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Bu sayımızda 20. yüzyılın son seçimini ele aldık.
18 Nisan 1999 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler ve Milletve

killiği Genel Seçimlerinde otuzbeşmilyonu aşkın seçmen, yirmi bir

partinin yüzlerce adayını seçecek.

Seçimin havasına iyiden iyiye girildiği bugünlerde siyasi partiler,
daha çok sloganlaşan ifadeleriyle, rakip partileri karalama çalışmala
rıyla, kulakları sağır eden kötü sokak anonslarıyla, trilyonları bulan

harcamayla caddeleri kirleten bayraklarıyla birşeyleri yığma şekilde
yapmaya çalışıyorlar. Başkaca birşey yapabilirler miydi o da ayrı bir

mesele.. Ortalık, kelimenin tam anlamıyla 'toz duman' .

Kimse kimsenin ne dediğini, neyi, nasıl, kime söylediğini bilmiyor.
Hak-İş Dergisi, bu toz duman içerisinde 'Ağıtlı değil, kağıtlı olmak'

gereği olarak, tüm işçi ve kamu çalışanları, işverenler temsilcileri ol
mak üzere 7 konfederasyonla birlikte, farklı eğilimleri temsil eden 10

siyasi partinin seçimlere ilişkin beklenti ve projelerini seçim sonrasın
da bağlayıcı olması açısından yayınlıyoruz.

27 Ocak 1999 tarihinde Hak-İş Konfederasyonu'nun ev sahipliğini

yaptığı

Emek

Platformu'ndz,

TÜRK-İŞ,

HAK-İŞ,

DİSK,

KAMU-SEN, MEMUR-SEN ve KESK Genel Başkanları biraraya
gelmiş, ülkenin acil sorunlarını görüşmüş, siyasi

partilerin

yapamadıkları diyalog sürecini başlatmışlardı. Emek Platformuna katı
lan konfederasyonların Genel Başkanları, yaklaşan seçimlerde slogan

lar ve süslenen vitrinlere değil, partilerin programlarına, adayların per

formanslarına bakacaklarını dile getirmişlerdi.
Emek Platformu na katılan işçi ve memur kesimini temsil eden
konfederasyonu'nun seçimlerle ilgili görüşlerini aldık.

Hak-İş Dergisi bununla da kalmayıp, konfederasyonun muhatapları
olan siyasi partilere de giderek, ülkenin acil sorunlarına bakış açılarını,
seçimlere yönelik programlarında çalışan ve üretenlere yönelik proje

lerini sorduk.
Sözün kısası, seçim öncesi tüm kesimler eteklerindeki taşı döktüler.

Elinizdeki Hak-İş Dergisi, seçim sath-ı mahalindeki toz duman ara
sında tarafların seçimlere yönelik beklenti ve projelerini ele alan bir

kaynak niteliğinde olacaktır. Toz dumanın çekildiği, seçimlerin sona
erdiği zamanda, partilerin deklere ettikleri projeler halk değimiyle

'tapu' gibi elimizde olacaktır. Seçim sonrası kurulacak hükümetlerin
önüne konulacak bu yazılı ifadeleriyle seçilenlerin kontrolü daha kolay

olacaktır.

Seçimlerin çalışanlarla birlikte tüm halkımıza hayırlı olması
dileğiyle..

BAŞKANDAN
f

Bulutsuzluk

I

" ki ayrı yüzyılın ve iki ayrı bin yı
lın kavşak noktası olan bir za
manda yeni bir seçim yapıyoruz.
İnsanlık, iki ayrı cihan savaşıyla, sa
yısız iç savaşla, bağımsızlık savaş
larıyla, sömürüyle, kitlesel açlıklar
la, yoksulluk ve çaresizlikle kirlen
miş kanlı ve karanlık bir yüzyılı ge
ride bırakıyor. Bütün insanlık gibi
biz de insanlık tarihinin bu en kirli
ve karanlık yüzyılıyla birlikte onu
kire ve kana bulayan insanlık dışı
bir dönemin sona ereceği, yeni bir
defterin ve beyaz sayfanın açılacağı,
kirli çıkar ilişkilerinin yerine insani
değerlerin öne çıkacağı bir başlan
gıç umut etmek istiyoruz.
Gönlü kirli, eli kanlı, arkasında
kitlesel ölümler, yokluk ve yoksul
luk bırakan bir yüzyıldan geriye sa
nat, kültür, bilim ve teknolojiyi mi
ras alıp yeni bin yıla mazlumu ve
mağduru olarak yaşadığımız kötü
lükleri tarihe gömerek girmek arzu
sundayız.

Bu yüzyılda biz bir imparatorlu
ğu kaybettik. Büyük bir azim ve fedakarlılıkla yürüttüğümüz bir varol
ma mücadelesiyle genç ve demokra
tik bir cumhuriyet kurduk. Yaralı
ama umut dolu bir ulus olarak yaşa
dık 20. Yüzyılın ilk yıllarını. Büyük
güçlüklerle bugünlere geldik. Ama
hep üzerimizde ağır sıkıntılar, kara
bulutlar, tehlikeler ve tehditler do
laştı. Yokluklar, yanlışlıklar, anarşi,
terör, demokratik hayata müdahale
lerle, yokluk ve yoksullukla, acı çe
lişkilerle geçti ömrümüz. Herşeye
rağmen devletimizin ve milletimizin
büyüklüğüne, toplumumuzun yaşa
ma azmine, varolma coşkusuna
inandık, güvendik.

Şimdi yeni bir yüzyılın ve yeni
bir bin yılın sonuna geldik. Bir çok
eksikliklerimizi tamamladık, bir çok
ihtiyaçlarımızı kendimiz üretecek
bir seviyeye ulaştık. Bugünkünden
çok daha ileri noktalara varabildik.
Ama ne yazık ki, tarihsel ve kronik
alışkanlıklarımızla değişmeye, ge
lişmeye ve yenilenmeye duyduğu
muz anlamsız korkunun toplumsal
bilinç altımızdaki kökleşmiş hali
hem hayatımızın rengini, tadını bo
zuyor, hem başarılarımızın sevincini
doya doya yaşamamızı önlüyor, ba
şarısızlıklarımızı ebedi kaderimiz
gibi algılamamıza yol açıyor, hem
de varolma irademizi, yaşama se
vincimizi felç ediyor.
İki yüzyıldır aynı sorularla ve bu
sorulara verilen aynı cevaplarla ken
di kendimizi yeyip bitiriyor, bir ge
lecek projesi üretme yerine, olum
suzluklarımızı geleceğe taşımaya
çalışıyor, birbirimizi suçlu, mahkum
ilan etme gerekçeleri yaratmanın
peşinde koşuyoruz. Geçmişte yaşa
dığımız bütün olumsuzlukları bugü
ne ve yarına taşımakta gösterdiği
miz akıl almaz ustalığımız, kelime
nin tam anlamıyla bize hayat ve ha
kikat karşıtı bir noktaya sürüklüyor,
dünü, bugünü ve yarını bir kısır
döngü tarafından kuşatılmış, tek
renkli, tek boyutlu, tek sesli tek bir
zaman dilimi halinde yaşama mah
kumiyetine dönüştürüyor, her nesil
aynı yanlışlara düşüyor, dedelerinin
sorularını soruyor, dedelerinin ce
vaplarıyla cevaplıyor aynı soruları
ve dedeleriyle aynı trajediyi yaşıyor.
NİSAN'99 2 HAK-İŞ

İki yüzyıldır herşeyimizi değiştirdik ve herşeyle değiştik, hatta bir
çok güzel hasletimizi maziye göm
dük ama bu kötü alışkanlıklarımızı
bir türlü üzerimizden atamadık. Ha
la birbirimizi tehdit ve tehlike ola
rak algılıyor, hala her kavrama ken
di istediğimiz anlamı yükleyerek
karşı tarafı yani kendimizi yok ede
cek bir silah haline getiriyor, hala
tarihi kahramanlarımızı yeni baştan
ve kendi keyfimize göre yaratarak
onları siyasi mücadelelerin basit bi
rer aracı haline getiriyor. Hala değerlerimiz, inançlarımız ve özlemle
rimizle amaçlarımız hatta hayatları
mız arasındaki derin uçurumu kapa
tamıyor, hala yozlaşmakla uzlaşmak
arasında gidip geliyor, özgürlük, de
mokrasi, hak ve adalet özlemlerimi
zi aşındırıyoruz. Hayatın her alanına
taşıdığımız ve yerleşik hale getirdi
ğimiz, çifte, hatta üçlü, dörtlü, beşli
standartlar her kesime ve kuruma
karşı güvensizlik içine yuvarlanma
mıza, güçlünün, beceriklilin, gemi
sini yürütenin başarılı telakki edildi
ği olumsuz bir zihniyete saplanıp
kalıyoruz.

Böyle bir duygu bulanıklığı, zi
hin karışıklığı ile, böyle bir iklimle
girdiğimiz yüzyılın son seçimleri,
demokrasinin bir rüknü olmaktan
ziyade ne yazık ki, bir taktik savaşı
na dönüştü. Toplum hiçbir seçimde
böylesine umutsuz, böylesine şaş
kın, böylesine çaresiz oy kullanma
şartlarında kalmadı, böylesine an
lamsız, sonrasından böylesine endi
şeli olduğu bir seçimi belki de hiç
yaşamadı. Demokrasilerin bayramı
kabul edilebilecek seçimlerin top
lumda uyandırdığı hiçbir umut, coş

*
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Özlemi ve Seçim
ku ve heyecan ne yazık ki görünmü
yor ve halk sandığa bütün beklenti
lerini içine gömmüş olarak giriyor.
Kim kazanırsa kazansın bu seçim
kazananın kaybettiği, kaybedenin
umursamadığı bir seçim olacaktır.

Bir sivil toplum örgütünün lideri
ve demokrasiyi hayatının merkezine
yerleştirmiş bir insan olarak seçim
ler hakkında, ülkem hakkında ve
milletim hakkında bütün bunları dü
şünüyor ve yazıyor olmaktan büyük
bir ıstırap duyuyorum. Bu yazdıkla
rımla içine gömüldüğümüz umut
suzluğu koyulaştırma niyetinde de
ğilim ve böyle birşey ferasetine, ba
siretine, tercihlerine her zaman
inandığım ve saygı duyduğum mil
letime duyduğum güvene ve taşıdı
ğım toplumsal sorumluluklara ya
kışmaz. Ben içinde bulunduğumuz
ve kimsenin okumaya zahmet etme
diği, gözden kaçırmaya çalıştığı ruh
halini dile getiriyorum.
Bunu yapmaktaki amacım, bu
seçimlerin en anlamlı yanını ortaya
koymak ve seçimleri içine düşdüğümüz tıkanıklığın çözümüne katkıda
bulunmasının şartlarını belirli hale
getirmektir. Hemen herkesin sandı
ğa son umut kırıntılarıyla gittiği,
hiçbir anlamı kalmadığını düşüne
rek oy kullanacağına inandığı bir se
çimin tarihsel bir dönüm noktasına
rastlamasının önemine dikkat çek
mek istiyorum.

Ve ülkeyi yönetenlerin şunu asla
unutmaması gerektiğine inanıyo
rum. Toplum, sık sık büyük ümitler
le gittiği sandıktan derin düş kırık
lıkları çıktığını görmekten, demok
rasinin yükünü ve sorumluluğunu

taşımaktan usanmış, demokrasi yor
gunu ile demokrasi vurgunu olduğu
gibi bir kanaat arasında gidip
geliyor. Oyunun hiçbir anlam
taşımadığını inanmaya, egemenliğin
kendisine ait olduğundan endişe et
meye inanmaya doğru sürükleniyor.

&
Salim USLU

Bu duygularla seçime gitmek el
bette anlamsızdır ve elbette bu duy
guların oluşmasının haklı nedenleri
var. Ama ben herşeye rağmen san
dığa gitmek gerektiğine, her şeye
rağmen demokrasiye olan inan
cımızı korumaya, ülkeyi yöneten
lerin itiş-kakışlarla altın fırsatları
heba etmesine rağmen, ülkemizin
ve toplumumuzun geleceğinden
ümit kesmemek gerektiğini, bunun
sorumluluklarımızın kaçınılmaz bir
gereği olduğuna inanıyorum.

Ve hiç abartmadan söylüyor ve
inanıyorum, bizi hiç kimsenin ön
leyemeyeceği güzel bir gelecek bek
liyor ve oyumuzu o gelecek için
kullanacağız.
Bütün ümit kırıcı bu görüntüler
kapanan bir dönemden geriye kalan
enstantenelerden ibarettir ve o güzel
günlere ait görüntüleri bu iç karar
tıcı manzaranın içinden bile
seçebiliyor, buna dair işaretleri
görebiliyorum.
18 Nisan seçimlerinin demok
rasimiz için, ülkemiz için, mil
letimiz için yeni başlayacak bir yüz
yılın, bu yeni başlayacak yüzyılla
birlikte başlayan yeni bir bin yılın
ilk ve önemli adımı olacağını
düşünüyor,
hayırlı
olmasını
diliyorum.
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U lkeyi yönetenlerin şunu
asla unutmaması gerektiğine
inanıyorum; Toplum, sık sık
büyük ümitlerle gittiği
sandıktan derin düş kırıklıkları
çıktığını görmekten,
demokrasinin yükünü ve
sorumluluğunu taşımaktan
usanmış, demokrasi yorgunu
ile demokrasi vurgunu olduğu
gibi bir kanaat arasında gidip
geliyor. Oyunun hiçbir anlam
taşımadığını inanmaya,
egemenliğin kendisine ait
olduğundan endişe etmeye
inanmaya doğru sürükleniyor.

ndem

Seçimler:

Aydın Ünal

Türkiye, 20. Yüzyıl'ın son genel
ve yerel seçimlerine hazırlanıyor.
Ülkemizi 21. Yüzyıl'a taşıyacak
Parlamento 19 Nisan sabahında şe
killenmeye başlayacak.
Türkiye'nin seçimlere acil ihti
yaç duyduğunu Hak-İş olarak her
fırsatta dile getirdik. 1995'de yapı
lan seçimler ve sonrasında kurulan
hükümetler, çeşitli tartışmalar, kav
galar ve iddialar sebebiyle ülkede
huzur ve istikrarın oluşmasını sağla
yamadılar. Bu tartışmalara bir de
milli irade tartışmaları, demokratik
leşme gibi konular da eklenince se
çim kaçınılmaz oldu.
Eğer Türkiye parlamenter sis
temle yönetilen bir sosyal hukuk
devleti ise, eğer Türkiye demokrasi
yi önüne bir hedef olarak koymuşsa,
Meclis'in acilen milli iradeye baş
vurmak ve kendisini teyid etmek ih
tiyacı vardır. Seçim, Türkiye'deki
birçok tartışmanın halkın iradesi yö
nünde şekillenmesini ve sonuçlan
masını sağlayacak yegane yöntem
dir.
Ancak Türkiye'de, çok partili
sisteme geçilmesinden beri ileriye
doğru adım atamayan bir parlamen

to bulunmakta, sistem kendisini yenileyememekte, yeni şartlara uyum
sağlayamamaktadır.
Bizim defalarca tekrarladığımız,
kamuoyunda da çok çeşitli ifade biçimleriyle somutlaşan sorular, Yeni
bir Yüzyıl'ın eşiğinde Türkiye'nin
ayıbı olarak önümüzde durmaktadır.
50 sene önce insanların: "Avru
pa'da böyle mi?", "Elin gavuru işini
biliyor", "Batı'da bu işler böyle yü
rümüyor", "Adamlar herşeylerini
halletmişler", "Japon malı bunlaaaaaar!", "Amerika'da olsa böyle ol
maz" şeklindeki serzenişleri bugün
hala devam etmektedir.
Türkiye birçok alanda gerçekleş
tiremediği yapısal reformları ger
çekleştirmeye de pek niyetli görün
müyor. Bunun çok sayıda sebebi
var. Ancak "Yumurta mı tavuktan,
yoksa tavuk mu yumurtadan" ikile
mi sebeblerin merkezinde yeralıyor.
Türkiye'nin tarihi ve coğrafi
misyonu nedeniyle uluslararası are
nadaki sıkışmışlığı, bölgede süper
güç olma potansiyelinin önünün ke
silmeye çalışılması gibi somut ve
harici nedenlerin yanısıra bir de iç
te, kendimizden menkul nedenler
var.

Acaba istikrarsızlık mı değişim,
gelişme ve kalkınmayı engelliyor?
Yoksa değişim, gelişme ve kalkın
ma atılımları yapılamadığı için mi
ülkede istikrar olmuyor?
Bu birbirine geçmiş girift bilme
ceyi çözmek sanıldığı kadar kolay
değil. Ama görünen köy de klavuz
istemiyor. Her iki faktör de birbirini
bir şekilde etkiliyor. Ancak istikrar
sızlığın diğer tüm olumsuzlukları
etkilediği ve hatta temelinde yattığı
da yadsınamaz bir gerçek.
Peki Türkiye'de, kültürden kal
kınmaya, eğitimden sağlığa, sosyal
güvenlikten sanayileşmeye, işsizlik
ten enflasyona kadar yığınla sorunu
çözemeyen, öneri bile getiremeyen,
ülkenin hep yerinde saymasına ne
den olan, toplumsal depresyon, te
rör, göç, gelecek kaygısı gibi ilerde
çözümü daha da zorlaşacak yeni ve
ciddi sorunlara yolaçan bu istikrar
sızlık nereden kaynaklanıyor?
Türkiye'nin tüm sorunlarını bir
terim, 'istikrarsızlık' terimi içine
soksanız bile çözümü pat diye orta
ya dökebilmek kolay görünmüyor.
Ya da öyle zannediliyor.
Nüfusu 70 milyona yaklaşmış,

Seçimlerde, sömürü ve
istismar yollarından
kazandığı milyarları
çocuklarının evlenme ve
sünnet törenlerinde
hovardaca harcayanları
devlet kredi ve teşvikleri ile
destekleyen siyasi eğilimleri
değil, emeği yücelten, almteri
ile kazanıp harcamayı
özendiren, emeği
krediiendiren bir siyaset
anlayışını talep etmekteyiz.
NİSAN'99
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Öncesi ve Sonrası
Avrupa ve Asya arasında stratejik
bir noktada bulunan, iç ve dış düş
manlara sahip bir ülkenin sorunları
nı böyle bir terime indirgemek, so
runları basite almak gibi görünebi
lir.
Ancak ülkedeki laf kalabalığını
gözönünde bulundurduğunuzda, en
azından buradan başlamak, başlaya
bilmek de abartısız sorunun yansını
çözmek anlamına gelecektir.
İstikrarsızlığın bazı nedenlerini
ortaya koymanın tehlikeleri var
Türkiye'de.
Sarfettiğiniz bir cümle, hatta bir
kelime çok farklı anlaşılabilir.
Aslında her dilin "muğlaklık"
özelliği vardır.
"Okula giderken Ali'yi gördüm"
şeklinde bir cümle iki anlam içerir.
Cümleyi söyleyen kişi okula gider
ken, Ali'yi görmüştür. Ya da Cümle
yi söyleyen kişi, Ali'yi, Ali okula gi
derken görmüştür.
Ama, "Daha aydınlık, daha de
mokratik, daha müreffeh ve daha
mutlu bir Türkiye istiyorum" ifade
si, sözün söylenme amacı, söylendi
ği yer ve zaman dikkate alınmadı
ğında yorum gerektirmez. Cümle
berraktır, anlaşılırdır ve nettir.
Ama Türkiye'de bu türden cüm
leler bile muğlaktır.
Birileri ya cümleyi gerçekten
anlamayacak kadar cahildir. Ya da
cümleyi bal gibi anlar ama amacı
anlamak değil, bağcıyı dövmektir.
Onun için olduğu gibi anlamak hiç
işine gelmez.
Böyle bir ortamda, her gerçeği,
bütün çıplaklığıyla da olsa söyle
mek bedel ister.
Ama Hak-İş olarak, Türkiye'de
ki istikrarsızlığın nedenlerini her
fırsatta, her zaman ve mekanda,

eğilmeden, bükülmeden, bütün kötü
niyetlilere rağmen hiçbir aykırı yo
ruma mahal vermeyecek şekilde is
tikrarla tekrarladık.
Hak-İş'le ilgili yapılan hayali ve
zorlama iddialara bugün cevap ver
me gereği bile duymuyoruz. Zira
Hak-İş'in yakın geçmişine
bakan herkes, bu iddi
aların çok havada,
asılsız ve mesnedsiz
olduğunu görebile
cektir.
Biz, 21. Yüzyıl'da;
- Kalkınmış bir Türki
ye istiyoruz
- Aydınlık bir Türkiye istiyoruz.
- Sorunları çözülmüş, en azın
dan çözümlerinde uzlaşma sağlan
mış bir Türkiye istiyoruz.
- İstikrarlı bir Türkiye istiyoruz.
- Her alanda atılım gerçekleştir
miş, yurttaşıyla iyi geçinen, yurttaşıyla varolan, yurttaşının yüzünü
güldüren bir Türkiye istiyoruz.
- Bilim, sanat ve Fikirde potansi
yellerini kullanabilen bir Türkiye
istiyoruz. Fikirlerin özgürce tartışılabildiği bir ülke istiyoruz.
- Sanayide, ticarette, üretimde,
tüketimde, çalışma ortamında belli
bir standardı yakalayabilmiş bir
Türkiye istiyoruz.
- Bölgesinde kontrolü elinde tu
tan, en azından kendisinden bekle
neni yerine getiren, güçlü bir Türki
ye istiyoruz.
Bu isteklerimizi yanlış anlaya
cak olanlar varsa, kendilerini göz
den geçirsinler. Ama bu isteklerimi
zi bile bile yanlış anlamak isteyen
ler varsa, o zaman onların kim oldu
ğunu da lütfen başta kamuoyu ol
mak üzere ilgililer gözden geçirsin
ler.
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HAK-IŞ'in seçimlerle ilgisi bir
kez daha ve üzerine basarak
tekrarlayalım ki, her hangi bir
siyasi partinin sözcülüğünü
yapma, ya da herhangi bir
partiye karşı mücadele
vermek şeklinde
olmayacaktır.
Çünkü Hakİş, kısır
siyasi
çekişme ve
rekabetin
değil,
ilkelerini hayata
geçirmenin mücadelesini
vermektedir.
Türkiye'de istikrarın olması için
öncelikle kafalann değişmesi ge
rekmektedir. Hızla değişen bir dün
yada, "sadece benim dediğim doğ
rudur", "Benim doğrum, herkesin
doğrusudur" şeklinde bir dayatma,
Ortaçağ'ı aratacak bir ortam oluştur
maktadır.
İstikrarın oluşması için mentalite değişmelidir. Ülkenin çıkmazları
nı, aksak giden işleri, sonu gelme
yen tartışmaları, gereksiz çatışmala
rı görmezden gelmekle ileriye değil
geriye gidilir.
Türkiye'de bazı tavırların değiş
mesi gerekmektedir. Yasaklayarak,
kısıtlayarak, daraltarak, her alana
müdahele ederek, susturarak ama
her konuda söz söyleyerek hiçbir
yere varılamaz.
Demokratik ve parlamenter bir
sisteme sahip olduğumuzu her fır
satta ifade edip, seçim sisteminde,
anayasada, yasalarda, devletin ku
rumlan ve dengeleri arasındaki iliş
kide antidemokratik ve milli iradeyi

ndem
çiğneyen bir tutumla ülke kaostan kanları esasında dağıtmayı, huku
başka bir noktaya çekilemez.
kun gayesi olan hakkı ve adaleti,
18 Nisan'da yapılacak seçimler her alanda ölçü alan siyasal eğilim
kuşkusuz Türkiye'deki her sorunu leri destekleyecektir.
çözmeyecektir. Ancak çözüm için
HAK-İŞ seçimlerde, demokrasi
bir başlangıç olabilir. Seçim önce yi belli bir sınıfın imtiyazlanndan
sinde yapılan tartışmalar Türkiye'de yararlanması, laikliği düşünce ve
çok şeyin değişmeyeceğine dair sin inançların denetim altında tutulması
yaller veriyor. Ama biz yine de ümi olarak gören siyasi tutum ve eğilimi
dimizi kaybetmiyoruz.
değil, farklı düşünce ve inançların
Önceki seçimler öncesinde, hem korunmasını devletin asli görevle
çalışanların temsilcisi olarak, hem rinden sayan bir siyaset anlayışını
de bir sivil toplum örgütü olak se talep etmektedir.
çimlerden beklentimizi ve tavrımızı
HAK-İŞ seçimlerde, sömürü ve
çeşitli şekillerde ortaya koyduk. Ta istismar yollarından kazandığı mil
leplerimizin ve siyasi partilerin va- yarları çocuklarının evlenme ve
adlerinin, seçim beyannamelerinin,
Hak-iş ayrıca, yukarda
programlarının takipçisi olduk.
Bugünden geriye doğru baktığı
özetle sıralamaya
mızda, çalışanların birçok sorunun
çalıştığımız sorunların
hala çözülememiş olduğunu görü
çözümüne ilişkin vaadlerin
yoruz.
Bu seçimlerde, taleplerimizi ve
de takipçisi olacaktır.
tavrımızı bir kez daha tekrarlaya
Seçim öncesinde bol
lım:
keseden savrulan vaadlerin
HAK-İŞ 'in seçimlerle ilgisi bir
hemen seçim sonrasında
kez daha ve üzerine basarak tekrar
layalım ki, her hangi bir siyasi par
unutulmaması için takip ve
tinin sözcülüğünü yapma, ya da her
uyarma görevini
hangi bir partiye karşı mücadele
yapacaktır.
vermek şeklinde olmayacaktır.
Çünkü Hak-İş, kısır siyasi çekişme sünnet törenlerinde hovardaca har
ve rekabetin değil, ilkelerini hayata cayanları devlet kredi ve teşvikleri
geçirmenin mücadelesini vermekte ile destekleyen siyasi eğilimleri de
dir.
ğil, emeği yücelten, alınteri ile ka
HAK-İŞ seçimlerde, Türkiye'yi zanıp harcamayı özendiren, emeği
herkes için, her düşünce ve inanç kredilendiren bir siyaset anlayışını
için yaşanabilir bir demokrasi, barış talep etmektedir.
ülkesi yapmayı hedefleyen program
HAK-İŞ seçimlerde, haklı-hakve yaklaşım içindeki bir siyaset an sız ayırımı yapmaksızın toplumun
layışını talep etmektedir.
ürettiği rantı yağmalayan, menfaat
HAK-İŞ seçimlerde, insanı kut şebekeleri ile işleri kendi çıkarları
sal bir varlık kabul ederek bütün ni na göre düzenleyen her türlü ahlak
metleri emek, alınteri, liyakat, bü ve ilkeden yoksun siyasi eğilimleri
tün külfetleri bireyin gücü ve im değil, sadece hakkı ve haklıları tu
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tan bir siyaset anlayışını talep et
mektedir.
HAK-İŞ seçimlerde sabit ve dar
gelirlilerin alım gücünü düşüren
enflasyonu ekonomi politikalarının
temeli yapan siyasi eğilimleri değil,
emeğin onurunu ve paranın değerini
koruyucu politikalar üreten bir siya
set anlayışını talep etmektedir.
HAK-İŞ seçimlerde, milli irade
yi temsil adına, kişiliksiz ve zayıf
iradeli insanlarca temsil edilen siya
si eğilimleri değil, hesabını millet
huzurunda vermeye hazır olan ah
laklı ve onurlu insanlar tarafından
temsil edilen bir siyaset anlayışını
talep etmektedir.
HAK-İŞ seçimlerde, her türlü
kozmopolit ve çürümüş ahlak ve fi
kir değerlerinin öncülüğünü yapan
kimlik yoksunu siyasi eğilimleri de
ğil, milli ve manevi üstün kültür de
ğerlerini koruyan ve çağın ihtiyaç
larını karşılayacak biçimde değişti
rilmesinin imkanlarını hazırlayan
bir siyaset anlayışını talep etmekte
dir.
HAK-İŞ seçimlerde, emeği ez
mek için sermaye ile işbirliği yapan
siyasi eğilimleri değil, emeğe ve
sermayeye layık olduğu değeri ve
ren, emeğin milli gelir içindeki pa
yının yükseltilmesinin pratik çö
zümlerini gösteren bir siyaset anla
yışını talep etmektedir.
HAK-İŞ seçimlerde, yoğun işçi
çıkarmaları ve işsizlik sorunu karşı
sında sosyal devlet olma vasfını gözardı ederek sorunlara işveren
zihniyeti ile yaklaşan siyasi eğilim
leri değil, istihdamı geliştirip, üreti
mi arttırmayı bu ülke insanlarına

karşı bir sorumluluk bilen ve işsiz
lik sigortasını kurmayı sosyal devlet
olmanın çağdaş kuralı sayan bir si

yaset anlayışını talep etmektedir.
HAK-İŞ seçimlerde, hiçbir ülke
de görülmeyen oranda yüksek ver
gi, sigorta primi ve denetimsiz fon
kesintileriyle alınterinin bedelini
daha bordroda iken gasbeden, ko
laycılığı devlet yönetimi zanneden
siyasi eğilimleri değil, ülke kaynak
larını harekete geçirerek emekten
vergi almamayı sağlayacak bir siya
set anlayışını talep etmektedir.
HAK-İŞ seçimlerde, sözleşmeli
personel, işçi, memur gibi zorlama
düzenlemelerle çalışanlar arasında
sosyal güvenlik, ücret ve statü kar
maşası yaratan bu yapay
ayrımlarla çalışanların
bir bölümünü sendikalı
olmak hakkından mah
rum bırakan siyasi eği
limleri değil, çalışanlar
arasındaki eşitsizlikleri
gidererek çalışan herkese
sendikalı olma hakkını
teslim edecek bir siyaset
anlayışını talep etmekte
dir.
HAK-İŞ seçimlerde,
milli gelir dengesizliğiy
le mutlu azınlıklar yara
tan siyasi eğilimleri de
ğil, sömürüye, soyguna,
vurguna, haksızlığa dur diyerek
hakça üretip, hakça paylaşmayı,
bölgesel ve sınıfsal dengesizlikleri
hak ve adalet ölçülerinde gidermeyi
hedefleyen bir siyaset anlayışını ta
lep etmektedir.
HAK-İŞ seçimlerde, sendikaları
siyasi partilerin güdümündeki oy
deposu gibi kullanmaya çalışan, ya
da demokratik rejimin vazgeçilmez
unsuru saymayıp ezilmesi gereken
kurumlan gibi gören siyasi eğilim

leri değil, sendikalaşma ve grev
hakkını insan haklarının bir parçası,
demokratik rejimlerin de vazgeçil
mez baskı grupları olarak gören ve
bu nedenle de;
- Sendikaların gerçek işlevleriy
le çalışmasına imkan verecek dü
zenlemeleri yapacak,
- Üye olma-aynlma şekil şartla
rını kolaylaştıracak,
- Seçme ve seçilme kısıtlamala
rını ve siyasi faaliyet yasaklarını
kaldıracak,
- Yetki sorunlarını referandum
müessesesiyle çözümleyecek ileri

HAK-İŞ seçimlerde, iç politika
da olduğu kadar, dış politikada da
onurlu davranan, Avrupa Topluluğu'na girme adına horlanıp aşağı
lanmaya rıza gösteren siyasi eğilim
leri değil, karşılıklı çıkar dengesine
dayalı onurlu dış politika izleyen bir
siyaset anlayışını talep etmektedir
HAK-İŞ 'in burada bir kısmını
saydığı talepleri yerine getirecek si
yasi eğilemlere karşı desteği, sadece
seçim dönemleriyle sınırlı değildir.
Savunduğu temel ilkeler ve dünya
görüşünün gereği olarak HAK-İŞ,

HAK-İŞ seçimi erde,
emeği ezmek için
sermaye ile işbirliği
yapan siyasi
eğilimleri değil,
emeğe ve
sermayeye layık
olduğu değeri
veren, emeğin milli
gelir içindeki
payının
yükseltilmesinin
pratik çözümlerini
gösteren bir
siyaset anlayışını
talep etmektedir.
düzenlemeleri yapacak,
- Özgür toplu pazarlık önündeki
engelleri ve grev ertelemeleri ile
grev yasaklamalarını kaldıracak,
- Emeklilik konusundaki farklı
uygulamaları, ücret, sağlık, yaş vb.
sorunlan insan onuruna yaraşır bi
çimde çözümleyecek,
Anayasal düzenlemeleri çağdaş
ve ileri ülkelerdeki normalara uy
durmayı kesin olarak taahhüt ede
cek bir siyaset anlayışını talep et
mektedir.
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bu ölçülerine uyan siyasi tutum,
eğilim ve hareketleri ve kişileri se
çim dönemleri dışında da takip ede
cektir.
Hak-İş ayrıca, yukarda özetle sı
ralamaya çalıştığımız sorunların çö
zümüne ilişkin vaadlerin de takipçi
si olacaktır. Seçim öncesinde bol
keseden savrulan vaadlerin hemen
seçim sonrasında unutulmaması
için takip ve uyarma görevini
yapacaktır.

