarılacaktır.

−

Aylık geliri, 127 YTL’nin üzerinde olan herkesten, gelirine göre
her ay için, 64-431 lira arasında değişen miktarlarda sağlık
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sigortası primi alınacağı gibi, tedavi için başvuranlardan ayrıca
kurumca belirlenecek miktarda katkı payı da alınacaktır.
−

Genel sağlık sigortası primlerini ödemeyen esnaf ve sanatkarlar
ile çiftçiler sağlık hizmetinden yararlanamayacaktır.

−

Prim ödeyemeyeceklerin sayısı, işsizler, kayıt dışı ekonominin
büyüklüğü ve kayıt dışı istihdamın yaygınlığı nedeniyle herkesi
kapsayacak bir genel sağlık sigortası için yeterli kaynak
gösterilmemektedir. Sistem, kayıtlı olarak çalışan bir grubun
ödeyeceği primler, vergiler ve katkı payları ile oluşacak bir
kaynağın kullanımına dayalıdır. Bu kaynağın yetersiz kalacağı
açıktır. SSK hastanelerinin devri sonucunda, SSK’nın sağlık
hizmeti satın almaya başlaması ile ortaya çıkan kaynak sorunu
bu durumun en güçlü kanıtıdır. Bu nedenle verilecek sağlık
hizmetlerinin süresini miktarını belirleme yetkisi kuruma
verilerek sigortalıların sağlık hakkı kurum yönetiminin takdirine
bırakılmaktadır.

−

Sağlık hakkı, sadece belirli hizmetlerin karşılanması ile
sınırlandırılabilecektir. Tedavi için gerekli olan yöntem ve
hizmetlere ulaşmak parası olanların “hakkı” olacaktır.

−

Sistemin bu şekilde tasarlanması ile özel sağlık sigortalarına
yönelme teşvik edilecek, sosyal güvenlik kurumundan kaçış
hızlanacaktır. Bu durumda kurum, en düşük ve en sınırlı hizmeti
sağlayan yoksulluk yönetimi kurumuna dönüşecektir. Öte
yandan uzlaşma arayışı devam ederken TBMM’sine sunulan ve
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı ile de mevcut sosyal
güvenlik kurumları kaldırılarak, özerk yönetim yapısından
yoksun, prim ödeyenleri yönetime katılmaktan tümü ile dışlayan,
hiç denenmemiş hantal bir kurum oluşturulmaktadır.

Hazırlanan Tasarı ile ilgili Eleştirilerimiz
−
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Kurumun organları içinde yer alan ‘Sosyal Güvenlik Yüksek
Danışma Kurulu’nun kaldırılarak, Genel Kurulun yeniden
oluşturulması. Genel Kurulun görevlerinin tasarının 31. maddesi
de dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi.

−

Genel Kurulun görevleri arasında yer alan, Yönetim Kurulu’nun
seçimle gelen üyelerin sosyal tarafların kendi arasında değil,
tüm Genel Kurul temsilcilerince seçilmesi.

−

Genel Kurulun oluşumunda yazılan meslek kuruluşlarının,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını kapsayacak
şekilde yeniden düzenlenmesi.

−

Yönetim Kurulunun prim ödeyen veya ödemiş tarafların eşit
şekilde yönetime katıldığı, sigortalı, emekli, tüm hak sahiplerinin
temsil edildiği özerk yönetim yapısına sahip kurumsal yapı
kazandırılması.

−

Kurum başkanının görevleri arasında yer alan birçok konu,
kolektif karar almayı gerektirecek nitelikte olduğundan,
bunların Yönetim Kurulu görevleri arasına alınması.

−

Sosyal Güvenlik hakkının etkinleştirilmesi, kayıt dışı istihdamın
ve suistimallerin önlenmesi bakımından yapılması zorunlu
görülen denetiminin, kurum içinde hiyerarşik sisteme uygun
olarak yeniden organize edilmesi.

−

Kurumun finansal hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi
çerçevesinde oluşturulan finans komisyonuna prensip olarak
katılmamakla birlikte, böyle bir kurulun oluşmasında zorunluluk
görülmesi halinde, bu komisyona sosyal tarafların da temsilci
olarak katılması.

−

Kurumun gelirleri içinde sağlık sigortası için öngörülen devlet
katkısının alınması.

SONUÇ
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun tasarısının
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, tüm önerilerimiz ve taleplerimiz
doğrultusunda değiştirilmeden Genel Kurul gündemine getirilmesi
ve yasalaşması durumunda Anayasanın sosyal devlet ilkesine aykırı
olarak sosyal sigortalar, emeklilik ve sağlık hakları ile ilgili devletin
yükümlülükleri ortadan kaldırılacak, IMF’ye verilen taahhütler
doğrultusunda piyasa koşullarının geçerli olduğu bir sistem
oluşacaktır.
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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı ile,
sosyal sigortalar ve emeklilikle ilgili kazanılmış hakların korunacağı
söylenerek, Emek Platformunun tarafları olarak bizlerden,
çocuklarımızın, torunlarımızın, geleceğine ambargo konmasına
suskun kalmamız, istenmektedir. Kaldı ki çalışanların önemli
kazanılmış hakları da korunmamaktadır.
Emek Platformu, bu süreçte ülkenin geleceği ve toplumun sosyal
güvencesi bakımından yukarıda mutabakat sağlanan görüşlerini
TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin Grup Başkan Vekilleri ile
Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine sunması ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanına yazılı olarak iletmeye karar vermiştir.
Emek Platformu prim ödeyen tarafların eşit şekilde yönetime
katıldığı, sigortalılara etkin hizmet sunan özerk yönetim yapısına
sahip kurumsal yapı oluşturulmasını istemektedir.
Bu taleplerimizin tasarıların yasalaşması süreci içinde Hükümet
yetkililerinin ve Komisyon üyeleri ile Genel Kurulda grubu bulunan
siyasi parti gruplarının dikkate alacağını ummak istememizle birlikte,
Emek Platformunun kararlılığını kamuoyuna yansıtmak ve
bilgilendirmek bakımından Emek Platformunun daha önce
almış olduğu etkin eylem planlarını yürürlüğe koymayı bir görev
addetmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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E M E K P L AT F O R M U
14 Şubat 2005

Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun 14 Şubat 2005 günü
yaptığı toplantısından sonra, Emek Platformu Dönem Sözcüsü ve
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın Başkanlar
Kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısı metni.
Sevgili Basın Emekçileri,
Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısının
ardından, 16 Şubat Çarşamba günü 81 ilde yapılacak olan iktidarı
uyarı eylemliliğine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile bu
toplantıyı düzenlemiş bulunuyoruz.
Bildiğiniz gibi Emek Platformu 16 Şubat Çarşamba günü 81 ilde
iktidarı uyarı eylemi yapılacağını duyurmuş bu nedenle de bir bölge
toplantısı, binlerce bildiri dağıtımı ve afişleme çalışmalarında
bulunmuştu.
Şöyle demiştik:
Toplumda adaletin yerine getirilmesi ve eşitliğin sağlanmasında
sosyal hukuk devletine ihtiyaç vardır. Sağlık ve sosyal güvenlik
başta olmak üzere tüm kamusal hizmetler temel insan haklarının
karşılanmasına yöneliktir. Sosyal devletin de bu hakları garanti altına
alması yükümlülüğü ve sorumluluğu vardır. Bunun için yurttaştan vergi
toplanmaktadır. Yurttaşlardan vergi olarak aldıklarını yine yurttaşların
temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmak durumundadır. Şimdiye
kadar bunu layıkıyla yapmayan hükümetler, bunların yapılamayacağı
gerekçesiyle, tamamen üstünden atmaktadır. Böylelikle temel insani
ve toplumsal ihtiyaçları ticarete dönüştürerek şirketlere kâr kaynağı
haline getirmektedir.
AKP hükümeti de IMF ve Dünya Bankası programlarını “reform” adı
altında kararlılıkla yürütüyor. Başta asgari ücretle çalışanlar, işsizler,
emekliler, esnaf ve çiftçiler olmak üzere yoksul toplum kesimlerinin
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ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olan sağlık, eğitim, sosyal güvenlik
kuruluşlarının vb. yetersizliği ve vatandaşın mağduriyeti kullanılarak;
kazanılmış yetersiz haklarımız da elimizden alınarak, bizlerin daha
da mağdur edileceği düzenlemeler yapılmaktadır.
SEKA kapatılmaktadır.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılmakta, İl Özel idarelerine
devredilmekte, köye hizmet bundan böyle sermayenin talanına ve
insafına bırakılmanın ön adımları atılmaktadır.
SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredilmekte, Sağlık
Bakanlığından yerel yönetimlere oradan da özel sektöre devrinin
koşulları hazırlanmaktadır.
AKP hükümetinin çıkardığı ve çıkarmayı düşündüğü yasalar olan:
−

Genel Sağlık Sigortası; Paran kadar sağlık sigortası anlamına
gelmektedir.

−

Emeklilik Yasası; Mezarda emeklilik demektir.

−

Aile Hekimliği; Koruyucu sağlık ve tedavi hizmetlerinin paralı
hale getirilmesidir.

−

Temel Sağlık Yasası; Hastanın müşteri, hastanenin sağlık
işletmesine dönüştürülmesidir.

−

Kamu Yönetimi Yasası; Vatandaşın müşteri, ülkenin pazar haline
getirilmesi anlamındadır.

−

Kamu Personel Yasası; İş güvencesiz, performansa göre
sözleşmeli çalışmanın adıdır.

−

Ye re l Y ö n e t i m Ya s a l a r ı ; Ye re l l e ş e re k h i z m e t l e r i n
özelleştirilmesidir.

Bu ve benzeri uygulamalar ve düşünceler ile tam bir sosyalekonomik yıkım yapılmaktadır.
Bu nedenlerle Emek Platformu, Geleceğimiz için, insanca yaşanacak
bir Türkiye için, Sosyal ve ekonomik yıkımları durdurmak için 16 Şubat
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Çarşamba günü 81 ilde iktidarı uyarma kararı almıştır.
Bu eylemden önce konu ile ilgili onbinlerce bildiriyi halkımıza
örgütlerimiz aracılığı ile dağıttık. Binlerce afişi ülkemizin dört bir
yanına astık. Samsun’da, İstanbul’da, Çorlu’da, İzmir’de, Adana’da,
Diyarbakır’da üyelerimiz ile birlikte bölge toplantıları yaptık,
bilgilendirme yaptık, görüş alışveriş yaptık.
Şimdi de 81 ilimizde 16 Şubat Çarşamba günü sokakta iktidarı
uyaracağız. Emek Platformu, tüm halkımızı, sistem mağdurlarını bu
eylemlilikte birlikte olmaya çağırmaktadır. Çağrımız tüm halkımızadır.

EMEK PLATFORMU
İNSANCA YAŞANACAK BİR TÜRKİYE İÇİN HALKIMIZA ÇAĞRI
Hayatımızı kolaylaştırmak, geliştirmek, yaşanır kılmak amacıyla
oluşturulan kurumların mağduru haline geldik. Emeklilik,
yaşlılığımızın bir güvencesi olmaktan çoktan çıktı. Emeklilik ücretleri
yetersiz. Maaş kuyruklarında ömür tüketiyoruz. Yaşlılıkta dahi
çalışmak zorunda kalıyoruz.
Sağlık kuruluşlarında, poliklinik önlerinde, kuyruklarda daha da
hastalanıyoruz. Ameliyatlar için aylar sonrasına randevular veriliyor.
Sosyal güvencemiz olmasına rağmen ek para ödemelerine maruz
bırakılıyoruz. Sosyal güvencesi olmayanlar büyük bir çaresizliği
yaşıyorlar. SSK Hastanelerinin devri ile sanki sağlık hizmetlerinin
düzeleceği imajı verilmek isteniyor. Oysa gerçekte planlanan sağlık
tesislerinin yerel yönetimlere devri ile sağlık hizmetlerinin paralı
hale getirilmesidir.
Okullarda kayıt için, okulun yakacağı, temizliği vb. için paralar
vermek zorunda kalıyoruz. Okul sayıları yetersiz. Sınıflar kalabalık.
Öğretmen sayısı yetersiz. Üniversiteler paralı hale getirilmiş, yoksul
yetenekli çocukların okumaları gün geçtikçe imkansız hale geliyor.
Pahalı girdiyle ürettiğimizi ucuza satıp, gıdaları pahalı tüketiyoruz.
Ertesi yıl tarlamızı ekemez duruma düşüyoruz. Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün kapatılmasıyla kırsal ve tarımsal altyapı hizmetlerinin
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daha hızlı sunulacağı imajı veriliyor. Oysa gerçekte planlanan Köy
Hizmetlerinin yerel yönetimlere devri ile yol, içme suyu, sulama,
arazi toplulaştırma gibi hizmetlerin paralı götürülür hale getirilmesi,
topraklarımızın sahipsiz bırakılmasıdır.
Yoksulluk, işsizlik, kaçak işçilik giderek yaygınlaşmakta, asgari
ücret beslenmeye dahi yetmemektedir. Telefon, elektrik, su vb. temel
ihtiyaçların faturaları maaşın büyük bir bölümünü götürüyor. Tüm bu
olumsuzlukları kabul etmek zorunda değiliz.
Bu bozuk düzen değişmelidir. Sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, altyapı
başta olmak üzere kamusal hizmetler tepeden tırnağa halkın yararı
doğrultusunda yeniden yapılandırılmalıdır.
−

Emeklilik sistemi, çalışamayacak yaşa gelen insanlarımızın
gelecek güvencesi haline getirilmeli,

−

Sağlık hizmeti doğumdan ölüme kadar herkesin anında ve para
ödemeden eşit olarak yararlanacağı bir sisteme dönüştürülmeli,

−

Eğitim tüm yurttaşlara açık, eşit ve ücretsiz hale getirilmeli;

−

Ulaşım, haberleşme, enerji, tarım ve ülkenin yer üstü ve yer
altı kaynakları vb. geniş toplum kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap
verecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

Kısacası toplumsal zenginlikler ve toplumsal hizmetler yeni bir
kamusal anlayışla tüm yurttaşların kolaylıkla erişebileceği konumda
olmalıdır.
Toplumda adaletin yerine getirilmesi ve eşitliğin sağlanmasında
sosyal hukuk devletine ihtiyaç vardır. Sağlık ve sosyal güvenlik
başta olmak üzere tüm kamusal hizmetler temel insan haklarının
karşılanmasına yöneliktir. Sosyal devletin de bu hakları garanti altına
alması yükümlülüğü ve sorumluluğu vardır. Bunun için yurttaştan vergi
toplanmaktadır. Yurttaşlardan vergi olarak aldıklarını yine yurttaşların
temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmak durumundadır. Şimdiye
kadar bunu layıkıyla yapmayan hükümetler, bunların yapılamayacağı
gerekçesiyle, tamamen üstünden atmaktadır. Böylelikle temel insani
ve toplumsal ihtiyaçları ticarete dönüştürerek şirketlere kâr kaynağı
haline getirmektedir.
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AKP hükümeti de IMF ve Dünya Bankası programlarını “reform” adı
altında kararlılıkla yürütüyor. Başta asgari ücretle çalışanlar, işsizler,
emekliler, esnaf ve çiftçiler olmak üzere yoksul toplum kesimlerinin
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olan sağlık, eğitim, sosyal güvenlik
kuruluşlarının vb. yetersizliği ve vatandaşın mağduriyeti kullanılarak;
kazanılmış yetersiz haklarımız da elimizden alınarak, bizlerin daha
da mağdur edileceğimiz düzenlemeler yapılmaktadır.
Örnek vermek gerekirse; Emeklilik yasası ile 9000 iş günü prim25 yıl kesintisiz çalışma-, emeklilik ücretinin yarıya düşürülmesi,
emeklilik yaşının da 70’e çıkarılması istenmektedir. Herkesin
sosyal güvenliği olacak söylemiyle, sadece bazı hastalıklar sigorta
kapsamına alınacaktır. Kanser, şeker, kalp hastalıkları ve bazı
ameliyatlar için ödeme yapılmayacaktır. Yani, parası olmayana yaşama
hakkı tanınmayacaktır. Ayrıca, bugün sadece ilaç alırken ödenen
%20’lik katkı payı, artık muayene olurken, tetkik ve analizlerde de
ödenecektir. Üstelik bu pay %20 değil %50 olarak ödenecektir.
AKP hükümetinin çıkardığı ve çıkarmayı düşündüğü yasalar olan:
−

Genel Sağlık Sigortası; Paran kadar sağlık sigortası

−

Emeklilik Yasası; Mezarda emeklilik

−

Aile Hekimliği; Koruyucu sağlık ve tedavi hizmetlerinin paralı
hale getirilmesi

−

Temel Sağlık Yasası; Hastanın müşteri, hastanenin sağlık
işletmesine dönüştürülmesi

−

Kamu Yönetimi Yasası; Vatandaşın müşteri, ülkenin pazar haline
getirilmesi

−

Kamu Personel Yasası; İş güvencesiz, performansa göre
sözleşmeli çalışma

−

Yerel Yönetim Yasaları; Yerelleşerek hizmetlerin özelleştirilmesi
ile tam bir sosyal-ekonomik yıkım yapılmaktadır.

