


DEPREM Folakoliı ıdc 
Türkiye, 17 Ağustos Salı gecesi saat 03.10 sula

rında, merkezi Adapazarı olan, İstanbul ve İzmit'te 
de aynı yoğunlukla hissedilen 7.4 şiddetinde bir dep
remi yaşadı. Diğer bölge illerinde de sarsıntının his
sedildiği deprem, son zamanlarda görülen depremle
rin en büyükleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı 
Demirel'in ifadesiyle bu depremin büyüklüğü, 10 Er
zincan kadar büyüklük taşıyor. 

Depremin çok büyük bir bölgede cere
yan etmesi, ülke olarak her zamanki 
gibi hazırlıksız yakalanmamız ve ' g 
şiddetin yüksek olması, can kay-
binin ve zayiatın yüksek olma
sında etkisi oldu. Her üç ildeki 
ve civar illerdeki ölü sayısı 15 
binlerde seyrederken, yaralı Mi ' 
sayısı bunun birkaç misli se- M 
viyesinde ortaya çıktı. En
kaz altında kalanları kur- nF 
tarmak için yeterli yardım fB 

ekipleri bunumazken, Sivil jAJgk 
Savunma Genel Müdürlü- r~ 
ğü'nün sadece Ankara, İs
tanbul ve Erzurum'da bir- tt ~ 
liğinin olması dikkat çeki- " '* wfww 
ciydi. Genel Müdürlükten kU 
bir yetkilinin de "15 trilyon- W 
dan 1 trilyona düşürülen 
bütçemizle ne yapılabilir?" ^ 
şeklindeki sözleri olayın va- i 
him yönünü ortaya koyuyordu. 

Hak-İş Deprem Bölgesinde j 
Genel Başkanımız Salim Uslu ile 

birlikte Yönetim Kurulu üyelerimiz Hak-lş'e 
bağlı sendikaların Marmara Bölgesi'ndeki örgütlü iş
yerleri başta olmak üzere, yöre halkının sorunlarını 
yerinde görmek için depremin hemen ertesi günü böl
geye intikal ettiler. 

Felakete maruz kalan bölgelere ilk etapta beş 
kamyon gıda ve temizlik malzemesi gönderildi. Öz 
Çelik-lş Sendikamıza ait gezici sağlık merkezi bölge
ye ulaştırıldı. Depremde işçileri hayatına kaybeden 
ekmek fabrikalarına Öz Gıda-lş Sendikamıza ait fı
rınlardan oluşturulan dört kişilik ekip gönderildi. Söz-
konusu fırınların ihtiyacı olan un da sendikamızın ör
gütlü olduğu fabrikalardan tedarik edildi. 

Deprem bölgesinde izlenimlerde bulunan Genel 
Başkanımız Salim Uslu, konuyla ilgili görüşlerini 21 
Ağustosl 999 tarihinde yaptığı basın toplantısıyla ka
muoyu ile paylaştı. 

Uslu, basın toplantısında çöken binaların daha 
çok inşaat yapımındaki eksik ve kalitesiz malzeme 
kullanılmasından kaynaklandığına dikkat çekti. Bele
diyeler başta olmak üzere devletin bina malzemeleri

nin yeterince kontrol edilmediği ifade eden Uslu, 
1 "İnşaatların teknik kontrolünü yapamayan 

devlet, sendikaları ve sivil toplumu kontrol 
altına almayı başarıyor" dedi. 

» 4 
Mk Özelleştirmenin Sonuçları 

Devletin özelleştirme politikaları-
A nın sonuçlarının çok net bir şekilde 

görüldüğünü ifade eden Uslu, 
"Deprem nedeniyle Et ve Balık Ku

m • rumu seferber edildi. Neden özel 
S • sektör değil de bu kurum. EBK'da 
V • grev yapacağımız zaman milli 

güvenliğe aykırı olduğu gerekçe
siyle izin verilmiyordu. Şimdi 
EBK'lar özelleştirildi, şimdi ise 
depreme yardım edecek EBK bu
lunmasında bile zorluk çekiliyor. 
EBK'ların özelleştirilmesi nasıl olu

* yorsa milli güvenliğe aykırı olmu-
yo/'dedi. 

"Çürük Demire Dikkat Çekmiştik" 
A İnşaatların çökmesinde en önemli et

kenlerin başında son üç yılda yapılan inşaat
larda kullanılan ithal hurda demirlerden dolayı 

depremin faciaya dönüştüğünü belirten Uslu, bu ko
nuda Öz Çelik-İş Sendikası ve Hak-İş Konfederasyo
nu olarak tehlikeye çok önceden defalarca dikkat çe
kildiğini söyledi. 

Uslu bu konuda şunları söyledi; "Çeşitli tarihlerde 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ziyaret ederek Karde-
mir'in sorunlarını dile getiren bir raporu sunmuştuk. 
O raporda, ithal hurda demirin Türkiye için taşıdığı 
tehditleri dile getirmiştik. Bugün bu uyarılarımızda ne 
kadar haklı olduğumuz ortaya çıkmıştır. Deprem böl
gelerinde gördüğümüz kağıt gibi çökmüş ve birbirine 
bitişmiş binalarda çürük ve hurda demirler kullanıl
mıştır." 





kurtarma çabasına girişmeleri ve teknik araç gereç
lerin olmaması enkaz altındakilere sağlıklı ve hızlı bir 
şekilde ulaşılmasını engelledi. Tüpraş'ın İzmit Rafine-
risindeki yangını kontrol altına alınmaya çalışılırken, 
bu yangın korkulu anlar yaşatmaya devam ediyor. 

Millet olarak hadiselerden ibret almadığımızın, 
hem siyaseten, hem de fert olarak halen daha ne ka
dar gerilerde olduğumuzun bir göstergesi oldu bu 
deprem. Bu bakımdan bu depremin aklımızı 
başımıza almamıza vesile olması ^ 

derasyonumuza telefon, faks ve e- * 
mail yoluyla taziye mesajları geldi. 

Bu hadisede devlet her ne kadar kendisine yöne
lik eleştirileri 'devleti zaafa uğratmayalım' gerekçe
siyle geri çevirirse de, en çok dillendiren ve masaya 
yatırılan bir kavram olarak karşımıza çıktı. Deprem
den zarar gören vatandaş, bu üzücü ve yardıma 
muhtaç gününde devleti yanında görmemesininin sı
kıntısını yaşadı. 

Taraları Saralım, Gün Bugündür7 

Hak-lş Konfederasyonu olarak bağlı sendikaları
mız ve örgütlü olduğumuz işyerlerine çağrıda bulu
narak, üye işçilerimizin en az bir yevmiyeleri kadar 
yardım yapılması şeklinde karar alındı. Üye işçileri
miz bununla da kalmayarak, çalıştıkları işyerlerinde
ki ürün istihaklarının nakit paraya çevrilerek veya 
deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan gıda ve temizlik 
maddeleri ile takas yapılarak bölgeye ayni yardım 

_ yapılması kararlaştırıldı. Bu konuda ha-
ı , zırladığımız afişte, yardımlar 

, y/ | S—^ için irtibat kurulacak tele-
JPP^ C j\ A fonlar belirlendi. 

|İrW ' Konfederasyonu
' ıx muzca hazırlanan 

T\ depremzede yar-
\ N v' dim formları böl-

• ̂ JMİ ^ 0 .<0 gedeki şubelerimi-
gönderilerek 

^ ihtiyaç sahipleri il-
|.y^v . I " |l' lerine göre ayrıntı-

j ı W larıyla belirlenmekte-
f ' A S ^'r ' toplanan yardımlar 

_ I sözkonusu formlardan çıka
cak programa göre dağıtılacak-

Başımız Sağolsun 
Hak-lş dergisi olarak hayatını kaybeden tüm va

tandaşlarımıza Allah'tan mağrifet, yaralılara da acil 
sağlıklar dilerken, vefat edenlerin yakınlarına sabr-ı 
cemil niyaz ederiz. Toplum olarak her ferdimizin ba
şı sağ olsun. Konfederasyon olarak yardımlarımız or
ta ve uzun vadeli olarak devam edecektir. 

Ünal Özdem 
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BAS KAİM DAM 
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Korkuyla Siyaset 
Korkuyu siyasi bir enstürman 

haline getiren yapılan ülkelerde ilk 
önce kabuğuna çekilen kesim toplu
mda en namuslu, yasal ve meşru bir 
hayat süreyle olacaktır. Dolayısıyla 
korkuyla siyaset yapılan ülkelerde 
kalın bir sis perdesi altında korku
dan kendi kabuğuna çekilen kesimin 
bıraktığı sosyal boşluğu dolduran 
her türlü yolsuzluk, ahlaksızlık ve 
zulüm kontrol edilemeyecek ölçüde 
genişler, yaygınlık ve normalite ka
zanır. 

İki üç yıldan beri kasetlerle, rapor
larla, soruşturma ve koğuşturma-

larla pek çoğu kamu vicdanında kar
şılığı bulunmayan yargılama ve ce
zalandırmalarla, yargısız infazlarla 
dolu bir dönemden geçiyoruz. Tam 
artık bütün bunlar sona erdi, bitti, 
normale avdet ettik derken birileri, 
yeni skandallar, yeni raporlar, yeni 
suç nedenleri, yeni tehditler içeren 
bir şeyler ortaya atıyor ve yüreğimi
ze ekilen "ne oluyoruz" endişesi 
üzerinden ne olduğunu bilmediği
miz bir karanlığa doğru sürükleme
ye çalışıyor. 

Her sabah kimin defteri dürüle-
cek, dün suç olmayan unsurların bu 
gün suç haline getirilmiş bir dosya 
ya da kaset olarak, bir linç yaftası 
halinde kimin ya da kimlerin boynu
na takılacak ve ne zaman, kim han
gi nedenlerle toplumun pompalanan 
kin ve öfkesinin önüne fırlatılacak 
diye bekliyoruz. Aklımıza üşüşen, 
"Bu çirkin, insafsız, iz'ansız ve top
lumu içten içe çürüten oyun kimin 
eseri, neyi amaçlıyor ve sonu nereye 
varacak?" gibi soruların cevabını bir 
türlü bulamadığımız gibi yetkililer
den bu soruları, yarattığı endişe ve 
korukları giderecek bir açıklama da 
duyamıyoruz. Çetelerle, yolsuzlukla 
ve irtica ile savaş adı altında sürdü
rülen çabalarla, bu çabaları siyasi, 
ticari ve ideolojik rakiplerini tasfiye 
için kullananlar bulunduğunu hatta 
bunların kimler olduğunu hemen 
herkes görüyor. Ama kimsenin gör
mediği ya da göremediği, suyu bu-
landırarak devlet hazinesinden balık 
avlamak isteyenlerin görmemizi is
temediği şey, bu gidişin toplum vic
danında açtığı derin yara ve bu yara 
ile birlikte hangi akibete doğru sü-
rüklendiğimizdir. Bu yaradan bugün 
başta hukuk, kamu kurumları, siya
set olmak üzere herkese, her kesime 

ilişkin yaygın bir güvensizlik akıyor 
ve birileri bu yarayı durmadan kaşı
yor. 

Hiç kimseye elbette devlete, mil
lete ve geleceğimize ilişkin en kü
çük bir yararı olmayan bu yarayı ka
natıp durma işini sürdürenler "kor
kuyu siyaset malzemesi haline geti
riyorlar, korku, tehdit ve şantaj üze
rinden siyaset yapıyorlar, korkuyu, 
toplumu ve insanları şekillendiren 
bir keski gibi kullanıyorlar. Böyle 
bir politika hiç biri hayırlı olmayan 
iki türlü sonuç verir. Uzun sürmesi 
durumunda önce gözler yılar fakat 
daha sonra insanlar korku duvarla
rını aşar ve korkuyu kanıksar hale 
gelir. Bunun sonucu toplumsal ça
tışmadır. İkincisi ise insanların ve 
toplumun iyice yılması, kabuğuna 
çekilmesi, korkunun egemenliğinin 
istikrar kazanmasıdır ki, akla gele
bilecek en vahim durum budur. Bu 
durum, korkunun korku ürettiği, 
korkunun insanların yüreklerinde 
dal budak sarıp kökleştiği, sevgi, 
kardeşlik, dayanışma, fedakarlık gi
bi duygulardan beslenen toplumsal 
birlik ve beraberliğimizi, vatanse
verliğimizi, milletimize duyduğu
muz sevgiyi kısaca, bizi biz yapan, 
bizi insan kılan bütün hasletlerimizi 
köreltir. 

Korkunun hakim olduğu ülkeler 
ıssız ve her ağacın arkasında bir teh
like barındırdığı vehmedilen bir or
mana dönüşür ve en korkutucu sese 
sahip olanın yani orman kanunları
nın egemen olduğu bir bölge haline 
gelir. Artık insanlar sadece uğursuz 
baykuşların ötüşlerinden, yırtıcı 
hayvanların ulumasından değil, bil
diği ve sevdiği kuş seslerinden, ağaç 
dallarının arasından esen rüzgarlar
dan ve yaprak hışırtılarından korkar 
hale gelir. 

Korkuyla siyaset yapılan ülke
lerde siyaset kârlı ama tehlikeli bir 
meslek haline gelir, namuslu insan
lar tasfiye edilir ve siyasetten çekil
mek zorunda kalır, statükoclar ve 
fırsat düşkünleri devletin ve toplu
mun bütün kaynaklarını fütursuzca 
yağmalarlar, her farklı düşünce, her 
farklı atılım, her türlü yenilik ise 
'kuduz köpek' muamelesi görür. 

Korkuyla siyaset yapılan ülke
lerde biri geçmişte biri de gelecekte 
olmak üzere iki hayali 'Altın Çağ' 
icad edilir ve bu iki hayali cennet 
adına tek tek bireylerin ve bir bütün 
halinde toplumun bugünü ve bugün 
yaşadığı hayat cehenneme çevrilir. 

Korkuyla siyaset yapılan ülke
lerde toplum, her zaman iyi ve kabul 
gören bizimkilerle her zaman kötü 
ve lânetli 'onlar' diye ikiye bölünür. 
İyi ve kabul görünler yani 'bizimki
ler' her türlü yanlışına, kötülüğüne 
ve hukuk dışılığına rağmen yasala
rın üstünde bir konuma kavuşur, her 
zaman kötü ve lanetli kabul edilen
ler en sudan bahanelerle yasaların 
en ağır şekilde uygulandığı suçlular 
haline gelirler. İmtiyazlı 'bizimki
ler' sadece siyasi ve ekonomik imti
yazlarla yetinmezler, zamanla suç 
işleme imtiyazına da sahip olurlar. 

Korkuyla siyaset yapanlar, çev-
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Vapmak 
relerinde başarısız, yeteneksiz, ilke
siz ve en büyük maharetleri döne
min ve şartların gerektirdiği kılığa 
girmekten ibaret bir kalabalıkla, 
ufuksuz ve çapsız yobazlardan iba
ret destekçiler bulurlar ve bu güru
hun şamatasından gerçek tehdit ve 
tehlikelerin ayak seslerini ve toplu

. mun taleplerini duyma imkanını 
kaybederler. 

Ve nihayet korkuyu bir egemen
lik aracı haline getirenler toplumu, 
her dediklerini kabul eder gibi görü
nen ama asla istedikleri gibi olma
yan, olamayan ürkek ve ruhsuz bir 
yığın haline getirirler. 

Böyle ülkelerde en güzel ilişki
lerin üstüne korkunun gölgesi düşer, 
en saf duygular korkuyla kirlenir, en 
hayati gerçekler en kalın örtülerin 
altına gizlenir, ilim, sanat ve hakikat 
o ülkeyi, sevgi, feragat ve fedakârlık 
gönülleri terkeder. 

İnsan kalabalıklar arasında yal-
nızlaşır, kalabalıklar insandan, in
sanlar kalabalıklardan korkar hale 
gelir. Ülkede kol gezen korku her 
mabede, her eğitim yuvasına, her 
eğlence merkezine siner. Yazılan ki
tapların satır aralarından, yapılan 
resmin renk ve figürlerinden, bes
telenen bir şarkının melodilerinden 

* hatta görülen bir rüyanın en umul
madık bir yerinden korkunun iğrenç 
başı yükselir. Korkunun yükseldiği 
yerde insan alçalır, o kadar alçalır ki 
ortada kendisi kalmaz. Özgürlük, 
korkunun hakim olduğu topraklar
dan iğrenir, umut boğulur ve elele o 
ülkeyi terkederler. Korkunun kiri in
san vicdanının, hayatın ve hakikatin 
kendisine has renklerini tek bir ren
ge dönüştürür ve onları çürüterek 
yok eder. Korkunun egemen olduğu' 
yerde sevginin ve aşkın her türlüsü 
hür ve korkusuz yüreklere iltica 

eder. 

Son olarak toplumun yüreğine 
korku ekenler, yarattıkları ortamın 
ürkütücülüğünden kendileri kork
maya başlar, bütün toplumla birlikte 
kendi hayatlarının zindan olduğunu 
görürler. Korku ve vehim o kadar 
bulaşıcıdır ki sonunda korkuyu 
amaçlarına ulaşmak için kullananla
rın yüreklerine bir daha silinmeye
cek şekilde yerleşir. 

Bugün tehdit ve korkuyu ege
men kılmak isteyen odakların kim 
olduğu belli değil. Ama bu odaklar 
bu politikanın devletin kurumların
dan kaynaklandığı gibi bir düşünce
yi besleyerek toplumla devleti ve 
devletin bazı kurumlarını karşı kar
şıya getiriyorlar. Dolayısıyla kendi
leri değilse bile niyetleri bellidir. 

Bu öncelikli olduğu ilan ve ka
bul edilen tehditlerin hepsinden da
ha büyük bir tehdittir, şu an yüzünü 
karanlıkta gizleyen, geçmişimizle, 
geleceğimizle birlik, dirlik ve bü
tünlüğümüzle uğraşan bu odakların 
günışığına çıkarılması en acil ve ön
celikli bir görev haline gelmiştir. 

Yoksa çok fazla bir zaman geç
meden şimdiden korkunun kol gez
diği bir ülke haline gelme işaretleri 
taşıyan ülkemiz bir korku ülkesi ha
line gelecektir. Bu Türkiye'yi, top
lumu ve insanı içten içe çürüterek 
yok oluşa sürüklemekten başka bir-
şey değildir. 

Bu, bir yıl önce 75. yılını kutla
dığımız Cumhuriyetimizi bir 'Kor
ku Krallığı' haline getirmek demek
tir. 

Buna biz razı olmuyoruz. İl
gililerden ve yetkililerden de 
müsade edilmemesini bekliyoruz. 

Sabırla, ısrarla ve umutla. 

Salim USLU 

ICorkuyla siyaset yapılan 
ülkelerde toplum, her zaman 

iyi ve kabul gören 
bizimkilerle her zaman kötü ve 

lânetli 'onlar' diye ikiye 
bölünür. İyi ve kabul 

görenler yani 'bizimkiler' her 
türlü yanlışına, kötülüğüne ve 

hukuk dışılığına rağmen 
yasaların üstünde bir 

konuma kavuşur, her zaman 
kötü ve lanetli kabul edilenler 
en sudan bahanelerle yasaların 

en ağır şekilde uygulandığı 
suçlular haline gelirler. 

İmtiyazlı 'bizimkiler' sadece 
siyasi ve ekonomik imtiyazlarla 

yetinmezler, zamanla suç 
işleme imtiyazına da 

sahip olurlar. 
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ündem u SOSYAL 
^^klaşık iki aydır tüm Türkiye 

ayakta. İşçi, memur, esnaf gözünü 
Hükümete dikti. En doğal, sosyal 
ve demokratik haklan olan sosyal 
güvenlik hakları üzerinde oynan
mak istenen oyunu dikkatle izli
yorlar. Gerginlik içerisinde, ümit
lerini koruyarak, tepkilerini birleş
tirerek oyunu bozmaya çalışıyor
lar. 

Sosyal güvenlikle ilgili sorun
ların tarihi oldukça geriye gidiyor. 
Çağdaş bir kurum olarak görülen 
sosyal güvenlik aslında tarihin ilk 
zamanlarından beri çeşitli şekiller
de uygulanıyor. Çalışma yetisini 
yitiren, sakatlanan, iş göremez ha
le gelen, ömrünün son günlerini 
dinlenerek geçirmek isteyenlerin 
güvence oluşturmak amacıyla kur
dukları bir sistem sosyal güvenlik 
sistemi. Aynca çalışanın bu du
rumlarda bakmakla yükümlü ol

duklarının da bir garantisi. Bu bo
yutuyla farklı şekillerde de olsa 
her dönemde gündemde olmuş. 
Modern zamanlarda ise daha da 
kurumsallaşarak, devlet güvence
siyle sistemli bir hale getirilmiş. 
Çalışanlar, çalıştıkları süre boyun
ca ödedikleri primi, çalışma yetile
rini kaybettikleri zaman geri alma
ya başlıyorlar. Bunun yanında di
ğer bazı sosyal yardımlarda en ko
lay şekilde çalışanlara ulaştırılma
ya çalışılıyor. 

Sosyal güvenlik, sosyal devle
tin en önemli kurumlarından biri. 

Sosyal adaletin ve demokrasinin 
de vazgeçilmez öğesi. Emeğinden 
başka birşeyi olmayan insanların 
bir garantisi. Sağlıkları bozuldu
ğunda, işsiz kaldıklarında ya da 
yaşlandıklarında hayatlarını garan
tiye alan bir sistem. Bu boyutuyla 
yurttaşı mağduriyetten koruması, 
eşitliği sağlaması gereken bir sis
tem. Onun içindir ki, sosyal gü
venlik tüm dünyada devletin ga
rantisi altındadır. Türkiye'de de, 
Anayasa'nın 3. ve 60. Maddeleri 
sosyal devlet ve sosyal güvenliği 
devlet garantisi olarak vurgular. 

uÇjajMK, 
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GÜVENLIĞIME 
DOKUNMAİ 

W 
Tüm gelişmekte olan ülkelerde 

olduğu gibi Türkiye'de de sosyal 
güvenlik sistemi ciddi bir kriz için
de bulunuyor. Bunun çok çeşitli 
nedenleri var. Ekonomik ve siyasi 
istikrarsızlık en önemli nedeni. Po
pulist politikalar, kötü yönetim, 
enflasyon, siyasi müdaheleler sis
temin çöküşünü hazırlamış. Bugün 
ise sistem hizmet veremeyecek du
ruma gelmiş. 

HEPİMİZ HEMFİKİRİZ 

Bu noktada Türkiye'de herkes 
hemfikir. Sosyal güvenlik sistemi
mizin mutlaka ve mutlaka bir re
forma ihtiyacı var. Hepimiz az ya 
da çok sistemin içinde bulunduğu 
kirizi, böyle giderse sistemin önü
müzdeki yıllarda hizmet vereme
yecek duruma geleceğini iyi bili
yoruz. Hatta bunu kabul etmek için 

ne rakamlara, ne brifinglere ihtiya
cımız var. Bilgimizi artırabiliriz 
ama bir kez daha yüksek sesle söy-
lüyoru; "Sosyal güvenlik sistemi 
bir kriz içindedir ve hemen bu 
krizden kurtaracak önlemler alın
malıdır." 

Yapılacak reformu anlatırken 
bu noktaya gereğinden fazla vurgu 
yapılmasının bir gerekçesi var. Re
formun hizmet ettiği çevreleri sak
layarak popülizm yapmak. Ajitas-
yon yapmak ve sorunu başka yan
lara çekmek. Bugüne kadar Türki
ye'de sendikalar sosyal güvenlikle 
ilgili bir reforma karşı olduklarını 
hiç söylemediler. Her zaman refor
mun gerekliliğini vurguladılar. Sis
temin içinde bulunduğu durumu 
onlar herkesten iyi biliyorlar ve 
kurtarılması gerekliliğine herkes
ten çok inanıyorlar. 

15 Haziran 
Uluslararası Ps 

kiye'yi ziyaret etti. Bir dizi Reform 
Paketini 'tavsiye' etti. Bunların ara
sında Sosyal Güvenlik Reformu da 
bulunuyordu. IMF, özellikle yaş sını
rının yükseltilmesini istiyordu. Bunun 
karşılığında IMF'nin Türkiye'ye 10 
milyar dolar kredi vereceği iddia edi
liyordu. 

27 Haziran Pazar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba

kanı Yaşar Okuyan Sosyal Güvenlik 
Reformu Yasa Tasarısfna açıkladı. 
Ortada birkaç farklı tasarı bulunuyor
du. 

29 Haziran Salı 
Yaşar Okuyan işçi, işveren ve me

mur konfederasyonlarını ziyaret etti. 
Hak-iş'e de gelen Okuyan, tasarıyla 
ilgili bilgi verdi ve destek istedi. Hak-
İş, tasarının Türkiye gerçeklerine uy
madığını ve kabul edilemez olduğu
nu açıkladı. 

1 Temmuz Perşembe 
Ekonomik ve Sosyal Konsey, Sos

yal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı
nı görüşmek üzere Başbakan Bülent 
Ecevit Başkanlığında toplandı. Top
lantıdan, sivil kesimin bir taslak ha
zırlaması ve bir hafta sonra toplana
cak ESK'ya sunması kararı çıktı. 

if uımi 
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REFORM AMA 
NASIL? 

Üzerinde uzlaşılamayan nokta 
reformun nasıl olacağı. Reform 
Türkiye gerçeklerine uygun, çalı
şanların lehine, sosyal boyutlu ve 
insan merkezli mi olacak; yoksa 
birilerinin istek ve direktifleri doğ
rultusunda, hazineyi kurtarmak ya 
da birilerine para hortumlamak 
için mi yapılacak? 

Tartışmalar burada başlıyor. 
Ortada bir tartışma varsa, tersi uz
laşmadır. Sorunun tüm çevreleri 
oturup konuyu konuşmak ve bir 
ortak noktaya varmak zorundadır. 
Bu ortak nokta, hem devletin çı
karlarını, hem de yurttaşın çıkarla
rını birleştirmeli, ikisini de mağdur 
etmeden sonuçlanmalıdır. 

Türkiye'nin sorunları üzerine 
hemen heryerde ve hergün konu
şuluyor. Genel olarak sorunlara 
baktığınız zaman çözümlerinin 
çok zor olmadığım çok rahatlıkla 

görebiliyorsunuz. Ama dengeler 
adına, çıkarlar adına sorunların çö-
zülmemesinde bir kararlılık oldu
ğunu da görüyorsunuz. Seçimler, 
rantiye çevreleri, çıkarlar, gelecek 
kaygısı, vatanseverlik duygusunun 
yokolması, dalkavukluk ve benze
ri birçok nedenle sorunlar ya erte

li Mitti ayrr 
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ata 

leniyor ya da bilerek 
çözülmüyor. 

Sosyal güvenlikle 
ilgili sorunlarda aynı 
faktörler geçerli. So
runu çözmek hiç ama 
hiç zor değil. Ancak 
kararlılık gerektiriyi-
or, uzlamşa gerektiri-
yior. Bu sağlanabilir
se, Türkiye'nin bütün 
bir geleceğini ilgilen
diren, yalnızca bizi 
değil bizden sonraki 
nesilleri de kaygılan
dıran bu sorun çözüle
bilecek. 

SOSYAL 
GÜVENLİK 

NASIL SORUN OLDU? 

Sosyal Güvenlik sisteminin kri
zin iki önemli nedeni, sorunun yal
nızca yaştan ibaret olarak görül
mesi ve SSK'ya yönelik siyasi 
müdahalelerdir. 



Türkiye'de, birçok sorunda ol
duğu gibi Sosyal Güvenlik soru
nunda da siyasi partiler söylemle
rinde iktidar-muhalefet çelişkisi 
sergilemişlerdir. 

İktidarda iken sorunun çözümü 
için kararlı adım atmayan siyasi 
partiler, muhalefette durumdan ya-
kınmışlardır. Bunun yanında po
pülist politakalarla Sosyal Güven
lik Yasası'na yapılan müdaheleler 
yasayı yaz-boz tahtasına dönüştür
müştür. 

"Emeklilik Yaşmın Yükseltil-
mesi"ne kilitlenen sosyal güvenlik 
krizi, 1950'lerden bugüne kadar 
IMF ve Dünya Bankası'nın çıkar
ları doğrultusunda ya da siyasi çı
kar ve popülist politakalarla için
den çıkılamaz hal almıştır. 

1950 Yılında "İhtiyarlık Sigor
tası" adı altında yapılan düzenle
melerle kadın ve erkekte emeklilik 
yaşı 60 olarak belir
lenmiştir. 

1965 yılında 
emeklilik yaşı kadın
da 55, erkekte 60 ol
muştur. 

1969 yılında yaş 
koşulu aranmaksızın 

L kadınlarda 20, erkek
lerde 25 yıl çalışma 
süresi belirlenerek kadınlarda 38, 
erkeklerde 43 yaşma emeklilik dü
zenlemesi yapılmıştır. 

* 

ANAP iktidarda iktidarları dö
neminde yasada yumuşak geçiş 
süreci benimsenmiş ve 1986 yılın
da 55-60 yaş düzenlemesine dö
nülmüştür. Bu uygulama da 1 
Ocak 1990'da başlamıştır. 

i 3 yıl 9 ay süre ile devam eden 
' Süleyman DEMİREL başkanlığın

daki 49. ve Tansu ÇİLLER baş
kanlığındaki 50. DYP-CHP (SHP) 

koalisyon hükümetleri döneminde 
Sosyal Güvenlik sistemiyle ilgili 
düzenlemeler krizin derinleşmesi
ne neden olmuştur. Sosyal Güven
lik Kuruluşları bakımından Bağ-
Kur'un kronikleşmesi sorununa 
çözüm bulunması yanında Sosyal 
Sigortalar Kurumu da büyük mali 
darboğazın eşiğine getirilmiştir. 

Bu aşamadan sonra kriz derin
leşirken, sonraki hükümetler de 
soruna köklü çözüm getiremediler. 
Tartışmalar devam ederken sorun 
da içinden çıkılamayacak derece
de büyüdü. 54. Hükümet döne
minde bir yasa hazırlandı ve yasa 
üzerinde işçi-işveren ve Hükümet 
anlaşmaya vardı. 55 ve 56. Hükü
metler döneminde bu uzlaşmanın 
korunduğu yasa, ne yazık ki 
TBMM gündemine gelemedi ve 
yasalaşamadı. Böylece sorun 1999 
yılma, 57. Hükümet dönemine ta
şınmış oldu. 

UZLAŞMA VE ATILIM 

57. Hükümet, programında 
kendisini bir uzlaşma ve atılım 
Hükümeti olarak tanımladı. Bun
dan bizim anladığımız, yapılacak 
reformların tüm tarafların ortak 
mutabakatıyla yapılmasıydı. An
cak gelişmeler, uzlaşmanın hükü
met tarafından farklı tanımlandığı
nı, uzlaşmadan kastedilenin taraf
lara sorup kendi bildiğini okumak 
olduğunu gösterdi. 
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TESK, TZOB, TOBB ve TÜSİAD 
Genel Başkanları Hilton'da bir ak
şam yemeğinde biraraya geldiler. 

2-4 Temmuz 
Hak-İş, Türk-İş ve DİSK uzmanla

rı alternatif Yasa Tasarısı üzerine ça
lışmalar yaptılar. 

5 Temmuz Pazartesi 
ESK'nın sivil kanadının uzmanları 

TİSK'te biraraya geldiler. İş Güven
cesi ve Sendikal Güvence konusun
da anlaşma sağlanamayınca toplan
tı sona erdi. 

8 Örgütün Genel Başkanları 
TİSK'te biraraya geldiler. 

Uzmanlar yeniden toplanarak an
laşılan maddeleri metin haline getir
diler. 

6 Temmuz Salı 
Hak-İş, Türk-İş, DİSK, TZOB ve 

TİSK Genel Başkanları Türk-İş'te bi
raraya geldiler. İş Güvencesi ve 
Sendikal Güvence konusunda an
laşma sağlanamayınca TİSK, anlaş
ma sağlanan konuların da ortak bir 
metin olarak sunulmasını reddetti. 
Örgütler, kendi metinlerini Hükümete 
sunmak üzere ayrıldılar. 

Hak-İş Başkanlar Kurulu toplandı. 

7 Temmuz Çarşamba 
İşçi ve işveren temsilcileri kendi 

hazırladıkları tasarıları Hükümete 
sundular. 



54.Hükümet döneminde hazır
lanan yasa tasarısı üzerinde tüm 
kesimler uzlaşmıştı. Bu uzlaşma, 
55 ve 56. Hükümetler döneminde 
de devam etti. 56. Hükümet döne
minde Başbakan Bülent Ecevit'in 
Başkanlığında toplanan 8 Şubat 
tarihli Ekonomik ve sosyal Kon
sey sonrasında bir alt komite oluş
turuldu ve bu komite başta sosyal 
güvenlik olmak üzere çalışanların 
sıkıntılarıyla ilgili 11 toplantı ya
parak bir uzlaşmaya varmıştı. 

Ancak 57. Hükümet'in iş başı
na gelmesinden hemen sonra 
ufukta yine IMF heyeti göründü. 
Geldiler, her zamanki gibi incele
melerde bulundular ve her zaman
ki gibi bir reçete yazıp gittiler. 

Bu reçetenin içinde sosyal gü

venlik de vardı. Haziran ayının 
sonlarına doğru IMF baskısıyla 
oluşturulan yasanın önce söylenti
leri gelmeye başladı. Ancak ne 
söylentilerde, ne de daha sonra or
taya çıkan yasada uzlaşmanın 
emarelerine rastlanamadı. Hatta 
tartışmaların başlaması sonrasında 
da varılan uzlaşmalar dikkate alın
madı. 

IMF'NİN SOSYAL 
GÜVENLİK YASA 

TASARISI 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Yaşar Okuyan, işe hızlı 
başladı. Üzerine büyük yük almış
tı. Sosyal Güvenlik gibi 65 milyon 
insanımızı ilgilendiren bir konuda 
kendisinden reform bekleniyordu. 

Okuyan, önce reformla ilgili 
çalışmaların başlatıldığını açıkla
dı. Bu saatten sonra günlerce süre
cek bir spekülasyon fırtınası başla
dı. Yaş konusunda, geçiş dönemi 
konusunda, kayıtdışı istihdamın 

önlenmesi konusunda, iş güvence
si ve işsizlik sigortası konusunda 
söylentiler dolaşıyor, ancak net 
veriler elde edilemiyordu. 

Bu arada Ekonomik ve Sosyal 
Konsey'in 2 Temmuz'da toplana
cağı açıklandı. Gündemde Sosyal 
Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı 
vardı. Ancak konsey tarihi çok 
yaklaşmasına rağmen taraflara ta
sarı ulaşmamıştı. 

Önce gazetecilerin elinde bir 
tasarı dolaşmaya başladı. Ancak 
konseye birkaç gün kala konfede
rasyonumuza asıl tasan ulaştı. Bu 
tasarıyla gayri resmi tasarı arasın
da ciddi farklar vardı. Konseyin 
yapılacağı gün ise konfederasyon
lara farklı tasarıların gönderildiği 
ortaya çıktı. DİSK'e gönderilen ta
sarıyla diğer konfederasyonlara 
gönderilen tasarıda da önemli 
farklılıklar vardı. 

Bu farklılıkların, tasarının şe
killenme sürecinde olmasından 
kaynaklandığı ifade edildi. Ancak 
böyle önemli bir konuda böyle bir 



8 Temmuz Perşembe 
Yurt genelinde eylemler başladı. 

9 Temmuz Cuma 
Bakanlar Kurulu toplandı. Sosyal 

Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı, iş
çi ve işverenin görüşleri dikkate alın
maksızın Bakanlar Kurulu'ndan geç
ti. Emeklilik yaşı 58-60 olarak belir
lendi. Memurlara yapılacak maaş 
zam oranı % 20 olarak belirlendi. 

12 Temmuz Pazartesi 
Nevzat Ercan ve bazı DYP'liler 

Hak-İş'i ziyaret ederek, Sosyal Gü
venlik Yasa Tasarısı'na karşı olduk
larını açıkladılar. 

Türk-iş Başkanlar Kurulu toplana
rak, Türk-İş'in eylem programını 
açıkladı. 

13 Temmuz Salı 
Hak-İş Başkanlar Kurulu toplana

rak Eylem Programı'nı açıkladı. 

YENİ UZLAŞMA 
ARAYIŞLARI 

Ekonomik Sosyal Konsey'de 
işçi kesiminin tasarıya yönelik 
eleştirileri ve üzerinde uzlaşılmış 
bir metin hazırlanması yönündeki 
teklifler üzerine Başbakan Bülent 
Ecevit Konsey'in bir hafta sonra 

yeniden toplanması ve sivil ke
sim tarafından hazırlanacak bir 
tasarının Konsey'e getirilmesini 
istedi. 

Bunun üzerine, Hak-İş, Türk-
İş, DİSK, TİSK, TOBB, TZOB, 
TESK ve TÜSİAD temsilcileri 
aynı gün akşam bir yemekte bi-
raraya gelerek gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar önemli noktalar
da üzerinde anlaşmaya vardılar. 
Bu aşamadan sonra uzmanların 
biraraya gelerek ortak bir tasan 
hazırlaması kararlaştırıldı. 

Sonraki günlerde, Hak-İş, 
Türk-İş ve DİSK uzmanları, işçi 
kesimi adına bir tasarı hazırladı
lar. Tasarıda, daha çok 54. Hükü
met döneminde tüm tarafların 
üzerinde anlaşmaya vardığı, son
raki hükümet dönemlerinde de 
üzerinde çalışılan metin esas 
alındı. Ayrıca "İş Güvencesi ve 
Sendikal Güvence" konusunda 
da yasal değişikliklerin yapılma
sı öngörüldü. 

İşçi konfederasyonlarının uz
manları 5 Temmuz Pazartesi gü
nü TİSK'te biraraya geldiler. Ta
san, TİSK'in tasarısıyla birleşti-
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çelişkinin oluşmuş olması, tasan-
nın taraflara çok geç ulaştırılmış 
olması, aslında tarafların görüşle
rine hiç de ihtiyaç duyulmadığının 
bir göstergesi idi. 

Buna rağmen konfederasyonu
muzda geceli gündüzlü sürdürülen 
çalışmalarda tasarı aynntılı şekil
de incelendi. Eleştirilerimiz, öne
rilerimiz, karşı çıktığımız, onayla
dığımız noktalar belirlendi. İstek
lerimiz, çözüm önerilerimiz dile 
getirildi. Ve hazırladığımız rapor 2 
Temmuz tarihinde ESK'da tarafla
ra sunuldu. Bu raporun bir özetini 
ileriki sayfalanmızda bulabilirsi-

14 Temmuz Çarşamba 
Türk-İş, Hak-İş, DİSK, KESK, Tür

kiye Kamu-Sen, Memur-Sen, Türki
ye İşçi Emeklileri Cemiyeti, Tüm İşçi 
Emeklileri Derneği, Tüm Bağ-Kur 
Emeklileri Derneği, TMMOB, Türk 
Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar 
Birliği, Türk Tabibleri Birliği, Türk Ve
teriner Hekimleri Birliği ve TÜRMOB 
Genel Başkanları Türk-İş'te biraraya 
geldiler ve ortak hareket etme kararı 
aldılar ve bir bildiriyle kamuoyuna 

"Emek Platfor-



rilecek ve ortak bir metin oluşturu
lacaktı. Ancak TİSK'in iş güvence
si konusunda olumsuz tutumu ne
ticesinde bu görüşme yarıda kesil
di. 

Bunun üzerine ESK'nın sivil 
kanadını oluşturan örgütlerin baş
kanları aynı gün yeniden biraraya 
geldiler. Uzmanlar da üzerinde an
laşılan maddeleri yeniden görüşe
rek, ortak bir metin ortaya çıkardı
lar. Ancak bu toplantıda da iş gü
vencesi nedeniyle bir anlaşma sağ
lanamadı. 

Ertesi gün Hak-îş, Türk-İş, 
DİSK ve TİSK, Türk-İş Genel 
Merkezi'nde biraraya geldiler. 
Uzun tartışmalar sonucunda 46 
Madde'nin 42'si üzerinde uzlaşma
ya varıldı. Ancak İş Güvencesi ve 
Sendikal Güvence konularında 
TİSK uzlaşmaya yanaşmayınca 
ortaya iki ayrı taslak çıkmış oldu. 

Sivil örgütler kendi taslaklarını 
Başbakan'a ilettiler. Ekonomik 
Sosyal Konsey yeniden toplanma
dı ve 9 Temmuz'da Bakanlar Kuru
lu toplandı. Bakanlar Kurulu'ndan 
iki şok edici karar çıktı. Birincisi, 
Sosyal Güvenlik Reformu Yasa 
Tasarısı, gerek geçiş dönemi, ge
rek emeklilik yaşı, gerekse diğer 
bazı maddelerinde uzlaşma hiç 
dikkate alınmaksızın imzaya açıl
dı. İkinci karar ise, Memurlara ya
pılacak maaş zammının % 20 ora
nında belirlenmesiydi. 

Bu iki karar Türkiye'de tam an
lamıyla infiale sebeb oldu. 10 
Temmuz Cumartesi'den itibaren 
çeşitli örgütler eylemlere başladı
lar. Türk-İş Konfederasyonu 12 
Temmuz'da Başkanlar Kurulu'nu 
toplayarak eylem programını açık
ladı. 13 Temmuz'da da Hak-İş Ge
nişletilmiş Başkanlar Kurulu top
landı ve Sosyal Güvenlik Yasa Ta-
sansı'na karşı yapılacak eylemleri 
gündemine aldı. 

HAK-İŞ BAŞKANLAR KURULU 
SONUÇ BİLDİRGESİ 

13 TEMMUZ 1999 

Hak-Iş Başkanlar Kurulu, 13 Temmuz 1999 tarihinde olağanüstü gün
demle toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: 

57. Hükümet tarafından, sosyal tarafların görüş ve önerileri gözardı 
edilerek, toplumun beklentileri, Türkiye'nin toplumsal ve demografik 
yapısı dikkate alınmayarak alelacele hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nda 
görüşülerek TBMM'ye sunulan Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı, tüm ça
lışanları, emeklileri ve ailelerini mağdur edecek düzenlemeler içermek
tedir. 

Tasarının bu haliyle yasalaşması, mezarda emeklilik anlamına gel
mektedir. Başkanlar Kurulumuz, toplumu infiale sevkeden bu tasarının 
yasalaşmaması ve tasarının olumsuzluklarını kamuoyuyla paylaşmak 
için demokratik yollardan bir dizi eylemi önümüzdeki günlerde gerçek
leştirme kararı almıştır. 
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Buna göre: 

Öncelikle, Başkanlar Kurulumuz, emeğin birlikteliğinin gelişerek de
vam etmesinden yanadır. Bu konuda yapılacak miting ve eylemlerin, 
ortaklaştırılarak dayanışmanın güçlendirilmesini savunmaktadır. Böy
lelikle eylemlerin daha geniş katılımlı ve daha etkin hale getirilmesi ko
nusunda ilgili konfederasyonlara çağrıda bulunmaktadır. Bu bağlamda 
Hak-İş, diğer konfederasyonların eylemlerine katkı verecek ve elinden 
gelen desteği sağlayacaktır. 

Hak-İş Başkanlar Kurulu'nun aldığı kararlar uyarınca, sürekli eylem 
programı çerçevesinde Türkiye genelinde "Emeğe Saygı Mitingleri" 
düzenlenecektir. 

Bu amaçla; 15 Temmuz 1999 Perşembe güriu, Seydişehir'de geniş 
katılımlı bir miting; 17 Temmuz 1999 Cumartesi günü Kayseri'de çalı
şanların eş ve çocuklarının da katılımıyla bir miting yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Ayrıca, 17 Temmuz 1999 Cumartesi günü İstanbul'da "Mezarlık İş
gali" türünde bir eylem biçimi gerçekleştirilecektir. 

Bölgesel eylem planı çerçevesinde İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Gaziantep, İskenderun, Diyarbakır, Van, Giresun, Trabzon, Sivas, 
Çorlu ve Karabük'te eylem komiteleri oluşturulmuş olup, çevre il ve 
ilçelerdeki çalışanların da katılımıyla art arda eylem ve mitingler dü-

Konfederasyonumuz, Türkiye ge
nelinde il teşkilatları aracılığıyla 
Mezarda Emekliliğe Hayır" imza 

kampanyası başlatmıştır. Teşkilatı
mızdan gelecek imzalı metinler An
kara'da TBMM Başkanlığı'na ve 
Başbakanlığa sunulacaktır. 

Yasa geri çekilene kadar tüm üye 
işçilerimiz yakalarına siyah kurdela 
takacaklardır ve işyerlerinde "Mezar
da Emekliliğe Hayır" Bildirisi oku
nacaktır. Kamuoyunu bilgilendirmek 
ve haklı tepkilerimizi dile getirmek 
amacıyla, mobil propaganda araçları
nın, tüm teşkilat binalarımıza asıl
mak üzere siyah pankart ve afişlerin 
hazırlanmasına karar verilmiştir. 

Bütün bu eylemlere rağmen, Hükü
metin Mezarda Emeklilikte ısrar et
mesi durumunda, sendikal hareketin 
geleneğinde varolan ve yaptırım gü
cüne sahip diğer eylem türleri zaman 
içerisinde uygulamaya konulacaktır. 

15 Temmuz Perşembe 
Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı 

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler Komisyonu'na geldi. Komis
yona, Hak-İş, Türk-İş, DİSK, TİSK, 
TESK ve Türkiye İşçi Emeklileri Ce
miyeti katılarak görüşlerini sundu. 

Hak-İş öncülüğünde Seydişehirde 
bir miting düzenlendi. 

Türkiye genelinde Emek Platfor-
mu'nu oluşturan örgütlerin Şube 
Başkanları iktidardaki partilerin tem
silciliklerine siyah çelenk bıraktı. 

Türkiye genelinde 48 ilde miting 
düzenlendi. 

DTP Hak-İş'i ziyaret etti. 

16 Temmuz Cuma 
KESK, Türkiye Kamu-Sen ve Me-

mur-Sen, TBMM SAÇSİ Komisyo
nu'na görüşlerini sundu. 