ırakan
olaylar
Mehmet AGBABA

Seçimler Öncesi Taktik Savaşları
18 Nisan seçimleri için yapılan ön seçimlerin adtfy lis
telerine yansımasından doğan sıkıntılar sebebiyle liste dı
şında kalan ve 'küskünler' olarak adlandırılan milletvekil
lerinin hareketi, seçimden önceki gündemi belirledi.
Küskünlerin ilk görünürdeki amacı seçimi erteletmek,
FP'ye de yanlarına alarak birtakım demokratik yasaların
çıkmasını sağlamak ve liderlik sultasını ortadan kaldır
maktı.
Bu maksatla evvela 116 milletvekili imzasıyla Meclis
toplantıya çağrıldı ve küskünler hareketi böylelikle başla
mış oldu.
Seçimin 18 Nisan'da yapılma
sını isteyen çevreler, Apo hadise
sinden sonra Ecevit'in yükselişe
geçmesi ve seçimden sonraki hü
kümetin de üç aşağı beş yukarı
planlanmasıyla; küskünler hareke
tinin başarılı olması durumunda or
taya çıkacak tabloyu göz önüne al
dıklarında seçimi erteletmeye dö
nük bu girişimin önünü kesmeye çalıştılar. Apo rüzgarını
arkasına almış DSP ile liderleri yüce divana gitme tehlike
si taşıyan ANAP ve DYP bu küskünler harekatenin karşı
sında ister istemez yer aldılar.
Bunun yanında 3 yıl demokrasinin katledilmesine se
yirci kalan parlamentonun giderayak bir demokrasi hamle
si yapmasının yadırganacak bir tarafı olmadığı, ancak se
çimden vazgeçmenin de yanlış olduğu; ideal olanın da se
çim tarihini değiştirmeden Meclis'in bugüne kadar yapa
madığını bir çırpıda yapması ve yasakların doğurduğu tah
ribatı kısa sürede onayarak hemen seçimlere gitmesinin
gerekliliği de vurgulandı.
FP'de küskünlerle yapılan ittifakın kamuoyunda bırak
tığı "makyavelist" üslubu paylaşmanın getirdiği sıkıntı ya
şandı. FP'nin küskünlerle beraber hareket etmesinin Hoca'nın direktifleriyle ortaya çıktığı, bunun partide çatlaklar
oluşturduğu, Kutan'nın
örgütü bir arada tutmada
zorlandığı, hatta FP'nin
bu çıkışıyla Dimyat'a pi
rince giderken evdeki bul
gurdan olabileceği şeklin
de yorumlar medyaya
yansıdı. Bu sebeple parti

içinde 'zikzak çizmeyelim' sesleri yükseldi.
Bazı medya organları Erbakan'ı, şahsi menfaati için ül
kenin kaderini ve partiyi tehlikeye attığı şeklinde suçlaya
rak, FP'yi de küskünlerle özdeşleştirerek seçimden kaçı
yor görüntüsü verici yayınlarda bulundular.
Erbakan'ın bu girişimiyle aslında şahsi menfaat peşin
de koşmadığı, yaptığının siyasetin bugün içinde bulundu
ğu çarpıklığı giderip normalleşmeyi sağlamaya çalışmak
olduğu, seçime gidilirken partiler arasındaki eşitsiz duru
mun ortadan kaldırılmasını ve Türkiye'nin demokratikleş
mesi açısından önem taşıyan bazı adımların atılmasını sağ
lamak olduğu da ifade edildi.
FP'nin bu işe girerken büyük bir risk aldığı doğru idi.
Bu riski tahmin eden FP yöneticileri de sık sık sözkonusu
kanunların Meclis'ten geçmesi gerektiği, ancak seçimin de
mutlaka yapılacağı şeklinde açıklama
larda bulundular.
Bu arada Uşak Milletvekili Yıldırım
Aktürk'ünTCK'nun 312. maddesiyle il
gili açıklaması geniş yankı uyandırdı.
Bu açıklamayla 28 Şubat'tan bu yana
hakimiyetini sürdüren "hukuksuzluk süreci"nin en mühim delillerinden birisi
gözler önüne serildi. Aktürk, TCK'nun
312. maddesinin Tayyip Erdoğan'ın durumundan sonra
"esen rüzgarlarla" gündemden düştüğünü açıkladı.

312. madde, suç unsurlarını açıkça belirtmemiş olması
dolayısıyla ifade özgürlüğünü ortadan kaldırıyor. Bu mad
de sebebiyle sadece son 1 ayda bir siyasi parti lideri mah
kum edildi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ise ke
sinleşen cezası nedeniyle 4 aylık mahkumiyeti başladı.
Tüm bu tartışmalar devam ederken, FP'ye yönelik kıs
kaç da başlatıldı. Evvela DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'in, laik cumhuriyet rejim yerine şer'i esaslara dayalı te
okratik düzen kurmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle ka
patılan RP'nin 4 milletvekilinin idamını isteyen ve 24 kişi
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için de ağır hapis cezası talebi ileFP'nin RP'nin devam ol
duğu gerekçesiyle FP'nin kapatılması için suç duyrusunda
bulunulması, tam da seçim olsun olmasın tartışmalarının
yaşandığı ve 312 ağırlıklı demokratikleşme yasalarının
görüşüldüğü bir dönemde ortaya çıkması ilginç karşılandı.
FP Lideri Recai Kutan mevcut ortam içerisinde siya
setçilerin ya balkon boşluğunda, ya da merdiven altında si
yaset yapmak zorunda kaldıklarını, partilerin kapatılması
nın bir bürokratın insafına bırakıldığını iddia ederek "Böy
le bir ortamda seçim ne işe yarar, sandık ne işe yarar?" di
ye konuştu.
Erbakan ise "Yeniden Büyük Türkiye"yi kurmaya ha
zırlanıyorsunuz, ama bir de bakıyorsunuz ki altyapı yok.
Hukuk yok, demokrasi yok, insan hakları yok. Siyasi par
tinizin bir dernek kadar emniyeti yok." şeklindeki sözle
riyle seçimlerden önceki eşitsiz duruma işaret etti.
Bu tartışmalar altında, TBMM'de 13 gün boyunca sü
ren ve satranç ustalarına taş çıkartan taktik savaşları 25
Mart'ta sona erdi. Evvela küskünler hareketini 'sivil dar
be' olarak nitelendiren Ecevit'in bu açıklamasından dolayı
hükümet hakkında verilen gensoru reddedildi. Daha sonra
ise iktidar kanadı son hamleyi, FP'nin dolaylı desteğiyle
yaptı ve Meclis yeniden tatile girdi. Böylece seçimlerin er
telenmesi ihtimali de ortadan kalkmış oldu.

Küskünlerin bu başarısızlıklarında Genelkurmay Baş
kanı Kıvrıkoğlu'nun basına yansıyan seçimin ertelenme
mesi ve 312'nin değiştirilmemesi uyarısı ile CHP'nin bu
hususta net ve kesin bir tavır koymaması etken oldu.
Seçim sonuçlan farklı kesimlerin fark
lı beklentilerini, farklı umutlarını ne şekilde
sağlayacak; seçimler özellikle 28 Şu
bat'tan sonra başgösteren herc-ü merci
durultacak mı, yoksa daha fazla çalka
lanmayı mı getirecek, seçimden sonra
ortaya çıkacak.

Apo Valsi ve Bölgeye Dönük
Planlar
Türkiye'nin baskısıyla Suriye'den çıkmak zorunda ka
lan PKK lideri Öcalan, birçok duraktan sonra bulunduğu
Kenya'daki Yunanistan elçili
ğinden alınarak 16 Şubat tari
hinde Türkiye'ye getirildi.
Terörün dış bağlantılarını
kesme kararlılığı ortaya ko
yan Türkiye, bu hadisede te
röre verdiği desteği bütün
çıplaklığıyla gözler önüne se
rilen Yunanistan'ı uyararak,
Yunanistan'ın teröre destek
veren ülkeler arasında sayıl
masını teklif etti.
Bu yakalanma ile birlikte
gündeme gelen "pişmanlık
yasasr'nın hemen çıkartılma
sı gerektiği de kaydedildi.
Bölgede kazanılan askeri üstünlüğün ve Öcalan'ın ya
kalanıp Türkiye'ye getirilmesinin ardından, Kürt mesele
sinin çözümü doğrultusunda altın bir fırsat yakalandığı hu
susunda herkes hemfikir; ancak meselenin nasıl çözülece
ği noktasında kafalar karışık gözüküyor.
Hükümet Apo'nun getirilişinden hemen sonra bölge
için "Doğu'ya yatırım paketi"ni açıkladı. Bu tür ekonomik
tedbirlerin çözüme katkı sağlayabileceği, ancak bölgedeki
mevcut meseleyi ekonomik geri bırakılmışlığa indirgeme
nin bölge gerçeklerini görmezden gelme manasına gelece
ği; dolayısıyla böyle bir anlayış, kolaycı bir yaklaşım ol
duğu için eleştirildi.
Bununla beraber Apo'nun yargılanması sürecinde Türk
hukuk sistemindeki eksiklikler gündeme geldi ve bu hu
suslarda Türkiye'nin yargı sisteminin altına imza attığı
uluslararası sözleşmelere uyumlu hale getirilmesi yönünde
kanuni değişikliklere gidilmesi gerektiği vurgulandı.
Apo'nun yakalanmasında sonra serseri mayın gibi ne
rede patlayacağı belli olmayan hain terör tam bir korku ve
endişe havası estirmeye başladı. Yurdun çeşitli yerlerinde
vuku bulun hain saldırılarda birçok vatandaşımız hayatını
kaybetti.
Güneydoğu meselesinin uzun dönemli ve kalıcı çözü
münün kültürel, ekonomik, siyasi ve diplomatik boyutları
nın entegre bir şekilde değerlendirilebilmesine bağlı oldu
ğu, bu boyutların hiç birinin tek başına yeterli olmadığı,
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Türkiye'nin bu hadisede her yönüyle başarılı olabilmesi
için herşeyden önce "aidiyet hissi"ni sağlamasının gerek
liliği vurgulandı. Bunun için Türkiye'nin teröre ciddi bir
darbe vurulduğu bir dönemde toplumsal aidiyet hissini
sarsma riskini taşıyan bir söylem yerine, terörist grup ile
bölge halkını ayrıştıracak ve masum halkı yeni bir aidiyet
hissi ile kucaklayacak kültürel, siyasi ve ekonomik politi
kalar geliştirmek zorunda olduğu ifade edildi. Türkiye'nin
bu noktada bölgeye müdahil olmak isteyen güçlere ve
Kürt nüfus barındıran diğer bölge ülkelerine göre mühim
avantajlara sahip olduğu da kaydedildi.
Bu gelişmeleri Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunun
tescil edilmesi olarak yorumlayanların yanı sıra, Türki
ye'nin bölge üzerinde planları olan güç ve odakların yö
rüngesine girdiği şeklinde yorumlayanlar da oldu.
Türkiye, ABD, Yunanistan, İsrail, Rusya ve Kenya ara
sında gerçekleştirilen bir alışveriş neticesinde Apo'nun
Türkiye'ye getirtildiği, böylelikle Güneydoğu meselesi
nin bir manada uluslararası boyut kazandığı dile getirildi.
ABD, kendi nüfuzuna ve iradesine karşı gelen Irak'ı ceza
landırmak ve masaya çekmek için Kürt kartına başvuru
yor. Bölgede oluşturmak istediği Kürt Devleti planına kar
şı Apo'nun yakalanmasında önayak olduğu, AB'nin ise
PKK meselesini Türkiye'ye karşı kullanma hesapları içe
risinde Apo'yu gözden çıkardığı şeklinde görüşler ileri sü
rüldü.
Plan gereği evvela Suriye'ye baskı yapılmış ve Apo
oradan çıkarılmış, PKK aracılığıyla Kürt meselesinin ulus
lararası propagandası yapılmış ve K.Irak'taki Kürt Devleti'nin anlaşması sağlanmıştı. İşte bu noktada 'Apo neden
önce değil de 14 yıl sonra yakalandı?', 'Apo'nun yakala
nıp paketlenerek Türkiye'ye getirilmesinde hangi güçlerin
ne tür rolleri oldu?' sorulan ister istemez kafalara ilişiyor.
Bütün gelişmelerin, Ortadoğu haritasının yeniden şe
killendirilmesi yönündeki büyük güçlerin planın bir parça
sı olduğu, Apo'nun da bu hesaplar dahilinde derdest edil
diği ifade ediliyor. Bu noktada Türkiye'nin, içinde
PKK'nın olmadığı, Barzani ve Talabani üzerinde gerçek
leştirilecek yeni düzenlemeye ve ABD'nin Irak'a yönelik
planlarına okey verdiğine vurgu yapılıyor.
'Önümüzdeki dönemde bölgeye dönük planlar nelerdir
ve Türkiye'ye karşı dayatmalar olacak mı olmayacak
mı?'; şimdilik bu soruların cevabını verebilmek zor. Ancak
Türkiye'nin iç ve dış dengelerini belirlemeye matuf "Apo
valsi" Apo'nun kendisinden daha gerçek ve daha belirleyi
ci gözüküyor.
Herşeye rağmen Türkiye tarih içindeki en kritik viraj
lardan birinin eşiğine gelmiş bulunuyor. Geleceğin devlet
lerinin sürekliliği, dayandıkları toplumsal mutabakatın
NİSAN'99

sağlamlığına bağlı olacağı ve önümüzdeki tarihsel virajın
bizleri tam da bu mutabakata ilişkin tercihlere zorlayacağa
benziyor.

Kosova Kan Ağlıyor
Miloşeviç yönetimi geçen yıl Kosova'nın özerkliğini
kaldırarak bölgeye dönük emellerini gerçekleştirmeye baş
lamıştı. Kosovalı Arnavutların direnişi neticesinde Şubat
98'den itibaren silahlı mücadele devam ediyordu. Arna
vutlar, 18 Mart günü Fransa'da yapılan barış görüşmeleri
sonunda, Kosova'ya geniş özerklik verilmesini ve bu
özerkliğin uygulanmasının 28 bin kişilik bir NATO ordu
su tarafından denetlenmesini öngören anlaşmayı imzaladı.
Sırp tarafı ise Kosova'ya yeniden özerklik tanımayı kabul,
fakat NATO birlikleri gönderilmesini reddetti. Barış gö
rüşmelerinin başarısız kalması ve Sırp saldırılarının azgın
laşması üzerine Sırpları barışa zorlamak maksadıyla NA
TO, aldığı kararla 24 Mart günü Sırplara dönük hava hare
katını başlattı.

Ancak NATO'nun hava saldırıları sürerken, Sırpların
da Arnavutlara yönelik vahşeti artarak devam ediyor. Böl
gede büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Kosova'da katle
dilenlerin yanı sıra, şu an 300 bine yakın Kosovalı bölge
ülkelerine mülteci olarak göç etmiş durumda. "Bugüne ka
dar görülmüşlerin en kötüsü" olmaya aday gösterilen bu
etnik temizlik, bir sistematik soykırıma dönüşmüş durum
da.
Miloşeviç hala 610 yıl önce bölgede hakimiyet kuran
ve bu hakimiyeti 500 yıl boyunca sürdüren Osmanlı'nın
"Müslümanlığı"na takılı bulunuyor. Bugün Kosovalılara
duyulan öfke de 610 yıl öncesine uzanan bu bilançaltından
kaynaklanıyor. Miloşeviç, halkını da Kosovalılara karşı bu
psikolojiyi kullanarak kışkırtıyor.
Bosna'dan itibaren Türkiye'ye doğru doğal bir hat
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oluşturan Balkanlar'daki müslüman varlığı, Türkiye'nin
buradaki ağırlığı, etkinliği manasına geliyor. Sırpların et
nik temizlik ve göçe zorlayarak bu hattı yer yer birbirinden
koparma girişimlerinin önüne geçilmesi gerekiyor. Srebre
nica gibi onbinlerin katledildiği Bosna dramında gerçek
leştirilmek istenen stratejik planın bir amacı da bu idi. Do
ğu, Orta ve Batı Bosna arasındaki zinciri koparmak; aynı
zamanda da Bosna dışındaki müslüman unsurlar arasında
ki doğal iletişimin kesilmesi amaçlanıyor. Kosova'da da
Sırpların askeri olarak yüklendiği kitlesel sürgünlerin ger
çekleştirildiği yerlere bakılırsa aynı stratejik amacın gü
düldüğü hemen anlaşılıyor. Sırplar'ın bu 'büyük planı'nda
aynı zamanda bölgeyi boşalttırmak ve yerlerine Sırpları
yerleştirmek yatıyor. Yapılanların da herşeyden önce bir
tarih ve kültür soykırımı olduğu aşikar.
Sırp azgınlığının önüne geçmek gerekiyor. Çünkü sa
vaş, Arnavutluk ile Makedonya'yı da kapsayacak bir ge
nişliğe kavuşursa Türkiye ve Yunanistan'ı da içine çekebi
lir. Zaten NATO'nun önlemeye çalıştığı da, sadece Kosova'daki insanlık dramı değil, bölgesel bir çatışma zaten.
NATO'nun hava saldırılarının Miloşeviç yönetimince
yurtlarından sürülmeye çalışılan Arnavutlar için gerekli te
minatı sağlayamayacağı, dolayısıyla kara saldırısıyla bera
ber daha ciddi caydırıcı tedbirlerin alınması gerekiyor.
Çünkü herkeste 'acaba Bosna'da olduğu gibi 250 bin kişi
nin ölmesinden sonra mı Sırp saldırganlığı durdurulacak?'
endişesi mevcut.
Kara gücünün Kosova'da savaşa girmesini istemeyen
ABD, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun bölgede Sırp etnik te
mizlik harekatına karşı durabilecek tek güç olduğu görüşnü taşıyor. Ancak bu yönde henüz ciddi bir girişim de yok.
Bu açıdan bakıldığında zamana yayılmış Sırp strateji
sinin uygulamaya geçmemesi açısından Türkiye'nin de
aktif bir şekilde devreye girmesi bekleniyor.
Kosova'da yaşanan trajedi karşısında yüreği dağlanan
halkımız, çaresizlik içinde. Bölgeye yardım eli uzatmak is
teyen vatandaşlarımızın karşısında katı bir bürokrasi duva
rı var. Yardım örgütlerine kampanya yetkisi verecek olan
Kızılay, hem bu izni vermiyor, hem de kendi imkanlarını
seferber etmekten aciz görünüyor. Sanki ortada Kosova
halkına karşı gizli bir ambargo var. Oysa devlet küçücük
bir ışık yaksa, Kosova'yı yardıma boğacağız. Ancak böy
le bir ışık henüz daha yanmadı.
Kosovalı bir akademisyenin "1389'daki I.Kosova Sa
vaşı esnasında maalesef biz Anadolu'dan gelen o nezih ve
cesur ordunun karşı tarafındaydık. İslam dini ile milletçe
müşerref olduktan sonra II.Kosova Savaşı'nda sizinle be
raberdik. Bugün de III.Kosova Savaşı cereyan ederken biz
milletçe oradayız. Peki siz neredesiniz?" sözleri Türki

ye'nin Kosova hadisesinde ne tür rol oynaması gerektiğini
bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
Ayrıca ABD'nin inisiyatifiyle NATO kullanılarak bu
tür müdahalelerin yapılabildiği karmaşık bir dünya düze
ninde Türkiye'nin de başının ağrıyabileceğine de dikkat
çekiliyor. Çünkü kendi iç sorununu çözemeyen, hele de
bunu uluslararası meseleye dönüştüren ülkelerin, önümüz
deki dönemde dünyada çok güç durumda kalacakları vur
gulanıyor.

...Bir Yıldız Kaydı
Sanat dünyamızdan bir
yıldız daha kaydı. Müzik
hayatına farklı yorumlar
getiren, kişiliği ve yaşantı
sıyla gönüllerde yer eden
Barış Manço, 56 yaşında
ansızın aramızdan ayrıldı.
70'lerin başında içimi
ze ılık ılık akan "Dağlar
Dağlar"la
tanımıştık
O'nu. Gülpembe ile, Kol
Düğmeleri ile, Unutama
dım ile, ve daha onlarca
sıcak besteleriyle sevenle
rinin gönlünde taht kur
muştu. Daha sonraları ise
ülkesinin rengini, şarkı
sözleriyle, besteleriyle,
programlarıyla dünyanın dört bir yanına taşımıştı.
7'den 70'e toplumun her kesimi tarafından sahipleni
len, takdir edilen bir isim oldu Barış Manço. Artık sanatçı
ları halkın değil, rantın, medyanın, imajın belirlediği; 'sanatçflığın seri üretim ile oluşturulduğu ve sanatçılığın za
naatçılığa indirgendiği bir ortamda hayata gözlerini yum
ması, sanat dünyasında büyük bir boşluğa yol açtı.
Yalnızca şarkılarında değil, tüm yaptıklarında yozlaşmayan, yozlaştırmayan, gücünü mensup olduğu ve sırtını
dönmediği 'değerlerden' alan bir çizgisi vardı. Şarkıların
da hayatın içinden gelen şeyleri dercetmesi, erdemleri ön
plana çıkarması, çizgisinden hiç saplamaması, diğer
önemli özellikleriydi. Manço'yu kuşkusuz bu yönleri fark
lı kılıyordu ve "sanat abidesi" haline getiriyordu.
Cenazesindeki halkın teveccühü, akan gözyaşları ger
çek rating'in de ne olduğunu gösteriyordu. Hergün yerden
bitme sanatçı müsveddelerini allayıp pullayıp halka zorla
yedirme telaşı içinde olan medyanın, Manço'nun ölümündeki tavrı ise timsahın gözyaşlarını andırıyordu.
Manço'ya Allah'tan rahmet diliyoruz.
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Hak-lş Dergisi, her sayısında Türkiye'nin aktüel temel sorunlarım içeren

ağırlıklı dosyalar hazırlamaktadır. Türkiye'nin seçkin aydınlarına, bilim
adamlarına, siyaset ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine yönelttiğimiı

sorularla ve hazırladığımız dosyalarla bir sivil toplum örgütü yayını olarak etkin

tartışmalar açmahayız.
Dergimizin bu sayısında "Mahalli İdareler ve Milletvekilliği Genel

Seçimleri" konusunu farklı bir açıdan hep birlikte tartışalım istedik.
Sorularımıza bütünüyle cevap verildiği gibi, çerçevelenen konuda veya
sorulardan birinin çerçevelediği hususta da görüşler belirtilmiştir.
Bu tip dosyaların Dergi çalışmaları içinde fazlalaştırılması yönündeki

gayret sürecektir.

Siyasi Partilere Yönelik Sorulanınız
Dergimizin bu sayısında 18 Nisan seçimlerini ele alıyoruz. Ancak seçimleri farklı bir açıdan değerlendir

meye tabi tutmak istiyoruz. Seçim propagandalarının biraz ötesine gidip, partilerin topluma sundukları me
sajları analiz etmek istiyoruz. Bu çerçevede siyasi partilerin seçimlere yönelik programlarını, seçmen kitlele
rine yönelik mesajlarını projelerini irdelemek, partinizin programlarının geniş kitlelere nasıl iletilmeye çalı

şıldığını, toplumun karşısına hangi mesajla çıkıldığını ve bu mesajların nasıl formüle edildiğini incelemek is

tedik.

•>

1- 2000'li yıllara giriyoruz. Cumhuriyetimizin 75 yılını kutlamalarla tamamladık. Bu yılda Osmanlı'nın
700. kuruluş yıldönümünü kutlamaktayız. Böyle bir zaman diliminde yaşadığımız Türkiye'nin partinize göre
önceliklerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Türkiye'nin sorunlarına ve geleceğine ilişkin çözüm önerile

riniz ve projeleriniz nelerdir? Bu çözüm ve projelerinizi seçim beyannamelerinizde seçmen görebilecek mi
dir?

2- 18 Nisan seçimleri ne gibi özellikler taşımaktadır? Diğer seçimlerden herhangi bir farklılık ve anlam ta
şımakta mıdır? Eğer taşıyorsa diğerlerinden farklı kılan özellikleri nelerdir?

3- Seçim beyannamenizde çalışma hayatının temel sorunlarına ilişkin bir bölüm olacak mıdır? îşçi ve me

murların sorunlarına, sendikal hayatın geliştirilmesine ve örgütlenmenin önünün açılmasına yönelik ne gibi
projeleriniz olacaktır? Örneğin işsizlik sigortası, iş güvencesi, zorunlu tasarruf uygulaması, özelleştirme, ka
yıt dışı ekonomi gibi temel sorunlara ilişkin yaklaşımlarınızı kamuoyu bilebilecek midir?

„

TÜRK-İŞ HAK-İŞ DİSK -

TİSK KAMU-SEN MEMUR-SEN -

KESK -

- FAZİLET PARTİSİ
- ANAVATAN PARTİSİ

- DOĞRUYOL PARTİSİ
- DEMOKRATİK SOL PARTİ
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
- DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ

- LİBERAL DEMOKRAT PARTİ
- BARIŞ PARTİSİ

- ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ

soruşturma
sorularımız
Çalışma Hayatına Yönelik Sorularımız
Dergimizin bu sayısında, 18 Nisaıı seçimlerini ele alıyoruz. En önemli sivil toplum örgütleri olan işçi ve
kamu çalışanları konfederasyonlarının seçimlerden beklentilerini, umutlarını, kaygı ve eleştirilerini derle
meyi, siyasete olumlu katkılarını, ekleme ve tespitlerinin kaynağından belirlenmesini istiyoruz.
18 Nisan Seçimleri Türkiye'yi 2000'li yıllara taşıyacak hükümeti ve yönetimi de belirleyecektir. Bu açı

dan seçimler diğer nedenlerle birlikte büyük önlem taşımaktadır. Türkiye'nin sorunlarını çözebilmesi, kalkın

masını sağlayabilmesi, bütün vatandaşları için kabul edilebilir bir hayat standardını ve ülke için istikrarı yakalayabi lmesi için sorunların da doğru bir tespite ve analize ihtiyacı vardır diye düşünüyoruz. Dolayısıyle,

1- Çalışma hayatının demokratikleşmesi, sendikal yasalardaki aksaklıkların giderilmesi ve yeni yasaların

çıkarılması noktasında, seçimlerin rolü ve katkısı sizce nedir? Çözümlere ulaşması yönünde seçimler size
umut veriyor mu? Partilerin programlarını ülke sorunlarının tespiti ve çözümleri konusundaki yaklaşımları
açısından değerlendirir misiniz?

2- Konfederasyonunuz açısından Türkiye'nin önünde olduğunu düşündüğünüz temel sorunlar nelerdir?
Türkiye'nin önündeki temel öncelikler neler olmalıdır?

3- Beklentilerin gerçekleşmesi yönünde ve sorunların çözümü konusunda genelde nasıl bir politika izlen
melidir?

TÜRKİYE'Yİ
KONUŞMAK
Türkiye, Siyasi Partiler Yasa-

ta

Sorunun Çözümünde

düzenlemelerin yapılması|

sı'nda ve Seçim Yasası'nda gerek-

konusunda kaygılar yarat-

li demokratikleşme yapılmadan se-

maktadır.

çimlere gitmektedir. Bu durum,
*
°
halkımızın iradesinin Türkiye Bü-

.
c.
Siyası

programlarmda ve partl h.

yük Millet Meclisi ne yansıması

derlerinin yaptıkları konuş-|

açısından önemli sakmealar içer-

malarda birçok vaad yer al

mektedir. Ayrıca, Parlamento'da

maktadır. Ancak,

temsil edilme ihtimali yüksek olan

mento'da temsil edilen si

siyasi partilerimiz bu genel seçim

yasi partilerimizin tümü şu

lerde işçilere ve sendikacılara kar

ya da bu biçimde bir koalisyon hü

ülkemizin sorunlarının çözümüne

şı katı bir tutum içinde gözükmek

kümetinde yer almış veya bir hü

önemli katkılarda bulunacıağı ko

tedir. Bu partilerin adayları arasın

kümeti açıkça dışardan destekle-

nusunda kuşkularımız var. Siyasi

da seçilebilecek durumda olan işçi

mi§tir-

ve sendikacı yoktur. Bu durum, se,
,
,
,
„
çimler somasında çalışma hayatı,
. . . . . . .
.
..
nm demokratikleştirilmesi, sendi
.
kal yasalardaki aksaklıkların gide

P">gramlarında veya vaadlerinde Jyer alan

ve çalışanlar lehine yeni

Tüm bu nedenlerle, seçimlerin

rilmesi

partilerimizin

Parla

Siyasi partilerimizin hiçbiıi,

bu süre 1?ınde' kendi

adımları atmamıştır, gerekli girişimlerde bulunmamıştır,

Seçimlerin ülkemizin sorunlarının
çözümüne önemli katkılarda bulunacağı

konusunda kuşkularımız var. Siyasi

partiler ise, özellikle 18 Nisan se
çimelerindeki aday tespit sürecin

de işçi sınıfı açısından güvenlilir
liklerini önemli ölçüde sarstılar.

Türkiye çok sıkıntılı bir dönem
yaşadı. Bu nedenle son iki yıllık

dönemde, "Türkiye'ye sahip çık,
demokratikleşme için mücadele

et" biçiminde bir anlayışı hayata
geçirmeye çalıştık. Türkiye elden
gidiyordu. Cumhuriyetimizin ka-

zanımları tehdit altındaydı. Bu an

partiler ise, özellikle 18

layışla öncelikle Türkiye Cumhu-

Nisan seçimelerindeki aday

riyeti'nin üniter devlet yapısının

bütünlüğüne ve bağımsızlığına,

tespit sürecinde işçi sınıfı

demokratik ve laik sosyal hukuk

devletine, insan haklarına, Atatürk

açısından

ilkelerine ve onun temsil ettiği ay

güvenlilirliklerini önemli

dınlanma ve çağdaşlaşma ülküsü

ne, parlamenter demokratik düze

ölçüde sarstılar.

ne sahip çıktık.
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Asıl Güç işçidir"

TURK-IŞ

Bu konulardaki görev ve so

si ise, Türkiye'nin demokratikleş

katılmalarının önünde büyük bir

rumluluğumuz, Anatüzüğümüz ve

mesinde yeni adımların atılmasıyla

engel oluşturmaktadır. Bu yasak,

Genel Kurul kararlarımız uyarın

mümkündür.

siyasi partilerimizin iç yapılarının

ca, devam etmektedir. Türkiye,

parlamenter demokratik düzen te

melinde siyasi istikrara kavuştu
ğunda, bu sorunların üstesinden

Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter
devlet yapısının bütünlüğünün ve
bağımsızlığının özenle korunduğu

ve işleyişlerinin demokratikleşti
rilmesini de imkansızlaştırmakta-

dır.

bir temelde demokratikleşme, iz

Türkiye'de demokratikleşme-

lenmesi gereken temel çizgidir. Bu

sürecini hızlandıracak, ülkemizde

Dünyada bir kriz yaşanmaktadır.

demokratikleşmeyi güvence altına

parlamenter demokratik düzen te

Bu krizin etkileri adım adım hisse

alacak ana güç de, başta sendikala

melindeki siyasi istikrara önemli

dilmektedir. Bu krizin asgari zarar

rımız olmak üzere, işçi sınıfımız-

katkılar da bulunacak, ülkemizin

la atlatılmasının yolu da, bu nite

dır ve demokratik kitle örgütleri

ve halkımızın sorunlarının çözü

likteki bir siyasi istikrardır.

dir.

münü sağlayacak asıl güç, işçileri-

gelinmesi daha da kolaylaşacaktır.