AKP Hükümetinin tüm bu yıkım politikalarına karşı halkın temel
ihtiyaçlarının herkese adil, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz olmasını ve
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gereksinimi kadar kamu hizmeti talep ediyoruz. Güvenli bir gelecek
ve ‘insanca Yaşanacak Bir Türkiye için’ Emek Platformu olarak
illerde bölge toplantıları yapıyoruz. Bu gidişatı durdurmak bizim
ellerimizdedir. 16 Şubat 2005 Çarşamba günü 81 ilde iktidarı uyarı
eylemleri gerçekleştiriyoruz.
ÇAĞRIMIZ TÜM HALKIMIZADIR.
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E M E K P L AT F O R M U
18 Şubat 2005

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK
VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TMMOB

EMEK PLATFORMU SEKA İŞÇİSİYLE BİRLİKTEDİR
Emek Platformu 18 Şubat 2005 Cuma günü akşam üzeri SEKA,
SEKA’da bulunan emekçilere, SEKA emekçilerinin yakınlarına yapılan
müdahaleyi şiddetle reddetmektedir.
Siyasal iktidar bu müdahaleyi derhal durdurmalıdır.
SEKA işçisine yapılan müdahale Emek Platformuna ve Emek
Platformu bileşenlerine yapılmaktadır.
Emek Platformu bu müdahale ile oluşabilecek olumsuzluklardan
siyasal iktidarı sorumlu tuttuğunu tüm halkımıza duyurmaktadır.
Emek Platformu SEKA işçisiyle birliktedir.

Mehmet Soğancı
Emek Platformu Dönem Sözcüsü
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

291

E M E K P L AT F O R M U
2 Mart 2005

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: Türk Tabipleri Birliği

BASIN AÇIKLAMASI
SEKA’NIN KAPATILMA KARARI GERİ ALINMALIDIR
EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU OLAĞANÜSTÜ
TOPLANTI YAPACAK
Emek Platformu “insanca yaşanacak bir Türkiye” çağrısı ile bugüne
kadar yürüttüğü faaliyetleri içinde her zaman sahiplendiği SEKA
işçilerinin örnek direnişini bugün daha da etkin olarak sahiplenecektir.
Emek Platformu, SEKA’nın kapatılma kararının geri alınması istemi
ile Türk İş Başkanlar Kurulu’nun almış olduğu kararların 4 Mart
işyerlerini terk etmeme etkinliği dahil gereğinin yerine getirilmesi
için ülkemizdeki tüm duyarlı kesimlerle omuz omuza olacaktır.
Çünkü,
- SEKA’nın kapatılma kararının kendisi politik bir karardır. Bu kararın
gerekçesi zarar eden ve kar etmesi olanaksız olan bir fabrikanın
kapatılması değil, kamusal alanın tümüyle çökertilmesi yolunda
yürütülen politikaların bir parçası olarak bu topluma ait değerlerin
tümüyle tahrip edilme girişimidir.
- Bu politik karara karşı çıkan SEKA işçilerinin direnişi ise,
basit bir işini kaybetmeme çabası olmanın ötesinde, özelleştirme
yolu ile kamusal alanın tümüyle tahribine karşı direnişin dönüm
noktalarından birisi olmuştur.
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- Sayın Başbakan’ın SEKA’ya 1 Mart’a kadar müdahalede
bulunulmayacağı şeklindeki açıklamasının devlet adamı ciddiyeti ile
bağdaşmayan bir tehdit olarak algılanmasına izin verilemez.
- Dahası, Türk-İş Başkanlar Kurulu kararından sonra, yine Sayın
Başbakan’ın “Geri adım atmak söz konusu değildir” şeklinde toplumla
inatlaşma anlamına gelen açıklamasının tüm çalışanlarla açık bir
restleşme olarak algılamasına izin verilemez.
Bu nedenle, Emek Platformu Başkanlar Kurulu, SEKA ve
ülkemizdeki tüm değer ve birikimlerin yok edilme girişimlerine karşı,
“İnsanca Yaşanacak Bir Türkiye” programını belirlemek üzere 7 Mart
2005 Pazartesi günü saat 11:00’de Türk Tabipleri Birliği Merkez
Konseyi’nde OLAĞANÜSTÜ toplantıya çağrılmıştır. Toplantı sonucu
kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Dönem Sözcüsü
Türk Tabipler Birliği Adına
II. Başkan
Metin Bakkalcı
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E M E K P L AT F O R M U
7 Mart 2005

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
BASK, TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ
DERNEĞİ, TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI
BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: Türk Tabipleri Birliği

BASIN AÇIKLAMASI
EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI
KARARLARI
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, ülkemizdeki tüm çalışanlar,
dahası tüm yurttaşları doğrudan ilgilendiren ekonomik ve
sosyal gelişmeleri 7 Mart 2005 Pazartesi günkü toplantısında
değerlendirmiştir.
Toplantı sonucunda;
1- İktidarın politik bir tutumla kapatma girişiminde bulunduğu
SEKA İzmit İşletmesinin kapatılma kararının geri alınması için gerekli
çabanın gösterilmesi,
2- Dahası Sayın Başbakan’ın dillendirdiği SEKA’ya müdahale
girişiminin tüm Emek Platformu’na karşı bir müdahale anlamına
geleceği, böyle bir olasılıkta Emek Platformu olarak gerekli
müdahalenin yapılacağı,
3- 19Mart 2005’te başta İstanbul Kadıköy’de olmak üzere, insanı
ve insanlık değerlerini yok eden başta Irak ve Ortadoğu olmak üzere
savaş yanlılarının girişimlerine karşı tüm barış yanlıları ile en etkin
bir şekilde birlikte olunması,
4- İktidarın ülkemizdeki sosyal hayatın bütünüyle tahribi
anlamına gelecek sosyal güvenlik, özelleştirme başta olmak üzere
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her alandaki girişimlerine karşı “İnsanca Yaşanacak Bir Türkiye
İçin”;
5- Ülkemizde değerli birikimlere sahip olan ve toplumun vicdanım
temsil eden örgütler olarak dönemin ihtiyaçlarına denk düşecek
bir şekilde ortak çalışmalarımızın daha da etkinleştirilmesi
için “özel bir çalışma”nın başlatılması,
konuları karar altına alınmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Dönem Sözcüsü
Türk Tabipler Birliği Adına
II. Başkan
Metin Bakkalcı
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E M E K P L AT F O R M U
27 Haziran 2005

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: Türk İş Konfederasyonu

BASIN AÇIKLAMASI
Emek Platformu Başkanlar Kurulu 27.06.2005 Pazartesi günü
TBMM gündemindeki “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanun Tasarısı” ile Türk Telekom, Erdemir, Seydişehir, TÜPRAŞ,
PETKİM, limanlar, THY başta olmak üzere özelleştirme girişimlerini
değerlendirmek üzere Türk Tabipleri Birliği’nde toplanmıştır.
Emek Platformu bileşenleri, sağlık ve sosyal güvenlik alanını tahrip
edecek, özelleştirme politikalarıyla toplumun geçmişten bugüne
oluşturduğu birikimlerini yok edecek gelişmelere karşı kapsamlı
değerlendirme yapmıştır.
Bu konulardaki tüm iyi niyetli girişim ve taleplerimize karşın,
Hükümetin bu yasaları çıkarma yönündeki ısrarlı tutumu karşısında
Emek Platformu bileşenleri de ortak etkin bir tutum geliştirme kararı
almıştır.
TBMM’deki Komisyon ve Genel Kurul süreçleri yakından izlenerek,
toplumun görüşlerini dışlayan tutumlarda ısrar edilmesi halinde
Emek Platformu Başkanlar Kurulu konunun ciddiyetine denk düşecek
programın oluşturulması için olağanüstü toplanarak eylem programını
kamuoyuna açıklayacaktır.
EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU
Emek Platformu Dönem Sözcülüğü Türk İş tarafından
sürdürülmektedir.
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E M E K P L AT F O R M U
20 Eylül 2005

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TÜRK-İŞ

EMEK Platformu Başkanlar Kurulu 19 Eylül 2005 Pazartesi günü
Türk-İş Genel Merkezinde toplanarak ülkemizdeki ekonomik ve sosyal
sorunlar ile özelleştirme, sosyal güvenlik ve Avrupa Birliği ile ilgili
gelişmeleri değerlendirdi.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, ülkemizde kamu hizmetlerini
tasfiye etmeye, sosyal devleti ortadan kaldırmaya yönelik özelleştirme
uygulamalarına karşı olduğunu bir kez daha açıklamaktadır. Bugüne
kadar gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının, ülkemize
ekonomik, sosyal, toplumsal ve hukuksal sonuçları açısından hiçbir
yarar sağlamadığı konusunda birleşilmiştir.
Ne yazık ki özelleştirme gelirleri borç faizlerine aktarılmaktadır.
Sağlık ve eğitime kaynak aktarılmamakta, bu kamusal hizmetler
de IMF ve Dünya Bankası politikaları doğrultusunda özelleştirilmek
istenmektedir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, sosyal güvenlik ve sağlık
alanında “reform” adı altında yapılmak istenen düzenlemeleri
endişe verici bulmaktadır. Söz konusu yasalarda Emek Platformu’nun
yaklaşık 50 maddede karşı görüşleri bulunmaktadır. Bu konularda
Emek Platformu bileşenlerinden tek tek görüş alınmasına karşın,
alınan görüşlerin dikkate alınmadan yasaların çıkartılmak istenmesi
demokratik ilkelerle bağdaşmamaktadır.
Başkanlar Kurulu Sendikal hareketin güncel sorunlarından olan,
Avrupa Birliği uyum sürecinde 2821 ve 2822 sayılı örgütlenme,
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toplu pazarlık, grev ve lokavta dair düzenlemelerin öne alınmasını
istemektedir.
Ayrıca kamu personel rejimine ve Anayasa değişikliklerine ilişkin
çalışma yapmak ve ortak görüş oluşturmak üzere uzmanlardan
oluşan bir teknik komite kurulmasına karar verilmiştir. Başta Anayasa
olmak üzere ilgili yasalarda yapılması düşünülen değişikliklerin,
TBMM açıldıktan sonra takibi ısrarcı bir şekilde yapılacaktır.
Emek Platformu, Avrupa Birliği müzakere sürecini çok dikkatli
bir şekilde izleyecektir. Çalışanların ve halkın aleyhine olabilecek
konularda kamuoyu ve çalışanlar bilgilendirilerek, bu kararlara karşı
tepki verilecek ve gerektiğinde eylem süreci başlatılacaktır.
Emek Platformu Bileşenleri, TÜRK-İŞ tarafından 26 Eylül 2005
Pazartesi günü tüm işyerlerinde bildiri okunması eylemi, TMMOB
tarafından 8 Ekim 2005 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak
olan miting ve işten atılmalara karşı DİSK tarafından sürdürülen
tüketmeme kampanyasına destek verecektir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, TBMM gündeminde bulunan
öncelikle sağlık ve sosyal güvenlikle ilgili yasalarda yapılmasını
istediği gerekli değişiklikleri TBMM’ye sunacaktır. Taleplerimiz dikkate
alınmadığı takdirde Emek Platformu’nun 27.08.2005 tarihinde alınan
eylem kararları hızla hayata geçirilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
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E M E K P L AT F O R M U
12 Ekim 2005

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TÜRK-İŞ

EMEK Platformu Başkanlar Kurulu 11 Ekim 2005 Salı günü
toplanarak, bugün 13.30 da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
görüşülmesine devam edileceğini öğrendiği “ Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı” üzerinde toplumsal mutabakat
sağlanamadığını, toplumumuzun tümünü ilgilendiren tasarı üzerinde
toplumsal mutabakat sağlanana kadar tasarının askıya alınmasını,
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığından, Sayın Başbakan ve
Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından ilişik yazılarla talep
etmiştir.
Tasarının askıya alınmayarak görüşülmesine devam edilmesi
halinde Emek Platformu Başkanlar Kurulu 13 Ekim 2005 Perşembe
saat 10.00’da, TÜRK-İŞ Genel Merkezinde yapacağı basın toplantısında
alacağı tavrı kamuoyuna açıklayacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
EK: TBMM Olan Bütçe Komisyonu Başkanlığına, Başbakan Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın
Murat Başesgioğlu’na gönderilen yazılar.
[Gönderilen yazının örneği]
12.10.2005
Bizler, Emek Platformu’nu oluşturan örgütler olarak 12.10.2005
tarihinde çalışanlarımızı ve emeklilerimizi yakından ilgilendiren
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Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısının bugün saat 13:30’da komisyonunuzda
görüşülmeye başlanacağım öğrenmiş bulunmaktayız.
Söz konusu yasa tasarısı ile ilgili olarak kamuoyunda henüz ortak
bir mutabakat sağlanamadığından, görüşmelerin askıya alınması
ve aşağıda imzaları bulunan örgütlerin temsilcileri ile mutabakata
varıldıktan sonra görüşmelerin başlatılması hususunu bilgilerinize
arz ederiz.
Saygılarımızla.
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, T. KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TMMOB, TTB, TEB, TİED, T. EMEK-DER
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E M E K P L AT F O R M U
13 Ekim 2005
ANKARA

EMEK PLATFORMU ADINA DÖNEM SÖZCÜSÜ
TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI SALİH KILIÇ’IN BASIN AÇIKLAMASI

Değerli konuklar,
Sosyal güvenlik sistemimizin yapısal, finansal ve yönetsel sorunları
bulunmaktadır. Bu sorunlar ile bu sorunların nedenleri konularında
siyasiler de dahil olmak üzere, tüm kesimler mutabıktır.
Sorunların çözümü, sosyal diyalog mekanizmasını çalıştırarak
üzerinde mutabık kalınan söz konusu nedenlerin ortadan kaldırılmasına
bağlıdır. Ancak hükümet tüm kesimlerin üzerinde mutabık kaldığı
bu nedenleri ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapmaktan ısrarla
kaçınmaktadır. Son olarak da, IMF’nin ve Dünya Bankası’nın
dayatmalarıyla hazırlanan kanun tasarısı, TBMM plan ve bütçe
komisyonunda görüşülmeye başlanmıştır.
Plan ve bütçe komisyonunda görüşülmesine başlanan “Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı”, toplumumuzun
ve ülkemiz çalışma hayatının kendine özgü koşulları, çalışanlar ve
emeklilerin haklı istek ve önerileri dikkate alınmadan hazırlanmıştır.
Tasarının tek amacı çalışanların mevcut sistemdeki haklarını
geriye götürerek daraltmak, yükümlülüklerini ağırlaştırmak böylece
sistemin açıklarını kapatmaktır. Bu anlayış ile yapılan düzenlemeler
geçmişte olduğu gibi bugün de sistemin sorunlarını çözmeyecek,
daha da ağırlaştıracaktır. 1999 yılında sistemin sorunlarını çözeceği
iddiası ile aynı anlayışla, sosyal tarafların görüş ve önerileri dikkate
alınmadan, Sosyal güvenlik sisteminde reform adı altında yapılan
düzenlemeler sorunları çözmek yerine daha da büyütmüş, üç
kurumun aktif-pasif dengesini daha da bozmuştur.
Sistemin kalıcı olarak sorununu çözmek aktif-pasif dengesinin
sağlanmasına bağlıdır. Resmi kayıtlara göre kayıt dışı istihdamın yüzde
301

52’ye ulaştığı bir yapıda, çalışanların sisteme olan güvenirliklerini
ortadan kaldırarak aktif-pasif dengesinin sağlanması imkansızdır.
Sosyal sigortalar kurumu kayıtlarına göre yılda 90 ile 120 gün prim
ödeyen mevsimlik işçilerin oranı yüzde 12 civarındadır.
İş kanunu ile esnek çalışma usullerinin kabul edildiği göz
önüne alındığına önümüzdeki yıllarda bu oranın daha da artacağı
tartışmasızdır. Bu gerçek dikkate alınmadan emeklilik koşullarının
ağırlaştırılması kabul edilemez.
Günlük yaşamlarını sürdürmek için pazardan artık toplama
zorunda bırakılan emekli dul ve yetimlerimizin vicdanları sızlatan bu
görüntüleri ortada iken, mevcut aylık seviyelerini daha da düşürmeyi
öngören düzenlemeler kabul edilemez.
Ülke nüfusumuzun ve çalışanlarımızın büyük bir kısmının yoksul
olduğu önemli bir bölümünün ise açlık sınırının altında olduğu, katkı
paylarını veremedikleri için ilaçlarını alamadıkları bilinen bir gerçek
iken sağlık yardımlarının kapsamını daraltmak kabul edilemez.
Tüm çalışanların ve emeklilerin şiddetle karşı çıktıkları bu
düzenlemelerin yasalaştırılması halinde, sistemin sorunlarını daha da
büyüterek duraksayabileceğini dahi söylemek kehanet olmayacaktır.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu salt IMF istiyor diye 01.01.2007
tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen tasarının ivedilikle
görüşülmesine karşı çıkmaktadır.
Başkanlar Kurulumuz, TBMM plan ve bütçe komisyonu gündeminde
olan sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanun tasarısının
askıya alınarak, tüm sosyal taraflar ile asgari müştereklerde
mutabık kalınıp, geniş toplumsal katılımı sağlayacak değişikliklerin
yapılmasından sonra tasarının TBMM görüşülmesini istemektedir.
Başkanlar Kurulumuz tasarının, emekli olma şartlarının
ağırlaştırılmasını, emekli dul ve yetim aylıklarının düşürülmesini
sağlık yardımlarını hak olmaktan çıkararak piyasalaştırılmasını,
kısıtlanmasını ve bu yetkinin idareye bırakılmasını, öngören
düzenlemeleri üzerinde toplumumuzun ve ülkemiz çalışma hayatının
kendine özgü şartlarının dikkate alınarak sosyal taraflar ile asgari
müştereklerin sağlanmasını talep etmektedir.
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Tasarıdaki bu düzenlemelerin, sistemin önemli ayağını oluşturan
sosyal yardım ve primsiz ödemeler kanun tasarı taslağı ile birlikte
değerlendirip mutabakatın sağlanmasının daha doğru olacağını
düşünmektedir. Sistemin özerk yönetim yapısına kavuşturulmuş
kurumlar vasıtası ile yönetilmesinin gerekli olduğuna inanmaktadır.
Bizler Emek Platformu olarak, temsil ettiğimiz kesimlerin
sorunlarının çözümü için bir reform istiyoruz. IMF’nin dayatmalarıyla
çıkarılacak bir yasayı kabul etmiyoruz. Özelleştirmelerden elde
edilen gelirlerin, IMF borç ödemelerinde kullanılmasını içimize
sindiremiyoruz. Bu gelirlerin eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe ve
yatırımlara harcanmasını talep ediyoruz.
Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanun tasarısının askıya
alınarak, görüş ve önerilerimiz doğrultusunda sosyal taraflar
ile gerekli mutabakatın sağlandıktan sonra TBMM plan ve bütçe
komisyonunda görüşülmesi talebimiz, dün TBMM plan ve bütçe
komisyonu başkanlığına, sayın başbakana ve sayın çalışma ve sosyal
güvenlik bakanına yazılı olarak iletilmiştir. Bu gelişmeler üzerine sayın
çalışma bakanının acil daveti üzerine emek platformu ve bakanlık
yetkilileri dün bir toplantı yapmış ve önümüzdeki pazartesi gününden
itibaren bir kez daha görüşülmesine karar verilmiştir.
Bu görüşmeden de bir sonuç çıkmaması ve kanun tasarısının
komisyonda görüşülmesine devam edilmesi halinde Emek Platformu
Başkanlar Kurulumuz önümüzdeki hafta toplanacak ve taşra
örgütlerini Ankara’ya çağıracaktır. Daha önce açıklanan eylemlerimiz
hayata geçirilecektir.
Eylemlerimizi haklı isteklerimizin kabul edilmesine kadar
sürdürülmesinde kararlı olduğumuzu,
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
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E M E K P L AT F O R M U
17 Ekim 2005