Emek Platformu Manisa Şube 
Başkanları bir basın açıklaması yap
tılar 

Hak-İş Altan Öymen'i ziyaret etti. 
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17 Temmuz Cumartesi 
istanbul Şişli Abide-i Hürriyet Mey-

danı'nda geniş katılımlı bir miting dü
zenlendi. 

Kocaeli Sendikalar Birliği Koca-
eli'nde bir miting düzenledi. 

Konya, İzmir, Kayseri, Bursa'da 
mitingler yapıldı. 

Emek Platformu uzmanları Çalış-



EMEK 
PLATFORMU 
KURULUYOR 

İşçi ve Memur Konfederasyon
ları da eylem programlarını açık
ladılar. Bu aşamada, konfederas
yonumuzun uzun bir süredir çaba 
harcadığı emek örgütlerini bir ara
ya getirme çalışmaları sonuç ver
di. İşçi, Memur, Emekli ve Meslek 
örgütleri 14 Temmuz 1999 tarihin
de biraraya geldiler. Başta Sosyal 
Güvenlik Reformu ve memurlara 
yapılan sefalet ücreti olmak üzere 
çalışanları ve ülkemizi yakından 
ilgilendiren birçok konuda ülke 
genelinde ortak eylem kararı 
alındı. 

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 ECZACILAR BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ, 

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRMOB GENEL 
BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİ ORTAK AÇIKLAMASI 

(ANKARA, 14 TEMMUZ 1999) 

14 Temmuz 1999 günü yapılan toplantıya katılan tüm kuruluşlarımız, 
güç ve eylem birliği içindedir. Kuruluşlarımız, haklı taleplerimiz karşı
sında Sayın Başbakanın ve diğer yetkililerin yaptıkları açıklamaları 
üzüntüyle karşılamıştır. Hükümetler tehdit ve çarptırma yoluna başvur-
mayıp, mesajları doğru anlama ve yorumlama sorumluluğuna sahip ol
malıdır. İşçi, memur, emekli hiçbir zaman halkla karşı karşıya gelmez. 
Bu insanlarımız halkın kendisidir. 57. Hükümetin, memur ve emekli ay
lıkları, sosyal güvenlik reformu, uluslararası tahkim, özelleştirme ve ta
rım ve hayvancılık konularında IMF'nin talimatları doğrultusunda ve ül
kemizin ve halkımızın çıkarları aleyhinde aldığı kararlar, halkımızın so
runlarını daha da artırmaktadır. Sosyal Güvenlik Reformu adı altında su
nulan taslak, sosyal devleti ve sosyal güvenlik kuruluşlarını çökertecek, 
mezarda emekliliği getirecek, kaçak işçiliği yaygınlaştıracak, özel sigor
tacılığı güçlendirecektir. 

Kuruluşlarımız, memur ve emekli aylıklarına yapılan zam oranının 
artırılması ve insan onuruna yaraşır bir düzeye yükseltilmesi, sosyal gü
venlik reformu tasarısının görüşülmesinin durdurularak sigortalıların ve 
emeklilerin çıkarları ve talepleri doğrultusunda düzeltilmesi, sosyal dev
letin korunması ve uluslararası tahkimin ve özelleştirmenin engellenme
si için verilecek meşru ve demokratik mücadelede tam bir işbirliği, güç-
birliği ve bütünlük içinde hareket edeceklerdir. Kuruluşlarımızın ülkemi
zin her tarafındaki yerel örgütleri de aynı anlayış içinde davranacaklar
dır. 

Bu ilişki, ülkemizi ve halkımızı ilgilendiren tüm sorunaları da içere
cek biçimde geliştirilecek ve sürekli kılınacaktır. 

Bu taleplerimizin yerine getirilmemesi durumunda, üç işçi konfede-
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rasyonu, Ekonomik ve Sosyal Konsey'den çekilecektir. 

Yapılacak eylemlerin koordinasyonu için bir merkezi eylem komite
si oluşturulmuştur. Bu merkezi eylem komitesi ile bağlantı içinde çalış
mak üzere, her ilde yerel eylem komiteleri de oluşturulacaktır. Birlikte 
yapılacak eylemlerde merkezi eylem komitesinin belirlediği kurallar 
içinde hareket edilecek ve yalnızca belirlenmiş sloganları içeren pan
kartlar kullanılacaktır. 

Kuruluşlarımızın kendi yetkili organlarında alınan kararlar doğrultu
sunda yapacakları eylemler, tüm kuruluşlar tarafından aktif biçimde des
teklenecektir. 15 Temmuz 1999 günü tüm illerde Hükümeti oluşturan si
yasi 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 örgütle
rine yapılacak ziyaretler ve 24 Temmuz 1999 günündeki Ankara mitin
gi, kuruluşlarımız tarafından birlikte düzenlenecektir. 

Hak-İş, çalışanların talepleri karşılanıncaya kadar eylemlerin devam 
etmesi yönünde karar almıştı. 3 Ağustos tarihinde Emek Platformu'nun 
Genel Başkanları DİSK'e bağlı Genel-îş Sendikası'nda biraraya geldiler. 
Platform'a, Türk-İş'i temsilen Genel Sekreter Şemsi Denizer katıldı. Ya
pılan toplantı sonucu bir dizi eylem karan alındı ve yayınlanan bir bildi
riyle eylemler kamuoyuna duyuruldu. 

Bu sorunların çözülmemesi durumunda, işçisi ve memuruyla tüm ça
lışanlar üretimden gelen güçlerini kullanacaktır. Ülkemizin her zaman
kinden daha fazla huzura ihtiyacının olduğu bir dönemde, Hükümetimi
zin ve siyasi parti yetkililerinin bu haklı taleplerimizi gözönünde bulun
duracağını umut etmek istiyoruz. 

Bu önemli sorunlarımız Sayın Cumhurbaşkanı, TBMM'nin Sayın 
Başkanı, Sayın Başbakan, Sayın Parti Başkanları ile de görüşülerek ken
dilerine aktarılacaktır. 

açıklaması yapıldı. 

19 Temmuz Pazartesi 
Emek Platformu örgütlerinin tüm 

Şube Başkanları Ankara'da biraraya 
gelerek, iktidarda bulunan üç siyasi 
partinin genel merkezlerine siyah 
çelenk koydular. 

Emek Platformu Genel Başkanları 
Hak-İş'te, biraraya geldiler ve bir ak
şam yemeği yediler. 

20 Temmuz Salı 
24 Temmuz'da yapılacak mitinge 

ilişkin Ankara Valiliği'ne bilgi verildi. 
Mitinge ilişkin hazırlıklar hızlandırıldı. 
Cumhurbaşkanfndan randevu isten
di. 

Emek Platformu Uzmanları, Ana
dolu Ajansı muhabirlerine Sosyal 
Güvenlikle ilgili bir brifing verdiler. 

21 Temmuz Çarşamba 
Emek Platformu, Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanlığı'na yürüdü. 

22 Temmuz Perşembe 
Emek Platformu Başkanları, 24 

Temmuz eylemini görüşmek üzere 
Türk-İş'te biraraya geldiler. 

DYP Genel Başkanı TansuÇiller, 
Hak-İş'i ve Türk-İş'i ziyaret ederek 
mücadelemize destek verdiklerini 
açıkladı. 

23 Temmuz Cuma 
Emek Platformu Eylem Komitesi 

24 Temmuz öncesi son toplantısını 
yaparak ayrıntıları görüştü. 



14 Tem
muz tarihinde 
biraraya gelen Ge
nel Başkanlar, daha önce 
örgütlerin kendi belirledikleri ey
lemlerin, diğer örgütler tarafından 
da desteklenmesi kararını almış
lardı. Taleplerimizin yerine getiril
memesi durumunda ise üretimden 
gelen gücümüz kullanılacaktı. 

14 Temmuz'dan sonra yurt ça
pında yapılan eylemlerin bazıları 
şu şekildeydi: 

15 Temmuz 
Hak-İş'in öncülüğünde Seydi

şehir'de bir miting düzenlendi 

Emek Platformu'nu oluşturan 
örgütlerin şube başkanları, iktidara 
mensup üç siyasi partinin kendi il
lerindeki temsilciliklerine siyah 
çelenk koydular. 

Yurt genelinde 48 ilde eylemler 

gerçekleştirildi. 
16 Temmuz 
Manisa Alaşehir'de bir eylem 

gerçekleştirildi. 

17 Temmuz İstan
bul, İzmir, Konya, Kocaeli, Bur
sa ve Kayseri'de mitingler yapıldı 

18 Temmuz 
Ankara'da bir basm açıklaması 

yapıldı, Adana'da bir miting ger
çekleştirildi. 

19 Temmuz 
Emek Platformu'nun oluşturan 

örgütlerin tüm şube başkanları An
kara'da toplanarak uzun bir yürü
yüş gerçekleştirdiler. Başkanlar, 
iktidardaki partilerin genel mer
kezlerine siyah çelenk koydular. 

21 Temmuz 
Çalışanlar Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı'na yürüdüler 
ve burada sabahladılar. 

24 Temmuz 
Ankara'da "Mezarda Emeklili

ğe ve Sefalet Ücretine Hayır" mi
tingi gerçekleştirildi. 

29 Temmuz 
Emek Platfor-

mu'na üye örgütlerin ba-
zılan, daha önce aldıkları ka

rar çerçevesinde bir saatlik iş bı
rakma eylemi yaptılar. 

4 Ağustos 
Emek Platformu Kızılay'da 

oturma eylemi yaptı. Daha sonra 
TBMM'ye yürüyen Genel Başkan
lar, Meclis Başkanı ve Siyasi Par
tilerin Grup Başkan Vekilleriyle 
görüştüler. 

5 Ağustos 
Emek Platformu Genel Baş

kanları TBMM'de grubu bulunan 
siyasi partilerin grup başkan ve ve
killeriyle görüştüler. 

Eylemlerin tamamı bunlar de
ğildi. Her örgüt ayrıca bireysel ey
lemler gerçekleştirdi. Hak-İş ola
rak, imza kampanyası, siyasi parti
lere faks kampanyası, siyah kurde-
la takarak protesto gibi çeşitli ey
lemleri gerçekleştirdik. Bu arada 
teknik çalışmalarımızı da devam 
ettirerek, TBMM'deki gelişmeleri 
yakından izledik ve sürekli alter
natifler ürettik. Bilgilendirme ve 
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malzeme sunma konusunda yılma
dan, bıkmadan, sabırla çalıştık. 
Türkiye'nin neresinden olursa ol
sun, faksla, telefonla, e-mail'le ge
len soruları cevaplandırdık, bilgi 
akışını sağladık. 

Bu arada siyasi partilere yöne
lik ziyaretle limiz ve bilgilendirme 
çalışmalarımız da devam etti. Sü
reç boyunca, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, DYP Grup Baş-
kanvekili Nevzat Ercan ve bir grup 
DYP'li, CHP Genel Başkanı Altan 
ÖYMEN, DTP Genel Başkanı İs
met Sezgin ve bir grup DTP'li, 
DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demi-
rel ve FP Genel Başkanı Recai Ku
tan ve bir grup FP'li ile görüşüldü 
ve tasarıya ilişkin görüşlerimiz ak
tarıldı. 

Avrupa Sendikalar Konfederas
yonu (ETllC) Genel Sekreteri 
Emillio Gabaglio da gönderdiği 
mesajda mücadelemizi destekle-
iiklerini açıkladı. 

YASANIN SEYRİ 

Bakanlar Kurulu'nda görüşüle
rek TBMM'ye gönderilen yasa ta
sarısı, 15 Temmuz'da TBMM Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu'nda görüşülmeye baş
landı. Komisyon ilk gün Türk-İş, 
Hak-İş, DİSK, TİSK, TESK ve 
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiye-
ti'ni dinledi. 

Hak-İş adına komisyona Genel 
Başkanımız Salim USLU katıldı. 
Uslu, tasarıyla ilgili genel bir de
ğerlendirme yaparak, bu şartların 
Türkiye gerçekleriyle örtüşmedi-
ğini, tasarının kabul edilmesi duru
munda sosyal adaletin zedelenece
ğini dile getirdi. 

Komisyon 16 Temmuz'da da 
KESK, Kamu-Sen, Memur-Sen'i 
dinledi. İktidar partisi üyelerin de 
çoğunlukla karşı çıktığı tasan, Ko
misyondan geçerek Plan ve Bütçe 
Komisyonu'na gönderildi. 

Plan ve Bütçe Komisyonu'na 
ilk gün Genel Başkan Yardımcımız 
Hüseyin Tanrıverdi katıldı. Bu ara
da Türkiye çapında yapılan eylem
ler kendisini gösterdi. Plan ve Büt
çe Komisyonu tasarıyı bir alt ko
misyona gönderdi. Aynı tarihlerde 
Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanı 
Yaşar Okuyan arasında görüşmeler 
yapılıyordu. Hükümet süreç bo
yunca işçilerin taleplerini dikkate 
almaz, hatta aşağılarken, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar 
Okuyan da Emek Platformu'nu 
bölmek için özel gayret gösteri
yordu. 

29 Temmuz 1999 Perşembe gü
nü Emek Platformu ülke çapında 
bir saatlik iş bırakma eylemini ger
çekleştirecekti. Ancak Türk-İş'ten 
tüm teşkilata çekilen yazıda, Plan 
ve Bütçe Komisyonu'nun Türk-
İş'in isteklerini kabul etmesi nede
niyle eylemin iptal edildiği belirti
liyordu. 
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24 Temmuz Cumartesi 
Ankara'da yaklaşık yarım milyon 

insan toplandı ve hep bir ağızdan 
"Mezarda Emekliliğe ve Sefalet Üc
retine Hayır" sloganını attı. 

Emek Platformu Genel Başkanları 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i 
ziyaret etti. Ziyaret sonrası Başkan
lar Hak-iş'te biraraya geldiler. 29 
Temmuz Perşembe günü tüm Türki
ye'de bir saatlik iş bırakma eyleminin 
gerçekleştirilmesi için çalışmalar 
başlatıldı. 

26 Temmuz Pazartesi 
Yaşar Okuyan Emek Platformu'nu 

bölmeye yönelik açıklamalarda bu
lundu. Açıklamalar Emek Platformu 
tarafından sert bir dille eleştirildi. 

27 Temmuz Salı 
Eylemlerin etkisiyle Sosyal Gü

venlik Yasa Tasarısı Alt Komisyona 
havale edildi. Yaş ve geçiş dönemi 
konusunda yumuşama sinyalleri ve
rildi. 

28 Temmuz Çarşamba 
Emek Platformu Genel Başkanları 

Türk-İş'te toplandılar ve bir saatlik 
üretimden gelen gücü kullanma ey
lemini görüştüler. Eylemin ertelen
mesi, ancak hazırlıklarını yapmış 
olan kuruluşların eylemi gerçekleştir
mesi kararı alındı. 

•  • • ;  



Aynı gün toplanan Emek Plat
formu Başkanlar Kurulu, Tasarının 
son halinden habersiz olarak, Hü
kümeti izlemek amacıyla eylemin 
ertelenmesi kararını aldı. Eylem 
için hazırlıklarını yapmış örgütler 
ise bireysel olarak eylemlerini ger
çekleştirecekti. 30 Temmuz Cuma 
günü Başkanlar yeniden toplandı. 
Aynı gün Türk-İş Hükümetle an
laştığını, geçiş döneminde istekle
rinin kabul edildiğini, ancak 58-60 
yaştan Hükümetin geri adım atma
dığını, sadece bunun için de eylem 
yapılmayacağını duyurdu. Emek 
Platformu'nun diğer üyeleri ise ta
sarının bu haliyle kabul edilemez 
olduğunu açıkladılar. 30 Tem-
muz'da iki kez üst üste Başkanlar 
Kurulu'nu toplayan Hak-İş, şu bil
diriyi yayınladı: 

HAK-İŞ GENİŞLETİLMİŞ 
BAŞKANLAR KURULU 

SONUÇ BİLDİRGESİ 

Hak-lş Başkanlar Kurulu, bugün ikinci 
toplantıda aşağıdaki kararları almıştır. 

30 TEMMUZ 1999 

kez yaptığı olağanüstü 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi tamamlanan Sos
yal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı, çalışanların taleplerini karşılamak
tan uzaktır. Tasarıda, 24 Temmuz 1999 tarihinde 15 örgütten oluşan 
Emek Platformu nun Kızılay'da gösterdiği tepki doğrultusunda olumlu 
değişiklikler yapılmış olmasına karşın, çalışanların sorunları bir paket 
halinde ele alınmadığı için başkanlar kurulumuz tarafından eksik ve 
kaygı verici olarak değerlendirilmiştir. 

Tasarıda, yeni işe başlayanlar için emeklilik yaşı ve prim gün sayısı 
Türkiye şartlarına aykırı şekilde yüksektir. 

SSK'nın özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulması tasarıda yer 
almamaktadır. 

Iş güvencesi, sendikal güvence, sosyal güvenlik finansmanına devle
tin primli katkısının olmayışı, ayrıca işsizlik sigortası ile getirilen düzen
lemenin eksik ve kapsamının dar tutulması, Başkanlar Kurulumuzca ka
bul edilemez bulunmuştur. 

Zorunlu Tasarruf kesintilerinin akibeti belirsizdir. Fonda biriken ana 
para ve nemalarının ne şekilde ve ne zaman hak sahiplerine ödeneceği 
yine açıklığa kavuşmamıştır. 

Bu noktada işçi, memur konfederasyonlarıyla emekli ve meslek örgüt
lerinden olaşan Emek Platformu na tarihsel bir sorumluluk düşmektedir. 
Farklı siyasi görüşleri, dinamikleri, gelenekleri ve ilkeleri bünyesinde 
bulunduran Emek Platformu nun çalışanların ve ülkemizin umudu oldu
ğu gerçeği yaşadığımız süreçte bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. 

Hak-İş, tarihsel sorumluluğunun bilincinde olarak, Emek Platfor
mu nun ayrımcılığa ve gereksiz tartışmalara yol açmadan, bütünleştiri-

" ci ve tavır sergilemesi yönünde kararlı tutumunu sürdürecektir. 

Aynı gün Plan ve Bütçe Komisyonu Sosyal Güvenlik Reformu Yasa 
Tasarısı'nı kabul ederek, TBMM Genel Kuruluna gönderdi. Bu arada 
gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, gerekse Başbakan Bülent 
Ecevit yaptıkları açıklamalarla tasarıdan kesinlikle taviz verilmeyeceği
ni, geçiş döneminde yumuşama yapılmasına rağmen emeklilik yaşının 
düşürülmeyeceğini söyledi. Türk-İş'le yapılan anlaşma uyarınca yıl so
nuna kadar çalışanların talepleri doğrultusunda bazı yasaların çıkarıla
cağı şeklinde de bir oyalama taktiği uygulamaya konuluyordu. 

Bu arada Emek Platformu'nda geçici bir kriz yaşandı. Platformun 
bazı üyeleri eylemlere devam edilmesiüretimden gelen gücün kullanıl
ması yönünde görüş bildiriken, Türk-Iş, buna gerek olmadığını dile ge
tiriyordu. 

Emek Platformu'ndaki bu görüş ayrılığı 2 Ağustos'ta yapılan Hak-
İş Başkanlar Kurulu 'nda masaya yatırıldı. Yayınlanan bildiride şu gö
rüşler yeraldı: 

AĞUSTOS99 18 HAK-İŞ 



HAK-İŞ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU 

SONUÇ BİLDİRGESİ 

02 AĞUSTOS 1999 

Hak-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 2 Ağustos 1999 tarihinde 
olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: 

Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasar ısı'ha yönelik kamuoyu tepkisi 
yükselerek artmaktadır. Tasarı, gerek içeriği, gerekse TBMM komisyon
larında görüşülmesi sırasında arkasında çok sayıda soru işareti bırak
mış ve görüşülme usulüyle de kaygılarımızı artırmıştır. 

Uzlaşmadan uzak ve Emek Platformu'nun görüşleri, talepleri ve 24 
Temmuz'da Kızılay Meydanı'nda verdiği tepkileri dikkate alınmaksızın 
hazırlanmş Tasarı, emeklilik yaşı, hak kayıplarına yolaçan geçiş döne
mi, işsizlik sigortasının dar kapsamlı yapısı, emeklilere farklı ücret uy
gulaması ve iş ve sendikal güvencenin bulunmayışı yönleriyle kabul edi
lemezdir. 

Ayrıca Kızılay Meydanı nda yüzbinlerce çalışanın dile getirdiği tah
kim, özelleştirme, zorunlu tasarruf kesintilerinin nemalarıyla hak sahip
lerine geri ödenmesi gibi sorunlarımız da bir paket halinde tasarıda ye-
ralmamıştır. 

Başkanlar Kurulumuz, Tasarının Meclis Genel Kurulu Gündemine 
gelmemesi ve yasalaşmaması, demokratik haklarımızın elde edilmesi ve 
kazanım!arımızın korunması, çalışanların taleplerinin bir paket halinde 
ele alınması konusunda ısrarlı ve kararlıdır. 

Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'na ilişkin taleplerimiz ve beklentileri
miz gerçekleştirilinceye kadar demokratik sınırlar çerçevesinde tüm ey
lem türleri hayata geçirilecektir. 

Öncelikle Tasarının, TBMM gündemine gelmemesi ve eğer gelirse ya
salaşmaması için siyasi partileri ve milletvekillerini bilgilendirme ve ka
muoyu tepkisini yansıtma faaliyetlerimiz artırılacaktır. 

Türkiye genelindeki etkinliklerle kamuoyu oluşturarak, yasanın geç
mesini önleyici tepkilerin sürdürülmesi sağlanacaktır. 

Başkanlar Kurulumuz, farklı siyasi görüşlere ve ilkelere sahip olsa
lar da, ortak taleplerimiz doğrultusunda diğer sivil toplum örgütleriyle 
kendi ilkeleri çerçevesinde işbirliği içinde olmayı kararlaştırmıştır. 
Emek Platformu'nun yaşatılması, kamuoyunun umutları ve beklentileri 
çerçevesinde daha aktif bir rol üstlenmesi, Platformu bölmeye ve işlev
siz hale getirmeye yönelik siyasi müdahelere karşı daha dikkatli olunul-
ması, örgütlerin birbirine karşı daha olgun davranması, ortak uzlaşma 
zemini arayışlarının takviye edilmesi ve klikleşmelere fırsat verilmeme
si konusunda gayretlerin artırılması Başkanlar Kurulumuz'un ortak gö
rüşüdür. Emek Platformu'nun tüm üyelerine tarihi bir sorumluluk düş
mektedir. Platformdan ayrılmak, bu sorumluluktan kaçış anlamına gel
mektedir. 

saatlik iş bırakma eylemi gerçekleş
tirildi. 

30 Temmuz Cuma 
Türk-iş Başkanlar Kurulu'nu topla

dı ve Hükümetle bazı konularda an
laşıldığını açıkladı. Başkanlar Kuru-
lu'ndan yalnızca 58-60 yaş için ey
lem yapılmayacağı kararının çıktığı 
açıklandı. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 
toplantısı devam etti. Komisyon, ge
ce tasarıyı Genel Kurul'a gönderdi. 

Hak-İş Başkanlar kurulu gün içeri
sinde iki kez olağanüstü toplandı ve 
mevcut tasarının kabul edilemez ol
duğunu açıkladı. 

2 Ağustos Pazartesi 
Hak-İş Başkanlar Kurulu olağa

nüstü toplandı ve eylemlere devam 
kararı aldı. 

3 Ağustos Salı 
Emek Platformu Genel Başkanları 

toplandı. Toplantıya Türk-İş adına 
Genel Sekreter Şemsi Denizer katıl
dı. Toplantıdan sürekli eylem kararı 
çıktı. Bu arada Türk-İş Konfederas
yonu Cuma günü bir günlük iş bırak
ma eylemi yapma konusunda sendi
kalarından görüş istedi. 



Qiindem 

EMEK PLATFORMU 

BAŞKANLAR KURULU 

BASIN AÇIKLAMASI 

3 AĞUSTOS 1999 

Ülkemiz, ekonomik ve sosyal so
runların ağırlaştığı bir dönemden 
geçmektedir. Bu krtik dönemde 
emek kesiminin umutları ve beklen
tilerine cevap verebilmek amacıyla oluşturulan Emek 
Platformu, tarihsel sorumluluğunun bilincinde ola
rak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu dayanışma, ül
kemizde demokrasinin de gerçek güvencesidir. 

Bu süreçte Emek Platformu nu oluşturan örgütler 
arasında çeşitli konularda farklı yaklaşımlar ortaya 
çıkmıştır. Ancak Emek Platformu bu farklılıkları do
ğal karşılamaktadır ve bir zenginlik olarak değerlen
dirmektedir. 

Türkiye'nin demokrasi sınavından geçtiği bu sü
reçte, Emek Platformu nun birlik, dayanışma ve mü
cadelesinin geleceğe taşınması için Platformu oluş
turan kurumların birbirlerine karşı özenli davranma
sı gereği önemle vurgulanmıştır. 

Bu yaklaşımdan hareketle Emek Platformu'nu 
oluşturan 15 örgüt, 3 Ağustos 1999 tarihinde bira-
raya gelerek aşağıdaki kararları almıştır; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 

bu hafta görüşülecek olan Sosyal Güvenlik Yasa Ta
sarısı'nda uzlaşmaya vardığımız şekilde değişiklikler 
yapılması, emeklilik yaşının Türkiye şartlarına uyar
lanması, geçiş döneminde hak kayıplarına yol açan 
düzenlemenin geri çekilmesi, Sosyal Güvenliğe prim
li devlet katkısı sağlanması, iş güvencesi ve sendikal 
güvencenin sağlanması, kamu çalışanlarına grevli 
toplu iş sözleşmeli sendika hakkı tanınmasına ve ek 
zam artışının sağlanmasına, genişkapsamlı işsizlik 
sigortası, zorunlu tasarruftaki paraların nemalarıyla 
birlikte geri ödenmesi emeklilerin maaş ve sosyal 
haklarının iyileştirilmesi, çok taraflı yatırım anlaş
ması ve Tahkim gibi doğrudan bağımsızlığımıza yö
nelik konularda yasanın geri çekilerek referanduma 
gidilmesi, özelleştirme uygulamalarının durdurulma
sı, 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, 



4 Ağustos Çarşamba 
Kızılay'da kitlesel bir oturma eyle

mi yapıldı. Genel Başkanlar da otur
ma eylemine katıldılar. Genel Baş
kanlar daha sonra TBMM'ye yürüye
rek Meclis Başkanı ve Siyasi Parti 
Grup Başkanvekilleri ile görüştü. 

TBMM Genel Kurulu Tasarıyı gün
demine almaktan vazgeçti. Emek 
Platformu da bu geri adım karşısın
da üretimden gelen gücünü kullan
ma eylemini erteledi. 

Hak-iş Başkanlar Kurulu olağa
nüstü toplanarak Cuma günü işe 
gelmeme eylemini görüştü. 

5 Ağustos Perşembe 
Emek Platformu Genel Başkanları 

Siyasi Partilerin Grup Başkan ve ve
killerini ziyaret etti. DYP adına Genel 
Başkan Tansu Çiller Emek Platfor-
mu'yla görüştü. DSP, MHP ve ANAP 
Grupları Platformu ortak kabul ettiler. 

FP Genel Başkanı Recai Kutan, 
işçi ve memur konfederasyonlarını 
ziyaret etti. 

2- Daha da önce alınan kararlar çerçevesinde TBMM Genel Kuru
lu'nda görüşmelerin başlyacağı 4 Ağustos 1999 Çarşamba günü saat 
13.00'da başta Ankara, istanbul, izmir, Kocaeli, Adana olmak üzere bü
tün illerdeki meydanlarda oturma eyleminin başlatılmasına, 

3- Aynı gün saat 13.00'da Emek Platformu Başkanlar Kurulu'nun 
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, taleple
rimizin dikate alınmaması halinde faturanın kendilerine ait olacağı yö
nünde uyarılmalarına, 

5- TBMM Genel Kurulu nda görüşülme sürecinde taleplerimizin dik
kate alınıp alınmaması halinde üretimden gelen gücümüzün kullanılma
sını belirleyeceğine karar verilmiştir. 

Bu aşamadan sonra eylemler yeniden hız kazandı. İlk olarak, 4 Ağus-
tos'ta Emek Platformu Genel Başkanları Kızılay'da bir oturma eylemi 
yaptılar. Arkasından da TBMM'ye yürüyerek Meclis Başkanı Yıldırım 
Akbulut ve Siyasi Partilerin Grup Başkanvekillerini ziyaret ettiler. Aynı 
saatlerde Türk-İş Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada 6 Ağustos 
Cuma günü yurt genelinde bir günlük iş bırakma eyleminin yapılacağı 
duyurulmuştu. Hak-İş Başkanlar Kurulu olağanüstü toplanarak bu eyle
me katılacağını kararlaştırdı. Emek Platformu'nun tüm örgütleri de bu 
eylemi destekleyici ve katılımcı karar aldılar. 

Ancak TBMM'ye yapılan ziyaret sırasında Hükümet bir kez daha ge
ri adım atarak Yasa'nın o günlerde Meclis Gündemi'ne gelmesini ertele
di. Bu durumda Emek Platformu da bir açıklama yaparak iş bırakma ey
leminin Hükümetin tavrına göre ertelendiğini duyurdu. Aynı saatlerde 
Türkiye genelinde başlatılmış olan oturma eylemlerine de son verildi. 

Ertesi gün, Emek Platformu Genel Başkanları TBMM'de grubu bulu
nan siyasi partilerin Grup Başkan ve Vekillerini ziyaret ettiler. DYP adı
na Tansu Çiller'le görüşen Emek Platformu, İktidar partilerinin Grup 
Başkanvekilleri tarafından da birlikte kabul edildiler ve taleplerini bir 
kez daha dile getirdiler. 

6 Ağustos Cuma 
Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel 

Maden-İş Sendikası Genel Başkanı 
Şemsi Denizer Zonguldak'ta, sendi
kasının genel kurulunun ilk günü so
nunda, gece silahlı bir saldırı sonucu 
öldürüldü. 

7 Ağustos Cumartesi 
Emek Platformu Zonguldak'a ha

reket etti. Akşam Platform Üyeleri bir 
yemekte buluştular. 
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6 Ağustos Cuma gecesi tüm 
Türkiye üzücü bir haberle sar
sıldı. Türk-İş Genel Sekreteri 
ve Genel Maden-İş Genel Baş
kanı Şemsi Denizer, Zongul
dak'ta, sendikasının Genel Ku-
rulu'nun birinci günü akşamın
da insanlıkdışı bir saldın sonu
cu hayatım kaybetti. 

Emek Platformu Cumartesi 
günü Zonguldak'a hareket etti. 
Zonguldak'ta biraraya gelen Platform aynı gün yayın
ladığı mesajla saldırıyı kınadı. 

Emek Platformu 9 Ağustos günü ağırlıkla tahki
min görüşüldüğü bir toplantı yaptı. Bu toplantıda da 
bir dizi etkinlik kararı alındı. 

11 Ağustos tarihinde, Emek Platformu uzmanları 
Hak-İş Genel Merkezi'nde bir kez daha biraraya gel
diler. Hükümet, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nın 
görüşülme tarihini sır gibi gizliyor, böylece Hüküme
te süre vermiş olan Emek Platformu'nu oyalamaya ya 
da etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Ancak alınan 
duyular sonucunda yasanın hafta içinde Genel Ku
rula geleceği ve TBMM'nin tatile gireceği 20 Ağus
tos tarihinden önce de görüşüleceği öğrenilmişti. 

Uzmanlar toplantısında, Genel Başkanların acilen 
toplanıp daha önce alınmış ve ertelenmiş olan üretim
den gelen gücün kullanılması kararını uygulamaya 
geçirmeleri konusunda tavsiye kararı alındı. Genel 

EMEKLİ HANS TATİLE 
t EMF^-: uASAN/LEZARA 
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Başkanlar 12 Ağustos'ta biraraya geldiler. Aynı saat
lerde Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı TBMM Genel 
Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Bunun üzerine 
Başkanlar, Cuma günü tüm yurtta üretimden gelen 
gücün kullanılması yönünde kararlarını açıkladılar. 

Yine aynı gün Uluslararası Tahkime onay veren 
Anayasa Değişikliği görüşmelerini protesto etmek 
üzere Danıştay önünde bir eylem düzenlenmişti. Ak
şam ise Genel Başkanlar toplu halde TBMM'ye gide
rek görüşmeleri izlediler. Bu arada Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, üç işçi konfederas
yonu başkanıyla bir görüşme yaptı ancak uzlaşmaz 
tutumunun sürmesi nedeniyle bir sonuç alınamadı. 
Hatta Yaşar Okuyan, ertesi gün Türk-İş'te kahvaltıda 
biraya gelme sözünden de cayarak siyasi etiğe aykırı 
düşen davranışlarla demokratik tepkileri hiç kaale al
madığını bir kez daha gösterdi. 

Cuma günü tüm yurtta çalışanlar demokratik tep
kilerini birkez daha ortaya koydular. Hak-İş Başkan

lar Kurulu Perşembe günü toplana
rak bu eyleme destek vereceğini ka
muoyuna ve teşiklatına duyurmuş
tu. Başkanlar Kurulu sonuç bildir
gesinde moralimizin bozuk olduğu, 
iş kazaları riskinin arttığı, bu neden-

MSUvqui/ le tedavi için visiteye çıkacağımız 
v belirtiliyordu. 

Tüm yurtta, hızlı bir hazırlık so
nucu ortaya konulan eylem, kısmen 
de olsa hayatı durdurdu. Başta bü
yük şehirler olmak üzere kamu hiz
metleri, belediye hizmetleri gibi 
alanlarda çalışanlar Hükümete bir 
mesaj daha vermeye çalıştılar. Hak-
İş işçileri, İstanbul ve Ankara'da 
toplu halde visiteye çıkarak dinlen
me ihtiyaçlarını dile getirdiler. 



Aynı gün biraya gelen Emek Platformu Genel Başkanları eylemlerin 
bölgesel düzeyde süreceğini, Pazartesi günü tüm şube başkanlarının 
Ankara'ya gelerek görüşmeleri izleyeceğini duyurdu. 

Hükümet bu tepkileri duymamakta direniyor, çalışanların ve ailele
rinin feryadlarına kulak vermemekte örneği görülmedik bir inat göste
risi içine giriyordu. Genel eylemin olduğu akşam, Emek Platformu'nun 
Genel Başkanlan'nın da Genel Kurul'u izlediği bir ortamda emeklilik 
yaşını 58-60 olarak belirleyen tasarının 6. Maddesi kabul edildi. 

TBMM tam anlamıyla bir tiyatro sahnesine dönmüştü. Meclis dışın
da, sokakta verilen tepkiler duyulmadığı gibi Meclis içindeki eleştiriler 
de siyasi rekabet uğruna ciddiyetsizlikle karşılanıyordu. Görüşmelerde 
sürekli ayak oyunları deneniyor, iktidar ve muhalefet arasındaki siyasi 
rekabet arasında çalışanlar ezilmeye devam ediyordu. 

Bununla kalmadı. Dünün "halkçı" ve "çalışanlar tribünlerden saha
ya inmelidir" sözüyle meşhur Başbakanı daha önce "sokak hareketi" 
olarak nitelendirdiği milyonlarca insanın eylemlerini bu kez de anarşi 
olarak nitelendirdi. Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, yaptığı yazılı 
açıklamada bu talihsiz açıklamaları şöyle eleştirdi: -> 

kalabalık bir katılımla yapıldı. 

9 Ağustos Pazartesi 
Emek Platformu Genel Başkanları 

Türk-İş Genel Merkezi'nde toplana
rak, Uluslararası Tahkim konusunu 
görüştü 

10 Ağustos Salı 
TBMM Uluslararası Tahkim için 

Anayasa değişikliğini görüşmeye 
başladı. 

11 Ağustos Çarşamba 
Emek Platformu Ankara'da Ulusla

rarası Tahkim konulu bir panel dü
zenledi. 

Emek Platformu Uzmanları Hak-İş 
Genel Merkezi'nde biraraya gelerek, 
Genel Başkanlara biraraya gelme ve 
acil eylem planının açıklanmasını 
önerme kararı aldılar. 

12 Ağustos Perşembe 
Hak-lş Başkanlar Kurulu toplandı 

ve üretimden gelen gücün kullanıl
ması kararını aldı. 

Emek Platformu Danıştay önünde 
bir eylem düzenledi. 

Emek Platfonmu Başkanlar Kuru
lu toplandı ve Cuma günü üretim
den gelen gücün kullanılması kararı
nı açıkladı. • 

Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı 
TBMM Genel Kurulu'nda görüşül
meye başlandı. Platform Genel Baş
kanları TBMM'de görüşmeleri izledi. 



SALIM USLU: 

HÜKÜMETİ, YANLIŞLIKTAN 
VE TASARIYI GERİ ÇEKMEYE 

Hak-İş Genel Başkam Salim USLU, TBMM'de 
görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı ile 
ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı: 

"57. Cumhuriyet Hükümeti, toplumdan gelen bü
tün tepki ve eleştirilere rağmen, Sosyal Güvenlik Ya
sa Tasarısı'nı Türkiye şartlarına uyarlamamış, çalı
şanların taleplerini dikkate almamıştır. 

Bir tarafta IMF' nin istekleri doğrultusunda vergi 
reformu delik deşik edilip ekonomik paketle belli ke
simlere yeni imkan ve imtiyazlar sunulurken, diğer 
tarafta sosyal devlet niteliğini yokeden bir tasarı hız
la yasalaştırılmaktadır. Özellikle Tasarı'nın Emeklilik 
Yaşını kadınlar için 58, erkekler için 60'a çıkaran 6. 
Maddesi'nin Genel Kurul'da iktidar partilerinin oy
ları ile kabul edilmiş olması; buna karşın Hükümetin 
iş güvencesine ait bir düzenlemeye yanaşmaması, 
Türkiye'de sosyal devlet, hukuk devleti ve demokratik 

cumhuriyet açısından tarihe kara bir leke olarak ge
çecektir. 

Aylardır bilimsel düzeyde ortaya koyduğumuz 
öneri ve eleştiriler inatla ve ısrarla hiç dikkate alın
mamıştır. Demokratik yollardan verdiğimiz mücade
lemiz ise görülmemiş, hatta anarşi olarak nitelendi
rilmiştir. Böylece sendikalar başta olmak üzere sivil 
toplum örgütleri de yok sayılmıştır. 

1995 yılında DYP-CHP Hükümeti tarafından ha
zırlanan ve emeklilik yaşını 55-60'a; prim gün sayısı
nı da 7200'e çıkaran düzenlemeyi kıyasıya eleştiren 
ve "Mezarda Emeklilik" kavramını literatüre yerleş
tirenler, 58-60 yaşı Türkiye'ye dayatmışlardır. 

"Çalışanlar tribünlerden sahaya inmelidir" di
yenler ise demokratik mücadelemizi 'anarşi' olarak 
görmüşlerdir. 
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DÖNMEYE 
ÇAĞIRIYORUZ 

Dün kendilerini "halkçı" olarak tanıtanlar, bugün halkın feryadları-
na kulak asmamakta, rantiyeye gösterdiği aşırı duyarlılığı halktan esir
gemektedir. 

Türkiye biryaz-boz tahtası değildir. Dün savunduklarını bugün inkar 
edenlerin keskin dönüşleri ve çarkedişleri "değişim" mazeretiyle açık
lanamaz. Bu açık şekilde tutarsızlıktır. 

Sosyal Güvenlik Reformu adı altında Türkiye'ye dayatılan yasa, sos
yal güvenlik sistemini düze çıkarmaktan çok birilerine mesaj vermeyi 
amaçlamaktadır. Çalışanlar ve aileleri bu vurdumduymazlığı, unutkan
lık politikasını ve 'al gülüm-ver gülüm' siyasetini asla unutmayacaklar
dır. 

Hükümeti bir kez daha sorumlu davranmaya, sağduyula hareket et
meye, tepkilere kulak vermeye çağırıyoruz. Hükümet, yanlışlıktan biran 
önce dönmeli ve çalışanlarla uzlaşmalıdır. Siyaset anarşisiyle sorunlar 
çözülmez, sadece ezilir. Bunun faturasını ise sadece toplum değil, 
siyasiler de ağır şekilde öderler." 

Türkiye genelinde çalışanlar üre
timden gelen güçlerini kullanarak işe 
gitmediler, visiteye çıktılar, iş yavaş
lattılar, meydanlarda tepkilerini dile 
getirdiler. Özellikle büyük şehirlerde 
hayat durdu. 

Emek Platformu Başkanlar Kurulu 
toplandı ve eylemlerin devam ede
ceğini açıkladı. 

14 Ağustos Cumartesi 
Başbakan Bülent Ecevit talihsiz bir 

açıklama yaparak çalışanları anarşi 
çıkarmakla suçladı. 

16 Ağustos Pazartesi 
Emek Platformu'nu oluşturan ör

gütlerin genel merkez yöneticileri ve 
şube başkanları Ankara'da toplandı. 

17 Ağustos Salı 
Marmara Bölgesi depremi ile 

hepimiz yıkıldık. 



Qlindem BİR DEPREMZEDENİN FERYADI: 
İŞTE MEZARDA EMEKLİLİK! 

17 Ağustos'ta Marmara Bölgesin
de meydana gelen depremde, sadece 
bölge değil, tüm Türkiye yıkıldı. Çok 
geniş bir araziyi, nüfus yoğunluğu 
fazla olan ve Türkiye'nin en sanayi
leşmiş bölgesini etkisi altına alan dep
rem, manevi ve maddi olarak büyük 
yaralara yolaçtı. 

Deprem sonrasında devletin afete 
yönelik hiçbir hazırlığının olmadığı 
gerçeği acı şekilde ortaya çıktı. Ken
disine mikrofon uzatılan ya da uzatıl
mayan her depremzede "devlet nere
de" sorusunu soruyor, yetkilileri bek
liyordu. Ancak Başbakan bile dep
remden ancak bir saat sonra telefon 
görüşmesi yapabilmişti. 

Halkın bu feryadı, Türkiye için bir 
milat beklentisi ümitlerini beraberin
de getirdi. Halkıyla barışık olmayan, 
halkına rağmen, halkını düşman gibi 
gören ve asli görevlerini aksatan bü
rokrasinin bu deprem enkazının altın
da kaldığı düşüncesi sesli olarak ifade 
edilmeye başlandı. 

Depremle ortaya çıkan bir başka 
gerçek de toplumun devletin ne kadar 
önünde olduğu gerçeğiydi. Deprem 
anından itibaren toplumun bütün ke
simleri, başta sendikalar olmak üzere 
tüm sivil toplum örgütleri bölgeye 
akın etti. 

Deprem enkazının altında kalan 
hükümet için bu bulunmaz bir fırsat 
gibi değerlendirildi. Depremden gün
ler sonra bile "yetkililer nerede?" fer-
yadları sürüyordu. Hala enkaz altında 
binlerce ceset vardı. Yağmur yağmaya 
başlamış, çadırlar kurulamamıştı. Bü
tün bunlara rağmen Hükümet anlaşıl
maz bir tavırla Sosyal Güvenlik Yasa-
sı'nı görüşmeye yeniden başladı. Bu 
gerçekten bulunmaz bir fırsattı çünkü; 
sendikalar deprem bölgesindeydi, ör
gütler oradaydı, aydınlar, gazeteciler 
oradaydı, muhalefet oradaydı. Türki
ye, dikensiz gül bahçesiydi... 

Ama en acı gerçek, hem basına 
yansıyan, hem de bizim afet bölgesin
de bizzat gördüğümüz manzaraydı. 
Enkazın yanında, belki çocuğunun, 
belki eşinin, belki de anne-babasının 
cesedinin çıkarılmasını bekleyen, 

ama hiçbir yardım göremeyen dep-
remzedenin feryadıydı: "Mezarda 
emeklilik diyordunuz, buyurun me
zarda emeklilik!..." 

Hükümetin bu yangından mal ka
çırma mantığına Hak-İş'ten sert cevap 
geldi. Genel Başkan Salim Uslu şu 
açıklamayı yaptı: 

HÜKÜMET İNSANLARIN 
FELAKETTEN DOĞAN 

ÖNCELİKLERİ İLE DEĞİL, 
İNADI İÇİN GAYRET 

SARFEDİYOR 

Türkiye'nin yarısı sarsılmışken, 
sıkıntılar zincirleme sürerken, Türki
ye olağanüstü bir süreç yaşarken, top
lum felakete kilitlenmişken, Hükü-
met'in ilgisizliği ve akıl almaz tavrı 
bizi şaşırtıyor. 

Hükümet, sanki felakete maruz 
kalmamış, herşeyin olağan çerçevede 
seyrettiği güllük gülüstanlık bir ülke
nin hükümeti imişçesine davranarak 
tartışmalı ve çalışanların ve halkın 
tepki duyduğu bir yasayı çıkartmada 
inanılmaz bir ısrar göstermektedir. 

Oysa Türkiye'nin yarısı, üretim 
merkezi, ekonomik kalbi sarsılmışken 
ve sıkıntılar zincirleme devam eder
ken yani herşey bildiğimiz normal ha

yat kuralları dışında seyrederken hü
kümetin hangi sosyal güvenliği tartış
tığını anlayamıyoruz. 

Türkiye tek nefes olmuş, dikkati
ni bir noktaya yoğunlaştırmış ve bü
tün dünya bu olaya kilitlenmişken 
Meclis'in sosyal güvenlik tasarısını 
çıkartmaya çalışmasını anlamak 

mümkün değildir. 
şüphesiz hükümet et

mede ve ülke yönetiminde 
ülkenin ve insanların ÖN
CELİKLERİ diye bir yak
laşım ve politika olmalı
dır. 

Ülkenin yarısını yıkan 
ve diğer yarısını da derin
den etkileyen DEPREM 
ülkenin ve insanların ön
celiği olmayacaksa, önce
lik nedir diye soruyoruz. 

Anlaşılan odur ki, Hü
kümet Meclisi çalıştırır
ken halkın önceliklerini 
değil, IMF önceliklerini 
dikkate alıyor. 

Hükümet, felaketi Kriz masalarına 
havale edip, kendisi bir başka tartış
malı ve öncelikli olmayan bir konuyu 
tartışmakta hiçbir beis görmemekte
dir. 

Sosyal Güvenlik bu ülkenin bü
yük bir sorunudur ama tasarının ka
nunlaşması bugünün önceliği değil
dir. 