Ayrıca, kamu açıklarının ulaştı

Sendikalarımızın siyasi faaliye

ğı büyük boyuta bağlı bir kriz söz

tinin önünde hala bazı engeller

konusudur. Bu krizin aşılması için

vardır. Özellikle Anayasanın 82.

de herkesten geliri ve serveti ile

maddesi, sendika yöneticiliği ile

orantılı bir vergi alınması, israfın

milletvekilliğini bağdaşmaz görev

önlenmesi, her türlü yolsuzluğa ve

ler kabul ederek, sendikaların ken

haksız kazanca engel olunması ge

di temsilcileri aracılığıyla doğru

rekmektedir. Bu alanlardaki giri

dan siyasi

şimlerin başarıyla sonuçlanabilme-

h a y a t a
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mizdir. Nüfumuzun yaklaşık yarı

sını oluşturan işçi sınıfımızın, di
ğer çalışan kesimlerin de desteğiy

le, siyasi alanda ağırlığını hissettir
mesi, ülkemizin ve halkımızın
sorunlarının çözümü açısından

önemli başarılar elde edilmesini

sağlayacaktır.

Çalışanlar
Çalışanlar

TÜRKİYE* YI
KONUŞMAK
Sendikalar ve Siyasi
Partiler
Türkiye'de sendikaların siyasi
partiler için bir "pürüz" gibi görün
düğü bir gerçektir. Bu önyargı, Türk
siyasal yaşamının kendine özgü ka
rakterlerinin önemli ölçüde etkisi
vardır. Bunun yanında, işçi hareke
tinin ve örgütlenmenin, bir dönem
yalnızca sol bir karakter taşıması
nedeniyle sağ partiler örgütlenmeye
ve işçi hareketine hep soğuk olmuş
lardır. Türk solunun yine Ala Turka
özellikler taşıması nedeniyle, sol bir
hareketmiş gibi görünen işçi hare
keti Türk solundan da destek alama
mıştır.

Burada tartışacağım konu ne işçi
hareketinin sağı solu, ne de Türk si
yasi hayatının kendine has özellik
leri değil.

Siyasi partilerin sendikaları "pü
rüz" gibi görmesinin, yukardaki ge
nel nedenlere ek olarak özel neden
leri de var. Örneğin gerek sağ, ge
rekse sol partiler, örgütlenmenin en
başarılı ve kümülatif olarak en kap
samlı oluşumları olan sendikaları,
kendileri için bir oy deposu olarak
görme eğilimindeler. Ne yazık ki

zaman zaman kimi sendikalann bu

düğümüz yenilikçi, teknoloji ve ile

nu ispatlayıcı tavırlar içinde olması,

tişim araçlarını en iyi şekilde kul
lanma eğilimi, seçimlerin sonrasın

bu yanlış yaklaşımın yokolmasını

engellemiştir. Siyasi partilerin se
çim dönemlerinde varlıklarını his
settikleri sendikalar ise, seçim son

rasında unutulmalarından ders al

mamışlardır.
Bir başka boyut ise değişimdir.

Türkiye'de sendikalar, bütünüyle ol
masa da, dünyadaki hızlı değişimi

en yakından takip eden oluşumlar
dır. Bilim, teknoloji, idealler, hedef
ler, örgütlenme biçimleri, işlevler,
eğitim gibi alanlarda yeni şartlara
en kolay uyum sağlayan ve bu özel
likleriyle de ayakta kalabilen ve ka
labilecek olan sendikalar, kamuoyu

nun da kendilerine yüklediği mis
yon doğrultusunda ülkenin öncü ke

simlerini oluştururlar.
Oysa Türkiye'de siyasi partiler,
çok partili sistemin denenmeye baş
landığı ve sonra da uygulandığı

günlerden beri, değişim konusunda

kaydadeğer hiçbir gelişme göster
memişlerdir.

Siyasi partilerin yakından takip
ettikleri tek alan propaganda yön
temleridir. Seçimler öncesinde gör

Türkiye'de sendikalar, bütünüyle olmasa da,
dünyadaki hızlı değişimi en yakından takip eden
oluşumlardır. Bilim, teknoloji, idealler, hedefler,
örgütlenme biçimleri, işlevler, eğitim gibi alanlarda
yeni şartlara en kolay uyum sağlayan ve bu
özellikleriyle de ayakta kalabilen ve kalabilecek olan
sendikalar, kamuoyunun da kendilerine yüklediği
misyon doğrultusunda ülkenin öncü kesimlerini
oluştururlar.
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da hemen kaybolmakta ve ülke
1940'lara dönüvermektedir.

Siyasi partiler ile sendikalar ara
sındaki bu çağa ayak uydurabilme
farkı da partilerin sendikalardan
hoşlanmaması için bir neden olarak
ortadadır.

Yukardaki farklılık ve ilişkilerin
kesiştiği noktada asıl sorun ortaya
çıkmaktadır. Emek ve insan gibi
kutsal değerler üzerine kurulu sen
dikalar, temsil ettikleri kitlenin çı
karları için verdikleri mücadelede,
Türkiye'de, karşılarında iktidarları
bulmaktadır.
Emek ve sermaye arasındaki
klasik ve herkesçe bilinen söylem
ler, böyle bir durumda sendika ve si
yasi parti arasında oluşmaktadır.
Aradaki çatışma, söylemesi bile ge
reksiz olmakla birlikte sendikalar
açısından şahsi bir menfaat çatışma
sı değil, çalışan kesimin menfaat çatışmasıdır. Siyasi partiler yönünde
ise bunu söylemek zordur. Ülkemi
zin yansından fazlasını çalışanlar
oluşturmaktadır. Öyleyse öncelikle
onların sorunlarına eğilinmelidir.
Eğer bu yapılmıyorsa-ki yapılmı

yor- ortada siyasi partiler açısından
bir menfaat çatışması vardır diyebi
liriz.

Seçimler Yapılmalı mı?
Türkiye'de hemen her tartışmada

olduğu gibi seçim tarihi tartışmasın
da da evlere şenlik bir kaos yaşandı.

Hak-İş olarak, parlamentonun
etkinliğini yitirdiği, zaafa uğratıldı

t &

rürkiye'nin Neresinde ?
Seçimlerin Neresinde ?'

HAK-İŞ

ğı günden beri demokrasiye vurgu
yaptık ve Meclis'in yeniden güven
kazanabilmesi için seçimlerin biran
önce yenilenmesini talep ettik.

tekrarladığımız gibi, seçim sistemi
nin değiştirilmemiş olması, demok
ratik bir seçmen gerçekleştirileme
mesi kuşkusudur.

Bunu yaparken, bazı meslektaş
larımız gibi siyasi partilere oyundaş
ya da yandaş olmak yerine, ülke
gerçeklerini gözeterek ve gerçekleri
çekinmeden söylemeyi seçtik.

Ne yazık ki Türkiye 21. Yüzyıl'a
antidemokratik bir seçim sistemiyle,
her düşüncenin temsil edilemediği
bir parlamentoyla girecektir.

Parlamentonun yaşadığı vesa
yetler ve üzerine düşen gölgelerden
sonra, yaşadığı tüm tartışmalardan
sonra önündeki tek yol seçimdir.
Seçimlerin sihirli değnek olma
dığını biliyoruz. Seçimlerin ülkenin
birçok sorunun çözümü olacağı gibi
pembe hayaller de taşımıyoruz.

Ancak en azından demokratik
leşmenin sağlanması, milli iradenin
yeniden tesisi, Meclis içindeki tar
tışmaların sona erdirilmesi için Tür
kiye seçimi gerçekleştirmelidir.
Seçimlerle ilgili en önemli eleş
tirimiz ise, daha önce de defalarca

ülke sorunları altında da en çok ezi
lenler onlar.
Onlar yalnızca istikrarsızlığın
kendisinde fedakâr değil, bedel öde
mede de fedakârlar. Fatura hep ken
dilerine kesilenler.
Çalışanları her yönden etkileyen
sorunlar, kısaca şunlar:
- Türkiye'deki milli gelir adalet
sizliği,

Çalışanlar Siyasilerden

Ne İstiyor?
Çalışanlar, yukarda da belirttiği
miz gibi bu ülkenin yandan fazlası
nı oluşturuyor. Ülkenin kalkınma
sında en öncelikli fonksiyona sahip
ler. Ülke için gerek emekleriyle, ge
rekse vergileriyle en büyük fedakâr
lıkta bulunuyorlar.
Onlar hem yurttaşlar, hem emek
li, memur, işçiler, hem askerler, hem
de vergi mükellefiler. Dolayısıyla
ülkedeki istikrarsızlıktan birinci de
recede etkilenenler onlar. Yalnızca
çalışma hayatının sorunları değil,

- Bölgeler ve kentler arasında ve
içinde gelir adaletsizliği ve derin çe
lişki.
- Çalışan 4 milyon çocuk. Gele
ceğimizi emanet edeceğimiz, ancak
sokaklardaki tehlikeli ve kötü alış
kanlıklar tehlikesiyle karşı karşıya
olan bir nesil.
- Nüfusun yansını oluşturan
ancak siyaset ve sivil toplum
kuruluşlan ile hayatın di
ğer alanlannda etkin ve
aktif rol oynayamayan
kadınlanmız.

Li^jBHiOffES

IHOLSu,
IRKONtajâ
LİKASI
*>--.«-vriS
flEViffSZi
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- Sayıları 10 milyona varan iş

sizler yığını.
- Asgari ücretle geçinmek zorun

da olan aileler.

- Toplumu cendereye almış,
Cumhuriyet coşkumuzu gölgeleyen,
12 Eylül'ün kaygılarını, korku ve iz

lerini taşıyan yasakçı bir anayasa,
- Zaafa uğratılmış bir siyaset,
- Günlük çıkarlara göre ürkek ve

tembel politika yapan, ahlak ve ada

let ölçülerine göre siyaset üreteme
yen siyasi kurumlar.
- 4 kez dokunulmuş, ezik, yor

gun, ihtiyaçlarımızı zamanında kar
şılamayan beklentilerimize cevap

vermeyen, etkinlik, dinamiklik, say
gınlık ve verimlilik vasıflarından
uzak bir parlamento.

- Çoğulcu demokrasiye, kültürel
çeşitliliğe, kişisel hak ve özgürlük
lere sahip çıkamayan bir yönetim

tamamlayamamış, ilkeli gelenekler
oluşturamamış, toplumu adaletli bi
çimde daire etmenin prensiplerini
ve çağdaş kurumlarını kuramamış,
istikrar ve siyasi ahlakın kriterleri
üzerinde konsensüs sağlayamamış,
demokratik, laik, sosyal, hukuk dev
letini işletemeyen bir ülke,

- Hızlı ve sağlıklı çalışamayan
bir adalet sistemi,
- Sosyal devlet ilkesini gerçek
ten hayata geçirememiş, çağdaş hiz
metler sunamayan sosyal güvenlik
sistemi,

- Kayıt dişiliği, spekülatif ka
zançları, bankaları ve çeteleri koru
yan, özelliştirmede ve krizlerde bile
rantiyeyi besleyerek saadet zincirler
oluşturan yaklaşımlara sahip bir
ekonomi,
- Rüşvet, kayırma, devlet kay
naklarını talan etme, çete batağı.

Bunların yanında; örgütlenme
geleneği.
nin önündeki engeller, grev ve lo
- Demokratik gelişme sürecini kavt kanunundaki antidemokratik
unsurlar, kamu çalışan
Işszilik sigortası ve iş güvencesinin larının örgütlenme hak
olmayışı, yüksek enflasyon,
larının olmayışı, İşszilik
sigortası ve iş güvence
sendikasız çalıştırma, sigortasız
sinin olmayışı, yüksek
çalışma ve çalıştırma, zorunlu
enflasyon, sendikasız
tasarruf çıkmazı, Taşeronlaştırma,

özelleştirme uygulamalarının yağma
ve talana dönüşmesi, Ekonomik ve
Sosyal Konsey, Asgari Ücret Tesbit
Komisyonu, Yüksek Hakem Kurulu,
Milli Prodüktivite Merkezi, Çalışma
Meclisi, SSK Kurulları gibi
antidemokratik yapıya sahip ve
hantal, verimsiz oluşumlar
çalışanları doğrudan etkilemektedir.

çalıştırma, sigortasız ça
lışma ve çalıştırma, zo
runlu tasarruf çıkmazı,
Taşeronlaştırma, özel
leştirme uygulamaları
nın yağma ve talana dö
nüşmesi, Ekonomik ve
Sosyal Konsey, Asgari
Ücret Tesbit Komisyo
nu, Yüksek Hakem Ku
rulu, Milli Prodüktivite
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Merkezi, Çalışma Meclisi, SSK Ku

rulları gibi antidemokratik yapıya

sahip ve hantal, verimsiz oluşumlar
çalışanları doğrudan etkilemektedir.

Bütün bu sorunlar, hemen her se
çim döneminde ve her parti tarafın
dan dile getrilmekte, ancak seçimler
sonrasında hemen unutulmakta, bir
sonraki seçimde ise çeşitli bahane

ler uydurulmaktadır.

Çalışanlar Haklarının

Takipçisi Olacak
Siyasi partilerin seçimler öncesi
açıkladıkları seçim beyannamele
rinde, çalışma hayatını ilgilendiren
konuların yüzeysel olarak geçildiği

bir gerçek.
Ne sağ, ne de sol partiler tarafın
dan yukarda sıraladığımız genel ve
özel sorunlara ilişkin değinler tat

min edici şekilde bulunmuyor. Kimi
beyannamelerde bulunsa bile, çö

zümlerine ilşkin somut ve elle tutu
lur önerilere rastlamıyoruz.
Aslında 18 Nisan'da yapılacak

olan seçimlerin, önceki seçimlerden
farkı propaganda yöntemlerinin de
ğişik olması. Onun dışında ne vaadlerin şeklinde, ne de içeriklerinde
bir değişiklik yok.
Türkiye'de kurumlar ve siyasi
partiler değişime direniyor olabilir,
yeniliklere kapalı olabilirler, dayat

macılığı, tepeden inmeciliği kabul

ediyor ya da uyguluyor olabilirler.
Ancak tıpkı sendikalar gibi yurttaş
lar da siyasi partileri ve devletin ku
rumlarını geride bırakacak biçimde
bir ilerleme içindeler. Türkiye'de

devlet ve siyaset 21. Yüzyıl'a gire-

ceğimiz gerçeğin ve Batılı ülkelerin
gündemlerini kendi hedef ve gün-

demleriyle tartmıyor olablir. Ama
kitleler, Türkiye'nin gündeminin ge

lişmiş ülkelerin gündemlerinden ne
kadar geride olduğunu çok iyi bili

yor.
Seçmen, çok kısa bir sürede seç
men olmayı öğrendi. Demokrasiyi

içine sindirebildi. Çok partili sistemi
benimsedi. Bu nedenle devletin verdikleriyle yetinmiyor, siyasi partile

Aslında 18 Nisan'da
yapılacak olan seçimlerin,
önceki seçimlerden farkı
propaganda yöntemlerinin
değişik olması. Onun dışında
ne vaadlerin şeklinde, ne de
içeriklerinde bir değişiklik
yok.

Seçmen, çok kısa bir sürede
seçmen olmayı öğrendi.
Demokrasiyi içine
sindirebildi. Çok partili
sistemi benimsedi. Bu
nedenle devletin verdikleriyle
yetinmiyor, siyasi partlerin
havada kalan vaadlerine
kanmıyor.

rin havada kalan vaadlerine kanmı
yor.

Türkiye'de kitlelerin engin bir sa

bır içinde olması, tarihinden ve gele
neklerinden kaynaklanıyor. Yine çok

kısa bir sürede benimsediği demok
rasiden dolayı da tepkisini sert şekil

de ortaya koymuyor.
Daha da önemlisi seçmen, veri
len vaadlerin, bol keseden dağıtılan

sözlerin takipçisi olacaktır.

Özellikle de toplumun en dina

mik kesimi olan işçiler ülkenin genel
ve çalışma hayatının sorunlarını ya

kın takibe alacaktır. Seçim öncesin
de incelediğimiz programların, se
çim sonrasında takipçisi olacağız.

Hem bir sendika, hem de bir sivil

toplum örgütü olarak, programların,

vaadlerin

gerçekleştirilmesi

için

uyan, bilgilendirme ve hatırlatma
görevimizi yerine getireceğiz.
Sendikalar siyasi partilerin oy

deposu değildir. Dahası, sendikalar

siyasi partilerin her an ensesinde
olacak ve çalışanlar sorunlarını çözmeyenlere demokratik yollarla tep
kilerini en sert şekilde verecektir.
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O "Emekçi Partiler Parlamentoya

DİSK Başkanlar Kurulumuz 18

lumun talep ettiği, temsilde adalet

Nisan genel ve yerel seçimlerine

ve yönetimde istikrar sağlanamaya-

ilişkin olarak yaptığı toplantısında

çaktır.

bazı saptamalarda
^

bulunmuştur.
*

"Her alanda adaletli, özgür ve

demokratik bir ülke;

„
.
Bu saptamayla birlikte yine de

İnsan haklarının ve ozgurlukle•
••
ı. j
,
rın güvence altında olduğu, sosyal

Bunların başında seçimlere siyasal

^

başlangıç için

adaletin ve hukukun üstünlüğünün

krizin önemli nedenlerinden birini

yenj fırsat olanağı da sunduğu unu-

tam olarak sağlandığı, eşitlik ve ba-

oluşturan seçim ve siyasi parti yasa-

tulmamalıdır. Bu bağlamda, 18 Ni-

nşın egemen olduğu bir yaşam dü-

larıyla" gidiliyor olmasıdır. Siyase-

san

seçimleri Başkanlar Kurulumuz

zeyine kavuşmak" doğrultusunda

tin çok parçalı yapısı seçim sonra-

bilgirisinde de vurgulandığı gibi

bir adım olarak değerlendirilmelidir,

sında da sürecek ve dolayısıyla top-

Türkiye'nin asıl ihtiyacı olan;

seçjmjn

yenj

T" k'

'd k'

'

'

t'l

^tlar^ adaylarve^

DİSK son genel kurulunda (10.
Genel Kurul), gerek seçim sürecin
de gerekse genel olarak siyasal dü

zeyde solun birliğinin sağlanması
ve bu doğrultuda seçimlerde sol itti
fakın gerçekleşmesi için çaba gös

Tiirkiye için öncelikli sorun yukarıdaki

saptamalardan da anlaşılacağı gibi demokrasinin ve

özgürlüklerin kurumlaşması, hukukun işlemesi, sosyal

adaletin tüm toplumu kucaklamasıdır.
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termeyi karar altına almıştır. Bu ko

nudaki çeşitli girişimlere azami des
tek sunulmuş, emekçilerin ve ezi
lenlerin ortak talepleri doğrultusun

da ittifak yapılması çağasını her

tol Adaylar Yerel Yönetimlere"

DİSK

fırsatta tekrarlamıştır. Ne yazık ki

Başkanlar Kurulumz, "adı yol

bugüne kadar bu konuda somut bir

suzluğa, çetelere, çağdışı ve antide

adım atılamamamıştır. Türkiye de

mokratik akımlara bulaşmış, çalış-

mokrasisinin geleceği açısından son

malanyla ve düşünceleriyle emeğin

derece önemli olan bu konuda, bü

ve demokrasinin karşısında yer alan

tün sol partileri kendi vicdanlarıyla

parti ve adaylann desteklenmeme-

başbaşa bırakıyoruz.

si/seçilmemesi gerektiğini düşün

Başkanlar Kurulumuz, seçimler

mektedir".

de Konfederasyonumuzun tüzüğü

Türkiye için öncelikli sorun yu

müzde belirtilen amaç ve ilkelerine

karıdaki saptamalardan da anlaşıla

uygun;

cağı gibi demokrasinin ve özgürlük

"Demokrasi, örgütlü toplum, in
san haklan, sosyal adalet, eşitlik,

özgürlük ve barış ideallerinin ödün
süz savunuculuğunu yapabilecek;
Gücünü esas olarak temsil ettiği kit

leden ve halktan alan, ve bunun ge
reğini yerine getirebilecek;
Toplumun ortak ve genel taleple
rini siyasal alana yansıtabilecek;

İşçi sınıfı ve emekçi halkın çı

karlarından yana partilerin parla

lerin kurumlaşması, hukukun işle

mesi, sosyal adaletin tüm toplumu
kucaklamasıdır. Bir anlamda Anasa-

Türkiye'deki siyasi partil

nın temel hükümlerini işlerlik ka-

er, özellikle 12 Eylül son

zanmasıdır.

Toplumu boğan, emekçiyi eli

kolu bağlı kılan tüm yasak ve kısıt
lamalar kaldınlmalı, Anayasa'dan

başlayarak tüm hukuk yapısı Türki

rasında, program partisi

kimliğini kazanamamıştır.
Bu genel hatlarıyla

ye'nin de altına imza attığı uluslara

Mecliste temsil edilebilen

rası sözleşme normlanna uygun ha

tüm partiler için geçerlidir.

le gelmelidir.

Bu nedenle program

mentoya, sol adayların yerel yöne

timlere girmesi için mücadele" etme

Soruna böyle bir çerçevede yak

karan alınmıştır. Bu partilerin, sol

laşıldığında seçimlerde bu yaklaşı

adaylann seçim sürecinde savundu

mının yaşama geçirilmesine olanak

değerlendirmeler çok

ğu görüşleri seçim sonrasında da sa

verecek adaylann ve partilerin Mec

anlamlı değildir. Diğer

vunmaya devam etmesi, asıl başan-

lise girmeleri özel bir önem kazan

nın seçim sonrasında ortaya kona

maktadır. Bu sağlanabildiği ölçüde

cak performansta yattığı açıktır. Bu

başta çalışma yaşamı olmak üzere

olarak da partiler henüz

nedenle DİSK olarak, seçilen aday

her alanda demokrasinin ve özgür

programlarını ortaya koy

lann çalışmalannın takipçisi olaca

lüklerin

ğız.

açılabilir.

kurumlaşmasının
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yolu

düzeyindeki

taraftan seçimlere ilişkin

abilmiş değildir.

y ^

-X,

TÜRKİYE'Yİ
KONUŞMAK

"Ekonomik Krizi

Türkiye
İşveren
Sendikaları
Konfederasyonu^

Ülkemizin, çalışma hayatını da

sı; devletin rant ve sübvansiyon

Temel sorun,
ekonomide istikrar
arayışı ve
belirsizliğin
giderilmesi
olduğundan,
bunun en önemli
aracının
"toplumsal
uzlaşma ve
işbirliğinde
yattığı
inancındayız.

dağıtan bir yapıdan uzaklaşarak ni

Uzlaşma ve İşbirliği Programı"

ka bir ifadeyle , yapılacak her çeşit

telikli kamu hizmetine yönelmesi,

oluşturulmalıdır. Bu program, kriz

düzenlemede, işletmelerin rekabet

bunun için de "Toplam Kalite Yö

dönemlerine yönelik kısa vadeli

gücünü koruma ve geliştirme gere

netimi" ve "Ekonomik Anayasa"

önlemler ile uzun vadeli yapısal

ği esas alınmalıdır.

içine alan genel çerçeve içinde si
yasi yapıya ilişkin temel konuları

nı, politikada popülist ve partizan
eğilimlere son verilmesi; siyasi
partilerin ve parlamentonun ülke
sorunlarına etkin çözümler üretme

yeteneğinin geliştirilmesi; vatan

daşın ve temsilci kuruluşların ka
rar alma ve denetim süreçlerine

aktif şekilde katılımının sağlanma

ilkelerinin

uygulanması

olarak

önlemleri içermelidir.

görmekteyim.
Kanımca, bugün ülkenin bir

numaralı sorunu olmaya devam

eden ekonomik kriz ve işsizlik ko
nusu ise, seçimler ve yeni hükümet

oluşumları gibi politik gündem
maddelerinden bağımsız şekilde
acil çözüm beklemektedir.

Ekonomik krizle ve işsizlikle

mücadele açısından aşağıdaki ted
birler öncelik taşımaktadır.
Temel sorun, ekonomide istik

Yeni Vergi Yasası uygulamala

rında görülen aksaklıkların hızla

ESK, yapısal dengesizliklerin
giderilmesine ve
kalkınmanın
hızlandırılmasına yönelik
"Toplumsal Uzlaşma ve
İşbirliği Programı"
oluşturulmalıdır. Bu
program, kriz dönemlerine
yönelik kısa vadeli önlemler
ile uzun vadeli yapısal
önlemleri içermelidir.

düzeltilmesi sağlanmalıdır. Bu çer

çevede, peşin vergi ve üç aylık bi
lanço uygulamaları ertelenmeli;
son olarak faiz gelirinde gündeme
geldiği gibi çifte vergilendirmeden

kaçınılmalı; uluslararası muhasebe
standartlarına göre Türkiye'de uy

gulanması bir zorunluluk haline

gelen Enflasyon Muhasebesi Siste
mi geçilmelidir.

Özelleştirme uygulamalarına
yeniden ivme kazandırılmalıdır.

rar arayışı ve belirsizliğin gideril
mesi olduğundan, bunun en önem

Finans sektörü, kamu kesimi

Ekonomimizde ortaya çıkan

li aracının "toplumsal uzlaşma ve

nin işleyişi, tarımsal destekleme

ihracat azalışı ve rekabet gücü

işbirliği"nde yattığı inancındayız.

sistemi ve sosyal güvenlik sistemi

kaybında, son yıllarda birim işgü

mutlaka reforma tabi tutulmalıdır.

cü maliyetinin rakip ekonomilere

Bu işbirliği, Ekonomik ve Sos

yal Konsey (ESK) platformunda
sağlanmalıdır.

"Ulusal Rekabet Gücü Politi

kası" hızla oluşturulmalı ve bu po

kıyasla hızlı artması etkili olmuş
tur.

ESK, yapısal dengesizliklerin

litika çerçevesinde de "Ulusal Üc

Veriler incelendiğinde, mali ve

giderilmesine ve kalkınmanın hız

ret Politikası"nın ana hedefleri ve

ekonomik şartlar nedeniyle sanayi

landırılmasına yönelik "Toplumsal

esasları belirlenmelidir. Daha baş

de üretim azalırken, emek verimli-
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Seçimden Daha Çok Önemsiyoruz"

TİSK

liğinin de düştüğü; ücretlerin ise

rimliliği ve istihdamı ekonomi ge

gulanan, tüm işletmelere aynı üc

bu değişimlere uyum sağlamadığı

nelinde teşvik edecek araçlar arz

ret zammının uygulanması esası

ve dolar bazında artmaya devam

yönlü yaklaşımla devreye girmeli

terkedilmelidir. Her işletme kendi

ederek ekonominin rekabet gücü

dir.

özel şartları içinde değerlendiril

nü zayıflattığı anlaşılmaktadır.

Bu bakımdan 1998 Krizi, Tür

Seçim ekonomisine başvurul-

mamalıdır.

nek olmadığını, ekonominin ge

Kamu sözleşmelerindeki ücret

Ekonomik konjontüre uygun

kiye'de istihdamın ve ücretin es

ücret politikası izlenmelidir.

reklerine duyarlı bulunmadığını,

Daralan sektörler ve kaybedi

dolayısıyla özellikle çalışma mev

len pazar payları bakımından sek

zuatının esneklik yaklaşımıyla di

tör bazlı özel tedbirler gereklidir.

ğer ülkelerde olduğu gibi yenilen

Özellikle enerji maliyetleri ve

mesi gerektiğini bir kez daha gös

Zorunlu Tasarruf Fonu gibi uy

termiştir.

gulamaların

Diğer taraftan, bu durum, reka
bet gücünü ve istihdamı korumak

yükü

malıdır.

İç piyasadaki

anlaşmalara geçme gereğini de

durgunluğu azalt

vurgulamaktadır.

mak için Tüketici

Çalışma mevzuatı esnekleştiril-

Finans Kuruluşla

meli, ücretin ve istihdamın esnek

rının geliştirilme

liği sağlanmalıdır. Batı ülkeleri

sine çalışılmalıdır.

kriz dönemlerini uygulamaya koy

Bugünün eko

dukları esnek mevzuat düzenleme

nomik şartları kar

leri ile atlatabilmişlerdir.

şısında iç borçlan
mak üzere kamuya

tılmalı ve üretimin genel vergi yü

ait bir kısım gayri-

kü tüm ekonomi bazında indiril

menkulün satılma

melidir.

sını

bir

olarak görüyoruz.

sosyal yükler hafifletilirken, toplu

Bu uygulama aynı

ma rekabet gücü kaybı, yatırım

zamanda

azalması, işsizlik, gelir kaybı vb.

rimenkul rantını da

şekillerde yansıyacak ilave sosyal

azaltacaktır.

cat temelindedir. Artık üretimi, ve

alınmalı; ayrıca verimlilik, mut
laka belirleyici kabul edilmelidir.

SSK'nın

Bugüne kadar

kamu toplu iş söz
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bulunduğu

finansman sıkıntısının azaltılabil

mesi için sosyal tarafların üzerinde
mutabık

kaldıkları

506

sayılı

Kanunda değişiklikler öngören

Tasarı bir an önce yasalaşmalıdır.

gAYıfptŞl

gay

leşmelerinde

içinde

Yapılacak her çeşit düzenlemede,
işletmelerin rekabet gücünü koruma ve
geliştirme gereği esas alınmalıdır.

çözüm

İşletmeler üzerindeki mevcut

Şimdiye kadarki önlemler ihra

zammında gerçekleşen enflasyon

değil, enflasyon hedefleri dikkate

ma yükünü azalt

vergi, fon vb. yükümlülükleri azal

yükler getirilmemelidir.

ekonomi

genelinde reel sektör için azaltıl

için Konfederal düzeyde çerçeve

İşletmelerin istihdama ilişkin

melidir.