TÜRK İŞ, DİSK, HAK İŞ, KAMU-SEN, KESK, MEMUR-SEN, BASK, TİED,
TÜM İ.E.D, TTB, TMMOB.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN
TASARISINA İLİŞKİN
EMEK PLATFORMU BİLEŞENLERİNİN MUTABAKAT METNİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan
“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısının”
değiştirilmesinde mutabık kalınan maddeleri ile değişiklik
önerilerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulmak üzere
aşağıda belirtilmiştir.
1) Uygulamada doğabilecek sıkıntıların giderilmesi için Tasarıdaki
işyeri ve aracının tanımı İş Kanunu’na uygun olarak yapılmalıdır.
(md11)
2) - Hizmet akdi ile çalışan süreksiz tarım işçileri
- Hizmet akdi ile çalışan ve aylık geliri prime esas kazancın altında
olan ev hizmetlileri,
- Bir günlük işlerde çalışan yevmiyeli işçiler,
- Yıllık kazancının aylık ortalaması prime esas kazancın alt sınırının
altında olan nam ve hesabına çalışanlar da
kanun kapsamına alınmalıdır.
- Atölyelerde çalışan tutuklu ve hükümlüler uzun vadeli sigorta
kolları kapsamına da alınmalıdır (md. 4,6).
3) Sigortalılığın sona erdirilmesinde, 506 sayılı Kanunun 107.
maddesi uyarınca sigortalılık niteliğinin sona ermesini ön gören süre
korunarak madde yeniden düzenlenmelidir. (md.9)
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4) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada geçirdiği kazaların iş
kazası sayılmasına sınır koyan düzenleme ile işe gidiş gelişte ön
görülen mutat güzergah ibaresi maddeden çıkartılmalıdır. (13/a,e)
5) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu, iş göremezlik derecesini
%25 ve daha yukarı oranda kaybeden sigortalılara bu kanunun 82
maddesinde ön görülen prime esas kazancın alt sınırının %70’ten
az gelir bağlanmamalıdır.
Sürekli iş göremez duruma düşmeleri nedeniyle işten çıkartılan
işçiler ile nam ve hesabına çalışanlardan malullük ve yaşlılık aylığına
hak kazanamamış olanlara da tüm iş göremezlik geliri bağlanmalıdır.
(md.19)
6) 21 maddenin son fıkrası ya tasarıdan çıkartılmalı ya da bu kanun
kapsamındaki tüm sigortalıları kapsayacak şekilde düzenlenmelidir
(md.21)
7) Hekim tavsiyesine kabul edilir mazereti nedeniyle uyamadığını
belgeleyen sigortalı hakkında yaptırım uygulanmamalıdır (md.22)
8) Malullük sigortasından yararlanmak için 5 yıl sigortalı olma
ortalama her yıl için 180 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi
ödemiş olmak yeterli görülmelidir.
Maddenin son paragrafındaki 1800 gün 900 gün olarak düzeltilmelidir.
(md.26)
9) İş Kanunumuzda esnek çalışma usulleri kabul edildiği dikkate
alınarak, yaşlılık aylığını hak etmede ön görülen prim gün sayısı 506
sayılı kanundaki şekli ile tam aylıkta 7000 gün kısmi aylıkta 4500 gün
olarak düzeltilmelidir.
50 yaşını doldurmuş olup erken yaşlandığını raporla belgeleyenlere
diğer şartları yerine getirmiş ise yaşlılık aylığı bağlanması ön
görülmelidir.
İşe girmeden önce malul durumda olan sigortalılara 15 yıl
sigortalılık süresini tamamlanıp 3600 gün prim ödemeleri halinde
yaşlılık aylığı bağlanmalıdır.
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Sakatların yaşlılık aylığını hak etme koşulları 506 sayılı Kanunda
olduğu şekli ile kalmalıdır.
Maden yer altı işlerinin sürekli işlerinde çalışanlara yaş sınırı 55
olarak ön görülmelidir. (md.28)
10) Aylıkların hesaplanmasına esas kazançların güncellenmesinde
prim değişim oranı ile tüketici indeksindeki değişim oranı tam
alınmalıdır.
Aylık bağlama oranı, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının:
4320 gününün her 360 günü için %4,2
Sonraki 2880 gününün her 360 günü için %1,8
Daha sonraki günlerin her 360 günü için %2,
Oranları esas alınarak hesaplanmalıdır.
Malullük ve ölüm aylığı aylık bağlama oranları ile sakatlık nedeniyle
emekli olanların aylık bağlama oranlarının hesaplanması buna göre
yapılmalıdır.
Sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylıkları, bu Kanunun
82.maddesine göre belirlenecek olan prime esas alt kazanç sınırının:
Bekar sigortalı için %50 sinden,
Evli sigortalı ile hak sahibi durumundaki çocuklu dul sigortalı için
%60’ından,
Evli ve hak sahibi durumundaki çocuklu sigortalı için %65’ten az
olmamalıdır. (md.19,27,29)
11) Evlilik yardımı miktarı 506 sayılı Kanunda olduğu gibi 24 aylık
tutar üzerinden hesaplanmalıdır. (md.37)
12) Listede yer alan mesleklerin benzerlerinin ve emsallerinin de fiili
hizmet süresi zammından yararlanması, benzer ve emsal mesleklerin
ise yönetmelikle belirlenmesi maddeye konmalıdır. (md.40)
13) Sigortalılar arasında farklı uygulamalara yer verilmeyerek Kamu
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görevlilerinin de primlendirilecek ücretleri prime esas kazanç kadar
olmalıdır.
İş kazaları ve meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle iş
göremez duruma düşen işçiler ile nam ve hesabına çalışanlarında
iş göremezlik ödeneği aldıkları sürece kısa ve uzun vadeli sigorta
kolları primleri Hazinece karşılanmalıdır.
14) Sigortalılar arasında farklı uygulamalara yer verilmeyerek
harp malullüğü zammından işçiler ile nam ve hesabına çalışanlarda
yararlandırılmalıdır. (md.47)
15) İsteğe bağlı sigortaya devam eden hak sahibi durumundaki aile
ferdi GSS primi ödememelidir. (md.52)
16) Emekli aylıkları, her yıl ocak ayında bir önceki yılın gayri safi yurt
içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı oranı kadar da ayrıca artırılarak
emeklilere de refahtan pay verilmelidir. (md.55)
17) Ortodonti tedavisi de kapsama alınmalıdır. Sigortalıların sağlık
yardımları haklarını sınırlayan 63.maddenin son paragrafı maddeden
çıkartılmalıdır.
18) Hasta refakatçisinde yaş sınırlaması kaldırılmalıdır. Hekimin
gerekli gördüğü her hastanın refakatçi gideri kurumca karşılanmalıdır.
(md.65)
19) Herkesi kapsayacak şekilde zorunlu sigortalılık ön görüldüğünden
sağlık yardımlarından yararlanmak için ön görülen 90 günlük staj
süresi kaldırılmalıdır. (md.67)
20) Ayaktan tedavilerde katılım payı alınmamalıdır.
Halen uygulandığı gibi; Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kurum
uzmanlarınca, zorunlu iyileştirme vasıtası olarak kabul edilen ortez,
protez araç ve gereçlerden de katılım payı alınmamalıdır. (md.68,69)
21) Herkes zorunlu GSS kapsamında olduğundan ve staj süresinin
kaldırılması da öngörüldüğünden 71. madde tasarıdan çıkartılmalıdır.
22) Kurumun provizyon işlemlerini satın alması büyük istismarlara
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neden olabilecektir. Bu nedenle kurumun provizyon hizmetlerini satın
almasına olanak sağlayan madde metinden çıkartılmalıdır.
Sigortalıların istismarının önlenmesi için otel hizmeti olarak hizmet
sunucuların sigortalıdan en çok protokol bedelinin iki katına kadar
ücret alabilmeleri ön görülmelidir. (md.73)
Kurum sağlık hizmeti sunucularının başvurularını değerlendirmede
tıbbi etik ve de ontolojik kurallara da uygunluğa bakacak şekilde ikinci
fıkrada düzenleme yapılmalıdır (md.73)
23) Sağlık personeline bağlanacak aylıkların düşük olmaması için
80 ci maddenin (c) fıkrası maddeden çıkartılmalıdır. (md.80)
24) Devlet, sosyal sigortalar sistemine düzenli katkı sağlamasına
ilişkin usul ve esaslar ile ön görülen miktarda genel sağlık sigortasına
da üçüncü taraf olarak düzenli katkı sağlamalıdır. (md.81)
25) Prim kaçağını önlemede önemli görev üstlenen Asgari işçilik
komisyonu Başkanlığa bağlı olacak yapıda oluşturularak üyelerine
görevlerine uygun ücret ödenmelidir.
26) 5434 sayılı Kanunun asgari aylığı düzenleyen maddesi yürürlükte
bırakılmalıdır. (md.106)
27) Kamu görevlilerinin ikramiyelerinin Sosyal Sigortalar Kurumunca
ödenerek Kurumun işyerlerinden tahsil etmesi uygulaması devam
ettirilmelidir (geçici md.5)
28) Nam ve hesabına çalışan sigortalılara sosyal sigorta
yardımlarından yararlanmaları primlerini ödemiş olma şartına
bağlanması sigortalılar arasında farklı uygulama oluşturacağı gibi
Sosyal sigorta haklarını kullanmalarını da engellemektedir.
Kaldı ki primleri tahsil etme ödevi kuruma aittir.
Anayasa da uygun düşmeyen bu düzenlemeler Tasarıdan
çıkartılmalıdır.
29) Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile mevcut sigortalıların 506, 5434
ve 1479 sayılı Kanunların yürürlükten kaldırılan maddeleri uyarınca
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ya da yeni getirilen düzenlemeler gereği uğrayacakları kayıpların
kaldırılan mevzuat hükümlerine göre Hazinece karşılanacağına dair
Tasarıya geçici madde ilave edilmelidir.
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E M E K P L AT F O R M U
28 Aralık 2005

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: TÜRK-İŞ

Emek Platformu 28.12.2005 tarihinde toplanarak “Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısına” ilişkin son durumu
değerlendirmiştir.
Toplantıda Hükümete sunulan, Ekonomik ve Sosyal Konseyde
görüşülen 29 maddeden ibaret görüş ve önerilerimize ilişkin,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan öneriler
görüşülmüştür.
1Sosyal hukuk devletinin gereği olan önerilerimizin kabul
edilmediği gibi, karşı çıkışımızın esasını oluşturan ve kazanılmış
haklarımızı geriye götüren sınırlı değişikliklerinde yeterli olmadığı
görülmüştür.
2Önerilerimizden bazılarının kabul edilerek Kanun Tasarısında
bu doğrultuda değişikliklerin yapılacağının bildirilmesi olumlu bir
gelişme olarak kaydedilmiştir
Değiştirilerek kabul edileceği bildirilen önerilerimizle ilgili olarak
ise yapılan değişikliklerin görülmesinin gerekli olduğu sonucuna
varılmıştır.
3Emek Platformu 29 maddede topladığı görüş ve önerilerini bir
bütün olarak değerlendirmektedir.
Tüm toplumun sağlık ve sosyal sigorta haklarının temelini oluşturan
bu görüş ve önerilerimizin vazgeçilmez olduğu sonucuna varmıştır.
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4Alınan kararların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
bildirilip, kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir.
TÜRK-İŞ, DİK, HAK-İŞ, KAMU-SEN, KESK, MEMUR-SEN, BASK,
TTB, TMMOB, TİED, TÜM İ.E.D
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E M E K P L AT F O R M U
27 Ocak 2006

EMEK PLATFORMU SAĞLIKTA REFORM(?) DENİLEN YASA
TASARILARINA KARŞI
EYLEM PROGRAMI

Emek Platformu siyasal iktidarın Sağlıkta Reformu adı altında
yürürlüğe sokmak istediği yasa tasarılarına karşı eylem programını
kamuoyuna duyurdu.
TBMM komisyonlarında görüşülmekte olan, Sosyal Güvenlik
Kurumu Teşkilat Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Yasa Tasarıları ile ilgili Olarak Yapılacak Eylem Planı
UYARI EYLEMLERİ
1) EP’yi oluşturan örgütlerin başkan ve/veya yönetim kurulu
üyelerinin, TBMM’deki siyasi parti gruplarına ziyaretleri 7
Şubat 2006 Salı günü gerçekleştirilecektir. Aynı gün grup
ziyaretleri tamamlandığında Başkanlar TBMM’de Ortak bir
basın açıklaması yapacaklardır.
2) 6 Şubat 2006 Pazartesi günü örgütler tarafından talep edilen
miktarlar dahilinde hazırlanacak olan broşür, afiş ve el ilanları
örgütlere gönderilecek ve afişleme çalışmalarına süratli bir
şekilde başlanılacaktır. Kamuoyunu bilgilendirmek üzere el
ilanı ve broşürler işyerlerinde dağıtılacak ve sokaklarda halka
ulaştırılacaktır.
3) 8 Şubat 2006 tarihini takip eden günlerde hazırlanan ortak metin
doğrultusunda illerde basın açıklamaları yapılacaktır.
4) 8 Şubat itibariyle EP’yi oluşturan örgütlerin yerel temsilcileri
ortak çalışma içerisinde olacaklar. HAK-İŞ Konfederasyonu’nun
olmadığı yerlerde başta TÜRK-İŞ olmak üzere diğer örgütlerin
ev sahipliğinde toplanacaklar ve ortak panel, konferans, söyleşi
312

ve yerel TV kanallarında programlara katılarak kamuoyunu
bilgilendirecek ve illerde 18-19 Şubat 2006 tarihlerinde
gerçekleştirilecek olan yapılacak eylem ve etkinliklerin
duyurusunu yapacaklardır.
5) Ankara ve diğer illerde 8 Şubat’ı takip eden günlerde yasa
tasarılarına ilişkin taleplerimizin dikkate alınması için imza
kampanyaları düzenlenecek ve 13 Şubat’ı takip eden günlerde
ise ortak hazırlanan metin doğrultusunda TBMM’ne faks çekme
ve e-mail gönderme eylemi yapılacaktır.
6) 18-19 Şubat tarihlerinde il düzeyinde kitlesel basın açıklamaları
ve mitingler düzenlenebilecek, koordinasyonları EP’yi oluşturan
örgütlerin yerel teşkilatları tarafından yapılacaktır.
7) 23 Şubat 2006 haftası itibariyle başta Ankara olmak üzere tüm
illerde katılabilen örgütlerce bir saatlik işi yavaşlatma, bırakma
veya viziteye çıkma eylemleri gerçekleştirilecektir.
UYARILARIMIZIN DİKKATE ALINMADIĞI KOŞULLARDA DAHA ETKİLİ
EYLEMLER HAYATA GEÇİRİLECEKTİR.
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E M E K P L AT F O R M U
7 Şubat 2006

EMEK PLATFORMU BİLEŞENLERİ
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: HAK-İŞ Konfederasyonu ????