Hükümetin bu anlaşılmaz inadı, 
yaralı halkımızı derinden incitiyor ve 
yaraları daha da kanatıyor, acıları ka
bartıyor, ve öfkeleri kamçılıyor. 

Hükümet, bütün gücüyle enkazı 
kaldırmak yerine, Sosyal Güvenlik 
Yasa Tasarısı ile bir Sosyal Enkaz ha
zırlıyor. 

Çalışanlar bugüne kadar daha an
layışlı, olgun ve sorumlu davrandılar 
ve şüphesiz böyle davranmaya da de
vam edeceklerdir. Ancak vatandaşlık
tan ve örgütlenmeden doğan demok
ratik haklarımızı savunmaya tüm gü
cümüzle devam edeceğiz. 

Bu yanlıştan mutlaka dönülecek
tir. Ancak ülkenin enerjisinin boşa 
harcanmaması önemlidir. 
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24 Ağustos Salı 
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Depremzedeler hala devleti ve 
hükümeti bekliyordu. Başta sendika
lar olmak üzere tüm sivil toplum ör
gütleri deprem bölgesinde yaraları 
sarmakla meşgüldü. Hükümet ise 
'fırsatı' iyi değerlendirde ve Sosyal 
Güvenlik Yasası görüşmelerine yeni
den başladı. 

28 Ağustos Cumartesi 
Hükümet Yasaya Cumhurbaşka

nına gönderdi. 

7 Eylül Salı 
Çalışanlar 2. depremle bir kez 

daha yıkıldı. Cumhurbaşkanı Süley
man Demirel yasayı onayladı. 

Yasa bu ortamda TBMM'de onaylandı ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demi-
rel'e gönderildi. Aynı tarihlerde Cumhurbaşkanı Kamuoyunda tartışılan Af Ya-
sası'nı, toplumun tepkilerini dikkate alarak veto etmişti. 

Hak-İş olarak Demirel'e bir mektup gönderdik ve Sosyal Güvenlik Yasa-
sı'nın da veto edilmesini istedik. Bununla ilgili bir de rapor hazırladık ve Cum-
hurbaşkanı'nın geçmişteki uygulamalarının da bunu desteklemesi gerektiğini 
dile getirdik. 

Ancak 7 Eylül tarihinde Yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Genel 
başkan Salim Uslu, yaptığı açıklamada bunu Türkiye için bir talihsizlik olarak 
yorumladı. Çalışanlar böylece ikinci bir depremi yaşamış oldular. 

VE TALİHSİZ ONAY... 

SALIM USLU: 

SOSYAL GÜVENLİK YASASI NIN ONAYLANMASI ÜZÜNTÜ VERİCİDİR 
"Sayın Cumhurbaşkanının Sosyal 

Güvenlik Yasası'nı onaylaması başta 
çalışan kesim olmak üzere tüm Türki
ye'de bir hayal kırıklığına neden ol
muştur. 

Sayın Demirel'in yasayı onayla
ması, geçmişte gerek başbakanlığı, 
gerekse Cumhurbaşkanlığı sırasında
ki uygulamalarıyla derin bir çelişki 
oluşturmaktadır. Bu boyutuyla yasa
nın onaylanmış olması Türkiye için 
bir talihsizliktir. 

Onbinlerce insanımızın hayatını 
kaybettiği, onbinlerce insanımızın ya
ralandığı ve evsiz kaldığı bir deprem 
felaketinin acısı daha çok sıcakken, 
depremzedeler gözlerini devletten ge
lecek yardımlara dikmişken, yangın
dan mal kaçırırcasına yasayı 
TBMM'den geçirmek Hükümetin ta
rihe geçecek bir ayıbıdır. 

Bu yasanın bütün tepkilere ve 
uyarılara rağmen onaylanmış olması 
ise üzüntü vericidir. 

Af Yasasında toplumun duyarlılık 
ve tepkilerini dikkate alan Sayın 
Cumhurbaşkanı nın Sosyal Güvenlik 
Yasasında aynı duyarlılığı gösterme
mesi ise ayrı bir çelişkidir. 

Bu yasa, mevcut çalışanlar, emek
liler ve aileleri için çok ağır hak ka
yıplarına yolaçmaktadır. îşe yeni baş
layanların ise emeklilik hakkını yo-
ketmektedir. 

Yasanın iptal edilmesi ve Türkiye 
gerçeklerine uygun şekilde yeniden 
görüşülmesi için çalışanlar olarak 
demokratik tepkilerimiz devam 
edecektir." 
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Sayın Demirel'in 

yasayı onaylaması, 
geçmişte gerek 

başbakanlığı, gerekse 
Cumhurbaşkanlığı 

sırasındaki 
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Türkiye için 

bir talihsizliktir. ̂  



506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler 

Kaçak çalışma ve çalıştırmaya ilişkin l.maddede yapılan 
'işveren örneği kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini işçi 
çalıştırmaya başlayacağı tarihten kuruma doğrudan vermek 
veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür' şeklin
deki düzenleme tarafımızca olumlu karşılanmaktadır. 

Yine, sigortasız çalışma ile mücadele amacıyla 2. madde
de yapılan 'işveren çalıştıracağı kimseleri, işe başlatmadan 
önce örneği kurumca hazırlacak işe giriş bildirgeleriyle kuru
ma doğrudan bildirmekle veya bu belgeleri iadeli taahhütlü 
olarak göndermekle yükümlüdür' şeklindeki düzenleme tarafı
mızdan olumlu karşılanmaktadır. 

Madde 3 ile 'protez araç ve gereç bedellerinin % 20'sinin 
sigortalı tarafından ödeneceği ve meblağın asgari ücretin 1.5 
katından fazla olamaycağı' hükmü vardır. Yaklaşık 140 milyon 
lirayı bulan bu miktar, ihtiyaç sahibini güç durumda bırakacak
tır. 

Aynı maddede 120 gün staj süresi getirilmiştir. Sigortalı, 
120 gün acil hallerde bile sağlık yardımlarından yararlanama
yacaktır. 

Madde 4 ile emeklilere de sağlık harcamalarında % 10 
katkı payı getirilmiş ve tavan olarak aylık asgari ücret belirlen
miştir. 

Ortalama emekli aylığının 84 milyon TL. olduğu gözönün-
de bulundurulursa, bu durumda emeklinin yapması gereken 
katkı, bir aylık maaşından daha fazla olacaktır. 

Madde 6 ile, yeni sigortalılar için yaşlılık aylığına hak ka
zanmada kadın ise 58, erkek ise 60 yaş şartı ve 7.000 gün prim 
ödeme zorunluluğu getirilmiştir. 

Türkiye'de emeklilik yaşını 60'a, prim ödeme gün sayısını 
7.000 güne çıkarmak demek, eksik bildirim, yoğun işten çıkar
malar, mevsimlik çalışmalar, geçici işçilik, grev ve lokavt hali, 
ücretsiz maazeret izni de dikkate alınırsa, çalışanların mezarda 
emekli olması demektir. 

Yaşlılık aylığı almakta olan serbest avukat ve noterlere 
Madde 8 ile aylıklarından % 15 oranında sosyal güvenlik des
tek priminin kesilmesi yönünde yapılan düzenleme olumludur. 

Madde 10 ile, prime esas kazancın alt ve üst sınırları ye
niden belirlenmiştir. Buna göre aylık 120 milyon lira alt sınır, 
01.01.2005 yılından itibaren üst sınır ise 360 milyon Tl. olarak 
belirlenmiştir. 

Bu sınırlar, oldukça fazladır. Emekli aylığına yansıyıp yan
sımayacağı tartışmalıdır. Kayıtdışı çalışmaya yol açabilecektir. 

Madde 11 ile, sigortalının 30 günden az çalıştığını açıkla
yan bilgi ve belgelerin işverence prim bildirgelerine eklenme 
şartının getirilmesi olumludur. 

Madde 14'deki teftiş, kontrol ve denetlemeyi yapabilecek 
memurlarının kapsamının genişletilmesi ile ilgili düzenleme 
kayıtdışı ile mücadele bakımından olumludur. 

Madde 15 ile 'protez araç ve gereç bedellerinin % 20'si
nin sigortalının eş ve çocukları için de ödeneceği ve meblağın 
asgari ücretin 1.5 katından fazla olamaycağı' hükmü vardır. 

Yaklaşık 140 milyon lirayı bulan bu miktar, ihtiyaç sahibini 
güç durumda bırakacaktır. 

Madde 17 ile halen çalışanların emeklilik süreleri için ye
ni düzenlemeler getirilmiştir. Bu geçiş dönemi büyük hak ka
yıplarına yolaçmaktadır. 3246 Sayılı Kanun'a göre geçiş süre
sindeki kayıplar şöyledir; 

Emeklilik Yaşı Prim Ödeme 
Kadın Erkek Gün Sayısı 

Emekliliğine 1 yıl kalanlar 38 43 5000 
Emekliliğine 2 yıl kalanlar 38 43 5000 
Emekliliğine 3 yıl kalanlar 41 45 5000 
Emekliliğine 4 yıl kalanlar 43 46 5000 
Emekliliğine 5 yıl kalanlar 45 48 5000 
Emekliliğine 6 yıl kalanlar 47 50 5150 
Emekliliğine 7 yıl kalanlar 48 51 5300 
Emekliliğine 8 yıl kalanlar 49 52 5450 
Emekliliğine 9 yıl kalanlar 50 53 5600 
Emekliliğine 10 yıl kalanlar 51 54 5750 
Emekliliğine 10 yıldan fazla 52 56 6000 

Madde 47 ile 1475 Sayılı İş Kanunu' na ek olarak prim 
ödeme günsayısını doldurup da yaş haddini dolduramayanlara 
ve kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde kıdem tazminat
larını alabilme imkânı getirilmiştir. Bu, olumlu bir düzenleme
dir. 

Madde 50 ile Zorunlu İşsizlik Sigortası getirilmiştir. 

Madde 51 ile işsizlik sigortası primleri düzenlenmiştir, bu
na göre aylık brüt kazançlar üzerinden % 2 sigortalı, % 3 işve
ren ve % 2 devlet katkısı getirilmiştir. 

Madde 52 ile işsizlik ödeneğinin miktarı ve ödeme sürele
ri düzenlenmiştir. 

Buna göre işsizlik ödeneği aylık net kazancın % 50'si ola
rak belirlenmiş ve asgari ücretin netini geçemez şeklinde tavan 
getirilmiştir. 

Madde 53 ile işsizlik ödeneğine hak kazanma şartları 
düzenlenmiş ve işçinin kendi kusuru dışında sayılan haller tarif 
edilerek kapsamı dar tutulmuştur. 

Madde 55 ile işsizlik sigortası fon yönetim kurulu tarif 
edilmiştir. Buna göre fon yönetim kurulu bürokratik ağırlıklı ve 
temsil yetkisinden uzaktır. 

Madde 7 ve ek madde 38 ile, ve yürürlük maddesiyle 
yaşlılık aylığının hesaplanması ve arttırılması yeniden 
düzenlenmiştir Buna göre yaşlılık aylığının hesaplanmasında 
01.01.2000 tarihine kadar gösterge ve katsayı sisteminin 
devamı, bu tarihten sonra TÜFE'li sisteme geçilmektedir. 

Buna göre, memur emeklileri için TÜFE'li artış ne zaman 
uygulanacaksa, işçi ve memur emeklileri için de aynı tarihte 
TÜFE'li sistem uygulamasına geçilecektir. 

SSK'nın altyapısının hazır olmamasından dolayı bu 
düzenlemelere endişe ile bakıyoruz. 
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SOSYAL GÜVENLİK REFORMU'NA KARŞI DÜZENLENEN 
"MİTİKin CD" İLE EMEKÇİLER ÜZERİNE 

•vll I INÜLCn DÜŞENİ YAPMIŞTIR. 

, = z » M E Z A R D A  E M E K L İ L İ Ğ E  V E  S E F A L E T  Ü C R E T İ N E  H A Y I R "  
Hak-İş Genel Sekreteri ve Öz 

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Re-
cai Başkan, 17 Temmuz 1999 târihin
de İstanbul'da yapılan 'Mezarda 
Emekliliği ve Sefalet Ücretine Hayır' 
mitinginde konuştu. Kalabalık bir 
gruba hitap eden Recai Başkan, Sos
yal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı
nı savunanların hayatlarında hiç SSK 
Hastanelerine gitmediklerini, kanun
da belirtilen yazda işçi çalıştırmadık
larını ve bu işin çilesini çekmedikleri
ni söyledi. 

Hükümet yetkililerinin 'Grev ya
pılmasına karşıyız' şeklindeki açıkla
malarına da değinen Recai Başkan, 
'Yağma yok, eğer biz bu şekilde birlik 
olup direnmezsek, sizler bizlere daha 
kötü yasaları dayatmaya çalışırsınız' 
dedi. 

IMF heyetinin tarihte ilk defa ha
yırlı bir işe neden olduğunu söyleyen 
Başka, "Hükümet IMF'nın etkisiyle 
bu yasa tasarasını önümüze koydu. 
Bunun üzerine işçisiyle, memuruyla, 
emeklisi ve meslek odaları birlikleri 
ile tek vücut ve tek yumruk olup, or
tak hareket ettik. Bizlere dayatılmak 
istenen bu yasaya hep birlikte karşı 
koymak durumundayız." dedi. 

Recai Başkan, dünyada 185 ülke
den sadece 15'inin bilim üretim tek
nolojik gelişmelere katkı sağladıkları
nı belirterek, bu ülkelerin içişlerinde 
halklarına rağmen düzenlemeye git
mediklerine, her türlü yasa, uygulama 
ve eylemlerde halkıyla birlikte hare
ket ettiklerine ve halklarına dayatma 
yapmadıklarını söyledi. 

Hak-İş Genel Sekreteri ve Öz 
Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Re
cai Başkan, hükümete seslenerek, 
"Gelin bu sese kulak verin, kendi hal
kınızla didişmeyi bırakın, halka rağ
men yasalar çıkarmayın, dayatmaları 
önümüze koymayın, bu yanlıştan da 
biran önce dönün. Sizlere soruyoruz, 
dünyadaki demokratik uygulamala
rın oturduğu ülkelerde halklarıyla an
laşarak, halkın katkısı ve desteği ile 
demokrasi ve özgürlükler adına geliş
meler yapmak istiyorsanız bu sese ku
lak verin" dedi. 

Mitingte Hak-İş'in ardından başta 
Türk-İş ve DİSK olmak üzere diğer 
konfederasyonundan temsilciler, çalı
şanları olumsuz yönde etkileyen Sos
yal Güvenlik Yasa Tasarısı hakkında
ki kurumlarının görüşlerini dile getir
diler. 
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Kurtuluş'ta, 
I'd, Ankara' :ayna^ıla^.fVfÜ£a-

24 TEMMUZ 1999 
ANKARA/KIZILAY "MİZMM EMEKUUGE 

Sabahın erken saatleriydi. Güneşle 
birlikte emekçiler de doğdular. 

Adana'dan, Mersin'den, Antal
ya'dan, Hakkari'den, Van'dan, 
Muş'tan, İstanbul'dan, Kırklareli'den, 
Erzurum'dan, Ağrı'dan, Rize'den, 
Trabzon'dan, İzmir'den, Manisa'dan, 
Konya'dan, Kayseri'den, Diyarba
kır'dan, Gaziantep'ten, Zongul
dak'tan, Batman'dan, her yerden, her 
ilden, her köyden işçiler Ankara'ya 
doğdular. 

Akın akın geldiler, işçiler, memur
lar, emekliler, doktorlar, eczacılar, 
mühendisler, mimarlar, muhasebeci
ler, veterinerler, tüm çalışanlar, esnaf, 
çocukları, eşleri, oynanan oyunu far-
keden herkes. 

ra'lı ile kucaklaştılar. 

Akın akın geldiler. Farklı siyasi 
görüşlere sahiptiler, hatta birbirleriyle 
zaman zaman çatışıyorlar, tartışıyor
lardı. Hepsini unuttular. Tek yürekti
ler 24 Temmuz'da çalışanlar. Bir ol
dular, Ankara'da birleştiler. 

Türkiye, tarihinde ilk defa böyle 
bir birlikteliğe şahit oluyordu. Anka
ra, Başkent şaşkınlıktan küçük dilini 
yutmak üzereydi. Bu kadar farklı in
san, ortak bir amaç için elele vermiş, 
tüm olan biteni, farklılıkları, ideoloji
leri bir kenara bbırakmıştı. 

Hükümet bir oyun oynuyordu. Bi
rilerine şirin görünmek için çalışanlar 
üzerinde kumar oynuyordu. Bu oyun 
bozulacaktı. Elele verilecek, "biz bu
radayız" denilecekti, görün j 

ı dirilecekti. _ 4 

Yarım milyon insan, dile kolay, 
aktılar Ankara'ya. Güneşle doğdular 
Ankara'ya. Üç koldan yürüdüler, di
rençlerini dillerine slogan yaptılar. 
Bütün yaratıcılıklanyla, muzip, alay
cı, ironik tavırlarıyla, sinirli, hınçlı, 
hayalkırıklığına uğramış halleriyle 
girdiler Ankara'ya. 

Hak-İş, Kamu-Sen, Memur-Sen 
ve emekli örgütleri Kurtuluş'ta top
landılar. 

Türk-İş Hipodrum'da toplandı. 
DİSK, KESK ve Meslek Örgütleri 

Tandoğan'da biraraya geldiler. 
Aynı anda yürümeye başladılar. 

Aynı anda girdiler Kızılay meydadına. 
Herbiri birer düğün alayıydı. 

Alımlı, süslü idiler. Coşkulu, neşeli 



VE SEFALET ÜCRETİNE HATIR' 
Üç koldan gelen nehir, Kızılay'da 

bir deniz, hatta okyanus oldu. Bir 
ucundan bir ucu görünemedi. Kimse 
sayıyı tahmin edemedi. 

Sıcak, yorgunluk, kalabalık bana 
mısın demedi hiçbirine... 

Hep bir ağızdan bağırıyorlardı: 
"Vur vur inlesin, Hükümet dinlesin", 
"Susma sustukça sıra sana gelecek", 
"Kahrolsun IMF, Bağımsız Türkiye", 
"İşçi, memur emekli, işte halkın ken
disi", "Hükümt zammını al başına 
çal", "Emeklilik hakkımız, söke söke 
alırız"... 

Pankart deryası, anlayabilene çok 
şey anlatıyordu: "IMF dediler, Hakkı
mızı yediler", "Mezarda Emekliliğe 

dur", "Yüzde 20 zammı reddediyo
ruz"... 

Çalışanlar tabut taşıyorlardı 
omuzlarında, sembolik cenaze na
mazları kılıyorlardı. Hepsi aynı şeyi 
anlatıyordu. Rengarenk önlükleri 
içinde hepsi aynı şeyi istiyordu. 

Halaylar çekildi, oyunlar oynandı, 
türküler söylendi... 

Ankara'nın konukları Kızılay'a 
sığmadı. Miting bitip de 
ler geri dönerlerken önemli bir kitle 
hala Kızılay'a ulaşamamıştı. Hiçbir unutmu§tu- sokak hareketi, kanunsuz 
gerginlik, hiç bir taşkınlık olmadı, dedi, kimileri hiç duymadı. 
Emekçiler, kendilerine yaraşan bir 
ağırbaşlılıkla geldiler, demokratik ^ Temmuz Mitingi Türkiye nin 
tepkilerini dile getirdiler ve döndüler, en büyük mitinglerindendi. Sadece ni-

seçti, kimi "çalışan-
inmelidir" sözünü 
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olaylar 

Mehmet AĞBABA 

Umut mu hüsran mı? 18 NİSAN SEÇİMLERİ 
18 Nisan seçimleri birçok parti 

için sürprizle neticelendi. 37 milyon 
seçmenin oy kullandığı seçimlerde, 
tüm stratejistleri yanıltan seçim so
nuçları ile karşılaşıldı. 

Seçimin en büyük sürprizini kuş
kusuz oy oranını % 120 artırarak 130 
milletvekili ile Meclis'e ikinci büyük 
parti olarak girmeyi başaran MHP ol
du. MHP'nin yeni lideri Bahçeli'nin 
dürüst ve sade tavrı ile partinin seçim 
kampanyasında belirlediği "enflas
yon, yolsuzluk ve yoksullukla müca
dele" öncelikleri, denenmemişlik, şe
hit cenaze törenleri MHP'nin yüksel
mesini sağlayan faktörler olarak görü
lüyor. 

95 seçimlerinde aldığı oyları % 50 
oranında yükselten DSP ise 136 mil
letvekili ile girdiği Meclis'te birinci 
sıraya yerleşti. Bu başarıda da Ece-
vit'in dürüstlüğü, sadeliği ve güveni
lir devlet adamı imajları etken oldu. 
Öcalan'ın yakalanması DSP'yi birin
ciliğe taşıyan önemli bir rüzgârdı. Ay
rıca DSP'nin CHP'nin aksine hizipçi
likten uzak, uzlaşmacı kimliği, inanç
lara saygılı laiklik söylemi, bu başarı
sın da etkili olduğu söylenebilir. 

Seçimden kârlı çıkan bu iki parti
nin öne fırlayan ilk ortak paydası mil
liyetçilikti. Bu iki partinin yükselişini 
milliyetçilik bağlamında kuşkusuz 
küreselleşen dünyada ulusal ve ulus
lararası konjonktürde de aramak la
zım gelir. 

Yaşadığımız yüzyılın bu son seçi
minden Atatürk'ün kurduğu parti olan 
CHP. barajın altında kalırken, DYP ve 
ANAP'ın yer aldığı merkez sağ da ta
bana vurdu. RP'ye kıyaslama yapılır
sa FP'de altı puanlık düşüş varken, 
HADEP Güneydoğu da bazı illeri sil
me götürdü. 

Bu neticelerden sonra oy itibariy

le irtifa kaybeden partilerin liderleri
nin istifa edip etmeyecekleri merak 
konusu oldu. ANAP'ı % 24'ten % 
13'e düşüren Yılmaz, DYP'yi % 
27'den % 12'ye düşüren Çiller, 
CHP'yi barajın altına sokan Baykal, 
FP'yi RP'ye kıyaslarsak % 21'den % 
15'e düşüren Kutan, özellikle medya 
tarafından istifaya davet edildiler. İs
tifa edip partisini olağanüstü kongre
ye götüren Baykal'ın dışında istifa 
eden lider olmadı. Ancak daha şimdi
den bu partiler fokurdamaya başlamış 
gözüküyorlar. 

Cumhurbaşkanı Demirel'in, Ece-
vit'i Hükümeti kurmakla görevlendir
mesi üzeri
ne Ecevit, 
aritmetiğin 
öngördüğü j 
çerçevede J ^ 
diğer ortak
larını bul
mak için 
görüşmele
rine başla
dı. 

H ü k ü 
met kurma 
çalışmaları 
d e v a m  
e d e r k e n  
Rahşan Ecevit'in, MHP ile ilgili ola
rak "Gençleri silahlandırdılar, sayısız 
can aldılar, çetelerle kucaklaştılar. 
Bunlar unutulur mu?" şeklindeki söz
leri, Ankara'daki siyasi havayı bir an
da gerginleştirdi. DSP, MHP ve 
ANAP arasında kurulmasına kesin 
gözüyle bakılan koalisyon hükümeti
nin, sanıldığının aksine hiç kolay ol
mayacağı, olsa da taraflar arasındaki 
bu güvensizlik yıkılmadan çok uzun 
ömürlü ve istikrarlı olamayacağı da 
böylece ortaya çıktı. 

Tabanının hilafına rağmen türban 

konusunda uzlaşmacı tavır ortaya ko
yan ve meseleleri hep alttan almaya 
özen gösterici politika ortaya koyan 
MHP'nin, DSP'den bu açıklamaların
dan dolayı özür ve jest talebinde bu
lunması haklı görüldü. Ancak daha 
sonra Demirel'in devreye girmesi ve 
tekrar yapılan görüşmeler sonunda 
gerginlik giderildi ve olacak mı olma
yacak mı tartışmaları arasında TC'nin 
57. Hükümeti DSP-MHP-ANAP ara
sında kurulmuş oldu. 

Şimdi herkes, içerde ve dışarda 
onlarca ciddi problemi sırtında taşı
yan Türkiye'yi, bu Hükümetin ne şe
kilde düzlüğe çıkaracağını, 3 yıldır 

yaşadığımız rejim tartışmalarının, ge
rilim politikalarının devam edip etme
yeceğini, yaşanılan ekonomik darbo
ğazın nasıl aşılacağını, dışarıdan Tür
kiye'ye Kıbrıs, Güneydoğu ve insan 
haklarına ilişkin baskılar karşısında 
ne yapacağını, MHP'nin hükümette 
bir motor mu, yoksa stepne mi olaca
ğını soruyor. Bu hususlarla ilgili ola
rak mercek altına alınan Hükümeti ül
ke olarak hep beraber test edeceğiz. 

57. Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
meti'nin ülkemize hayırlı olmasını di
liyoruz. 
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Yeni Bir Skandal Daha 
TELEKULAK 

Hergün yeni bir skandalin patlak 
verdiği ülkemizde, adeta seri halinde 
devam eden telefon dinleme skandal-
larının bir son halkasını yaşadık. Sa
natçılar, siyasetçiler derken, en son 
olarak da listeye Başbakanlık eklendi. 
Emniyet içinde bir grup, takibe aldık
ları şahısların telefonlarını izinsiz ola
rak dinlerken, bu işi Başbakanlık özel 

kaleminin telefon dökümlerini incele
yecek kadar ileri götürdükleri ortaya 
çıktı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü mer
kezli olarak gündeme gelen "teleku-
lakçı" skandali soruşturması derinle
şerek devam ederken görevden alınan 
polisler, lehlerinde kamuoyu oluştur
mak için medyayı kullanma yoluna 
gittiler. Medya da, İçişleri Bakam Sa
dettin Tantan tarafından görevden alı
nan Ankara Emniyet Müdürü Cevdet 
Saral ve ekibinin Emniyet örgütünde 
Fethullahçı yapılanmanın ortaya çıka
rılması için mücadele ettikleri için açı
ğa alındıkları tezini sürekli işledi. 

Aslında hadisenin, Ankara Emni
yet Müdürü olan Cevdet Saral'ın, İs
tanbul Emniyet Müdürü olması için 
Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican 
ile arasındaki mücadelenin bir ürünü 
olduğu, Fethullah Gülen raporuyla son 
kozunu oynamak istediği ve böylelik
le bazı çevrelerin kendisini koruması
nı sağlamayı amaçladığı dile getirildi. 

Ancak aynı senaryonun 1987'de 
de benzer şekilde ortaya çıktığına şa
hit oluyoruz. 1987'de ortaya çıkan 
Banker Bako olayının ardındaki güç

lerden birinin de, bir grup Emniyetçiy
le birlikte dönemin İstanbul Emniyet 
Müdürü Cevdet Saral olduğu ortaya 
çıkmış, ardından olayı 'örtmek' üzere 
bir 'irtica' kampanyası başlatılmıştı. 

Yani bu tür taktiğin, birkaç polisin, 
menfaat çatışmaları sebebiyle arala
rındaki çekişmelere kendi halindeki 
insanları da çekerek yıpratmaları oldu
ğu dile getirildi. 

Bu tip telefon izlemenin tek gaye
si var: Bürokraside arzulanan hedefle
re ulaşmakta faydası olacağı düşünü
len siyasilere özel bilgi taşıyıp, onları 
borçlandırmak. Ancak hesaplan tersi
ne dönenlerin, başları her sıkışınca ir
tica raporları ile işin içinden sıyrılmak 
istemesi de çok tuhaf karşılandı. 

Bir Maceranın BHişi 
APO 

Türkiye'ye getiriliş şekli net bir 
şekilde belli olmayan Öcalan'ın İmra-
lı Adası'nda yargılanması ülke günde
mini yoğun bir şekilde meşgul etti. 
Tüm Türkiye'nin, hatta dünyanın gözü 
İmralı'ya çevrildi. Yerli ve yabancı 
medyanın ilgisi büyüktü. Ayrıca her 
duruşma gününde şehit analarının gös
terileri ve yakarışları Mudanya'yı sar
mıştı. 

Öcalan dava boyunca demokratik 
cumhuriyetten bahsetti, teröristleri 
dağdan indirebileceğini söyledi, şehit 
analarından özür diledi, devlete ve ül
keye hizmet etme arzusunda olduğu 
dile getirdi. 

Dava devam ederken yargılamanın 
demokratik yapıya kavuşması bakı
mından aylarca tartışılan DGM'lerde-
ki askeri üyenin çıkarılması Meclis'te 
kabul edildi. 

PKK terör örgütünün başı Abdul
lah Öcalan 31 Mayıs'ta başlayıp 29 
Haziran'da sona eren duruşmaların ar
dından yargılandığı İmralı Adası'nda 
Türk Ceza Kanunu'riun 125. Maddesi
ne göre, vatana ihanet suçundan idama 
mahkum edildi. Temyiz ve Meclis aşa-
malarıyla, kararın birkaç aydan önce 
sonuçlanamayacağı belirtiliyor. 

Davanın neticelenmesinden sonra 
örgütün tümüyle çözülebilmesini te-
minen, Pişmanlık Yasası'nın çıkması 
gerektiği öne sürülüyor. Bu noktada 
MHP'nin temkinli davranması, yasa
nın tekrar değerlendirme maksadıyla 
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geri çekilmesine yol açtı. 
Apo'ya idam kararı verilmesiyle 

beraber "idam cezası" yeniden ülke 
gündeminin ilk sıralarına oturdu. 
"İdam cezası" hukuki anlamda uzun 
bir süredir gündemi meşgul ediyor ve 
Avrupa nezdinde Türkiye'nin başını 
ağrıtıyordu. Türkiye'nin Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi'nde imzasının bu
lunması, bu sözleşmenin idam cezala
rını kaldırmasını ihtiva etmesi, buna 
rağmen iç hukukumuzda "fiilen uygu
lanmamasına karşın" idam cezasının 
yer alması, Türkiye'yi ilginç bir konu
ma oturtuyor. 

İdam kararıyla neticelenen bu da
vanın Türkiye'ye ilişkin siyasi boyutu 
başlayacak gibi gözüküyor. Meclis, 
Avrupa'nın 'sizi dışlarız' tehdidi ile 
kamuoyunun 'bebek katilini asın' bas
kısı arasında nihai kararını verecek. 

Ancak Öcalan hakkında verilen 
idam kararının Batı'yı Türkiye'ye kar
şı birleştirmiş gözüküyor. Amerika ve 
Avrupa, kararı, Türkiye'yi Kıbrıs ve 
Kürt sorununda tavize zorlamak için 
bir şantaja dönüştürdü. AB, Türkiye 
için protesto kararı almaya hazırlanı
yor. Amerikan yönetimi ise şantaj ve 
tehdit dahil her türlü yöntemi kullana
rak Ankara'ya yoğun bir baskı yapma
nın altyapısını hazırlıyor. 

Her ne kadar bir terör örgütünün li
derinin derdest edilmesi, PKK'ya bü
yük bir darbe vurmuşsa da, ülkenin 
kanayan yarası haline gelmiş, kimile
rinin Güneydoğu meselesi, kimilerinin 
Kürt meselesi dediği bu baş ağırtıcı 
durumun, bu aşamadan sonra hangi 
mecrada akacağı ve yeni açılımlara gi
dilip gidilmeyeceği hususlarında kim
se kesin bir şey söyleyemiyor. Ancak 
Ortadoğu üzerinde çizilen global plan
daki senaryoların bu meseleye ne şe
kilde tesir edeceği, önümüzdeki yeni 
dönemde kendini gösterecek. 



I. bırakan 
olaylar 

Akamete Uğrayan Bir Sivil Girişim : BABUNA KAMPANYASI 
Genç bir beyin cerrahı olan 

Dr.Oktay Babuna'nın 3-4 ay önce lö
semiye yakalanması ve sözkonusu 
şahsın lösemili hastaların kurtarılması 
için başlattığı kampanyayı konuşmuş
tu Türkiye. Babuna'nın şahsında ül
kemizde yaşam savaşı veren binlerce 
kemik iliği hastasının kurtarılması 
için adeta ülke olarak kısmi seferber
lik ilan edilmişti. Gaze
telerde, televizyonlarda 
halkın kan verebileceği 
merkezler açıklanırken, 
bir taraftan da bağış ya
pılabilecek banka hesap 
numaraları yayınlanı
yordu. 

Ancak daha sonrala
rı halka açık yerlerde 
alenen toplanan kanla
rın etrafında kuşkulu 
sorular bir tarafa atılma
ya başlandı. Kampanya
ya ilişkin bakışlar de
ğişmeye başladı. Ve bu sefer de Babu-
na farklı bir bakış açısıyla ele alındı 
ve şahsına yönelik olarak menfi de
ğerlendirmeler gündeme geldi. Topla
nan kanların akıbeti ve tahlillerin Ba-
buna cemaatının dışına neden yansı-
tılmadığı, toplanan paraların Ameri-
ka'daki laboratuvarlara yatırılmasının 
gerekli olup olmadığı, Sağlık Bakan
lığı'nın halihazırda devam eden kam
panyayı destekleyip desteklemeyece
ği, kampanya başında konan 10 mil
yarlık ödülün etik kurallarla ne kadar 
örtüştüğü gibi sorular ard arda gelme
ye başladı. Babuna'ya karşı sanki bir 
yargısız infaz timi devreye girmiş gi
biydi. 

Yurt çapında 160 bin kişiden kan 
alınan Babuna Kampanyası'na son 
noktayı Etik Kurul koydu. Sağlık Ba
kanı Osman Durmuş'un yeni "Titan 
olayı" benzetmesi yaptığı ve "stratejik 
tehlike" olarak nitelediği kampanya 
için Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu, 
kampanyanın 2238 sayılı "Organ ve 
Doku Alınması, Saklanması ve Nakli 

Hakkında Kanun'un 4. 
ve 15. maddelerinde be
lirtilen hususlara aykırı 
olduğunu açıkladı. Ku
rul, ayrıca lösemide tek 
tedavinin kemik iliği 
nakli olmadığını belirtir
ken, Türkiye'de önceli
ğin; doku tiplemesi ban
kası kurulması değil, ye
terli sayıda kemik iliği 
nakli merkezinin kurul
ması ve mevcutlarının 
desteklenmesi olduğunu 

ifade etti. 
"Yolsuzluk ve hatalı davranmak

la" suçlanan Babuna ise, kampanyada 
kanuni olmayan bir durum olmadığı
nı, kampanyanın Cumhurbaşkanı'nın 
himayesinde ve İstanbul Valiliği'nin 
kontrolünde gerçekleştirildiğini, yani 
kampanyanın devletin tüm kademele
rinin haberi ve bilgisi dahilinde geliş
tiğini, tüm belgelerin altında ilgili 
devlet erkanının imzasının bulundu
ğunu, harcamaların belgeli ve faturalı 
olduğunu belirtiyor ve tek kuruş para 
kaçırılmadığını belgeleriyle ispat edi
yor. Babuna ayrıca Etik Kurul'un 
kendisine yönelik değerlendirmeleri
ni belgeleriyle yalanlıyor. 

Bu aşamadan sonra yapılacaklara 
adli merciler karar verecek. Ancak bu 
konuda başta her kesimin desteğini 
almasına rağmen, hangi etkenlerin ib
renin bir anda son yılların en büyük 
sivil toplum olayını başlatan Babu
na'nın aleyhine dönmesine yol açtığı 
merak konusu oldu. Acaba ilk ilik 
bankasının temellerini atan lösemili 
doktor Dr.Babuna, asılsız iddialarla 
yıpratılmak mı isteniyordu? Bu hu
susta köşe başlarını tutmuş tıp baron
larının, bazı rant çevrelerinin ne şekil
de etkisinin olduğu; bu kesimlerin, 
devletin bütün kurumlarını, tabandan 
gelen bu sivil hareketin önlenmesi 
için ne şekilde manipüle ettiği konu
şuldu. 

Bugüne kadar ilik bankası kurul
ması konusunda ciddi bir çalışmayı 
ortaya koyamayan ilgililerin, devlet 
erkini arkalarına alarak, kampanyaya 
ilişkin sergiledikleri tutum, 'sivil 
umutlara darbe' olarak değerlendiril
di. Bu gelişmeyle beraber Türkiye'de 
artık sivil olarak gelişen bir toplum 
hareketinin akıbetinden kaygılanma
manın mümkün olmadığı yorumları 
yapıldı. 

Babuna da Türkiye'de siyasetten 
medyaya, ekonomiden sağlığa kadar 
her alanda kurulu düzenin çarkına far
kında olmadan çomak soktuğu için 
statükodan kendi payında düşen baskı 
ile mücadele zorunda bırakılıyor. 

Türkiye'de sol faaliyetlerin yeni 
yeni kımıldamaya yüz tuttuğu 40'lı 
yıllarda, komünist oldukları iddiasıy
la karşısına çıkarılan gençlere, devrin 
Ankara Valisi Nevzat Tandoğan'ın 
"Bu ülkeye komünizm gerekiyorsa, 
onu da biz getiririz" sözü bir çok kim
senin aklına bir tebessümle geldi. 
Türkiye'de devletin değişmeyen bu 
tarafı yine mi kendini öne çıkarıyor
du. 
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Şimdilik Rafa Kaldırılan Kriz : KOSOVA 

kerleri, Kosovalılar tarafından Türk 
bayraklarıyla beraber coşkuyla karşı
landı. Bu coşkulu karşılama aslında 
Türkiye'ye birçok şeyi anlatıyordu. 

Sırpların emellerini ve bölgeye 
dönük planlarını gözönüne aldığımız
da, Balkanlar'da cereyan eden bu ge
lişmenin ülkemizi de doğrudan ilgi
lendirdiği görülüyor. Bölge dışındaki 
ülkelerin bile bu hadiseyle yakından 
ilgilenmesine karşın Türkiye'nin ge
lişmelerden uzak kalmasını düşünmek 
mümkün değildir olmadığı gibi ayrıca 

tarihi ve bölgesel rolü itibariy
le Türkiye'nin, Kosova konu
sundaki sorumluluğundan 
kaçması mümkün değildir. 

Ancak Türkiye'nin bu ha
disede daha fazla aktif ve bü
yüklüğüne yakışır bir şekilde 
bir politika izlemesi gerektiği 
vurgulandı. Nitekim bu nokta
da Türkiye'nin, Kosova'ya 
kutuplardan daha uzak olduğu 
ve bu hadisede kendine yakı
şır bir politika izlemediği şek
linde eleştiriler getirildi. 

Bununla beraber çoğu göz
lemci, Batı'nın Kosova hadi
sesine "insan haklan" çerçeve
sinden yaklaşmadığını, sadece 
Sırpların Büyük Sırbistan pe
şinde olmalarının hem Avru
pa'nın, hem de ABD'nin men
faatlerine aykırı bir gelişme 
olduğu için müdahale edildiği 
üzerinde duruyorlar. Ayrıca 

Kosova'da, daha genel olarak Balkan
lar'da biten şeyin savaş değil, sadece 
NATO'nun hava operasyonu olduğu 
vurgulanıyor. Çünkü antlaşma sonra
sında yaşananlar, kısa vadede "düşük 
yoğunluklu çatışma'nın, orta ve uzun 
vadede ise yeni savaşların, hiç de ihti
mal dışı olmadığını gösteriyor. 

Kosova'da tarihin en büyük dram
larından birisi ve NATO'nun gövde 
gösterisine dönüşen bir savaş yaşandı. 
Tüm dünyanın gözü Kosova'nın üze
rine çevrildi. 

Altı asırlık kinle başlatılan siste
matik soykırım sürerken aileler parça
landı, 700 binden fazla müslüman Ar
navut göçe maruz kaldı. Sırp zulmün
den geriye sadece kan ve gözyaşı kal
dı. 

Sırp kasabı Miloseviç, Koso-
va'dan askeri birliklerini çekmesi ve 
Arnavut halkı 1974 Özerklik 
anlaşması ile verilen hakla
rın iadesi için NATO tarafın
dan başlatılan hava operas
yonu karşısında sonunda pes 
etti. Miloseviç, 24 Mart'ta 
başlayan operasyon sonra
sında 1 milyonu aşkın Arna-
vut'un mülteci durumuna 
düşmesine ve binlercesinin 
hayatını kaybetmesine sebep 
olurken. Sırbistan'da NATO 
bombardımanları sebebiyle 
tam bir ekonomik, askeri ve 
altyapı çöküntüsü yaşadı. 
Miloseviç, 9 Haziran gecesi 
kabul ettiği anlaşmaya göre, 
11 gün içinde bölgeden as
kerlerini çekecek, boşluğun 
UÇK tarafından doldurul
ması için de BM izni ile NATO kont
rolünde oluşturulan yaklaşık 50 bin 
kişilik kuvvet bölgede konuşlanacak. 
Denetimin sağlanması sonrasında da 
ülke dışındaki mülteciler geri dönme
ye başlayacak. 

BM Güvenlik Konseyi'nin 10 Ha-
ziran'da kabul ettiği G-8 planı, temel
de Yugoslavya'nın hükümranlığı ve 
toprak bütünlüğü içerisinde Koso
va'ya geniş bir özerklik ve 'anlamlı' 
bir kendi kendini yönetme hakkı ön

görüyor. G-8 Anlaşması, Kosova'da 
işler düzene girene kadar yönetimi 
Uluslararası Sivil Varlık (USV)'a bı
rakıyor. USV'ın önemli görevlerinden 
birisi de üç yıllık bir ara yönetimden 
sonra Kosovalı Arnavutlara 'kendi 
kendilerini tayin etme' hakkı veren 
Rambouillet Anlaşması göz önüne alı
narak Kosova'nın müstakbel statüsü
nün tespit edilmesi. 

UÇK askerleri, NATO kuvvetleri 
Kosova'yı her geçen gün denetim al
tına almaya çalışıyorlar. Ancak her gi

dilen yer
de toplu 
mezarlara 
rastlanma
sı, Sırpların bölgeyi terkederken dahi 
sergilediği vahşeti ortaya koymaya 
yetiyor. 

Banş sağlanmasından sonra Türk 
askeri de 86 yıl aradan sonra yeniden 
Kosova'ya girdi. NATO bünyesinde 
oluşturulan Barış Gücü'nde görev 
yapmak üzere bölgeye giden Türk as
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bırakan 
Alaylar 

ULUĞBAY'ın intiharı: ÇOK BİLİNMEYENLİ BİR DENKLEM 
Hazineden Sorumlu Devlet Baka

nı Hikmet Uluğbay'ın intihar girişi
mi, ülkede şok etkisi doğururken, in
tihara ilişkin birçok şüpheyi ve soru
yu beraberinde getirdi. İntiharın nede
ni üzerinde onlarca değerlendirme ya
pıldı. 

Uluğbay'ın intiharının arkasında
ki nedeni anlamak için farklı senaryo
lara müracaat edildi. Bunlardan birin
cisi, bakanın yoğun iş temposuna da
yanamayarak tetiğe bastığıydı. Bu te
ze bir de özellikle medya tarafından 
"onur" sosu eklenmek istendi. Med
yanın intiharı övücü ve 'intihar eden 
şerefli, etmeyen şerefsiz' şeklinde 
verdikleri haberler ilginç bulundu. 

İkinci tez ise Başbakan Ecevit ta
rafından dillendirilen, Uluğbay'ın, 
IMF'nin ağır şartları ve halkın bek
lentileri arasında kalarak bunalıma 
girmiş olabileceği yönündeydi. 

Uluğbay'ı intihara götüren nede
nin sadece borsa skandalından ibaret 
olmadığı, Türkiye ekonomisine iliş
kin göstergelerdeki olumsuzlukların 
da etkisi olabileceği tezi de işlendi. 
Ayrıca ekonomiyle ilgili tüm açıkla
maların, hatta enflasyon rakamlarının 
bile borsa kapandıktan sonra açıklan
masına rağmen, neden IMF'nin kritik 
açıklaması için ikinci seansın ortası
nın tercih edildiği sorusu sorularak, 
bu olayda bir tezgâhın da olabileceği
ne vurgu yapıldı. 

Bir başka tez ise, IMF belgesinin 
Mesut Yılmaz tarafından borsada spe
külasyon amacıyla kullanıldığı, Uluğ
bay'ın da bundan rahatsızlık duyarak 
konuyu Başbakan Bülent Ecevit'e 
ilettiği, Ecevit'in de "büyütme, hükü
meti zora sokacak çıkışlar yapmaya
lım" diyerek konuyu geçiştirmesi, 
Uluğbay'ın da bundan uğradığı hayal 
kırıklığının sonucu olarak intihara yö
neldiğiydi. Bu tez, Yılmaz'ı bir hayli 
öfkelendirdi ve "bana iftira atanlar şe

refsizdir" dedi. Ancak, Uluğbay'ın in
tihara teşebbüs ettiği gecenin sabahı 
basın karşısına çıkan Ecevit bile, ken
disini "Sayın Yılmaz biraz dikkatsiz 
sözler söylemiş olabilir" demekten 
alıkoyamaması, intiharın en büyük 
nedeninin bu sözlerde düğümlendiği
ne dikkat çekildi. 

Uluğbay'ın intihar girişimi, inti
har öncesindeki birkaç gün boyunca 
süren gazete manşetlerinden süsleyen 
vahim bir skandal haberinin üstüne 
gelmişti. Devletin elindeki bilgiler 
borsayı manipüle etmek için kullanıl
mıştı. İddiaya göre, Mesut Yılmaz'ın 
akrabası olan bir aracı kurum sahibiy
le birkaç arkadaşının üç günlük kârı 5 
milyar doların üzerinde gerçekleşmiş
ti. Borsanın doğal seyri incelendiğin
de, rakamlar, gerçekten de pis bir 
oyunun oynandığına işaret ediyordu. 
"Kara Cuma" olarak isimlendirilen ve 
Bakan Uluğbay'ın intihar girişimine 
kadar uzanan borsa vurgunu ile su yü
züne çıkan karanlık ilişkiler, her ge
çen gün farklı bir boyut kazandı. 