HAK-İŞ

TÜRKİYE* Yİ
KONUŞMAK

"Memurları Görmezder

j: Unal OZDEM

Hak-İş: Sayın Akay, Kamu Çalış
anları olarak size göre Türkiye'nin
önündeki temel sorunlar nelerdir. Ön
celikleri neler olmalıdır?
Resül Akay: Türkiye'nin öncelik
li konusunda sanıyorum bir ihtilaf
sözkonusu değildir. Türkiye'de bir
ekonomik kriz var, ülkede bir terör so
runu var. Sosyal bir kriz ve bunalım
var. Türkiye'de işsizlik var, yolsuzluk
var, özellikle kamuda kirlenme var.
Kamuda çeteleşmenin yasallaşması
var. Bütün bunların belki de nedeni,
hepsinin de üzerine örten Türkiye'de
hukuk devleti olamamanın bir belirtisi
var. Tespiti var diyelim.
Aslında ülkemizde hukuk devleti
olamamanın başka şekillerde patlak
vermektedir. Türkiye bugün hukuk
devleti olabilse, bu sorunların hiç biri
si olmaz.
'Efendim, hukuk devleti ile işsizilğin ne alakası var?' denilebilir. Çok
alakası var. Çünkü eğer Türkiye'de
herkes hakkını alabilse adeletli bir yö
netim olabilse, hukukun bütün kural
ları uygulanabilse, kişilerin egemenli
ği yerine hukukun üstünlüğü egemen
olabilse, milli gelir dağılımı en azın
dan adaletli olacaktır. Yatırımlarda
bölgelerarası dengesizlik olmayacak
tır. Doğu ile Batı (bölgeleri) arasında
ki fark onun (10) üzerinde olmayacak
tır. Bütün bunların hepsi hukuk devle
tinin eksikliğinden kaynaklanıyor.
Bunların dışında faiz ve borç sar
malı altında bir Türkiye var. 1999'un
ilk 3.5 ayında (seçimlere kadar) Türki
ye'nin 7 katrilyona yakın borç faiz
ödemesi gerekiyor ki bu çok tehlikeli
dir. Yani Türk insanı çalışıyor, üreti
yor, ürettiğini bir avuç rantiyeciye ve
riyor. Sayıları 100 bini geçmeyen kişi
ler ve özellikle de bu işi bankalar ya
pıyor. Bankalar % 70-80'le sizin tasar
ruflarınızı alıyor, gidiyor bankaya ha
zineden % 134-140 faizle devletten
tahvil satın alıyor. Rantiyeci denilen
kesim sizin sırtınızdan % 40-50 kaza

İktidara gelen
partiler kendisinin
yaklaşımına uygun
görmediği kamu
görevlilerini tehcire
tabi tutuyor.
Kendisinin
rantlarının
sağlamlaştıracak
ekipleri oluşturuyor.
nıyor.
Hak-İş: Seçim ortamına girdiği
miz bu dönemde kamu çalışanlarının
acil, temel ve önemli büyük sorunları
nelerdir.
Resül Akay: Kamu çalışanlarının
sorunları ülkenin genel sorunlarının
içerisinde, kamu çalışanlarının sorun
ları yatmaktadır. Türkiye'de sistem
kendi kendisini çözemiyor. Sistemin
dişlilere ihtiyacı var, sistemin dişlileri
de insandır. Devlet sisteminin dişlileri
de kamu görevlileridir.
Türkiye'de terörü önleyecek olan,
vatandaşın güvenliğini sağlayacak
olanlar kamu çalışanlarıdır, kolluk
güçleridir. Bu insanların moral moti
vasyonu yerinde değilse, ekonomik
durumları iyi değilse, bu insanların törürün önlenmesindeki çabalarında
zorlukları vardır. Zaman zaman gü
venlik güçleri içerisinde de bazı kir
lenmelere rastlıyoruz. Aslında bu asbergin görünen yönüdür. Bunun gö
rünmeyen, suyun altındaki kısmı da
vardır.
Burada içtenlikle bu özeleştiriyi
yapıyorum. Devletin içerisindeki bu
kirlenmelerde kamu görevlilerinin gö
rev yapamamasıdır. Dürüst kalmak is
teyen kamu görevlileri de büyük bir
baskı altındadır. Çeşitli gerekçelerle
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taciz edilmektedir. Sokaktaki vatanda
şın kamudan rahatsızlığı vardır. Bu sı
kıntı kamu çalışanlarıyla ilişkide yo
ğunlaşıyor. Bu insanlar neden sıkıntılı
bunların incelenmesi lazım. Vatandaş
larımız, hukuk dışı baskılara maruz
kalmaktadır. Bu doğrudur. Bu kim ta
rafından yapılmaktadır, kamu tarafın
dan yapılmaktadır.
Kamu görevlileri de kendi içeri
sinde hukuk dışı baskılara maruz kal
makta ve canından bezmektedir. Yurt
dışındaki vatandaşlarımızın tehcir
(zorla göç ettirme) cezalan bile son
yıllarda kalmamıştır. Türkiye'de bu
ceza yalnızca kamu görevlilerine uy
gulanmaktadır. Tehcir cezası, ikamet
lerini değiştirme cezası.
Bunun nedenlerinin altında hizmet
yoktur. Kamu görevi yoktur. Ülkenin
o bölgelerinde güzel hizmet sunma
amacı yoktur. Siyasi değerlendirme
vardır. Ya da kirli ilişkiler yumağında
bu kamu görevlisinin yeri yoktur.
Siyasete bu seçim arefesinde çok
yoğun ilgi vardır. O kadar büyük ka
pışma, o kadar büyük çatışma var ki,
bunun tek nedeni iktidara gelip, ka
muyu paylaşmadır. Kamuyu yeniden
tanzim etme amacı vardır. Bunları ya
parken de kullanacakları araçlar kamu
görevlileridir.

Gelenlerin Aleyhinde Olacağız"
İktidara gelen partiler kendisinin
yaklaşımına uygun görmediği kamu
görevlilerini tehcire tabi tutuyor. Ken
disinin rantlarının sağlamlaştıracak
ekipleri oluşturuyor.
Bir başka sorun da şudur; kamu
çalışanları görevlerinin başındayken,
eşinin ve çocuklarının geçimini dü
şünmektedir. Yarınını ve hatta o günü
nü düşünmektedir. Eve ekmek götür
meyi, ev kirasını, elektrik ve su para
sını ödemeyi düşünmektedir. Çünkü
bugün kamu görevlilerinin en alt
gruptakilerin maaşı 87 milyon liradır.
Ortalama maaş 120 milyon Tl. civa
rındadır. Bugünkü ekonomik koşullar
altında kamu görevlisinin bu maaşlar
la hayatını idame ettirebilmesi müm
kün değildir. Türkiye'de bir eksik da
ha var. Diyorlar ki 'Efendim, memle
kette o kadar işsiz var, asgari ücretli
var, ne yapalım. Bir öğretmene 130
milyon veriyoruz, olsa daha da veri
riz' diyorlar.
Oysa bir öğretmen, bir polis me
muru ve bir sağlık görevlisinin toplum
için ifa ettikleri görevlerde bunların
hiç yanlış yapmaması gerekiyor. Bu
nun için de bunların ekonomik ve sos
yal yönden çok iyi motive edilmesi
gerekir. Bir polis veya öğretmen, 'Çok
şükür bir iş bulduk' diye düşünebilir,
ama devlet böyle düşünemez. Güven
lik görevlisinin üzerinde hiçbir ekono
mik sorun bulunmamalıdır. Büyük ve
orta ölçekli şehirlerde yaşayan kamu
görevlileri büyük bir geçim sıkıntısı
içerisindedir.
Daha da önemlisi, kamu görevlile
ri bu sorunlarını hükümetle tartışama
makta. Sorunlarını bir platforma indirgeyememektedir. Örgütlenme, temel
insan hakkı olmasına rağmen bu hak
kını kullanamıyor. Örgütlenmenin
önündeki engeller karlıdırlamamış.
Anayasa'nın tanıdığı kısıtlı sendikal
hakları bile tanımadan seçimlere gi
den bir parlamento var. Anayasanın
yasama buyruğunu yerine getirmeden

KAMU-SEN

seçimlere giren 20. dönem milletve
killerinin ne kadar hukuk dışı, hukuku
tanımayan bir yaklaşım tanımadıkları
ortadadır. Bu, kamu görevlisini köle
ve kapukulu olarak gören anlayışın
21. yüzyıla taşınmasının bir simgesi
dir. Çünkü kamu çalışanlarına örgüt
lenme, toplu pazarlık ve grev hakkı
verildiğinde, kamudaki kirli rant iliş
kilerine karşı sendikaların müdahil ol
masından çekinmektedirler. Bu hakla
rı vermemek için direnmektedirler.
Ama direnirken, başka gerekçeleri öne
sürmektedirler.
Özellikle burada işçi sendikaları
nın bu alandaki tutumlarını doğru bul
muyorum. Sendikal hakları elbette biz

- Tehcir cezaları
- Maaş politikaları
- Örgütlenme, toplu
pazarlık ve grev
haklarının
bulunmaması gibi üç
temel başlık altında
toplayabiliriz.
de yeterli bulmuyoruz. İşçi sendikala
rı da yeterli bulmuyor, burada birleşiyoruz. Ama yasanın çıkmaması konu
sunda özellikle Türk-İş'in ve DİSK'in
yoğun bir çaba sarfettiklerini biliyo
ruz. Halbuki kamu alanında 1.5 mil
yon kişi örgütlenecekti. Bunların örgütlenmesiyle Türkiye'de örgütlenme
rüzgarı esecektir. Türkiye'de 4-5 mil
yon işçi örgütlenme ve grev hakkını
kullanabilecekti. Özel sökterde çalı
şan ve sendikasız olan işçiler var.
Bunlar örgütlenip, bir sendika çatısı
altında toplanabilse grev haklarını
kullanabilecek durumdadırlar.
- Tehcir cezalan
- Maaş politakaları
- Örgütlenme, toplu pazarlık ve
grev haklarının bulunmaması
gibi üç temel başlık altında topla
yabiliriz.
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Hak-Iş: Kamu çalışanlarının so
runlarını sıraladınız. Türkiye bir seçim
sürecine girdi. Seçime katılan siyasi
partilerin programları, seçim beyanna
meleri ve bildirgilerini, bu sorunları
nın ışığında inceleme imkanınız oldu
mu ? Seçim öncesi tavrınız ne olacak?
Resül Akay: Parti programlan da
ha uzun vadeli yapılacakları kapsıyor.
Seçim ortamında daha çok seçim bil
dirilerini inceleme imkanı var. Şu ana
kadar bize henüz hiçbir seçim bildir
gesi ulaşmadı.
Biz bunun da ötesinde şuna bakı
yoruz; 20. Dönemde partilerin performanslanna da bakıyoruz. Gelecekteri
projelerine elbette ki bakacağız ama,
bizim için gelecek dönemde yaptıkla
rının teminatları geçen dönemde yap
mış oldukları icraatlardır.
Burada özellikle bizim bakışımız
şudur; seçimleri boykot etmek gibi bir
niyetimiz yok. Onun adı demokrasiyi
boykot anlamına geleceği için böyle
bir düşüncemiz yok. Ama özellikle ba
zı partilere karşı bir yıpratma kampan
yası başlatacağız. Bu partiler özellik
le, kamu çalışanların anayasal hakları
nı boyunduruk altına alan ve bu bo
yunduruğun kalkmasna izin vermeyen
partilerdir. Bu da 28 Mart 1998'de
Mesut Yılmaz ve Deniz Baykal'ın
yapmış oldukları görüşmenin sonu
cunda, kamu çalışanlarının örgütlen
me hakkını, yargıya başvuru hakkı da
anayasanın teminatı altındaydı. Bu da
kullanılamıyor. Toplu pazarlık hakkını
tanımayan bu iki siyasi partiye karşı,
özellikle memur ve emeklilerin bu iki
partiye oy vermemeleri konusunda
telkin ve tavsiyelerde bulunacağız.
Bunda ne kadar başarılı olacağımızı
seçimlerden sonra ancak test edebile
ceğiz.
Bugün özellikle Sayın Mesut Yıl
maz'ın sessiz çoğunluğa yönelik söy
lemlerini çok komik ve incitici bulu
yorum. 21 Aralık 1998 tarihinde hükü
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mette iken son yaptığı icraat, subay ve
astsubaylara % 8 ile % 12 arasında
zam vererek gitmek olmuştur. Ama
memur ve emekliye yarım puan daha
fazla vermek diye masaya vuran bir
başbakan yaklaşımı sergiledi. Ama
şimdi onlan (memur ve emeklileri) hi
çe sayan, onları rencide eden, onlara
kabadayılık taslayan bir başbakan
yaklaşımından ve nihayet 1998'de su
bay ve astsubaylara % 30'luk artışa
ilaveten % 8'lik artış yapmıştır ki. bir
taraftan sessiz çoğunluğu duyduğunu
ifade eden, diğer taraftan da sessiz ço
ğunluğu hiçe sayan, onlara yarım pu
an vermeyen, masayı yumruklayan bir
başbakan anlayış var. Bu anlayışı se
çimlerde memur ve emeklilerin sorgu
laması için biz de onlara hatırlatmalar
yapacağız.
CHP'nin hükümeti desteklemesine
karşılık, kamu çalışanlarını adeta kur
ban olarak istemesini unutmadık,
unutmayacağız.
Eğer biz, yasal zemine ulaşmış ol
saydık, 15 Ağustos 1998 itibariyle
toplu pazarlık masasına oturmuş ola
caktır, üyelerimiz adına bağımsız yar
gıya gidecektik, tehcir cezalarının
önüne geçecektik. Kamudaki kirlen
melere karşı sesimiz daha da güç bir
şekilde çıkacaktı. Örgütlenme hakkı
mızı kullanacaktık. Türkiye'de bugün
örgütlenme hakkı güvence altında de
ğilCumhuriyet Halk Partisini, sendi
ka yasasının çıkarılmaması ve hakkın
verilmemesi yönünden sorumlu olarak
görüyoruz. Bu iki partiye memur ve
emekliler olarak oy verilmemesi ko
nusunda elbetteki telkinlerimiz ola
caktır.
Diğer partiler noktasındada me
mur arkadaşlarımızın kendilerine ya
kın buldukları, kendilerinin temsilcisi
saydıkları, kendi anlayışlarını, kendi

yaklaşımlarını meclise taşıyacak, me
murları sürgün ve tehcire gönderme
yecek, kendilerinin dostu olabilecek,
hangi görüşte olursa olsun, bütün me
murların hakkını ve hukukunu koru
yacak insanları desteklerler.
Bakın şunu da söylemiyorum, ka
nunsuzluk yapan, kirli işlere bulaşmış,
suç işlemiş memurların cezalandırıl
masını biz de istiyoruz. Yani onu yap
madan (suçu işlemeden) tehcire gön
derilmesine karşıyız. Bir suç varsa,
ceza da olacaktır. Ama ceza tehcir de
ğildir. Tehcir etmek (sürmek) aslında
suçu örtmek anlamındadır. Yani 'Ben
bu yasaya inanmıyorum, yasadaki ce

za da yetmez, ben buna öyle ceza ve
reyim ki, o ceza ile dünyanın kaç bu
cak olduğunu öğrensin' demektir. Bu
düşünce hukuk devletinde olmaz. Ka
mu çalışanları partilerin listelerini bu
şekilde değerlendirerek, oy verebilirlerse zannediyorum ki Türkiye'nin si
yasetinde de olumlu gelişmeler olur
düşüncesindeyim. Burada bu ve şu
parti diye bir yönlendirme yapmaya
cağız.
Hak-İş: Cevaplarınızdan anladı
ğım kadanyla bir partinin programına
ve seçim bildirgesine bakmak yerine
seçim sonrası oluşması muhtemel ko
NlSAN'99

26

HAK-İŞ

alisyon ihtimallini mi görüyorsunuz.
Seçim sonrası için düşünceleriniz ne
olacak. Seçim sonucundan büyük bir
umut duyuyor musunuz?
Resül Akay: Şimdi, seçimler de
mokrasilerin ve siyasetçinin deterjanı
dır. Yeni bir umuttur. Koalisyonlardan
korkmamak lazımdır. Türkiye zaten
1980 öncesinde ve sonrasında da ko
alisyonlar vardır. Ancak 1990 sonrası
koalisyonlarının diğerlerine göre daha
ılımlı olduğu görüloyur. Dünyada da
koalisyonlar olacaktır. Bence Türkiye
gibi hukuku üstün görmeyen ülkelerde
aslında tek başına iktidarlar daha da
zararlı olduğu söylenebilir. Bugün bu
manada siyasiler koalisyonlarla biribirlerini dengeleyebilirler diye düşü
nüyorum.
Eğer bir istikrarsızlık çıkması du
rumunda Türkiye, bir kez daha halka
başvurması lazımdır. Bir kez daha
başvurması lazımdır. Nitekim komşu
muz Yunanistan bunu birkaç defa yap
tı ve istikrarı buldu. Türkiye demokra
siyi benimsemişse -sembolik olarak
bile bunun seçim kuralına uymamız
gerekir.
Türkiye'de örgütlü gücün önemine
bir örnek vermek istiyorum. Gerçi
sosyal olaylar biribirlerini doğuruyor.
9 Temmuz 1998'de başbakanlığın
önünde eğer protesto eylemi yapılma
mış olsaydı. Maaş meselesi o gün çö
zülecekti. Kendileri kafalarına göre
çözülecekti. Hükümet arasında bir
maaş krizi yaşanmayacaktı. Maaş
krizi de hükümet krizine dönüşmeyecekti. Belki de seçim kararı alın
mayacaktı.
Bugün Apo'nun yakalanması
sadece bir olay olarak kalmıyor,
olayın bir başka sosyal boyutu da
seçime yansıyor. DSP'nin hanesine
olumlu oy olarak giriyor. Sosyal olay
lar biribirini etkiliyor.

"Emekçiler Siyaset Dışında Tutuluyor"
18 Nisan seçimlerine özellikle
sisteme muhalif çözümler üreten po
litik aktörlerin siyaset yapabilme
olanaklarının kısıtlı olduğu bir or
tamda gidiliyor. Siyasetin ve siyaset
yapabilmenin demokratik temelleri
ile güvencelerinin sağlanmamış ol
ması, seçimleri tartışmalı kılmakta.
Mevcut seçim yasası, siyasi partiler
yasası ile parti kapatmalar ve kapat
ma tehditleri bile seçimlerin nasıl ve
ne kadar "seçim" olacağının ipuçla
rını veriyor.

sürdükçe sorunların çözümü de ko
lay olmayacaktır. Emekçilerin ve
emek örgütlerinin sınıfsal çıkarlarını
görmelerini zorlaştıran ideolojik
bombardıman, yabancılaşmayı ve

bölünmüşlüğü getirmektedir. Bu bö
lünmüşlük, ülkeyi yöneten sermaye
politikalarının, uluslararası tekel ve
finans çevrelerinin işine gelmekte
dir. Ülkeyi yıllardır yöneten partile
rin seçim programları, vaadleri ne
olursa olsun tercihlerinin değişmesi

Emekçilerin siyasetin dışında tutulması
geleneği bunca yıldır aşılabilmiş değildir.
Ülke ekonomisi ve siyasi politikalarını
belirleyenlerin emek karşıtlığı temelindeki
politikalarına karşı duruşun mücadele
ekseni ve ortak paydadan yoksun oluşu
sürdükçe sorunların çözümü de kolay
olmayacaktır.
olası görünmüyor. Ancak mevcut
durum emekçiler için umutsuzluk
anlamına da gelmemelidir. Çünkü
emekçilerin ve demokrasi güçlerinin
örgütlü ve mücadeleci bir anlayışla

Ülkenin temel sorunu demokrasi
sorunudur. Bu çerçeveden bakıldı
ğında siyasal istikrarsızlığın, ekono
mik ve siyasal terörün, şiddetin, sa
vaşın, sendikal hak ve insan hakları
ihlallerinin işsizlik, açlık, çetelerin
ve daha nice sorunun kaynağı ülke
de demokrasinin kurumsallaşmasına
karşı duran egemen anlayış olduğu
rahatlıkla görülmektedir.
Beklentilerimizin gerçekleşmesi
ve sorunların çözümü için, mevcut
sistemden ve işleyişten mutlu olma
yanların ortak talepler çerçevesinde
birleşmeleri gereklidir. Ana ekseni
demokratikleşme olan, uzun erimli
ve çeşitli etaplardan oluşan bir prog
ram çalışması bir zorunluluktur.
Belki demokrasi platformunun işle
yişi ve programı bu amaçla tekrar
ele alınarak aksaklıkları giderilebi
lir. Bu çerçeveden hareketle, ortaklaşılabilecek hedefler de şu şekilde
özetlenebilir:
1- Devletin demokratik bir işle
yişe kavuşturulması.
2- Yasaksız, demokratik bir Anayasa'nın yapılması.

ortaya koyacakları haklı taleplere
karşı durabilmek kolay olmayacak

3- Siyasi Partiler ve Sendikalar
Yasası 'nın demokratikleştirilmesi.

tır.

4- Özelleştirme ve taşeronluğa
son verilmesi.

Tüm halkımızın ve emekçilerin

Hukuk sistemimizin ve çarpık
demokrasi anlayışının neden olduğu
çalışma yaşamımıza ilişkin sayısız
sorun mevcuttur. Bu sorunların ba
şında 12 Eylül Anayasası ve bu Ana
yasa'nın yarattığı tahribat yeralmaktadır. Emekçilerin siyasetin dışında
tutulması geleneği bunca yıldır aşı
labilmiş değildir. Ülke ekonomisi ve
siyasi politikalarını belirleyenlerin
emek karşıtlığı temelindeki politika
larına karşı duruşun mücadele ekse
ni ve ortak paydadan yoksun oluşu

bırakma ve grevlere zorlamaktadır.

sorunlarının yanı sıra kamu emekçi
lerinin de önümüzdeki süreçte yasal
düzenlemelere ilişkin talepleri var
dır. Grevli-Toplu sözleşmeli sendi
kal haklar, mücadelemizin ana ekse
ni olmaya devam edecektir. Biz ka

mu emekçileri bugüne dek vermiş
olduğumuz mücadele ile Toplu söz
leşme ve grev hakkımızı kamuoyu

na kabul ettirmiş durumdayız. An
cak görünen odur ki, mevcut siyasal
durum ve anlayış biz emekçiler 4-5
Mart 1998 benzeri direnişlere, fiili iş
NİSAN'99

27

HAK-İŞ

5- Kamu çalışanlarına grevlitoplu sözleşmeli sendika hakkı.

6- Hak grevinin yasalaşması.
7- İş güvencesi Yasası ve işsizlik
Sigortasının sağlanması.
8- Zorunlu Tasarruf kesintisine
son verilerek, nemalarıyla birlikte
ödeme yapılması.

9- Herkesin parasız sağlık ve
eğitim hakkından yararlandırılması.
10- MAI ve benzeri uluslararası
sermayenin organizasyonlarında yer
alınmaması.

•
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»K "Partiler, Memur

Ülkemizde memur sendikacılığı
nın 40 yıla yakın bir birikimi vardır.
Özellikle 1990 yılından sonra kazanılagelen haklarımızın daha da ileri
ye gitmesi açısından, yapılacak se
çimlerden ve yeni kurulacak hükü
metten umutlu olmak istiyoruz.
1995 yılında Anayasa'nın 53.
maddesinde yapılan değişiklikle,
memur sendikalan Anayasal boyut
kazanmış ve 54. Hükümet dönemin
de memur sendikalarının kuruluşu
ile ilgili olarak 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'nun 22. madde
sinde olumlu değişiklikler yapılmış
tı. Son olarak da 1997 Kasım ayın
daki Başbakanlık Genelgesi ile me
mur sendakalan bazı kazanımlar el
de etmişlerdir.

Şimdi beklentimiz, yapılması
gerekirse, 1982 Anayasası 'nın 53.

maddesinin de geliştirilerek memur
sendakalannın toplu sözleşme ve

rasyonları genel başkanlarının oluş

1982 Anayasası'nın
53. maddesinin de
geliştirilerek memur
sendakalarının toplu
sözleşme ve grev hakkına
kavuşturmasını sağlayacak
bir çerçeve yasasının bir an
önce çıkmasıdır.

turduğu Emeğin Birliği oluşumunun

daha güçlü bir konuma kavuşturula

rak yeni dönemde sendikal ve çalış
ma hayatı önündeki demokratik ol
mayan yasa maddelerinin kaldırıl

masında TBMM'de ve kamuoyunda
daha etkin olmasını da bekleyece

ğiz.

grev hakkına kavuşturmasını sağla

Partilerin programlarında dün

yacak bir çerçeve Yasasının bir an
önce çıkmasıdır. TBMM'de bulu
nan bütün partiler, memurlara, ulus
lararası sözleşmelerindeki kazanımların verilmesi gerektiğini söyleme

olduğu gibi bugün de ülke sorunla

sine karşın, bu yönde ciddi bir adım
atmamışlardır. Oysa, 36 yıl önce, iş
çilere bu haklar verilmiştir. Ülkemi
zin aydın sınıfı, bürokrat sınıfı olan
memuruna devletin bu haklan ver
memesini eksiklik sayıyoruz. Bu
arada 27 Ocak 1999 tarihinde kuru
lan, işçi ve memur sendika konfede

rının halline ilişkin pembe tablolar
çizilmektedir.

Örneğin, bugün de partiler özel
leştirmenin devam etmesi gerektiği

ni söylüyorlar. Ama özelleştirme
adına talan devam ediyor. Vergiler

adil olacak deniyor, fakat ülkenin

vergi gelirlerinin artan oranlı olarak,
çalışanın üstünde kaldığını görüyo
ruz. Sosyal Güvenlik Reformu yapı
lacak deniyor, böyle birşey yapıl-
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Hakkında Ciddi Adım Atamadılar"
madiği gibi, çalışanlar arasındaki

yolu açılmalıdır. Kirlenen, saygınlı

ayrımlar sona erdirilmiyor. Çalışa

ğı aşınmış bir Meclis'le ülke yöneti-

nın, memurun sıkıntısı, fukaralığı

lirse sorunlar yoğunlaşır kendini
Parlamentodan üstün ve görevli sa

her geçen gün daha da büyüyor.
Hızla artan iç ve dış borç batağı
na saplanmış durumdayız. Her yeni
doğan çocuğumuza 2000 dolar borç

yazılıyor.
Çalışanına ve emeklisine maaş
artış oranını kısık tutan hükümetler,
teşvikler, kayırmalar sözkonusu ol
duğunda nedense bonkör oluyorlar.

Ülkemiz için öncelikli sorun, de
mokrasi, özgürlük ve hukukun üs
tünlüğünün sağlanması olmalıdır.
75 yıldır bunları çağdaş ülkelerin
seviyesine getirmek için çabalıyo
ruz. İşte biz bu kazanımlardan geri
ye dönüş olmadan sosyal-hukuk
devletinin, hukukun üstünlğünü ko
ruyarak, demokrasi ve özgürlük
noktasında, insanlarıyla barışık bir
devlet istiyoruz. Ülkemizin güçlü
bir siyasi ve ekonomik yapıya ka
vuşmasında bu önceliği korursak,
yani demokrasi ve özgürlükler nok
tasında çağdaş devletlerin çizgisini
yakalayabilirsek ve devlet-millet
birlikteliğini sağlarsak, inanıyoruz
ki, kısa zamanda ülkemiz dünya
devletleri içinde daha saygın ve et
kin bir konuma kavuşacaktır.
TBMM gerçek işlevini yapmalı
dır. Sorunlann çözüm yerinin burası
olduğu hiçbir kurum ve kuruluşun,
Meclis'in üstünde olamayacağı ka-

bullenilmelidir. Bunun içinse hal
kın, seçmenin isteğini, iradesini
yansıtacak bir seçim yasası gerekli
dir. Lider egemenliği özgürlükçü
demokrasinin sınırları içine çekil
melidir. Halkın beğendiği dürüst ve
vasıflı kişilerin Meclise girmesinin

MEMUR-SEN

yan kurumlar ve çevreler tüter. Do-

layısıyle devlet olgusu yaralanmış

olur.
Bugün ülkemiz için acil çözümü

gereken sorunlar vardır. Sağlık, eği
tim, işsizlik, enerji., vs. gibi.
Çözümlerimiz acil olduğu gibi,
uzun vadeli de olabilmelidir.
Ülkemizin büyük bir kısmı üni
versiteye gidemiyorsa, gençliğimi
zin büyük bir kısmı üniversite kapı
larından dönüyorsa resmi olarak 1.5

milyon işsiz varsa, çok yakın bir za
manda enerji sorunları baş gösterecekse, sağlıksız bir toplum halini
alıyorsak (hem ruhen hem de bede
nen), insanlarımız ikinci sınıf vatan
daş muamelesi görüyorsa, para herşeyin kapısını açan etken olarak al
gılanıyorsa, ülkemde halli gereken
bir hayli sorun var demektir.

Anayasa'nın ikinci maddesi,
"Türkiye Cumhuriyeti bir sosyalhuluk devletidir" diyor, ama bunlar
yalnızca lafta kalıyor. Devlet işsize
iş bulabilmelidir. Bu yönde çaba
sarfetmelidir denip de bu yapılmıyorsa bütün yurttaşlarımız sosyal
güvenlik şemsiyesinin altındadır
denip, hastane kapılarında insan
larımız kuyruklar oluşturuyorsa, ül
kemde sorunlar var demektir. Yeni
Meclis'ten ve Hükümetten bu
sorunlann hallini bekliyoruz.
Bunun için Meclis ve Hükümet,
bütün sosyal sınıflarla ve sivil ör

gütlerle işbirliği içine girmelidir,
bunu yaparken de samimi olmalıdır.
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Anayasa'nın ikinci

maddesi, "Türkiye
Cumhuriyeti bir sosyal-

huluk devletidir" diyor,
ama bunlar yalnızca lafta

kalıyor.
TBMM'de bulunan bütün
partiler, memurlara,
uluslararası
sözleşmelerindeki

kazanımların verilmesi
gerektiğini söylemesine
karşın, bu yönde ciddi bir

adım atmamışlardır. Oysa,
36 yıl önce, işçilere bu

haklar verilmiştir.
Ülkemizin aydın sınıfı,

bürokrat sınıfı olan
memuruna devletin bu

hakları vermemesini

eksiklik sayıyoruz.
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ürkiye 18 Nisan'da yapılacak
20. Yüzyılın son seçimleriyle
yeni bir bin yıla girecek. Bu
açıdan bakıldığında bu seçmin ta
rihsel önemi ve anlamı öne çıkmak
tadır. Fazilet Partisi olarak büyük
bir emekle hazırladığımız beyanna
mede toplumsal ve tarihi sürekliliği
miz üzerine kurulu bir yeni anlayış
la yola çıktık. Beyannamemizde
700. Kuruluş yılım kutladığımız Os
manlı Devleti ile 75. Kuruluş yılını
kutladığımız Cumhuriyetimizin ru
hunu 21. Yüzyıla taşıyan, Türkiye'yi
çağdaş, demokratik ve kalkınmış bir
ülke, Devletimizi dünyanın merkez
güçlerinden biri haline getirecek bir
projeksiyonun geliştirilmiş olduğu
nu göreceksiniz.
Türkiye'nin sorunlarını ele alır
ken temel önceliklerimizi devlet ve
siyaset anlayışımız başlığı altında
ortaya koyduk. Bu zeminde ekono
minin içinde doğrudan yer alan bir
devlet yerine düzenleyici, kolaylaş
tırıcı ve destekleyici bir anlayışını,
devletin sosyal ve demokratik nite
liklerini öne çıkarmayı esas aldık.
Bu çerçevede "Anayasalı devlet"ten
"Anayasal Devlet"e, "Kanun Devle
tinden "Hukuk Devleti"ne, "Bü
rokratik Devlet"ten "Mil-

let İradesine Dayalı Katılımcı ve
Demokratik Devlet"e, Merkeziyetçi
Devlet"ten "Yerel Hizmetlerin Ye
rinden Yönetim Anlayışı ile Düzen
lendiği Bir Devlet"e geçmenin ge
rektirdiği anayasa değişiklikleri ha
yata geçireceğiz. Hukuk sistemimi
zin adalet işlevini gerçekleştirmesi
ni sağlayacak Yasama, Yürütme,
Yargı, Ceza ve İnfaz Reformu ile
Merkezi yönetimin üzerinde biriken
yerel hizmetlerin yerel yönetim bi
rimlerince karşılanması için güç,
yetki ve kaynak devrini sağlayacak
bir Yerel Yönetim Reformu planlan
mıştır.
Bütün bu reformlarla temel hak
ve özgürlükleri kısıtlayan ve kulla
nılmasını önleyen, düşünce, inanç,
teşebbüs ve örgütlenme özgürlüğü
ne sınırlamalar getiren, adalet me
kanizmasındaki tıkanıklıkları önle
yen, siyasal katılım kanallarımı ala
bildiğine açan ve genişleten, açık ve
demokratik bir topluma ve devlete
ulaşmak hedeflenmiştir. Başta Sen
dikal Hak ve özgürlükler olmak
üzere sivil toplum örgütlerinin siya
setle ilgilenmelerini yasaklayan, ör
gütlenmelerini engelleyen ve zor
laştıran düzenlemeleri kaldırmak
programlanmıştır.