HERKESE SAĞLIK VE GÜVENLİ GELECEK HAKKI İÇİN ORTAK
MÜCADELEYE
Giriş
Hükümetin on dokuzuncu stand-by anlaşmasına ilişkin Niyet
Mektubu IMF icra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.
Mektuba göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kanun Tasarısı 2006
Ocak ayı sonuna kadar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
(SS ve GSS) Kanun Tasarısı da 2006 Şubat ayı ortasına kadar TBMM
Genel Kurulu’nda kabul edilecek.
Hükümet’in; toplumun iradesini hiçe sayarak verdiği bu taahhütler
ile hepimizin sağlık ve sosyal güvenliği ipotek altına alınmak isteniyor.
Söz konusu kanun tasarıları emeklilik yaşının dünyanın hiçbir
ülkesinde olmadığı kadar yükseltilmesinden emekli maaşlarının
düşürülmesine; aylık geliri 127 YTL’nin üzerinde olan bütün
vatandaşlardan zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi
toplanmasından sağlık hizmetlerinin piyasaya terk edilmesine kadar
bir dizi hak kayıplarını öngörüyor.
Önce Mezarda Emeklilik Vardı
Son zamanlarda işbaşına gelen iktidarlar IMF ve Dünya Bankası
politikalarını dayatmasıyla sürekli olarak sağlık ve sosyal güvenlik
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alanlarında yeni düzenlemeler yapıyorlar. Bize “reform” adı altında
sunulan bu düzenlemelerin her biri yeni hak kayıplarımıza yol açıyor.
Hatırlarsınız; Türkiye sosyal güvenlik sistemiyle ilgili tartışmalar
bundan on beş yıl önce başlamıştı. Gerek sermaye sınıfı, gerekse
onun politik sözcülerine göre sosyal güvenlik kuramlarının aktüeryal
dengeleri bozulmuştu ve verdikleri büyük açıklar nedeniyle bütçe için
birer kara delik olmuşlardı.
Bu sürdürülemez durumun öncelikli ve başlıca nedeni ise işçilerin
erken emekli olmalarıydı. Kadınlar otuz sekiz, erkekler ise kırk
üç yaşında emekli oluyorlar ve uzun yıllar boyunca emekli maaşı
alıyorlardı.
Gerçekten de o günlerde mevcut mevzuat kadın işçilere yirmi, erkek
işçilere yirmi beş yıl çalışmak ve 5.000 gün prim ödemek koşuluyla
emeklilik hakkı tanıyordu. Ama bu haktan yararlanabilen işçi sayısı
aslında çok azdı. SSK’nın istatistiklerine göre kırk yaşın altında emekli
olabilen işçilerin oranı toplamın %1’i bile değildi.
Herkese Sağlık / Güvenli Gelecek
Aslında Türkiye sosyal güvenlik sisteminin esas sorunu işçilerin
erken emekli olmaları değil, sosyal güvenlik için ayrılan toplumsal
kaynakların sınırlılığıydı.
Öte yandan devlet sosyal güvenliğin finansmanına primli olarak
hiçbir katkıda bulunmuyordu. Bütçeden sosyal güvenlik kuramlarına
yapılan transferler ise birçok gelişmiş ülkedeki devlet desteğinin çok
altındaydı.
Üstelik sermaye sınıfına verilen teşvikler, faiz adı altında aktarılan
toplumsal kaynaklar tartışma dışında tutulurken, yetmiş milyon
yurttaşın sosyal güvenliğine ayrılan sınırlı kaynakları “kara delik”,
“kambur” olarak görmek nasıl bir vicdanın eseriydi?
Bu itirazlar ve sorular çok daha fazla uzatılabilirdi. Ne var ki sermaye
sınıfının siyasi temsilcilerinin bu gerçekleri dinlemeye niyeti yoktu.
Emeklilik koşullarını zorlaştırmak için bekledikleri fırsatı 1999’da 57.
Hükümetle birlikte buldular. 4447 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası, 17
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Ağustos depreminden bir hafta sonra TBMM’de kabul edildi.
Sendikaların ve toplumsal muhalefetin büyük tepki gösterdiği
“Mezarda Emeklilik Yasası”yla üç önemli değişiklik gerçekleştirildi:
−

Emeklilik için yaş sınırı kadınlarda 58’e, erkeklerde 60’a
yükseltildi.

−

Emeklilik için prim ödeme gün sayısı 5.000 günden 7.000 güne
çıkarıldı.

−

Hükümete SSK prim tavanını tabanın 5 katına kadar arttırma
yetkisi verildi.

Sendikaların yürüttüğü mücadele sonucunda mevcut çalışanlar
için emeklilikte aşamalı bir geçiş süreci sağlanarak hakları belirli
oranlarda korundu. Bu nedenle toplumsal etkileri hâlâ yeterince
hissedilmeyen bu düzenlemenin bir bütün olarak çalışanlar ve
emekliler açısından faturası ise oldukça ağır oldu.
Bugün, Türkiye’de, 18 yaşında çalışmaya başlayan bir işçinin 60
yaşına kadar çalıştıktan sonra bir yıl emekli maaşı alabilmesi için
13.500 saat çalışması gerekiyor. Oysa, bir yıllık emekli maaşını hak
etmek için İngiliz işçiler 7.413 saat, Alman işçiler 6.306 saat, Fransız
işçiler ise 3.805 saat çalışıyor.
Üstelik, kamudaki istihdamın özelleştirme politikaları nedeniyle
hızla daraldığı, işsizliğin yaygın olduğu ve iş güvencesinin sınırlı
olduğu ülkemiz koşullarında, sendikal hakların önündeki engeller
nedeniyle örgütlenme düzeyi son derece düşük olan çalışanların
bu koşulları tamamlayarak emekliliğe hak kazanması bir hayli zor
olacak. Çalışanların önemli bir bölümünün ise muhtemelen hiçbir
zaman yoksulluk sınırının altında da olsa maaş alabilecekleri ve sağlık
hizmetlerinden yararlanabilecekleri bir emekli karnesi olmayacak.
Şimdi de Ahirette Emeklilik
1999’daki “reform”un gerekçesi sosyal güvenlik sisteminin tıkanmış
olmasıydı. Onlara göre bu düzenlemeler zorunluydu. Yoksa sistem
çökecekti.
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Neticede; bizim bütün karşı çıkmamıza rağmen istedikleri yasayı
TBMM’den geçirdiler. Ama yetmedi. Şimdi yeni bir “reform” saldırısıyla
sahneye çıktılar.
Gerekçeleri gene aynı. Sosyal güvenlik sistemi açık veriyor...
Emeklilik yaşı düşük... Emekli maaşları yüksek... Emekçiler az çalışıp
uzun yaşıyorlar... Böyle giderse sistem (gene) çökecek...
Bu gerekçelerle hazırlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası” ve “Sosyal Güvenlik Kurumu” Kanunu Tasarıları TBMM’nin
gündeminde.
Sosyal güvenlik alanında yapılacak düzenlemelerde amacın hem
emeklilik, hem de sağlık sistemini tek çatı altında toplamak ve böylece
sürdürülebilir bir yapı oluşturmak olduğu iddia ediliyor.
Gerçekten de bütün sosyal güvenlik sistemi tek çatı altında
toplanıyor. Ama bu çatı mevcut Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur
çatısından bile daha dar bir çatı olarak inşa ediliyor.
Halen kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı hem
kadınlar, hem de erkekler için 68’e, emekli olabilmek için gerekli prim
ödeme gün sayısı da 9.000’e yükseltilecek.
TBMM, bu tasarıyı kabul ederse, bir dünya rekoruna imza atmış
olacak. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde, en uzun yaşayan insanların
ülkesi Japonya’da bile, bu kadar yüksek emekli yaşı yok.
Bunları söylediğimizde “ama bu artış sizi ilgilendirmiyor, 2035’ten
sonra yürürlüğe girecek, 2075’te tamamlanacak” diyorlar. Peki ama;
2035, 2045, 2075 yılında bu topraklarda yaşayacak olanlar bizim
çocuklarımız değil mi? Bugün için bize dokunmasa da çocuklarımızın
geleceğini karartacak olan düzenlemelere sessiz mi kalacağız?
Prim ödeme gün sayısında 7.000’den 9.000’e artış ise yasa çıktıktan
hemen sonra çalışmaya başlayanlar için geçerli olacak.
Eğer tasarı yasalaşırsa, örneğin, yılda 120 gün çalışma imkanı bulan
geçici işçilerin tam aylığı hak edebilmeleri için, her yıl iş bulabilmek
şartı ile 75 yıl; yılda 90 gün çalışabilenlerin ise 100 yıl çalışması
gerekecek.
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Öte yandan, ülkemizde işsizlik oranı, resmi istatistiklere göre
%19’u aşıyor. İş bulmak aslanın ağzında. Üstelik zar zor bir iş bulup
çalışabilenlerin sigorta primleri de patronlar tarafından eksik olarak
yatırılıyor.
Bu koşullarda, emekli olabilmek için 7.000 gün prim ödemek bile
mümkün değilken, prim gün sayısını 9.000’e çıkarmak nasıl ve hangi
vicdana sığıyor?
SS ve GSS Kanun Tasarısıyla prime esas kazancın tavanı da
yükseltilecek. SSK’da halen asgari ücretin beş katı olan bu tavan
yasadan sonra bütün çalışanlar için altı buçuk kata çıkarılacak.
Emekli Maaşlarında “Tek Çatı”
SS ve GSS Kanun Tasarısı’nda emeklilikle ilgili en önemli ve güncel
düzenlemeler ise emekli maaşlarında yapılacak.
Halen 25 yıllık sigortalılık süresi için aylık bağlama oranları brüt
ücret/maaş üzerinden SSK ve Bağ-Kur’da %65, Emekli Sandığı’nda
%75 olarak hesaplanıyor. Yani SSK ve Bağ-Kur’da yıllık bazda %2,6,
Emekli Sandığı’nda %3’e denk gelmekte. Her ilave yıl için aylık
bağlama oranlarına SSK ve Bağ-Kur’da %1,5, Emekli Sandığı’nda
ise %1 artış yapılmakta.
Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra aylık bağlanma oranları
bütün çalışanlar için 2015 yılına kadar %2,5’e, 2016 yılından itibaren
ise %2’ye düşürülecek.
Örnek olarak 25 yıl boyunca aynı işi yapan ve aynı gelire sahip iki
kamu çalışanını alalım. Bugünkü koşullarda emekli olan birinci
çalışan %75 aylık bağlama oranı ile emekli maaşını almaya hak
kazanırken 2016 yılında çalışmaya başlayan ve 2041 ‘de emeklilik
hakkı kazanacak ikinci çalışanın maaş bağlanma oranı ise %50’ye
düşecek. 10 yıldır çalışmakta olup emekliliğine 15 yıl kalan bir kamu
çalışanına ise %65 oranından emekli maaşı bağlanacak.
Böylece memur emeklilerinin maaşları %33, SSK ve Bağ-Kur
emeklilerinin maaşları ise %23 düşürülüp “tek çatı” altında toplanmış
olacak.
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Yeni sistemdeki emekli maaşlarıyla ilgili her türlü düzenleme, tabii
olarak, mevcut emeklilerin maaşlarına da düşüş olarak yansıyacak.
Zaten “reform”un akıl hocaları açık olarak yazmışlar; Türkiye’de
emekli maaşları yüksek(!)miş.
Üstelik maaşlarla ilgili düzenleme hemen uygulamaya başlanacak.
Böylece, halen emeklilik hakkını kazanmamış olan mevcut çalışanlar
da, farklı oranlarda, hak kaybına uğrayacak.
Kamu çalışanları için bir başka tehlike daha var. Tasarıya göre
yeni düzenlemeyle belirlenen prime esas kazanç matrahı ile Emekli
Sandığı Kanunu’na göre keseneğe tabi kazançları arasındaki matrah
farkına ait sigorta primi bir yıl süreyle kurumlarınca karşılanacak.
2008 yılı başından itibaren ise maaşlarına yansıyacak. Bu da
zaten çoğunluğunun geliri yoksulluk sınırının altında olan kamu
çalışanlarının maaşlarında ayrıca düşmeye yol açacak.
Sözün kısası; SS ve GSS Kanun Tasarısı’nın tek amacının
çalışanların mevcut sistemdeki haklarını geriye götürerek daraltmak,
yükümlülüklerini ağırlaştırmak olduğu görülüyor. Böylece sistemin
açıklarını kapatmak adına hem mevcut çalışanların hem de gelecek
nesillerin güvenli gelecek hakları gasp edilmeye çalışılıyor.
Yoksulluğun Nedeni Sosyal Güvenlik mi?
Sosyal güvenlik “reformu”nun gerekçesi olarak sosyal güvenliğe
aktarılan kaynak toplumdaki yoksulluğun nedeni olarak gösterilmeye
çalışılıyor. Yoksulluk yaratan ekonomi politikalarını gizlemek adına,
sosyal güvenlik kurumlarının yapısal sorunları ve işleyişlerine
değinilmeden, sosyal güvenlik sistemi ile yoksulluk sorunu arasında
bir ilişki kurulmakta ve sorunların çözümü tehlikeli bir karşıtlık
temelinde gerekçelendirilmekte.
Sosyal güvenlik kurumlarına bütçeden ayrılan kaynağın yoksulluğun
nedeni olduğu gibi yanlış bir kabulden yola çıkılarak; sosyal güvenlik
kurumlan ile sosyal yardım sistemi, dolayısıyla bu sistem içinde
olanlar karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor.
Toplumun yoksul kesimlerine sosyal yardım olarak gitmesi gereken
mali kaynağın sosyal güvenlik kurumlarının açığının kapatılmasında
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kullanıldığı iddia edilerek; bu açık kapatılırsa, yani sosyal güvenliğe
hiçbir kaynak aktarılmazsa bu tutarın sosyal yardımlarda kullanılacağı,
bunun da yoksulluğu hafifleteceği söyleniyor.
Böylece, sosyal harcamaların artırılması yönündeki toplumsal
baskılara karşı, yeni kaynak yaratmadan, çalışanların etkin olabildiği
sosyal güvenlik sistemi parçalanarak, eldeki kaynak daha geniş bir
havuzda dağıtılmak istenmekte.
Oysa sosyal güvenlik kavramı ve kurumları, yoksulluk yasalarından
farklı olarak, tarihsel süreçte çalışanların kazanımları olarak ortaya
çıkmıştır. Mevcut “reform” denemesiyle “sosyal güvenlik” yerine
“sosyal koruma” kavramı yerleştirilmeye çalışılmaktadır.
Yoksulluk, yönetilmesi değil, ortadan kaldırılması gereken bir hedef
olmalıdır. Yoksullar insanca yaşama hakkı, yeterli bir gelire sahip
olma hakkı, bu geliri elde edebilmek için çalışma hakkı ve insan onuru
gözetilerek; kurumsal desteklerden yararlandırılmalıdır. Devlet,
sosyal devlet olmanın bir gereği olarak ve eşitlik ilkesine uygunluk
temelinde, bu kesimin çalışma, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik
haklarından yararlanmaları için gerekli her türlü önemi almalıdır.
Bu önlemler için gelirin yeniden dağıtımını sağlayarak, sosyal
güvenlik, sağlık ve eğitimi temel bir hak olarak yaygınlaştırmak,
her yurttaş için erişilebilir kılmak; ücretlerin toplu sözleşmelerle
belirlenebilmesi için sendikal hakların önündeki engelleri
kaldırmak; tam istihdam hedefini gözeterek istihdam ve iş yaratmak;
vergilendirilmeyen her türlü gelirden vergi alarak, kamusal hizmet
için kaynak yaratmaktır. Biri Bizi GSS’liyor.
Türkiye’de sağlık harcamalarının finansmanı için bir Genel Sağlık
Sigortası (GSS) kurulması 1940’lardan bu yana gündemdedir. Geçmiş
dönemlerde Hükümetler bir dizi yasa tasarısı hazırlamışlar, ama halkın
tepkisinden korktukları için çoğunu Meclise sevk edememişlerdi.
TBMM’ye gelmeyi başaran tasarılar ise görüşülemeden kadük
olmuştu.
12 Eylül cuntacıları işi daha sağlama almak için GSS’yi Anayasaya
bile yazmışlardı. 1982 Anayasası’nda “sağlık hizmetlerinin yaygın bir
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şekilde korunabilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir”
hükmü yer almıştı. Böylece bir GSS düzenlemesi dünyada ilk defa bir
Anayasaya girmişti.
Bu arada GSS’nin adı bile defalarca değişmiş; KSS (Kişisel Sağlık
Sigortası), SFK (Sağlık Finansman Kurumu) benzeri girişimler
fiyaskoya uğradıktan sonra tekrar GSS’de karar kılınmıştı.
AKP Hükümeti’nin ilk GSS Kanun Tasarısı Haziran 2003’te
hazırlanmış ve görüş alınmak üzere ilgili taraflara gönderilmişti.
Alınman görüşlerden yararlanamamakla birlikte ilk tasarı rafa
kaldırıldı ve 17 Aralık 2004’te yeniden düzenlendi. 2 Mart 2005’te
gözden geçirildikten sonra Hükümet’e sunuldu. Hükümet ise GSS
Kanun Tasarısı’nı Emeklilik Sigortası Kanun Tasarısıyla birleştirip 4
Nisan 2005’te TBMM’ye sevk etti.
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve
Bütçe Komisyonu’nun Alt Komisyonunda görüşülen Tasarıda bazı
değişiklikler yapıldı. Ama esası hep aynı kaldı.
Dünya Bankası Sağlıklı (!) Günler Diler
Dünya Bankası kredileriyle hazırlanıp yıllardır “Sağlık Reformu
Projesi” adıyla pazarlanan şablonun yeni adı “Sağlıkta (Geriye)
Dönüşüm Programı” olmuştur.
Zarf değişmiş, mazruf aynı kalmıştı.
Uluslararası sermayenin temsilcisi Dünya Bankası ideolojisiyle
hazırlanıp bizim gibi ülkelere dayatılan bu şablon nitelikli projenin,
hiçbirisi Türkiye’ye özgü olmayan çözüm önerileri, şöyleydi:
−

SSK sağlık kurumlarına el konulup Sağlık Bakanlığı’na
devredilerek tasfiyesi.