Uluğbay'a tetik çektiren bu borsa 
krizinin, "Kamyonsuz bir Susurluk" 
özelliği taşıdığı, ancak Ecevit ile Yıl
maz'ın krizin özüne inmekten kaçın
dığı, aslında skandalin hükümeti isti
faya götürebilecek boyutlarda olduğu 
belirtildi. Bu durumun olayda üzerin
de durulması gereken esas nokta ol
ması gerektiği, başta Başbakan olmak 
üzere ikdidara yakın çevreler ve söz
cülüğünü üstlenen kalemlerin, "ne
den?" sorusunu muallakta bırakacak 
biçimde davrandıklarına dikkat çekil
di. Birçok senaryo gündeme gelmiş, 
resmi-gayriresmi bir çok ağır açıkla
ma yapılmıştı, ama gerçek sebep bir 
türlü öğrenilememişti. Nitekim söz
cülerin inanmamızı istedikleri, baka
nın, adının bir skandala dolaylı karış
tırılmasına tepki olarak bu yola baş
vurduğuydu. 

Bu tezlerle beraber dolaylı sorum
lu bakanın kendi hayatına kendi eliy
le son vermeye kalkmasının anlaşıla-
madığı, Bakan'ın gerçekten basit bir 
sebepten intihara kalkışabilecek bi
riyse, böyle bir kişiliğe, üç yıla yakın 
bir süre ülke eğitiminin nasıl teslim 
edilebildiği şeklinde yorumlar da ya
pıldı. 

Ayrıca Uluğbay'ın kişilik çözüm
lemeleri de yapılarak, sadece borsa 
manipülasyonu ile ilgili açıklama 
yapmakla yetinilmemesi, son 9 ay bo
yunca Hikmet Uluğbay'ın aldığı eko
nomiyle ilgili bütün kararların, çok 
taraflı müzakerelerde varılan anlaş
maların da gözden geçirilmesi istendi. 

Hikmet Uluğbay'ın üzücü intihar 
girişimi, şimdiye kadar söylenti düze
yinde tutulan, özel olarak borsa ve ge
nel olarak ülke ekonomisiyle ilgili bir 
çok iddianın üzerine gidilmesini artık 
mecburi kılıyor. Bu intihar girişimi
nin, ekonomideki devlet-holding-
medya ilişkilerini ve bugüne kadar 
aydınlatılmayan yolsuzluklar için bir 
şans olması temennisinde bulunul
muştu. Bununla beraber adı "İkinci 
Susurluk"a çıkan Borsa Skandalı'nın 
ve bu intiharın örtbas edilmesinden de 
endişe ediliyordu. Sağlığına kavuşan 
Uluğbay'ın bu hususla ilgili konuş
maktan kaçınması ve medyanın da bu 
hadisenin üstüne gitmekten kaçınma
sı, maalesef bu endişeleri doğruluyan 
gelişmeler olarak karşımıza çıktı. 
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Şemsi Denizer ve Şevket Yılmaz7! Kaybettik 

Şevket Yılmaz7! 
Depremde Kaybettik 

genelinde işçi, memur, emekli ve 
meslek odaları birliklerinin oluştur
duğu Emek Platformu'nun çalışmala
rı karşısında bir gözdağı olabilir mi 
sorusu da gündeme geldi. 

1951'de Zonguldak'ta doğan 
Şemsi Denizer, kömür işçiliğinin çe
şitli kademelerinde çalıştıktan sonra, 
4 Temmuz 1989'da Genel Maden-İş 
Sendikası Genel Başkanlığına seçil
mişti. Denizer, 1991'deki büyük ma
denci yürüyüşü ile kamuoyunun gün
deminde daha çok yer aldı. 

Genel Başkanımız Salim Uslu, 
Denizer'in öldürülmesinin ardından 
bir toplantı vesilesi ile bulunduğu İs
tanbul'dan Zonguldak'a geçti. Deni
zer'in yakınlarına başsağlığı dilekle
rinde bulundu. Uslu, cinayet nedeniy
le yaptığı açıklamada, cinayetin 40 
milyon liralık alacak davasından iş
lendiği gerekçesine inanmadıklarını, 
olay üzerindeki sis perdesinin biran 
önce kaldırılmasının gerektiğini söy
ledi. 

Denizer, 13 Aralık 1992'den beri 
Türk-İş Genel Sektererliği görevini 
sürdürüyordu. Denizer'in öldürüldü
ğü tarihlerde devam eden Genel Ma-
den-îş Sendikası'nın genel kurulu er
telendi. 

Çalışma hayatının cesur liderle
rinden olan Şemsi Denizer'e Al
lah'tan rahmet, ailesine, maden işçisi
ne ve tüm emekçilere başsağlığı dili
yoruz. 

Türk-İş eski Genel Başkanların
dan Şevket Yılmaz, 17 Ağustos 1999 
Büyük Marmara Depreminde Çınar-
cık'daki yazlığının enkazının altında 
kalarak hayatını kaybetti. Yılmaz, 
1967 yılından itibaren 11 yıl Türk-İş 
Genel Başkanı vekili ve 1982 yılın
dan başlamak üzere de 10 yıl Türk-İş 
Genel Başkanlığı görevini yürüttü. 
Şevket Yılmaz'a Allah'tan rahmet, 
yakınlarına ve Türk-İş camiasına baş
sağlığı dileriz. 

Salih Kılıç 
Kalp Krizi Geçirdi 

Türk-İş üzerindeki kara bulutlar, 
Eylül ayında da geçmedi. Konfede
rasyonun Genel Eğitim Sekreteri Sa
lih Kılıç, 9 Eylül 1999 Perşembe gü
nü kalp krizi geçirdi. Dergimiz yayına 
hazırlandığı sırada Kılıç'ın City Hos-
pital'deki tedavisi devam etmekteydi. 
Salih Kılıç'a ve Türk-İş camiasına 
geçmiş olsun dileklerimizi sunuyo
ruz. 

Denizele Suikast 
Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel 

Maden-İş Genel Başkanı Şemsi Deni
zer, 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin 
önünde uğradığı silahlı saldırı sonu
cunda hayatına kaybetti. Saldırıyı ge-
rekleştiren Cengiz Balık, olaydan 
sonra yakalanarak tutuklandı. Ba-
lık'ın çelişkili ifadeleri yetkililerce 
olay hakkında tatmin edici cevapların 
veril memesi ve hadise anında Deni
zer'in katile 'Beni kaça sattı?' şeklin
de söylediği sözler, bu cinayet üzerin
de sisperdesinin oluşmasına yol açtı. 
Cengiz Balık, cinayeti tek başına işle
diğini ifade etmesine rağmen, Deni
zer'in öldürülmesinin ardında Zon-
guldak'daki kömür işletmeleri mafya
sının olup olmadığı tartışılmaktadır. 

Bunun yanında Sosyal Güvenlik 
Reform Yasa Tasarısı aleyhinde ülke 
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06-08 Nisan 1999: 

HAK-İŞ, Tunus 
Genel Sendikalar Birliği 

(UGTT) Kongresi'nde 
Tunus Genel Sendikalar Birliği 

(UGTT) 19. Ulusal Kongresi 6-8 Nisan 
1999 tarihleri arasında başkent Tunus'ta 
yapıldı. Kongreye HAK-İŞ Konfederasyo
nu adına Genel Başkan Salim Uslu, Genel 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ve 
Dış İlişkiler Uzmanı Numan Özcan katıl
dılar. 

Kongreye ayrıca dünyanın dört bir ya
nındaki 30'dan fazla ülkeden 100'e yakın 
yabancı konuğun yanısıra, Uluslararası 
Hür Sendikalar Konfederasyonu (ICFTU), 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu 
(ETUC), Afrika Sendikalar Birliği Örgütü 
(OATUU), Mağrib Ülkeleri Sendikalar 
Birliği (USTMA), Uluslararası Arap Sen
dikalar Konfederasyonu (ICATU) gibi 
uluslararası sendikal kuruluşlar üst düzey
de katıldılar. 

6 Nisan 1999 günü kongrenin açılışını 
Tunus Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin 
Ali yaptı. Cumhurbaşkanı ayrıca, kongre
nin açlışından önce yabancı heyetleri ka
bul etti. Bu sırada Genel Başkan Salim Us

lu başkanlığındaki Hak-İş heyeti, Tunus 
Cumhurbaşkanı ile bir sohbette bulundu. 
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Bin Ali'nin 
Türkiye'ye karşı çok sıcak olduğu gözlem
lendi. 

Kongrenin açılış konuşmasında bin 
Ali, UGTT'nin ülkenin kalkınması için 
yaptığı faydalı çalışmaların öneminden 
bahsetti.Tunus'un Fransa'dan bağımsızlı
ğını kazanma mücadelesinde çok önemli 
bir rol oynayan işçileri temsil eden UGTT, 
bağımsızlığın kazanılmasından sonra da 
yeni devletin inşaasında çok önemli bir 
görev üstlenmiştir. 

Kongrenin öğleden sonraki ikinci otu
rumunda yapılan Genel Sekreter seçimin
de delegelerin tamamına yakınının oyunu 
alan İsmali Şahbani yeni dönem için tekrar 
Genel Sekreter seçildi. Daha sonra kürsü
ye çıkan ICFTU Genel Sekreteri Bill Jor
dan, yaptığı hararetli konuşmasında, küre
selleşmenin handikaplarına karşı uluslara-
rarası sendikal dayanışmanın öneminden 
bahsetti. 

Bu arada, Tunus Radyo ve Televizyo-

nu'nun isteği üzerine bir demeç veren Ge
nel Başkan Salim Uslu, Kongre ve Cum

hurbaşkanının konuşması hakkındaki gö

rüşlerini dile getirdi. 
Aynı akşam Cumhurbaşkanı Bin Ali 

yabancı konuklara Cumhurbaşkanlığı Sa

rayında bir resepsiyon verdi. Bu resepsi
yon sırasında Türkiye Cumhuriyeti Tunus 
Büyükelçisi Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı ile 
görüşen Hak-İş Heyeti, ertesi gün büyü
kelçiyi makamında ziyaret ederek Türki-
ye-Tunus ilişkileri hakkında bilgi aldı ve 
uluslararası ilişkiler konularında görüş 
alış-verişinde bulundu. 

Kongrenin kalan günlerinde diğer ya
bancı delegasyonlarla ikili görüşmelerde 
bulunan Hak-İş heyeti, uluslararası ilişki
ler ağını dünyanın diğer ülke ve kuruluşla
rını da içine alacak şekilde genişletme im
kanı buldu. 
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Arnavutluk 'tan Öz iplik-iş'e Sendikal işbirliği Teklifi... 
Arnavutluk Bağımsız Tekstil, Gi

yim ve Deri Sendikaları adına Esthem 
Graçi, Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri 
ve Öz İplik-İş Sendikası Genel Başka
nı Yusuf ENGİN'e gönderdiği mek
tupta sendikal işbirliği içerisinde ol
mak istediklerini ifade etti. 

Esthem Graçi, Engin'e gönderdiği 
söz konusu mektupta, Arnavutluk'da 
sendikal hareketlerin ancak Komünist 
rejimin yıkıldıı 1991 yılından beridir 
devam ettiğine dikkat çekti. Graçi, 
sendikal çalışmalarda Avrupa'daki 
sendikal hareketin tecrübelerinden is
tifade etmek istediklerini, bu konudu 
Türkiye'deki sendika ve konfederas
yonlardan da destek beklediklerini be

lirtti. 
Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri ve 

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı 
Yusuf ENGİN de Esthem Graçi'ye 
gönderdiği cevabi mektubunda sendi
kal işbirliğinin önemine yürekten 
inandıklarını ifade etti. Engin mektu
bunda özetle şu görüşlere yer verdi; 
"Globalleşen dünyada sendikal işbirli
ği kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Yeniden 
yapılanma programlarını gerçekleştir
mek için Avrupa'daki diğer sendikalar 
ve sendikacılarla işbirliği ve onların 
tecrübelerinden yararlanmak yönün
deki doğru tespitlerinize de katılıyo
rum. Bu mektubunuzun da karşılıklı 
ilişkilerimizde bir basamak teşkil et

mesini diliyor, sizlerle her konudu iş

birliğine hazır olduğumuzu belirtmek 

istiyoruz. Değişen ve küreselleşen 

dünyaüda her alanda olduğu gibi sen

dikal alanda da diyaloğ ve işbirlikleri

nin kurulup, geliştirilmesine olan ihti

yacın kaçınılmazlığını vurgulamak is

tiyorum." 

Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri ve 

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı 

Yusuf ENGİN, Arnavutluk ile ilişkile

rinin yakın bir zamanda gerçekleştiri

lecek ziyaretlerle pekiştirileceğini, bu 

gibi komünist sistemden demokratik

leşme sürecine geçen ülkelere yardım 

etmek istediklerini sözlerine ekledi. 

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Uluslararası kiri Yeni Platformlarda 
10-11 Mayıs 1999: ama 

mmm 
ETUF:TCL 

ETUC Konferansı 
Çalışma Hayatı'nın küresel boyut

taki etkinliklerinde yer almaya devam 
eden Öz İplik-İş Sendikas'nın Genel 
Başkanı Yusuf Engin ve Sendika Yö
netim Kurulu 10-11 Mayıs 1999 tarih
lerinde ETUC (Avrupa İşçi Sendika
ları Konfederasyonu)'nun düzenledi
ği "Amsterdam Anlaşması 13. Madde 
Uygulamaları 
ve Sendikal 
Stratejiler" 
konulu kon-
f e r a n s a 
ETUC:TCL 
(Avrupa İşçi 
Sendikaları 
Konfederas
yonu: Tekstil, 
Giyim ve De
ri İşçileri Bir
liği) konten
janından ka
tıldı. 

Konferans'ta Avrupa Birliği İçin
de "İşyerlerinde Din, Dil, Irk Ve Dü
şünce Ayrımcılığı ele alındı. Bu konu
da özellikle son beş yıl içinde gerçek
leştirilen uygulamalar değerlendirildi 
ve sosyal tarafların önerileri dinlene
rek anlaşmanın bu öneriler doğrultu
sunda genişletilmesi için gerekli giri
şimler yapıldı. 

ITGLWF Üyelik Müracatı 

Giderek küreselleşen dünyada ulu
sal birliktelikler, Uluslararası birlikte
liklerle entegrasyonu zorunlu kılmak
tadır. 

Bu bağlamda; Yönetim Kurulumuz 
ve Şube Başkanlarımızın ortak kararı 
ile Sendikamız ITGLWF (Uluslararası 
Tekstil, Giyim ve Deri İşçileri Federas
yonu)'ye üye olma kararı almıştır. 

Sendikal alanda dünyadaki değişim 
ve yeni gelişmelere entegrasyonda ilk 
adımı ETUF:TCL üyeliği ile başlatan 
sendikamız Uluslararası Tekstil. Giyim 
ve Deri İşçileri Federasyonu 
(ITGLWF)'na üyelik başvurusunda bu
lunmuştur. 

ITGLWF'ye üyelik müracaatımız 
5 Mart tarihinde resmi bir başvuru ile 
yapılmıştır. Sendikamızın üyeliğinin 
resmen onaylanması 2000 yılında yapı
lacak olan 8. Dünya Kongresi'nde 
açıklanacaktır. 
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ETUC Yaz Ohulu Türkiye 
"AVRUPA'DA ISLAM" 

Avrupa Sendikalar Konfederasyo
nu (ETUC)'un 1999 Yaz okulu. "Avru
pa'da İslam" konu başlığıyla Türkiye 
ve Yunanistan'da gerçekleştirildi. 

31 Mayıs-7 Haziran tarihleri ara
sında Didim ve Kos'ta yapılan Yaz 
okuluna, Konfederasyonumuzu temsi-
len Araştırma Uzmanı Şahin Serim ve 
Basın Danışmanı Aydın Ünal katıldı
lar. 

Türkiye, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesi
mi, Bulgaristan, Romanya, Fransa, 
İtalya, İspanya ve Portekiz'deki ETUC 
üyesi konfederasyonların yanısıra, bu 
yılki yaz okuluna mağrib ülkelerinden 
(Cezayir, Libya, Fas, Tunus ve Mori
tanya) sendika temsilcileri de katıldı
lar. Toplantıya, tercümanlarla birlikte 
yaklaşık 70 kişi katıldı. 

ETUC Genel Sekreter Yardımcısı 
Peter Seideneck'in başkanlığında ger
çekleştirilen Yaz Okulunda, belirlenen 
konularda önce sunuşlar yapıldı, daha 
sonra da sunuşlar üzerine müzakereler 
ve yuvarlak masa toplantıları gerçek
leştirildi. Ele alınan konuların başlıkla
rı şu şekildeydi: 

Avrupa'da İslam Varlığının Kısa 
Tarihi; Kemalist Model: İslam ve La
iklik; Göç Konusu: İslam Ülkeleri-Av-
rupa Ülkeleri; Arap Toplumlarında İs
lam Politikası; İslam'a Sosyal Yakla
şım; ve İslam Toplumlarında Kadın 
Konusu. 

AVRUPA'DA İSLAM 
VE TÜRKİYE MODELİ 

ETUC Yaz Okulu, Türkiye ve Yu
nanistan arasında bir diyalog ihtiyacı
na da dikkat çekmek amacıyla toplan
tıyı Türkiye ve Yunanistan'da düzenle
mişti. Avrupa'da artan Müslüman nü
fus ve problemlerinin tartışılacağı top
lantıda, İslam ülkelerinin Avrupa'ya 

bakışı; Avrupa'nın Müslümanlara bakı
şı, Avrupa'daki Müslüman göçmenle
rin uyum sorunu ve artan müslüman 
nüfusun karşılaştığı problemler masa
ya yatırılacaktı. 

Katılımcılar, 31 Mayıs tarihinde 
Didim'e ulaştılar. İlk toplantı ise 1 Ha-
ziran'da yapıldı. Avrupa'da İslam Varlı
ğı konulu toplantıda, Üniversite Libre 
de Bruxelles'den Muhammed Lamuçi 
bir sunuş yaptı. Evsahibi olarak Türki
ye'deki toplantıların oturum başkanlık
larını Türk delegasyonu üstlendi. Ayrı
ca Türkiye'deki toplantılarda konukla
ra günlük gazetelerden haber aktarma 
görevini de Türkiye tarafı gerçekleştir
di. 

Muhammed Lamuçi'nin tarih için
de İslam-Avrupa ilişkilerini ele alan 
sunuşu dikkatle izlendi. Lamuçi, İslam 
medeniyetlerinin Avrupa'da bilim ve 
toplumsal hayata kazandırdıkları üze
rinde durdu. İlişkilerin her zaman ça
tışma şeklinde olmadığını dile getiren 
Lamuçi, iki medeniyet arasında tarih 
boyunca alışveriş gerçekleştiğini söy
ledi. 

Öğleden sonraki oturumun konusu 
ise "Kemalist Model: İslam ve Laik
lik" idi. Hak-İş, Türk-İş, DİSK ve 
KESK delegasyonu adına sunuş yap
mak üzere toplantıya katılan Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 
Osmanlı İmparatorluğu'ndan başlaya
rak modern Türkiye'de din-devlet iliş
kileri üzerine bir sunuş yaptı. 

Göç Konusu 

Yaz Okulu'nun ikinci gü
nünde İslam ve Avrupa Ülke
lerinde Göç konusu tartışıldı. 
Stephane Larignon'un Fransa 
özelinde göçmenlerin sorunla
rı konusundaki sunuşu müza
kerelerle devam etti. 

Göç konusunda iki farklı 
boyut ele alındı. Birincisi 

Mağrib ülkelerinden Avrupa'ya olan 
göçlerdi. Uzun yıllar Avrupa ülkeleri
nin sömürgesi olan ülkelerden Avru
pa'ya çalışmak için gelen Arapların 
başta Fransa olmak üzere bu ülkelerde 

karşılaştıkları sorunlar, bu sorunların 
seyri ve geleceği ele alındı. İkinci bo
yutta ise Türkiye'den Avrupa'ya yapı

lan göçlerdi. 1960'larda başlayan ve 
orada ikinci nesli oluşan göç macera
mız, başla Alman sendikacılar olmak 
üzere geniş bir platformda tartışıldı. 

Hak-İş temsilcileri, müzakereler 
bölümünde söz alarak özetle şu görüş
leri dile getirdiler: 

"1960'laıia birlikte Türkiye'den Al
manya ve diğer Avrupa ülkelerine yo
ğun bir emek göçü yaşandı. Bugün 
oradaki çalışanlarımızın ikinci nesli 
dünyaya geldi. Hatta Türkler Alman
ya'da patron bile oldular. Avrupa'da ar
tan Türk nüfusu bugün ciddi problem
lerle de karşı karşıya. Hem Alman
ya'da hem de Türkiye'de bir uyum so
runu yaşanıyor. Geri dönmek üzere gi
den işçilerimiz geri dönmeyi düşün
müyorlar. Orada yerleşmek ise ırkçı
lık, ayrımcılık gibi tehlikeler yüzünden 
tereddüte yolaçıyor. Kuşak çatışmaları 
ise önemli bir sorun olarak önümüzde 
duruyor. 

Bu sorunların temelinde Müslü
manların Avrupa'ya ve Avrupalılar'ın 
Müslümanlara bakışındaki çarpıklık 
yatıyor. Böyle bir ortamda bu ülkelere 
gidenler kendilerine gettolar oluşturu
yor ve sokağa çıkmamak, dil öğrenme
mek, karşıdakini anlamamak için ade
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/e Yunanistan da Gerçekleştirildi $ 
ta direnç gösteriyor. Diğer kesim ise 
yukardan bakıyor, ırkçı saldırılar karşı
sında net tavır koymuyor ve "birgün 
gidecekler" diyerek göçmenlere bakı
yor. 

Küreselleşme süreci bir oranda bu 
tepkileri azaltmış gibi görünüyor an
cak yokctmedi. Bu durumda sendika
lara büyük görev düşüyor. Farklı etnik 
gruplar, diller ve dinler arasında bir di
yalogun oluşturulmasını en kolay sen
dikalar sağlayabilir. Bu farklı gruplar 
birarada yaşamak zorundadır. Onun 
için birbirlerini 
anlamak zorunda
dır. Bunu da sen
dikalar başaracak
tır." 

Yaz Oku-
lu'nun bu tartış
ması ertesi güne 
de sarkarak de
vam etli. Ayrıca 
bu arada katılım
cılar, Türkiye'nin 
Ege Bölgesinde 
bulunan çok sayı
da tarihi yerleri de 
görebilme fırsatı
nı buldular. Kül
türel gezilerde 
Efes başta olmak üzere İzmir ve Muğ
la civarındaki antik şehirler ziyaret 
edildi. 

3 Haziran'da heyet Bodrum üze
rinden Yunanistan'ın Kos adasına geç
ti. 

DENİZİN ÖTE YAKASI 

Avrupa'da İslam konusu 4 Hazi-
ran'dan itibaren denizin öte yakasında 
tartışılmaya devam etti. Arap Ülkele
rinde İslam Politikası, İslam'a Sosyal 
Yaklaşım ve İslam Toplumlarında Ka
dın konularında Mağrib ülkelerinden 
gelen temsilciler sunuşlar yaptı. Top
lantıları bu kez Yunanistan'dan katılan 
sendika temsilcileri yönetti. 

Toplantı iki önemli amacına ulaştı: 
Birincisi, Avrupalılar genelde törörist 
ve savaşçı olarak tanıdıkları Müslü
manları yakından tanıma ve anlayabil
me fırsatı buldular. İkincisi de Sendi
kalar. farklı kültürler ve dinler arasında 
diyalog oluşturmada bütün diğer fak
törlerden daha etkin olduklarını ispat
lama fırsatını buldular. 

Diyalogun oluşturulmasına en so
mut örnek ise Yunanistan ve Kıbrıs 
Rum kesiminden katılan sendikacılarla 
Türk delegasyonu arasındaki dostluk

tu. Uzun süredir devam eden bu dost
luk ve diyalog Yaz Okulu'yla pekişme 
fırsatı buldu. Sorunlar, benzerlikler, 
ortak yönler dostluk havası içinde dile 
getirildi. Sendikacılar arasındaki bu di
yalogun halklar ve devletler arasında 
da oluşması temennisi sık sık ifade 
edildi. 

Avrupa ve İslam Ülkeleri halkları
nın ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda 
daha da artacağı herkes tarafından bili
niyor. Bunun yanında Müslüman nüfus 
Avrupa'da hızla artıyor. Yanlış ve geç
mişin çatışmalarından kalan tanımla
malar, kavramlar artık gündemin dışın
da. Toplumlar birbirlerini tanımak ve 
anlamak zorundalar, çünkü birarada 
yaşamak zorundalar. Birarada yaşa

mak ise birbirleriyle diyalogdan ve ön
yargıları yoketmekten geçiyor. 

Müslümanlar, Avrupa'yı tanırlar
ken kendilerini de tanımlamak zorun
dalar. İslam ülkelerine hakim olan 
kimlik bunalımının biran önce aşılma
sı gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek 
için de dinin sosyal ve siyasal yakla
şımları ortaya konurken referansların 
daha sağlıklı okunması gerekiyor. Ni
tekim Müslümanlarla İslam arasında 
ciddi bir farklılık olduğu gerçek. Zaten 
bu farklılık önyargıların oluşmasına 

neden oluyor. 

Hak-İş için ise 
bunlara ek olarak 

toplantının artı bir 
anlamı vardı. Os
manlı İmparatorlu
ğunun 700. Kuruluş 
Yıldönümünü kut

larken, İmparatorlu
ğun arkasında bırak

tığı bölgelerde yaşa
nan krizler, bu böl
gelerden gelen tem
silcilerle yapılan bi

rebir diyaloglarda 
ortaya konmuştu. 

Farklılıklara taham
mül ve ortak yaşama kültürü Osmanlı 
Yönetimi tarafından başarıyla uygu

lanmıştı. Bunun yanında, Mağrib ülke
lerinden gelen dostlarımızın Türkçe 

isim ve soyadları, Romanya'dan katı

lan bir sendikacı dostumuzun Türk 
asıllı olması, Yunancadaki Türkçe ye

mek isimleri, ortak bir müzik kültürü, 
Basın Çalışanları Sendikası Başkanı 

Sayın Zoi Lanara'nm güzel İstanbul 
Türkçesi, Kıbrıs Rum Kesiminden ka
tılan Andreas'ın kendi dillerinden ak

tardığı Türkçe kelimeler, dünyanın bir

çok ülkesiyle kolay diyalog geliştirme

miz için önemli fakat pek de farkında 

olmadığımız bir fırsata sahip olduğu
muzu gösteriyordu. 
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24-25 Mavis 1999: 

SENDİKALAR ve TURKIYE-AB 
İLİŞKİLERİ KONFERANSI 

Konfederasyonumuzun, ETUC 
(Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) 
ve ETUC'un Türkiye'deki diğer üç 
üyesi.TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK ile 
ortaklaşa düzenlediği "Sendikalar ve 
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" 
Konferansı 24-25 Mayıs tarihleri ara
sında Ankara'da yapıldı. 

sinde çalışabilme yeteneğini sergile
mesi ve işbirliği geleneğinin geliştiril
mesi bakımından büyük önem arzetti-
ğini vurguladı. USLU, Avrupa Birli
ği 'nin, Türkiye'yi diğer aday ülkelere 
uygulanacak katılım stratejisinin dı
şında tutarak ülkemize adeta tanımsız 
bir elbise diktiğini söyledi. USLU 

Konferansa, Konfederasyon Ge
nel Başkan ve yöneticileri, ETUC Ge
nel Sekreteri Emilio GABAGLİO. 
Dışişleri Bakanı İsmail CEM, Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan 
TARTAN, Avrupa Komisyonu Türki
ye Temsilciliği Müsteşarı Sonen 
SONDERGAARD ve TİSK Genel 
Sekreteri Bülent PİRLER gibi birçok 
konuşmacının yanısıra sendikalardan 
çok sayıda yönetici, uzman ve temsil
cileri katıldı. 

Konferansın açılışında bir konuş
ma yapan Hak-İş Konfederasyonu 
Genel Başkanı Salim USLU, sözko-
nusu konferansın Türkiye'deki emek 
hareketinin diyalog ve işbirliği içeri-

yönünde çaba göstermelerinin çok 
önemli olduğunu, özellikle de sendi
kal konfederasyonların gerek ETUC, 
gerekse diğer platformlardaki grişim-
lerini çok olumlu ve faydalı buldukla
rını belitti. 

Öğleden sonraki oturumda "En
tegrasyon Sürecinde Türkiye-Avrupa 
Birliği İlişkileri" konusu, milletvekili 
Bülent Akarcalı, ETUC Genel Sekre
teri Emilio Gabaglio, Hak-İş Genel 
Başkan Danışmanı Osman Yıldız ve 
Türk-İş Genel Başkan Danışmanı Yıl
dırım Koç tarafından tartışıldı. 

Aynı gün akşam verilen resepsiyo
na çok sayıda davetli katıldı. Resepsi
yondan sonra, ETUC Genel Sekreteri 
ve beraberindeki heyet Hak-İş Genel 
Merkezine giderek Genel Başkan Sa
lim Uslu ve Hak-İş yöneticileriyle bir 
görüşmede bulundu. 

şöyle devam etti: "Türkiye'nin 
AB'den beklediği tek bir şey vardır; o 
da AB'nin Türkiye'ye açık bir takvim 
ve bir perspektif vermesidir. AB'nin 
izlediği belirsizlik politikasının iki ta
rafa da faydası olmadığı, yaşanan sü
reçte görülmüştür." USLU ayrıca Tür
kiye'nin, AB ile olan ilişkilerini üye
lik konseptine kilitleyerek kendini 
duygusal tepkilere endekslememesi, 
aksine üyelik durumu da dahil, karşı
lıklı dengelere dayalı ve daha üst bir 
strateji belirlemesi gerektiğini vurgu
ladı. 

Daha sonra söz alan Avrupa Sen
dikalar Konfederasyonu (ETUC) Ge
nel Sekreteri Emilo Gabaglio, Türki
ye'deki sendikal hareketin demokra
tikleşme ve Avrupa Birliği konusun
daki çabalarını desteklediklerini, hatta 
Temmuz 1999'da Helsinki'de yapıla
cak 9. Kongrelerinde alacakları karar
lar arasında böyle bir madde de bu
lunduğunu ifade etti. 

Emilio Gabaglio'dan sonra kürsü
ye gelen Dışişleri Bakanı İsmail Cem, 
hükümet olarak, sivil toplum kuruluş
larının, Türkiye'nin AB'ye girmesi 

Konferansın ikinci gününde Avru
pa Komisyonu Türkiye Temsilciliği 
Müşteşarı Soren Sonderagaard, Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan 
Tartan ve TİSK Genel Sekreteri Bü
lent Pirler tarafından yapılan açılış 
konuşmasından sonra, "Türkiye-Av
rupa Birliği İlişkilerine Mevcut Du
rum ve Sorunlar" konusunda Dışişleri 
Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü tara
fından bilgi sunuldu. Bundan sonraki 
oturumda "Entegrasyon Sürecinde 
Türkiye'de Sosyo-Ekonomik Durum 
ve Sivil Toplum Örgütleri" konusu, 
DİSK, KESK, TMMOB ve Türkiye-
AB Derneği temsilcileri tarafından 
tartışıldı. 

Konferans 25 Mayıs Salı günü öğ

leden sonra kapandı. 

SENDİKALAR VE TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLEF 
R. ANKARA 24-25 MAYIS 1999 ^̂ 3 

DEDEMAN 
HOTELS & RESORTS 
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1-17 Haziran 1999: 

ILO 87. 
KURULU YAPILDI 

Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)'nun 87. Genel Kurulu İs

viçre'nin Cenevre kentinde 1-17 Ha

ziran 1999 tarihleri arasında yapıldı. 

Genel Kurula Hak-lş Konfederas

yonu adına katılan Genel Başkan Sa

lim Uslu, Genel Başkan Yardımcısı 

Hüseyin Tanrıverdi ve Genel Başkan 

Danışmanı Osman Yıldız, işçi kesimi

ni temsilen Türkiye Cumhuriyeti'nin 
resmi heyetinde yer aldılar. 

ILO'nun her yıl toplanan Genel 

Kurulu, ILO üyesi 174 ülkeden 

2500'ü aşkın işçi, işveren ve hükümet 

temsilcilerinin bir araya geldiği eşsiz 

bir platform sağlamaktadır. Bu neden

le ILO teşkilat ve çalışmalarının daha 

yakından ve yerinde incelebilmesi 

amacıyla, Hak-İş Konfederasyonu'na 

bağlı sendika genel merkez yönetici

leri ve uzmanlarından oluşan 9 kişilik 

bir heyet de Genel Kurul çalışmaları

na katılmıştır. ILO Genel Kurulu'nu 

izleyen bu seneki Hak-İş heyeti aşağı

daki isimlerden oluşmuştur: Hak-İş 

Genel Sekreteri ve Öz Çelik-İş Sendi

kası Genel Başkanı Recai Başkan, Öz 

Çelik-İş Sendikası Genel Teşkilat 

Sekreteri M. Kemal Can, Öz Gıda-İş 

Sendikası Genel Mali Sekreteri Settar 

Aslan, Genel Eğitim Sekreteri A. Ba

ki Gülbaba ve Genel Sekreter Yardım

cısı Mustafa Paçal, Hizmet-İş Sendi

kası Genel Mali Sekreteri Metin Eser 

ve Genel Teşkilat Sekreteri Halil Sün

gü, Hak-İş Dış ilişkiler Uzmanı Nu-

man Özcan ve Öz Çelik-İş Sendikası 

Dış ilişkiler Uzmanı Hayati Körpe. 

87. Uluslararası Çalışma Konfe

ransı Gündeminde aşağıdaki konular 

yer almıştır: 

1- ILO Yönetim Kurulu Başkanı 

ile Genel Müdür'ün Raporlarının gö

rüşülmesi 

2- Program, Bütçe ve diğer Mali 

Konular 

3- Uluslararası Çalışma Sözleşme

leri ve Tavsiye Kararlarının Uygulan

masına ilişkin Rapor ve Bilgilerin Gö

rüşülmesi (Aplikasyon Komitesi) 

4- Çocuk İşçiliği ile ilgili Sözleş

me ve Tavsiye Kararının ikinci Görüş

meleri 

5- Analığın Korunmasına ilişkin 

103 Sayılı Sözleşme ile 95 Sayılı Tav

siye Kararı'nın Revizyonu 

6- Teknik İşbirliği Alanında 

ILO'nun Rolü 

Konferans Çalışmaları Genel Ku

rul ve Komiteler yoluyla yapılmakta

dır. Oluşturulan Komitelerde öncelik

le işçi, işveren ve hükümet temsilcile

ri kendi aralarında toplanmakta, daha 
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sonra 3'lü Komite Toplantıları yapıla
rak üç kesimin temsilcileri ortak bir 
karara varmaya çalışmaktadırlar. 

Genel Kurul Çalışmaları sırasında, 
ülkelerin hükümet, işçi ve işveren 

temsilcileri yeni 1LO Genel Müdürü 
Juan Somavia'nın hazırlamış olduğu 
''Saygın Çalışma" başlıklı rapor hak
kındaki görüş ve değerlendirmelerini 

dile getirdiler. 
Genel Müdürün, ILO'nun yeni 

yüzyıldaki yeni rolü ve politika beya
nı olarak nitelendirilebilecek "Saygın 
Çalışma" başlıklı raporda, küreselleş
me sürecinin neden olduğu sosyal 
eşitsizliklerin giderilmesi veya zarar
larının en aza indirilmesi için 
ILO'nun 21. Yüzyılda izleyeceği stra
tejik hedefler ortaya konmaktadır. Bu 
hedefler olarak şunlar gösterilmektedir: 

1- Çalışmaya İlişkin Temel Hakla
rın Korunması 

2- Sosyal Korunmanın Geliştirilmesi 
3- İstihdamın Artırılması 
4- Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi 

16 Haziran 1999 tari
hinde Genel Kurula hita
ben bir konuşma yapan 
ABD Başkanı Bill Clinton, 
konuşmasında, küreselleş

menin bir politika tercihi 
olmaktan ziyade, bir olgu 
olduğuna ve sosyal açıdan 
doğurduğu olumsuz so
nuçların küreselleşemeye 
insani bir çehre kazandır

mak suretiyle çözümlen
mesi gereğine dikkat çekti. 
Clinton ayrıca, IMF, Dün
ya Bankası, Dünya Ticaret 
Örgütü gibi finansal kuru
luşların sosyal sorunlara 
daha çok önem vermeleri 
gerektiğinin altını çizdi. 
ILO'nun denetim organla

rından biri olan Aplikas

yon Komitesinde, Uzmanların, Söz

leşmelerin uygulanmasıyla ilgili üye 
ülkeler hakkında hazırladıkları rapor
lar görüşüldü. Hak-İş Genel Başkan 

Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ve Ge
nel Başkan Danışmanı Osman Yıldız, 

Aplikasyon Komitesi çalışmalarını 
delege sıfatıyla yakından izlediler. 
Komitede durumları görüşülecek ül
keler listesine bu yıl Türkiye dahil 
edilmedi. Ancak işçi grubu sözcüsü. 
Komitede yaptığı konuşmada Türki
ye'de 98 Sayılı Örgütlenme ve Toplu 

Pazarlık Hakkı'na dair Sözleşme'nin 
uygulanmasıyla ilgili Türkiye'nin son 
11 yılda 8 kez gündeme 

alındığını hatırlatarak, bu konuda bir 
gelişme kaydedilmediği takdirde Tür
kiye'nin gelecek yıl tekrar gündeme 

alınabileceğini söyledi. 
ILO'nun geçen yı-lki Genel Konfe

ransında ilk görüşmesi gerçekleştiri
len "En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İş-
çilğinin Ortadan Kaldırılmasına İliş-

ye Kararı bu sene kabul edildi. Çocuk 

İşçiliği Komitesini Konfederasyonu
muz adına Dış ilişkiler Uzmanı Nıı-

man Özcan takip etti. Taslak Sözleş
me ve Tavsiye Kararı ile ilgili görüş
melerin yer aldığı taslak raporun ko

mitede kabul edilmesinden sonra 87. 
ILO Genel Kurulunun onayına sunul
muş, kabül edilmesini müteakip, 17 

Haziran 1999 tarihinde Taslak Sözleş
me ve Tavsiye Kararı metinleri Genel 
Kurulda oylanmış ve oylamaya katı
lan delegelerin tamamının kabul 
oyuyla (415 evet) kabul edilmiştir. 
ILO'nun 182. Sözleşmesi olarak ka
bul edilen "En Kötü Biçimlerdeki Ço
cuk İşçilğinin Yasaklanması ve Orta
dan Kaldırılmasına İlişkin Acil Ey
lem" Sözleşmesinin Türkçe tam metni 
aşağıda verilmiştir. 

Konferansta ayrıca Analığın Ko
runmasına İlişkin 103 Sayılı Sözleş
me ve 95 Sayılı Tavsiye Kararının ye

nilenmesi için Analığın Korunması 
kin Acil Eylem" Sözleşmesi ve Tavsi- Komitesi kuruldu ve bu konuda gö-
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rüşmeler yapıldı. Sözkonusu Sözleş

me ve Tavsiye Kararı 'nın Revizyonu 

gelecek yılki Genel Kurul'da ikinci 

defa görüşülerek karara bağlanacak. 

Konferans süresince, Genel Baş

kan Salim Uslu başkanlığındaki Hak-

İş Heyeti dünyanın her tarafından 

Konferansa katılan heyetlerle görüş 

alışverişinde bulundu. Bu arada ILO 

Genel Müdürü Juan Somavia ile sıcak 

bir sohbet yapıldı. Hak-İş ayrıca Ge

nel Kurul nedeniyle Cenevre'de bulu

nan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba

kanı Yaşan Okuyan, Türk-İş, Tisk Ge

nel Sekreterleri, Türkiye Daimi Tem

silciliği Büyük Elçisi ve Çalışma Sos

yal Güvenlik Bakanlığı üst düzey bü

rokratlarını biraraya getiren yemekli 

bir davet düzenlendi. Böylece, Sosyal 

partnerlerin daha rahat ve sıcak bir or

tamda bir araya gelmeleri sağlanarak 

güzel bir gelenek başlatılmış oldu. 

ÇOK KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN 

YASAKLANMASI VE 

ORTADAN KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN ACİL EYLEM 

SÖZLEŞMESİ 
Uluslararası Çalışma Bürosu Yö

netim Kurulu tarafından Cenevre'de 
toplantıya çağrılan Uluslararası Ça
lışma Örgütü Genel Konferansı, 1 Ha
ziran 1999 tarihinde yaptığı 07. Otu
rumunda; 

Çocuk İşçiliğine ilişkin mevcut te
mel belgeler olmaya devam eden 1973 
tarihli istihdama Kabulde Asgari Yaş 
Haddine ilişkin Sözleşme ve Tavsiye 
Kararı'nı tamamlamak üzere uluslara
rası işbirliği ve yardımlaşma da dahil 
ulusal ve uluslararası eylemler için te
mel öncelik olmak üzere çok kötü bi
çimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklan
ması ve ortadan kaldırılması ile ilgili 
yeni belgeler kabul edilmesi gerektiğini 
gözönünde bulundurarak ve 

Çok kötü biçimlerdeki çocuk işçili
ğinin aynı zamanda ailelerin ihtiyaçla
rına cevap vererek ücretsiz temel eği
timin önemine ve buna maruz çocukla
rın bütün bu işlerden uzaklaştırılmala
rı ihtiyacını ve onların rehabilitasyon
larının ve sosyal uyumlarının sağlan
masını dikkate almak suretiyle derhal 
ve kapsamlı bir eylem yapılmasını ge
rekli kıldığını gözönünde bulundurarak, 

Uluslararası Çalışma Konferan
sının 1996 yılında yapılan 53. Oturu
munda kabul edilen çocuk işçiliğinin 
ortadan kaldırılmasına ilişkin Kararı'nı 
hatırlatarak, ve 

Çocuk işçiliğinin büyük oranda yok
sulluktan kaynaklandığını ve uzun va
deli çözümün sosyal gelişmeye ve 
özellikle yoksulluğun azaltılmasına ve 
evrensel eğitime imkan tanıyan sürek
li ekonomik büyümede yattığını kabul 
ederek, ve 

20 Kasım 19Ö9 tarihinde yapılan 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 
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kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşme-
si'ni hatırlatarak, ve 

Uluslararası Çalışma Konferan-
sı'nın 1996 yılında yapılan 06. Oturu
munda kabul edilen Çalışmaya İlişkin 
Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi ve 
Onun izlemesi'ni hatırlatarak, ve 

Çok kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği
ne diğer uluslararası belgelerde ve 
özellikle 1930 tarihli Zorla Çalışma 
Sözleşmesi, 1956 tarihli Birleşmiş 
Milletler Kölelik ve Köle Ticareti ile Kö
lelik Benzeri Kurumların ve Uygulama
ların Ortadan Kaldırılması Ek Sözleş
mesinde yer verildiğini hatırlatarak, 

Oturum gündeminin dördüncü 
maddesini oluşturan çocuk işçiliği ko
nusunda yapılan bazı önerileri kabule 
karar vererek, 

Bu önerilerin bir uluslararası Söz
leşme biçimini almasını kararlaştıra
rak, 

Bindokuzyüzdoksandokuz yılı Hazi
ran ayının işbu Haziran ayının onyedin-
ci günü Çok Kötü Biçimlerdeki Çocuk 
işçiliği Sözleşmesi, 1999 olarak adlan
dırılabilecek aşağıdaki Sözleşmeyi ka
bul etmiştir. 

Madde 1 
Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye 

ülke acil bir sorun olarak çok kötü bi
çimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklan
masını ve ortadan kaldırılmasını temin 
edecek acil ve etkin önlemler alır. 

Madde 2 
Bu Sözleşmenin amaçları bakımın

dan "çocuk" terimi 16 yaşın altındaki 
herkese uygulanır. 

Madde 3 
Bu Sözleşmenin amaçları bakımın

dan "çok kötü biçimlerdeki çocuk işçili
ği" ifadesi 

(a) çocukların alım-satım ve tica
reti, borç karşılığı veya bağımlı olarak 
çalıştırılması ve çocukların askeri ça
tışmalarda zorla ya da zorunlu tutu
larak kullanılmasını da içerecek şekilde 
zorla ya da mecburi çalıştırılması gibi 

kölelik veya kölelik benzeri uygulamala
rın tüm biçimlerini; 

(b) çocuğun fahişelikte, pornogra
fik yayınların üretiminde veya pornog
rafik gösterilerde kullanılmasını, bun
lar için tedarikini ya da sunumunu; 

(c) çocuğun özellikle ilgili uluslara
rası anlaşmalarda belirtilen uyuşturu
cu maddelerin üretimi ve ticareti gibi 
yasal olmayan faaliyetlerde kullanıl
masını, bunlar için tedarikini ya da su
numunu; 

(d) mahiyeti veya yürütümündeki 
koşulları itibariyle çocukların sağlık, 
güvenlik veya ahlaki gelişimleri açısın
dan zararlı olan işi kapsar. 

Madde 4 
1. Madde 3(de)'de beliritilen işin 

türleri ulusal mevzuat veya düzenle-
melerya da yetikili makam tarafından 
ilgili işçi ve işveren kuruluşlarına danı
şıktan sora, ilgili uluslararası stan
dartlar ve özellikle 1999 tarihli Çok 
Kötü Biçimlerdeki Çocuk işçiliği Tavsi
ye Kararı'nın 3. ve 4. Paragrafları dik
kate alınarak belirlenir. 

2. Yetkili makam ilgili işçi ve işve
ren kuruluşlarına danıştıktan sonra 
bu şekilde belirlenen iş türlerinin nere
lerde bulunduğunu tayin eder. 

3. Bu maddenin birinci paragrafı 
gereğince belirlenen iş türlerinin liste
si, gerekli görüldüğü takdirde, ilgili işçi 
ve işveren kuruluşlarına danışılarak 
periyodik şekilde gözden geçirilir ve ye
nilenir. 

Madde 5 
Her Üye, işçi ve işveren kuruluşla

rına danıştıktan eonra bu Sözleşme 
hükümlerinin uygulanmasını izleyecek 
uygun mekanizmalar kurar ya da tayin 
eder. 

Madde 6 
1. Her Üye, çok kötü biçimlerdeki 

çocuk işçiliğinin öncelikli olarak orta
dan kaldırılması için eylem programla
rını belirler ve uygular. 

2. Bu eylem programları, uygun ol

duğu takdirde diğer ilgili grupların gö
rüşleri de göz önüne alınarak ilgili hü
kümet kurumlan ve işçi ve işveren ku
ruluşlarına danışılarak belirlenir ve yü
rütülür. 