"21. Yüzyıla girerken Türkiye,
herkesin ve her kesimin coşkuyla
katıldığı ve paylaştığı,
kalkınmanın ve gelişmenin
sonuçlarından katkısı ve emeği
ölçüsünde yararlanacağına
inandığı, insanı merkez alan bir
büyüme ve gelişme
projesinin sosyal,
siyasal, kültürel,
psikolojik ve bürokratik
şartlarını ve zemini
hazırlamak
zorundadır."
NİSAN-99
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Beyannamemizin ikinci ayağı
nın ekonomik düzenlemeler ve poli
tikalar oluşturuyor. Son iki yıldır
had safhaya varan ve belli kesimle
re devletin gelirlerini aktarmak poli
tikasına dönüşen rant ekonomisi
ekonominin bütün kaynaklarını, im
kanlarını ve büyüme hızını tahrip
etmiştir. 37 milyar dolara ulaşan iç
borçların faizlerine her gün bütçe
den 31 trilyon lira ödenmektedir.
Beyannamede ekonominin sorunları
büyük bir titizlikle tespit edildi ve
ekonomiye bakışımız ve politikala
rımız şu şekilde ortaya kondu:
"21. Yüzyıla girerken Türkiye,
herkesin ve her kesimin coşkuyla
katıldığı ve paylaştığı, kalkınmanın
ve gelişmenin sonuçlanndan katkısı
ve emeği ölçüsünde yararlanacağına
inandığı, insanı merkez alan bir bü
yüme ve gelişme projesinin sosyal,
siyasal, kültürel, psikolojik ve bü
rokratik şartlarını ve zemini hazırla
mak zorundadır."
Biz kalkınma çabası dahil bütün
ekonomik faaliyetlerini bir sosyal
anlayışın üzerine bina etmek gerek
tiği inancındayız.
Bunun için kamu gelir ve gider
lerin disiplin altına alacak, israfı ve
verimsizliği önleyecek, üretim ve
büyümeyi yeniden arttıracak, sabit
ve dar gelirlilerin reel gelirlerini art
tıracak, enflasyonu 3 yılda yüzde
10'a düşürecek ve ekonomik hayatı
mızda neredeyse kaybolan hukuki
güven zeminini yeniden tesis ede
cek, yolsuzlukla mücadeleyi önle
yecek, mükelleflere yeni yükler ge
tirmeden kayıtdışı ekonomi ve ge
lirleri kayıt altına alarak vergi gelir
lerini artıracak tedbirleri içeren bir
ekonomik program seçim beyanna
memizde ayrıntıları ile yer alıyor.
KDV'yi zorunlu ihtiyaçlarla lüks
mallar biçiminde bir ayrıma tabi tu
tarak zorunlu harcamalara yüzde 1(

_

_

Günışığında Türkiye"
KDV uygulayacağız. Ekonomik po
litikalarımızda en önemli ağırlığı
KOBİ'lerin desteklenmesi oluşturu
yor. Bu amaçla bütün kamu banka
larını özelleştirirken Halk Bankası'nı bir KOBİBANK haline getire
cek, esnaflarımızı ve KOBİ'Ieri üre
time ve istihdama katkıları ölçüsün
de destekleyeceğiz.
18 Nisan seçimleri olacak, 21.
Yüzyıla bu seçimler sonucunda olu
şacak bir hükümetle gireceğiz. Bu
seçim yeni bir yüzyıllık ve bin yıllık
yeni bir sürecin eşiğinde devlet ve
millet hayatımız bakımından da "ta
rihi bir geçiş anı"nı ifade etmekte
dir. Türkiye için adeta yeni bir yön
tayini değerinde bir önem taşımak
tadır. Bu seçim siyasi partilerin ve
siyasi hayatımızın bir anlamda yeni
den ve daha güçlü bir şekilde oluş
ması, derlenip toparlanması imkanı
nı ve fırsatını doğuracak, toplumun
büyük bir sabır ve umutla beklediği
normalleşme sürecini başlatacaktır.
Bu seçim şimdiden taşıdığı işaret
lerle anti demokratik anlayışları si
yasi hayatımızın dışına atacak ve
geniş bir demokratileşme sürecini
harekete geçirecektir.
Beyannamemizde çalışma haya
tı, sosyal politikalanmız içinde en
önemli ve ağırlıklı bölümlerden bi
rini oluşturmaktadır. Ayncı Hukuk
ve Adalet, Temel Hak ve Özgürlük
ler, Ekonomi, Aile ve Toplum, Eği
tim, Sağlık ve çevre bölümlerinde
çalışma hayatının sorunları ve çö
zümleri önemli bir yer işgal etmek
tedir.
Fazilet Partisi olarak çalışma ha
yatı ile ilgili düzenlemelerin hukuki
zeminini Sendikal hak ve özgürlük
leri sınırlayan ve kullanılmasın zor
laştıran her türlü yasal engellerin
kaldırılması, ILO normlarının haya
ta geçirilmesi keyfi işten çıkarmala
rın önlenmesi, sendikaları bürokra

tik bir kuruma dönüştüren düzenle
melerin ıslahı oluşturmaktadır.
Çalışma hayatına ilişkin politi
kalarımızın ekonomik zeminini ise
genel ekonomik politikaların getire
ceği iyileştirmelerle birlikte işsizli
ği, yoksulluğu ve gelir dağılımı ada
letsizliğini önleyecek tedbirler oluş
turmaktadır. Bu amaçla Başbakanlık
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
yı Teşvik Fonu İdaresi (Fak-FukFon), Başbakanlık Özürlüler İdaresi
Başkanlığı, Başbakanlık Aile Araş
tırma Kurumu, Sosyal Hizmetler ve

Fazilet Partisi olarak çalışma
hayatı ile ilgili düzenlemelerin
hukuki zeminini Sendikal hak
ve özgürlükleri sınırlayan ve
kullanılmasın zorlaştıran her
türlü yasal engellerin
kaldırılması, ILO normlarının
hayata geçirilmesi keyfi işten
çıkarmaların önlenmesi,
sendikaları bürokratik bir
kuruma dönüştüren
düzenlemelerin ıslahı
oluşturmaktadır.
Çocuk Esirgeme Kurumu, gibi ku
ruluşları Aile Bakanlığı çatısı altın
da toplayarak, teşebbüs yeteneği ve
meslek sahibi yapacak bir Toplum
sal Atılım Projesini (TAP) devreye
sokacağız. Bu proje kapsamında 5
yılda 2.5 milyon gencimizi ve yok
sul aileyi iş sahibi yapmayı hedefli
yoruz.
Bu programın merkezini toplu
mun temel taşı olan aileyi güçlen
dirme düşüncesi oluşturmaktadır.
Bu arada yoksulların, yaşlıların ve
özürlülerin aile içinde bakımını
mümkün kılan bir destek programı
devreye sokulacak, çoçuk ve kadın
işçilerle ilgili her türlü istismarı ön
NİSAN'99

31

HAK-İŞ

leyecek mekanizmalar oluşturula
caktır. Yine Seçim Beyannamemiz
de, müflis birer kurum haline gelen
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'nın
uzun vadede tek çatı altında toplan
ması, Sağlık Sigortası ile Emeklilik
sigortasının birbirinden ayrılarak
nüfusun tamamını sosyal güvenlik
şemsiyesi altına alacak bir düzenle
meye gidilmesini öngörüyoruz.
Özel sigortacılıkla da takviye edile
cek olan bu uygulama gerçekleştiri
lene kadar sosyal güvenlik kurumla
rının daha özerk bir yapıya kavuştu
rulması, SSK yönetiminde işçi ve
işveren kuruluşlarının, Emekli San
dığı'nın yönetiminde memurların,
Bağ-Kur'un yönetiminde ise esnafın
ağırlıklı bir şekilde temsiline imkan
veren bir yapılandırmaya gideceğiz.
Zorunlu Tasarruf kesintilerini
kaldıracak, işveren paylan da dahil
kesintileri maaşlara ilave ederek
fonda biriken parayı hak sahiplerine
dağıtacağız.
Özelleştirme politikalarımızın
esasını ise Halk Bankası ile Ziraat
Bankası dışında yolsuzluk ve hak
sızlıkların kaynağını oluşturan ka
mu bankalarının ki tamamının ve
sadece KİT'leri değil devlete ait bü
tün taşınmazların da özelleştirilmesi
teşkil ediyor.
Burada temel önceliğimiz çalı
şanların haklarının korunması, ser
mayenin tabana ayılması, özelleşti
rilen KİT'lerin üretimine devam et
mesi, satışlarda yöre halkına, çalı
şanlara ve küçük tasarruf sahipleri
nin oluşturdukları şirketlere öncelik
verilecektir.
Asgari ücretten alınan vergi ise 3
yıllık bir süreç içinde kaldırılacaktır.
Seçim beyannamemiz Türkiye'yi
GÜNIŞIĞI'na taşıyacak, bir prog
ramı hayata geçirebilecek bir
niteliktedir.

TÜRKİYE'Yİ
KONUŞMAK

MM
PARTİSİ
1983

Anavatan Partisi'nin öncelikleri,

önemli bir tercih

Türkiye'nin öncelikleridir. Siyase

yapacaktır.

tin özünde, ülke sorunlarına çözüm

2000'li

üretme sorumluluğu vardır. Sorun

nasıl yönetilece

lara çözümler üretmek bir yana, ye

ğinin, ne yönde

ni sorunlar ortaya çıkarmak, top

gitmek

lumsal gerginliği artırmak bu du

nin tercihini ya

rumdan çıkar sağlamaya çalışmak,

pacaktır.

sorumlu siyasetçinin yapacağı iş de

ğildir. Ancak, maalesef ülkemizde,
örneğini Anavatan Partisi mensup

larının temsil ettiği sorumlu siyaset
çilerin yanında, çok sayıda sorum

yıllarda

istediği

Ülkemizin ge
leceğini

dönük

Türkiye sözleşmesinin

Sessiz
Çoğunluğun
Sesiyiz

ilk maddesi çalışan,

üreten, alnının teriyle

Biz, sessiz ço
sesini

ğunluğun

geçimini sağlayan

duyuyoruz. Sessiz

insanlarımızın

runlarını çözmeye

sorunlarıyla ilgilidir.

çoğunluğun

so

talibiz. Hayat pa

halılığı,

işsizlik,

sağlıklı projeksiyonlar yapabilmek

çetelerle, yolsuzluklarla, kirlenmey

için, öncelikle Cumhuriyetimizin

le mücadele, sağlık, eğitim, güven

ilanının 75'inci yıldönümü ile Os

lik başta olmak üzere, sessiz çoğun

manlı Devleti'nin 700'üncü kurulu

luğun tüm sorunlarını çözmek için

Ülkemizde, çalışan, üreten dün

şunun yıldönümünün birlikte kut

yola çıktık. Ülkenin kalkınmasını

yayla rekabet eden büyük bir top

lanmasının ifade ettiği anlamı kav

hızlandırmak için iktidara talip ol

lum kesimi vardır. Bu kesim, siya

ramak zorundayız.

duk.

suz siyasetçi de bulunmaktadır.

setin ve siyasetçinin çok üstünde bir
vizyona sahiptir. Her zaman eleştir
diğimiz köhnemiş, tüm işlevlerini

yitirmiş devlet anlayışı, bugün Türk

siyasetine sirayet etmiş bulunmak
tadır. Siyaset, Türkiye'nin gelişme

si, Türk milletinin huzuru önündeki
en önemli engellerden biri haline

gelmeye başlamıştır.

Siyaset Kurumu Kendisini
Yenilemeli

Bunun için biz, ülkemizin sorun

larının çözüm yoluna girebilmesi
için, öncelikle siyaset kurumunun

kendisini yenilemesi gerektiğine
inanıyoruz.

Cumhuriyetimizin

75'inci ve Osmanlı Devleti'nin
700'üncü kuruluş yıldönümünün ta

şıdığı önemi idrak edebilecek bir si
yaset anlayışını ülkemizde yerleştir

meyi amaçlıyoruz.
Türkiye, 18 Nisan seçimlerinde

Biz, Türkiye'nin ekonomik, si

Çalışkan, atılımcı, inançlı, azim

yasal ve sosyal istikrarının, bu kav

li, genç ve enerjik insan gücümüzü,

rayışın güçlenmesinden geçtiğine

tarihin ve coğrafyamızın bize sun

inanıyoruz. Bunun için 18 Nisan se

duğu imkanlarla birleştirerek, ülke

çimlerine büyük önem veriyoruz.

nin tüm sorunlarını çözebileceğine

Bunun için seçim kampanyamızın

olan inancımız tamdır. Türkiye'yi

odağına sessiz çoğunluğu yerleştiri

21'inci yüzyılın en gelişmiş ilk 10

yoruz. Çünkü sessiz çoğunluk, bu

ülkesinden biri yapma hedefimizin

anlamı en iyi bilen ve ülkenin gele

gerisindeki vizyonumuz budur. An

ceğiyle ilgili en tutarlı beklentilere

cak bu şekilde insan haklarında
yüksek standartlara ulaşabilir, de

sahip kesimidir.

Biliyoruz ki, sessiz çoğunluk

çalışandır, üretendir; köyde de yaşa
yan, şehirde de otursa sürekli büyük
sorunlarla mücadele etmek zorunda

kalandır; derdini anlatmak için çır

mokrasimizi geliştirebilir, istikrarı
mızı sürekli kılabilir, sosyal güven
liğimizi sağlam temeller üzerine
oturtabilir, altyapımızı tamamlaya
biliriz.

pınan, ama sesini siyasetin sağır ku

Bunların gerçekleşebilmesi, si

laklarına bir türlü duyuramayandır;

yasal istikrarın sağlanabilmesine

devlet kapısında horlanan, yönetici

bağlıdır. Çünkü, ancak bu şekilde

lerine güvenini kaybetme noktasına

ekonomideki yapısal sorunlarımızı

gelendir. Kısaca sessiz çoğunluk,

çözebiliriz, çağdaş idari düzenleme

gelecek güvencesini yitirmek üzere

leri hayata geçirebiliriz, eğitim, sağ

olan ve nüfusumuzun yüzde 80'ini

lık, sosyal güvenlik gibi temel alan

oluşturan büyük bir kitledir.

lardaki aksaklıkları giderebiliriz.
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çoğunluğun sesiyiz
Türkiye Sözleşmesi
Halkımız 18 Nisan seçimlerinde

yapacağı tercihle, siyasette istikran
sağladığı takdirde, ülke sorunlarının

esnaf ve sanatkarlann, küçük işlet
mecinin hayat seviyesini yükselten

parti, Anavatan Partisi'dir.

Azınlığa dayalı bir koalisyon

layacaktır. Anavatan Partisi 'nin si

hükümeti olmamıza rağmen, 55'inci

yasi programı, siyasetteki istikran

Hükümet döneminde de, bu alanda

sağlamayı ve ülke sorunlannın çö

önemli çalışmalar gerçekleştirdik.

zümü sürecini başlatmayı amaçla

Memur sendikalarıyla ilgili tasanyı,

maktadır. Bu seçimde halkımıza

tüm gayretimize rağmen, Mecliste

sunduğumuz Türkiye sözleşmesiy

çoğunluğa sahip bulunmadığımız

le, devlet-vatandaş ilişkilerini yeni

için

yasalaştıramadık.

Sosyal

ve eskisinden çok farklı bir zemine

güvenlik sisteminin yeni baştan ele

oturtuyoruz. Bu sözleşme, devletin

alınmasına ve bu çerçevede işsizlik

halkın hizmetine girmesi esasına da

sigortasına geçilmesine ilişkin çalış

yanan, halkımızın beklentileri ve

maları oldukça ileri bir noktaya

öncelikleri konusunda, hiçbir muğ

getirdik. Kayıt dışı ekonominin ve

laklığa kaçmadan, açık ve net sözler

istihdamın kayıt altına alınması için

veren bir belgedir.

çıkardığımız vergi reformunu karar

nü yaptığı açık, şeffaf, temiz, yapıcı,

sorumlu sorunların çözümünü esas
alan siyaset anlayışının tüm partile

rimize

örnek olmasını diliyorum.

Çünkü, bu sözleşme vatandaşlanmı-

lı bir şekilde uygulamaya başladık.
18 Nisan seçimlerinde sessiz

çoğunluğun

gücüyle

iktidara

gelerek, tüm bu çalışmalan sonuç
landırmaya

kararlıyız.

Çalışma

hayatımızın sorunlarını çözmeden,

za, seçimler bitip yeni siyasi yapı

ülkenin sorunlannı çözebilmemiz

lanmalar belirginleştikten sonra si

mümkün değildir. Sosyal banş, ül

yasetçilerden hesap sorma imkanı

kede huzuru kalıcı kılmanın temel

veriyor. Böylece seçimler, anlamsız

şartıdır. 21'inci yüzyıldaki hedef

didişmeler, karşılıklı çamur atmalar,

lerine ulaşmaya hazır bir Türkiye

sonuçsuz çekişmeler arenası olmak

için öncelikle yapmamız gereken,

tan çıkacak, ülkenin gerçek sorunla

tüm toplum kesimleriyle işbirliği

nnın tartışması platformları haline

halinde, sorunlann çözümünü sağ

dönüşecektir.

lamaktır.

"Doğru söz yemin istemez"
Çalışma Hayatı

ANAP

direk kavramını getiren, ücretlinin,

çözümü yolunda hızlı bir süreç baş

Anavatan Partisi'nin öncülüğü

MM

diyerek kamuoyuna açıkladığımız
sözlerimizin sonuna kadar arkasında

Türkiye sözleşmesinin ilk mad

olacağız. Vatandaşlanmızın da, 18

desi çalaşan, üreten, alnının teriyle

Nisan'da bizi destekleyerek sözleş

geçimini sağlayan insanlarımızın

meyi ikmal edeceklerine inancım

sorunlanyla ilgilidir. Ülkemize orta

tamdır.
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Biz, sessiz çoğunluğun
sesini duyuyoruz. Sessiz
çoğunluğun sorunlarını

çözmeye talibiz. Hayat
pahalılığı, işsizlik,
çetelerle, yolsuzluklarla,
kirlenmeyle mücadele,
sağlık, eğitim, güvenlik
başta olmak üzere,

sessiz çoğunluğun tüm
sorunlarını çözmek için

yola çıktık. Ülkenin
kalkınmasını

hızlandırmak için
iktidara talip olduk.

t*
TÜRKİYE'Yİ
KONUŞMAK

D<osyamızla ilgili

Yeter! Hak
rının şahsiyet haklarına tecavüzleri,

olarak, 25.02.1999 tarihinde

Genel Başkan Sayın Tansu ÇİLLER' e çekilen faks

1946'don 21. Yüzyılcı
II. Demokrasi Programı

yargı etkinleştirlerek

önlenecek.

Toplum ahlakını bozucu yayın ya

sorularımıza cevap verilmedi.

pan basın-yayın organları etkin bir

Müteaddit aramalarımıza rağmen, cevabın gel

şekilde denetlenecek.

memesin nedeniyle örnek alınan tüm partilerin

Yargı Bağımsızlığı: Yargı siya

görüşlerini yansıtma niteyimiz gereği, DYP'nin

Milletin Olacak

dosyamızla ilgili görüşlerini partinin

setten arındırılacak, yargıç güvence

21. Yüzyıla

si tam olarak sağlanacak. Hakim sa

II.

"1946'dan
Demokrasi Programı" adlı

yısı artırılarak, 'sulh' ve 'tahkim'in

çalışmadaki ifadeleri ele aldık.

Siyasal Hukukun

Hak Milletin Olacak

Demokratikleşmesi

Yaşadığımız bütün problemlerin
temelinde demokrasi eksikliği var
dır. Doğru Yol Partisi Türkye'nin

anayasası olmaktan çıkıp, bireysel

gücünün, refahının, mutluluğunun,

hak ve özgürlükler genişletilecek.

huzurunun ve büyükler arasında bü

Anayasa iç ve dış güvenlik, barış ve

yük ülke olmasının sırrını 'Tam De
mokrasi'de görmektedir.

Sivil Anayasa: Anayasa tepki

adalet ve eğitim hizmetlerinin üstle

yaygınlaştırılması ile yargı hızlandı
rılacak. Eskiyen metruk kanunlar

değiştrilecek. Vatandaşlara hukuk
alanında ücretsiz danışma hizmeti
verilecek. Cezaevleri ıslah dilecek.

Suç tanımları basitleştirlecek. Dev
lete karşı suç tanımı daraltılacak.

nen etkin ve dinamik bir devlet yapı

Devlet Örgütlenmesi: Devlet

Tam demokrasi için Büyük Değ-

sı öngörecek. Atanmış organları,

asli görevi olan; adalet, barış, iç ve

şim Hedefleyen II. Demokrasi Prog

halk iradesinin üstüne çıkmasını en

dış güvenlik, dış ilişkler ve eğitim

ramı

gelleyecek. Başkanlık Sisteminin

alanına dönecektir. Merkezi idarenin

avantajlarından yararlanacak.

gücü yerel yönetimlere ve özel sek

- Devletin görev ve sorumluluk

larının 'Tam Demokrasi' le uyumlu
hale getirilmesini,
- Devlet-vatandaş ilişkisinde va

tandaşın tartışılmaz önceliğini,

Siyasal Partiler Kanunu: Par
ti Genel Başkanlığı süresi 5 olağan

kongre ile sınırlandırılacak, üye ka

yıtlarına hakim denetimi getirilecek.

töre devredilecek. Bakanlık sayısı

25 le sınırlandırılacak. Mahalli ida

relerde atanmışların yerine seçilmiş
lerin ağırlığı temin edilecek, tüm ka

rar organları seçimle gelecek kişiler

- Birey hak ve özgürlüklerin en

Milletvekili, Belediye Başkanı, Be

kamil manada güvence altına alın

lediye Meclis Üyeleri, İl Genel

ması,

Meclis Üyelerinin seçimi bütün üye

Devlette şeffaflık sağlanacak.

lerin katılımıyla ön seçimde belirle

Devlet sırrı kavramı sınırlandırıla

necek.

cak. İhale yasası değiştirilip şeffaf-

- Türkiye'yi çağdaş ülkeler arası

na katacak dev projeleri,
- Ekonominin adalet ve halkı re

Seçim Kanunu: Seçimler ço

kabet prensibi içinde güçlendirilme

ğunluğun terchini yansıtmak üzere

sini,

iki turlu yapılacak. Seçim harcama

- İnsan onuruna yaraşır bir top

ları yargı marifetiyle denetlenecek

lumsal hayatı kuracak düzenlemele

tir. Seçmene tarcih hakkı yeniden ta

ri kapsamaktadır.

nınacak.

den oluşacak.

landırılacak. Özelleştirme ihaleleri

televizyonlarda halka açık olarak
yapılacak. Yöntimde vatandaşın be

yanına güvenilip, bürokrasi azaltıla

cak.

Ekonomi ve Çalışma Hayatı

Doğru Yol Partisi, bu projelerin

Medyanın Demokratikleşmesi:

Devlet ekonomik girişimciliği

tamamını iktidarının ilk sekiz ayında

Medyada haksız rekabet ve tekelleş

terkedecek, bireysel girişimcilik

uygulamaya sokacaktır.

me önlenecek. Basın-Yayın organla-

önündeki engelleri kaldıracak.
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Milletin Olacak"
Sermaye

tabana

yayılacak,

İşçi-Memur kavramı yerine çalı

ekonomiye katkıları

şanlar kavramı öne çıkartılacaktır.

çekleştirilecek,»

azami düzeye çıkartılacak. Ekono

Sendikaların ücret sendikacılığı ye

birimleri arasında, rasyonel ve etkin

mide Hak Düzeni adı verdiğimiz

rine toplumsal ve ekonomik alanlar

bir koordinasyon sağlanacaktır.

ekonomi programımızı uygulayaca

da çözüm üreten merkezlere dönüş

Bu çerçevede,

ğız.

Kamu açıklarının azaltılması

mesi teşvik edilecek. 1475 Sayılı İş
Yasası ile 657 sayılı Devlet Memur

Vergi Reformu, • Sosyal Güven

etkin bir istikrar programı ile sağla

nacak. Ekonomde bütçe disiplini ge

ları Kanunu birleştirilerek tek bir ça

tirilecek. Özelleştirmede dört yıl

lışma yasası oluşturulacak.

KOBİ'lerin

içinde 28.9 Milyar Dolar tutarında
bir gelir hedeflenmiştir.
Ekonominin bel kemiği olan sos

yal işlevleri de bulunan KOBİ'leri

zengin programlarla teşvik edilecek
tir.
Sosyal Güvenlik: Emeklilik yaşı
yeniden düzenlenecek.
Sigortasız çalışma ve çalıştırma
önlenecek. Sosyal Güvenlik Kurum
ları yeniden düzenlenecek. İsteğe
bağlı bir sistem olarak özel ve mun
zam sigortacılık desteklenecek.

mali ve parasal düzenlemeler ger
Ekononmik karar

lik Reformu, • Mali Piyasaların Ye
niden Yapılandırılması, • Özelliştir-

me, • Bütçe disiplini gerçekleştirile

Tarım kuruluşları, doğrudan çift

cektir. • Özelleştirmede dört yıl içe

çiye devredilecektir. Tarım Kredi

risinde 28.9 Milyar Dolar tutarında

Koopratiflerinde yapıldığı gibi, Ta

bir gelir hedeflenmiştir.

rım Satış Kooperatifleri çiftçiye

devredilecek. Hayvancılık teşvik

edilecek.
Enflasyonla Mücadele
Enflasyonla Mücadelede fiyat is

tikrarının sağlanması temel hedeftir

Sürdürülebilir İstikrar
Sürdürülebilir istikrar ancak ik

tisadi ve siyasi liberalizmin tam

olarak sağlanmasıyla mümkün olur.

• Liberalizmin olmadığı yerde gizli

Bunun için, • Kamu açıklarının
azaltılması etkin bir istikrar progra

mı ile sağlanacak, • Yapısal, idari,

korumacılık önlenemez.
Bu ilkeler ekonomiye egemen

kılınacaktır.

t
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edyada haksız
kabet ve
kelleşme
inlenecek.
Basın-Yayın
organlarının
şahsiyet haklarına
tecavüzleri, yargı
etkinleştirlerek
önlenecek.
Toplum ahlakını
bozucu yayın
yapan
basın-yayın
organları etkin bir
şekilde
denetlenecek.

"Sendikal Haklar İçin

TÜRKİYE'Yİ
KONUŞMAK

gelmeleri de gereklidir. Anayasanın
Dosyamda ilgili olarak, 25.02.1999 tarihinde DSP

82'inci maddesi sendika ve meslek

Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Bülent ECEVİT'e

odası yöneticilerinin, denetçilerinin,

c

çekilen faks sorularımıza cevap verilmedi.
Müteaddit aramalarımıza rağmen, cevabın gelme

mesi üzerine, örnek alınan tüm partilerin görüşlerini

milletvekili olabilmelerini yasakla

S

yansıtma niteyimiz gereği, DSP'nin dosyamızla ilgili

hatta avukatlarının aynı zamanda

—v

i

bir ayıbı olan bu yasağın kalkması

görüşleri partinin DEMOKRATİK SOL PARTİNİN

SEÇİM BİLDİRGESİ 1999 adlı doküman ve özet

-e*:
aifejMMaest

metninden, aktarılmıştır,

DSP'nin Türkiye'ye Bakışı
- Ulusal Birlik - İnançlara Saygı

lı Laiklik - Demokrasi - Hakça Dü
zen - Gençliğe; Geleceğe Yatırım -

Güçlü ve Saygın Türkiye

maktadır. Demokrasimizin büyük

için DSP, iki kez girişimde bulun

muştur, ama sonuç alamamıştır. Se

yi de olumsuz yönde etkilemiştir.

Türkiye'nin, artık bu yanlışlardan
sorumlu olan partileri ve kadroları
bir kez daha sırtında taşımaya ta
hammülü yoktur.

kalkması için yeni bir girişimde bu

lunacaktır.
Milletvekili yaşı 30'dan 25'e

inecek. Nüfusumuzun % 60'ı 25 ya

Yapacaklarımız

Önümüzdeki seçimler Türkiye

çimlerden sonra DSP, bu yasağın

şın altındadır. Fakat Anayasaya gö

re, milletvekili olabilmek için 30 ya

için bir dönün noktası olacaktır. Tür

Yönetime Etkin Katılım: De

şını doldurmuş olma koşulu vardır.

kiye Bugünü ve geleceği için karar

mokraside yönetime sağlıklı işler-

O yüzden siyaset gençliğin dinamiz

kilk kazandırabilmenirf başta gelen

minden, idealizminden ve katılımın

koşulu katılımcılıktır; toplum ke

dan büyük ölçüde yoksun kalmakta

simlerinin kararlara ve uygulamala

dır. DSP, milletvekili yaşını en az

ra etkin katılımıdır.

25'e indirilmesi konusundaki giri

verecektir. Ya ülke kaynaklarını ge
reğince değerlendiremeyen, yolsuz
luklar içinde boğulan, toplumsal de
ğerlerin yozlaşmasına yol açan, iş

sizliğe, yolsuzluğa çare bulamayan

şimlerini de ısrarla sürdürecektir.

20 yıllık iktidar anlayış ve uygula

Bu amaçla DSP iktidarı, hükü

malarının sürmesi yönünde bir se

metle birlikte işçi, girişimci, çiftçi

54. Madde (Grev ve TİS'le

çim yapılacak; ya da son 20 yıllık

ve esnaf ve sanatkarlar temsilcileri

ilgili): Anayasanın 54'üncü maddesi

kısa sürede, önce hükümet ortağı,

nin ülke yönetimine ve ekonomik ve

işçilerin 1963'de kazandıkları toplu

sonra dürüst seçim taahhüdü ve si

sosyal sorunların çözümüne etkin

yasi rakiplerinin de onayı ile tek ba

katılımını sağlamaya kararlıdır. Bu

şına iktidar olan DSP'nin çağdaş de

yıl 8 Şubat günü yapılan EKONO

mokratik, müreffeh ve onurlu bir

Türkiye için kararlı, yetenekli ve dü
rüst kadrolarının daha güçlü olarak
işbaşına gelmesi sağlanacaktır.

Geçmişte ekonomide ve sosyal

MİK VE SOSYAL KONSEY top
lantısında o yönde somut bir adım

atılmıştır.

sözleşme ve grev haklarına büyük
kısıntılar getirmiştir. DSP, bu Ana

yasa hükmünün değiştirilmesi için

girişimlerini seçimlerden sonra da
sürdürecektir.

Memurlara Grev Hakkı: Me

Anayasa Değişikliği

alanda izlenen yanlış politikalar top

82. Madde; Örgütlü toplum ke

lumsal barışı da ekonomik gelişme

simlerinin TBMM'de etkin duruma
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murların belirli ölçeler içinde toplu
sözleşme ve grev haklarına kavuşa

bilmeleri için çabalarını da sürdüre

cektir.

Anayasa Değişiklikleri Planlıyoruz"
DGM'nin

yapısı

değişecek:

gündeki ve insan haklarındaki eksik

DSP, Devlet Güvenlik Mahkemele

liklerimizi gidermek için de, DSP,

rinin yapısını değiştirmek için ge

gereken çabayı gösterecektir.

rekli Anayasa değişikliğini gerçek
leştirme girişiminde bulunacaktır.

Kalkınma köyden başlayacak:

Kırsal kesimin ihmali büyük kentle

YÖK Özerk olacak: YÖK'le il

re göçe neden olmuş, çarpık kent-

gili Anayasa hükümlerinde yapıla

leşnmeyi hızlandırma; bu etkenler

cak değişikliklerle üniversite özerk

de sosyal sorunlarımızı ağırlaştırmış

liğini de daha ileri ölçüde gerçekleş

ve kültür çatışmalarına yol açmıştır.

tirme girişiminde bulunacağız.

Tarım, hayvancılık ile birlikte atıl

Özelleştirmede

bağımsızlık

kaygısı: Anayasanın özelleştirmeyi

kaynakların değerlendirilmesi yapı
lacaktır.

Ekonomi

güçleştirici hükümlerini de, bağım

Eğitim ve Gençlik: 8 yıllık zo

sızlığımızı zedelemeyecek ölçüler

runlu ilköğretim kız çocuklarının da

içinde, değiştirmeye çalışacağız.

eğitiminden daha geniş ölçüde ya

rarlanmasını sağlamaktadır. Meslek
Özgürlük ve İnsan Hakları

ve sanat öğrenimi özendirilerek kal

Ulusal birliği, ülke bütünlüğünü

kınmamız için gerekli önsan gücü

ve laikliği tehlikeye düşürmeyecek,

nün yeterli düzeye varması yolunda

genel ahlakı yozlaştırmayacak ve

gerekli adımlar atılmaya başlanmış

terör eylemlerini cür'etlendirmeye-

tır. Üniversitelere girişte iki sınav

cek ölçüler içinde, anlatım özgürlü-

yerine, tek sınav uygulamasına ge

Geçmişte ekonomide ve
sosyal alanda izlenen
yanlış politikalar
toplumsal barışı da
ekonomik gelişmeyi de
olumsuz yönde
etkilemiştir. Türkiye' nin,
artık bu yanlışlardan
sorumlu olan partileri ve
kadroları bir kez daha
sırtında taşımaya
tahammülü yoktur.