−

Sağlık Bakanlığı’nın hizmet sunumundan çekilmesi. Kamu sağlık
kurumlarının il özel idareleri ve belediyelere devredilmesi.

−

Sağlık ocaklarının yok edilerek birinci basamak sağlık
hizmetlerinin özelleştirilmesi; “Aile Hekimliği” modelinin
uygulanması.
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−

K a mu h a s t a n e l e r i n i n ö n c e “ S a ğ l ı k i ş l e t m e l e r i n e ”
dönüştürülmesi, daha sonra özel sektöre devredilmesi ya da
satılması.

−

Kamusal kaynakların özel sağlık sektörüne akıtılması. Kamu
sağlık kurumlarının kaynaklarının, yatırımlarının ve personel
alımlarının kısıtlanarak çökertilmesi.

−

Sağlık hizmetlerinin piyasanın vahşi koşullarına terk edilmesi.

−

Sağlık harcamalarının yeni bir “sağlık vergisi” olan Genel Sağlık
Sigortası primi (GSS) ile finanse edilmesi.

Sosyal güvenlik reformunun kazandığı ivme, sağlık sektöründe daha
geniş reformu başlatma potansiyeline sahiptir. Bunun bir parçası
sonuç-kalite yönetimini kontrol edebilecek bir Sağlık Bakanlığı
oluşturulması, bir yönü de rekabete dayalı bir hizmet piyasasından bir
temel paketi satın alan ve finanse eden bir sosyal güvenlik sistemidir.
Üçüncüsü ise, ilave sigorta sunan ve sigorta acenteleri ile yapılan
anlaşmalara uygun şekilde hizmetleri satarak bu piyasada rekabet
eden iyi düzenlenmiş bir özel sektördür.
Zaten, Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıkta (Geriye) Dönüşüm” başlıklı
kitabında proje şöyle tanıtılıyordu:
“Bugüne kadar bakanlığımız bünyesinde ulusal ve uluslararası
katılımla yapılmış çok sayıda çalışma ve proje ortaya konmuş ve bu
projeler ‘reform’ olarak adlandırılmıştır. ... Bugün bir reformdan söz
etmeyişimiz tamamen yeni bir görüş ortaya koymadığımızın bilincinde
olduğumuz içindir.”
Gerçekten de, Dünya Bankası’nın Haziran 2002 tarihli “Türkiye:
Yaygınlığı ve Verimliliği iyileştirmek Amacıyla Sağlık Sektöründe
Yapılan Reformlar” dokümanına göz atanlar Sağlıkta Dönüşüm
Programının neredeyse olduğu gibi buradan kopya edilip pazarlandığını
görüyorlardı.
Senaryosunu Dünya Bankası’nın yazdığı korku filmi devam ediyor;
Sağlıkta (Geriye) Dönüşüm Projesi Banka’dan alınan kredilerle
yürütülüyordu.
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GSS mi, SSS mi?
Kanun tasarısına göre Türkiye’de ikamet eden herkes zorunlu olarak
GSS’li olacak. Türkiye’de ikamet etmeyen Türk vatandaşları ile oturma
izni almış yabancı ülke vatandaşlarından; bir yıldan fazla kesintisiz
olarak ikamet edecek olanlar da bu zorunluluğa tabi olacaklar.
GSS kapsamına giren ve kendi adına veya bir işverene bağlı olarak
çalışan herkes prim ödeyecek. Sigortalının çalışmayan, gelir veya
aylık almayan eşi, çocukları ile anne ve babası da böylece GSS’den
yararlanabilecek.
GSS primlerine esas kazancın alt sınırı asgari ücret (531 YTL), üst
sınırı ise bu ücretin altı buçuk katı (3.451 YTL) olacak. Sigortalılar bu
sınırlar arasındaki gelirlerinin %12,5’ini GSS primi olarak ödeyecek.
Serbest çalışanlar bu miktarın tamamını kendileri öderken, bir
işverene bağlı olanlar %5’ini kendileri ödeyecek, %7,5’i ise işveren
tarafından ödenecek.
Diğer sigortalardan yararlan(a)mayıp sadece GSS kapsamına
gireceklerin prim oranı ise %12 olacak.
Böylece bütün yurttaşlar her ay 63,7 YTL ile 431,4 YTL arasında
zorunlu GSS primi/vergisi ödeyecek.
Peki ya ödeyemeyenler?
Hükümete göre ödeme gücü olmayanların GSS primleri devlet
tarafından ödenecek. Kanun tasarılarına bakıldığında ise ancak aylık
geliri net asgari ücretin üçte birinden, yani 126,8 YTL’den az olanların
bu kapsama gireceği görülüyor.
Aylık geliri 127 YTL olanlardan ise devlet, her ay zorunlu olarak, 63,7
YTL GSS primi alacak. Geriye kalan 63,3 YTL ile de bütün ay boyunca
sağlıklı geçinmesini bekleyecek.
Kayıt dışı olarak çalışanlar, işsizler, prim borcunu ödeyemeyen esnaf
ve çiftçiler, yoksul olduğunu devlete ispat edemeyenler; yani verilmiş
GSS’si olmayanlar ise hiç sağlık hizmeti alamayacak.
Öyleyse; GSS, gerçekten adıyla müsemma olacak, yani herkesi
mi kapsayacak; yoksa, vatandaşların önemli bir bölümünü kapsam
dışında bırakan bir Sınırlı Sağlık Sigortası (SSS) olarak mı kalacak?
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Ne Kadar Para, O Kadar GSS
Hükümet’in 2003 Haziran’ında kamuoyuna açıkladığı “Sağlıkta
(Geriye) Dönüşüm” başlıklı politika belgesinde GSS kapsamına girecek
nüfusa verilecek sağlık hizmetleri şöyle açıklanıyordu:
“Sağlık hizmetlerinde temel teminat paketi belirlenecektir.
GSS’nın kurulması yanında özel sağlık sigortacılığının da gelişimi
desteklenecek, özel sigortaların tamamlayıcı bir rol ile sistemde
bulunmaları sağlanacaktır. Zorunlu GSS’nin kapsadığı temel
teminat paketine ilave olarak hizmet almak isteyenler özel sigorta
yaptırabilecekler ve hizmetlerini bu özel sigortalar aracılığıyla
alabileceklerdir. Bu anlamda özel sigortacılık teşvik edilecektir.”
Böylece, Hükümet’in sağlıkla ilgili en temel resmi belgesinde
GSS’nin bütün sağlık hizmetlerini kapsamayacağı; sadece sınırlı bir
hizmet vereceği açık olarak ifade edilmişti.
Nitekim, 2003 Haziran tarihli GSS Kanun Tasarısı’nda da temel
teminat paketi içinde yapılacak sağlık yardımları madde madde
sayılıyor ve bunun dışında, ek hizmet almak isteyen kimselerin bu
hizmeti karşılığı ödenmek sureti ile satın alabilecekleri belirtiliyordu.
Sağlık hizmetlerinin bu şekilde sınırlanması karşısında doğacak
tepki nedeniyle “Temel Teminat Paketi” adından daha sonra vazgeçildi.
Ama esası bütün tasarılarda hiç değişmeden kaldı.
Buna göre GSS kapsamındaki sağlık hizmetlerinin cinsleri, kullanım
süreleri ve kullanım miktarları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
belirlenecek ve tebliğ edilecek. Bu belirleme için maliyet-fayda,
maliyet-etkililik ve GSS bütçe gereği benzeri ölçütler kullanılacak.
Böylece Kurum aynı ölçütleri kullanarak vereceği sağlık hizmetlerinin
kapsamını daraltabilecek. Tıpkı özel sağlık sigortalarında olduğu gibi
tedavisi pahalı hizmetleri kapsam dışına çıkarması mümkün olacak.
SS ve GSS Kanun Tasarısı’na göre sigorta kapsamında olmak da
sağlık hizmeti almak için yeterli olmayacak. Primlerini kendileri
ödeyenler prim borçları varsa, bir işverene bağlı olarak çalışanlar ise
son bir yıl içinde 90 gün prim ödemedikleri takdirde sağlık hizmeti
alamayacaklar.
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Kanun tasarısının taslaklarında bütün sağlık hizmetlerinden
katılım payı alınması ön görülmüştü. Buna göre ayaktan yapılan
tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 2.000.000 TL; ilaçlar ve
tıbbi cihazlar için %10 ila %20 arasında; ayaktan verilen diğer sağlık
hizmetleri için de %3-6 katılım payı ödenecekti. Hatta tasarıların
birinde hastaneye yatarak görülen tedavilerde bile katılım payı
alınması hükmü konmuştu.
Böylece halen ne Emekli Sandığı, ne SSK, ne de Bağ-Kur’da katılım
payı alınmayan laboratuvar ve röntgen tetkikleri, ayaktan cerrahi
müdahaleler gibi sağlık hizmetleri de ücretli hizmet kapsamına
alınmış olacaktı.
Üstelik bu katılım payları aylık geliri 126,7 YTL’den az olan kişiler
için de zorunlu olacaktı. Sokaklarda yatıp karnını pazar yerindeki ya
da çöplerdeki artıklardan doyuran evsizlerden, kimsesizlerden bile
para alınacaktı.
Bu katılım paylarının gerekçesi olarak “sağlık hizmetlerinin
amaç dışı ve gereksiz kullanımını önlemek; suistimallerin önüne
geçmek”, kısaca istismarı engellemek olarak gösteriliyordu.
Tasarıyı hazırlayanlar trafik kazasından kalp krizine, zehirlenmeden
kuş gribine kadar her türlü hastalığın istismar edilebileceğini (!)
düşünerek bu hastalıklara da katılım payını zorunlu tutmuşlardı.
Kanun tasarısının kamuoyuna yansımasından ve doğan tepkilerden
sonra, şimdilik, bu katılım paylarının bazılarından vazgeçebileceklerini
belirttiler. Ama Kanun’un son halinin nasıl olacağı TBMM’de belli
olacak.
Üstelik niyetleri şimdiden belli. Katılım payları bu tasarıda olmasa
da ileride gene karşımıza çıkarılacak.
Tasarıdaki bir başka düzenleme GSS kapsamındaki hastalardan
hastanede yattıkları her gün için standart yatak ücretinin dört katına
kadar ücret alınabilmesine imkan tanıyordu. Bu oranı da, gelen
itirazlar üzerine, şimdilik iki katma indirmeyi kabul edeceklerini
söylüyorlar, ileride nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz.
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Külfeti Emekçilere, Nimeti Özel Hastanelere
GSS çerçevesinde verilecek sağlık hizmetleri özel ve kamu sağlık
kurumlarından satın alınmak suretiyle sağlanacak. Böylece asli
hedefi “toplumsal yarar” olan kamu sağlık sistemi ile bütün amacı
“maksimum kâr” olan özel sağlık sektörü serbest piyasa koşullarında
rekabet edecekler. Bu rekabetin doğal ve kaçınılmaz sonucunun kamu
sağlık kurumları aleyhine olacağını öngörmek kehanet olmasa gerek.
Bu durumda son yirmi yıldır kaynakları kısılarak, personel alımları
sınırlanarak zaten büyük ölçüde çökertilmiş olan kamu sağlık sitemi
tamamen tasfiye edilmiş olacak. Türkiye’nin sağlığı tamamen özel
sektöre teslim edilecek.
Üstelik özel sağlık kuramlarının GSS kapsamındaki hasta/müşteri
(!) pazarından yararlanabilmek için yerine getirmeleri gereken
sınırlamalar da olmayacak.
Tasarının ilk taslaklarına göre GSS’li hastaları kabul edecek olan
özel hastanelerin Kurumla sözleşme yapmaları ve Kurum tarafından
belirlenecek olan fiyatlardan hizmet vermeleri gerekiyordu.
GSS Kanun Tasarısı’nın 2 Mart 2005 tarihli taslağında küçük (!) bir
değişiklik yapıldı ve bu sınırlama kaldırıldı.
Yeni düzenlemeye göre özel hastaneler Kurumla sözleşme yaparak
tespit edilen fiyatları uygulamak zorunda kalmayacaklar. Kurumla
sözleşme yapmayan özel sağlık kuruluşlarına da tespit edilen bedelin
%70’i ödenecek.
Böylece özel hastanelerin GSS’li hastalardan istedikleri kadar ilave
ücret almalarının önü açılmış oldu.
Bilindiği gibi 19 Şubat 2005 günü SSK’nın 148’i hastane, 212’si
dispanser, toplam 573 sağlık kurumuna el konuldu. SSK’lıların artık
kamu, özel bütün hastanelerden yararlanabilecekleri söylenmişti.
Oysa bu propagandaya inanıp özel tedavi olmak için özel hastanelere
müracaat eden SSK’lılar “özel hastane farkı” adı altında ceplerinden
para ödemek zorunda kaldılar. Bir yandan güya bıçak parasına savaş
açan Hükümet, iş özel hastanelere gelince sağlık hizmetine muhtaç
olan hastaları, sigortaları olsa bile, para ödemeye mecbur etti.
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İşte bu yaşananlar gelecekte bütün GSS’lilerin başına gelecek.
35 milyon SSK’lının ilaç kuyruklarından kurtuluşu, serbest
eczanelerden eczacı danışmanlığında ilacı kolayca almaya
başlamaları, doğal olarak, herkesi memnun etti. Amaç da zaten
toplumda bu memnuniyeti yaratmaktı. Gerçekte amaçlanan ise
Sosyal Güvenlik Reformu denilen emeklilik ve sağlık alanında
kazanılmış hakları tırpanlayan, Dünya Bankası ve IMF’nin öngördüğü
zehir gibi acı dönüşümü, işte bu memnuniyetin rehavetinde topluma
benimsetmekti.
Sonuç olarak; insani olan her alanı sermayenin kârı için yeniden
düzenleyen neo-liberal politikaların sağlık alanında yapmaya
çalıştıkları dönüşümün külfetini işçi, memur, esnafı ve emeklisiyle
toplumun geniş kesimleri yüklenecek. Nimetinden yararlanan ise
sermaye sınıfı olacak.
Sağlığımız ve Sosyal Güvenliğimiz IMF’nin İpoteği Altında
Hükümetin, IMF ile yapılan on dokuzuncu stand-by anlaşmasına
dair ilk Niyet Mektubu 26 Nisan 2005’te verilmişti. Mektupta sosyal
güvenlik “reformu”nun 2005 yılı Haziran ayı sonuna kadar TBMM’den
geçirileceği taahhüt edilmişti; ancak başarılamadı.
Bunun üzerine IMF Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, 7
Temmuz 2005’te Washington’da yaptığı açıklamayla gözden geçirme
görüşmelerinin ertelendiğini bildirmişti.
IMF İcra Direktörleri Kurulu Türkiye’nin on dokuzuncu stand-by
anlaşmasına ait 1. ve 2, Gözden Geçirmelere İlişkin Niyet Mektubunu
ise 9 Aralık günü onayladı.
24 Kasım 2005 tarihli Niyet Mektubu’nda sağlığımız ve sosyal
güvenliğimizle ilgili şu taahhütlerde bulunuldu:
Harcamalar açısından (GSMH’ye oran olarak), 2006 yılı bütçesi
(i) sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin kontrol altına alınması ve
tahsilatların iyileştirilmesi vasıtasıyla sosyal güvenlik transferlerini
düşürecektir.
2006 bütçe hedeflerine ulaşılması önemli ölçüde sosyal güvenlik
sistemi açığının kontrol altında tutulmasına bağlıdır. Dolayısıyla,
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sosyal güvenlik açığına ilişkin gösterge niteliğindeki hedeflerin,
altışar aylık performans kriterine dönüştürülmesi teklif edilmektedir.
Sağlık harcamalarını daha iyi kontrol edebilmek amacıyla gerçekçi
bir yıllık global bütçe hazırlanmıştır... Söz konusu global bütçe,
sene başında tahsis edilecek ve sosyal güvenlik kuruluşlarının
devlet hastanelerine yapacağı toplam ödemelerin üst sınırını teşkil
edecektir… Sağlık harcamalarının kontrol altına alınmasının, sağlıklı
bir bütçe pozisyonunun korunması açısından anahtar öneme sahip
olduğu bilinmektedir. Bu itibarla, bu alandaki gelişmeler yakından
takip edilecek olup; gelecek sene başlarında harcamaların öngörüleri
aşması durumunda ek tedbirler alınacaktır.
Emeklilik reformu yasasının kabulü, ilgili sosyal taraflar ile ilave
görüş alışverişinde bulunulmasını temin etmek amacıyla ertelenmiş
olup, yasanın 2006 yılı Şubat ayı ortasına kadar kabul edilmesi
beklenmektedir (Yapısal Performans Kriteri). Sosyal güvenlik idari
reformuna ilişkin yasanın, 2005 yılı Kasım ayı sonuna kadar TBMM’ye
sunulması (ön koşul) ve 2006 yılı Ocak ayı sonuna kadar kabul edilmesi
(Yapısal Performans Kriteri) beklenmektedir.”
Yetmiş milyon insanımızın sağlığı ve sosyal güvenliği ipotek altına
alındı.
Bu ipoteğin öncelikli bedeli olarak SS ve GSS ile SGK Kanun
Tasarıları’nın TBMM’den geçirilmesi taahhüt edildi.
IMF boyunduruğunun bir diğer koşulu olan sağlık harcamalarının
kontrol altına alınmasının bedeli ise 2006 yılının hastalarımız ve
hastanelerimiz için hayli zor geçeceğini gösteriyor.
IMF tarafından şimdi artık altışar aylık performans kriterine
dönüştürülmüş olan sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarının
azaltılması için alınacak tedbirler ülkemiz sağlık sistemindeki zaten
kötü olan tablonun daha da kötüleşmesine yol açacak.
Son yıllarda büyük zorluklarla hizmet vermeye çalışan kamu
hastanelerimizin kaynaklarının önümüzdeki yıl daha da kısıtlanacağı
ve bu nedenle büyük sıkıntılar yaşayacağı görülmekte. Nitekim, Niyet
Mektubu’nun onaylanmasından hemen sonra, 2005 Yılı Bütçe
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Tasarıları TBMM’den geçirilmeye çalışılıyor.
Öte yandan; sosyal güvenlik sisteminde bizde yapılmaya çalışılan
düzenlemeler dünyanın başka ülkelerinin de gündeminde. Fakat
birçok ülkede daha küçük değişiklik önerileri bile referanduma
sunuluyor ve ancak toplum onay verirse gerçekleştiriliyor.
Ülkemizde ise, Hükümet, “reform” adını verdiği düzenlemeleri
toplumsal bir uzlaşmayla değil, sadece parlamentodaki çoğunluğuna
dayanarak gerçekleştirmeye çalışıyor.
Bu ülkenin insanları bu aşağılayıcı ve küçük düşürücü durumu
hiçbir şekilde hak etmemektedir. Ülkemizin sağlık ve sosyal
güvenlik politikaları Washington’daki IMF İcra Direktörleri Kurulu
onayıyla değil, yetmiş milyon insanımızın hür iradesi ve onayıyla
oluşturulmalıdır.
Bizler; “Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek” talebiyle yürüteceğimiz
birleşik mücadeleyle Sosyal Güven(siz)lik ve Genel Sağlık(sız)lık
Sigortası Kanun Tasarılarının bize rağmen TBMM’den geçirilmesine
izin vermeyeceğiz.
Bu mücadelede sadece örgütlü kesimlerin değil, toplumdaki bütün
sağlık ve sosyal güvenlik mağdurlarının sesi olacağız.
Biliyor ve inanıyoruz ki; biz karşı çıkarsak yapamazlar.
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E M E K P L AT F O R M U
14 Şubat 2006