Madde 7 
1. Her Üye, cezai yaptırımların ya 

da uyg'un olduğu takdirde diğer yaptı
rımların karşılaştırılması ve uygulama
sı da dahil olmak üzere bu Sözleşme 
hükümlerinin etkin şekilde uygulanıp 
yürütülmesini sağlayacak gerekli tüm 
önlemleri alır. 

2. Her Üye, çocuk işçiliğinin orta
dan kaldırılmasında eğitimin önemini 
dikkate alarak 

(a) çocukların çok kötü biçimlerde
ki çocuk işçiliğine dahil olmalarının ön
lenmesi; 

(b) çocukların çok kötü biçimlerde
ki çocuk işçiliğinden uzaklaştırılmaları, 
sosyal uyumları ve rehabilitasyonları 
için gerekli ve uygun doğrudan yardım 
sağlanması; 

(c) çocukların çok kötü biçimlerde
ki çocuk işçiliğinden uzaklaştırılmaları 
için ücretsiz temel eğitim ve mümkün 
ve uygun olduğu takdirde mesleki eği
tim sağlanması; 

(d) özel olarak riskli durumda bulu
nan çocukların belirlenmesi ve onlara 
ulaşılması, ve 

(e) kız çocuklarının özel durumunun 
dikkate alınması için etkin ve zamana 
bağlı önlemler alır. 

3. Her Üye, yürürlüğe konan bu 
Sözleşme hükümlerini uygulamak için 
sorumlu olan yetkili makamı belirler. 

Madde & 
Üyeler, ekonomik ve sosyal kalkın

manın, yoksulluğun ortadan kaldırıl
ması programlarının ve evrensel eğiti
min desteklenmesini de içerecek şekil
de uluslararası işbirliği ve/veya yar
dımlaşmanın başlatılması suretiyle bu 
Sözleşme hükümlerini yürürlüğe koy
mak üzere birbirlerine yardımcı olmak 
için uygun önlemleri alırlar. 
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29 Haziran - 2 Temmuz 1999; 
'• 

HAK-İŞ üyesi olarak ETUC (Avrupa 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu)'un Fin
landiya'nın başkenti Helsinki'de 29 Hazi
ran - 2 Temmuz 1999 tarihleri arasında ya
pılan 9. Genel Kurul'una katıldı. 

ETUC Genel Kurulu'na katılan Kon
federasyonumuzun heyeti; Genel Başkan 
Salim USLU, başkanlığında Genel Baş
kan Yardımcısı Hüseyin TANRİ VERDİ, 
Genel Sekreter Recai BAŞKAN, Genel 
Eğitim Sekreteri Yusuf ENGİN ve Başkan 

Danışmanı Osman YILDIZ'dan oluşmuş
tur. 

4 gün süren konferans boyunca En
düstriyel İlişkilerinin Avrupalaştırılması 
ve Sendikal hareketin geleceğine ilişkin 
kararlar bütünü kabul edilmiştir. ETUC 
Kongre Kararları içerisinde Avrupa Birliği 
(AB)'nin genişletilmesinden, globalleş
meye, sendikal hareketin geleceğinden ye
ni çalışma koşulları ve Avrupa Sosyal Mo
delinin geliştirilmesine kadar birçok temel 

karar yer almaktadır. Kararların içerisinde 
ETUC'un Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği 
ETUC tarafından savunulmakta ve Türki
ye'nin kendi özel şartlan dikkate alınarak 
Türkiye'ye özel ilgi gösterilmesi isten
mektedir. 

Genel Kurul'da ETUC yönetimi ay
nen 4 yıllık bir görev için tekrar seçilmiş
tir. Konferans boyunca heyetimiz ayrıca 
bir dizi ikili görüşmelerde bulunmuştur. 

OZ GIDA-İŞ SENDİKASI AVRUPA GIDA FEDERASYONU 
(ECF-IUF) İCRA KURULU'NDA 

Öz Gıda-İş Sendikası'nın üyesi olduğu Avrupa Gıda 
Federasyonu (ECF-IUF)'nun İcra Kurulu Toplantısı 8
9 Temmuz tarihleri arasında Lüksemburg'da yapıldı. 
Toplantıya, Öz Gıda-İş Sendikası adına Genel Sekreter 
Agah Kafkas, Genel Teşkilat Sekreteri A. Baki Gülba-
ba ve Dış ilişkiler Uzmanı Nunıan Özcan katıldılar. Bu 
ayki İcra Kurulu'nun gündeminde, görevinden ayrıla
cağını açıklayan Başkan Anton Johannsen'nin yerine 
başkanlık seçimi yapılması vardı. Yapılan seçimde oy
ların çoğunluğunu alan Hollanda'nın Bondgenoten 
FNV Sendikasının Dış ilişkiler Sekreteri Paul Andela, 
ECF-IUF'nin yeni Başkanı olarak seçildi. Öz Gıda-İş 
Heyeti ayrıca ECF-IUF Genel Sekreteri Harald Wi-
edenhofer. Uluslararası Gıda Federasyonu (IUF) Genel 
Sekreteri Ron Oswald ve diğer ülkelerin gıda sendika
ları ile ikili görüşmelerde bulunuldu. 

HAK-İŞ, ETUC 9. Genel Kuruluna Kabldı 

5,h CQNMESS 
Fr=m 29* June until 2"July 1J99 

HELSINKI 
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3 Nisan 1999 i 

amerler USLU: "Fiyatlardaki 
düşüş yapaydır" 

HAK-İŞ Genel Başkanı Salim Uslu, enflasyondaki düşüşün yapay olduğunu savunarak, çalışanın ve üreticinin satın alma gücü
nün azaldığını kaydetti.Salim Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon oranlarında yaşanan düşüşün, ekonomideki yapısal reform
lardan değil, iç pazardaki talep yetersizliğinden kaynaklandığını savundu. 

Yaklaşık 3 milyon kişinin 156 dolara denk düşen asgari ücretle geçinmeye çalıştığına dikkati çeken Uslu, memur ve emeklilerin 
ortalama 325 dolar maaş aldığını, buna karşı dört kişiliik bir ailenin aylık mutfak masraflarının 270 dolara ulaştığını belirtti. 

Üreticinin, çalışanın ve emeklinin satın alma gücünün azaldığını savunan Uslu, şunları kaydetti: "Ekonomik kriz sürmektedir. 
Devletin resmi rakamlarına göre, yalnızca Ekim 1998'den Şubat 1999'a kadar 48 bin 693 kişi işten çıkartılmıştır. Ocak 1999'da ka
panan firma sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 195 artarak, 855'e ulaşmıştır. 1998 yılının son çeğreğinde bir önceki yılın aynı döne
mine göre imalat sanayiinde üretimde çalışanlar % 4.6 oranında azalmıştır. Enflasyon oranlarında yaşanan düşüş, yapısal reformlar
dan değil, iç pazardaki talep yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Enflasyondaki düşüş yapaydır. Ekonomideki sıkıntıdan kurtulmak 
için reformlar acilen yapılmalıdır. 

9-27 Nisan 1999 

Emeklilik yaşında 
a n l a ş m a z l ı k  

OD 
Konfederasyonumuz Hak-İş, Ekonomik Sosyal Konsey ka

ran doğrultusunca, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünye
sinde Türk-İş, DİSK, TİSK,Çalışma Bakanlığı, SSK ve Bağ— 
Kur temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan SSK'da emeklilik ya
şının yükseltilmesi ile ilgili "Sosyal Güvenlik Reformu Komis
yonu" toplantısına katıldı. 9-27 Nisan 1999 tarihleri arasında 
pek çok kez toplanan Sosyal Güvenlik Komisyonu'nda SSK ol
mak üzere, diğer sosyal güvenlik kurumlarının içinde bulundu
ğu durum değerlendirilerek, bu kurumların iyileştiirilmesine yö
nelik öneriler tartışıldı. 

SSK Genel Müdürü Kemal Oktar'ın başkanlığında işçi, iş
veren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyonda işçi ke
simi SSK'da emeklilik yaşının 54. Hükümet döneminde ilgili 
sosyal taraflarca uzlaşmaya varıldığı gibi, kadınlarda 50, erkek
lerde ise 55 yaşına yükseltilmesinde ısrarcı oldu. İşveren kesimi 
ile SSK Genel Müdürlüğü, emeklilik yaşının kadınlarda 58, er
keklerde ise 60 yaşına yükseltilmesi görüşünü savunarak, 15 yıl 
ve daha fazla sigortalılık süresi olanların mevcut şartlara göre, 
10-15 yıl arasında sigortalılık süresi bulunanların 49-51 yaşında, 
5-10 yıl arasında sigortalılık süresi bulunanların 52-54 yaşında, 
5 yıldan az sigortalılık süresi bulunanların ise 55-57 yaşında, ka
dınların 20 yıl, erkeklerin ise 25 yılı doldurmaları halinde emek
li olmalarını talep etti.İşçi ve işveren kesimi arasında emeklilik 
yaşı konusunda uzlaşma sağlanamamasına karşın, sosyal güven
lik kurumlarının iyileştirilmesine yönelik diğer konularda ise 
uzlaşma sağlandı. 

28 Nisan 1999: 

HAK-İŞ'ten Anayasa Mahkemesi 
Başkanı SEZER'e destek 

Genel Başkan Salim Uslu, demokrasi ve özgürlüklere 
ilişkin açıklamalarıyla bir süre ülke gündemini meşgul eden 
Anayasa Mahkemesi Başkanı A. Necdet Sezer'e, Hak-İş 
olarak kayıtsız ve şartsız destek olduklarını belirterek, "Tür
kiye ve dünyada saygın, bölgesinde güçlü, içerde huzur ve 
istikrar sahibi bir ülke olabilmek için öncelikle demokrasi
yi ve özgürlükleri tehdit eden yasa, kurum ve oluşum pran
galarından kurtulmak, çağa ve çağdaş demokrasiye uygun 
düzenlemeler yapmak zorundadır. Tüm sivil toplum örgüt
leri ve demokratik oluşumları Sezer'in açıklamalarını des
teklemeye ve bu taleplerin Türkiye'nin öncelikli gündemi 
olarak arkasında durmaya çağırıyoruz" dedi. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı A. Necdet Sezer'in büyük 
yankı uyandıran ve toplumun geniş; bir kesimi tarafından 
takdirle karşılanan açıklamaları üzerine görüşlerini dile ge
tiren Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, demokrasi ve insan 
hakları ile temel hak ve özgürlüklere ilişkin taleplerinin, en 
yüksek yargı organının başkanı tarafından da dile getirilmiş 
olmasını sevindirici bulduklarını kaydeden. Uslu, bunun 
yeni bir yüzyıla girecek Türkiye için de umut verici olduğu
nu belirtti. 

Türkiye'nin yurt dışındaki imajını derinden etkileyen 
demokrasi ihlalleri ile temel hak ve özgürlüklerin daraltıl
masının, aynı zamanda ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal 
yapısındaki istikrarsızlığın da en önemli nedeni olduğunu 
anlatan Uslu, Düşündüğünü ifade edemeyen, inancını ge
rektiği gibi yaşamayan, bilgi ve birikimlerinin başkalarına 
aktarma fırsatı engellenen temel hak ve hürriyetlerinden 
yoksun bireylerle Türkiye kendisini 21. yüzyıla taşıya-
maz"dedi. 
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z,o m^aıı ıyyy: 

Başkanlar Kurulu, İstanbul'da Toplandı 
Öz Çelik-İş Sendikası'nın Başkanlar Kurulu, günde

mindeki maddeleri görüşmek üzere İstanbul - Silivri Kla-
sis otelinde toplandı. 

Başkanlar Kuruluna Öz Çelik-İş Sendikası Genel Baş
kanı Recai Başkan, sendika yönetik kurulu üyeleri, şube 
başkanları ve uzmanlar katıldılar. 

Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı 
Recai Başkan toplantının açılışında yap
tığı konuşmada 18 Nisan seçimleri önce
si, sonrası ve hükümet çalışmaları ile il
gili görüşlerini aktardı. Toplantıda şube 
başkanları tek tek söz alarak görüşlerini 
dile getirdiler. 

Öz Çelik-İş Sendikası Başkanlar Ku
rulu sonrasında bir bildiri yayınlandı. 
Bildiride şu görüşlere yer verildi; 

"18 Nisan 1999'da yapılan erken se
çim toplumun her kesimi için beklenme
dik sürpriz bir sonuç ortaya koymuştur 
Bu seçim sonuçlarıyla kamuoyunun gün
demini oluşturan en önemli konuların 
başında, yeni parlementodan nasıl bir hükümet yapısının 
çıkacağı ve nasıl bir icraat yapacağına ilişkin belirsizliktir. 
Açıktır ki, toplumun bütününü kucaklayan ve onların yıl
lardır özlemlediği siyasi ve ekonomik istikrarı gerçekleşti
recek bir hükümetin oluşması çalışanların, işverenlerin ve 
bütün kamuoyunun ortak özlemidir. 

Oluşacak yeni hükümetin yapısı, uygulayacağı politi
kalar dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler ve toplu
mun genel beklentileri dikkate alındığında ülkemiz için ol
dukça önemli sonuçları doğuracaktır. Bu anlamda seçim 
sonuçlarından da görüleceği üzere seçmenler temiz top
lum, kavgasız ve yapay ayrımlardan uzak bir ülke yöneti
mi istemektedir. Halkın isteklerine dikkate almak duru-

HAK-İŞ'ten emeklilik 
yaşına tepki 1  

Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) tarafından oluşturulan Sosyal Güvenlik Reformu Komisyonunda emeklilik ya
şının yükseltilmesini öngören yeni yasa taslağının gündeme getirilmesini Konfederasyonumuz Hak-İş tepkiyle karşıla
dı. Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, herkesin diyalogdan bahsettiği bir dönemde, geçmişte varılan uzlaşmaların bugün 
neden bir anlam ifade etmediğini anlamadıklarını belirterek, "50-55 yaş sınırının kimleri, neden tatmin etmediğini bil
mek istiyoruz" dedi. 

Uslu, kayıtdışı istihdamı önleyecek yasal düzenlemeler gerçekleştirmeden, devletin sosyal devlet ilkesine uygun so
rumluluklarını somutlaştırmadan ve SSK'nın yeniden yapılanması sağlanmadan yaşla ilgili düzenlemelerin sağlıklı çö
züm getirmeyeceğini belirtti. Uslu, işsizlik sigortası ve iş güvencesi gibi sosyal güvenlik kurumları oluşturulmadan, 
emeklilik yaşını yükseltmenin özel sektörde çalışan işçilerin emeklilik hakkını kullanmaması anlamına geldiğini söyledi. 

munda olan siyasi partilerde bu özlemleri yerine getirecek 
bir oluşumu yaratmak durumundadırlar. 

Özçelik-İş Sendikası geçmişte olduğu gibi bugün ve 
gelecekte de bütün siyasi partilere aynı uzaklıkta olacaktır. 
Özçelik-İş Sendikası, değişik siyasi görüşlere sahip olan 
üye yapısıyla ülkemizin temel değerlerini temsil etmekte

dir. Güçlü ve zengin üye yapısıyla ülkemi
zin ve çalışanların haklarını savunmayı so
rumlu ve ilkeli sendikacılık anlayışı çerçe
vesinde yapmaktadır. 

Siyasi partilerin, çalışanların haklarını 
temsil eden yapılar olduğu sürece, önemli 
olduğu görüşünden hareket eden Özçelik-İş 
Sendikası yeni kurulan hükümetten ülkemiz 
ve üyeleri adına beklentiler içindedir. 

Beklentilerimiz 

Bu beklentilerin başında, siyasi ve eko
nomik istikrarın sağlanarak, enflasyonun 
tek haneli rakamlara düşürülmesi, işsizliğin 
azaltılarak, işsizlere, siyasi görüş dikkate 
alınmaksızın iş yaratılması, kamu yönetimi
nin siyasi kadrolaşmadan uzak tutularak 

toplumun her kesimine hizmet veren bir yapıya kavuştu
rulması, dış politikada dünya dengelerini dikkate alırken 
ülke çıkarlarını gözeten akılcı bir dış poitikanın kurumlaş
masına öncülük edilmesi ve çalışma hayatının yıllardır de
vam eden sorunlarının işsizlik sigortası, işgüvencesi yasa
sı çıkarılarak ve anti demokratik sendikalar yasasının de-
mokratikleştirilerek çözümü doğrultusunda uygulamalar 
gelmektedir. 

Özçelik-İş Sendikası, geçmişteki ön yargılardan uzak, 
ileriye yönelik anlayışıyla oluşacak yeni hükümetin ülke
mizin ve çalışanların sorunlarının çözümünde başarılı ol
masını temenni ederken, uygulanan birleştirici ve emek 
yanlısı politikalarının destekçisi olacaktır." 

31 Nisan 1999: 
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âtîerler hok-İŞ, 1 MfWIS'i memur 

Konfederasyonumuz, bu yılki 1 

Mayıs İşçi Bayramı'nı Genel Mer-

kez'de Salon Toplantısı'yla kutladı. 

Hak-İş Toplantı Salonu'nda, İstiklal 

Marşı'nın okunmasından sonra Hak-

İş Genel Sekreteri ve Öz Çelik-İş Sen

dikası Genel Başkanı Recai Başkan'ın 

sunuş konuşmasıyla başlayan 1 Mayıs 

Uluslararası Birlik Mücadele ve Da

yanışma Günü kutlama etkinlikleri 

Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu'nun 

konuşması, Kamu-Sen Genel Başkanı 

Resül Akay, Türkiye İşçi Emeklileri 

Cemiyeti Başkanı Ethem Ezgü, Me-

mur-Sen Genel Başkanı Akif İnan'ın 

konuşmalarıyla devam etti. 

Hak-İş Genel Sekreteri Recai Baş

kan, sunuş konuşmasında ülkemizin 

içinde bulunduğu nazik ortam nede

niyle bu yıl kutlamaların konfederas

yonların ortak katılımı ile salon top

lantıları şeklinde yapılmasını önerdik

lerini belirterek, 'Toplumsal barışa 

gereksinim duyduğumuz şu günlerde, 

bu daha da önem kazanıyor. Çalışan 

insanlar, özellikle işçiler alanlarda ya

pılan toplantılara endişe ile baktılar' 

dedi. 

1999 yılının 1 Mayıs 'ını da geç

miş yıllarda olduğu gibi yine kitlesel 

kutlamak, umutlarımızı, coşkularımı

zı ve heyecanlarımızı ortaklaştırmak 

gerektiğini söyleyerek sözlerine baş

layan Genel Başkan Salim Uslu, "1 

Mayıs İşçi Bayramı'nı önemli ve an

lamlı kılan Bir Mayıs 'ın nerede kut

lanacağından çok, nasıl kutlanacağı 

ve hangi mesajların verileceğidir" de

di. Genel Başkan Salim Uslu, konuş

masında şunları kaydetti: "1999 Bir 

Mayıs 'nda Türkiye önemli bir siyasal 

dönemeçte bulunmaktadır. Yeni bir 

parlamentonun, yeni bir hükümetin 

Türkiye'yi yeni bir yüzyıla ve yeni bir 

binyıla taşıyacağı bu tarihsel süreçte 

ayrışma yerine birleşme, vuruşma ye

rine uzlaşma noktalarını öne çıkarta

rak "Şimdi demokrasi zamanıdır " di

yerek güçlerimizi birleştirmeye mec

buruz.Türkiye'yi ve toplumumuzu 

akıl ve bilgi yolundan alıkoyan yakla

şımların, dogmaların ve dokunulmaz

ların insanımıza çoşku, heyecan ve 

umut vermediği artık herkesin kabul 

ettiği bir gerçektir. 

"Temel hak ve özgürlükler ve 

özellikle düşünceyi açıklama özgürlü

ğü için Anayasa ve yasalarda öngörü

len sınırlama ve yasakların çoğu. çağ

daş demokrasilerde genellikle kabul 

gören ilkelerle bağdaşmadığı gibi bu 

sınırlama ve yasaklar özgürlüklerin 

evrensel standartlarda kullanılmasını 

engellemektedir. Türkiye, insan hak

ları alanında evrensel normlara uyum 

sağlamak için Anayasa ve yasalarında 

gerekli değişiklikleri yapmak zorun

dadır. Düşünceyi açıklama özgürlüğü 

ile bağdaşmayan yasa kuralları değiş

tirilmelidir. Anayasa ve yasalar, öz

gürlüğü engelleyen öğelerden arındı

rılmalı, özgürlük alanı genişletilmeli-
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1 Mavis 1999 

/e emeklilerin de katılımı ile kutladı 
haklarını ve de özgürlükleri genişlet

mek olmalıdır. Gelişmiş, çağdaş ülke

lerde demokrasinin de devletin de 

toplumun da teminatı yalnızca hukuk

tur. 

Şu bilinen bir gerçektir ki, hayat 

daima yasalardan hızlı ilerler ve yasa

lar daima yeni hayatın evrimine uy

gun olarak dönüşürler, dönüşmek zo-

rundadırlar.Böyle bir zorunluluğu 

vurgulamak Anayasa Mahkemesi 

Başkanının yükümlülüğü altında ama 

onun ötesinde bu ülkenin yurttaşları 

olarak hepimizin de hakkı ve ödevi

dir. 

tekabül ettiğini bilmek ve görmek is

tiyoruz. 

Demokratik bir devlette; Sendika

lar ve Sivil Toplum Örgütlerinin de

mokrasi açığının giderilmesindeki 

rolleri ve işlevlerinin neler olduğunu 

görmek, Demokrasinin vazgeçilmez 

kurumlarının demokratik sistemlerde

ki yerini bilmek istiyoruz. 

Hukuk devletinde; yurttaş hak ve 

özgürlüklerinin bireysel ve kurumsal 

anlamda nasıl kullanılabildiğinin bire

ye, topluma ve sistemin işleyişine ne 

kazandırdığını bilmek ve görmek isti

yoruz. 

1 
MAYIS 

Türkiye 21. Yüzyıla girerken; Hu

kuku siyasallaştırmak ve siyaseti sin

dirmek yerine, hukuku üstün kılmak, 

siyaseti de etkin, saygın ve verimli 

kılmak zorundadır.Artık siyasi parti

lerden, tutarlı, uyumlu, kararlı, istik

rarlı ve özverili politikalar ve yakla

şımlar bekliyoruz.Etkin, saygın ve 

üretken bir parlamentomuz olsun isti

yoruz.Hukuk devleti, sosyal devlet, 

demokratik devlet kavramların ve ku

rumlarının gündelik hayatımızda neye 

Sosyal Devlette; işsizlik sigortası, 

iş güvencesi, herkese sosyal güvenlik, 

gelir adaleti kavramlarının ne anlama 

geldiğini bilmek istiyoruz. Sadece bil

mek değil, burada, hem de bu ülkede 

yaşamak istiyoruz. 

1 Mayıs 'ın ülkemizde birlik, mü

cadele ve dayanışma günü olarak ba

rış ve coşku içinde kutlanmasını dile

yerek Genel Başkanımız Uslu konuş

masını tamamladı. 

BİR 
ASRI 
AŞAN 

EKMEK 
BARIŞ 

Ö2GÜRLÜI 
MÜCADELE 

dir. Düşünce özgürlüğü alanında de

mokratik değerlere yer verilmelidir." 

Anayasa Mahkemesi Başkanı Sa

yın Necdet Sezer'in ufkunun arkasın

da insanlığın evrensel biriikimlerini 

hissedebilmiş demokratik bir hukukçu 

alkı vardır.Yasaların dar kalıplarına 

sıkışmak yerine, hukukçular iç hukuk 

haline gelebilen uluslararası sözleş

meleri de dikkate almalıdırlar.Sayın 

Sezer; zengin, içerikli ve analitik ko

nuşması ile 3. bin yıla girerken yeni bir 

dönemin kapısını açmıştır.Başta Sendi

kalar ve Sivil Toplum Örgütleri olmak 

üzere herkes, en önemlisi de parlamen

to ve siyasi kurumlar bu önemli mesa

jın arkasında durmalıdırlar. 

21. Dönem parlamentonun önün

deki en önemli görev, Demokratileş-

me sürecini devam ettirmek, yurttaş 
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Konfederasyondan •n emerler 
mıı 

yakan yıkan tahrip eden ve öldüren 

bir platform olmamalıdır.Biz Ameri-

kada 1 Mayıs 1ar başlamadan evvel 

tıpkı bizdeki gibi patronların memle

ketin çalışan insanlarının işkence ede

rek, döverek, iş yaptırdıklarını, 1 Ma

yıs lar'ın bundan dolayı patladığını,ve 

bu olaylarda çok sayıda sendikacının 

öldüğünü biliyoruz" dedi ve konuş

masının sonunda Hak-İş'iyle, Türk-

İş'iyle, DİSK'iyle, devletimizin me

murları Kamu-Sen'le daha iyi, daha 

mesut, karnı doymuş, birbirini seven 

ve sayan,birbirine sarılan insanlardan 

oluşan büyük bir toplumun yaratılma

sını istedi. 

Memur-Sen Genel Başkanı Akif 

İnan ise konuşmasında, bu hareketin 

demokrasi, insan hakları özgürlük yo

lundaki işlevini sürdürmesini istedi. 

İnan, başta çalışanlar olmak üzere tüm 

insanları kullanarak sömürerek geli

şen küresel sermaye odaklarının ege

menliğini engellemek, dünyada adil 

paylaşım düzenlemesini gerçekleştir

mek yolunda en büyük görev sendika

ların sırtında olduğunu söyledi.İnan, 

Törende, Kamu-Sen Genel Başka

nı Resül Akay ise konuşmasında, 1 

Mayıs 'ın amacına uygun bir şekilde 

ve Türk toplumunun özlemleri dilek

leri doğrultusunda kutlanmasını vur

gulayarak Türk toplumunun kavga is

temediğini, Türk toplumunun birlik, 

sevgi, beraberliğe ihtiyacı olduğunu 

belirtti.Emek dünyasında rekabetin 

olması gerektiğini, rekabet olduğu sü

rece doğru çalışmalar yapılabileceğini 

ifade eden Resul Akay, ancak bu şe

kilde emek dünyasında bir yere varı

labileceğini söyledi. 1 Mayıs İşçi 

Bayramı'nın bir gün olarak değil, bir 

hafta boyunca kutlanmasının daha ye

rinde olacağını kaydeden Akay ve bu 

bir hafta boyunca emek hareketinin , 

dünyasının bütün sorunlarının tartışı

larak, hatta bir kurultay oluşturulması 

gerektiğini belirtti.Akay, Bazı illegal 

örgütlerin 1 Mayıs 'ı provake etmele

rinin ve bunu geleneksel hale dönüş

türmelerinin engellenmesini istedi. 

çok enterasan bir yaşantımız var 

bilhassa o yaşantı 1 Mayıs günle

rine yakın ve başlangıcında mut

lak suretle hadiselerle yaşayan 

bir memleket oluyorduk.Şimdi 

yine aynı provakasyonları yap

mak Türkiyeyi istedikleri istika

mete sürüklemek ve Türkiyenin 

gelişmesini önlemek için bir ta

kım yetiştirilmiş provakatörler 

hep 1 Mayıs 'ı kullanmak isterler 

Biz Türkiye'de insanca yaşayan 

insanların çoğaldığını, çöplüklerde 

kuru atılmış ekmekleri alıp, papara 

yapıp çocuklarına yedirmiyen insan

ların çok olmadığını görmek istiyo

ruz.İşte biz 1 Mayıs 'ın kutlanmasını 

bu yüzden istiyoruz.Yani Türkiye'yi 

idare edenlerin, yönetenlerin ve Tür

kiye'nin ekonomisinde söz sahibi 

olan işadamlarının hep bana rabbena 

meselesinden kurtulup birazda çalış

tırdıkları insanların daha iyi yaşama

larını temine matuf olmalarını, bu in

sanlara haklarını teslim etmelerini is

tiyoruz.İşte biz 1 Mayıs 'ın kutlanma

sını bu yüzden istiyoruz. 1 Mayıs '1ar 

Akay'ın konuşmasının ardından 

şiirler okundu. Daha sonra söz alan 

Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti Baş

kanı Ethem Ezgü, konuşmasında 

"Türkiyenin mazisine baktığımızda 
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Sendikaların hem ulusal hem de ev

rensel görevi başarmalarının ise birlik 

ve beraberlik içinde kalarak mücade

lelerini sürdürmeleriyle gerçekleşebi

leceğini ifade etti. Sendikaların kendi 

aralarında birlik ve dayanışma sağla

malarının ise sedikaların ideolojik ön 

yargılarının ve siyasal odakların gü

dümüne girmemeleriyle mümkündür 

diyen İnan, bu anlayış ve bilinç içeri

sinde tüm sendikal kuruluşların amaç

larına uygun biçimde bu günü kutla

malarının faydalı olacağını seyledi. 

İnan, tüm çalışan kesimlerin işçi bay

ramını kutlayarak, bugünün tüm işçi 

kesimine hayırlar getirmesini diledi. 

Toplantıya Hak-İş'e bağlı sendika

ların genel merkez yöneticileir, şube 

başkanları, şube yöneticileri, temsilci

ler ve üye işçiler katıldılar. Etkinliğe 

Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen Kon

federasyonu ile birlikte İşçi Emeklile

ri Cemiyeti yöneticileri ve 1LO tem

silcileri de katıldılar. 

1 Mayıs konuşmalarının ardından 

Hak-İş Genel Sekreteri Recai Başkan 

1 Mayıs Bildirisini okudu ve kutlama 

etkinlikleri sona erdi. 

Bilindiği gibi kamuouyun-
da 'Toprak Baba' olarak bili
nen Vakıf Başkanı Hayrettin 
KARACA, 22 Şubat 1999 ta
rihinde Konfederasyonumuz 
Genel Merkezi'ne gelmiş, 
sözkonusu kampanya ile ilgi
li olarak Genel Başkanımız 
Salim Uslu ve Yönetim Kuru
lu Üyelerine bilgi verdi. Ka
bulde Genel Başkanımız Uslu 
ise, konfederasyonumuza 
bağlı sendikaların işverenler
le yaptıkları toplu iş sözleş
melerinin maddeleri arasına 
'fidan dikimi'ni de koydukla
rına dikkat çekti. 

TEMA VAKFI, 'Meşe Tohumu 
Katılım Belgesi' Veriyor 

Kısa adı TEMA olan, Türkiye Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma 
ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, ülke genelinde başlattığı '10 Mil
yar Meşe Tohumu Ekim Kampanyası' na katılıp, bir milyar lira ve
renlere KATILIM BELGESİ' veriyor. 

On milyar meşe kampanyasına katılmak isteyenlerin Ziraat Ban
kası Levent Şubesi 4000-2, Halkbankası Beyoğlu Şubesi 66000, Eti-
bank Mecidiyeköy Şubesi 24232-351 ve Demirbank Merkez Şube
sindeki 706-0120412-282 nolu hesaba para yatırabilecekleri belirtil
di. 

Konfederasyonumuz Genel Başkanı Salim Uslu, kampanya ile il
gili yaptığı açıklamada ağaç dikmenin hem dini ve hem de milli bir 
görev olduğunu, erezyonla her yıl ülkemizden bir kıbrıs adasınm yü
zölçümü kadar toprağın yağmur sularıyla yokolduğunu söyledi. Kon
federasyonumuza bağlı sendi
kaların üyesi olan işçilerin 
TEMA Vakfı'nın '10 Milyar 
Meşe Tohumu Ekim Kam
panyası' na katılıp, çevre gö
revlerini yerine getirmelerini 
tavsiye etti. 

İÜ* Türkiyt Krorvonla Mucadtk, Amaçlandırma n Doğal \ artıkları Korama Vakfı 

MEŞE MAKBUZU 
1.000.000TL. 

Yaftıu Bimiilwn TL.'dır * 

T M *»*»- Erozyonu NMcadcfe. A j*(UiKtırm* v* Doğ*! VaıMdan Koni hm Vafc 
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13. İŞÇİ SAĞLIĞI 
VE İŞ GÜVENLİĞİ 
HAFTASI KUTLANDI. 

Konfederasyondan 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası 
Konukları HAK-İŞ'i Ziyaret ettiler 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası 
münasebetiyle ülkemizi ziyaret eden 
Türk ve yabancı konuklar 6 Mayıs 
1999 Perşembe günü Hak-İş'i ziyaret 
ederek Genel Başkanımız Salim USLU 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüş
tüler. 

Azerbaycan, KKTC, Arnavutluk ve 
Fransa'dan İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 
Haftası etkinliklerine katılan ve Hak-
İş'i ziyaret eden konuklar; 

Azerbaycan Emek ve Ahalinin Sosyal 
Müdafaası Bakan Yardımcısı 

Nainiq HASANOV. 

Azerbaycan Bakü Şehri Devlet Emek 
Müfettişliği Bakan Yardımcısı 

Namiq AHMEDOV. 

Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederas
yonu Başkan Yardımcısı 

Aqil DADAŞOV. 

Azerbaycan Petrol ve Gaz Sanayii İşçile
ri HİRK Başkam 

Cihangir ALİYEV. 

Azerbaycan Hava Yollan İşçileri HİRK 
Başkanı 

Bekir YUSİFOV. 

Azerbaycan Demiryolcular ve Nakliyat 
İnşaatçılarının Müstakil HİRK Baş Tek
nik Müfettişi Mürvet QULIYEV. 

Azerbaycan Emek ve Ahalinin Sosyal 
Müdafaası Bakan Yardımcısı 

Ilgar REHİMOV. 

Azerbaycan Bakanlık İdare Reisi 

Bahtiyar AGAYEV. 

KKTC Çalışma Dairesi Müdürü 

Fatma ERGÜN. 

KKTC Çalışma Dairesi İşyerleri Teftiş 
Şube Amiri 

Aziz GÜRPINAR. 

KKTC Türk -Sen Genel Sekreteri 

Aslan BIÇAKLI. 

KKTC K.T. İşverenler Sendikası Genel 
Sekreteri 

Mehmet TÜRKKAN. 

Arnavutluk Çalışma Şartlan Müdürü 

Dituri RUKA. 

Arnavutluk Çalışma Şartları Uzmanı 

Gazmend GAVAZİ. 

Fransa İstihdam ve Dayanışma Bakanlığı 
Çalışma İlişkileri İdaresi Uzmanı 

Caroline PAUL. 

Engin Kıbrıs'taki 
'İş Güvenliği' 
haftası'na katıldı 

Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri Yu
suf Engin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyeti'nde düzenlenen 'İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği' haftası etkinliklerine ka
tıldı. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma 

Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Cumhuri
yeti Çalışma Bakanlığı'nın ortaklaşa 

düzenlediği 'İş Güvencesi, İşçi Sağlı
ğı, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları' 

gündemli etkinlik 4-10 Mayıs 1999 ta

rihleri arasında gerçekleşti. 

Yılın İşçisi Öz Gıda-İş Üyesi 
Saray Bisküvi A.Ş. Çalışanı 

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen işçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Haftası 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlandı. 

Her yıl İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili ödüllerin 
dağıtıldığı etkinliklerde, Hak-İş'e bağlı sendikamız Öz 
Gıda-İş'in üyesi arkadışımız Yaşar İNCEDAL'da ödüle 
layık görüldü. 23 yıldır Saray Holding'in Saray Bisküvi 
ve Gıda A.Ş.'de çalışan İNCEDAL, çalışmalarında iş 
kazalarına mahal verilmemesi ve uyumlu çalışmalarında 
konfedarasyonumuzun eğitim çalışmalarının önemli 
oranda payı olduğunu söyledi. 

4-10 Mayıs 1999 tarihleri arasında kutlanan İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği konusundaki duyarlılığı ve kayıtlı 
bulunduğum Öz Gıda-İş Sendikası'nın bu konuya 
verdiği önem ile sonsuz gayret ve ısrarlı çalışmaları 
vardır. 
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Uslu, 4-10 Mayıs 1999: 

'İŞ KAZALARI SOSYAL CİNAYETTİR' 
13. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası 4-10 Mayıs 

1999 tarihleri arasında kutlandı. 

Genel Başkanımız Salim Uslu, sözkonusu hafta nede
niyle DSİ Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya katı
larak, bir konuşma yaptı. Uslu, hızla gelişen teknoloji ve 
sanayileşmenin toplumlara çok şey kazandırmasına rağ
men, insan güvenliğini temin etmede aynı başarıyı göste
remediğine işaret etti. 

Doğal afet ve savaşların istenmeyen durumlar olduğu
na dikkat çeken Uslu, bu anılan etkenler dışında iş kazala
rı ve iş hastalıklarını 'sosyal cinayet' olarak nitelendirdi. 

Uslu, konuşmasında, şu görüşlere yer verdi; 'Hem is
tenmeyen ve hem de önlenebilir olduğu halde ne hikmetse 
işçilerin hayatlarıyla ya da sağlıklarını kaybederek ağır fa
turalar ödediği bir sosyal afet, gelişmiş ülkelerde en aza in-
direbildiği halde ülkemizde yüzyılın bir başka faciası ola
rak olanca hızıyla devam etmektedir.' 

SSK'nın son 32 yıl ile ilgili iş kazalarının seyri ile ilgi
li rakamlara da değinen Uslu; "SSK verilerine bakıldığın
da ülkemizde çeşitli işkollarında her yıl 1500 kişinin haya
tını kaybettiği, 3000 kişinin de sakat kaldığı belirtilmekte
dir. Oysa 4.5 milyon kaçak işçi, kayıtdışı işçi çalıştırıldığı 
gözönünde bulundurulursa bu rakamın çok daha korkunç 
boyutlarda olduğu, olduğu görülecektir. Yani 1500 raka 
mini, 3000 rakamını en az iki ile çarpmak gerektiğini 
düşünüyorum. Bu ülkede trafik canavarı vardır. Trafik 
canavarı binlerce canlara malolmaktadır. Ve PKK terö
rüyle binlerce masum insan hayatını kaybetmiştir" dedi. 

Uslu, SSK verilerinin kayıtlı olan işyerlerini kapsa
dığını, oysa kayıtdışı sektöründeki iş kazalarının ve mes
lek hastalıklarının kayıtlı olandan kat kat fazla olduğuna 
da ayrıca dikkat çekti. 

Türkiye'de çalışma hayatıyla ilgili olarak 38 yönetme
lik, 15 yasa ve 34 tüzüğün bulunmasına rağmen iş kazala
rının önlenemediğine dikkat çeken Genel Başkanımız Us
lu, 'Yürürlükteki mevzuat çalışma hayatındaki riskleri kar
şılamaktan çok uzaktır' dedi. 

İş kazaları ile ilgili olarak bir de idari teklifte bulunan 

Başkan Uslu bunu şu şekilde özetledi; "Her zaman ve her 

dönem söylediğimiz gibi, İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı'nın 

yeniden eski Genel Müdürlük statüsüne kavuşturulması, 

etkin ve verimli çalışma ortamına kavuşturulması önemli

dir. YODÇEM'in araştırma inceleme görevinin yanısıra, 

önleyici eğitici rolünün daha öne çıkmasını sağlayacak 

mali kaynak ve araç gereçle donatılması en temel dilekle-

rimizdendir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerine ait 

düzenlemelere uymayanlar hakkında cezaların caydırıcı 

nitelikte ve yeniden düzenlenmesi gerekmektedir". 

Konunun Anayasa boyutuna da Uslu, Anayasa'nın 2. 
maddesine dikkat çekti; "Eğer Anayasanın 2. maddesinde 
yer alan laik, sosyal, demokratik hukuk devleti ilkelerin
den hiçbirisi diğerinden daha az önemli değilse, yaşanan 
sorunlara, yitirilen canlara, kaybedilen hayatlara ve sağlık
lara, mecliste verilen kavgalara bakıyor ve soruyoruz: 

Demokratik hukuk devleti, sosyal devlet kavramları ve 
kurumlan gündelik hayatımızda neye tekabül ediyor? 

Gündelik hayatımızda ne anlam ifade ediyor. 

Bunu bilmek ve görmek istiyoruz, hatta bu yetmiyor, 
sosyal devleti gündelik hayatımızda yaşamak istiyoruz". 

İş Kazalarında 
Ürküten Rakamlar 

- İş kazalarında hergün 4 kişi ölüyor, 8 kişi sakatlanıyor. 

- 32 yılda 37.617 bin kişi öldü. 

- 1998'de 92.063 iş kazası oldu. 

- 1998'de 1380 meslek haslalığı gözlendi. 

- İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle 2 milyon 

43.000 işgünü kayboldu. 

- İş kazaları nedeniyle kaybedilen işgünü tüm grevlerin 

7 kalı kadar. 

- İş kazalarının % 40.4'ü. 1-3 işçi çalıştıran küçük 

işyerlerinde gözlendi. 

- İş kazalarına % 43'üniin kıdemi I yıldan az olan 

işçilerde rastlandı. 

- İş kazalarının % 40.5'i işe başladıktan sonra ilk I 

saat içerisinde oldu. 
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HAK-İŞ'ten BAHÇELİ'ye ziyaret 
Hak-İ§ Genel Başkanı Salim 

Uslu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe
li 'yi makamında ziyaret etti. Genel 
Başkan Uslu, ziyarette ekonominin 
gidişatının iyiye gitmediğini belir
terek,çalışanların sorunları hakkın
da Bahçeliye bilgi verdi. Özelleş
tirme konusundaki kaygılarını dile 
getiren Uslu, ayrıca kayıtdışı eko
nominin kayıt altına alınmasını ve 
sosyal güvenlik reformunun bir an 
önce çıkarılmasını istedi. Uslu, 
"Yeni hükümetin programında bun
ları görmek istiyoruz" dedi. 

Hazırladığı koalisyon protokolü 
hakkındaki görüşlerini açıklayarak, 
metni bir "hazırlık çalışması notu" 
olarak değerlendirdi.Bu metnin hiç
bir önem taşımadığını vurgulayan 
Bahçeli, gazetelerdeki metinler de
ğil, görüşmeler sonunda ortaya çı
kacak metin önemlidir. Ecevit'in 
hazırladığı metin üzerinde uzlaşma 
yoktur. Karşılıklı görüşmelerden 
sonra ortak bir protokol hazırlanır. 
Sayın Ecevit'in basına intikal eden 
ve koalisyon protokolü olduğu söy
lenen metin olsa olsa bir hazırlık 
çalışması notudur. MHP'ye bu me-

Toplumun biran önce hükümet 
kurulması beklentisi içinde olduğu
nu ifade eden Salim Uslu, "Belirsiz
liğin devam etmesi insanları umut
suzluğa, yılgınlığa itiyor. Halk so
runlarına çözüm bekliyor. Bunun 
için uzlaşma ve hoşgörüye dayanan 
uzun ömürlü bir hükümete ihiyaç 
var.Ön yargılara dayanan bir hükü
met sağlıklı ve kalıcı olmaz. Yeni 
hükümet daha fazla zaman kaybet
meden kurulmalı ve ülkenin sorun
larına sahip çıkmalıdır" diye konuştu. 

MHP lideri Devlet Bahçeli de 
Hak-İş Genel Başkanımız Salim 
Uslunun görüşlerine aynen katıld-
ğını bildirdi. Ziyarette, gazetecile
rin sorusu üzerine, Devlet Bahçeli, 
o günlerde gündemde olan Ecevit'in 

tin sunulmuş değildir, dedi. 
TBMM'den uzun ömürlü bir hü

kümet çıkmasını beklediklerini ifa
de eden Bahçeli, MHP'nin ülkenin 
içinde bulunduğu sorunların şu
urunda olduğunu ve gereğini yap
mak için her türlü gayreti ortaya ko
yacağını kaydetti. Genel Başkan 
Sali Uslu ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri bu ziyaretin sonrasında, 5 
Temmuz 1999 tarihinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından hazırlanan Sosyul 
Güvenlik Yasa Tasarısı'na ilişkin 
Konfederasyonumuz'un görüşlerini 
iletmek amacıyla Başbakan 
Yardımcısı ve MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek bir 
süre görüştü. 

11 Mavıs 1999 i 
1 

ı 1 

ENGİN'den Vekillere ve 
Başkanlara mektup 

Hak-iş Konfederasyonu Genel Eğitim Sek
reteri ve Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı 
Yusuf Engin, 21. Yasama Dönemi'nde görev 
yapacak milletvekillerine Türkiye'nin Siyasi, 
Sosyal ve Ekonomik Sorunları ve Çözüm Öne
rilerine ilişkin bir 'Değerlendirme Mektubu' 
göndererek, seçim öncesinde bulunduklan va-
adleri yerine getirmelerini istedi.Engin, mektu
bunda resmi yüzde 64'lerde seyreden enflas
yonun fiiliyatta yüzde 100'lerde seyrettiğini, 
faiz oranlarının ise yüzde 160'lara kadar çıktı
ğını hatırlattı. Türkiye'nin 14.2 katrilyon iç 
borç ve 101 milyar dolar da dış borcu bulundu
ğunu ifade eden Engin, ekonominin içindeki 
bu tür sorunların çözümünün acil yapısal ön
lemlerden geçtiğini kaydetti. 

Hak-iş Konfederasyonu Genel Eğitim 
Sekreteri ve Öz İplik-lş Sendikası Genel Baş
kanı Yusuf Engin, milletvekillerine gönderdiği 
mektubunda Çalışma Hayatı'nın sorunlarını şu 
şekilde sıraladı: 

*Çahşma Hayatı ve örgütlenmenin önündeki 
engeller kaldırılmalı. 

*Iş güvencesi sağlanmalı. 

*Sosyal güvenlik kuruluşları ortak normlara 
kavuşturulmalı. 

* İşsizlik sigortası çağdaş ülkelerdeki şekliyle 
hayata geçirilmeli. 

*lşçi alacakları yasal teminat altına alınmalı. 

*ZorunIu Tasarruf Fonu kaldırılmalı ve para
lar sahiplerine ödenmeli. 

*Gelir dağılımı düzenlenmeli. 

*Kayıt dışı istihdam kayıt altına alınmalı. 

18 Mayıs 1999 tarihinde Öz İplik-İş Sen
dikası Genel Başkanı Yusuf Engin, 18 Nisan 
1999 Seçimlerinde yeni seçilen Belediye Baş
kanları 'na da "Yerel Sorunlar ve Çözüm Öne-
rileri"ne ilişkin bir Değerlendirme Mektubu" 
gönderdi. 