çilmiştir.

- Halk ortaklıkları ve KOBİ'ler
üretken yarıtımlara özendirilecektir.

- Dünya krizinden olumsuz yön

de etkilenen girişimcilere yardımcı

olunurken işçi çıkartmalarından ka
çınılması önemle vurgulanacak.
- Bankalarla ilgili yasada, banka

ların üretime ve dışsatıma daha etki
li biçimde destek olmaları sağlana

cak.
- Kayıt dışı ekonomi alanı olabil

Sosyal Güvenlik

diğince daraltılacak, ve kayıtdışın-

- SSK'nın sorunlarını çözecek
reform tasarıları hazırdır.

- DSP iktidarı bu konuyu önce
likle ele alacaktır. Sosyal güvenlik

haklarında eşitlik sağlanacaktır.

dan kayıt içine geçiş yolunda iyiniyetlerini gösteren kuruluşlara özen

dirici kolaylıklar sağlanacaktır.
- Tüm işçilerin sosyal sigortalar

kapsamına alınmasına önem verile

cektir.

- İşsizlik Sigortası uygulanmaya

-Özelleştirmede halk katılımı,

başlayacaktır. Çiftçiler sağlık sigor

toplum yararı ve iş güvenliği özenle

tası kapsamına alınmıştır.

gözetilecektir.
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"Enflasyonu 2 Yılda

Dosyamızla ilgili olarak, 25.02.1999 tarihinde Genel
Başkan

Sayın

Deniz

BAY KAL'a

faks

çekilen

sorularımıza cevap verilmedi.

Müteaddit

aramalarımıza

rağmen,

cevabın

gelmemesi nedeniyle örnek ahnam tüm partilerin
görüşlerini

yansıtma

niteyimiz

gereği,

C\l

CHP'nin

dosyamızla ilgili görüşlerini partinin ÇÖZÜM 2000

adlı seçim beyannamesi' ndeki ifadelerini aktardık.

Artık Türkiye'nin hırsızlığa, soy
guna, çetelere, teröre, adaletsizliği
ve eşitsizliğe tahammülü kalmamış
tır.
Siyaset, sorunları doğru tanımla
ma ve çözme sanatıdır. Yıllardır iz
lenen politikalar sonucunda bugün
Türkiye'de, büyüyen değil, küçülen,
verimsiz, adaletsiz bir ekonomi var.
Yarışmanın yerini siyasi kayır
ma, verimliliğin yerini siyasi hima
ye almış. Bu bir sorundur.
Siyasal kirlenme ve siyasal yol
suzluklar her düzeyde yaygınlaşmış,
soruşturulamaz hale gelmiştir. Bu
bir sorundur.
Devletin sosyal niteliği hızla
kaybolmaktadır. Eğitim, sağlık, pa
raya bağımlı olmuştur. Sosyal gü
venlik anlamını yitirmektedir. Bu bir
sorundur.
Laik demokratik Cumhuriyet,
duyarsız iktidar partilerinin tümünde
zaafa uğramıştır. Bu bir sorundur.
Gelecek vaatler üzerine değil,
'çözüm' üzerine kurulmalıdır.
CHP'nin özlediği ve önerdiği
Türkiye, ahlakın, namusun, erdemin
ve emeğe saygılın Türkiye'sidir.
Temiz Siyaset'i ve Dürüst Yöne
tim' i ülkemizde kurumsallaştıracağız.
- Milletvekillerinin ve kamu gö
revi yapmakta olan tüm yöneticile
rin, her yıl 'Mal ve Servet Beyanı'nda bulunmasını, bu bildirimlerin

CUMHURIYL I HALK PAKI ISI
Aydınlık Türkiye'nin temeli

kamuoyunun denetimine açık tutul
masını sağlayacağız.
- Milletvekillerinin davranış ve
ilişkilerini denetleyecek TBMM
Etik Kurulu'nun kurulmasını,
- Siyasi partilerin ve milletvekili
adaylarını seçim harcamalarının Ba
tılı demokrasileri normlarına göre
sınırlanmasını ve denetlenmesini,
- Memurin Muhakemat Kanun-u
Muvakkatı'nı kaldırarak suç işleyen
memurların gecikmesiz yargılanabilmesini,

Devleti faiz yükünden
kurtaracağız. Aşırı borç ve faiz
yükünden enflasyona ve dövize
endekslenerek piyasa

koşullarında normal ölçülere
indirilmesi hedefimizdir.
- Başbakan ve bakanların, görev
leri süresince mal varlıklarının yö
netiminin kayyuma devredilmesini
sağlayacağız.

ÇÖZÜM 2000
1. Yönetimde ahlakı egemen kı
lacağız.
2. Üretken ve yarışmacı pazar
ekonomisini kuracağız.
3. Sosyal devleti kuracağız.
4. Laik Cumhuriyeti ödünsüz ko
ruyacağız.
NİSAN'99
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5. İnsan haklarını, hukuk devleti
ni, çoğulcu demokrasiyi egemen kı
lacağız.
6. Türkiye'de huzur ve iç barışı
egemen kılacağız.
7. Devleti tepeden tırnağa yeni
den yapılandıracağız.
8. Gençlerimiz için yeni bir dün
ya kuracağız.
9. Kadın ve erkeği eşit Türkiye,
hedefimizidir.
10. Türkiye'ye güçlü, önder bir
ülke yapacağız.
18 Nisan seçimleri bir fırsattır.
2000 yılı önümüzde...
Türkiye bugünlere, sağ partilerin
boş vaatleri ve yanlış uygulamala
rıyla geldi. Ancak 2000'li yıllara
sancılarla, umuzsuzlukla, karamsar
lıkla girmek istemiyor. Ülkemiz için
özlemlerimiz var. Türkiye'nin gele
ceğini umut ve güvenle kurmak isti
yoruz. İşte bu yüzden, 18 Nisan se
çimleri tarihi bir fırsattır.
18 Nisan seçimleri, Türkiye için
sona eren yüzyılın en farklı ve en
önemli seçimidir.
Bu seçim, yeni bir "bozuk düzen"in değil, "özlediğimiz çö
zümcün seçimi olmalıdır.
- Devletin sosyal, siyasetin de
mokrat, ekonominin üretken ve ya
rışması olmasını hedefliyoruz.
- Herkese çalışma olanağı sağla
yan, güçlü, yarışmacı, hızlı büyü
yen, örgütlü , emeğe ve çevreye du
yarlı bir ekonomi kuracağız.
- Ekonomi ve siyaset anlayışımı
zın odağında 'insan' vardır.
- Ülkede tam istihdamın sağlan
ması, herkese iş olanağının yaratıl
ması devletin temel görevidir. Hem
daha fazla üretim, hem daha adaletli
yaplaşma.
- Enflasyonu 2 yılda 'tek haneli'
rakama indireceğiz. İlk yıl % 20'ye,
ikinci yılın sonunda tek haneli rama-

Tek Haneli Rakama İndreceğiz"
ka indireceğiz. 2 Yıllık İstikrar ve
Acil Onarım Programı'nı uygulama
ya koyacağız.
- Ekonomik ve Sosyal Konsey'i
işçi, memur, esnaf, üretici, tüketici
ve özel kesim örgütlerinin temsilini
artıracak şekilde yeniden yapılandı
racağız.
- Kayıt dışı ekonomiyi de kapsa
yan adil, çağdaş, uygulaması basit
bir Vergi Reformu yapacağız.
- Emek gelirleri üzerindeki vergi
yükünü azaltacağız, asgari ücreti
vergi kapsamı dışına çıkaracağız.
- Devleti faiz yükünden kurtara
cağız. Aşırı borç ve faiz yükünden
enflasyona ve dövize endekslenerek
piyasa koşullarında normal ölçülere
indirilmesi.
- İç borç stokunun, özelleştirile
cek kuruluşların hisseleriyle, doğru
dan takas yöntemi uygulayarak azal
tılması.
- Uluslararası finans kuruluşla
rından finans kuruluşlarından uzun
vadeli, uygun koşullu dış borç sağ
lanması önlemleriyle faiz oranlarını
indireceğiz, faiz vurgununa son ve
receğiz.
- Özelleştirmelerde toplum yara
rını ve şeffaflığı gözeteceğiz. Özel
leştirme uygulamalarında, tekellerin
yaratılmamasına, mülkiyetin tabana
yayılmasına, ülke yararının gerektir
diği durumlarda yabancı sermayenin
kontrol alanının sınırlandırılmasına,
tüketicinin korunmasına, ulusal üre
tim kapasitesinin artırılmasına özen
göstereceğiz.
Çalışanları mağdur eden özelleş
tirme uygulamalarına son vereceğiz.
- Özelleştirme sürecinde çalışan
ların
- Keyfi olarak işten çıkarılarak
veya işsiz bırakılarak,
- Kazanılmış haklardan mahrum
bırakılarak,
- Sendikasızlaştırma baskısı altı
na alınarak,

- Taşeron uy
gulamaları yay
gınlaştırarak
mağdur edilme
sine son verece
ğiz.
Geçmiş I
mağduriyetleri
gidereceğiz.
- Özelleştir
meleri, özel kı
dem tazminatı,
emeklilik, işsiz
lik sigortası, yeni
meslek ve beceri
kazandırma pro
jeleri eşliğinde
gerçekleştirece
ğiz.
- İşsizliği yok etmek temel hede
fimiz olacak. Ekonomide sağlana
cak hızlı büyümeyle tarım-sanayihizmet sektörlerinde, her yıl ortlama
500.000 yeni istihdam olanağı sağ
layacağız.

Enflasyonu 2 yılda 'tek
haneli' rakama
indireceğiz. İlk yıl %
20'ye, ikinciydin
sonunda tek haneli
ramaka indireceğiz. 2
Yıllık İstikrar ve Acil
Onarım Programı'nı
uygulamaya koyacağız.
- Hayvan üreticisini destekleye
ceğiz. Hayvancılık Müsteşarlığı ku
racağız. Anadolu'nun her uygun yö
resinde, düşük faizli krediyle ahır
besiciliği projelerini destekleyece
ğiz.
- Güneydoğu Anadolu'da köyün
den zorunlu olarak göç etmiş olan
ailelerden arzu edenlerin "Köye Dö
nüş Projesi" çerçevesinde maddi
destek vererek ve "güvenlik"lerini
sağlayarak köylerine göre dönmele
rini gerçekleştireceğiz.
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- Çalışan, emekli, işsiz, engelli,
yaşlı bakıma muhtaç, ev kadını ve
çiftçi bütün yurttaşlarımızı kucakla
yan çağdaş Ulusal Sepya! Güvenlik
Sistemi oluşturacağız. Sigortasız
yurttaş bırakmayacağız.
- Sosyal Güvenlik Sistemi fonla
rını etkin yönetim anlayışıyla değer
lendirerek Sosyal Güvenlik Bankası
kuracağız. İşsizlik Sigortasını kura
cağız.
- Polis, yargı, kolluk gücü, silah
lı kuvvetlerin sivil olmayan mensup
ları, hakim ve savcılar dışındaki ka
mu çalışanlarının grevli toplu söz
leşme hakkı verilmesi için Anayasa
değişikliğine öncülük edeceğiz.
- Başta İçişleri ve Milli Eğitim
bakanlıkları olmak üzere, devlet ida
resindeki köktenci kuşatmayı kaldı
racağız.
- Devlet Güvenlik Mahkemele
ri'ni çağdaş Sivil Uzmanlık Mahke
meleri olarak yeniden düzenleyece
ğiz.
- Radyo ve Televizyon Üst Kuru
lu (RTÜK)'ü kaldıracağız.Yerine
medya meslek örgütlerinin katılımı
na açık, çağdaş ve demokratik bir
kurum kimliğiyle Radyo Televizyon
Yüksek Kurumu'nu oluşturacağız."

TÜRKİYE'Yİ
KONUŞMAK
Geçen yıl, milletçe Cumhuriyeti
mizin 75. yıldönümünü kutladık. Bu
yıl ise, mirasçısı olduğumuz Osmanlı
İmparatorluğu'nun 700. Kuruluş yıl
dönümünü kutluyoruz. Bu tarihler,
milletimiz açısından çok önemli, çok
anlamlı yıldönümlerini ifade ediyor.
Dünyanın en zor, en hassas coğrafya
sında altı asrı aşkın bir süre ayakta
her millete, her devlete nasip olmaz.
Herkesçe bilinen ve kabul olunan
bir gerçektir ki, demokrasi, insanoğ
lunun bu zamana kadar ülke yönetimi
açısından ulaştığı son merhaledir. Fa
kat demokrasi rejimlerin de aksayan
tarafları vardır. Demokrasi belki en
mükemmel yönetim şekli de değildir.
Ama bilinen en iyi yönetim şekli ol
duğuna şüphe yoktur.
Demokratik rejimler, nazlı çiçek
ler gibidir, özen ister, sevgi ister, sev
gi ve sabır ister. Özen ve sabır göste
rilmediği takdirde de gelişimi yavaş
lar, zamanla da sararıp solar.
Türkiye'nin durumu biraz da bu
na benzemektedir. Yıllardır demokra
si nutukları atılmasına ve demokra
tikleşme paketleri hazırlanmasına
rağmen, bir türlü yeşerip çiçek açamayan bir demokrasimiz var.
Burada akıllara bazı soruların takılmaması mümkün değildir. En basit
anlatımıyla, halkın kendini yönete
cekleri seçmesi ve denetlemesi süreci
olan demokrasi, ülkemizde niçin gelişememekte ve sürekli tıkanmaktadır?
Hemen her parti prensip olarak de
mokrasiyi benimsediği halde, bunun
uygulamaya yansıması için farklı ol
maktadır? Ülke olarak bizim eksiği
miz nedir?
Mesele, ne milletimizdedir, ne de
demokrasinin temel kurallarındadır.
Mesele, öncelikle yöneticilerdedir, si
yasetçilerdedir. Mesele, idealizmin
kayboluşundadır, ülke menfaatlerinin
geri plana itilmesindedir, siyasetin
ahlaki bir temelden mahrum olmasın
dadır.
Bir ülke tasavvur edin ki, iktidar

"18 Nisan, Cumhuriyet
da farklı, muhalefette farklı davranan
liderlere ve partilere sahip olsun. Bir
ülke düşünün ki, milletinin temel de
ğerlerini sürekli tartışıp tarihiyle sü
rekli kavga eden aydınlara ve siyaset
çilere sahip olsun. Bir ülke düşünün
ki, halkın temel meseleleri için bir
araya gelip uzlaşmakta zorluk çekil
sin.
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi,
bir de gelir dağılımı her geçen yıl bi
raz daha bozulsun, yoksulluk ve yol
suzluk diz boyu olsun, devlet adalet
dağıtmakta yetersiz kalsın.

Bugün ülke yönetimine
talip olan bir parti olarak,
kendimizi, gelecek
kuşaklara aydınlık
yarınlar hazırlamakla
yükümlü görüyoruz.
Türkiye sahipsiz,
insanlarımız çaresiz
kalmasın diyoruz. Çünkü
bizler, görev ve
sorumluluklarımızın
farkındayız.
Şimdi soruyoruz, bu tablo ile son
yılların Türkiye'si arasında ne fark
vardır? İşte bunun için ülkemizde hu
zur, kardeşlik ve güven duygusu za
yıflamıştır. Bunun için demokrasi ve
adalet sistemi sağlıklı bir şekilde işleyememektedir.
Özgürlük istemek, en mükemmel
demokrasiyi getireceğini söylemek,
tek başına hiçbir değer ifade etmez.
Bu durumda ne yapmalıyız? Türk
Milleti'ni, bu aziz vatan topraklan
üzerinde yaşayan bütün insanları na
sıl mutlu edeceğiz? Demokrasiyle
Cumhuriyetin sımsıkı kucaklaştığı,
halkı mutlu, devleti güçlü lider Türki
ye'yi nasıl inşa edeceğiz?
İşte, bu sorulara siyasi partilerin
verdiği cevaplar, onların kimliğini de
ortaya koyar. Diğer bir ifadeyle, par
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tileri birbirinden ayıran çizgi, bu so
ruların cevaplarında gizlidir.
Bizler de demokrasiyi aynı Cum
huriyetimiz gibi, temel bir siyasi ter
cih olarak benimsiyoruz. Çünkü, biz,
milletimizin siyasi eğilimlerine, bek
lentilerine saygılıyız. Milletimizin
modern hukuk devletine bir an önce
kavuşmasını arzulamaktayız.
Bizler, aynı zamanda milliyetçi
yiz. Mensuplarının yürekleri Türkiye
sevdasıyla dolu olan bir partiyiz. Mil
letimizin değerlerine, özlemlerine,
hassasiyetlerine çok önem veriyor,
düşünce dünyamızı onlarla yoğuruyoruz. Güzel Türkçe'miz başta olmak
üzere bizi biz yapan bütün milli ve
manevi değerlerimizi, geçmişten geleceğ taşımamız için bizlere emanet
edilen tarih ve kültür hazinesi olarak
görüyoruz.
Bizler, görüşlerimizde, düşünce
lerimizde samimiyiz, tutarlıyız ve ka
rarlıyız. Özü ve sözü bir olmaya her
zaman özen göstermeye çalışıyoruz.
Şanlı geçmişimizle sürekli övünüyor,
ama bir gözümüzle hep geleceğe ba
kıyoruz. Türkiye'nin durmadan yeni
ufuklara doğru koşmasını arzuluyo
ruz.
Bugün ülke yönetimine talip olan
bir parti olarak, kendimizi, gelecek
kuşaklara aydınlık yarınlar hazırla
makla yükümlü görüyoruz. Türkiye
sahipsiz, insanlarımız çaresiz kalma
sın diyoruz. Çünkü bizler, görev ve
sorumluluklarımızın farkındayız.
İşte bizim farklılığımız buradadır.
Milliyetçi Hareket'i ayrıcalıklı yapan
budur.
Milliyetçi Hareket Partisi, geç
mişte olduğu gibi, bugün de kendi pa
yına düşeni layıkıyla yerine getirme
ye çalışmaktadır. Yarın da getirmeye
devam edecektir.
Bu görev ve sorumluluk aşkı, va
tanımızı ebediyete kadar var kılma
kararlığı, hiç sönmeyen bir meşale gi
bi, hep parıldayacaktır. Bizim iktida
ra talip olmamız, lider ülke vizyonu

nu seslendirmemiz bu sebepledir.
Program ve projelerimiz yeni bin yı
lın eşiğinde yenilenmiş bir Türkiye
özlemini gerçek yapmaya yöneliktir.
Halkımızın arzuladığı siyasi davranış
tarzlarını, üslubu, dürüstlüğü siyasete
hakim kılmak içindir. Toplum hayatı
nın bütünü tehdit eder hale gelen yok
sulluğu ve yolsuzluğu kökünden ka
zımak içindir.
Bütün bu alanlarla ilgili hazırlık
lar yapılmış, partimizin kurumlaşma
sürecine hız verilmiştir. Bir taraftan
ülke meselelerine yönelik tespitler
yapılır, proje ve raporlar hazırlanır
ken, diğer taraftan teşkilat mensupla
rımız eğitiminden geçirilmiştir. Milli
yetçi Hareket, şu anda halkımızın
beklentilerini bilen, özlemlerine ce
vap veren, Türkiye'nin en güçlü, en
hazırlıklı partisidir.
Siyasi partiler ve seçimler demok
rasiler açısından vazgeçilmez kurum
lardır. Seçimlerin sağlıklı ve adaletli
bir şekilde yapılması, halkın istek ve
beklentilerinin siyasi mekanizmalara
çok iyi yansıması için elzemdir. Ben
zer şekilde, siyasi partilerin yapıları,
programlan ve söylemi de demokra
silerin gelişimi üzerinde belirleyici
dir. Bu kurumlarda meydana çıkacak
aksaklıklar, demakrasiyi de ister iste
mez olumsuz etkileycektir. Bunun
için, siyasi partilerin ve siyasetçilerin
sorumlulukları tahmin edilenden çok
farklıdır.
Seçmenlerimiz de her demokratik
rejimde olduğu gibi, vatandaşlık gö
revlerini büyük bir sorumluluk duy
gusuyla yerine getirmekle yükümlü
dür. Her vatandaşımız, vatanına, de
ğerlerine ve geleceğine sahip çıkmak,
ülke meselelerine karşı duyarlı olmak
zorundadır.
Bu sebeple çok partili siyaset tari
himizin en kritik, en önemli seçimle
rinden biri olan önümüzdeki seçimle
re karşı, ilgisini esirgememelidir.
Türkiye'nin kaderinin oylanacağı,

yeni yüzyıla merhaba diyeceği kadro
ların belirleneceği seçimlere ağırlığı
nı koymalıdır.
İşte, öncelikle bu sebeple, uzun
bir süreden beri, 18 Nisan seçimlerini
çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini
ifade ediyoruz. Bu dönemde ekeceği
miz, dürüstlük ve kardeşlik tohumla
rının, hizmet yarışı azminin çok
önem arz ettiğine inanıyoruz.
MHP bugün de, 12 Eylül öncesin
de de, bütün programlarında ve seçim
beyannamelerinde bu konulara büyük
önem vermiş bir partidir. Bahsettiği
niz konular şu anda da parti progra
mımızda ve seçim beyannamemizde
en ağırlıklı konular olarak yer almış
tır. Arge çalışmalarımızın raporları
olarak yayınlanan pek çok kitapta da
aynı konular uzman kadrolarımızca
incelenmiş bulunmaktadır. Enflas
yonla ilgili olarak, özelleştirme konu
sunda, milli sosyal güvenlik politika
ları konusunda, milli sağlık politikası
ve sistemi konularında kitaplarımız,
araştırma ve inceleme raporlarımız
kamuoyu bilgisine sunulmuştur. Aynı
konular seçim beyannamemizde ve
seçimlere dönük olarak hazırlanan
broşürlerimizde yer almıştır.
Onun için burada bu ayrıntılara
girmeyi mümkün görmüyorum.
Yoksulluğa, yolsuzluğa, vizyonsuzluğa son vermek için geliyoruz.

Çok partili siyaset
tarihimizin en kritik, en
önemli seçimlerinden biri
olan önümüzdeki
seçimlere karşı, ilgisini
esirgememelidir.
Türkiye'nin kaderinin
oylanacağı, yeni yüzyıla
merhaba diyeceği
kadroların belirleneceği
seçimlere ağırlığını
koymalıdır.
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Demokratik rejimler, nazlı
çiçekler gibidir, özen ister,
sevgi ister, sevgi ve sabır
ister. Özen ve sabır
gösterilmediği takdirde de
gelişimi yavaşlar, zamanla
da sararıp solar.
İşçi, emekçi, çiftçi, memur, işsiz artık
sahipsiz kalmasın diye geliyoruz.
Sevgiyi, kardeşliği, adaleti, huzuru
hakim kılmak için geliyoruz. Biliyor
ve inanıyoruz ki, insanlarımız kendi
lerini güven ve huzur içinde hisset
mediği sürece, ülkemiz gerçek gücü
ne kavuşamayacaktır.
Emeklilerimizin banka, hastaları
mızın hastane, işsizlerin iş kapıların
da oluşturdukları kuyruk manzarala
rını bu ülke insanının hak etmediğine
inanıyoruz. 21. Yüzyılın eşiğindeki
ülkemizi, içler acısı sefalet manzara
larından kurtarmak istiyoruz. Ekono
mik potansiyellerimizi harekete ge
çirmek, yakında açıklayacağımız pro
jelerimizi uygulamak üzere iktirdar
olmak istiyoruz. Kısacası, Milliyetçi
Hareket'in kadrolarını halkımızın
hizmetine sunmak istiyoruz.
Bunun için de 18 Nisan sınavını
başarmak, 19 Nisan sabahına bir baş
ka güzel başlamak gerekiyor. Artık
sürekli değişim isteyip hiç değiş
meyenleri değiştirmek gerekiyor.

TÜRKİYE'Yİ
KONUŞMAK
DTP
2000'li yıllara girerken ve Os

sında yaşanacak olan kaostur.

"Seçim Yasası
18 Nisan seçimlerinin geçmiş

manlı İmparatorluğu'nun 700'ncü

Bunları seçim kararı alınmadan

teki seçimlerden farkı, iki seçimin

kuruluş yılını kutlarken Türkiye

önce de söyledik, şimdi de söylü

birarada yapılması ve bunun geti

hemen ve hiç zaman kaybetmeden

yoruz. Demokrasiyi sadece seçme

receği sorunlar ile seçime ilişkin

"Tam Demokrasi"ye geçmelidir.

ve seçilme özgürlüğü olarak algı

yasal düzenlemelerin yapılmamış

Demokrat bir Türkiye talebimi

lamıyoruz. Demokrasiyi seçenle

olmasıdır.

zin çok açık ve ciddi nedenleri var.

rin seçilenleri, seçim dönemi dı

Tam demokrasiye geçebilmenin

şında da denetleme olanağına sa

başlıca şartı, siyasi partilerdeki

hip oldukları, şeffaf ve hukuka

parti içi demokrasiyi tesis etmek

saygılı bir yönetim tarzı olarak ta

tir. Milletvekillerinin genel başka

nımlıyoruz.

Milletvekillerinin genel
başkana endeksli
olmaktan çıkarılması ve
kendi seçmenlerine karşı
doğrudan sorumlu
olduklarını artık
kabullenmeleri gerekir.

na endeksli olmaktan çıkarılması

Demokrat Türkiye Partisi, se

ve kendi seçmenlerine karşı doğru

çim beyannamesine yazılı olarak

dan sorumlu olduklarını artık ka

koymadan çok önce, tam ve çoğul

bullenmeleri gerekir. Ama, siz bu

cu demokrasinin devlet ve toplum

son seçimde de yaşadığımız gibi

yaşamımızın her kesiminde ege

Türkiye bugün seçim hukuku

Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Ya

men ve olağan kılınmasını istedi.

olmayan bir seçime koşmaktadır.

sası'nı güncel hale getirmeden, ön

Bu isteğini TBMM'ye verdiği yasa

Pek çok yasal boşluk vardır. Bu

teklifleri ile somut hale getirdi.

nun en belirgin örneğini geçtiği

Milletvekillerinin dokunulmazlık

miz günlerde yaşadık. Radyo Tele

larının sınırlandırılmasına ilişkin

vizyon Üst Kurulu televizyonlara

imza kampanyasını ülke çapında

müdahale etti ve Başbakan'ın Gü

başlattı ve bir milyondan fazla im

neydoğu Anadolu'ya ilişkin açık

za topladı.

ladığı paketin yayınlanmasını iste

seçimi ve tercihli oy kullanmayı

yasa ile garanti etmeden seçime gi
derseniz bugün yaşadığımız seçim
öncesi komiklikleri yaşarsınız. Da

ha da ürkütücü olanı seçim sonra-

Geçici ve mevsimlik işçiler
sorunu çözümlenecektir.
İşsizlik Sigortası Devletin de
finansmanı ile yürürlüğe
sokulacaktır.
Çalışma mevzuatımız,
onaylanmış Uluslararası
Çalışma Örgütü Sözleşmeleri
ile uyumlu duruma
getirilecektir; iş güvencesi
sağlanacak, sendikaların
önündeki engeller
kaldırılacak, işçi taşaronluğu
önlenecektir.

Devlet İhale Kanunu teklifi,
Kamu Yönetiminde Ahlak Davra

nışları Kanun teklif, Mal Bildirimi
Kanun Teklifi, Seçimlere katılacak

siyasi partiler ve adayların para

kaynaklarını ve harcamalarını de

netleyen kanun teklifi gibi somut
çalışmalarımızı ortaya koyduk.
Seçim beyannamemizde bu yasa

di. Yüksek Seçim Kurulu, bu olay
dan 48 saat sonra görüş bildirdi ve

RTÜK'ün aksine karar verdi. İşte

tüm bu yaşadıklarımız seçim hu

kukunun olmamasından kaynak
lanmaktadır.

Yurt dışındaki vatandaşlarımız
18 Nisan seçimlerinde Türkiye'de

tekliflerinin yeni oluşacak mecliste

yaşayan diğer seçmenlerle eşit

DTP grubu tarafından gerçekleşti

şartlarda oy kullanamadıkları için

rileceğine yönelik taahhütlerimiz

seçimin iptali yönünde yargıya

var.

buşvururlarsa ne olacak? Bunca
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Çıkarılmadan Seçime Gidiliyor"
emek,

bunca

para,

sokaklara

saçılan trilyonların hesabını kim

verecek? Anayasa'nın verdiği oy

kullanma hakkını meclis yasa ile

düzenleyemedi diye ülke bunca
zarara girecek.
Seçim beyannamemizde çalış

ma hayatının temel sorunlarına

ilişkin çözümler bulunduğu gibi,
toplumumuzun diğer kesimlerinin

çözüm bekleyen sorunlarına da net
çözümler getiriyoruz.
Çalışma hayatına ilişkin olarak
seçim beyannamemizde şunlar yer

almaktadır;

"Gelir dağılımının çalışanlar ve
emekliler lehine düzeltilmesi sağ

lanacaktır. Zorunlu Tasarruf uygu
lamasına son verilecek, toplanan
nemalar hak sahiplerine nakit ola

rak ödenecektir.
Kaçak işçi çalıştırılmasına mü

saade edilmeyecektir.

SSK'nın özerk ve demokratik
bir yapıya kavuşması sağlanacak

tır.

nacak, sendikaların önündeki en

sosyal güvenlik kurumlarının ya

geller kaldırılacak, işçi taşaronlu-

nında, genel sağlık sigortası uygu

lamasını sağlayacak bir finans ku

ğu önlenecektir.
Sosyal Güvenlik sisteminin re

Sosyal güvenlik için sağlanan fon

formu

ların bir fon idaresi mekanizması

Sistemin bozulan temel göster

Geçici ve mevsimlik işçiler so
runu çözümlenecektir.

İşsizlik Sigortası Devletin de firçansmanı

ile yürürlüğe sokula

caktır.
Çalışma mevzuatımız, onaylan

mış Uluslararası Çalışma Örgütü

Sözleşmeleri ile uyumlu duruma
getirilecektir; iş güvencesi sağla

rumu oluşturulmasını öneriyoruz.

gelerini düzeltmek için, mevcut

Türkiye bugün seçim
hukuku olmayan bir
seçime koşmaktadır. Pek
çok yasal boşluk vardır.
Bunun en belirgin
örneğini geçtiğimiz
günlerde yaşadık.
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ile sağlıklı biçimde yönetilmesi
gereklidir. Bireysel tasarrufa daya
lı ve fon esasına yönelik bir meka

nizma sayesinde, sosyal güvenlik
kurumları arasındaki maaş farklı
lıkları giderilecek, hem emeklile
rin gelir düzeyleri yükseltilecek,

hem de sermaye piyasalarının daha

sağlıklı gelişmesi sağlanacaktır.

TÜRKİYE5 Yt
KONUŞMAK

A
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IBERAL DEMOKRATİK PARTİ

40 Kararsız; Seçmenin

Türkiye'nin sorunlarına ilişkin

vergiye karşıdır. Girişimci eğer

Adalet ve Yargıdır: Türkiye katil

çözüm önerilerimiz ve projelerimiz

muaf değilse en fazla % 10 vergi

ler, hırsızlar, soyguncular için bir

Türkiye'de hiçbir siyasi partide ol

ödeyecektir. Bu uygulama ile daha

cennettir. Delil yetersizliği, infaz

madığı kadar detaylı bir biçimde

çok vergi toplanabilecektir. Beş ki

yasası gibi nedenlerle suçlular çok

kitaplar halinde kamuoyuna ve hal

şiye kadar işçi çalıştıran küçük iş

az ceza görmekte veya hiç ceza al

kımıza sunulmuştur. Ancak ekono

yerleri vergiden muaf tutulacak,

madan etrafta dolaşmaktadırlar. Bu

bakkal ve esnafın defter tutma yü-

düzene son verilecektir.

mi, iç borç, yüksek vergi, adalet ve
yargı, devletçi yerel yönetim ve

Adalet mekanizması ve polis

ulaşım gibi bazı önemli hususlara

takviye edilecek, infaz yasası kal

kısaca burada da değinmek isteriz.

dırılacak ve sue işleyenin gerçek
cezasını görmesi sağlanacaktır.