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: HAK-İŞ Konfederasyonu

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat ve Genel Sağlık Sigortası Yasa
Tasarılarına İlişkin
Basın Açıklaması
Emek Platformu, Hükümet tarafından hazırlanan ve TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu gündeminde olan, Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu tasarısına, toplumun sosyal güvenlik ve
sağlık haklarını tehdit ettiği, kazanılmış hakları ortadan kaldırdığı,
sağlık ve sosyal güvenlik kurumlarını ticari işletmelere dönüştüreceği
gerekçeleri ile karşı çıkmış ve bu konudaki önerilerini içeren raporu
1 Kasım 2005 tarihinde toplanan Ekonomik ve Sosyal Konsey’de
hükümete iletmiştir.
Söz konusu toplantıda sosyal tarafların görüşlerinin de ele alınacağı
ortak bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştır. Bakanlık, bu amaçla
bir dizi çalışma toplantısı düzenlemiştir. Bu toplantılardan sonra,
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, Bakanlıktan Emek Platformunun
önerileri ve talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemelerin
iletilmesini istemiş ve bu düzenlemeleri değerlendirmiştir.
Tasarılarla ilgili olarak Emek Platformu’nun değişiklik önerilerinin
kimi teknik maddeleri dikkate alınmasına karşın, çalışanların
kazanılmış haklarını geriye götüren düzenlemelerde hükümet ısrar
etmiştir.
Yapılan görüşmelerde temel konularla ilgili bir gelişme
sağlanamaması, bu konularda gelişme olarak nitelenebilecek
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bir yol alınamaması, içtenlikli bir tutumun varlığına dönük kuşku
yaratmaktadır.
Geri dönüşü imkansız kılacak, sistemin var olan ve işleyen araç
ve kurumlarını tümüyle ortadan kaldıracak, kaos yaratacak bir yol
izlenmesinin kabul edilmesi mümkün değildir. SSK Hastanelerinin
Sağlık Bakanlığına devri, satılabilmeleri ile ilgili yolun açılması, son
olarak da 2006 Bütçesine konan bir hükümle, hastanelerin yıllık
bütçe sistemine geçmesi, sağlığın sosyal devletçe karşılanan bir hak
olmaktan çıkarılması, uygulanılmak istenilen bu bilinçli politikanın
sonucudur.
Tasarıların TBMM’de hükümetin istediği şekilde yasalaşması
halinde;
- Emekli olabilmek için 9 bin gün prim ödeme zorunlu olacak.
- Esnek çalışanlar, belirli süreli çalışanlar, mevsimlik işlerde
çalışanlar, sözleşmeli olarak çalışanların emekli olabilmeleri hayal
ve hatta ancak mezarda olacak.
- Emekli aylıkları daha da azaltılarak, emekliler sefalet ücretine
mahkum edilecekler.
- Kamu görevlilerinin prim yükü artırılarak ücretleri düşecektir.
- Tüm çalışanlar arasında norm ve standart birliği sağlanması,
bir aldatmaca olmayı sürdürecek, başta milletvekilleri olmak üzere
ayrıcalıklı kesimlerin korunmasına devam edilecek.
- Kapsam dışında bıraktığı kesimler nedeniyle, sosyal sigortalar
toplumun tümü için güvence sağlamayacaktır.
- Sağlık temel hak niteliğinden uzaklaştırılarak, devletçe ödediğimiz
vergilerle karşılanan sosyal bir hak olmaktan çıkarılacaktır.
- Aylık geliri, 127 YTL’nin üzerinde olan herkesten, gelirine göre her
ay için 64-431 lira arasında değişen miktarlarda sağlık sigortası primi
alınacağı gibi, tedavi için başvuranlardan ayrıca kurumca belirlenecek
miktarda katkı payı da alınacaktır.
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- Genel sağlık sigortası primlerini ödemeyen esnaf ve sanatkarlar
ile çiftçiler sağlık hizmetinden yararlanamayacaktır.
- Prim ödeyemeyeceklerin sayısı, işsizler, kayıt dışı ekonominin
büyüklüğü ve kayıt dışı istihdamın yaygınlığı nedeniyle herkesi
kapsayacak bir genel sağlık sigortası için yeterli kaynak
gösterilmemektedir.
- Sağlık hakkı, sadece belirli hizmetlerin karşılanması ile
sınırlandırılabilecektir. Sağlık, artık parası olanların “hakkı” olacaktır.
- Özel sağlık sigortalarına yönelme teşvik edilecek, sosyal güvenlik
kurumundan kaçış hızlanacaktır. Bu durumda kurum, en düşük ve en
sınırlı hizmeti sağlayan yoksulluk yönetimi kurumuna dönüşecektir.
- Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı ile de mevcut sosyal
güvenlik kurumları kaldırılarak, özerk yönetim yapısından yoksun,
prim ödeyenleri yönetime katılmaktan tümü ile dışlayan, hiç
denenmemiş hantal bir kurum oluşturulmaktadır.
Hazırlanan Tasarı ile İlgili Eleştirilerimiz
- Kurumun organları içinde yer alan ‘Sosyal Güvenlik Yüksek
Danışma Kurulu’nun kaldırılarak, ‘Genel Kurul’un yeniden
oluşturulması. Genel Kurulun görevlerinin tasarının 31. maddesi de
dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi.
- Genel Kurulun görevleri arasında yer alan, Yönetim Kurulu’nun
seçimle gelen üyelerin sosyal tarafların kendi arasında değil, tüm
Genel Kurul temsilcilerince seçilmesi,
- Genel Kurulun oluşumunda yazılan meslek kuruluşlarının, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını kapsayacak şekilde
yeniden düzenlenmesi.
- Yönetim Kurulunun prim ödeyen veya ödemiş tarafların eşit şekilde
yönetime katıldığı, sigortalı, emekli, tüm hak sahiplerinin temsil
edildiği özerk yönetim yapısına sahip kurumsal yapı kazandırılması.
- Kurum başkanının görevleri arasında yer alan birçok konu, kolektif
karar almayı gerektirecek nitelikte olduğundan, bunların Yönetim
Kurulu görevleri arasına alınması.
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- Sosyal Güvenlik hakkının etkinleştirilmesi, kayıt dışı istihdamın
ve suistimallerin önlenmesi bakımından yapılması zorunlu görülen
denetiminin, kurum içinde hiyerarşik sisteme uygun olarak yeniden
organize edilmesi.
- Kurumun finansal hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi
çerçevesinde oluşturulan finans komisyonuna prensip olarak
katılmamakla birlikte, böyle bir kurulun oluşmasında zorunluluk
görülmesi halinde, bu komisyona sosyal tarafların da temsilci olarak
katılması.
- Kurumun gelirleri içinde sağlık sigortası için öngörülen devlet
katkısının alınması.
SONUÇ
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun tasarısının
tüm önerilerimiz ve taleplerimiz doğrultusunda değiştirilmeden
yasalaşması durumunda, ‘sosyal devlet’ ilkesi ortadan kalkacak,
IMF’ye verilen taahhütler doğrultusunda piyasa koşullarının geçerli
olduğu bir sistem oluşacaktır.
Emek Platformunun tarafları olarak bizlerden, çocuklarımızın,
torunlarımızın, emeklilik ve sosyal güvencelerine ambargo konmasına
suskun kalamayız.
Emek Platformu, bu süreçte ülkenin geleceği ve toplumun sosyal
güvencesi bakımından yukarıda mutabakat sağlanan görüşlerini
TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin Grup Başkan Vekilleri ile
Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine sunması ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanına yazılı olarak iletmeye karar vermiştir.
Emek Platformu prim ödeyen tarafların eşit şekilde yönetime
katıldığı, sigortalılara etkin hizmet sunan özerk yönetim yapısına
sahip kurumsal yapı oluşturulmasını istemektedir.
Emek Platformu bu konudaki kararlılığını kamuoyuna yansıtmak ve
bilgilendirmek bakımından etkin eylem planlarını yürürlüğe koymayı
bir görev addetmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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Sayın Milletvekili,
Emek Platformu’nun Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanun Tasarısı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarıları ile ilgili
Görüş ve Talepleri
Emek Platformu olarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul
edilen “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” tasarısı ile birlikte, “Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı”na ilişkin olarak
temel eleştiri ve önerilerimiz söz konusudur.
Söz konusu tasarıların yasalaşması halinde, toplumun büyük
bir kesiminde ciddi hak kayıpları olacağı gibi, aynı zamanda,
devletimizin temel niteliklerinden olan ‘sosyal devlet’ ilkesinden ciddi
uzaklaşmalar olacaktır.
Emek Platformu olarak, söz konusu, tasarılara ilişkin olarak
hazırladığımız 29 maddelik eleştiri ve değişiklik önerilerimizi Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletmiş bulunmaktayız. Ayrıca
önerilerimiz, Kasım 2005’te yapılan Ekonomik ve Sosyal Konsey’de
de görüşülmüştür. Sunmuş olduğumuz değişiklik önerilerinden salt
teknik konuları ele alan küçük bir bölümü dikkate alınmakla birlikte,
tekliflerimizin önemli bir bölümünün dikkate alınmamış olmasını
üzülerek ifade etmek istiyoruz.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu üyeleri, yasa tasarıları ile ilgili
eleştiri ve önerilerini içeren bir raporu, 6-7 Şubat 2006 tarihlerinde,
Adalet ve Kalkınma Partisi başta olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi
ve Anavatan Partisi’nin TBMM Grup Başkan Vekillerine yaptığımız
ziyaretlerde iktidar ve muhalefet partilerinin Sayın Grup Başkan
vekillerine sunduk.
Yasa tasarılarına ilişkin eleştiri ve önceliklerimizin geniş kitlelerle
paylaşılması amacıyla bilgilendirme çalışmasını gerçekleştirdik. Bu
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amaçla hazırlanan afiş, broşür ve el ilanları, tüm yurt sathında örgütlü
olduğumuz sendika, şube ve işyeri temsilciliklerine dağıtılmıştır.
Yerel ölçekte oluşturulan Emek Platformu bileşenleri, Emek
Platformu Başkanlar Kurulu’nun almış olduğu eylem programına
uygun olarak, tüm Türkiye’de il düzeyinde kamuoyunu bilgilendirme
çalışmaları yürütülmüştür.
Bilgilendirme çalışmalarının ardından, Hak-İş Konfederasyonu’nun
dönem sözcülüğünde, tüm yurt sathında, uyarı eylemleri yapılmıştır.
Bu kapsamda, kitlesel basın açıklamaları, imza kampanyaları ve il
mitingleri geniş katılımlı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, başlattığımız
imza kampanyalarından elde edilen dosyalar, TBMM Başkanlığına
sunulacaktır.
Söz konusu yasaların TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi
öncesinde, Emek Platformunu oluşturan örgütlerin ülke genelindeki
milyonlarca üyelerinin eleştiri, talep ve önerilerini, zat-ı alinize
aktarmak istiyoruz. Tasarılara ilişkin eleştiri ve önerilerimizi içeren
belgeleri, e-posta adreslerinize iletilecektir.
Durumu bilgilerinize arz eder, toplumun ihtiyaçlarını dikkate alan
bir genel sağlık sigortasının yasalaşması noktasında katkılarınızı
bekleriz.
EMEK PLATFORMU BİLEŞENLERİ
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TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: HAK-İŞ Konfederasyonu

BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, son günlerde ülkemizde
yaşanan terör, şiddet ve gerilime ilişkin gelişmeleri değerlendirmek
üzere, 10 Nisan 2006 Pazartesi günü, Hak-İş Genel Merkezi’nde
toplanmış ve konu ile ilgili olarak aşağıdaki görüşleri kamuoyu ile
paylaşmayı uygun bulmuştur;
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, son dönemde tırmanma
eğiliminde olan, terör ve şiddet olaylarını ve ülkede yükselen gerilimi
kaygı ile takip etmektedir. Emek Platformu, kimden gelirse gelsin ve
hangi misyon adına olursa olsun terör ve şiddete karşıdır. Yaşanan
şiddet olaylarından, barış ve birlikte yaşama ortamı ve isteği zarar
görmektedir.
Şiddet ve şiddetin yarattığı gerilim, toplumu sarsmakta, toplumda
öfke ve nefret duygularını yaygınlaştırmakta ve linç girişimlerinin
tırmanmasına neden olmaktadır. Kitlelerin sindirilmesi için
yaygınlaştırılan korkunun ve paranoyanın egemen olduğu çözümler
yerine, hukukun, demokrasinin ve özgüvenin etkin olduğu sağlıklı
çözümlere ihtiyaç vardır. Sadece silahların konuştuğu yerde sivil ve
demokratik çözümler gündeme gelemez. Herkesin, tartışmalara
şiddetten uzak özgür bir zeminde ve özgür bir zihinle katılması
gerekmektedir.
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Çok yönlü, acil ve öncelikli çözümler üretmek, herkesin onurlu
bir yaşam sürme özgürlüğünü sağlayacak siyasi çözümlere ve
yaklaşımlara ihtiyaç vardır.
“Öteki” üzerine kurulu, nefretten beslenen, dışlayıcı, çatışan bir
etnik milliyetçilik yerine, farklı görüş, düşünce, öneri ve kolektif, ortak
bir coşku ile toplumumuzu birlikte ve dayanışma içerisinde tutmak
asıl olmalıdır.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu demokrasi talebini yineleyerek,
toplumumuzun bütün kesimlerini sağduyulu davranmaya
çağırmaktadır.
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1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NDE YİNE
ALANLARDAYIZ I
İşçiler, kamu emekçileri, emekliler, işsizler, yoksullar, kadınlar,
gençler,
İşgale, sermayenin küresel saldırılarına, yoksulluğa ve küresel
sömürüye ‘hayır’ diyenler,
Kardeşçe bir arada yaşamak isteyenler,
Eşit, özgür, adaletli ve demokratik bir Türkiye hedefleyenler,
ÇAĞRIMIZ SİZEDİR!
120 yıldır emekçilerin ve halkın taleplerini 1 Mayıs’ta daha kararlı,
daha güçlü ve daha kitlesel seslendirme çağrısıdır!
Barış, demokrasi ve birlik için dayanışma ve ortak mücadele
çağrısıdır! Ve çağrımız, tüm yetkilileredir; bu sese kulak verin
çağrısıdır.
Ortadoğu halkları zengin enerji kaynaklarına sahip olmak suçmuş
gibi bedelini kan ve gözyaşı ile ödüyorlar.
ABD emperyalizmi, dünya çapında egemenliğini güçlendirmek,
enerji kaynaklarına sahip olmak ve neo-liberal küreselleşmeyi
sağlamak için zora, şiddete ve işgale başvurmaktan çekinmiyor.
Afganistan, Filistin ve Irak kaynıyor; halkların yaşadığı acılar, insanlık
tarihine kara bir leke gibi düşüyor. ABD, şimdi de Suriye ve İran’ı hedef
göstererek, bölgede yeni çatışmalara zemin hazırlıyor.
ABD ve çıkar odaklarının, Türkiye’yi çatışma ortamının bir taşeronu
haline getirme oyunları sürüyor. Demokrasiden korkanlar, gerilim ve
çatışmadan rant sağlamak isteyenler, huzursuzluğu körükleyenler,
halka ve emekçilere kirli bir senaryo yazıyorlar.
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Küresel sermayenin kıskacındaki ülkemiz, her gün daha fazla
işsizliğe, yoksulluğa ve güvencesizliğe sürükleniyor. Yıllardan beri
ülke kaynakları, yağma ve talan politikalarıyla uluslararası sermayeye
açılıyor. Özelleştirme politikalarıyla fabrikalar kapatılıyor ya da
sermayeye peşkeş çekiliyor.
Devleti küçültme adı altında başta eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik
olmak üzere, kamu hizmetleri tasfiye edilmek, paralı hale getirilmek
isteniyor.
Sağlımız küresel sermaye tekellerine peşkeş çekiliyor. Getirilen yasa
ile, prim borcu olanların sağlık hizmeti alması zorlaşıyor.
Emekli maaşları düşürülüyor.
Ekonomiye IMF yön veriyor, hükümet emekçilerin ve halkın
taleplerini dikkate almıyor.
Giderek artan borçlarla tarım can çekişiyor, esnaf kan ağlıyor,
emekliler çile çekiyor, ücretler geriletiliyor, sosyal haklarımıza
yönelik saldırılar devam ediyor. Daha fazla sömürmek için örgütsüz
ve güvencesiz bir çalışma yaşamı isteniyor.
Büyüyen ekonomik tahribatla birlikte demokratikleşme sorunları
da sürüyor.
12 Eylül hukuku varlığını sürdürürken, demokratik hukuk devleti
olmanın gerektirdiği köklü adımlar atılmıyor.
Hak ve özgürlüklere ilişkin taleplerin önü kesilmek isteniyor. Hem
yasalar, hem de uygulamalar temel hak ve özgürlüklere ilişkin
sorunlara kaynaklık ediyor. Özgürlükçü, bağımsız, demokratik ve
barış içinde yaşayan bir Türkiye talebimiz devam ediyor.
DEĞİŞTİREBİLİRİZ!
ÇÖZÜM ELİMİZDE.
Eşitlikçi, özgürlükçü, bağımsız ve demokratik bir Türkiye hayal
değil!
1 Mayıs’ta, Mücadelemizi, birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirerek,
alanları doldurarak, haklı taleplerimizi bir kez daha savunacağız:
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−

Ülkemizde ve bölgemizde barış ve kardeşlik güçlendirilmelidir.
Sorunların diyalog ve barışçıl çözümü için, bütün taraflar
sorumlu davranmalıdır.