Mektubunda. Dünyadaki Çağdaş Yönetim 
tarzlarında "Bütünden Parçaya Doğru" çözüm 
yönteminin terkedildiğini, 21. Yüzyılda artık 
ülkeler ve toplumların "Parçadan Bütüne Doğ
ru" bir toplam Kalite çizgisi izlediğini vurgula
yan Engin, "yerel ölçekte: Demokratikleşme, 
İnsan Haklan, Örgütlenme Özgürlüğü gibi te
mel yaşama alanları yerel yöneticiler-halk bir-
likteliğiyle tesis edilerek; Sağlıktan Eğitime, 
Ulaşımdan Yerleşime kadar bölgenin ihtiyaç 
ve beklentilerine uygun olarak hazırlanacak 
projeler bugünün Belde, İlçe, İllerini yani 
mevcut Türkiye'yi ikibinli yıllara hazırlaya

caktır", dedi. 
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HAK-İŞ'ten 
EMEK PLATFORMU'na çağrı 

Hak-İ§ Genel Başkanı Salim Uslu, 

Emek Platformu olarak bilinen oluşu

mun üyesi konfederasyonlara birer 

mektup göndererek, platformun en kı

sa sürede toplanması çağrısında bu

lundu. 

Emek Platformu'nun Türkiye'nin 

içinde bulunduğu hassas dönem dik

kate alınarak ve kamuoyunun beklen

tileri gözönünde bulundurularak top

lanması gerektiğini mektubunda ifade 

eden Salim Uslu, platformun "seçim 

sonuçları ve oluşan yeni Parlemen-

to'dan çalışanların ortak beklentileri" 

ile "ekonomideki durgunluk ve daral

ma " gündemiyle toplanmasının fay

dalı olacağını belirtti. 

Türk-İş, DİSK, KESK, Türkiye 

Kamu-Sen ve Memur-Sen Konfede

rasyonlarının biraraya gelmesiyle 

oluşturulan Emek Platformu, ilk top

lantısını Hak-İş'in evsahipliğinde 27 

Ocak 1999'da gerçekleştirmişti. Top

lantıda, Türkiye'nin ve çalışma haya

tının sorunları tartışılmış ve bir ortak 

bildiri yayınlanmıştı. Hak-İş Genel 

Başkanı Salim Uslu'nun Emek plat

formu üyesi konfederasyon başkanla

rına gönderdiği mektubunda, "Bir sü

re önce hayata geçirdiğimiz Emek 

Platformu'nun Türkiye'nin içinde bu

lunduğu hassas durum doğrultusunda 

ve kamuoyunun beklentileri de dikka

te alınarak yeni bir toplantı gerçekleş

tirmesinin kaçınılmaz olduğu inancın

dayım. Emek Platformunun ilk top

lantısına ev sahipliği yapan konfede

rasyon olarak, Emek Platformu'nun 

altı konfederasyon için uygun olacak 

en yakın bir süre içinde toplanması 

konusunda değerli görüşlerinizi bek

ler, çalışmalarınızda başarılar dile

rim" dedi. 

• 26 Mayıs 1999 

ENGİN'in Annesi vefat etti * 
Konfederasyonumuz Genel Eğitim Sekreteri ve Öz İplik-İş Sendikası Genel 

Başkanı Yusuf ENGİN'in muhterem annesi Emine ENGİN hanımefendi 
uzun süredir tedavi gördüğü hastalıktan kurtulamayarak 26 Mayıs 1996 Çar
şamba günü Hakk-ın rahmetine kavuştu. Merhuma Cenah-ı Allah'tan rahmet, 
başta Sayın Yusuf ENGİN olmak üzere tüm kederli ailesine başsağılığı dileriz. 

İskenderun Demir-Çelik Sanayi AŞ (İSDEMİR)'de çalışan toplam 6 bin 
119 işçiyi kapsayan 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Öz Çelik-İş Sendikası ile 
Kamu-İşveren Sendikası arasında törenle imzalandı Hak-İş Genel Sekreteri 
ve Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Recai Başkan, devletin demir çelik 
politikasını eleştirerek, "Devletin izlediği yanlış politikalar, ulusal demir çelik 
sektörünü çökertme noktasına getirmiştir. Dünya ülkeleri kendi demir çelik 
sektörlerini korumak için tedbir alırken, maalesef bi;:im devletimiz demir çe
lik sektörümüzü durma noktasına getirmiştir." dedi. 

İSDEMİR ile Öz Çelik-İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenin
de ortaya konulan sorunlar, Türkiye'de demir çelik sektörünün içinde bulun
duğu krizi gözler önüne serdi. İşverenler adına Kamu-iş Genel Sekreteri Naci 
Unsal ve İSDEMİR Genel Müdürü A. Necip Ebegil'in katıldığı imza törenin
de konuşan Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Recai Başkan, işçileri mut
lu edecek bir toplu iş sözleşmesinin altına imza attıklarını, ancak başta İSDE
MİR olmak üzere tüm demir çelik sektörünün içinde bilindiği sıkıntıların bu 
memnuniyetlerine gölge düşürdüğünü söyledi. 

Toplu İş Sözleşmesinin 6 binin üzerinde işçiyi kapsadığını, ancak İSDE-
MİR'de işçi olarak 5 binin üstünde personelin bu sözleşmeden yararlanama
yacağını kaydeden Recai Başkan, "Siz bir işletmede iyi bir sözleşme imzalı
yorsunuz, ancak o işletmede çalışanların yarısı, yani taşeron işçiler bundan 
yararlanamıyor. Bu, devleti yönetenlerin yanlış politkalarının bir sonucudur 
ve bir anlamda ayıbıdır. Çalışanların yarısına alınteriııin karşılığını vereceksi
niz, ama işi yapan 5 binin üstünde insanı neredeyse kölelik ücretine mahkum 
edeceksiniz. Böyle bir devlet anlayışı maalesef son mda ulusal demir çelik 
sektörünü çökme noktasına getirdi." diye konuştu. 

Recai Başkan, İSDEMİR, KARDEMİR ve ERDEVlİR'in enerji alımların
da kaynaklanan borçlarını ertemeleye yanaşmayan devletin, 16 tane özel ark 
ocağının aynı nitelikteki borçlarını ertelediğini belirtti. 
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30 Mayıs 1999; 

TANRIVERDİ: 
"SSK yaşla düzelmez" 

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş 
Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, SSK'nın dar
boğazdan kurtulmasının, emeklilik yaşının yük
seltilmesi ile değil, yönetim yapısının değişmesi 
ile mümkün olduğunu savundu.Tanrıverdi, emek
lilik yaşının yükseltilmesine izin vermeyecekleri
ni bildirdi. 

Tanrıverdi, Hizmet-İş'in Şanlıurfa Şubesi'nin 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, SSK'nın bat
ma noktasına geldiğini, bunun sorumlusunun ise 
işçiler değil, siyasiler ve bürokratik yapı olduğu
nu söyledi. Hükümetin SSK'yı kurtarmak için 
IMF talimatları doğrultusunda emeklilik yaşını 
yükseltme yoluna başvurduğunu belirten Tanrı
verdi, şöyle konuştu:"Sosyal güvenlik kuruluşla
rını kurtarmak için arpalık anlayışına son vermek, 
bu kurumları bilhassa da SSK'yı siyasi yönlendir
melerden korumak, belediyeler başta gelmek üze
re kamu kuruluşlarının kuruma olan borçlarının 
ödenmesini sağlamak, kurumun yönetimini ger
çek sahipleri olan işçi ve işverenlere bırakmak, bu 
uygulamaları pratiğe indirmek için yasal düzenle
meler yapmak yerine IMF'nin direktifleri doğrul
tusunda emeklilik yaşını yükseltme yoluna gidili
yor. İşçilerin emeklilik biletleri böylece adeta me
zara kesiliyor." 

Hüseyin Tanrıverdi, SSK'nın, ücretlerden ke
silen primler yoluyla oluşan kaynaklarının yıllar
dır hükümetler tarafından ucuz finansman kayna
ğı olarak kullanıldığım da vurguladı. 

29 Mayıs 1999 i 
T 

. TANRIVERDİ: 
"Yerel Yönetimlerde reform şart" 

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Ge
nel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, kurulma çalışmaları 
sürdürülen koalisyon hükümetinden ve TBMM'den, 
yerel yönetim refomunun gerçekleştirilmesi yönünde 
gerekli adımlar atılmasını istedi. 

Tanrıverdi, yaptığı yazılı açıklamada, yerel yöne
timlere gerektiği kadar önem verilmemesinin ve so
runlara çözüm getirilmemesinin demokrasi eksikliği
ne yol açtığını savundu. TBMM'de temsil edilen par
tilerin, bu reformun çağın gereklerine uygun gerçek
leştirilmesine katkıda bulunmaları gerektiğini kayde
den Tanrıverdi, "Yerel Yönetimler, üniter devlet yapı
sı korunarak özerk hale getirilmeli, idari ve siyasi ve
sayetten kurtarılmalıdır" dedi. 

Belediyelerin birçoğunun, işçi ve sendika aidat 
alacaklarını hala ödemediğini ve bu alacak miktarının 
giderek arttığını da bildiren Tanrıverdi, açıklamasın
da, Hizmet İş Sendikası'nm yetkili olduğu 90 beledi
yede çalışan 19 bin 772 işçinin toplam ikramiye ve 
maaş alacaklarının 8 trilyon 646 milyar 19 milyon 
666 bin lira, sendika aidat alacaklarının da 1 trilyon 
341 milyar 776 milyon liraya ulaştığını bildirdi.Tanrı-
verdi, sorunların aşılabileceğini, bunun için siyasile
rin bu sorunlara sahip çıkması gerektiğini kaydetti. 
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HAK-İS'ten, r  / / 

haksız rekabet nedeniyle ihtisas gümrükleri kurulmasını 
savunan Genel Başkan Salim Uslu, sorunların başında 
ekonomik durgunluk geldiğini vurgulayarak, durgunluğun 
talebin de desteklenmesi yoluyla aşılabileceğini söyle
di.Uslu, ayrıca IMF kaygıları ile sosyal boyutun ihmal 
edilmemesi gerektiğine de değinerek, sosyal güvenlik ko
nusunda çalışma hayatının taraflarının mutlaka uzlaşıcı 
katkılarının alınması gerektiğini bildirdi. 

Genel Başkan Salim Uslu, Başbakan Bülent Ecevit'i 
ziyareti sırasında Ekonomik Sosyal Konsey'in yapısına 
ilişkin tekliflerini dile getirdikbrini belirterek, Türk de
mokrasisinin sağlam bir şekilde şletilebilmesi için Ekono
mik Sosyal Konsey'in daha etkin ve verimli çalıştırılması 
gerektiğini söyledi. 

Başbakan Bülent Ecevit'de konuşmasında, Genel Baş
kan Salim Uslu'nun yaptığı açıklamalara katıldığını belir
terek, Hak-İş'in ihtisas gümrükleri kurulması yönündeki 
teklifini de sıcak baktıklarını kaydetti. 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Hak-İş Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Başbakan Bülent Ecevit'i Başbakanlık Bi
nası 'nda ziyaret ederek, tarım, hayvancılık ile demir-çelik 
sektörüyle ilgili olarak ülke ekonomisini yakından ilgilen
diren sorunlarla ilgili görüşmelerde bulundular. Hak-İş 
Yönetiminin sorunlarını dinleyen, Başbakan Bülent Ece-
vit, 57. hükümetin ömrü yine hükümetin göstereceği per
formansa bağlı olduğunu söyledi. Ziyarette, üç partili ko
alisyon hükümetinin geleceği ile ilgili yapılan spekülas
yonlara dikkat çeken Genel Başkan Salim Uslu, hükümet 
için tarihe kadar yaşıyacağını söylemenin ya da hükümet 
için bir ömür biçmenin doğru olmayacağını söyledi.Uslu, 
hükümetin ömrünün öngörülerini gerçekleştirmesine, pro
jelerini yapmasına, bunların pratiğe geçirilmesine bağlı 
olacağını belirterek, kamuoyunun beklentileri yönünde bir 
çalışma sergilenirse hükümetin uzun ömürlü olacağını ifa
de etti. 

Ziyarette, özellikle metal ve tekstil sektörlerindeki 

ECEVİT'e 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Yaşar Oku
yan'ı ziyaret eden Hak-İş Konfederasyonu Genel 
Başkanı Salim Uslu, çağdaş anlamda sosyal güvenlik 
haklarının verilmesini ve reformların gerçekleştiril
mesini istedi. Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve 
Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde konuşan Yaşar 
Okuyan, sosyal taraflarla gerçekleştirilen bu ziyaret, 
toplantı ve sohbetlerin Türkiye'de yaşayan 65 milyon 
insanı yakından ilgilendirdiğini ifade etti. 

3 Haziran 1999 i 
1 

HAK-İS'ten Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı OKUYAN'a ziyaret 

57. Hükümet'in beraberinde birçok avantaj getir
diğini belirten Yaşar Okuyan şunları kaydetti:"Hükü-
metin ardında yüzde 53'lük bir halk desteği var. En 
az onun kadar önemli olan, 351 milletvekillik bir par
lamento desteği var. 30 yıldan bu yana kurulan hiçbir 
hükümet, güvenoyu rakamının 76 fazlasmda bir des
teğe sahip olmamıştır. Bizim kanaatimiz, bu hükümet 
uzun süreli bir hükümet olacaktır.Ülkenin ihtiyaçları
nı göre daha rahat ve daha sağlıklı kararlar alma ve 
icra etmeyi getirecektir." 

Konuşmasında, sosyal güvenlik reformuna da de
ğinen Okuyan, reformun hayata geçirilememesi du
rumunda, 65 milyon insanın yaşadığı sıkıntının kat 
ve kat artacağma dikkati çekerek, "Bütün bu konular, 
uzlaşmayla, konsensusla aşılır, yasalaştırılır" dedi. 

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'nın toplam açığının 
2 katrilyon olduğunu ifade eden Okuyan, yıl sonu iti
bariyle bu rakamın 2,5 katrilyonu bulmasının muhte
mel olduğunu dile getirdi. Bu açığın iç borçlanma ile 
ödenmesinin Türkiye'ye 5 katrilyon gibi büyük bir 
rakama karşılık gelen yük getireceğini kaydeden 
Okuyan, reformun gerçekleşmesi için bir tek gün bi
le beklenilmemesi gerektiğini ve bu konuda bütün 
parlamentonun destek vereceğine inandığını söyledi. 

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Us
lu da, Okuyan'ın Bakanlık görevine atanması nede
niyle tebrik ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek, 
Türkiye gibi ağır sorunları bulunan bir ülkede çalış

ma bakanlığının birçok işlevi yerine 
getirdiğini söyledi. Bakanlığın ba
şarısının, aynı zamanda kendilerinin 
de başarısı olacağını dile getiren 
Uslu, 'Çağdaş anlamda sosyal gü
venlik haklarına kavuşulması, re
formların gerçekleşmesi bizim de 
başarımız anlamına gelecektir" de
di. 

İş barışı için vergi ve sigorta pi-
rimlerinde düşüş sağlayacak bir uy
gulamaya geçilmesinin şart olduğu
nu söyleyen Uslu, yeni bir yüzyıla 
girerken işsizlik sigortası ve iş gü
vencesinin Türk Sosyal hayatına ka
zandırılması gerektiğini de anlattı. 
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17 Haziran 1999: 

AKBULUT, "TBMM, toplumun beklentilerine cevap vermeli" 
Hak-İş Genel Başkan Salim Uslu beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, TBMM Başkanı Yıldırım Ak-

bulut'u Meclis'teki makamında ziyaret ederek, Çalışma Hayatına ilişkin sorunlar hakkında görüşmelerde bu
lundular. 

Kamu çalışanlarının içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar hakkında TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'a 
bilgi veren Genel Başkan Salim Uslu, toplumun Meclis'ten beklentilerinin arttığını söyleyerek, Meclis'in da
ha iyi çalışmasını, ayrıca saygınlığının tartışılmamasını istediklerini bildirdi.Sosyal güvenlik ve yerel yöne
timler reformunun aciliyet arzettiğini belirten Uslu, bu dönemde sosyal güvenlik, sendikalar, toplu sözleşme, 
grev ve lokavt, işsizlik sigortası ve iş güvencesine ilişkin yasal düzenlemelerin Meclis'ten geçmesini bekle
diklerini dile getirdi.Genel Başkan Uslu, "Hak-İş olarak demokrasiye ve demokratikleşmeye inanıyoruz. Bu
nun için de siyasetin zaafa uğramaması gerektiğini arzu ediyoruz. Meclis'in üzerine düşeni yapması gerekti
ğine inanıyoruz" dedi.Siyasi Partiler Kanunu'nda da toplumun beklentilerine cevap verecek şekilde düzenle
meler yapılmasını istediğini söyleyen Salim Uslu, Sivil toplum örgütleri ile TBMM arasındaki ilişkilerin ar
zu edilen seviyede olmadığına da dikkat çekti. Salim Uslu, "Biz özellikle komisyon çalışmalarına katkı sağ
lamak istiyoruz. Batı ülkelerinde de varolan bu uygulamanın hayata geçirilebilmesi için gerekli içtüzük de
ğişikliği yapılmalıdır" dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'da, Meclis'in toplumun beklentilerine cevap verecek şekilde çalışması 
görüşüne katıldığını söyledi.Meclis'in saygınlığının korunmasının da herkesin görevi olduğunu ifade eden, 
Akbulut ayrıca, hükümetin kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeyeceği kanaatini taşıdığını söyledi. Türki
ye'nin bir ekonomik darboğazdan geçtiğini, ancak sadece kamu çalışanlarından fedakarlık beklemenin yan
lış olduğunu kaydeden Akbulut, her kesimin fedakarlıkta bulunması gerektiğini ifade etti. Akbulut, "Bütçe 
imkanlarıyla ekonomik açıdan enflasyona yenik düşürmemek kaydıyla ücretlerin tespit edileceği kanaatini ta
şıyorum" dedi. 
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YÜCEL: "Sivil Toplum Örgütleri 
dayanışma içinde olmalı" 

Hak-İş Genel Başkan Salim Uslu, 
Hak-iş Yönetim Kurulu üyelerinden 
oluşan bir heyetle Türkiye Ziraat Oda
ları Birliği, (TZOB) Başkanı Faruk 
Yücel'e nezaket ziyaretinde bulundu. 
Burada konuşan Salim Uslu, sivil top
lum kuruluşlarının siyasi iktidarlara 
yandaş olmaması gerektiğini belirte
rek, aksi durumlarda etkin denetim 
gerçekleştirilemeyeceğini, bunun da 
çetelerin ortaya çıkmasına yol açaca
ğını söyledi. 

Bugün sivil toplum kuruluşlarının 
etkin olamadığını bildiren Uslu, bu
nun sivil toplum kuruluşlarının belli 
ilkelere dayalı olmayan tamamen 
günlük politik tavırlarından kaynak
landığını öne 
sürdü. 5'li ini-
s i y a t i f i n 
( T Ü R K - İ Ş  ,  
TOBB, TESK, 
DİSK, TİSK) 
kendi içinde 
eleştirildiğini 
anlatan Uslu, 
sivil toplum ör
gütlerinin daya
nışmasına ihti
yaç olduğunu, 
bu çerçevede TZOB ile iyi ilişkiler 
geliştirmek ve dayanışma içinde ol
mak istediklerini belirtti. Bunun için 
uzlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen 
Uslu, hükümetin ise uzlaşmayı sadece 
3 partinin uzlaşması ya da tavırlarının 
kabulü olarak algıladığını söyledi. 
IMF ile uzlaşmaya çalışan hükümetin 
memurla uzlaşamamasının çok ciddi 
bir çelişki olduğunu belirten Uslu, 
"Ekonomik sıkıntıları biliyoruz.Bunu 
taban fiyatları düşük tutarak, memura, 
emekliye cimri davranarak çözemez
siniz" diye konuştu. 

Türkiye'yi yönetenlerin, yönetme
diklerini, sadece idare ettiklerini belir
ten Uslu, 18 Nisan seçimlerinde eko
nomiyi iyi gösterenlerin ekonominin 
3 ay içinde neden dibe vurduğunu 
izah etmeleri gerektiğini söyledi. Us
lu, siyasi iktidarın rantiye ve memur 
arasındaki çifte standartdan vazgeçe
rek kendilerine kulak vermesini istedi. 

TZOB Başkanı Faruk Yücel ise 
Maliye Bakanlığı'nın tarımda kayıtdı-
şının önlenmesi amacıyla kredi kulla
nımı sırasında harcama belgelerinin 
aranması için Ziraat Bankası'na tebliğ 
gönderdiğini bildirdi. Yücel, bundan 
önce yetkililerle yaptıkları görüşme
lerde iç ticaret hacminin geliştirilmesi 
gerektiği üzerinde durduklarını belir

terek, bunun 
içinde emek
lilerin, ücret
lilerin ve çift
çilerin duru
munun iyileş
tirilmesi ge
rektiğini söy
ledi.Destekle
menin doğru
dan para veri
lerek yapıla
b i l e c e ğ i n i  

söyleyen Yücel, Türkiye'de destekle
me olmadığını belirtti. Ürünlerin des
teklenmemesini istediklerini anlatan 
Yücel, sadece Avrupalı çiftçiye karşı 
kollanmaları gerektiğini söyledi. Dün
ya fiyatları diye sunulan fiyatlar için
de ülkelerin yaptığı sübvansiyonların 
görülmediğini söyleyen Yücel, itha
lattan fon alınarak fiyat dengesinin 
sağlanmasını istedi. Toprak Mahsûlle
ri Ofisi'nin ürünlerini almasında bu 
yana alım güçlerinin azaldığını belir
ten Yücel, "ürünlerimiz sadece devlet 
değil özel sektör de alınır hale gelsin" 
dedi. 

ENGİN: 
Hükümet Programı gerçekçi değil ] 

Hak-iş Genel Eğitim Sekreteri Yusuf En- j 
gin, 57. Hükümet programıhakkında değer- j 
lendirmelerde bulunarak 57. Hükümet progra-1 
minin Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ı 
teşhis etmediğini belirtti.57. Hükümet progra-1 
minin yazılış dili dahil özün bir niteliğinin bu-1 
lunmadığını belirten Hak-iş Genel Eğitim ] 
Sekreteri ve Öz İplik-İş Sendikası Genel Baş- ] 
kanı Yusuf Engin, programın bundan önceki [ 
hükümet programlarının bir tekrarı şeklinde j 
hazırlandığını açıkladı. Programın usulen ya- [ 
zılmaş bir program olduğunu vurgulayan En- j 
gin. 57. hükümet programı hakkındaki eleşti-1 
rilerine şöyle devam etti: Programda ortaya ı 
konulan sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin ı 
hiçbir reel öneri yer almamaktadır. 

ı 
57. Hükümet ülke sorunlannı içeren pa- j 

ragrafların tamamını cekcaklarla bitiriyor. Bu ı 
ibareler hiçbir bağlayıcı takvim ortaya koy-1 
mamakta, kendisini taahhüt altına sokmak is- \ 
tememekte, adeta sorumluluğunu geçiştirmeyi [ 
amaçlamaktadır. Program oldukça dağınık, j 
parçalı ve sorunlar birbirinden koparılmış şe- j 
kilde rastgele sıralanmıştır. Demokratikleşme [ 
ve Örgütlenme ile ilgili hususlarla; ekonomi, [ 
yargı, sağlık ve çalışma hayatına ilişkin birbi- [ 
riyle doğrudan ilişkilendirilemeyecek konular ı 
birbirine girmiştir. Programda sık sık tekrarlar ı 
vardır. Bu tekrarlar sorunlann önemli ve önce-1 
likli olduğunu değil, programın ani ve rastge- ] 
le hazırlandığı izlenimini güçlendirmektedir, j 
Ülkede gelir dağılımındakii adaletsizliğin ön- ] 
lenmesi kayıtdışı ekonominin kayıt altına [ 
alınması, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi j 
göbi temel bazı sorunlardan bahsedilmediğini j 
vurgulayan Öz İplik-İş Sendikası Genel Baş- j 
kanı Yusuf Engin, "Vaadlerle dolu bir prog-1 
ramda, sık sık kaynak yetersizliğinden bahse-1 
dilmesine rağmen; ortaya konulan ülke sorun-1 
larının nasıl ve hangi kaynaklarla çözüme ka- j 
vuşturulacağı sorusuna programın hiçbir ye- j 
rinde cevap verilmemektedir" dedi. 

Yusuf Engin, hükümet programının çalış-! 
ma hayatına ilişkin bölümlerinde bilinen slo-1 
ganların tercih edildiğini kaydederek değer- [ 
lendirmesinde, programla ilgili şu görüşleri j 
yer verdi: Sosyal güvenlik Kurumları açıklan- j 
nın giderilmesinin tek yolu olarak emekliliiik [ 
yaşının yükseltilmesi görülüyor. Bazı yetkil [ 
siyasilerin iddia ettiği gibi Türkiye'de emekli- j 
lik yaşı 38-43 değil, ortalama 55-57 'dir. ı 
SSK'nın 'yeniden yapılanması'na ilişkin somut ı 
bir girişim yo5ktur. Kayıtdışı ekonominin ka-1 
yit altına nasıl alınacağına ilişkin hiçbir somut | 
tedbir gösterilmemiştir. Ekonomik ve Sosyal j 
Konsey'in yeniden yapılandınlmasına ilişkin j 
somut öneriler programda yer almamakta- [ 
dır.Sermaye ve ücretli kesimler arasındaki j 
dengesizliğin nasıl düzeltileceği konusunda j 
bir açıklama yoktur. 
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USLU'dan KESK ve DİSK'e "Emek Zirvesi" çağrısı 
Konfederasyonumuz Hak-İş'in, 

27 Ocak 1999 tarihinde başlattığı 
Türk-îş. DİSK, KESK, Kamu-Sen 
konfederasyonlarından oluşan Eme
ğin Güçbirliği Platformu çalışmaları 
çerçevesinde konfederasyon genel 
merkezlerini ziyaret eden Hak-İş Ge
nel Başkan Salim Uslu. 21 Haziran 
1999 tarihinde KESK ve DİSK'i ziya
ret etti. 

İlk ziyaretini saat 1 l'de KESK'e 
yapan Salim Uslu, KESK Genel Baş
kanı Siy ami Erdem ve yönetim kuru
lu üyeleri ile görüştü. KESK'i me
murlara öngörülen artış oranı ve 
"Emeğin Güçbirliği Platformu"nu 
oluşturma çabalarına yeniden başla
mak amacıyla ziyaret ettiklerini söy
leyen Uslu. hükümetten, "soyut kav
ram kargaşaları yerine somut adım
lar" beklediklerini ifade etti. Krizin 
derinleşerek devam ettiğine değinen 
Uslu, bu krize karşı geçtiğimiz aylar
da başlatılan "Emek Zirvesi"nin yeni
den hayata geçirilmesini kaydetti. 

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini 
belirten Uslu, "memur zamları söz 
konusu olduğunda enflasyonu gerek
çe gösterenlerin iç borç faizine neden 
yüzde 120 oranını ödediklerini bir şe
kilde açıklamak zorundadırlar" dedi. 
Uslu, memurlara yapılacak olan zam
mın reel gerilemeyi karşılamayacak 
düzeyde olması gerektiğini söyledi. 

KESK Genel Başkanı Siyami Er
dem ise, halklaşamayan bir yönetim
den halkçı bir bütçenin beklenemeye
ceğini belirtti. Kamu emekçilerine ve
rilen zam oranının bunun açık bir gös
tergesi olduğunu dile getiren Erdem, 
"Sağlığa, eğitime ve sosyal güvenliğe 
ayrılan payın düşük olması sadece ka
mu emekçilerine yönelik değil toplu
mun bütünü aleyhine olan bir bütçe 
olduğunu gösteriyor" dedi. Uslu'nun 
konuşmalarına katıldığını ifade eden 
Erdem, kamu çalışanlarının sorunları
nın aynı olduğunu belirtti. Erdem, 
"Emeklilik yaşının yükseltilmesi adı
mı, sosyal güvenlik şemsiyesini tama

men tasviye anlamına geliyor" dedi. 
Bu girişimin büyük bir "saldırı" oldu
ğunu vurgulayan Erdem, bu sayede 
emekçilerin yalnızlaştırılarak, çöker
tilmek istendiğini ileri sürdü. Erdem, 
kamu çalışanlarına verilmesi düşünü
len yüzdelik zammın memuru ezece
ğini belirterek, bu çerçevede yüksel-

lasyonun hat safhaya ulaştığını kay
deden Genel Başkan USLU, "Böyle 
bir ortamda bir araya gelmeyeceğiz 
de, başka zaman ne diye bir araya ge
leceğiz. Kriz döneminde bir araya 
gelmek ve krize karşı tavır almak dı
şında başka bir göreviniz olamaz" de
di. 

tilmesi düşünülen emeklilik yaşına da 
karşı çıkılması gerektiğini sözlerine 
ekledi. 

KESK'ten sonra DİSK'i de ziya
ret eden USLU, burada DİSK Genel 
Başkan Vekili Atilla ÖNGEL, Genel 
Sekreter Murat TOKMAK ve yöne
tim kurulu üyeleri ile görüştü. Sosyal 
Güvenlik Reformu adı altında çalı
şanların bir takım haklarının gasbedil-
meye çalışıldığını, işsizliğin ve enf

DİSK Genel Başkan Vekili Atilla 
ÖNGEL, ziyarette yaptığı konuşmada 
Uslu'nun sözlerine tamamen katıldı
ğın ifade ederken, böyle bir dönemde 
sendikaların birlikte hareket etmesinin 
gereğine işaret ederek, bu çerçevede 
yapılacak görüşmelerde başka Ekono
mik ve Sosyal Konsey'in yapısı olmak 
üzere, diğer konularda da fikir alışve
rişinde bulunacaklarını söyledi. 
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onfederasvondan . •dilerler KEÇECILER: 
"Türkiye'nin EBK'ya ihtiyacı var" 
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Özelleştirme İdaresi Başkanı Uğur BAYAR da tören
de yaptığı konuşmada, özelleştirme uygulamalarında ta
raflar arasındaki sosyal diyaloğa mümkün olduğu kadar 
önem verdiklerini söyledi.Et ve Balık Kurumu işçilerinin 
ücret ödemelerinde başka kaynaklardan borç temin ettik
lerini ifade eden Bayar, 'Kamu iktisadi teşebbüslerinde 
yanlış istihdam uygulamaları var, ama bunlara buldozer
le gidemeyiz. Çözüm yollarını taraflararası diyalog ve 
uzlaşma ile yapmak durumundayız' dedi. Bayar ayrıca 
sözleşmenin hayırlı olması dileklerinde bulundu. 

Başbakan Yardımcısı ve Toplu İş Sözleşmelerinden 
Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER konuş-

Kamu İşverene Sendikası 
TÜHİS Genel Sekreteri Ahmet 
ATEŞ, Et ve Balık Kurumu Top
lu İş Sözleşmesi imza töreninde 
yaptığı konuşmada Kurumun 2 
yıl önce özelleştirilmeye başla
masıyla birlikte işçi sayısında 
önemli oranda azalma olduğuna dikkat çekti. 

Hak-İş Genel Başkanı Salim USLU da törende yaptı
ğı konuşmada Öz Gıda-İş Sendikası'nın EBK ile ilişkisi
nin toplu iş sözleşmesi ile sınırlı olmadığını, sendika ola
rak EBK'nın ülke hayvancılığı için yaşatılması ve daha 
fonksiyonel olarak çalıştırılmasını arzu ettiklerini söyle
di. 

Genel Başkanımız Uslu, sendika olarak bugüne ka-
darki tecrübeleri ışında EBK'ya üreticinin, tüketicinin ve 
tüm Türkiye'nin ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. 

masında EBK'ya Türkiye'nin ihtiyacının olduğuna dik
kat çekti. Türkiye'de iki yıldık et ihtalatının yasak oldu
ğuna işaret eden Bakan Keçeciler, "Son onbeş günde 
gümrük kapılarında 5 trilyon lirayı aşkın, kaçak et, şeker, 
çay, ham bez ve iplik yakalanmıştır. Yakında bir basın 
toplantısıyla bu kamuoyuna açıklanacaktır" dedi. 

Keçeciler'in konuşmasının ardından söz alan Öz Gı-
da-İş Sendikası Genel Sekreteri Agah Kafkas, 8. Cum
hurbaşkanı Turgut Özal zamınanda çıkartılan tarım 
KİT'lerinin görev zararlarının karşılanmasına dair genel
genin halen uygulanmadığını söyledi 

Ülke genelindeki 17 ayrı ilde kurulu 20 işyerinde ça
lışan 2232 Et ve Balık Kururumu işçisi'ni ilgilendiren 
Toplu İş Sözleşmesi, Öz Gıda-İş Genel Merkezi'nde dü
zenlenen törenle imzalandı. TİS gereğince, EBK işçisine 
önce 4-5 milyon TL. arasında ücret iyileştirmesi, ardın
dan birinci altı ay için % 30 zam +15 milyon TL. öngö
rülüyor 

İmza törenine Başbakan Yardımcısı ve Toplu İş Söz
leşmelerinden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet KEÇE
CİLER ve ANAP Genel Başkan Yardımcılarından Kah
ramanmaraş Milletvekili Al i DOGAN'ın yanı sıra söz
leşmeye taraf olan TÜHİS Genel Sekreteri Ahmet ATEŞ 
ve Özelleştirme İdaresi Başkanı 
Uğur BAYAR da katıldı. Toplu 
İş Sözleşmesi törenine ayrıca 
Hak-İş Genel Başkanı Salim 
USLU, Hak-İş Genel Başkan 
Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendi
kası Genel Başkanı Hüseyin 
TANRIVERDİ, Hak-İş Genel 
Sekreteri ve Öz Çelik-İş Sendi
kası Genel Başkanı Recai BAŞ
KAN, Hak-İş Genel Eğitim Sek
reteri ve Öz İplik-İş Sendikası 
Genel Başkanı Yusuf ENGİN ve 
Öz Gıda-İş Sendikasının diğer 
yetkilileri ve işçiler katıldılar. 
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ENGİN: 

"Baskıcı ve dayatmacı yönetim 

anlayış Üniversitelerin sonunu 

hazırlıyor" 

Hak-iş Genel Eğitim Sekreteri ve 
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı 
Yusuf Engin, İstanbul Üniversite
sindeki bir dizi dekan ve öğretim üye
si istifaları konusunda yaptığı açıkla
mada, üniversitelerde sadece bilimin 
öğretilmesini, dayatmacı ve baskıcı 
uygulamaların olmamasını diledi. Son 
olarak İ. Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. DR. Aysel Çelikel'in istifasında 
dekanın dayatmacı ve baskılar karşı
sında istifa ettiğini beyan etmesine 
dikkat çeken Engin, hukukun gücünü 
değil de gücün hukukunu yerleştir
meye yönelik her türlü girişim sonuç
ta Türkiye'yi hukuksuzluğa, İnsan 
hakları ihlallerinin olağanlığına ve an-
tidemokratikleşmeye götüreceğini ve 
Türkiye nin hızla bu noktalara doğru 
sürüklenmediğini ve çağdaş dünyadan 
kendini soyutlamakta olduğunu söyle
di. Engin ayrıca açıklamasında şunla
rı kaydetti: "Öz İplik-İş Sendikası ola

* rak üniversitelerin sadece bilim yuva
sı olması gerektiğine inanıyoruz. Çağ
daş dünyada uygar olmanın bilimsel 
üretimle gerçekleşeceğinin bilincinde 
olması gereken toplum mühendisliği
ne soyunarak tek tip insan yetiştirme
ye yöneliyor ve öğrencilerden sonra 
öğretim üyelerinin farklılıklarına ta
hammül edemiyorlarsa, böyle bir üni
versite ortamından bilimsel üretim 
beklemek mümkün değildir. 

Ayrıca, başta üniversiteler olmak 
üzere aynı baskıcı ve dayatmacı uygu-
lamaalaara maruz kalanların sessiz 
kalmamalarını, hak ve özgürlük mü
cadelesinde seslerini yükseltmelerini 
beklediklerini ifade eden Yusuf Engin, 
demokrasi bilinci ve örgütlü toplu-
umun ancak kendi hak ve özgürlükle
rine sahip çıkan bireylerle gerçekleşe
bileceğini kaydetti. Açıklamasında 
Engin, Üniversite Yönetimini de Hu
kuka, İnsan Haklarına, Demokrasiye, 
Birey Hak ve Özgürlüklerine saygılı 
olmaya çağırdı. 

30 Haziran 1999 i 

OKUYAN'dan 
Reformu 

anlatma turları 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hükümetleri tarafından hazır

lanan Sosyal Güvenlik Reform Taslağı hakkında bilgi vermek ve hükümetin görüş
lerini açıklamak amacıyla düzenlediği taslak turları çerçevesinde Konfederasyonu
muz Genel Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ni ziyaret etti. 

Okuyan ziyarette yaptığı konuşmada bakanlık olarak hazırladıkları Sosyal Gü
venlik Reform Taslağı'na ilişkin bilgiler verirken şunları söyledi; "1999 bütçesinde 
Sosyal Güvenlik Kurumları'nın zararları olarak 2.4 katrilyon zarar öngörülmek zo
runda kalındı. Devlet bu açıkları kapatabilmek için % 100 faizli hazine bonosu çı
kartmak durumunda bu da açık miktarı da faizle alınan borçların ödenmesiyle 2.4 
katrilyondan reel olarak 5 katrilyona çıkıyor. Yıllara göre bu rakam katlanarak de
vam edecektir. Bu gidişle devletin 2005 yılında emeklilere maaş ödeyemez duruma 
düşmesi gibi bir tehlike görülmektedir". 

Bakan Okuyan ayrıca 30 Haziran'ın bu yıldan sonra Atatürk'ün emekli olduğu 
gün olması nedeniyle 'Emekliler Günü' olarak kutlanacağını söyledi. 

Genel Başkanımız Salim Uslu da Okuyan'ın ziyaretinde çalışanların ülke ve ça
lışma hayatının sorunlarına ilgisiz olmadığını, sorunların çözümü için yapılacak ça
lışmalarda çalışan kesimlerin görüşlerinin de alınması ve konsensüsle karar veril
mesinin önemine işaret etti. 

Çalışanların 1988 yılından 1999 yılına kadar çalışanların zorunlu tasarruf ve ko
nut fonu kesintileri adı aldında devlete olan borcunu ödediğini söyledi. Piyasa şart
larında % 160'lara varan kredi faizlerine rağmen devletin bu kesintide biriken pa
raları ancak % 5-7 oranında nemalandırdığını söyledi. 

Çalışanlar olarak fedekarlıktan kaçınmadıklarını, toplu iş sözleşmelerinde % 0 
zamma bile razı olduklarını, dört dilimli altı aylık zam haklarından son dilimlerin
den bile vazgeçtiğni söyleyen Uslu, "Çalışanlarınn devletin anayasanın 2 ve 60. 
maddelerinde belirtilen temel ilkelerinden birisi olan 'sosyal devlet'in özelliğini 
görmek istiyor", dedi. 

Sosyal Güvenlik Reformu'nun sadece emeklilik yaşı ve SSK'nın açıklarına indir
genmesinin yanlış olduğunu ifade eden Uslu, 'SSK verilerine göre devletten emek
li aylığı alırken hayatına kaybedenlerin ölüm yaş ortalaması 67'dir. Yani başka bir 
ifade ile sizin taslakta öngördüğünüz 62 yaşında emekli olan bir kişi ancak 3-5 yıl 
emekli aylığı alacaktır" dedi. 

Uslu, Emeklilik yaşı ile ilgili örnek alınan Avrupa Birliği'ne üye ülkelerinde uy
gulanan 'İşsizlik ve Aile Sigorta Kolu' gibi kurumların ülkemizde uygulanmasını 
istedi. 
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Ekonomik ve Sosyal Konsey, Başbakan Bülent Ecevit'in 
başkanlığında "Sosyal Güvenlik Reform Tasarısı"nı görüş
mek üzere toplandı. Toplantıya hükümet kanadından Baş
bakan ile birlikte Başbakan Yardımcılarından Devlet Bah
çeli ve Hüsamettin Özkan, Devlet Bakanlarından Hikmet 
Uluğbay, R. Kazım Yücelen ile Maliye Bakanı Sümer 
Oral, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, 
Tarım ve Köy İşleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp, Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Kaan Tanrıkul katıldılar. 21 üye
nin yeraldığı toplantıda çalışanları temsilen Türk-İş'den 
iki, Hak-İş ve Disk'ten bir temsilci katıldı. Toplantıya ka
mu çalışanlarından herhangi bir temsilcinin davet edilme
mesi konseyin temsil özelliğinin tekrar tartışılmasına yo-
laçtı. 

57. Hükümet, ülke gerçekleri ile çelişen, işçi ve işveren 
kesimlerince de benimsenmeyen Sosyal Güvenlik Refor
mu Yasa Taslağı'nı Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantı
sından yalnızca iki gün önce çalışan kesimlere gönderdi. 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, ESK toplantısına 
sunduğu yirmi sayfayı aşan raporda emeklilik yaşını 60/62 
şeklinde prim ödeme gün sayısını da 10.800 gün olarak ön-

1 Temmuz 1999 

ESK'da 'Sosyal Güvenlik 
Reformu Tasarısı' Tartışıldı 

gören taslağı her yönüyle yoğun bir şekilde eleştirdi. 

Toplantı öncesinde Türk-İş, Hak-İş ve Disk başkanları 
yaptıkları ortak açıklamada, sözkonusu yasa taslağının çe
kilmemesi halinde ESK'yı boykot ederek katılmayacakla
rını açıkladılar. 

Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Başbakan Bülent 
Ecevit, ortada sadece taraflara gönderilen bir taslağın bu
lunduğunu, tarafların anlaşarak bir görüş belirtmeleri ha
linde tekrar toplanacaklarını ifade etti. 

Üç saat süren toplantıda bir konuşma yapan Genel Baş
kanımız Salim USLU, taraflara gönderilen yasa tasarısın-
nın ülke gerçeklerine uymadığı gibi uygulanma şansının 
da bulunmadığını söyledi. Uslu, açıklamasında tasarının, 
Türkiye şartlarında 'Mezarda Emeklilik' anlamına gelece
ğini savundu. 

Başbakan Bülent Ecevit, emeklilik yaşı ve prim ödeme 
günü konusunda işçi ve işveren temsilcilerinin kendi arala
rında anlaşarak hükümete bir teklif vermelerini önerdi. 
Anlaşmazlıkla sona eren toplantı sonrasında taraflar, anı
lan tasarı hakkında biraraya gelerek yeni bir taslak hazırla
mak üzere toplantıdan ayrıldılar. 

10 Temmuz 1999 

H a k - İ ş ' i  Z i y a r e t  E d e n  D Y P  G r u p  B a ş k a n  V e k i l i  N e v z a t  E R C A N ;  

"İdeal Emeklililk Yaşı 50-55'tir" 
DYP Grup Başkan Vekili Nevzat Ercan, bir grup millet

vekili ile Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Hak-İş Yö
netim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. 

DYP Grup Başkan Vekili Ercan, Hak-İş'i ziyaretinde 
yaptığı konuşmada Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nın gün
demde olduğu bu günlerde, tasarının Türkiye gerçeklerine, 
toplumun beklentilerine uygun olmadığını, tasarının yeni
den ele alınması gerektiğini ifade etti. Ercan, Toplumsal 
barış ve uzlaşmaya ihtiyaç duyulan bir zamanda çalışanla
rın, IMF'ye kurban edilmemesi, kazanılmış hakların mut
lak korunması gerekliliğine de dikkat çekti. 

Ziyarette konuşan Konfederasyonumuz Genel Başkanı 
Salim USLU, Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı'nın 
ülke gerçekleriyle bağdaşmadığını söyledi. Uslu, konuş
masına şu şekilde devam etti; "Bu ülkenin beklentilerine 
sahip çıkmayan hükümete karşı ortak bir tavır sergileyece
ğiz. Parlamento SSK'yı günah keçisi gibi görme eğilimin
dedir. Ancak tüm sosyal güvenlik kurumları açık vermek

tedir. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur gibi sosyal güvenlik ku
rumları görmemezlikten gelinmektedir. Bu yasa tasarısı 
geri çekilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz". 
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DOK GEMİ-İŞ Genel Kurulunda Konuşan USLU; 
"Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı 

Türkiye Sarflarına Uygun Değildir" 
Hak-İş Konfederasyonu 

Genel Başkanı Salim Us
lu, Türkiyede siyaset ve si
yasetçilerin artık sorunları 
çözemediğini savunarak, 
Sosyal güvenlik reformu 
yasa tasarısının bir yalan 
ve talan reformu olduğunu 
belirtti. Uslu ülkemizdeki 
siyasetin etkisizliğini gör
memiz ve tartışmamız ge
rekiyor" dedi. Süleymani-
ye Ensar Vakfı Salonu'nda 
gerçekleştirilen Türkiye 
Dok Gemi-lş Sendikası 
Genel Kurulu'nda yaptığı 
konuşmasında, Türki
ye'nin ağır sorunları bu
lunduğunu, ancak bunların 
çözülemez niteklikte ol
madığını ifade etti. Sorun
ların nedenlerinin rejimde, 
ideolojide, kılık-kıyafette 
ve simgelerde arandığını J 
öne süren Uslu, Türki
ye'nin "akıl açığı" gibi tek bir so
runu bulunduğunu savundu. 12 Ey
lül rejiminin siyasetin etki alanını 
daralttığını belirten Uslu, "Türki
ye'de siyaset ve siyasetçiler artık 
sorunları çözemiyor" dedi. 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Us
lu, Başbakan Bülent Ecevit'in sos
yal güvenlik yasa tasarısmm ta
raflarının onayının almmadan ka
bul edilmeyeceği sözünü verdiğini 
hatırlatarak, "Başbakan sözünü 
tutmamıştır. Bu bizim için hayret 

verici olmuştur. Türkiye'nin ger
çekleri dikkate alınmadan hazır
lanmıştır. Sosyal güvenlik refor
mundan çok sosyal deform yasası 
şekline getirilmiştir" dedi. Uslu, 
reform tasarıyla birlikte SSK'nın 
batırılmak istendiğini ifade ede
rek, "Bu sayede sağlık alanında 
yeni rantlar açılarak, bazı holding 
patronlarına yeni pazarlar ortaya 
çıkacak" şeklinde konuştu. Memu
ra verilen maaş zammının komik 
ve cimrice bir rakam olduğunu 

söyleyen Uslu, "Özveri elbette ya
parız. Ancak birileri yatağmda ya
tarken bile para kazanıp, faiz gelir
lerinden dahi taviz vermezken, va
tandaştan hayatını istemek acıma
sızlıktır" şeklinde konuştu. Top
lumsal bir cinnet geçirdiğimizi be
lirten Uslu, "Sorunları halletmek 
için intihar etmek mi gerekiyor" 
diyerek, bakanı bunalıma götüren 
IMF tavizlerinin tam olarak neler 
olduğunun kamuoyuna açıklanma
sını istedi. 