Ekonomide En Büyük Sorun İç
%
Borç: Yüksek faizli iç borç ve bu

Yargı gücü, başkan ve üyelerini
toplumsal iradenin belirleyeceği

nun neden olduğu yüksek enflas

bir yüksek mahkemeye ve buna

yon ekonominin en büyük sorunu

bağlı etkin bir mekanizmaya ait ol

dur.

malıdır. Adalet ve yargıda çalışan

ların yaşam standartları yükseltil

Dolara eşit yeni lira çıkartılıp,

melidir.

likidite arttırılır; faizler batı ülkele

ri seviyesine çekilerek, özelleştir

Cezaevleri ıslah edilmelidir.

me kaynakları doğru yönlendirilir
ve devlet küçültülürse enflasyon

sıfırlanır, iç borç kapatılabilir.
Yüksek Vergi Gelişmeyi Önler:
Liberal Demokrat Parti genelde

18 Nisan seçimlerinin en
büyük özelliği % 40'a varan
kararsız seçmenin
bulunmasıdır. Bu husus
halkımızın denenmiş
partilerden hiçbirini
beğenmediğini
göstermektedir.
kümlülüğü kaldırılacaktır. Finans

sektörü, ulaşım, medya, kültür sek
törü, eğitim ve sağlık hizmetleri

vergiden muaf tutulacak, gümrük
vergileri kaldırılacaktır.
Çözüm Bekleyen En Acil Sorun
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Tüm hapishanelerde mahkumları

da korumak için koğuş yerine tek
kişilik oda sistemine geçilmelidir.

Yerel Yönetimler de Devletçi
Zihniyeti Bırakmalıdır: Belediye

lerin parasal ihtiyaçlarının siyasi

otorite tarafından karşılanmasına
ve yerel yönetimlerin merkezden

desteklenmesine karşıyız. Tüm şe
hir işletmeleri özelleştirilmeli, gayrimenkuller gerçek değerleriyle

vergilendirilmen,

hizmetlerden

sağlanan gelirlerle yatırımlar karşı

lanmalıdır.

Şehirlerimizin

en

denenmiş partileri beğenmemesi demektir"

......

^

LDP

kurulmuş alıveriş merkezleri şehir
<f>

^
ÎAAttTtt tf

içindeki bakkal ve diğer esnafı yok

etmektedir. Bakkalımıza esnafımı

za sahip çıkmalıyız.

Ulaşım Üretimden Önemlidir:

Türkiye dünyanın üç kıtasını bağ
layan bir köprüdür. Bu konumu

muzdan yararlanabilirsek, dünya

Şehirlerimizin en önemli
sorunu gecekondulardır.
Sorunun çözümü için tüm
gecekondu tapuları iptal
edilmeli, imar verilmemeli.
Yol, su, elektrik götiirülmeyip
yerleşmenin caydırılmasına
çalışılmalıdır.

nın en zengin ülkelerinden biri ola

biliriz. Bunun için ulaşım özel sek
töre bırakılmalı, ulaşımdan vergi

alınmamalı; gümrükler açılarak,
gümrük vergileri ve Kapotaj Kanu
nu kaldırılmalıdır.

önemli sorunu gecekondulardır.

18 Nisan seçimlerinin en büyük

Sorunun çözümü için tüm gece

özelliği % 40'a varan kararsız seç

kondu tapuları iptal edilmeli, imar

menin bulunmasıdır. Bu husus hal

verilmemeli. Yol, su, elektrik götü-

kımızın denenmiş partilerden hiç

rülmeyıp yerleşmenin caydırılma

birini beğenmediğini göstermek

sına çalışılmalıdır. Şehir dışında

tedir.

''Biz devleti
yönetmeye talibiz,
insanların kalbini
ve beynini değil.'"
Seçim beyannamemizde tabii ki

çalışma hayatının temel sorun
larına ilişkin geniş bilgi vardır.

Türkiye'de işsizliğin nedeni dev
letin işveren olmasıdır. Devlet iş

değil işsizlik yaratır. İşsizliğin
çözümü özel sektörün gelişmesindedir. Ekonomiyi geliştirmenin
yolu girişimciye güvenmektir. Ül

kede özel sektörün gelişmesi işçiye
daha çok talep, daha yüksek ücret

demektir.

İşçi

ücretleri

devlet

müdahalesiyle veya sendikalarla
değil, daha fazla iş yeri açılmasıyla

yükselir. Yüksek faiz ve enflasyon

düşürülür, vergi makul düzeye in
dirilirse, üç yıl sonra Türkiye'de iş

siz kalmaz.
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TÜRKİYE'Yİ
KONUŞMAK

"Sendikal Yasalan
Uluslararası Normlara Uyarlayacağız"

Türkiye'nin önünde duran, en
önemlileri başta olmak üzere, tesbit
ettiğimiz bütün sorunları, Türkiye
Toplumsal Barış Projesi Yeniden Ya
pılanma Programı adlı kitabımızda
topladık. Yukarıda adı geçen kitabı
mızda yer alan sayfalar, bazı günlük
gazetelerimizde yayınlandığı gibi,
seçmenlerimizin, çözüm önerilerimizi
bütün ayrıntılarıyla görebilmeleri
amacıyla, iki milyon adet basılarak,
Cumhuriyet ve Hürriyet gazeteleriyle
dağıtılmıştır. Dünyanın, asır değiştir
mek için geriye sayıma başladığı şu
günlerde sorunlarımıza, geleceğe ya
raşır çözüm önerileri sunabilmek için
özen gösterdik. Böylesine bir zaman
dilimi içerisinde, bütün başkentlerin
gözlerinin üzerinde olduğu ülkemizin,
uluslararası platformda layık olduğu
yeri alması kaçınılmazdır. Saygın, sö
zü geçer bir Türkiye'ye de, sorunları
nı 21. Yüzyıl'a yaraşır şekilde çözebilirsek ulaşabiliriz.
18 Nisan Seçimleri, elbette ki daha
öncekilere göre önem taşımaktadır.
Yaşadığımız örneklerin bazılarıyla
açıklayacak olursak: Hepimizin ya
kından takip ettiği gibi, laik Cumhuri
yetimiz, şeriatçı hareketlerin ivme ka
zanmasıyla yok edilme tehlikesiyle
karşı karşıya bırakılmıştır. Bu geliş
meler karşısında, laik, çağdaş, demok
rat, aydın insanlarımızın yanı sıra, ki
me oy vereceği konusunda henüz he
def belirlememiş, "kararsız" seçmen
lerimizin tavn da ülkemizin geleceği
açısından belirleyici önem taşımakta
dır. Bir yandan Hilafetin kaldırılışının
75. yıldönümünü kutlarken, öte yan
dan yarınlarımızı, Atatürk'ün yıllar
önce belirlediği çizgi üzerinde tutmak,
ülkemizi Ortaçağ karanlığına gömmek

isteyenlerin önüne set çekmek gibi bir
sorumlulukla karşı karşıya bulunmak
tayız. Yine bu seçimler, sistemimizin
üzerine kara bir bulut gibi çöken çete
leşme sürecinin de ivedilikle sona erdirilebilmesi ve Ulusal Servet'in hatır
lı bir bölümünün, yetim hakkı yiyen
lerin kasalarını doldurmasının önüne
geçilmesi açısından da büyük önem
taşımaktadır. Kısaca; 18 Nisan'da sa
dece seçim yaşamayacağız, ulusça
önemli bir sınavdan geçeceğiz.

İç hukuk açısından ise
başta 1982 Anayasası,
sendikal özgürlükleri ve
hakları çok dar bir
çerçevede düzenlemiştir.
Ayrıca Sendikalar Yasamız
da sendikal özgürlükler ve
haklar açısından yerleşik
uluslararası normlara
aykırılık teşkil eden
sınırlamalar içermektedir.
Çalışma hayatımızın temel sorun
larını çözmek, hem milyonlarca işsizi
mizin bulunduğu ülkemizde yurttaşla
rımızın insanca yaşayabilmelerine ka
pı açacak, hem de çalışır olduğu halde
geçim sıkıntısı içerisinde bulunan in
sanlarımızın yaşantılarına olumlu de
ğişiklikler getirecektir. Yeniden Yapı
lanma Programımız'da, örgütlenme
nin önünün açılması konusuna yakla
şım açımız şöyledir: Ülkemiz, sendika
özgürlüğü alanındaki uluslararası
normlara ve ilkelere aykırı uygulama
ve yasal düzenlemeler nedeniyle uzun
süreden beri uluslararası arenada eleş
tirilere maruz kalmaktadır. Üstelik,
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ülkemiz, başta Uluslararası Çalışma
Örgütü çerçevesindekiler olmak
üzere, BM ve Avrupa Konseyi çerçe
vesinde akdedilen sendikal ve sosyal
hakları düzenleyen uluslararası söz
leşmeleri iç hukukuna henüz yeterli
düzeyde geçilmemiştir.
İç hukuk açısından ise başta 1982
Anayasası, sendikal özgürlükleri ve
haklan çok dar bir çerçevede düzenle
miştir. Ayrıca Sendikalar Yasamız da
sendikal özgürlükler ve haklar açısın
dan yerleşik uluslararası normlara ay
kırılık teşkil eden sınırlamalar içer
mektedir.

Barış Partimiz iktidarında, memur
larımız da dahil tüm çalışanlarımızın
uluslararası standartlarla uyumlu
grevli toplu sözleşmeli sendikal hak
ve özgürlüklere kavuşturulması için
gereken
mevzuat
değişiklikleri
yapılacak ve gereken uluslararası söz
leşmelere taraf olunarak, bunlar sürat
le iç hukuka aktarılacaktır.
Barış Partimiz iktadarında, sen
dikalarımızın siyasi faaliyette bulun
maları ve partilerle işbirliği yap
malarını yasaklayan Anayasal hüküm
ler kaldırılarak; gelişmiş Batı toplum
larında olduğu gibi sendikaların,
çalışanların haklarını destekleyen
siyasi partilerle organik bağlar
kurabilmeleri ve onlara siyasi destek
vermeleri mümkün kılınacaktır. Bu
sayede, sendikalarımız sarı sen
dikacılıktan uzaklaştırılarak; bir takım
sendika ağalarını sendikaların üzerin
den kendi çıkarlarına uygun siyasi
partilerle pazarlık yaparak işbirliğine
gitmeleri önlenmiş olacaktır.

jggj "Grev yasaklan ve
engelleri kaldırılmalı

OZGÜR^Ü^vi
DAYANIŞMA
PARTİSİ

B

ugün Türkiye nin en temel soru
nu özgürlük ve demokrasidir.
Diğer bütün siyasal partiler de
mokratik hak ve özgürlükleri kısı
tlayarak bu ülkeyi yöneteceklerini
düşünüyorlar. Bunun için 82 Anayasası
m değiştirmeye, siyasal partiler ve
seçim yasalarını düzenlemeye yanaşmı
yorlar. Bunun için demokratikleşme do
rultusunda tek bir adım bile atmıyorlar.
ÖDP ise sorunların asıl kaynağını
demokrasi ve özgürlüklerin kısı
tlanmasında görüyor.
Biz yeni bir ülke istiyoruz.
18 Nisan seçimleri Türkiye açısı
ndan bir dönüm noktasıdır.
Bu seçimlerde Türkiye nin 21.
Yüzyıla nasıl bir anlayışla taşınacağına
karar vereceğiz. Yeni bir yüzyılda bu
ülkeyi ya eskiden olduğu gibi çetelerle
içiçe, her türlü demokratik hak ve
özgürlükleri kısıtlayarak, talan ve
yağmayla yönetmeye devam edecekler
ya da siyasetteki kirlenmeden, yolsuz
luklardan, çetelerden nefret eden
namuslu dürüst ve aydınlık bir gelecee
inanan insanlar bu rezalete son vererek
kendi iradelerini ortaya koyacaklar.
18 Nisan'da ya bu şansı kullanarak
bir "bahar temizliği" yapacağız ya da
bir 5 yıl daha bunca rezalete
katlanacağız.
Bu Nedenlerle Türkiye Sola Mecbur

ÖDP Seçimlerde esas olarak
ezilenlerin ve dışlananların sesini
meclise taşımak için mücadele edecek.
ÖDP özgürlük ve demokrasi için
mücadele edecek. ÖDP çok kimlikli,
çok kültürlü, çok dilli ve çok inançlı bir
toplum için mücadele edecek. ÖDP
emekçilerin söz yetki ve karar sahibi
olacakları bir toplum için mücadele
edecek.
İş güvencesi sağlanmalıdır; çalışma
hakkı yaşama hakkıdır

Türkiye işverenler için bir işten çı

karma cennetidir. İş yasası
na göre, işverenler çal
şanları istedikleri zaman,
hiç bir gerekçe gösterme
den işten atabiliyor. İşçi
nin, çalışanın kaderi işvere
nin iki dudağı arasındadır.
İş yasasının 13. ve 17.
maddeleri işten çıkarmaları
teşvik ediyor, iş güvencesi
ni ortadan kaldırıyor. Oysa
iş güvencesi, çalışma hakkı uluslarara
sı sözleşmelerde temel bir insan hakkı
olarak kabul ediliyor. ILO'nun 158
sayılı iş güvencesi sözleşmesini
onaylamasına rağmen ış güvencesi
yasasını çıkarmıyor.
Bütün Çalışanlara Grevli Toplu
Sözleşmeli Sendika Hakkı

İlkemizde çalışanların önemli bir
kısmını oluşturan kamu çalışanlarının
grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı
bugüne
kadar
yasalaşmamıştır.
Ayrımsız bütün kamu çalışanlarına
grevli, toplusözleşmeli sendika hakkı
sağlanmalıdır.
İş güvencesinin yokluğu nedeniyle
ülkemizde
sendikalaşma
düzeyi
düşüktür. İş yasası sendikalaşmayı
teşvik edecek ve sendikalaşan işçiyi
koruyacak yönde değiştirilmelidir.
Grev yasakları ve engelleri kaldı
rılmalı, genel grev, hak grevi ve
dayanışma
grevi
yasal
hale
getirilmelidir.
Sendikalaşma hakkı önündeki
engeller ve barajlar kaldırılmalı,
çalışanların
özgürce
sendika
seçmesine olanak tanınmalıdır.
İşsizlik Sigortası Kurulmalıdır

Ülkemizde işsizlik oranı yüksek,
işten çıkarmalar yoğundur. Ancak
bunlara karşı hiç bir önlem yok;
işsizlik sigortası da yok. Oysa işsizlik
sigortası sosyal güvenlik sisteminin
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ayrılmaz bir parçasıdır.
Ülkemizin sosyal güvenlik
sisteminin
bir
ayağı
eksiktir. İş güvencesi yasası
ile birlikte finansmanını
devletin ve işverenlerin
sağlayacağı bir işsizlik si
gortası acilen oluşturulmalı
, işsizlik sigortasının yöne
timi mali ve idari bakımdan
özerk olmalıdır.
Zorunlu Tasarruf Soygununa
Son Verilmelidir

Rantiyeye % 120-140 ile borçlanan
devlet, tasarruf kesintilerini yıllık
%10-15 oranında nemalandırıyor.
Zorunlu Tasarruf kesintisine son
verilerek işçi ve işveren payı ücretlere
eklenmeli. Kesinti anaparaları ve
nemalar kayıplar telafi edilerek
çalışanlara iade edilmelidir.
Kuralsızlaşmaya,

Taşeronlaşmaya Hayır

İşverenler çalışma yaşamında
kendilerini sınırlayan bütün kuralları,
diğer bir deyimle işçilerin kazanımları
nı ortadan kaldırmak, çalışma yaşamı
nı kuralsız hale getirmek istiyorlar.
Sermaye, çalışanların uzun mücadele
ler sonucu elde ettiği haklan ortadan
kaldırmak ve yeniden 19. yüzyılın
vahşi kapitalizm koşullarına dönmek,
sendikaları etkisiz hale getirmek
istiyor; çalışma sürelerinde, iş
koşullarında, ücretlerde, işe alma ve çı
karmalarda tam bir kuralsızlık
hedefliyor. Sendikaların etkisini
azaltmak için taşeron ve müteahhit çalı
ştırmayı yaygınlaştırıyorlar.
İşçilerin kazanılmış haklarını
ortadan kaldırmayı hedefleyen kuralsı
zlaşma eğilimlerine, taşeronlaşmaya
karşı önlemler alınmalı, taşeronlaşma,
kuralsızlık değil sendikalaşma teşvik
edilmelidir.

Doç. Dr. Ercan AKYIGIT
SA.Ü. İkt. ve İd. Bil. Fak.

ukuk Köşesi

YILLIK İZİN ÜCRETİNDE
ZAMANAŞIMI

2. Bölüm

Yukarda da değinildiği üzere yıllık ücretli izin kuru
mu Türk İş Hukuku mevzuatinda üç ayrı yasada (İşK.,
DenİşK. ve BasışK.) ve ayrıca yıllık Ücretli izin Yönet
meliğinde düzenlenmiştir. Ancak gerek yıllık izin talep
hakkının ve gereksede yıllık izin ücretini talep hakkının
(yıllık izin ücreti alacağının) ne kadarlık bir süre içinde
istenebileceği yani herhangi bir hak düşürücü süreye ya
hut zamanaşımı süresine tabi tutulup tutulmadığı konu
sunda anılan iş Yasaları ve Yönetmelikte bir hükmün bu
lunmadığı görülmektedir. Ancak gemiadamlarının hiz
met akdinden doğan alacaklarının bir gemi alacaklısı
hakkı niteliğiyle bağlantılı olarak Türk Ticaret Kanunu
hükümlerinin (TTK. 1235/3, 1259, 1261/1) bulunduğu
hatırlanırsa, bunun DenizİşK. bağlamındaki yıllık izin
lerde tartışılması gerekecektir.40a Fakat İşK. ve BasışK
da konuyla ilgili bir hüküm bulunmadığından, anılan ya
salar çerçevesinde çözümün, yıllık izin ücretinin niteliği
de dikkate alınarak genel hükümlerde aranması bir zo
runluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda
Borçlar Kanunu'ndaki genel hükümlerden yararlanılabi
lecektir. Konuyla ilgili olarak belirtelim ki, yıllık izin
ücretini talep hakkına uygulanacak bir hak düşürücü sü
reden söz edilemeyeceğinden çözümün, "zamanaşımı"
ile ilgili hükümlerde aranması gerekir. Nitekim Borçlar
Kanunu'nun zamanaşımını düzenleyen kuralları (BK.
125-140) arasında birisi genel olan 10 yıllık zamanaşımı
(BK. 125) diğeriyse özel zamanaşımı diyebileceğimiz

kimi alacaklar için öngörülen 5 yıllık zamanaşımı var
dir. (BK. 126) BK. 125'de "bu kanunda başka surete hü
küm mevcut olmadığı takdirde her dava on senelik mü
ruruzamana tabidir" denilmekte, BK. 126/3 de ise konu
muzla ilgili olarak "... başkalarının maiyetinde çalışan
veya müstahdemi olan kimselerin, hizmetçilerin, yevmi
yecilerin ve işçilerin ücretleri hakkındaki davalar"ın 5
yılda zamanaşımına uğrayacağı dile getirilmektedir. Sö
zü uzatmadan işaret edelim ki, yukarıda belirtildiği üze
re yıllık izin ücretini de bir "ücret" (fakat iş yapılmadı
ğı halde ödenen bir ücret) olarak nitelediğimizden, yıl
lık izin ücreti hakkında da BK. 126/3 deki bu 5 yıllık za
manaşımının uygulanacağı söylenebilecektir. Nitekim
Türk İş Hukuku öğreti ve uygulamasında da yıllık izin
ücretinin tıpkı iş karşılığı ücret ve fazla çalışma ücreti
gibi beş yıllık zamanaşımına tabi olduğu benimsenmek
tedir. Ancak bu zamanaşımının ne zaman işlemeye baş
layacağı ve hatta kesilip kesilmeyeceği (durup durmaya
cağı) konusunda böylesine fikir birliğine rastlayamıyoruz. Öyle ki bir anlayışa göre yıllık izin ücreti alacağı
muaccel olduğu tarihten itibaren 5 yıllık zamanaşımı iş
lemeye başlar ve ev işlerinde çalışan hizmetçiler (BK.
132/4) dışındaki tüm işçiler açısından hizmet akdinin
devam ediyor bulunması da buna engel değildir. Temel
de bu düşünceye sokulabilecek bir diğer yazara göreyse,
yıllık izin ücretine ilişkin zamanaşımının başlangıcı iz
ne hak kazanıldığı tarih değil bunu izleyen hizmet yılı
nın sona erdiği tarihtir. Zira iznin hak kazanıldığı yılda

3) TURK HUKUKUNDAKİ DURUM

"" Nitekim Deniz Ticareti Hukuku öğretisinde hizmet akdinden doğan

(T.Uygur, Açıklamali-içtihatli Borçlar Kanunu, c.2. Ankara 1990, 640

tüm alacakların, bu arada yıllık ücretli izin alacağının da gemi alacaklısı

641) böyledir. Keza bkz.9.HD. 12.05.1987, E.4536, K.4845. Daha yeni

hakkı sayılarak TTK. 1259 vd. çerçevesinde incelendiği söylenebilir.

tarihli bir Yargıtay kararının da bu yönde olduğu karardan değil karara

(Bkz. N. Barlas Duyar) Gemi alacaklısı hakkı Veren Alacaklar ve Gemi

muhalif kalan üyenin

Alacaklısı hakkının Hukuk( Niteliği (yayınlanmamış Doktora Tezi) İstan

(Bkz. Yarg. 9. HD. nin 25.12.1996, E. 1996/16099, K.1996/2412 sy. Ka

bul 1997, 41-42. Keza gemi alacaklısı hakkıyla bağlantılı olarak bkz. S.

rarı.)

yazdığı "karşı oy yazısı"ndan anlaşılmaktadır.

Okay, Deniz Ticareti Hukuku, I, 3. Bası, İstanbul 1970, 253 ve 314. A. iz-

Öğreti olaraksabkz. Çöğenli, 173-174. S.Reisoğlu, Akdin Feshin

veren, Deniz TÜcreti Hukuku, Ankara 1966, 81 ve 110. F. Tekil, Deniz

de yıllık izin Ücretinin işçinin Son Ücreti izerinden ödenmesi, (Tühis, Ka

Hukuku. İstanbul 1993, 108 vd. T. Çağa, Deniz Ticareti Hukuku, I, 10.

sım 97/Şubat 98) 6. C. i. Günay, Şerhli İş Kanunu, C. 2, Ankara 1998,

Bası, İstanbul 1995, 120 ve 153, R, Kender/E. Çetingil. Deniz Ticareti

1764. Ekonomi, yıllık izin. 256. Ancak Tunçomağ'in genel tatil vs. ücre

Hukuku, 5. Bası, İstanbul 1992, 155-160. i. Doğanay, Türk Ticaret Kanu

tini de kapsar biçimde ücreti beş yıllık zamanaşımına tabi tutarken (İş Hu

nu Şerhi, C.3,2. Bası, Ankara 1990, Md. 1235 (sf.2878 vd) ile md. 1259

kukunun Esasları, İstanbul 1988, 126) işçinin talepte bulunmadığı haller

1261 (sf. 2907 vd.).

de izin yılının bitimiyle birlikte izin hakkının sona ereceğini söylemesi

Zira kanun koyucunun bu konuda bir hüküm getirmemekle yıllık
izin ve yıllık izin ücreti konusunu sürekli biçimde çekişmeye açık tuttuğu
sonucuna varılamaz.

(Esaslar, 180) isabetli değildir.

Fakat kulllandırılmayan yıllık izinler karşılığının hizmet akdinin

feshinde son ücretten ödeneceğine dair hükümden (İşK. 56) hareketle, bu

Yarg. 9. HD. 06. 11. 1980, E.9668. K. 11201 (Çenberci. İş Kanu

izin ücreti alacağının bir "tazminat" niteliği taşıdığı ve BK. 125 sürülmek

nu Şerhi, 6. Bası, Ankara 1986, 705):15.04.1975, E.1148, K. 23744 (Çen

tedir. (Bkz. S. Temiz, iş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda işçi ve işveren

berci, 706); 11.03.1988, E.748, K. 2843 ve 16.04.1986, E. 3250, K.4127

Kavramları ve Uygulamada Ortaya çıkan Sorunlar, 250.)
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değil izleyen yılda verilmesi işveren için bir zorunluluk
tur. Bu fikirler çerçevesinde kalındığında denebilir ki
yıllık izin ücreti henüz hizmet akdi devam ederken de
talep edilebilecek ve BK. 132/4 deki hüküm burada
(îşK., DenİşK. ve BasışK. kapsmındaki yıllık izin ücre
tinde) uygulanamayacağından, işçinin hizmet akdinin
TTâlen devam ediyor bulunması da zamanaşımının başla
masına engel olmayacak ve durmasını gerektirmeyecek
tir. Aslında bu fikir mensubu yazarlarca dile getirilmese
de bunların Yargıtay'ın son yıllara gelinceye dek sürdür
düğü uygulamadan etkilendiklerini söylemek yanlış ol
maz. Gerçekten Yargıtay istikrarlı bir biçimde işçinin
yıllık izin ücreti alacağının BK. 126/3 uyarınca beş yıl
lık zamanaşımına tabi olduğunu benimsemekte, hizmet
akdinin sona ermesi halinde kulllandırılmayan önceki
yıllara ait yıllık izin ücretlerinin (bu konudaki dava tari
hinden geriye doğru beş yılda zamanaşımına uğrayaca
ğını kabul ederken de) hizmet akdi devam ederken bile
zamanaşımına uğrayabileceğini örtülü biçimde dile ge
tirmiş bulunmaktadır. Zira Yargıtay BK.132/4 de yer
alan "hizmet mukavelesinin devam ettiği müddetçe hiz
metçilerin istihdam edenlere karşı olan alacakları hak
kında " zamanaşımının işlemeyeceğini, işlemeye başla
mışsa da duracağını belirten hükmü yorumlarken şöyle
bir yöntem izlemektedir: Her şeyden önce Yargıtay'a
göre buradaki "hizmetçi" deyimi hizmet akdiyle çalışan
her tür işçiyi değil yalnızca "ev hizmetlerinde çalışan iş
çileri" ifade etmekte ve bu tür işçiler dışındaki işçilerin
alacakları hakkında hizmet akdi devam etmesine rağ
men zamanaşımı işlemektedir. Gerçekten Yargıtay çeşit-

li tarihlerde verdiği "Daire Kararları"nda olduğu gibi
konuyla ilgili olarak verdiği bir "içtihadı birleştirme ka
raranda da bu esası benimsemiş bulunmaktadır. Keza
Yargıtay, BK. 132/4 de hakkında zamanaşımı işlemeyen
veya başlamışsa duran hizmetçi (işçi) alacağının mutla
ka hizmet akdinden doğmasını aramamakta, bunun her
hangi bir sebepten kaynaklanmasını caiz görmektedir,
örneğin işçinin işverene ödünç olarak verdiği bir para
alacağı hakkında da aynı sonuca ulaşılmaktadır. Yargı
tay'ca dile getirilen bu anlayışın öğretide de kabul edil
diği, hatta Yargıtay'dan farklı olarak BK. 132/4 anla
mında bir hizmetçiden söz edilebilmesi için onunla iş
veren arasında bir hizmet akdinin bulunmasının bile ge
rekli görülmediği anlaşılmaktadır. Ancak Yargıtay'ın
buraya dek dile getirilen uygulaması genel olarak "ücre
t" ile ilgili olup açıkça "yıllık izin ücreti" ne yöneltilmiş
değildi. Son yıllarda verdiği çeşitli kararları doğrudan
doğruya yıllık izin ücretinin talep edilebilme zamanı ve
zamanaşımı konusuna özgülenmiş bulunmaktadır ve
işin ilginç yani, tarih sırasıyla sunacağımız bu kararlar
göstermektedir ki, Yargıtay yıllık izin ücretinin zamana
şımı noktasında yukarıda anlatılan uygulamasından ayrılip farklı bir anlayışa meyletmiştir. Şöyle ki, konuyla
ilgili saptayabildiğimiz ilk karar Yarg. 9. HD.'nin
12.02.1996, tarih ve E. 1996/507, K. 1996/1779 sayılı
kararıdır. Karara konu olayda işçi henüz çalışırken (hiz
met akdi varlığını sürdürürken) geçmiş yıllara ait kul
llandırılmayan yıllık izinlere ilişkin izin ücretlerinin
ödettirilmesi istemiyle dava açmış ve istek yerel mahke
mece olumlu karara bağlanmışken temyiz üzerine soru

Belirtilsin ki BK. 132/4 deki "hizmetçi" deyiminin yalnızca sözü

landa zamanaşımı gerçekleşmiş iken mahkemece bu cihetin düşünülme

değil özü itibariyle de sadece ev hizmetinde çalışanları kapsadığı, bunlar

miş olması kanuna aykırıdır." (TD. 2.7.1954 T., E. 954/3814, K.4961-01-

dışındaki işçilere uygulanma olanağının bulunmadığı (inceleyebildiğimiz

gaç, ilmi ve Kazai içtihatlarla Türk Borçlar Kanunu, Genel Hükümler, 1,

kaynaklar çerçevesinde) oy birliğiyle kabul edilmektedir. (Bkz. Reisoğlu,

İstanbul 1969, 970-971.) "Borçlar Kanununun 126 nci maddesinin 3 nu

K.Oğuzman/ öz, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 1995. 451.

marali bendinde beş senelik zamanaşımına tabi tutulan alacaklar arasında

K. Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku C. I. Genel Hükümler, 6. Bası, İstan

hizmetçi yevmiyesi ve amelelerin ücretleri de tedahül ettirilmiş olup mez

bul 1976, 1280, F. Eren, Borçlar Hukuku. Genel Hükümler. C. III. 4. Ba

kûr kanunun 132 nci maddesi 4 üncü bendinde hizmet mukavelesinin de

sı, İstanbul 1994, 494. N. Erdem, Türk Borçlar Kanunu Şerhi ve Davala

vam ettiği müddetçe hizmetçilerin istIHDam edenlere karşı olan alacakla

rı, C. I, Ankara (Tarihsiz) Md. 132, 904/905. Tutumlu, 56. Uygur, 667. 01-

rı hakkında hizmetin devam ettiği müddetçe zamanaşımı işlemeyeceği ve

gaç, 987.)

ancak zamanaşımının başlangıcının hizmetin inkitaa uğradığı tarihe itibar

Bkz. Reisoğlu, 6-7.

edilmesi lazım geleceği tayin edilmiş ise de, bu fıkra ile kabul edilmiş

Bu yönde bkz. Çöğenli, 174. Ancak Çöğenli'nin (Reisoğlu'ndan

olan hizmetin devamı müddetince zamanaşımının cereyan etmeyeceği hu

farklı olarak) BK. 132/4 kuralı üzerinde durmadığı da belirtilmelidir.

susunun taalluk ettiği hizmetçiler yalnız ev hizmetinde çalışan kimseler

Bu yönde açıkça bkz. Reisoğlu, 6-7

olup işçi müesseselerinde amele ve işçi olarak çalışan kimselere sari ve

Yarg. 9.HD. 12.05.1987, 4536/4845 ve 28.06.1984, E. 6381, K.