−

Her alanda tam bir demokratikleşme sağlanmalı, demokratik
hukuk devleti önündeki yasal ve uygulamadan kaynaklı
engeller kaldırılmalıdır.

−

Örgütlenme ve düşünce özgürlüğünün önündeki engeller
kaldırılmalıdır. Herkesin düşüncesini özgürce ifade edebilme,
yaşama, çalışma ve eğitim özgürlüğü genişletilmelidir.
Siyasetin katılımcı ve çoğulcu bir yapıya kavuşabilmesinin ve
örgütlü toplumun yolu açılmalıdır.

−

Sendikal hak ve özgürlükler önündeki tüm engeller, bütün an
ti-demokratik hükümler kaldırılmalı, demokratik bir çalışma
düzeni kurulmalıdır.

−

Kamu emekçilerinin toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak ve
özgürlükleri ile siyaset yapma haklarının önündeki engeller
kaldırılmalı, kamu emekçilerine yönelik baskı ve sürgün
politikalarından vazgeçilmelidir.

−

IMF ile yapılan bütün anlaşmalar iptal edilmeli, borçlar yeniden
yapılandırılmalıdır. Ekonomik tercihler üretimi, yatırımı ve
istihdamı esas almalıdır.

−

Özelleştirmeler ve kamu hizmetlerinin küçültülmesi girişimleri
derhal durdurulmalı, eğitim, sağlık ve sosyal güvenliğe ayrılan
paylar artırılmalıdır.

−

Reform adı altında emeklilik ve sağlık haklarını ticarileştirme,
emekli yaşını ve prim ödeme sürelerini artırma, emekli
aylıklarını düşürme girişimlerinden vazgeçilmelidir.

−

Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalı; asgari ücret insanca
yaşayacak bir düzeyde belirlenerek, vergi dışı bırakılmalıdır.
Kamu çalışanlarına yönelik tek yanlı ücret politikalarından
vazgeçilmelidir. Adil bir vergi reformu derhal yapılmalıdır.

−

Çocuk işçiliği ve istismarına son verilmeli, çalışma yaşamındaki
her türlü ayrımcılığa son verilmelidir. Özürlülere hayatın her
alanına daha fazla katılma olanağı yaratılmalıdır.

340

Emek Platformu, son dönemde tırmanma eğiliminde olan, terör ve
şiddet olaylarını ve ülkede yükselen gerilimi kaygı ile takip etmektedir.
Emek Platformu, kimden gelirse gelsin, terör ve şiddete karşıdır.
Şiddet ve şiddetin yarattığı gerilim, toplumu sarsmakta, toplumda
öfke ve nefret duygularını yaygınlaştırmakta ve linç girişimlerinin
tırmanmasına neden olmaktadır.
Silahların konuştuğu yerde demokratik çözümler gündeme gelemez.
Herkesin, tartışmalara şiddetten uzak özgür bir zeminde ve özgür bir
zihinle katılması gerekmektedir.
Çok yönlü, acil ve öncelikli çözümler üretmek, herkesin onurlu
bir yaşam sürme özgürlüğünü sağlayacak siyasi çözümlere ve
yaklaşımlara ihtiyaç vardır.
Kitlelerin sindirilmesi için yaygınlaştırılan korkunun ve paranoyanın
egemen olduğu çözümler yerine, hukukun, demokrasinin ve özgüvenin
etkin olduğu sağlıklı çözümlere ihtiyaç vardır.
−

ADALET, BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK

−

EŞİT PAYLAŞIM,

−

İŞ, GELİR VE İSTİHDAM GÜVENCESİ

−

PARASIZ SAĞLIK, PARASIZ EĞİTİM

−

VE 1 MAYIS’IN RESMİ TATİL OLMASI İÇİN ALANLARDAYIZ.

YAŞASIN 1 MAYIS
YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMASI

341

E M E K P L AT F O R M U
22 Mayıs 2006

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: DİSK

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI
KARARLARI
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, DİSK Dönem Sözcülüğü’nde
22 Mayıs 2006 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Salonunda toplanarak;
ülkede yaşanan son olayları ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile ilgili gelişmeleri görüşerek değerlendirmiş ve
aşağıdaki kararları almıştır:
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, 17 Mayıs 2006 tarihinde
bir yargıcımızın ölümü ve dört yargıcımızın da yaralanması ile
sonuçlanan Danıştay’a yönelik saldırıyı kınamıştır. Emek Platformu,
bu tür saldırıları, ülkeyi ve toplumu kaosa ve belirsizliğe sürükleyen
senaryoların bir parçası olarak değerlendirmiş; laik, özgür,
demokratik bir Türkiye’nin yaratılması ve demokratik değerlere sahip
çıkma konusunda emekçileri bir güvence olarak görmüştür.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili olarak
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanının veto
gerekçelerinin yasaya karşı çıkışımızın temel felsefesi ile örtüştüğünü
ve itirazlarımızın Anayasal boyuttaki haklılığına vurgu yaptığını
belirlemiştir.
1Emek Platformu; Hükümetin, IMF politikalarını uygulamaktaki
kararlı ve ısrarcı tutumu ile yasaya ilişkin veto gerekçelerini ve
taleplerimizi göz ardı etmesini; Anayasa’nın eşitlik, adalet ve
hakkaniyet ölçülerine uymayan, sosyal devlet ilkesini göz ardı eden
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tavrını; toplumsal uzlaşıyı reddeden kaygı verici bir tutum olarak,
görmektedir.
2Emek Platformu; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ne
gönderilmesini toplumsal uzlaşı sağlanması konusunda yeni bir
fırsat olarak görmektedir. Bu nedenle, TBMM’ni ve Hükümeti
Sayın Cumhurbaşkanının işaret ettiği doğrultuda davranarak,
veto gerekçeleri doğrultusunda uygun değişiklikleri yapmaya
çağırmaktadır.
3Veto gerekçesinde ifadesini bulan, sağlığın ve sosyal güvenliğin
devlet için bir yükümlülük
, yurttaş için de bir hak olduğu gerçeği, Yasanın yeniden görüşülmesi
aşamasında göz ardı edilemeyecek Anayasal bir buyruktur.
4Emek Platformu, TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partileri
sosyal devlet ilkesini korumak, Cumhurbaşkanının veto gerekçelerine
sahip çıkmak ve Emek Platformu’nun talep ve önerilerini dikkate
almak üzere etkin ve kararlı olmaya çağırmaktadır.
5TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılacak görüşmelerde
yasanın ilgili maddelerinin geri gönderildiği biçimde değiştirilmeden
kabul edilerek TBMM Genel Kurulu’na getirilmesi halinde, Emek
Platformu aşağıdaki eylemleri yapmayı kararlaştırmıştır.
a)
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
veto edilen maddelerinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye
başlamasından bir gün önce saat 11.00’de, ülke genelinde tüm
işyerlerinde 30 dakikalık süre ile Genel Uyarı Eylemi yapılarak bildiri
okunacaktır.
b)
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun TBMM
Genel Kurulu’nda görüşüldüğü gün, Emek Platformu bileşenlerinin
tüm yöneticileri TBMM’nde olacaklardır.
c)
Gelişmeler doğrultusunda Emek Platformu Başkanlar Kurulu
toplanarak yeni eylemler için durum değerlendirmesi yapacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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E M E K P L AT F O R M U
30 Mayıs 2006

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: DİSK

(30 MAYIS 2006 SALI GÜNÜ GENEL UYARI EYLEMİ’NDE
OKUNACAK BİLDİRİ)
Emeklilik yaşının yükseltilmesine, prim gün sayısının arttırılmasına,
emekli maaşlarının düşürülmesine, sağlık hakkının ortadan
kaldırılmasına karşı
HÜKÜMETİ UYARIYORUZ!
Ekonominin yönetimini IMF’ye bırakan Hükümet, sermayeye verdiği
vaatleri yerine getirme kararlılığını sürdürüyor. Referandumda yasaya
“hayır” diyen 2,5 milyonu aşkın yurttaşın iradesi yerine, IMF’nin
istekleri doğrultusunda yasayı Meclis’ten geçirdi...
Ama “sosyal devleti” SSGSS Yasası’yla mezara göndermek isteyenler
amaçlarına ulaşamadı... Yasa, sosyal güvenlik harcamalarının
gerektiğinde devletçe karşılanması zorunluluğu; sosyal devletin
görevleri arasında yer alan insan onuruna yaraşır asgari yaşam
düzeyinin sağlanmasının, herkese çalışma olanağı yaratılması,
çalışanlara adaletli ve dengeli ücret verilmesi ve çalışamayacak
durumda olanların sosyal güvenlik önlemleri ile korunması anlamını
taşımadığı GEREKÇESİYLE VETO EDİLDİ...
Sayın Cumhurbaşkanı’nın veto gerekçeleri, yasaya karşı çıkışımızın
temel felsefesini iktidara anlatmış ve itirazlarımızın anayasal boyutta
haklı olduğunu ortaya koymuştur!
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Şimdi yasa yine TBMM Genel Kurulu’na taşınıyor!
BİZ EMEK PLATFORMU OLARAK:
−

Hükümetin, IMF politikalarını uygulamaktaki kararlı ve
ısrarcı tutumu ile yasaya ilişkin veto gerekçelerini ve
taleplerimizi göz ardı etmesini; Anayasa’nın eşitlik, adalet
ve hakkaniyet ölçülerine uymayan, sosyal devlet ilkesini göz
ardı eden tavrını; toplumsal uzlaşıyı reddeden kaygı verici
bir tutum olarak, görüyoruz!

−

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ne gönderilmesini
toplumsal uzlaşı sağlanması konusunda yeni bir fırsat
olarak görüyor; bu nedenle, TBMM’yi ve Hükümeti bu yasayı
tümüyle geri çekerek TALEPLERİMİZ doğrultusunda yeni
düzenlemeler yapmaya çağırıyoruz!

−

Veto gerekçesinde ifadesini bulan, sağlığın ve sosyal
güvenliğin devlet için bir yükümlülük, yurttaş için de bir
hak olduğu gerçeğini ve yasanın yeniden görüşülmesi
aşamasında göz ardı edilemeyecek Anayasal bir buyruk
olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz!

−

TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partileri sosyal devlet
ilkesini korumak, veto gerekçelerine sahip çıkmak ve Emek
Platformu’nun talep ve önerilerini dikkate almak üzere etkin
ve kararlı olmaya çağırıyoruz!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmelerde yasanın
ilgili maddeleri geri gönderildiği biçimde değiştirilmeden kabul
edilerek bugün TBMM Genel Kurulu’na getirildi. Yasanın veto edilen
maddelerinin görüşülmesine yarın da devam edilecek.
Bu nedenle bugün, ülke genelinde tüm işyerlerinde 30 dakikalık
süre ile iş bırakıp GENEL UYARI EYLEMİ yapıyoruz.
Sosyal devleti ortadan kaldıran, çalışanlar arasında eşitsizlik ve
adaletsizlik yaratan, halkı yoksulluğa mahkûm eden bu yasanın
uygulanmasına izin vermeyeceğiz!
YARIN, EMEK PLATFORMU BİLEŞENLERİNİN TÜM YÖNETİCİLERİYLE
BİRLİKTE TBMM ÖNÜNDE OLACAĞIZ!
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E M E K P L AT F O R M U
1 Eylül 2006

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU
TOPLANTISI KARARLARI
Dönem sözcüsü DİSK Başkanı Sayın Süleyman Çelebi tarafından
“Lübnan’a asker gönderilmemesi” gündemiyle Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi’nde 01.09.2006 tarihinde saat 13:00’de toplanan Emek
Platformu Başkanlar Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:
1- Toplantının tek gündemi olan konuda Emek Platformu ortak görüşü
oluşturulamamıştır. Bu konuyla ilgili örgütler kendi programlarım veya
ortak programlarını ayrıca hayata geçirebileceklerdir.
2- Dönem sözcülüğü 01.09.2006 tarihi itibariyle DİSK’ten KESK’e
geçmiştir.
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E M E K P L AT F O R M U
21 Eylül 2006

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
BASK, TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ
DERNEĞİ, TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI
BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU
TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
Emek Platformu, 21 Eylül 2006 tarihinde TBMM Dış İşleri
Komisyonunda tartışılıp Meclis Genel Kuruluna sevk edilen Avrupa
Sosyal Şartı’na Hükümetin koyduğu çekinceleri görüşmek üzere KESK
Genel Merkezinde toplanmış ve şu kararları almıştır.
1- 25 Eylül 2006 tarihinde saat 13.00’de Meclis Dikmen Kapısında
Emek Platformu Başkanlar Kurulunun da katılacağı kitlesel basın
açıklaması yapılacaktır.
2- Grup Başkan vekillikleri ile görüşme yapılacaktır.
3- Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye temsilcisiyle görüşme
yapılacaktır.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
Dr. İsmail Hakkı Tombul
Emek Platformu Dönem Sözcüsü
KESK Genel Başkanı
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E M E K P L AT F O R M U
25 Eylül 2006

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: KESK

GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI’NIN 5, 6, 23
VE 4. MADDENİN 1. FIKRASINA ÇEKİNCE KOYAN HÜKÜMETİ
UYARIYORUZ!
Ülkemizdeki demokrasi ve insan hakları mücadelesinin önüne
“Ülkemizin şartları” adı altında konulmak istenen engellere bir yenisi
daha eklenmek istenmektedir. Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek
olan Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Konseyi’nin iki
temel sözleşmesinden biri olarak, ilk haliyle, 1961 yılında kabul ettiği
ve Türkiye’nin de 1988 yılında onayladığı bir anlaşmadır.
Avrupa Sosyal Şartı, 1999 yılında bazı maddeler eklenerek
genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş (Revize) Edilmiş Sosyal Şart olarak
adlandırılmıştır. Avrupa Konseyi, üyelerinden Gözden Geçirilmiş Şartı
yeniden onaylamalarını istemektedir. AB mevzuatının bir parçası olan
bu Anlaşma, Avrupa Anayasasının da bir eki niteliğindedir.
Şart, çalışanlarla ilgili temel ekonomik ve sosyal hakları, ILO
Sözleşmelerinden de daha kapsamlı olarak düzenlemesinin
yanında, toplumun geniş kesimleri için temel hakların korunması
ve geliştirilmesini ve yoksulluğa karşı korumayı amaçlayan
düzenlemelerle hükümetleri bağlayıcı bir nitelik taşımaktadır.
1989 yılında, aralarında örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının
da bulunduğu maddelere konan çekince ile onaylanan Avrupa
Sosyal Şartı, bu kez Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı olarak,
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bu çekinceleri korumanın yanında bazı çekincelerle onaylanmak
istenmektedir.
Yıllarca, kamu çalışanlarına örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı
tanımamak için kaldırılmayan çekinceler korunduğu gibi, Avrupa
Birliği’nin sosyal kazanımları arasında olan kimi konulara da çekince
konularak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin eli ile “düşük statülü
yurttaşlık” yaratılmak istenmektedir.
Hükümet, GGASŞ ile ilgili olarak:
−

Adil Çalışma koşulları ile ilgili 2. maddenin iki fıkrasına çekince
koyarak; gerekli koşulların varlığı halinde, haftalık çalışma
sürelerinin aşamalı olarak azaltılarak, makul günlük ve haftalık
çalışma saatleri ile yılda en az dört hafta ücretli izin sağlamayı,
bu ülke çalışanları için taahhüt etmeyi uygun bulmamıştır.