AĞUSTOS'99 67 HAK-İŞ 



HAK-İŞ Başkanlar 
Kurulu Olağanüstü Toplandı 

13 Temmuz 1999: 
¥ 

Hükümetin, "Sosyal Güvenlik Re
formu Yasa Tasarısı" adı altındaki ça
lışanları ancak 'Mezarda Emekli' ede
cek girişimi karşısında Hak-İş Baş
kanlar Kurulu, 13 Temmuz 1999 Salı 
günü Hak-İş Genel Merkezi'nde 
gelişmeler üzerinde görüş 
alışverişinde bulunmak üzere olağa
nüstü olarak toplandı. 

Toplantı öncesinde basın mensupla
rına açıklama yapan Genel Başkan 
Salim USLU, konfederasyon olarak 
yasa tasarısı geri çekilene kadar bir 
dizi eylem kararı alacaklarını ve bu 
kararları tüm işçi ve memur konfede
rasyonlarıyla birlikte uygulayacakla
rını söyledi. 

Hak-İş Başkanlar Kurulu sonrasın
da şu açıklama yapıldı: 

SONUÇ BİLDİRGESİ 

Hak-İş Başkanlar Kurulu, 13 Tem
muz 1999 tarihinde olağanüstü gün
demle toplanarak aşağıdaki kararlan 
almıştır. 

57. Hükümet tarafından, sosyal ta
rafların görüş ve önerileri gözardı edi
lerek, toplumun beklentileri, Türki
ye'nin toplumsal ve demografik yapı
sı dikkate alınmayarak alelacele ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulu'nda gö
rüşülerek TBMM'ye sunulan Sosyal 
Güvenlik Yasa Tasarısı, tüm çalışanla
rı, emeklileri ve ailelerini mağdur 
edecek düzenlemeler içermektedir. 

Tasarının bu haliyle yasalaşması, 
mezarda emeklilik anlamına gelmek
tedir. Başkanlar Kurulumuz, toplumu 
infiale sevkeden bu tasarının yasalaş-
maması ve tasarının olumsuzluklarını 
kamuouyla paylaşmak için demokra
tik yollardan bir dizi eylemi önümüz
deki günlerde gerçekleştirme kararı 
almıştır. 

Buna göre: 

Öncelikle, Başkanlar Kurulumuz, 
emeğin birlikteliğinin gelişerek de
vam etmesinden yanadır. Bu konuda 

yapılacak miting ve eylemlerin, ortak-
laştırılarak dayanışmanın güçlendiril
mesini savunmaktadır. Böylelikle ey
lemlerin daha geniş katılımlı ve daha 
etkin hale getirilmesi konusunda ilgili 
konfederasyonlara çağrıda bulunmak
tır. Bu bağlamda Hak-İş, diğer konfe
derasyonların eylemlerine katkı vere
cek ve elinden gelen desteği sağlaya
caktır. 

Hak-İş Başkanlar Kurulu'nun aldığı 
kararlar uyarınca, sürekli eylem prog
ramı çerçevesinde Türkiye genelinde 
'Emeğe Saygı Mitingleri' düzenle
necektir. 

Bu amaçla; 15 Temmuz 1999 Per
şembe günü, Seydişehir'de geniş katı
lımlı bir miting; 17 Temmuz 1999 Cu
martesi günü Kayseri'de çalışanların 
eş ve çocuklarının da katılımıyla bir 
miting yapılmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca, 17 Temmuz 1999 Cumarte
si günü İstanbul'da 'Mezarlık İşgali' 
türünde bir eylem biçimi gerçekleşti
rilecektir. 

Bölgesel eylem planı çerçevesinde 
İzmir, Bursa, Konya, Adana, Gazi
antep, İskenderun, Diyarbakır, 
Van, Giresun, Trabzon, Sivas, Er
zurum, Çorlu ve Karabük'te eylem 
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komiteleri oluşturulmuş olup, çevre il 
ve ilçelerdeki çalışanların da katılı
mıyla ard arda eylem ve mitingler dü
zenlenecektir. 

Konfederasyonumuz, Türkiye ge
nelinde il teşkilatları aracılığıyla 'Me
zarda Emekliliğe Hayır' imza kam
panyası başlatmıştır. Teşkilatımızdan 
gelecek imzalı metinler Ankara'da 
TBMM Başkanlığı'na ve Başbakanlı
ğa sunulacaktır. 

Yasa geri çekilene kadar tüm üye iş
çilerimiz yakalarına siyah kurdela ta
kacaklardır ve işyerlerinde 'Mezarda 
Emekliliğe Hayır' Bildirisi okunacak
tır. 

Kamuoyunu bilgilendirmek ve hak
lı tepkilerimizi dile getirmek amacıy
la, mobil propaganda araçlarınım, tüm 
teşkilat binalarımıza asılmak üzere si
yah pankart ve afişlerin hazırlanması
na karar verilmiştir. 

Bütün bu eylemlere rağmen, Hükü
metin Mezarda Emeklilikte ısrar et
mesi durumunda, sendikal hareketin 
geleneğinde varolan ve yaptırım gü
cüne sahip diğer eylem türleri zaman 
içerisinde uygulamaya konulacaktır. 



f  
15 Temmuz 1999; 

USLU: 
"Reform Türkiye Gerçeklerinden Uzak" 
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, 

Sosyal Güvenlik Sisteminde değişiklik 
öngören yasa tasarısının görüşüldüğü 
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonuna katılarak, burada bir 
konuşma yaptı. 

Başkan Ertuğrul Kumcuoğlu başkanlı
ğında toplanan komisyonda, tasarının su
nuş konuşmasını yapan Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, gü
nümüzde bütün dünyada sosyal güvenlik 
sistemlerinin sıkıntılar yaşadığını ve re
form gereksiniminin hemen hemen geliş
miş ülkeler dahil her ülkenin gündemini 
işgal ettiğini bildirdi.Türkiye'de de özel
likle primli sistemdeki sosyal güvenlik 
kuruluşlarının en önemli sorununun için
de bulunduklan finansmanın darboğazda 
olduğunu kaydeden Okuyan, SSK'nın da 
bu sorunu en çok yaşaşan kurum duru
munda olduğunu ifade etti. Sisteme mü
dahale edilmezse, azami 5 yıl sonra 
emeklilere maaş ödenemeyecek duruma 
gelineceğini bildiren Okuyan; "Emekli 
maaşları yüreğimizi parçalıyor. Bu sis
tem, en fazla 5 yıl sonra bu gülünç ra
kamları da veremez duruma gelecek" de
di. Tasarının sadece yaş ile ilgili bölü
müyle ilgilenildiğinden de yakınan Oku
yan, 4.5 milyar kayıtdışı işçinin kayıt al
tına alınmasına yönelik önlemlerin, tasa
rının en önemli bölümünü oluşturduğunu 
söyledi. Komisyonda, Okuyanın konuş
masının ardından, tasarının tümü üzerin
de söz alan DSP, FP, MHP, DYP'li üyeler 
görüşlerini açıkladılar. 

Komisyon'da öğleden sonra konuşma 
yapan Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, 
tasarıya ilişkin görüşlerini açıklarken, 
konfederasyon başkanlarının "içerde 
başka, dışarda başka konuştukları" iddi
alarının doğru olmadığını bildirdi. Tasa
rının sosyal devlet ilkesi ve Türkiye ger

çeklerinden uzak, varsayımsal verilere 
dayandığını ifade eden Uslu, 8300 gün 
prim ödemenin çalışanların büyük ço
ğunluğu için mümkün olmadığını, tasarı
nın emekli maaşları arasındaki adaletsiz
likleri giderici önlemler içermediğini, iş 
güvencesi getirmediğini ve Tasarruf Teş
vik Fonu'nda biriken paraların akıbetinin 
belirsiz olduğunu anlattı. 

Uslu, geçiş dönemlerinin de çok sert 
olduğunu bildirerek, emekliliğine 1 yıl 
kalan işçi ile 14 yıl kalan işçinin aynı iş
leme tabi tutulmasının doğru olmadığını 
söyledi. Tasarının yasalaşması durumun
da 14 çalışana karşı 1 kişinin emekli ola
cağını belirten Uslu, bu rakamın OECD 
ülkelerinde 5'e karşı 1 olduğunu bildirdi. 
KomisyonaTürk-İş Genel Başkanı Bay
ram Meral, Türkiye İşçi Emeklileri Ce-

diler. Sosyal Tarafların dinlenmesine 16 
Temmuz 1999 Cuma günü de devam 
edildi. 

Uslu'nun bilgi verdiği TBMM Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyo-
n'un başkanlığını Ertuğrul KUMCUOĞ
LU yapıyor. Başkan yardımcısı Prof. Dr. 
Hasan Basri ÜSTÜNBAŞ'ın yanısıra 
komisyon şu üyelerden oluşuyor; Ali 
Emre KOCAOĞLU, Sebahat VARDAR, 
Yakup BUDAK, Burhan İSEN, Mahfuz 
GÜLER, Mustafa KARSLIOGLU, Er-
soy ÖZCAN, Sıtkı TURAN, Melek Den
li KARACA, Nurettin DİLEK, Ali Ah
met ERTÜRK, İbrahim KONUKOĞLU, 
Hakkı Oğuz AYKUT, Ali GÜNER, Erol 
KARAN, Mehmet BATUK, Doğan BA
RAN, Prof. Dr. Mehmet Said DEĞER, 
Ahmet ZAMANTILI, Reşat DOĞRU, 

miyeti Başkanı Ethem Ezgü ve Tüm İşçi 
Emeklileri Derneği Başkanı İsmail Aslan 
da katılarak, tasarıyı sert biçimde eleştir

Ali Kemal, AŞARAN, Mustafa Niyazi 
YANMAZ ve Mesut TÜRKER. 

ENGİN'den Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası'na Mektup 
15 Temmuz 1999; 

Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Öz İplik-İş Sendikası Ge
nel Başkanı Yusuf Engin, Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası 
Genel Başkanı Halit Narin'e "Tekstil Sektörünün içerisinde bu
lunduğu sıkıntılardan çıkabilmesi için yapılacak her türlü giri
şime katkı vereceklerini" bildiren bir mektup gönderdi. 

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Engin, Türkiye 
Tekstil İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Halit Narin'in, 
Sendika'nın İstanbul'daki toplantısında yaptığı Tekstil sektö
rüyle ilgili yaptığı açıklamalarından duyduğu memnuniyeti di
le getirdiği mektubunda, tekstil sektörünün üretimden yöneti
me, işverenden çalışana kadar bir şemsiye yapı olduğunun bi
linciyle; Sektörün bir tarafı olarak Tekstil'in içerisinde bulun

duğu sıkıntılardan çıkabilmesi yolunda yapılması gereken her 
türlü girişime katkı vereceklerini söyledi. 

Ayrıca Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Engin, 
mektubunda Tekstil sektöründeki krizin aşılarak, dengelerin 
yerine oturmasında, işletmelerin yeniden rantabl hale gelme
sinde, üretimin, kalitenin ve istihdamın yeniden canlanmasın
da, çalışanların içerisinde bulunduğu gerginlik ve ümitsizlik 
psikolojisinin atılmasında yani Tekstil Sektörünün sorunlarının 
her karesine kadar bir "bütün" olarak aşılabilmesi için duyarlı
lığının sürdüğünü ve bu hedefte her türlü platformlarda destek 
vereceklerini bildirdi. 

AĞUSTOS "99 69 HAK-İŞ 



15 Temmuz 1999: 

onfederasyondan önerler Hak-lş'i Ziyaret eden 
DTP Genel Başkanı İsmet Sezgin; 

"Yeniden Uzlaşmaya Varılmalı" 
Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı İsmet Sezgin, 

bir grub milletvekili ile "Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı" 
hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere, Hak-İş Ge
nel Başkanı Salim Uslu ve Hak-İş Yönetim Kurulu Üyele
rini ziyaret etti. 

DTP Genel Başkanı İsmet Sezgin, Hak-İş'i ziyaretinde 
yaptığı konuşmada işçi ve işveren kuruluşlarının yeniden 
bir araya gelerek, TBMM'ye sunulan tasarı hakkında uz
laşmaya varmalarının gereğine işaret etti. 

Ziyarette konuşan Konfederasyonumuz Genel Başkanı 
Salim Uslu, Türkiye'nin istikrar ve huzur aradığı bir dö
nemde ekonominin dibe vurduğunu, 18 Nisan seçimlerine 
gidilirken herşeyin toz pembe tablolarla taktim edildiği bir 
ülkede, iki ayda ekonominin dibe vurmuş olmasını anla
makta güçlük çektiklerini ifade etti. Uslu konuşmasına şu 
şekilde devam etti; "Önümüze alel acele hazırlanarak su

nulan bu tasarı hazırlanırken, Devlet Planlama Teşkilatı ve 
işçi örgütleri yok sayılmıştır. Hazırlanan bu tasarı Türkiye 
gerçekleriyle bağdaşmıyor". 

16 Temmuz 1999; 16 Temmuz 1999 i 

Uslu'dan CHP'ye Ziyaret 
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Kurulu Üye

leri, CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. 

Hükümetin TBMM'ye sunduğu Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nın altındaki 
niyetin sistemin özelleştirilmesi olduğunu belirten Uslu, "Bu tasarı Rusların 
Matruşka bebekleri gibi; açtıkça içinden sadece yaş ve prim çıkıyor" dedi. 

CHP Genel Başkanı Altan Öymen de konuşmasında, Sosyal Güvenlik Re
form Tasarısı'nın bir reform olmadığını vurguladı. CHP Genel Bakanı Öymen, 
konuyla ilgili kurdukları komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine 
ekledi. 

TANRIVERDI 
Kayseri ve Metropol İlçe 

Belediyelerini Ziyaret Etti 
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve 

Hizmet-îş Genel Başkanı Hüseyin Ta-
nrıverdi, 18 Nisan Seçimleri sonunda 
görevlerine yeniden seçilen Kayseri 
Büyükşehir, KASKİ (Kayseri Su ve 
Kanalizasyon İşleri) Genel Müdürlü
ğü, Melik gazi ve Kocasinan belediye 
başkanlarını ziyaret etti. Ziyaretlere 
Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu 
Üyeleri de katıldılar. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Baş
kanı Av. Mehmet Özhaseki, KASKİ 
Genel Müdür Vekili Osman Özdemir, 
Melik gazi Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan 
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa 
Haspaylan ziyaretlerden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdiler. 

Hizmet-İş Genel Başkanı Hüseyin 
Tanıverdi ve Sendika Yönetim Kurulu 
Üyeleri Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi ve Metropol İlçe Belediye
lerine yaptıkları ziyaretlerde günün a
nısına ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 
700. Kuruluş Yıldönümü münasebe
tiyle belediye başkanlarına birer Os
manlı Arması Tablosu hediye ettiler. 
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"Emek Platformundan 
Koalisyon Ortaklarına Siyah Çelenk 
Emek Platformu'nu oluşturan 15 Örgütün Genel 

Başkanları, Merkez Yöneticileri, Türkiye çapında şube 

başkanları ve temsilcilerinden oluşan binlerce işçi, me

mur ve emekli, Türk-İş önünde toplanarak, 57. Hükü

meti oluşturan DSP, ANAP ve MHP Genel Merkezle
rini ziyaret ederek, siyah çelenk bıraktılar. 

Örgütler, saat 10.30'da Mithatpaşa Caddesi/Kızı
lay'da toplandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı 
gözlenen eyleme, Emek Platformunu oluşturan tüm 
konfederasyon ve meslek kuruluşları katıldı. 

Eylem grubu sırasıyla DSP, ANAP ve MHP Genel 
Merkezlerinin önüne gelerek siyah çelenk bıraktılar. 
Partilerin önlerindeki barikatlar ve güvenlik önlemleri 
de dikkat çekti. Emek Platformuna bağlı konfederas
yonların genel başkanları yaptıkları açıklamada 24 
Temmuz 1999 Cumartesi günü yapacakları eylemin 
başkenti yerinden oynatacağını söylediler. 

24 Temmuz 1999 Cumartesi günü yapılan Büyük 
Ankara Mitingi öncesinde siyasi partilere bir uyarı ni
teliği taşıyan siyah çelenk koyma eylemine, yazılı ve 
görsel medyanın yoğun ilgisinin olduğu gözlendi. 
Medya kuruluşları 'Siyah Çelenk Bırakma Eylemi'ni , 
'Büyük Eylemin Provası' olarak nitelendirdiler. 

19 Temmuz 1999: 1 

Seyd işeh i r 'de  Yetk i ,  Öz Çel ik - İş ' in  
Seydişehir Alimünyum işçisinin 1996 yılında başladığı 

sendikal mücadele, yine zaferle sonuçlandı. Yargıtay, 
Seydişehir Alimünyum tesislerinde yetkiyi Öz Çelik-İş 
Sendikası'na verdir. 

Müjdeli haberi Seydişehir işçisine bir önceki dönemde 
olduğu gibi Hak-İş Genel Sekreteri ve Öz Çelik-İş Genel 
Başkanı Recai Başkan, miting ile duyurdu. 

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Recai Başkan, 
omuz omuza birlikte mücadele kararlılğında ve azminde 
olduklarını ifade ederken, "Türkiye'de vergi adaletsizli
ği, kayıt dışı ekonomi, ücret dengesizliği, işsizlik ve terör 
gibi sorunlar bulunurken, istihdam yaratmadan, işsizlik 
sorununa çare bulmadan bir de emeklilik yaşını yükselt
meye kalkarsanız yüzde 80'lik halk kitlesiyle karşı karşı
ya kalırsınız ve ülkede anarşi çıkarırsınız" diyerek uyarı 

görevini yerine getirdi. 
Türkiye'de hiç bir işyerinin 45-50 yaşından sonra işçi 

çalıştırmaya yanaşmadığını, çalışanların ise belli bir yaş
tan sonra çalışma sahası bulunamayacağına da dikkat çe
ken Başkan konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"57. Hükümet toplumun ihtiyaçlarını ve ülkenin ger
çeklerini gözönüne almadan Sosyal Güvenlik Yasası'nı 
çok kısa bir süre içerisinde dayatarak çıkartmak istemesi, 
sorunları diyalog yerine, tek taraflı baskılar ve "ben ya
parım olur" zihniyetiyle çözmeye çalışmasının hiç bir 
kimseye yararı olmaz. Reform adı altında sunulan yasa 
tasarısı, sosyal devleti çökertecek, kaçak işçiliği yaygın
laştıracak, mezarda emekliliği getirecek ve en önemlisi 
de özel sigortacılığı egemen kılacak bir yasa tasarısıdır." 
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20 Temmuz 1999; 

Konfederasyçmdan USLU: 

|l a »erler "Türkiye Yönetilmiyor, 
Sadece idare Ediliyor 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı ve memur maaşları
na ilişkin görüşlerini almak üzere Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan Aygün'ü ziyaret ettiler. Ziyarette konu
şan Genel Başkan Salim Uslu, ATO'nun ekonomik konular
daki tepkilerini olumlu karşıladıklarım bildirerek, "İşçi ve iş
veren örgütlerinin gündelik çıkarları uğruna Türkiye'nin için
de bulunduğu sıkıntıları görmezden gelemez." şeklinde ko
nuştu. 

Aynı gemide beraberce yaşadıkla
rını belirten Uslu, ülkenin içinde bu
lunduğu sıkıntıların işçi ve işvere
nin ümidini kırmaması gerektiğini 
dile getirdi. Sosyal Güvenlik Yasa 
Tasarısına tepki olarak yapılan ey
lemlerin maksadının sokakları işgal 
etmek olmadığını belirten Uslu, ey
lemlerin amaçlarının, yapılan hak
sızlık karşısında siyasi iktidarı uyar
mak olduğunu ifade etti. Uslu, Tür
kiye'nin iyi yönetilmediğini kayde
derek, "Eğer Türkiye iyi yönetilsey-
di bugün bu sıkıntılar yaşanmazdı. Türkiye yönetilmiyor sa
dece idare ediliyor" diye konuştu. Uslu, hükümetin 'Sosyal 
Güvenlik Sistemini düzelteceğiz' derken, tam tersine sistemi 
yok etmeye çalıştığını kaydetti. "Türkiye kendisine uluslara
rası alanda yer bulmak istiyorsa öncelikle ülkemizin en çok 
sıkıntı çektiği demokratikleşme konusuna eğilmelidir." diyen 
Uslu, hükümetin kendilerinin sabrını taşırdığını ifade etti. 

Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün de, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işçi ve memurların ver
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diği haklı mücadelelerini baştan beri desteklediklerini belirt
ti. Aygün, "Geçen altı ay içinde gelirlerimizin yüzde 91'i fa
izlere gitmiştir" diyerek, Türkiye'nin faize teslim olduğunu, 
ülkenin en büyük sorununun faiz olduğunu kaydetti. Aygün, 
ülkenin ekonominin, milletin parasının bir avuç rantiyeye 
gittiğini dile getirdi. Hükümetin memurlara yüzde 35 oranın
da zam vermesi halinde, bu oranın, bütçenin rantiyeye verdi
ği 7 günlük faiz oranında olacağını vurgulayan Aygün, önü

müzdeki 6 ayda da bütçenin 
büyük bölümün faize gidece
ğini söyledi. 

Başbakan Ecevit'in 'Eğer 
Sosyal Güvenlik Reformunu 
gerçekleştirmeseydik, ülke 
batardı şeklindeki sözlerinin 
hiç hoş olmadığını bildiren 
Aygün, "10 katrilyonu ranti
yeye vereceksiniz ülke bat
mayacak. 2 katrilyonu çalışa
na vereceksiniz ülke batacak -
mış. Böyle şey olmaz." diye 
konuştu. Hükümetin ülkeyi 
yönetmekle sorumlu olduğu

nu belirten Aygün, "Eğer, IMF'nin isteklerini yerine getirmek 
için çalışıyorlarsa, o zaman ülkeyi bıraksınlar, IMF yönet
sin." dedi. Devletin kendi giderleriyle ilgili hiçbir reform 
yapmadığını söyleyen Aygün, çalışandan fedakarlık isteme
den önce devletin kendi savurganlığını önlemesi gerektiğini 
kaydetti. ATO Başkanı Sinan Aygün, sosyal güvenlik kurum
larındaki sıkıntıları çalışanın değil, siyasilerin yarattığını ifa
de ederek, "Yaş haddi yükseltilerek sorun çözülmez." şeklin
de konuştu. 

22 Temmuz 1999 

Çiller'den Hak-İş'e Destek Ziyareti 
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı 

Tansu Çiller, parti yönetimi ile birlik
te Konfederasyonumuz Genel Başka
nı Salim Uslu ve Yönetim Kurulu 
üyelerini ziyaret etti. 

DYP Genel Başkanı Çiller ziyarette 
yaptığı konuşmada Türkiye'nin eko
nomisinden, dış politikasına kadar iyi 
yönetilmediğini söyledi. Gündemin 
ilk maddesi olan Sosyal Güvenlik Re
formu Yasa tasarısı hakkında Hak-İş'i 
ve Emek Platformunu destekledikleri

ni söyledi. 

Çiller, kendi iktidarları döneminde 
emeklilik yaşının 50/55 şeklinde si
gorta prim ödeme gününün dc 5.000 
olarak düzenlediklerini, bugün de ay
nı yaş ve gün konusunda Emek Plat
formunun yanında olduklarını söyle
di. Çiller konuşmasında özetle şunla
rı söyledi; "Sosyal Güvenlik Reformu 
Yasa Tasarısı diye Türkiye'ye sunduk
ları yaş ve prim ödeme yükümlülüğü 
elbisesi bu topluma bol gelmektedir, 

ya bu elbiseyi değiştirmek lazım, ya 
da terziyi değiştirmek lazım. Bu ko
nuda partimizde oluşturduğumuz ko
misyon çalışmalarını hızlı bir şekilde 
devam ettirmektedir. Yasa tasarısının 
TBMM'de görüşülmesi sırasında ya
sanın tekrar geri çekilmesine kadar 
çalışanları destekleyeceğiz". 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu 
da konuşmasında, Çiller'e ziyaretin
den ve desteğinden dolayı teşekkürle
rini iletti. Uslu şu görüşlere yer verdi; 
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24 Temmuz 1999 i 

EMEK 
PLATFORMU, 

Tasarıyı 
Demirel'e 

Şikayet Etti 
Hak-tş, Türk-İş, DİSK, KESK'in de 

aralarında bulunduğu 15 örgüt tara
fından oluşturulan Emek Platformu, 
Kızılay Meydanında gerçekleştirdiği, 
200 bin dolayında işçi ve memurun 
katıldığı "Mezarda Emekliliğe ve Se
falet Ücretine Hayır" mitinginin ar
dından, 57. Hükümet'i şikayet etmek 
üzere Çankaya Köşkünde Cumhur
başkanı Süleyman Demirel ile görüş
tüler. 

Kızılay'da yapılan "Mezarda Emek
liliğe ve Sefalet Ücretine Hayır" mi
tinginin olaysız geçmesinden duydu
ğu memnuniyeti dile getiren Cumhur
başkanı Süleyman Demirel, "Türkiye 
bu tavrımı sürdürürse çözemeyeceği 
sorun yoktur. Parlamento bu sesi duy
muştur ve umuyorum ki uzlaşma da 
sağlanacaktır." dedi. Gösteri hakkı

nın, insan haklarının başında geldiği
ni vurgulayan Demirel, 24 Temmuz 
1999 tarihinde yapılan mitingi ile ilgi
li olarak "Bu Türk demokrasisinin 
övünülecek tarafıdır." diye konuştu. 
Demirel hak arama yollarının açık ol
duğunu, hak arayanların da meydan
larda seslerini duyurabildiklerini vur
gulayarak şöyle dedi: "Parlamento 
bunları duymaktadır. Parlamento ve 
hükümetin bu konuda ne yapacağını 
beklemek lazım. Dün Başbakan bana 
gelerek, 'Uzlaşmak üzereyiz' dedi. 
Umuyorum ki tümü ile olmasa bile si
zi memnun edecek bir sonuca varılır." 
Demirel ayrıca Tahkim konusuna da 
değinerek, bunun, çağın bir icabı ol
duğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanına üç önemli konu
yu arzeden 15 emek örgütünün tem

silcileri, bunlardan birisinin, memur

lara sendika hakkı verilmesi olduğunu 

kaydederek, bütün Avrupa ülkelerinde 

memurların, hatta bazılarında polisle

rin ve askerlerin bile sendikalı olduk

larını söylediler. Emek Platformu, 

AB'ye girmek isteyen Türkiye'nin 

memurlara sendikal hakkını vererek, 

bu sorunu aşması gerektiğini ifade et

ti. Cumhurbaşkanı Demirel'e, memur 

ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 

20'lik zammın yetersizliğini de anla

tan Emek Örgütlerinin temsilcileri, 

hükümetin düşük zam oranına 'ekono

mik sıkıntıyı' gerekçe gösterdiğini, 

ancak sermaye kesimi için açılan eko

nomik paketin, hükümetin bu gerek

çesinin doğru olmadığını ortaya koy

duğunu ifade ettiler. 

"2.5 yıldır bu ülkeyi yönetenler se
çimlerden önce toz pembe tablo çizer
lerken, seçimden soma yine kendileri 
yönetimde ve bu kez kara tablo gös
termektedirler. Yasa tasarısı bu şekliy
le ancak "Mezarda Emeklilik" anla
mına gelmektedir. ANAP Genel Baş
kanı Sayın Mesut Yılmaz'ın Emek 
Platformu hareketin içinde olanlara 
'Sosyal Miyop' yakıştırmasını uygun 
bulmuştur. Ancak bizler bu sözü ken
dimize layık bulmadığımız gibi, bu 
tarzı da Sayın Yılmaz'a uygun bulmu
yoruz. Eğer Sayın Yılmaz ile bu söz
lerle konuşacak olursak, bizler de 
kendisine uzağı göremediği için 'hi
permetrop' dememiz gerekecektir". 
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5 NİSAN 1999 

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu, 
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ve Dış ilişki
ler Uzmanı Numan Özcan, Tunus Genel Sendikalar Birli
ği (UGTT)'nin 19. Ulusal Kongresi'ne katıldılar. Kongre 
öncesinde Hak-İş Heyeti,Tunus Cumhurbaşkanı Zeynel 
Abidin Bin Ali tarafından kabul edildi. 

5 NİSAN 1999 

Hak-İş Araştırma Uzmanı Şahin Serim Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışan Çocuklar Bölümü tara
fından izmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "Çocuk Çalış
tırılması ile ilgili olarak Yapılan Çalışmaları" konulu pane
le panelist olarak katıldı. 

5 NİSAN 1999 

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu, 
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ve Dış İlişki
ler Uzmanı Numan Özcan, Türkiye Cumhuriyeti Tunus 
Büyükelçisi Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'yı makamında ziya
ret ettiler. 

6-12 NİSAN 1999 
Öz İplik-İş Sendikası Yusuf Engin ve Sendika Yönetim 

Kurulu, ETUC'un İngiltere'de düzenlediği "Amsterdam An
laşması 13. Maddesi Uygulamaları ve Sendikal Strateji
ler" konulu seminerine katıldı. 

7 NİSAN 1999 

Hak-İş Konfederasyonu Araştırma Uzmanı Şahin Se
rim, ÇSGB iş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenle
nen ILO/IPEC projeleri toplantısına katılarak Hak-iş'in 
1999 yılı için yapacağı ILO/IPEC projesi konusunda bilgi 
verdi. 

9 NİSAN 1999 

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin TANRI
VERDİ, Sendika ile Elazığ Belediyesi arasında yapılan 
Toplu İş Sözleşmesi imza törenine katıldı. Törene, Sendi
ka yetkilileri, Elazığ Belediye Başkanı Hamza Yanılmaz ile 
çok sayıda işçi katıldı. 

9-27 NİSAN 1999 

SSK Genel Müdürlüğü'nde toplanan Sosyal Güvenlik 
Reformu Komisyonu çalışmalarına Hak-İş Araştırma Uz
manı Şahin Serim katıldı. 

10 NİSAN 1999 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin TANRI

VERDİ ile Yönetim Kurulu Üyeleri, sendikanın Adıyaman 
Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldılar. Genel 
Kurulda Aziz Bakır tekrar şube başkanı seçildi. 

11 NİSAN 1999 

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin TANRI
VERDİ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Bahçıvan'ın davetlisi olarak 
"Şanlıurfa'nın Kuruluşu" törenine katıldılar. 

11 NİSAN 1999 

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin TANRI
VERDİ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sendika ile Şanlıur
fa'nın Karaköprü Belde Belediyesi arasında düzenlenen 
Toplu İş Sözleşmesi imza törenine katıldı. 

12 NİSAN 1999 

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin TANRI
VERDİ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ile Beypazarı Beledi
yesi arasında yapılan TİS imza törenine katıldı.Ayrıca 
Tanrıverdi, akşam düzenlenen "Kaynaşma ve Eğlence 
Gecesi"ne katıldı. 

13 NİSAN 1999 
Değişen Türkiye Partisi Genel Başkanı Gökhan Ça-

poğlu ve Parti Yönetim Kurulu Hak-iş'i ziyaret ederek, Ge
nel Başkan Salim Uslu ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle gö
rüştüler. 

13 NİSAN 1999 
Konfederasyonumuz Dış ilişkiler Uzmanı Numan Öz

can, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından or
ganize edilen, 87. ILO Genel Konferansı gündem konulu 
Üçlü Danışma toplantısına katıldı. 

13 NİSAN 1999 
Hizmet-İş Sendikası ile Yuvacık Belediyesi arasında 

yapılan imza törenine Hizmet-İş Sendikası Genel Başka
nı Hüseyin TANRIVERDİ,Sendika Yönetimi, Yuvacık Be
lediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile Belediye işçi
leri de katıldılar. 

13 NİSAN 1999 
Genel Başkan Salim Uslu Başkanlığı'nda Hak-İş Yö

netimi, Millet Partisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Baş
kan Adayı Şazeli Çügen'e nezaket ziyaretinde bulundu. 

14 NİSAN 1999 
ANAP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Va

hit Erdem Hak-İş Genel Merkezi'ne gelerek, Genel Baş
kan Salim Uslu ve Yönetim Üyelerine nezaket ziyaretinde 
bulundu. 

19 NİSAN 1999 
Genel Başkan Salim Uslu,Yugoslavya Büyükelçisi 

Dr.Darko Tanaskoviç'i ziyaret ederek, Kosova'daki son 
durum ile Sırplar tarafından tutuklandığı bildirilen ancak 
kendisinden haber alınamayan Kosovalı Sendikacı Prof. 
Dr. Hayrullah Gorani hakkında görüştü. 

19 NİSAN 1999 
Genel Başkan Salim Uslu, Samanyolu TV'de canlı ya

yına katılarak, Seçim Sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler
de bulundu. 

20 NİSAN 1999 
Genel Başkan Salim Uslu, Kutlu Doğum Haftası nede

niyle Kocatepe Konferans Salonu'nda düzenlenen toplan
tıya katılarak bir konuşma yaptı. 

21 NİSAN 1999 
Genel Başkan Salim Uslu, BRT Televizyonu'nda can

lı yayına katılarak Genel ve Yerel Seçim Sonuçlarına de
ğerlendirmelerde bulundu. 

22 NİSAN 1999 
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Eğitim Sekreteri ve 

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf ENGİN istan
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Hukuku 
Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin düzenlediği "2000'li 
Yıllarda Sendikaların Yapılanması ve İşlevleri" konulu yu
varlak masa toplantısına katıldı. 
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23 NİSAN 1999 
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, ATV'de canlı olarak 

yayınlanan Siyaset Meydanı Programı'na katılarak, Se
çimlerle ilgili görüşlerini dile getirdi. 

23 NİSAN 1999 
Öz Gıda-iş Sendikası Cargıll işçilerine Dayanışma 

Gecesi' düzenledi.Dayanışma Gecesi'ne Hak-İş Genel 
Başkanı ve Öz Gıda-iş Sendikası Salim Uslu,Sendika Yö
netim Üyeleri ve çok sayıda işçi katıldı. 

27 NİSAN 1999 
TEMA Vakfı Başkanı Hayrettin Karaca, Genel Mer-

kez'e gelerek, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu'ya neza
ket ziyaretinde bulundu. 

28 NİSAN 1999 

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin TANRI-
VERDİ,Sendika Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Beledi
ye Başkanlıklarına seçilen Mamak Belediye Başkanı Ga
zi Şahin, Sincan Belediye Başkanı Rüstem Altunbaş ve 
Altındağ Belediye Başkanı Ziya Kahraman'ı ziyaret ede
rek tebrik ettiler. 

29 NİSAN 1999 
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin TANRIVER-

Dİ, Flash TV'de gazeteci-yazar Atilla Özsever'in hazırla
yıp sunduğu "Emek ve İnsan" adlı programa katıldı. TAN-
RIVERDİ, programda HAK-İŞ'in 18 Nisan 1999 tarihinde 
yapılan genel ve yerel seçimlere ilişkin görüşlerini belirtti. 

29 NİSAN 1999 

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin TANRI-
VERDİ,Sendika Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Beledi
ye Başkanlıklarına seçilen Etimesgut Belediye Başkanı 
Enver Demirel ve Yenikent Belediye Başkanı Rıdvan Atıl-
gan'ı ziyaret ederek tebrik ettiler. 

29 NİSAN 1999 
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Eğitim Sekreteri ve 

Öz iplik-iş Sendikası Genel Başkanı Yusuf ENGİN TV8'de 
Prof. Dr. M. Ali Kılıçbay'ın yönettiği "ÇALIŞAN ÇOCUK
LAR (Çocuk işçiliği - Çocuk Emeği)" konulu programa ka
tıldı. 

29 NİSAN 1999 
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu, 

BRTTelevizyonu'nda canlı yayında 18 Nisan 1999 tarihin
de yapılan genel ve yerel seçimlere ilişkin görüşlerini be
lirtti. 

30 NİSAN 1999 
HAK-İŞ Genel Başkanı Salim Uslu Kanal 6 Televizyo

nu Haberlerine katılarak 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili bil
gi verdi. 

30 NİSAN 1999 
HAK-İŞ Genel Başkanı Salim Uslu, Kanal 7 Televizyo

nunda Haber Saati Programına katılarak, 1 Mayıs kutla-
malarıyla ilgili bilgiler verdi. 

30 NİSAN 1999 
Öz Gıda-İş Sendikası ile (Merzifon) Meray Yağ Sana

yi ve Ticaret AŞ. arasında Toplu iş Sözleşmesi imza töre
ni yapıldı.Törene Öz Gıda-iş Genel Sekreter Yardımcısı 
Bünyamin EREN katıldı. 

1 MAYIS 1999 

Konfederasyonumuz Hak-İş 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı 
Genel Merkez'de Salon Toplantısıyla kutladı. Törene Ka

mu-Sen Genel Başkanı Resül Akay, Memur-Sen Genel 
Başkanı Akif inan, Türkiye işçi Emeklileri Cemiyeti Başka
nı Ethem Ezgü katılarak birir konuşma yaptılar. 

3-6 MAYIS 1999 

Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız ETUC 
Kongre Hazırlık Komitesi Üyesi olarak Belçika'nın 
Herbermouth şehrinde düzenlenen hazırlık toplantısına 
katıldı. 

3-10 MAYIS 1999 

Hak-İş Araştırma Uzmanı Şahin Serim SSK Genel 
Müdürlüğü'nde toplanan Sosyal Güvenlik Reformu Ko
misyonu çalışmalarına katıldı. 

4-10 MAYIS 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, DSİ Toplantı Salo-
nu'nda düzenlenen 13. işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hafta
sı nedeniyle düzenlenen toplantıya katılarak, Sosyal Gü
venlik konulu bir konuşma yaptı. Toplantıya, ayrıca Hak-İş 
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi de katıldı. 

4-10 MAYIS 1999 

Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin Türkiye 
Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti 'nin,Çalışma 
Bakanlıklarımın, Kıbrıs'ta İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Haf
tası nedeniyle ortaklaşa düzenlediği " İş Güvencesi, İşçi 
Sağlığı, iş Kazaları ve Meslek Hastalıkları" konulu toplan
tıya katıldı. 

4 MAYIS 1999 

Hak-İş Basın Danışmanı Aydın ÜNAL Dünya Rad-
yo'da Prof. Dr. Burhan FİŞEK ile katıldığı programda İşçi 
Sağlığı ve iş Güvenliği Haftası Konusunu anlattı. 

6 MAYIS 1999 

Hak-İş Konfederasyonu KKTC ve Azerbeycan Sendi
kaları Temsilcilerine yemekli bir toplantı düzenledi. 

10-11 MAYIS 1999 

Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Öz iplik-İş Sendika
sı Genel Başkanı Yusuf Engin ve Genel Başkan 
Danışmanı Osman Yıldız ETUC'un ingiltere'de düzenledi
ği "Amsterdam Anlaşması 13. Madde Uygulamaları ve 
Sendikal Stratejiler" konulu konferansa katıldı.Konferans
ta Din, Dil, Irk ve Düşünce Ayrımcılığı ele alındı. 

11 MAYIS 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu Flash TV'de Anka
ra Gündemi programına katılarak,Çalışma Hayatıyla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu, 

12 MAYIS 1999 

Hak-İş Genel Sekreteri Recai Başkan ve Araştırma 
Uzmanı Şahin Serim KİGEM (Kamu İşletmkecimiğini Ge
liştirme Merkezi Vakfı)'nın 4. Olağan Genel Kurulu'na ka
tıldı. 

13 MAYIS 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Kurulu 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyaretin
de bulundular. 

13 MAYIS 1999 

Araştırma Uzmanı Şahin Serim ÇSGB'da ILO/ IPEC 
Projeleri için toplanan 'Ulusal Yönlentirme Komitesi'nde 
Hak-iş'in 1999 ILO/ IPEC Projesini sundu. 
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14-15 MAYIS 1999 

Hak-iş Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin, İstanbul 
Barosu'nun düzenlediği "İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve 
Çözümler" konulu toplantıya katıldı. 

17 MAYIS 1999 

Öz Gıda-İş Sendikası ile Marmara Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Birliği arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi 
imza törenine Hak-İş ve Öz Gıda-iş Genel Başkanı Salim 
Uslu, Sendika Genel Sekreteri Agah Kafkas, işyeri temsil
cileri ve çok sayıda işçi katıldı. 

18 MAYIS 1999 

Hak-iş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin TANRIVER-
Dİ ve Araştırma Uzmanı Şahin Serim Sosyal Güvenlik Re-
pormu Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıya katıl
dı. 

18 MAYIS 1999 

HAK-İŞ Basın Danışmanı Aydın ÜNAL, Radyo Bir-
lik'te katıldığı programda Hak-İş ile ilgili bilgi verdi. 

20 MAYIS 1999 

Öz Gıda-İş Sendikası ile Nestle Türkiye Gıda Sanayi 
A.Ş.arasındaİstanbul'da yapılan Toplu iş Sözleşmesi im
za törenine Hak-İş ve Öz Gıda-iş Genel Başkanı Salim 
Uslu,Sendika Genel Teşkilat Sekreteri A. Baki Gülbaba, 
işyeri temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı. 

22 MAYIS 1999 

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, 
Uşaklılar Derneği'nin organizasyon ettiği "1999 Yılı Uşak
lılar Gecesi"ne katıldı. 

24-25 MAYIS 1999 

ETUC ile Hak-İş, Türk-iş, DİSK VE KESK'in katkılarıy
la Ankara'da Sendikalar ve Türkiye-AB İlişkileri konulu 
konferansa, Hak-iş'ten Genel Başkan Salim Uslu,Genel 
Başkan Danışmanı Osman Yıldız katılarak birer konuşma 
yaptılar. Konferansa, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Tanrıverdi ve Genel Eğitim Sekreteri Yusuf En
gin'in yanısıra yöneticiler ve uzmanlar da izleyici olarak 
katıldılar. 

25 MAYIS 1999 

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Genel 
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, YOYAV merkezi'nde düzen
lenen "Ölümünün 16. Yıldönümünde Necip Fazıl Kısakü-
rek"i anma etkinliklerine katıldı. 

27 MAYIS 1999 

Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız, Azerbeycan 
Büyükelçisi'nin verdiği resepsiyona katıldı. 

28 MAYIS 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu,TÜBİTAK Konfe
rans Salonu'nda yapılan TZOB Genel Kurul'a katıldı. 

29 MAYIS 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, MEB Şura Salo
nu'nda yapılan TOBB Genel Kurul'a katıldı. 

29 MAYIS 1999 

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Tanrıver
di, Sendika'nın Batman Şubesi'nin 2. Olağan Ğenel Kuru-
lu'na katıldı.Kurulda, Şube Başkanlığına Ramazan Gün
düz tekrar seçildi. 

30 MAYIS 1999 

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Tanrıver
di, Sendika'nın Şanlıurfa Şubesinin 4. Olağan Ğenel Ku-
rulu'na katıldı.Kurulda, Şube Başkanlığına Ali Uğraş tek
rar seçildi. 

1-17 HAZİRAN 1999 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun 87. Genel Ku
rulu, isviçre'nin Cenevre Kenti'nde toplandı. Genel Baş
kan Salim USLU başkanlığında 12 kişiden oluşan Hak-İş 
Heyeti ILO Genel Kurulu'na delege olarak katıldı. 

1 HAZİRAN 1999 

Genel Başkan Salim Uslu, istanbul Büyükşehir Bele
diye Başkanı Ali Müfit Gürtuna'ya nezaket ziyaretinde bu
lundu. 

1 HAZİRAN 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, TÜBİTAK, TTGV 
VE TÜSİAD tarafından İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre 
Salonu'nda düzenlenen II. Teknoloji Kongresi ve Teknolo
ji Ödül Töreni'ne katıldı. 

3 HAZİRAN 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Yönetim Kurulu ve 
Hak-İş üyesi sendikalardan oluşan bir temsil heyeti, Baş
bakan Bülent Ecevit'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, 
yeni hükümetin kurulması ve yazılmakta olan hükümet 
programına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 

3 HAZİRAN 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Oku-
yan'ı ziyaret ederek, Sosyal Güvenlik Sistemi ve çalışma 
hayatının diğer sorunları hakkında görüştüler 

.3 HAZİRAN 1999 

Öz Çelik-İş Sendikasıile Kamu-iş İşveren Sendika-
sı'na bağlı Gerkonsan A.Ş.'de çalışan işçiler adına 4. Dö
nem Toplu iş Sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Öz Çe-
lik-İş Sendikası Yönetimi tam olarak katıldı. 

3 HAZİRAN 1999 

Öz Çelik-İş Sendikası'na bağlı KARDEMİR'de çalışan 
işçiler adına 4. Dönem Toplu iş Sözleşmesi imzalandı. İş
çilere sözleşme sonuçlarını Öz Çelik-İş Sendikası Genel 
Başkanı Recai Başkan Haddane Meydanı'nda bir miting
le açıkladı. 

5 HAZİRAN 1999 

Genel Başkan Salim Uslu, Çevre Bakanlığı ve gönül
lü kuruluşlar tarafından Dünya Çevre Günü dolayısıyla 
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düzenlenen "2000'li yıllarda Çevre Politikaları ve Uygula
maları" konulu panele katıldı. Ayrıca Ankara Hilton Ote-
li'nde kokteyl de verildi. 

6 HAZİRAN 1999 

Öz Çelik-iş Sendikası'nın Gebze Şubesinin Temsilci
ler meclisi toplandı. Toplantı, Öz Çelik-İş Sendikası Genel 
Başkanı Recai Başkan, sendika yöneticileri ile şube yöne
ticileri ve temsilcilerin katılımı ile gerçekleşti. 