−

Adil Ücret Hakkı başlıklı maddenin 1. fıkrasına çekince
koyarak; “çalışanların kendilerine ve ailelerine iyi bir yaşam
düzeyi sağlayacak ücret hakkına sahip olduklarını tanımayı”
reddetmektedir.

−

Örgütlenme hakkı ile ilgili 6.maddeye konulan çekinceyi
sürdürerek, asker ve polise bile sınırlı ölçüde tanınabilecek bir
örgütlenme hakkını yaygınlaştırmak istememiştir.

−

Toplu pazarlık hakkı ile ilgili etkili bir ortak görüşme, toplu
sözleşme ve uyuşmazlık ile grev hakkı ve toplu eylem hakkını,
çalışanlara tanımamak için, Sosyal Şartın 6. maddesindeki
çekinceyi kaldırmamıştır.

−

“Çocukların ve Gençlerin Korunması” başlıklı Maddenin 7.
fıkrasına çekince koyarak, 18 yaşından küçük çocuklar için bile
yılda dört haftalık ücretli yıllık izni çok görmüştür.

−

Çalışma Koşullarının ve Çalışma Ortamının Düzenlenmesi
ve İyileştirilmesine katılma hakkı başlıklı 22. Maddenin iki
maddesine koyduğu çekince ile çalışanların ve temsilcilerinin
işletmede sosyal ve sosyo-kültürel hizmetlerin ve olanakların
örgütlenmesi ve bu konulardaki düzenlemelere ilişkin uyumun
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denetimine katılmalarına olanak veren önlemler almak
ve bunları özendiren önlemler almayı taahhüt etmekten
kaçınmaktadır.
−

Yaşlıların Sosyal Korunma Hakkı ile ilgili 23. Maddeye çekince
koyarak; yaşlılara iyi bir yaşam sürmeleri ve kamusal, sosyal
ve kültürel yaşama etkin olarak katılmalarına olanak sağlayan
yeterli kaynakları; yaşlılar için var olan hizmetler ve kolaylıklar
ve onların bunlardan yaralanma olanakları konusunda
bilgi sağlamayı ve toplumun bütün haklarına sahip üyeleri
olarak kalabilmelerini sağlamayı; yaşlılara gereksinimleri
ve sağlık durumlarına uygun konutlar ve bu konutlar için
destek sağlamayı; durumlarının gerektirdiği sağlık ve bakım
hizmetlerini sağlamayı ve bağımsız bireyler olarak yaşamlarını
sürdürmelerini sağlamayı; kurumlarda yaşayan yaşlılara, özel
yaşamlarına saygı içinde uygun yardım ve kurumlardaki yaşam
koşullarına ilişkin kararlara katılımlarını sağlamayı amaçlayan
önlemler almayı, taahhüt etmekten kaçınmaktadır.

Hükümet, Gözden Geçirilmiş Sosyal Şartı, çekincesiz onayladığı
takdirde, AB müktesebatına uyum çerçevesinde değiştirdiği
Anayasa’nın 90. maddesine göre, ülkeyi ucuz emek pazarına
dönüştüren ve yurttaş haklarını, hak olmaktan çıkaran politikaları
sürdürmek olanağı bulamayacaktır. Bu durumda, Sosyal Şartın
hükümleri, Hükümetin düzenlemelerinin yerine geçecektir.
Sosyal Şartın maddelerine konan çekinceler:
−

Bu, ülke çalışanları için çalışma sürelerinin azalabileceği,
insanca yaşama ve çalışma koşullarının mümkün olabileceği
konusundaki bir olasılığı bile ortadan kaldırmaktadır.

−

AB ülkeleri çalışanları için hak olan, dört haftalık ücretli yıllık
izin hakkı, ülkemiz çalışanları için, çocuk bile olsalar uygun
görülmemektedir.

−

Çalışanlar için, asgari ücretin adil bir ücret olması söz konusu
değildir. Türkiye’de asgari ücret, çalışan kişinin kendisi ve ailesi
için iyi bir yaşam düzeyi sağlayan ücret olmak yerine; bir kişi
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için belirlenip, tüm ailesinin geçimini sağlayan ücret olmayı
sürdürecektir.
−

Örgütlenme, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları göstermelik
haklar olarak kâğıt üzerinde kalmaya devam edecektir.

−

İşyerlerinde ve işletmelerde, çalışanlar ve temsilcilerinin katılım
ve denetimleriyle ilgili demokratik süreçler işletilmeyeceği için,
çalışma ilişkilerinin toplumun demokratikleşmesine katkısı
gerçekleşemeyecektir.

−

Yaşlılar, toplumdan dışlanarak, yurttaş haklarından
yararlanamayarak, düşük emekli gelirleri ile açlık sınırında
yaşayarak, toplumun dışlanmış unsurları olmayı sürdüreceklerdir.

Tüm bunların yanı sıra, Hükümet birçok konuda olduğu gibi,
GGASŞ’nın ele alınmasında da tek yanlılığı ve dayatmayı esas
almaktadır. Gerçekte AB müktesebatının bir parçası olan Avrupa Sosyal
Şartı, sosyal diyaloga başvurulmadan TBMM gündemine getirilmiştir.
2005 yılında, görüşülmeye başlanan Şart, çalışanların ekonomik ve
sosyal hakları ile ilgili olmasına karşın, Komisyon çalışmalarında
çalışanların temsilcilerinin görüşlerine başvurulmadan ve
danışılmadan TBMM Genel Kuruluna dek getirilmiştir.
Hükümet, bu yaklaşımıyla ülke halkı ve çalışanları için, AB’nin
sosyal ve ekonomik haklarını uygun görmemekte ve AB’ye üyelik
sürecini ülkeyi bir ucuz emek pazarı olarak düzenleyerek; yurttaşlarını
“ikincil statüde”, ucuz emek olarak pazarlamayı sürdürmekte kararlı
olduğunu göstermektedir.
BİZ EMEK PLATFORMU OLARAK;
Hükümete buradan çağrı yapıyoruz: İnsanca yaşamı çalışanlara,
gençlere ve yaşlılara çok gören yaklaşımınızı GÖZDEN GEÇİRİN
ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’na KOYDUĞUNUZ
ÇEKİNCELERİ KALDIRIN…
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E M E K P L AT F O R M U
15 Ocak 2007

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.
DÖNEM SÖZCÜSÜ: KESK

EMEK PLATFORMU BASIN BİLDİRİSİ
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, 15 Ocak 2007 günü KESK Genel
Merkezinde toplanarak, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararını değerlendirmiş ve
aşağıdaki kararları almıştır:
1. Emek Platformu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararını,
bu alanda yapılması gerekenlere ilişkin bir fırsat olarak
değerlendirmektedir.
2. Emek Platformu, yasayla ilgili olarak yürütülen çalışmalar
süresince yasada yer almasını talep ettiği norm ve standart
birliği ile ilgili temel ilkeleri aynen korumaktadır.
3. Anayasa Mahkemesi kararı ile, norm ve standart birliğinin en
az kamu çalışanları için kazanılmış haklar temelinde korunarak
gerçekleşmesinin mümkün olacağı ortaya çıkmıştır.
4. Emek Platformu, talepleri dikkate alınarak varılacak uzlaşmayla,
sistemin sorunlarını çözecek çalışmaların süreyle sınırlı
olmaksızın sürdürülmesinden yanadır.
Emek Platformu, taleplerinin ısrarlı ve kararlı takipçisi olacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
İsmail H. TOMBUL
KESK GENEL BAŞKANI
EP DÖNEM SÖZCÜSÜ
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E M E K P L AT F O R M U
10 Mart 2008

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, Platformu oluşturan tüm
kuruluşların katılımıyla 10 Mart 2008 tarihinde saat 15.00’te TÜRKİŞ Genel Merkezi’nde toplanmış, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Yasa Tasarısına ilişkin değerlendirmeler yapmış ve tasarıya
karşı geliştirilecek tavrı belirlemiştir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, Yasa Tasarısı’nın çalışanlar
emekliler, dul ve yetimleri için ağır hak kayıplarına neden
olduğu tespitini yapmış, emeklilik ve sağlık alanında köklü
değişiklikler yapan ve kazanılmış hakları geriye götüren
tasarıyı sosyal devlet ilkesine aykırı olarak değerlendirmiştir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, Hükümetin Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı ile ilgili olarak örgütlerimizin
görüş ve önerilerini dikkate almadığı ve tasarının çalışanların
koşulları ve ülke gerçekleri ile örtüşmediği sonucuna varmıştır.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu, bu tasarının yasalaşmaması
gerektiği kararına vararak tasarıya karşı ortak eylem kararı almıştır.
Alınan karara göre:
-13 Mart Perşembe günü tüm illerde kitlesel basın açıklamaları
yapılacaktır.
-14 Mart Cuma günü saat 10.00-12.00 arasında uyarı amaçlı
“çalışmama hakkını” kullanacaktır.
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-Bu uyarılara rağmen tasarı TBMM Genel Kurulu’nda bu haliyle
görüşülmeye başlanırsa, aynı gün Emek Platformu bileşenlerinin
yöneticileri ve temsilcileri Ankara’da toplanıp tepkilerini TBMM’ye
ileteceklerdir.
Emek Platformu, gelişmeleri izleyecek ve gerektiğinde yeni
değerlendirmeler yapmak üzere toplanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU
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E M E K P L AT F O R M U
13 MART 2008

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN,
BASK, TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ
DERNEĞİ, TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI
BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ
BİRLİĞİ, TÜRMOB.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASA
TASARISI
HAKKINDA EMEK PLATFORMU ORTAK AÇIKLAMASI
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören Tasarı, çalışanlar,
emekliler, hak sahibi durumundaki aile fertleri ile dul ve yetimler
için sosyal sigortalar ve sağlık alanında ağır hak kayıplarına neden
olacaktır.
Emeklilik ve sağlık alanında köklü değişiklikler yapan ve kazanılmış
hakları geriye götüren Tasarı, sosyal devlet ilkesine de aykırıdır.
Tasarı ile yapılan düzenlemeler, ülkede yaşayan herkesi olumsuz
etkileyecek; sosyal sigorta ve sağlık haklarına erişimlerini
güçleştirecek ve giderek daha da olanaksız kılacaktır.
Oluşturulmak istenen sistemle, mevcut sistemdeki hakların
korunduğu iddia edilmektedir. Ancak bu iddia, tüm çalışanlar için
gerçeği yansıtmamaktadır, çünkü bu tasarının yasalaştığı tarihten
itibaren herkes bu yasa kapsamında çalıştığı süre oranında yeni
düzenlemelerden etkilenecektir. Ayrıca, Tasarı yine iddia edildiği gibi,
çalışanlar arasında norm ve standart birliği sağlamamakta, aksine
var olan farklılıkları derinleştirmektedir.
Tasarıyla yapılan düzenlemeyle;
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1Bugün, emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş
sınırı kademeli olarak kadın ve erkeklerde 65’e; prim gün sayısı 7
binden 9 bine yükseltilmektedir.
2Halen fiili hizmet zammından yararlanan çalışanların bu
hakları bazı sektörlerde ellerinden alınmaktadır.
3Malullük ve ölüm aylığı hak etmek için aranan 5 yıllık
hizmet süresi 10 yıla; 900 günlük prim gün sayısı ise 1800 güne
yükseltilmektedir.
4Aylık bağlama oranı her 360 prim gün sayısı için yüzde 2’ye
indirilmektedir.
5Emekli aylıklarının hesaplanmasına ilişkin kazançların güncel
erimesinde kullanılacak katsayının belirlenmesinde gelişme hızının
(refah payının) yüzde 100’ü yerine, yüzde 30’u dikkate alınacaktır.
6İş kazası ve meslek hastalığı sonucu yüzde 25 ve daha yüksek
oranda sakat kalan çalışanlara bağlanan sürekli iş göremezlik
gelirinin alt sınırı kaldırılmaktadır.
7Alt sınır aylığı düşürüldüğünden, özellikle mevsimlik, geçici
süreli ve yarı zamanlı çalışanlar, daha az aylık almakla karşı karşıya
kalabilecektir.
8Çalışan ve ölüm geliri-aylığı alan çocuksuz dul eş aylığı, yüzde
75’ten, yüzde 50’ye düşürülmektedir.
9Emekli aylıklarının yükseltilmesinde yalnızca enflasyon
oranındaki artış dikkate alınacağından, emekli, dul ve yetimlere
refahtan pay verilmemektedir.
10- Asgari ücretin üçte biri tutarında, altı ay süreyle verilmesi
kabul edilen süt emzirme yardımı, bir defaya mahsus olarak
düzenlenmektedir.
11- Asgari ücretin üç katı tutarında verilmesi kabul edilen cenaze
yardımı bir asgari ücret tutarına indirilmektedir.
12- Yetim kız çocuklan için ödenmekte olan evlenme yardımı (çeyiz
parası) yetim aylığının 24 katı tutarından, 12 katına düşürülmektedir.
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13- Çalışanlar ile emekli, dul ve yetimlerin yararlanacakları sağlık
hizmetlerine ilişkin tedavi yöntemleri, ilaç ve tıbbi malzemelerin
miktar ve sürelerinin belirlenme yetkisi kurum yönetimine bırakılarak
belirsizlik yaratılmaktadır.
14- Diş protezlerine yaş sınırı getirilerek 18 yaşını doldurmamış
veya 45 yaşından gün almamış kişiler protez bedelinin yüzde 50’sini
cepten ödeyecektir.
15- Çalışanlar ile emekli dul ve yetimler, özel hastanelerden
yararlanmak için sağlık hizmeti bedelinin yüzde 20’sini cepten
ödeyecektir.
16- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun oluşturacağı bir komisyonun
belirleyeceği tedavi yöntemleri dışındakilere, üç katına kadar fark
ücreti ödenmesi öngörülmektedir.
17- Muayene ve tedaviler için şimdilik 2 YTL; protez, ortez ve ilaç
bedelleri için yüzde 10 ve yüzde 20 oranında değişen oranlarda katılım
payı ödenecektir.
18- Çalışması sona eren sigortalılardan, önceki yıl içinde 90 gün
prim ödeyenlerin kendileri, 120 gün prim ödeyenlerin ise kendileri
ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 6 ay süreyle sağlık
yardımlarından yararlanma hakkı kaldırılmaktadır.
19- Genel Sağlık Sigortası primlerini devletin ödeyeceği kişiler için
asgari ücretin üçte biri olarak belirlenen yoksulluk sınırı, nasıl elde
edildiğine bakılmaksızın hanenin tüm gelirlerini dikkate alacağından,
toplumun büyük bir bölümü sağlık sigortası primi ödemekle yükümlü
tutulacaktır.
SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI AÇISINDAN YARINLARI TAMAMIYLE
GÜVENCESİZ BIRAKAN VE AMAÇLANAN NORM VE STANDART
BİRLİĞİNİ ÇALIŞANLARIN ALEYHİNE DAHA DA BOZAN BU
DÜZENLEMEYİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.
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E M E K P L AT F O R M U
27 Mart 2008

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN, MEMUR-SEN, BASK,
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ, TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ,
TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DERNEĞİ, TMMOB, TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ,
TÜRMOB.

EMEK PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
Emek Platformu’nun 14 Mart 2008 tarihinde SSGSS yasa tasarısına
karşı tüm Türkiye`de uyguladığı “çalışmama hakkını kullanma
eylemi” başarılı olmuştur. Emek Platformu Başkanlar Kurulu, eyleme
katkı sağlayan tüm toplum kesimlerine teşekkür etmektedir.
Emek Platformu Başkanlar Kurulu`nun, 27 Mart 2008 tarihli
toplantısında SSGSS yasa tasarısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ile 24 Mart 2008 tarihinde yapılan görüşmenin sonuçları
değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirmede, Bakanlığın, Emek Platformu`nun kimi
taleplerine olumlu yaklaştığı, kimi talepleri konusunda net çözümler
getirmediği, kimi taleplerin ise kabul edilmediği tekrar teyit edilmiştir.
Özellikle;
−

Emek Platformu, uygulama yılı ötelenmiş olmasına rağmen
65 yaş emekliliğine karşıdır. Emek Platformu, 58-60 yaş
emekliliğinde ısrarlıdır.

−

Bakanlığın güncelleme kat sayısına olan yaklaşımı emekli
aylıklarında zaman içinde azalmaya neden olacaktır. Emek
Platformu, güncelleme katsayısının belirlenmesinde gelişme
hızının yüzde 30`u yerine yüzde yüzünün dikkate alınmasını
talep etmeye devam etmektedir. Emeklilerde gelir ve aylıkların
yıllık artışında refah payı da dikkate alınmalıdır.

358

−

Emek Platformu, bu yasa kapsamında çalışmaya başlayacak
olan sigortalıların gelecekte elde edecekleri gelirin geçinmeye
yeterli bir seviyeye gelebilmesi için aylık bağlama oranlarının
makul bir seviyede tutulmasını istemektedir.

−

Emek Platformu, mevcut yasalar uyarınca fiili hizmet
zammından yararlanan çalışanların bu haklardan yararlanmayı
sürdürmeleri dahil tüm taleplerinde ısrarlıdır.

Emek Platformu, taleplerini, tasarının TBMM Genel Kurulu`nda
görüşülmesi sürecinde aktif olarak takip edecektir.
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