7 HAZİRAN 1999 

Hak-iş Araştırma Uzmanı Şahin Serim, Ekonomik ve 
Sosyal Konsey bünyesinde kurulan Sosyal Güvenlik Ko
misyonu Toplantılarına Hak-İş'i temsilen katıldı. 

13 HAZİRAN 1999 

Öz iplik-iş Sendikası izmir Şubesi'nin 3. Olağan 
Kongresi İzmir Fuar Otel'de yapıldı. Kongreye Sendika 
Genel Başkanı Yusuf Engin, Yönetim Kurulu, Şube Baş
kanları ile çok sayıda işçi katıldı. Şube Başkanlığı'na Sab-
riye Bereket yeniden seçildi. 

15 HAZİRAN 1999 

Genel Başkan Salim Uslu, istanbul Sanayi Odası 
(İSO)'nın toplantısına katıldı. 

15 HAZİRAN 1999 

Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu, Müstakil İşadamla
rı Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ali BAYRAMOGLU'nu ziya
ret etti. 

17 HAZİRAN 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Genel Merkez'de 
bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Sosyal Güven
lik Reformuyla ilgili Hak-iş'in görüşleri ve Uluslararası Ça
lışma Örgütü'nün Cenevre'de yapılmakta olan Konfe
ransla ilgili temaslar aktarıldı. 

17 HAZİRAN 1999 

Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'u ziyaret etti. Zi
yarette, çalışma hayatına ilişkin sorunlar hakkında görüş
melerde bulunuldu. 

17 HAZİRAN 1999 

Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu, Ankara'da düzenle
nen SİAD Zirvesi kokteyline katıldı. 

18-19 HAZİRAN 1999 

Genel başkan Danışmanı Osman Yıldız Almanya İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu DGB tarafından düzenlenen 
"Globalleşme ve Uluslararası Güç" konulu uluslararası 
konferansa katıldı. 

18 HAZİRAN 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Kanal 7 Televizyo
nunda Ahmet Hakan Coşkun'un canlı olarak sunduğu İs
kele Sancak programına katılarak, son siyasal, sosyal ve 
ekonomik gelişmeler hakkında görüşlerini açıkladı. 

18 HAZİRAN 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinden oluşan bir heyetle Türkiye Ziraat Odaları Bir
liği (TZOB) Başkanı Faruk Yücel'e nezaket ziyaretinde 
bulundu. Ziyarette, sivil toplum kuruluşları ve seçimler ko
nusunda görüş alışverişinde bulunuldu 

19 HAZİRAN 1999 

Hizmet-iş Sendikası Osmaniye Şubesinin II. Olağan 
Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulu Sendika Genel Baş
kanı Hüseyin Tanrıverdi, Yönetim Kurulu ve sendika ile iş
veren temsilcileri katıldılar. 

21 HAZİRAN 1999 

Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, DİSK Genel Başkanı Vekili Atilla Öngel'i ve KESK 
Genel Başkanı Siyami Erdem'i "Emeğin Güçbirliği Platfor
mumu oluşturma çabalarına yeniden başlamak amacıyla 
ziyaret etti. 

22 HAZİRAN 1999 

Danimarka Ticaret ve Büro Çalışanları Sendikası 
(HK)'dan bir heyet Hak-iş Genel Başkanı Salim USLU'yu 
makamında ziyaret etti. Ziyarette HK tarafından hazırla
nan Türkiye Raporu ve Türkiye'de sendikacılığın sorunla
rı üzerinde görüşüldü. 

22 HAZİRAN 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Türkiye ihracatçılar 
Meclisi'ne katıldı. 

23 HAZİRAN 1999 

Öz Gıda-İş Sendikası ile TÜHİS arasında, Et ve Balık 
Ürünleri A.Ş. (EBK) için sürdürülen 2232 işçiyi kapsayan 
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.Tö
rene, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, Hak İş ve Öz Gı-
da-İş Sendikası Genel Başkanı Salim Uslu, EBK yetkilile
ri, Sendika Yönetim Kurulu ve işçiler katıldı. 

22-23 HAZİRAN 1999 

Hizmet-iş Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, İstan
bul'un metropol ilçelerinden Eyüp, Sarıyer, Eminönü ve 
Zeytinburnu Belediye Başkanlarını makamında ziyaret 
ederek, yeni dönemlerinde başarılar diledi. 

23 HAZİRAN 1999 

Hak-iş Dış İlişkiler Uzmanı Numan ÖZCAN, Avrupa 
Birliği Türkiye temsilciliği tarafından düzenlenen ve Avru
pa Eğitim Vakfı'ndan bir temsilcinin katıldığı 'Türkiye'de 
Mesleki Eğitim' konulu toplantıya katıldı. 

23 HAZİRAN 1999 

Hak-İş Araştırma Uzmanı Şahin Serim, Dış Ticaret 
Müsteşarlığında düzenlenen Çok Taraflı Yatırım Anlaş
ması (MAI)' konulu toplantıya Hak-İş'i temsilen katıldı. 

24 HAZİRAN 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Kamu-Sen'in Ku-
nuluş Kokteyline katıldı. 

30 HAZİRAN 1999 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan 
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Kurulu Üye
lerini ziyaret ederek, hazırlanan Sosyal Güvenlik Reformu 
Tasarısı ile ilgili bilgi verdi. 

29 HAZİRAN-2 TEMMUZ 1999 

ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonumun 9. 
Kongresi Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapıldı. 
Kongre'ye Hak-İş Konfederasyonu adına Genel Başkan 
Salim Uslu ve Yönetim Kurulu Üyeleri delege sıfatıyla ka
tıldılar. 
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1 TEMMUZ 1999 

Ekonomik Sosyal Konsey Başbakanlık Binası'nda 
Başbakan Bülent Ecevit başkanlığında toplandı. Başba
kan Yardımcısı Devlet Bahçeli, ÇSGB Yaşar Okuyan, işçi 
ve işveren temsilcilerinin katıldığı, Sosyal Güvenlik Refor
mu konulu konseye Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ka
tıldı. 

2 TEMMUZ 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Kanal 6 Televizyo
nunda Hulki Cevizoğlu'nun canlı olarak hazırlayıp sundu
ğu "Ceviz Kabuğu" programına katılarak, "Emeklilik Yaşı, 
Memur Maaş Zamları ve SSK" konular hakkında görüşle
rini açıkladı. Programa ayrıca, Türk-iş, DİSK, KESK Ge
nel Başkanları da katıldılar. 

2 TEMMUZ 1999 

Genel Başkan Salim Uslu Kanal 7'de canlı olarak ya
yınlanan "Haber Saati" programına telefonla katılarak, 
"Sosyal Güvenlik Reformu Taslağı" konusundaki görüşle
rini açıkladı. 

5 TEMMUZ 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu Show TV Gece ha
berlerine telefonla canlı olarak katıldı. Programda Uslu, 
"Sosyal Güvenlik Reformu Taslağı" konusundaki görüşle
rini açıkladı. 

5 TEMMUZ 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet 
Bahçeli'yi ziyaret ederek "Sosyal Güvenlik Reformu" ile il
gili görüşmelerde bulundular. 

5-9 TEMMUZ 1999 

Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Öz İplik-İş Genel 
Başkanı Yusuf Engin ve Sendika temsilcileri izmir'de Ku
la Mensucat A.Ş. TİS görüşmelerine katılarak sözleşme
leri sonuçlandırdılar. 

6 TEMMUZ 1999 

Hak-İş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Salim Uslu 
başkanlığında, "Sosyal Güvenlik Reformu" hakkında gö
rüşmek üzere Genel Merkez Binası'nda olağanüstü top
landı. 

6 TEMMUZ 1999 

Genel Başkan Salim Uslu, Inter Star TV'de canlı ola
rak yayınlanan "Söz Hakkı" programına katılarak, Emekli
lik Yaşı ve SSK'nın durumu ile ilgili bir konuşma yaptı. 

6 TEMMUZ 1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, NTV'de canlı ya
yında "Güne Başlarken" programına katılarak, 1 Temmuz 
1999 tarihinde toplanan 'Ekonomik Sosyal Konsey' ile ilgi
li bilgiler verdi. 

7 TEMMUZ 1999 

ÇSGB Çalışma Genel Müdürü Ömer Benokan ve be
raberindeki Arnavut Heyeti, Hak-İş Genel Merkezi'ne ge
lerek, Genel Başkan Salim Uslu ve Yönetim Kurulu Üye
leri ile görüştüler. 

8 TEMMUZ 1999 

Genel Başkan Salim Uslu, Kamu-Sen'in "Memur Ma
aş Zamları"nı protesto etmek amacıyla Ulus Heykel Mey-
danı'nda düzenlediği mitinge katılarak bir konuşma yaptı. 

10 TEMMUZ 1999 
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Dok Gemi-İş Sen

dikası Genel Kurulu'na katılarak, "Sosyal Güvenlik Yasa 
Tasarısı ve SSK"ya ilişkin bir konuşma yaptı. 

12 TEMMUZ 1999 . 
DYP Grup Başkanvekili Nevzat Ercan başkanlığında

ki bir grup DYP'Iİ Milletvekili, Hak-İş'i ziyaret ederek, Ge
nel Başkan Salim Uslu, Genel Başkan Yardımcısı Hüse
yin Tanrıverdi, Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin ile 
"Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı" hakkında görüştüler. 

13 TEMMUZ 1999 
Hak-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ÇSGB tarafın

dan hazırlanan "Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı" günde
miyle olağanüstü toplanarak, yapılacak olan eylem biçim
leri ile ilgili karar aldılar. 

13 TEMMUZ 1999 
Genel Başkan Salim Uslu, Flash TV'de canlı olarak 

yayınlanan "23. Saat" programına katılarak, "Sosyal Gü
venlik Reformu" konusundaki görüşlerini açıkladı. 

14 TEMMUZ 1999 
Genel Başkan Salim Uslu, Kanal 7 televizyonunda ya

yınlanan "Haber Saati" programına katılarak "Emekllik Ya
şı ve Memur Maaşları"na olan tepkisini dile getirdi. 

14 TEMMUZ 1999 
Hak-İş Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Genel Başka

nı Hüseyin Tanrıverdi, Konya radyosuna canlı telefon 
bağlantısında "Yeni Yasa Tasarısı ve Memur Maaş Zam
ları" hakkında bilgi verdi. 

15 TEMMUZ1999 
Demokratik Türkiye Partisi Genel Başkanı İsmet Sez

gin ve Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, Hak-İş Genel Merke
zi'ne gelerek Genel Başkan Salim Uslu ve Yönetim Kuru
lu Üyeleri ile görüştüler. 

15 TEMMUZ1999 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun, Sosyal Güvenlik 
Sisteminde değişiklik öngören yasa tasarısı ile ilgili yaptı
ğı toplantıya katılarak bu konudaki görüşlerini açıkladı. 
Toplantıya Türk-iş, DİSK, TİSK, TESK, Türkiye İşçi Emek
lileri Cemiyeti ile memur derneklerinin yöneticileri de katıl
dı. 

15 TEMMUZ 1999 
Genel Başkan Salim Uslu başkanlığındaki Hak-İş Yö

netim Kurulu Üyeleri, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Sami 
Selçuk'a nezaket ziyaretinde bulundular. 

15 TEMMUZ 1999 
Hak-İş Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Genel Başka

nı Hüseyin Tanrıverdi, Kanal A'da yayınlanan "Güne Ba
kan" adlı sabah programında "Sosyal Güvenlik Reformu 
Yasa Tasarısı" hakkında bilgiler verdi. 
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15 TEMMUZ 1999 
Hak-İş Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Genel Başka

nı Hüseyin Tanrıverdi, Ostim TV'de 13.00 haberlerinde 
"Sosyal Güvenlik Reformu ve Memur Zamları" hakkında 
bilgiler verdi. 

16 TEMMUZ 1999 
Hak-İş Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 

CHP Genel Başkanı Altan Öymşn'i Parti Genel Merke-
zi'nde ziyaret ederek, "Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı" 
hakkında görüş alışverişinde bulundular. 

16 TEMMUZ 1999 
Emek Platformu bünyesinde-Hak-İş ve Hak-iş'e bağlı 

Sendikalar ile diğer 14 Sivil Toplum Örgütleri'nin Şube 
Başkanlarının önderliğinde Manisa-Alaşehir'de bir basın 
açıklaması yapıldı. Ortak Eylem Komitesi Hak-İş Genel 
Merkezi'nde toplandı. 

17 TEMMUZ 1999 
Öz Gıda-iş Sendikası istanbul 1 Nolu Şube 5. Olağan 

Genel Kurulu yapıldı. Kurula, Hak-İş ve Öz Gıda-İş Genel 
Başkanı Salim Uslu, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı. 

17 TEMMUZ 1999 
Öz İplik-İş Sendikası Kayseri Şubesi 2. Olağan Genel 

Kurulu yapıldı. Kurula Hak-lş Genel Başkanı Salim Uslu, 
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Öz 
İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Engin katılarak bi
rer konuşma yaptılar. Kurula sendika temsilcileri ve işçiler 
de katıldı. 

17 TEMMUZ 1999 
Hak-İş ve Hak-iş'e bağlı Sendikalar, Konya Atatürk 

Kız Lisesi önünde, İzmir Bornova Meydanı'nda, Kayseri 
Fuar alanında, DİSK ve KESK'in girişimiyle istanbul Abi-
de-i Hürriyet Meydanı'nda, Kocaeli Sendikalar Birliği tara
fından Kocaeli'de ve Bursa Sendikalar Birliği tarafından 
Santral Garajları'nda düzenlenen mitinglere katıldılar. 
Emek Platformu ayrıca Ankara'da İktidar Partilerinin genel 
merkezlerine siyah çelenk bıraktı. 

17 TEMMUZ 1999 
Emek Platformu Uzmanlar Komitesi, Ekonomi Muha

birleri Derneği'nin de katkısıyla Türk-iş Genel Merkezi'nde 
ekonomi ve çalışma hayatı muhabirlerine "Sosyal Güven
lik Yasa Tasarısı ve ülke çapında süren eylemlere" ilişkin 
teknik bilgi vermek üzere bir toplantı düzenledi. 

18 TEMMUZ 1999 
Hak-İş'inde içinde bulunduğu Emek Platformu Ada-

na'da Mimar Sinan Parkı'nda bir yürüyüş düzenledi. Anka
ra'da Sosyal Güvenlik konulu kitlesel bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 

19 TEMMUZ 1999 
Emek Platformu'nu oluşturan 15 Örgütün Genel Baş

kanları, Merkez Yöneticileri, Türkiye çapında şube baş
kanları ve temsilcilerinden oluşan 15 bin kişilik grup, An
kara'da toplanarak bir yürüyüş gerçekleştirdi ayrıca İktidar 
Partilerinin Genel merkezlerine siyah çelenk bıraktılar. E 
mek Platformu yöneticileri ve uzmanlarına Hak-İş Genel 
Merkezi'nde yemekli bir toplantı biraraya geldiler. Toplan
tıda yürüyüşün değerlendirmesi yapıldı daha sonra da 24 
Temmuz eylemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

20 TEMMUZ 1999 
Genel Başkan Salim Uslu başkanlığındaki Hak-İş Yö

netim Kurulu Üyeleri, "Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı ve 
Memur Maaş Zamları"na ilişkin görüşlerini almak üzere 
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün'ü ziya
ret ettiler. 

21 TEMMUZ 1999 
Emek Platformu Eylem Komitesi Temsilcileri 

TMMOB'da toplandı. 

22 TEMMUZ 1999 
DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ve parti yönetim ku

rulu üyeleri, Hak-İş'i ziyaret ederek, "Sosyal Güvenlik Ya
sa Tasarısı" konusunda, Genel Başkan Salim Uslu ve Yö
netim Kurulu Üyeleri ile görüş alışverişinde bulundular. 

22 TEMMUZ 1999 
Emek Platformu Genel Başkanları 24 Temmuz eylemi 

ve sonrasında yapılacak eylemleri görüşmek üzere Türk-
iş Genel Merkezi'nde biraraya geldiler. 

23 TEMMUZ 1999 

Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız TR-AB 
Karma ESK İstişare Komitesi Toplantısına Eylül ayında 
Trabzon'da yapılacak olan toplantısına sunulacak göç 
raporunu hazırlamak üzere Brüksel'e gitti. 

24 TEMMUZ 1999 
Hak-İş, Türk-İş, DİSK, KESK'in de aralarında bulun

duğu 15 örgüt tarafından oluşturulan Emek Platformu, Kı
zılay Meydanı'nda "Mezarda Emekliliğe ve Sefalet Ücreti
ne Hayır" mitingi düzenledi. Mitingin ardından, 57. Hükü-
met'i şikayet etmek üzere Cumhurbaşkanı Süleyman De-
mirel İle görüştüler. 

25 TEMMUZ 1999 
Öz Gıda-İş Sendikası Ankara Şube Genel Kurulu 

Hak-İş Genel Merkezi'nde yapıldı.Genel Kurula Hak-İş ve 
Öz Gıda-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Hak-İş ve Öz Gı
da-İş Yönetim Kurulu üyeleri, Şube başkanları ile çok sa
yıda işçi ve basın mensubu katıldı. Burada Salim Üslu bir 
konuşma yaptı. 

26 TEMMUZ 1999 
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Kanal 7 Televizyo

numda canlı yayınlanan "Haber Saati" programına katıla
rak, Emeklilik Yaşı ile ilgili görüşlerini açıkladı. 

27 TEMMUZ 1999 

Hak-İş Öz Gıda-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Öz 
Gıda-İş Yönetimi, Karaman Valisi Hakkı Teke ve Kara
man Belediye Başkanı Yaşar Evcan'na nezaket ziyaretin
de bulundular. 

28 TEMMUZ 1999 
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu, 

TRT'de canlı olarak yayınlanan "Dosya" programına katı
larak, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı ve Başbakan Ece-
vit'in Tasarı'yla ilgili yaptığı açıklamalar ile ilgili görüşleri
ni aktardı. 

28 TEMMUZ 1999 

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu, 
Kanal A Televizyonu'nda canlı olarak yayınlanan "Etraflı
ca" programına katılarak, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarı-
sı'yla ilgili yapılması gerekenler konusunda bilgiler verdi. 

28 TEMMUZ 1999 
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hü

seyin Tanrıverdi, Ostim Televizyonu'nda "Ana Haber Bül-
teni'nde" Emeklilik Yaşı ve Sosyal Güvenlik Yasa Tasarı-
sı'yla ilgili bilgi verdi. 

30 TEMMUZ 1999 
Hak-İş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Salim Uslu 

başkanlığında Hak-İş'e bağlı Sendika Başkanlarının katıl
ımıyla Genel Merkez'de toplandı. Toplantıda, Sosyal Gü
venlik Yasa Tasarısı ve Emek Platformu'nun çalışmaları 
değerlendirildi. 
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Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'dan Terör 
Nedeniyle Göçeden 
Ailelerin Sorunları 

Proje ekibi: Ahmet Türkyılmaz, Prof. 
Dr. Abdülhaluk Çay, Doç. Dr. B. Zakir Av-
şar, Dr. Mustafa Aksoy 

Yayımlayan: Başbakanlık Aile Araştır
ma Kurumu 

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu ta-
rafındaın 1997 yılı içerisinde gerçekleştiri
len 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Terör 
Nedeniyle Göçeden Ailelerin Sorunları ve 
Çözüm Önerileri' başlıklı araştırma ile ön
celikle diğer araştırmalardan farklı olarak 
araştıra evrenin ortaya çıkarılması yoluna 
gidildi. Kamuoyunda spekülatif amaçlarla 
kullaınal göçe ilişkin bir takım verilerin 
doğruluğunun araştırılması, göçün yoğun
luğuna ve yönünü ilişkin bulguların elde 
edilmesi yolunda değerli bir gayret göz
lenmektedir. 

Birçok kaynaktan derlenen derlenen ve
rilerin çakıştınlması ile tutarlı, gerçekçi 
göç rakamları elde edilerek kamuoyunun 
bilgisine de ilk kez bu araştırma ile sunuldu. 

Saha araştırmalarının çok güç yapıldığı 
ülkemizde bu denli geniş örneklem üzerin
de yapılan araştırma komisyonunda Dev
let Bakanı Prof. Dr. Abdülhaluk Çay, 
Doç.Dr. Zakir Avşar ve Mustafa Aksüoy 
görev aldı. 

Güneydoğu Anadolu'daki araştırmada 
deneklere 50'ye yakın soru sorularak gö
çün boyutları ve nedenleri bilimsel veriler
le elde edildiği gözlenmektedir. 

Rapora konu olan araştırmaya 18 Tem
muz 1997'de başlanıldı. Literatür tarama
sının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan bo
şaltılan köyler hakkında son verileri içeren 
bilgilerin alındığı belirtiliyor. 

Araştıranı için kesin bir sınır çizilmeme-
sine rağmen kuzeyde Trabzon'dan güney
de Urfa'ya kadar indirilen çizgi bölgelerin 
kabataslak sınırını oluşturmaktadır. Bu 

Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'dan 
Terör Nedeniyle 
Göçeden Ailelerin 
Sorunları 

bölgede yer alan Adıyaman, Bingöl, Bitlis, 
Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, 
Hakkari, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Si
irt, Tunceli, Urfa, Van, Ağrı, Gaziantep, 
Maraş, İğdır, Şırnak ve Batman'dan oluşan 
22 ilde çalışıldı. 

Araştırmada deneklere göç sebepleri so
rusunda işsizlik, can güvenliği, ağa baskı
sı, geçim sıkıntısı, devlet eliyle (baskısıy
la), kan davası gibi cevap şıkları gösteril
diği dikkat çekmektedir. 

Sorularda ailelerin demografik durum
ları, eğitim ve sosyal düzeyleri, gelir du
rumları ve hayat standartlarıyla birlikte as
gari sağlık ihtiyaçlarının karşılanabilirlik 
oranlan ayrıntılarıyla soruldu. 

Anket formunda ailelerin tekrar köy ve 
mezralarına dönüp dönmeyecekleri sık sık 
sorulurken cevap şıkkı olarak şu alternatif
lerin yer alması dikkat çekti; Bölgede ba
rış ve huzurun biran önce sağlanması. İş 
ve istihdam imkanlarının artırılması. İnsan 
haklarına saygı duyulması, Eğitime önem 
verilmesi. Can ve mal güvenliğinin sağ
lanması. Asker polis ve koruyucu baskısı
nın kaldırılması. Bölgesel yatırımları ve 
kredi imkanlarının artırılması. Bir diğer 
şık ise, çok ilginç, 'Bize karışmasın yeter'. 

BAŞBAKANLIK 
AİLE ARAŞTIRMA KURUMU 

değişim sürecinde 
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ÖZÇKÜK-tŞ SENDİKASI 

Değişim Sürecinde 
Yeni Sendikal Yönelişler 

Yayınlayan : Öz Çelik-İş Sendikası 
Baskı : Beyda Ofset 

Öz Çelik-İş Sendikası'nın Eğitim Ya
yınları arasında yer alan bu eser, Değişim 
Sürecinde Yeni Sendikal Yönelişler konu
lu seminer ile aynı adı taşıyor. 

Hem seminerin kalıcılığını sağlamak 
hem de çağdaş sendikal anlayışa katkıda 
bulunmak amacıyla yayınlanan bu kitapta; 
seminerde konuşan Öz Çelik-İş Sendikası 
Genel Başkanı Recai BAŞKAN, Prof. Dr. 
Meryem KORAY, Prof. Dr. Rasih DE
MİRCİ ve Doç. Dr. Erdinç YAZICI'nın bu 
konudaki tespitleri, görüşleri ve değerlen
dirmeleri yer alıyor. 

Eserde sendikal hareketin varlığını ve 
etkinliğini koruyabilmesi için nasıl bir de
ğişim ve dönüşüme ihtiyacı ile karşı karşı
yadır? Bilinen klasik ücret sendikacılığı, 
artık etkisini kaybettiğine göre sendikal 
hareket nasıl bir boyut alacak, nasıl bir ta
vır belirleyecek? Yeni sendikal anlayışlar 
hangi ilkeler etrafında oluşacaktır? gibi so
rulara cevap aranıyor. 

Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı 
Recai BAŞKAN'ın, kurumlarının sendikal 
anlayışını anlattığı kitapta, Prof. Dr. Mer
yem KORAY, günümüz koşulları içinde 
sendikaları, Prof. Dr. Rasih TEMİRCİ, kü
reselleşme ve iktisat konusundaki görüşle
rini ifade etmektedirler. Doç. Dr. Erdinç 
YAZICI ise Dünüşen Dünya ve Yeni Sen
dikal Arayışlar konusunda değerlendirme
lerde bulundu. 
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Çalışma Hayatının 
Sorunları ve 
Sendikal Yaklaşımlar 

Yazarı : Recai BAŞKAN 
Yayınlayan : Öz Çelik-İş Sendikası (1999) 

Çalışma Hayatının Sorunları ve Sen
dikal Yaklaşımlar adlı bu kitapta Öz Çe-
lik-tş Sendikası Genel Başkanı Recai 

BAŞKAN'ın başta Öz Çelik-İş Sendikası 
Gazetesi olmak üzere çeşitli yayın organ
larında daha önce yayınlanmış değişik ko
nulardaki makale ve konferanslarda sunu
lan tebliğ ve konuşmalarının bazıları der
lenerek hazırlanmış. Böylece sendikal ça
lışma alanında yoğun olarak tartışılan ko
nuları ve bunlara Öz Çelik-İş Sendika-
sı'nın yaklaşımını okuyuculara sunmayı 
amaçlamaktadır. Zorunlu Tasarruf Fonu, 
Çalışma Yasaları ve Globalleşme, Yeni 
Yönetim Teknikleri, Taşeron İşçiliği, Er
ken Seçim, Demokrasi Enflasyon gibi... 

Kitapta 97 yılı boyunca karşılaşmış ol
duğumuz sorunlar üzerinde yazılan değer
lendirmelerden oluşmaktadır. 

Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı 
Recai BAŞKAN kitabında, sendikal çalış
ma alanında ve ekonomideki bu sorunların 
hiç birinin değişmediğini daha da arttığını 
ve çeşitlendiğini bu anlamda çalışma yaşa
mının sorunlarının baş döndürücü hızla 
gelişip, değişirken, sendikaların bir yö
nüyle bu sorunlara karşı çözüm gösteren 
bilgi ve deneyimle donanmış üretim mer
kezleri durumunda olması gerektiğine dik
kat çekmekledir. 

Mart 98'de Öz Çelik-İş Sendikası Gaze-
tesi'ndeki yazısında bu ülkenin en büyük 
sorunlarının enflasyon ve işsizlik olduğu
nu belirten Recai BAŞKAN, enflasyonun 
en büyük nedenlerinden biri olarak devlet 
bütçesi açıkları ve bunları kapatmak için 
yapılan borçlanmalara olan faizleri göster
mektedir. 

Kitapta ayrıca, 1914 dönemi öncesiyle 
şimdi yaşadığımız süreç arasındaki bulu
nan farklılığın enformasyon teknolojisinin 
hakimiyeti ile bilgi çağını yaşıyor olmamı
za bağlanmaktadır. İki dönem arasındaki 
en büyük farklılık ise; 19. yüzyılın sonla
rında, işçiler kendi ülkelerinde iş bulup ya
şamlarını sürdüremediklerinde, başka ül
kelere gidip, çalışarak orada yaşamlarını 
sürdürebilme olanaklarına sahip olduğunu 
fakat bugün ücretleri baskı altında olan va
sıfsız işçilerin gidebileceği ne bir ülkenin 
ne de bir olanağın olduğuna işaret etmek
tedir. 

İsteme Adresi: Öz Çelik-İş Sendikası 
Kavaklıdere Mah. Binektaşı Sok. No:7 
Küçükesat / ANKARA 

Tel: 417 84 41 (3 Hat) - 425 77 95 

Globalleşme-Hukuk 
Demokrasi-Çalışma 

Hayatı 

Yayınlayan : Öz İplik-İş Sendikası 
Baskı : Mina Ajans 
İsteme Adresi : Yıldırım Beyazıt Meydanı 
Bayraktar İşhanı No: 2 Dışkapı/ANKARA 

Yüzyılımızın son çeyreğinde dünyanın 
giderek 'büyük bir köy haline geldiği'ni 
sadece kurumsal olarak değil fiilen yaşıyo
ruz. Daha da ileri giderek bu 'büyük köy' 
büyük bir Pazar haline almıştır. Dünyanın 
Küreselleşmesinin getirdiği yeni kuram ve 
kurumlar artık 21. Yüzyılda dünün kuram 
ve kurumlarını safdışı bırakıyor. Bu safdı-
şı bırakışta 'başkalaşmadan değişebilen' 
ve 'kendi kalarak yenilebilen'ler ayakta 
kalabiliyor. 

Dünyanın ayrı dili ve meseleleri konu
şarak ayakta kalabilmek bugüne kadar 
mümkün olmadı, hız-yoğun bugünkü ve 
yarınki dünyada ise kesinlikle mümkün ol
mayacaktır. 

Dünyanın büyük bir pazara dönüştüğü 
ve tüm ilişkilerin rekabete endekslendiği 
yüzyılımızın rengine ve yürüyüşüne uy
gun, belirleyici tavır geliştirebilenler var 

olacaktır. 
Yarınki dünyada var olmak isteyenlerle 

yok olmak isteyenlerin temel tercihi bura
da oluşuyor. 

Küreselleşme birlikte "Bilgi Çağı Sen
dikacılığı" kavramıyla bir ilk kavram tar
tışmasını da ortaya atan ve bu yönde öne
riler sergileyen Öz İplik-İş Sendikası tüm 
üyeleriyle birlikte Eğitim ve Bilgi kavşağı
nı sürekli tutma çabasında da bu kitapta 
ayrı bir tanıklık etmektedir. 

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası, gerek dünya 
gerekse ülke gündemine yabancı kalma
dan, bugüne kadar sürekli olarak 'günde
min içinden' konuşmaya çaba sarfedildi. 
Bugün için önümüzde duran ve herkesin 
ve her kesimin 'körün fili tarifi' gibi ta
nımlamaya çalıştığı "Globalleşme, Huku
kun Üstünlüğü, Demokrasi ve Laiklik" gi
bi şemsiye kavram ve konulan Antalya'da 
düzenlediğimiz Eğitim Seminerinde birin
ci ve en yetkin ağızlardan açıklanıp kitap 
haline getirildi. 
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"Hazmedilmeden kabul edilenler'le "di
rene direne mahkum olarak kabul edilen
ler" arasına sıkışmadan, Dünyanın ve Ül
kemizin gündemini izlemek ve bu gün
demde yerimizi almanın en doğru duruş 
olacağını düşünerek, 1998 yılı Sendikal 
Eğitim Programında yoğunlaştırdı. Bu eği
tim programında; Kavramların sanal bü
yüsüne kapılmadan ve sadece damak ta
dında kalmadan mesele konuşmayı, tartış
mayı kurumsal bir davranış biçimi haline 
getirilmeye çalışıldı. 

Sözkonusu kitapta çalışma hayatının 
dünya globalizasyonundaki yeri ve hukuk 
ile demokrasinin vazgeçilmezliğini ir
delemesi açısından verimli bir çalışma 
olarak dikkat çekmektedir. 
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* "Hak-İş Magazine" is one of the periodicals of the Hak-İş Confederation 

A  B R I F F  L O O K  A T  T H I S  I S S U E  

Earthquake 
Earthquake in Marmara Region on 

17 August 1999 was the biggest one 
Turkey has confronted until now. 

Hak-İş President Salim USLU and 
members of executive board visited 
the region the day after the earth
quake. In the first step 5 truck-load of 
aid was sent to the region. 

On 21 Augut 1999, Salim USLU, 
evaluated the earthquake and the res-
que operations in a press conference. 
He emphasized that hte people is 
looking for a social state. State or
ganizations were very poor in rescue 
operations he concluded. 

ry 
â.â 

Editorial 
Hak-İş President Sa

lim Uslu, dealt with the 
environment of "scare' 
that has surrounded our country. He 
emphasized that someone is trying to 
drag our country in to darkness thro
ugh scandals, video records voice cas
settes and reports. "Frighten" is hand
led as an instrument of politics he ad
ded. But, he went on, such a way of 
politics is very dangerous for the pe
ace of Turkey. In future, the nation 
might lose sensitivity over these inst
ruments, and scare might be rooted in 
the hearts of the people. No one can 
expect hope for future, in such an en
vironment, he continued. Nowadays, 
certain threats are tried to be imposed 
on our nation, but "we are not going to 
allow such superficial threats USLU 
concluded. 

irakan 
laylar 

EVENTS TO BE 
REMEMBERED 
- 18"1 April 1999 General Parli

amentary and Municipal Elections has 
shown that centre-right has lost a con
siderable vote base. It is wished that 
the regime crises and tension that star
ted with 28"1 January process would 
come to an end in the new 57th Go
vernment. 

- The attempt of Virtue Party İstan
bul MP Merve Kavakçı to take oath in 
Turkish Grand National Assembly 
with her headscarf caused tension in 
the Parliament. 

- Illegal and out of-purpose telep
hone listening scandal called "tele-
ear" in the Security Department* led to 
from top-to bottom duty changes in 
Security Deparment. 

- Retired preacher and the leader 
of Nur Community, Fettullah Gülen, 
is accused of giving covered messages 
to his followers against the regime. It 
caused a scandal when his early cas-
setts were made public. 

- Leader of PKK terror organizati
on Abdullah Ocalan is sentenced to 
death because of treason. The death 
penalty of court the has found widesp
read reflections all over the world as 
well as in Turkey. 

- President of Constitutional Court 
A. Necdet Sezer gave a speech where 
he made it clear that he is in favour of 
freedom of thought. It is now wonde
red how this will affect the "closure" 
trial of Virtue Party in the Constituti
onal Court. 

- "Bone Marrow and Blood Dona
tion Campaign" which was started by 
Dr. Oktar Babuna came to end when 
the Minister of Health Osman Durmuş 

opposed the campaign from a national 
security perspective. 

- There are also other news in 
"Marked Events" about the Kosovo 
Issue and the prison sentence of the le
ader of Rebirth Party, Hasan Celal 
Güzel. 

- Earthquake in Marmara Region 
on 17 August has shocked the country. 
Beig caught unprepared, the earthqu
ake shaked all of the Turkish nation. 

Since the magnitude of the eartqu-
ake was as big as 7.4, most of the bu
ildings in Gölcük, Adapazarı and İz
mit were either collapsed, or seriously 
damaged. The causilties were very 
high. Unprepared state authorities we
re incapable in rescue operations. Ext
raordinary efforts of individuals could 
be abserved in the region for all kinds 
of aid and rescue activities. 

- Age limit was brought by the 
Turkish Parliamet on religious educa
tion of children. 8 years continuous 
elementary education bill had alreday 
affected the demand on summer cour
ses in Koran education adversly. Re
cently, with the recent regulation, the 
children under the age of 12 are unab
le to take any kind of religious educa
tion. 

Harsh criticism has been brought 
by some of the deputies as the bill was 
discussed in the parliament. Any kind 
of public and private courses can be 
attended without any restriction, whi
le religious education will be obtained 

under heavy restrictions. 
HAK-İŞ Presidential 
Council Convered 
On 13 July 1999, presidents of 

member trade unions of Hak-ş Confe
derations convened and has taken cer
tain decisions to follow up a plan on 
obstructing the draft bill on social se
curity reform. 
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- On 14 July 1999 Presidents of 
Trade Unions and Union of Chambers 
together with many civil organizations 
published a joint declaration. It is sta
ted that all the participants would be 
in unity of opinion and activity. The 
government has to take into conside
ration the legal demands of the civili
an platform. In case of negligence by 
the authorities, it is decided that all 
kinds of measures will be taken to 
stop the approval of the draft bill. 

In this regard, many meetings we
re organized all overthe country to 
prevent the bill, until the last minute. 

The relevant commission has liste
ned to the representatives of trade uni
ons in the parliament. 

On behalf of Hak-İş, President Sa
lim USLU, evaluated the document 
and stated that the draft bill is not 
compromised with the realities of Tur
key. 

Despite the objections of all other 
civilian organizations, the bill was 
approved by the commission. 

On30 July and 2 August 1999, pre
sidents of the trade unions member to 
Hak-İş Confederation were convened 
and decisions were taken to prevent 
approval of the draft bill by the parli-
ment through using democratic met
hods. 

On 3 August 1999 council of pre
sidents of "Emek Platform" convered 
and promulgated a declaration critici
zing the draft bill on social security re
form. 

It was also decided that wide-scale 
meetings would be organized all over 
Turkey. 

On 13 August 1999 Friday, hund
reds of thousands of workers stopped 
working. The labor life was leavily 
influenced by the activity. 

The same day, the most important 
article of the draft bill, regulating the 
age of retirement as 58-60 was appro
ved in the parliament. 

Hak-İş President Salim Uslu, 
harshly criticized the behaviour of the 
government and prime minister. Uslu 
declared that the scientific reasons of 
their objections were emphasized, but 
the government has neglected all 
kinds of reasonable resistance against 

the bill. According the USLU, the le
aders are following a policy contrary 
to their past slogans. 

No Persionary In Cementery 
On 25 July 1999 tenst of thousands 

of workers joined in Kızılay Avenue. 
Representatives of waged groups and 
labor unions gathered in Kızılay to 
resist against the draft bill brought by 
the goverment. 

"İlişkiler 
FOREIGN RELATIONS 
-Hak-İş has Participated in the Tu

nisian General Trade Union (UGTT) 
National Congress, which was held in 
Tunis on 6-8 April 1999. 

-ETUC Summer school was orga
nized in Turkey and Greece. The Ma
in topics of the summer school were 
as follows: 

The Short History of Islamic Exis
tence in Europe, Kemalist Model: Is
lam and Secularism, Migration, Isla
mic Policy in Arab Societies, Social 
Approach to Islam, Women in Islamic 
Societies. 

- Trade Unions and Turkey-EU 
Relations Conference was jointly or
ganized in Ankara on 24-25 May 1999 
by ETUC and Hak-İŞ Türk-İş, Disk 
and KESK 

- Hak-İş participated in the 87th 
General Congress of ILO which was 
held in Geneva on 1-17 June 1999. 

REFORM IN SOCIAL SECURITY 
The draft bill on social security 

and the arrangement on the age of 
pensionary status was discussed in 
Economic and Social Council. Hak-İş 
president Salim USLU objected on the 
proposal of retirement age of 62 of by 
the government. The leaders of the 
three confederations have taken a joint 
decision of withdrawal from the coun
cil as long as the government is insis
tent on the age of 62 for retirement. 

AGENDA 
The new Social Se-

/ curity bill that was impo-
h sed by the goverment 

r— has created upheaval 
1 among the society. As 

emphasized by the 3rd and 60th artic
les of the Turkish Constitution, Social 
security is guaranteed by the state. All 
over the world, the waged class is pro
vided an equal right of social security 
when the are unemployed, crippled, or 
retired. 

In case of Turkish system, all of 
the trade unions are comprised with 
the necessity of a wide-scale reform in 
social security system. However, ins
tead of looking for a consensus betwe
en the trade unions and the state, the 
government is trying to impose its so
lution without any kind of discussion. 

Since 1950, many changes were 
made, and new regulations has been 
brought on pensionary system. Altho
ugh a smooth solution was accepted in 
1986, prime minister of the time, S. 
Demirel has cancelled the bill and re
turned to the old system wich deepe
ned the crisis. 

The present Ecevit government 
hasprepared a draft bill on Social Se
curity reform, but none of the objecti
ons by the trade unioncs have taken 
into consideration. Economic and So
cial Council handled the situation. 
Although a consensus was reached 
among the civil organizations on the 
issue, the government prepared its 
own draft disregarding the demands of 
the various groups. 

ALINTERİ 

Hak-İş Educational Secretary Yu
suf ENGİN's main concern is the Ci-
vilion Sociaty Organizations. 

According to Engin, the Society is 
under a big press that cames from the 
unknown paints. In this case Civilion 
Society Organizations must show the
ir efficiency to solve problems of the 
society and this is the only way for the 
organizations to keep then alive. They 
don't have any excuses to put off this 
duty that has been given to them by 
the socity. 
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Yaptığımız İşin Farkına Varmak... 
Genelde Devletin özelde de tüm kurumsal 
yapılanmaların temelde 'topluma hizmet 
sunan, onsuz olmaz bir araç işlevini mi 
yüklenmesi, yoksa belli sınıfların çıkarla
rını koruma ve gözetme aracı mı, ya da 
kendini 'mültezim' toplumu da 'reaya' gö
ren bir araç mı? olduğu sorusunu cevap
landırmak giderek kolaylaşması gerektiği 
halde, cevap vermek bir yana bu soruyu 
sormakta bile güçlük çekiyoruz. 

Türkiye'yi bir türlü 'bütün' olarak okuya-
mıyoruz.. Bütünü okuyamayınca da 'par-
ça'da Parçalı okumalarda da bütünü göz
den kaçırdığımızdan doğru okuyamıyoruz. 

Niçin? 

Tarihi okuyanlar ya da yaşayanlar; kutsa
nan ve giderek de kutsallaşan aygıtların 
kontrolden çıkıp bir bumerang gibi sahibi
ni yokeder hale geldiğine sıkça tanık ol
muşlardır. Bu tanıklıkta özne olması gere
kenlerin nasıl nesne haline geldiğini de 
görürler. 

Türkiye de giderek okunamaz hale geli
yor.. 

Toplumu sürekli dayatma-diretme-ricat 
koridorlarında sıkıştırma, sonuçta birlikte
lik alanlarını da yok ediyor. 

Yapay kopyalamalarla oluşturulan kurum
ların kurumsallaşma ve varlıklarını ürete
rek sürdürme çabaları sonuçsuz kalıyor. 
Buna karşı Yapay dumanlamalarla insan, 
eşya ve olay seçilemez, yorumlanamaz, 
okunamaz; dolayısiyle çözülemez oluyor.. 

Sivil Toplum Örgütleri bağlamında genel
lemelerimizi netleştirirsek: Güçlü araçlara 
sahip fakat işlevsellikten yoksun zayıf ku
rumlar mı? Yoksa Güçlü argümanlara sa
hip, temsilcisi olduğu toplumsal paydanın 
taleplerine duyarlı kurumlar mı? 

Eğer Sivil Toplum Örgütleri; "devletten 
ayrı, devletle ilişkide özerkliğe sahip olan 
ve toplumun üyeleri tarafından kendi çı
karlarını ya da değerlerini korumak ya da 
yaymak için gönüllü olarak kurulan örgüt
lenmelerin oluşturduğu birliktelik alanı" 
tanımına uygun bir yapısal işlev görebili-
yorlarsa güçlü argümanlara sahip olmaları 
kaçınılmazdır. 
Siyasetin en genel tanımlarından birisinin 
topluma yol açma biçimi olduğundan yola 
çıktığımızda; Sivil Toplum Örgütlerinin 

giderek siyaset yapma alanlarının daraltıl
ması, onları güçlü argümanlara sahip olma 
işlevinden saptırarak güçlü araçlara sahip 
mekanik kurumlar haline getiriyor. 

STÖ'lerin (hareket kabiliyetlerini gelişti
rirlerken) konjonktürel olarak konum de
ğiştirmeleri, yanlış konumlanmalarla da 
sonuçlanabilir.. 

STÖ'lerin bireysel-kurumsal insiyatif kul
lanabilen mekanizmalar değil de belli erk
lerin toplumu manipüle etmesinin bir ara
cı olduğuna da tanık oluyoruz.. STÖ'ler 
bu manipülasyona ya 'evet' diyecekler ya 
da 'anlamlarını işleve dönüştürecek' bir 
yapısallığa kavuşacaklar.. 

Sözün burasında P.Coelho'nun güzel bir 
öyküsünü hatırlıyoruz: 

"Tarlada üç adam taş kırıyordu. Yoldan ge
çen biri merak ediyor neden taş kırdıkları
nı. Birinci adamın yanına sokulup "Ne ya
pıyorsun?" diye soruyor. Adam 'Görmü
yor musun, taş kırıyoruz işte' diyor. 

Aynı soruyu ikinci adama soruyor. O da 
'Görmüyor musun hayatımı kazanmaya 
çalışıyorum. Sevdiğim bir ailem çocukla
rım var" diyor. 

Bu kez üçüncü adamın yanma yaklaşıp, 
'Ne yapıyorsun' diye soruyor. 'Görmüyor 
musun' diyor üçüncü adam 'Ben bir kated
ral inşa ediyorum.' 

Üçü de aynı işi yapıyor. Ama birincisi yal
nızca fiziksel bir iş olarak kavramış. İkin
cisinin işiyle ilgili biraz daha geniş bir fik
ri var." 

Evet., "taş kırarken devasa bir eser inşa et-
tiğimiz"in bilincine varabilsek ve inşayı 
tamamlayabilsek... 

Bu bilince varamıyoruz çünkü reel-politi-
ğe bağışıklık kazanan reflekslerimiz 'bı
rakmıyor'. Suyun 'yatağını değiştirmek' 
yerine 'akışını değiştirmeye' uğraşıyoruz. 
STÖ'lerin işlevi değişime 'yataktan başla-
mak'tır. 

Mazeret değil de marifet üretmenin ku
rumsal kimlik haline gelmesi gereken gü
nümüzde, STÖ'lerin önünde iki seçenek 
var: Ya gerçekten Sivil Toplum Örgütü 
kimliğiyle toplumsal barometre olmak ya 
da bitkisel yaşam tarzını sürdürmek.. 

£-r Yi • 
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Yusuf ENGİN 
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STÖ'ler 
bu manipülasyona 
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diyecekler ya da 

'anlamlarını 
işleve 

dönüştürecek' 
bir yapısallığa 
kavuşacaklar.. 
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Bugündür! 

HAK-IŞ KONFEDERASYONU Z 
ETUC 

HAK-İŞ KONF. TEL: (0312) 419 79 00 

ÖZ GIDA-İŞ TEL: (0312) 417 16 30 

HİZMET-İŞ TEL: (0312) 231 87 10 

j? ÖZ ÇELİK-İŞ TEL: (0312) 417 84 41 mQ'W ÖZ TARIM-IŞ TEL: (0312) 417 16 30 

ÖZ SAĞL1K-İŞ TEL: (0312) 417 16 30 OZMJK-IŞ TEL: (0312) 310 32 22 

ÖZ AGAÇ-İŞ TEL: (0312) 229 40 15 KAMU-SEN TEL: (0392) 227 76 62 
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