şamil bulunamayacağına ve mahkemece de bu esas nazara alınarak dava

7212 (Kamu-iş-Tühis/Türk Kamu-Sen, 1475, 2821 ve 2822 sy. Kanunlar

nın açıldığı tarihe nazaran bu tarihten evveline raci beş senelik müddetin

la ilgili Yargıtay Kararları, C. 1, İstanbul 1989, 264.). 9. HD. 26.04.1994,

kabulü ile fazlasına ait davanın zamanaşımından reddedilmiş olması doğ

6097/6467 (Seminer 94, 15 de ö. Eyrenci'nin notuyla).

rudur." (4. HD. 12.11.951 T„ E. 492, K. 5586-Olgaç, 971) Yine Yargıtay'a

"İstenilen ücret farki Borçlar Kanununun 126 nci maddesinin 3

göre, "BK. 132/4, maddesinde hizmetçi terimi kullanılmıştır. Böylece hiz

No. lu bendi uyarınca 5 senelik zamanaşımına tabi bulunmasına ve aynı

met sözleşmesiyle bağlı her kişiye bu maddenin uygulanması imkanı yok

kanunun 132 ni maddesinin 4 No. lu bendi hükmü (Kanunun ibaresinden

tur. Hizmetçiden amaç: kendisine ev işleri için ücret ödenen, iş sahibiyle

açıkça anlaşıldığı ve bu maddenin İsviçre ve memleketimiz hukukçuları

aynı evde yatıp kalkan, aileden biriymiş gibi. ev halki ile siki ilişkileri

tarafından ve Temyiz Mahkemesi içtihatlarıyla tefsir edildiği üzere) erkek

olan kimselerdir. Diğer yandan bu kuralın varlık ve kabul sebebi ise, evin

ve kadin ve işverenle bir çatı altında ve birlikte yaşayan hizmetçilere mü

huzur ve sükununu koruyup, sağlama gereği ve hizmetçinin içinde bulun

teallik olup, davacının durumunda bulunan müessese işçilerine şümulü

duğu bağımli durum yüzünden işi dava konusu yapma güçlüğüdür. Bu se

bulunmamasına göre iş münasebetinin devam etmiş olması sebebine da

beple kahya hizmetçi kavramına girmemektedir." (13. HD. 14.1.1976 T.,

yanılarak zamanaşımı definin reddi kanuna uygun değildir. Ancak dava

E. 1975/8469, K. 1976/91-ERDEM, sh. 909)
03.02.1954 tarih ve E. 1954/2, K. 1954/4 sayılı Yargıtay içtihadı

tarihinden geriye doğru beş seneden fazla zamana ilişkin alacaklar hak
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na eğilen Yargıtay yerel
mahkeme kararını metnini
^-m
aynen verdiğimiz şu gerekjMsk
çelerle bozmuştur. Gerçek
ten Yarg. 9. HD.'ne göre;
I
I
"davacı halen çalışmakta
olduğu işyerinde geçen yıl
lara ait yıllık ücretli izin
Lukuk Köşesi
alacağının hüküm altına
alınmasını istemiş ve mah
kemece de istek doğrultu
sunda karar verilmiş ise de, hizmet sözleşmesinin deva
mı sırasında geçmiş yıllara ait kulllandırılmayan izin
karşılığının istenmesi olanağı yoktur. Aksi halde, işçi
sırf para alabilmek düşüncesi ile izin hakkını kullan
maktan vazgeçme olanağına sahip olur ki, bu durum
Anayasada da güvence altına alınmış olan dinlenme
hakkına aykırılığı oluşturur. Hukuk Genel kurulunun ve
dairemizin yerleşmiş içtihatları da bu doğrultudadır. O
halde karar bozulmalıdır." Bu karar oy birliğiyle veril
miş bir karardır. Aynı dairece daha sonra verilen bir ka
rarda ise (karardan değil karşı oy yazısından anlaşıldığı
üzere) yıllık izin hakkının doğduğu tarihten itibaren beş
yıllık zamanaşımına tabi olduğu ve dolayisiyla bir kişim
yıllık izin ücretinin zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile
reddedilmesi
söz
konusuydu.
Yarg.9.HD'nin
25.12.1996 tarih ve E. 1996/16099, K. 1996/2412 sy. ka
rarı ve buna muhalif kalan üyelerin karşı oy yazısı ay
nen şöyledir; "taraflar arasındaki, izin ücreti alacağının
ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda:
ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle
birlikte davalıdan alınarak davciya verilmesine ilişkin
hükmün süresi içinde temyizin incelenmesi taraflar avu-

katınca istenilmesi ve davacı avukatınca da duruşma ta
lep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya
tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 10.12.1996 Sa'i
günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti.
Duruşma günü davacı adına Avukat Y. A. ile karşı taraf
adına Avukat H. K. geldiler. Duruşmaya başlanarak ha
zır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten
sonra duruşmaya son verilerek bırakılan günde dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı de
lillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delille
rin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, ye
rinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile
usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANmasıNA,
25.12.1996 gününde oyçokluğuyla karar verildi."
KARŞI OY yazısı: Davada ihtilaf konusu olan; üc
retli izin alacağında zamanaşımının hangi tarihte başla
yacağı, hangi izin ücreti alacaklarının zamanaşımına
uğradığı hususudur. Mahalli mahkeme ve dairemiz ço
ğunluğu zamanaşımı başlangıcının yıllık izin hakkının
doğduğu tarih ve bunun sonucu olarak da bu tarihten
itibaren dava tarihine kadar 5 yıl geçmişse izin ücreti
alacak isteğinin reddi gerektiğini kabul etmektedir. Bu
görüşü benimsemek, ücretli izin hakkının veriliş amacı
na ve yasal düzenlemelere uygun düşmediği gibi Daire
mizin ve Hukuk Genel Kurulunun hizmet akdi devam
ettiği sürece izin ücreti alacak davası açılamayacağı yo
lundaki kararlarına aykırılık yaratacaktır. Yıllık ücretli
izin, işçinin iş verimini arttırmak, zihni ve bedeni sağlı
ğını korumak amacıyla hizmet sürelerine göre verilen
bu nedenledir ki 1475 sayılı yasanın 49/son maddesinde
vazgeçilemeyeceği kabul edilen bir hak olup fiilen kul
lanılması gerekir. Yargıtay bu görüşten hareketle hizmet
Bkz. S. Temiz, Yukarıda anılan Sempozyum, 249-250 deki açıkla

Birleştirme Kararı. Kararda şöyle denilmektedir; " .... Hizmet akdinin de

vamı müddetince, müruru zamanın cereyan etmemesi keyfiyeti, Borçlar

malar, ile keza bkz. T. Ozanoğlu'nun aynı seminer, 275 deki açıklaması

Kanununun 132 nci maddesinin dört numarali bendi sarahati mucibince,

Bkz. Tühis, Kasım 97/ Şubat 98, 75-76.

sadece hizmetçilerin, istIHDam edenlere karşı olan alacakları hakkında
bahis mevzuu olup, hizmetçilerden gayrı kimselerin alacakları, hizmet

akdi zimninda da olsa bu madde hükmüne tabi tutulmamıştır. ..."
Konuyla ilgili olarak bulabildiğimiz karar şöyledir; "Borçlar Ka

nununun 132 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki (alacak) tabiri mutlak
olmasına göre bu maddede istIHDam olunan kimsenin, istIHDam eden

Bkz. S. Reisoğlu, Akdin Feshinde yıllık izin Ücretinin işçinin Son

Ücreti izerinden ödenmesi, Tühis, Kasım 97/ Şubat 98, 7. Yazarın eleşti
risinde sözünü ettiği Yarg. 9. HD.'nin 02.03.1992 tarih ve E.91/14301,
K.92/24711 sayılı kararı ise şöyledir; "1475 sayılı İş Kanununun 56.

Maddesine göre kullanılmayan yıllık izin karşılığı ücretin son ücretten

kimse zimmetindeki bütün alacaklarına şamildir. Binaenaleyh hizmet de

hesaplanabilmesi için hizmet akdinin işveren veya işçi tarafından feshe

vam ettiği müddetçe istIHDam edilen tarafından istIHDam edene ödünç

dilmiş olması gerekir. Davacının halen işyerinde çalıştiği,hizmet akdinin

olarak verilen 400 lira hakkında zamanaşımı cereyan etmez." (4. HD:

feshinin sözkonusu olmadığı anlaşılmaktadır. Fesih şarti gerçekleşmedi

15.7.1936 T., E. 2914, K. 1589-Olgaç, 990.)

ğine göre davacı son ücret üzerinden hesaplanacak yıllık izin ücreti iste

Bkz. Olgaç, 987-988. Uygur, 635 ve. 667. M.A.Tutumlu; Türk
Borçlar Hukukunda Zamanaşımı ve Uygulaması, İstanbul 1991, 56.

yemez." (Kamu-iş, çalışma Hayatı ile ilgili Yargıtay Kararlan 1990-1995,

396).

Bkz. Tutumlu, 56.
Bkz. F. Şahlanan, iş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda işçi ve işve
ren Kavramları ve Uygulamada Ortaya çıkan Sorunlar (GS. iniv. ile ist.

Barosu'nca K. Oğuzman Anisina Düzenlenen Sempozyum) İstanbul

1997, 166-167. M. Ekonomi, aynı Sempozyum, 274. aynı yönde bkz.

Bkz.. Yarg. 9. HD. 24.12.1997, E.1997/18437,K. 1997/22430

(işvD. Temmuz 1998, 15)
Kararın dikkate değer bir diğer yanıysa, hizmet akdi devam ettiği

sürece herhangi bir tarihte geçmiş veya yeni hakedilen yıllık izinlerin iş

verence kulllandırılmının mümkün bulunduğu, bundan dolayi da yıllık

D.Ulucan, Seminer 96, 29.

Bkz. M. Kiliçoğlu, işveren Kavramınin işlevi ve ist Kuruluşlara

ücretli izinlerin kulllandırılmadığı nedeniyle akdin işçi tarafından feshi

ilişkin Uygulama Sorunları (Yukarıki dipnotta anılan Sempozyum) İstan

nin (İşK. 16/11. anlamında) haklı fesih olarak nitelenemeyeceğidir. Tama

bul 1997, 144.

men isabetsizliğine inandığımız bu anlayışa az sonra değineceğiz.
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akdi devam ederken yıllık izin ücreti alacak davası açı
lamayacağını, ancak aynı yasanın 56'nci maddesi gere
ği akdiıı işçi veya işveren tarafından feshinden sonra iş
çinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin süresi için
ücretinin akdin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden
kendisine ödeneceğini kabul etmektedir. Başka bir anla
tımla kulllandırılmayan yıllık ücretli izinler için ücret
isteme hakkı akdin sona erdiği tarihte doğmaktadır.
Doğmayan dava hakkından önceki süreye ait yıllık üc
retli izin alacağı için hakkın özünü değil dava edebilme
hakkını ortadan kaldıran zamanaşımının işlediğini kabul
etmek, hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu gibi işçi
lerin haklarını da yok edici sonuçlar doğuracaktır. Bu
nedenle dava konusu kulllandırılmayan izin ücret ala
cakları için zamanaşımının dava hakkının doğduğu ak
din feshi tarihinden işlemeye başlaması gerekir. Bunun
sonucu olarak, dava konumuzda reddedilen yıllık izin
ücreti alacak istekleri zamanaşımına uğramadığından
mahalli mahkeme kararının bu yönden bozulması görü
şünde olduğumuzdan, daire çoğunluğunun onama kara
rına katılmıyoruz, iye (O. G. Ç.) iye (E. D.)
Yargıtay'ın metnini aynen verdiğimiz bu kararları
dikkate alındığında yıllık izin ücretinin hak edildiği ta
rihten itibaren 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğu ve fa
kat hizmet akdi varlığını sürdürürken talep edilemeye
ceği, zira talep edilme halinde izin hakkından vazgeçme
sonucunun doğacağı, ancak bu talep edilememeye rağ
men zamanaşımının işlemeye devam edeceğinin benim
sendiği anlaşılmaktadır. Böyle bir kabul ise işçiyi talep
etme imkanı tanınmayan bir hakkının zamanaşımına uğ
rayarak kaybolması sonucuyla baş başa bırakmaktan
başka bir şey değildir. Gerçi yukarıda belirtildiği üzere
1954 tarihli Yargıtay içtihadı Birleştirme kararı ve istik
rarlı Yargıtay uygulaması gereği İş Kanununa tabi bir iş
çinin işverenden olan alacakları hakkında zamanaşımı
işleyecektir fakat durum bu olunca alacaklının bu alaca
ğı süresinde (yani hizmet akdi devam ederken) talep et
mesine imkan tanınmalıydı. O zaman bu karar yukarı
daki Yarg. içt. Bir. kararı ve diğer Daire kararlarıyla
uyumlu olurdu. Ancak hizmet akdi varlığını sürdürür
ken yıllık izin ücretini talep etme olanağı tanınmadığına
göre, Yargıtay'ın tutarlı olabilmesi için hizmet akdinin
devamı süresince bu alacak hakkında zamanaşımının iş
lemeyeceğini (içt. Bir. kararı ve diğer Daire Kararlarına
aykırı da olsa) kabul etmesi gerekirdi. Nitekim 9.
HD:'nin 12.02.1996 tarihli kararına yönelik olarak yapı
lan değerlendirmelerde ve 25.12.1996 tarihli karara ya
zılan karşı oy yazısında bu son şıkkın benimsenmesi ge
rektiği söyleniyordu. Ancak farklı bir görüş olarak, işve
renin kullandırmadığı yıllık izinlere ait ücretlerin hiz
met akdi devam ederken de istenileceği ve bunun izin
den vazgeçme anlamıni vermeyeceği de savunularak ilk
ihtimale meylediliyordu. Nihayet son bir görüş olarak,
kulllandırılmayan yıllık izin hakkının kullandırmama
N'İSAN'99

olgusu varlığını devam ettirdiği sürece temadi ettiği ve
hizmet akdinin sona ermesine dek bu sürmüşse, akdin
son bulduğu tarihte bu izinlere ait ücretlerin ücret değil
bir "tazminat" olarak istenebileceği ve bu tazminata iliş
kin zamanaşımının da (BK. 125 deki genel kurala uygun
olarak akdin son bulduğu tarihten itibaren olsa gerek)
10 yıllık zamanaşımı olacağı ileri sürülmüştür. Tüm bu
anlatılanlardan sonra sorunu bu kez oldukça yakın bir
tarihte yeniden inceleme ve değerlendirme fırsatı bulan
Yargıtay, 1985 den hizmet akdinin sona erdiği 1993 yı
lına kadar hiç yıllık ücretli izin kulllandırılmayan işçi
nin diğer işçilik haklarıyla birlikte yıllık izin ücretleri
nin de tahsili istemiyle 1994 de açtığı davada yerel mah
kemenin dava tarihinden geriye doğru yalnızca son iki
yıllık izin ücretine hükmeden kararını bozmuş ve kul
llandırılmayan yıllık izin ücreti alacağının İşK. 56 uya
rınca akdin feshiyle doğduğunu ve zamanaşımının da
hizmet akdinin feshi tarihinden başlayacağını benimse
miştir. Gerçekten de Yarg. 9. HD'nin 20.11.1997 tarih
ve E. 1997/15366. K. 1997/19470 sayılı bu kararı
25.12.1996 tarihli kararından farklı olarak "oybirliği"
ile verilmiş bir karar olup aynen şöyledir; (davacının
hizmet sözleşmesi 30.3.1993 tarihinde sona ermiş, dava
27.9.1994 tarihinde açılmıştır. Mahkeme davalı tarafın
zamanaşımı defini dikkate alınarak davacı talebi olan
yıllık ücretli iznin iki yılını değerlendirilerek hüküm al
tına almıştır, davacının işe giriş tarihi olan 1.9.1985 ta
rihinden beri hiç yıllık ücretli izin kullanmadığı dosya
daki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Kulllandırıl
mayan yıllık ücretli izin alacağı hakkı 1475 sayılı İş Kanunu'nun 56. Maddesine göre hizmet sözleşmesinin
feshi ile doğar. Bu durumda 5 yıllık zamanaşımı süresi
nin fesih tarihinden başlatılması gerekir. Somut olayda
5 yıllık zamanaşımı süresi içinde dava açıldığına göre
davalının kullanmadığı yıllık izinlerin tümünün karşılı
ğı alacağın hüküm altına alınması gerekir. Öğretide de
benimsenen Dairemizin oluşan içtihatları bu doğrultu
dadır.
Ancak Yargıtay'ın geldiği bu son nokta öğretide
eleştirilmiştir. Gerekten kararı inceleyen Reisoğlu'na
göre; "Yargıtay'ın bu görüş değişikliğine katılma olana
ğı yoktur. 56. madde sadece hizmet akdinin feshi halin
de, işçinin kullanmadığı ancak talep edebileceği -zama
naşımına uğramamış- yıllara ait izin ücretlerinin son üc
ret üzerinden hesaplanacağını düzenlemektedir. Yukarı
da değinilen 2.3.1992 tarihli Yargıtay kararında değinil
diği gibi; işçi çalışmaya devam ediyorsa hak edipte kul
lanmadığı izinler için ücret talebi; bu talebin muaccel
olduğu tarihteki ücreti üzerinde olacak, işinin hak edip
te kullanmadığı yıllar için talep edeceği her ücretli yıl
lık izin -veya ücret- hak edildiği tarihte muaccel olacak
ve 5 yıl sonra zamanaşımına uğrayacaktır, örneğin 20
yıldır çalışmakta olan bir işçi 10 yıl veya 8 yıl önce hak
ettiği ücretli yıllık izni kullanmamışsa, bunu artık işve-
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renden isteyemeyecektir.
56. maddenin işçinin çalı
şırken zamanaşımına uğra
dığı için hukuken talep ede
meyeceği yıllık ücretli izni;
hizmet akdi feshedildiğinde
bu defa geçmiş yılların tü
mü için -örneğin Yargıtay
I'lukuk Köşesi
kararında olduğu gibi 1985
yılından beri hiç izin kulla
nılmamış olması hali- ve sı
nırsız olarak yıllık ücretli izin alacağı hakkı olarak talep
edebileceği şeklinde yorumlanmasının hukuka, özellik
le Borçlar Kanununun zamanaşımı ile ilgili hükümleri
ne uygunluğu çok tartışılacaktır." Belirtilsin ki Reisoğlu'nun bu değerlendiriminden önce verilmekle birlikte
değerlendirmeden daha sonra elde edebildiğimiz bir
Yargıtay 9. HD. kararında yine hizmet akdi devam etti
ği sürece yıllık ücretli iznin işverence yapılan bir plan
dahilinde kullanımının mümkün bulunduğu ve yıllık üc
retli izin hakkında zamanaşımının işlemeyeceği dile ge
tirilmiştir. Sözkonusu karar, yıllık iicretü iznin işveren
ce kulllandırılmamasının işçi tarafından hizmet akdinin
derhal feshi için bir haklı neden oluşturup oluşturama
yacağı ile de bağlantılı olup 24.İ2.1997 tarih ve E.
1997/18437, K. 1997/22430 sayılı bu kararın ilgili kıs
mı aynen şöyledir; (davacı hizmet akdinin haklı neden
bulunmadığı halde davalı işveren tarafından feshedildi
ğim davalı ise, ustabaşi tarafından uyarılması üzerine
davacının 28.09.1995 tarihinden sonra devamsızlık yap
tığı işyerine dönmediğini, devamsızlık sebebiyle iş ak
dinin haklı olarak feshedildiğini savunmuştur. Mahke
me ise tarafların iddia ve savunmaları dışında hizmet
akdinin ücret zam isteğinin karşılanmaması, ücretli izin
lerin kullandırılmaması nedeniyle işçi tarafından haklı
olarak feshedildiğini kabul ederek kidem tazminatı, iste
ğini hüküm altına almıştır, davacı farklı ücret uygulama
sı yapıldığını iddia etmiş değildir. İşverenin daha önce
ücrete zam taahhüdü de yoktur. Bu durumda işçinin üc
ret zam isteğinin işverene kabul edilmemesi davacı işçi
ye 1475 sayılı iş Yasası'nin 16/2 maddes. gereğince fe
sih hakkı vermez, işyerinde ücretli izinlerin kullandırıl
ması da bir plan dahilinde işverenin yetkisinde olup yö
netim hakkına ilişkindir, davacı daha önce ücretli izin
talebinde bulunmuş ve işverence haklı bir neden bulun
madığı halde bu istek reddedilmiş değildir. Hizmet akdi
devam ettiği sürece zamanaşımı işlemeyeceğinden, da
vacının her zaman kullanmadığı ücretli izinleri işveren
ce yapılacak plana göre kullanılması mümkündür. Bu
nedenle olayimizda mahkemenin kabul ettiği gibi ücret
li izinlerinin verilmemiş olması davacıya haklı fesih
hakkı vermez. Bu nedenle davacının kidem tazminatı is
teğinin de reddedilmesi gerekirken yazılı şekilde kabu
lü, hatasıdır.( Bu kararın önemli bir yani işçinin hangi
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kanuna tabi olduğuna bakmaksizin yıllık izin ücretini de
kapsayacak biçimde yıllık ücretli izin hakkının hizmet
akdi varlığını sürdürürken zamanaşımına uğramayaca
ğıdır. Bu yönüyle aynı Dairece verilen 20.11.1997 tarih
li kararla paralellik taşıdığı ve BK. 132/4 deki hüküm ve
onunla bağlantılı olarak verildiğini söylediğimiz diğer
Daire kararlan ile 1954 tarihli Yargıtay içtihadı Birleş
tirme kararı'na hiç değinmediği, hatta (bu karardaki so
mut olay İş Mahkemesi'nde ve İş Kanunu çerçevesinde
incelendiğine göre 1475 sy. İşK. kapsamındaki bir işçiy
le ilgili olduğundan yerleşik anlayışa göre BK. 132/4
den dişlanacağı hatırlanırsa) anılan kararlarla bir uygun
suzluk içinde olduğu söylenebilir. Buraya dek sunulan
bilgilerden anlaşılacağı üzere yıllık ücretli izin ücretinin
tabi olacağı zamanaşımı süresi ve bu zamanaşımının ne
zaman başlayıp ne zaman işlemeyeceği hususunda Türk
İş Hukuku öğreti ve uygulamasında istikrar ve birlik
mevcut değildir, ayrıca ilginç bir durum, DenİşK. kap
samındaki yıllık ücretli iznin tabi olduğu zamanaşımına
gerek Yargıtay'ın yukarıda andığımız kararlarında ve
gerekse de Türk İş Hukuku öğretisinde değinilmemesi
dir. Biz tüm bu konuları aşağıda ele alip bir çözüm sun
maya çalışacağız.
V. KİŞİSEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Yıllık izin ücretinde zamanaşımı konusundaki dü
şüncemize gelince, lıerşeydcn evvel diyebiliriz ki hiz
met akdiyle çalışmayı düzenleyen çeşitli yasaların bu
lunduğu Türk Hukukunda yıllık ücretli izin olgusu her
yasada yeralmadığı gibi yeraldığı yasaların herbirinde ki
düzenleniş biçimi de bazı farklılıklar taşımaktadır. Bu
ise İş Hukuku mevzuatında anlamsız bir karışikük ve
dağınıkliğa neden olmakta, özellikle de Borçlar Kanunu'na tabi işçilerin yıllık ücretli iziahakkına yasada yer
verilmevişi olumsuz bir durum olarak kendisini göster
mektedir. Dileğimiz bu olumsuzlukların yapılacak bir
yasal düzenlemeyle giderilmesidir. Başta da söylendiği
gibi yıllık ücretli izin, tüm yıl (bekleme süresi) boyun
ca hizmet sunan bir işçinin gelir kaygisindan uzak bir
şekilde dinlenebilmesi, güç ve sağlığını toparlavabilmesi temel düşüncesine dayalı bir kurumdur. Mevcut hu
kuk kurallarımız çerçevesinde de yıllık iznin izin süresi
ne ait ücretle birlikte kulllandırılması gereği ortaya çık
maktadır. (İşK. 54/1, 99/B. 2 ve 3; BasışK. 21, 29, 14;
DenİşK. 40, 53/c) yıllık iznin içinde izne hak kazanılan
yılı izleyen vıl içinde kullanılması anlamlı ve İş Kanunu'na tabi işçiler bakımından açıkça düzenlenmiş (İşK.
50/4) olmakla birlikte diğer yasalar çerçevesinde de yıl
lık ücretli iznin hizmet akdinin devam ettiği herhangi bir
(gelecek) yılda değil, izne hak kazanılan yılı izleyen yıl
içinde kullanımı işin özüne uygundur. Bu yüzden İş Ka
nunu md. 50/4 karşısında yıllık iznin daha sonraki bir
yıla kaydirilması zorunluluk halleri dışında biraz zor gö
zükmektedir.61" Fakat iznin kaybına götürecek bir çözüm
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yerine anlaşma ile iznin daha sonraki bir yılda kullanı
mına imkan tanimak daha doyurucu olabil ir.(,,b Kaldi ki
DenİşK. ve Basın İş Kanunu y İlık iznin ne zamana dek
kullanılacağına dair bir açıklik içermemektedir ve bu
yüzden böyle bir çözüm onlar için daha kolay benimsenebilir. Belirtelim ki iznin somut olarak kullanım tarihi
ni belirlemek yetkisi işverene ait olup (hizmet akdi bağ
lamındaki hak ve borçlar çerçevesinde) işverenin yöne
tim hakkına girmektedir. Nitekim bu esas Yargıtay'ın da
çeşitli karalarında dile getirilmiş bulunmaktadır. Ancak
işveren bu belirlemeyi yaparken kendi izin planına
(işin-işyerinin durumuna) uygun düştüğü ölçüde işçinin
izin tarihi konusundaki dilek ve isteklerini, hatta işçinin
kidemini de dikkate almalıdır. Yasada yer almayan bu
esasa yıllık Ücretli izin Yönetmeliği'nde yer verildiğini
(YiiY. 5) daha önce söylemiştik. Ancak yıllık ücretli izin
vermenin işverene yasa ile yüklenmiş bir borç (yüküm)
olması ve aksine tutumunun cezai yaptırıma bağlanma
sı ile yıllık ücretli izinden vazgeçilememe olguları bir
likte değerlendirildiğinde, yıllık ücretli iznin kullanım
zamanının belirlenmesi için işçinin işverene başvurma
sı bile gerekli değildir kanısındayız. Bu nedenle Yönet
melikteki yıllık izin için işçinin belli bir sürede işverene
başvurusunu arayan hükmün emredici bir hüküm oldu
ğunu sanmıyoruz. Kaldi ki Yönetmeliğin yalnızca İşK.
kapsamında uygulanıp diğer yasalara bir etkisi bulun
madığı ve ayrıca başvuıunun işvereni bağlayamayacağı
yönündeki içeriği de bu tutumu destekleyecektir. De
yim yerindeyse ilgili yasal esaslar çerçevesinde yıllık
iznin somut kullanım tarihini belirleyen işveren, bu yariıyla kendi edim yükümünün ifa tarihini de belirlemiş
olmaktadır ve bunu dürüstlük kuralı(MK.2) ile diğer ya
sal esaslara uyarak saptaması gerekmektedir. Durum
böyle olunca, bunun saptanması için işçinin (alacaklı
nın) başvurusu zorunlu değildir, işçinin başvurusu ol
masa da işveren onun yıllık izni kullanacağı tarihi belir
lemek yetkisine ve yükümüne sahiptir, işverenin yaptığı
bu tespit yalnızca yıllık iznin somut kullanım tarihini
değil, (eğer daha önce avans olarak ödenmemişse) yıllık

izin ücreti en geç izne çıkarken ödeneceğinden izin üc
retinin ödenmesi gerekli anın (muaccelliyet anının) da
belirlenmesi anlamına gelmektedir. Bu yüzdendir ki iş
veren açıklamış olduğu bu tarihi işyerine/işletmeye ait
acil haller dışında daha sonra tek taraflı olarak değişti
remez. Sonra bir kez izne çıkarılmış olan işçinin izin es
nasında işyerine çağırılarak izninin kesilmesi de (izinde
sonradan bölünme) işçinin rızası dışında mümkün ola
maz. (Bu yönde bkz. Ekonomi, yıllık izin, 269.)
Yıllık izin ücreti bir iş karşılığı olmadan sosyal dü
şüncelerle işçiye ödenen bir miktar paradir ve kanımız
ca teknik anlamda bir iicret olarak sayılıp ücrete ait haczedilemezlik ve devredilemezlik korumasından yarar
lanmalıdır. Aksi halde yani izin ücreti haczedilecek vs.
olursa işçi yıllık izin esnasında geçimini sağlamak için
pek büyük bir ihtimalle çalışmak zorunda kalacağından,
yıllık ücretli izinle güdülen dinlenme amacına erişmek
çoğu kez mümkün olmayabilecektir. Her nasılsa işvere
nin yıllık izinleri vermemesi ve hizmet akdinin de son
bulması halinde son ücret dikkate alınarak ödenecek
kulllandırılmayan yıllık izinler karşılığının, ücret değil
bir "tazminat" olduğu iieri sürülmekteyse de kanımızca
burada tazmin edilen bir şey yoktur. Tam tersine, öde
nen yine anılan izin süresine denk gelen bir "ücret" tir.
Nitekim İşK. 56/I'de de ücretten sözedilmektedir. Bu
nun hizmet akdi devam ederkenki yıllık izin ücretinden
farklı bir yani, izin süresine ait ücrete baz alınacak ücre
tin ne olacağı noktasındadır. Zira hizmet akdi devam
edip işçi izne çıkarılirker. kanımızca izne çıkacağı anda
ki ücreti baz alınırken, akdin sona ermesi halinde işçinin
artık yıllık izin kullanımı mümkün olmadığından (kulla
nımın imkansızlaştığı) akdin sonbuima tarihindeki ücre
ti baz alınacaktır ki bu ua doğaidir. Aksi halde yani ak
din sonbulması durumunda bile kulllandırılmayan yıllık
izin ücretinin lıesabinda izne hak kazanıldığı tarih vs.
gibi daha önceki bir tarihteki ücretin baz alınması çoğu
kez işçinin aleyhine olacağı gibi izni zamanında verme
yerek aykırı davranan işvereni de anlamsızca korumak-

Bu yüzdendir ki öğretide zorunlu bir zorunlu bir neden olmadikça

lamında) işçiye gözetme borcunu ihlal etmiştir. 3u durumda işçi dinlen

izin sürelerinin birleştirilerek daha sonraki yıllarda kulllandırılmının ya

meden hizmet sunma sonucuyla karşılaşacağından, bunu İşK. 16/iI-e an

saya aykırı olacağı dile getirilmektedir. (Bkz. Çöğenli, 152-155, Ekono
mi, 348-349. Centel, 26. Çelik, İş Hukuku Dersleri, 14. Bası, İstanbul

lamında iş koşullarında esasli başkalaşma olarak değerlendirebiliriz. Bu

1998, 279. Kezabkz. Ekonomi, yıllık izin, 255.
Bu yüzden Tunçomağ'in işçi izin talep etmişse iznin sonradan da

anlama gelebilir tarzda bl:z. Okay, 314.

kullanılabileceği ve fakat talep etmemişse izin yılının bitimiyle birlikte

izin hakkının sona ereceği yolundaki düşüncesi (Esaslar, 180) isabetli

mesi halinde ... " hizmet akdinin sona erdiği tarihteki ücret baz alınarak

gözükmemektedir.
Bkz. Yarg. 9. HD'nin 24-12. 1997. E. 1997/18437, K. 1997/22430

ve 08.05.1997, E. 1997/3705, K. 1997/8536 sy. Kararları.
Bundan dolayıdır ki, yıllık izin talebinde bulunmadığı için izin

kulllandırılmayan geçmiş yıllık izin ücretlerinin hesaplanıp ödeneceği

hükmünden, hizmet akdinin fesih dışındaki sona erme hallerinde kulllan-

yılının bitimiyle birlikte izin hakkının sonbulacağmı söyleyen Tuıı-

dır.lmayan yıllık izinleıe ait ücretin ödenmeyeceği anlamı çıkarıl

çomağ'a (Esaslar, 180) ve yıllık izninin kulllandırılmadığı nedeniyle ak
di fesheden işçiyi, işverene daha önce ücretli yıllık izin başvurusunda

bulunmadığı gerekçesiyle haksiz bulan Yargıtay'a katılmak mümkün

mamalıdır. Bize göre hizmet akdinin nasıl sona erdiğine bakılmaksızın

tüm sonbuima durumlarında geçmiş yıllara ait yıllık izin ücretleri, akdin

değildir. (Krş. Yarg. 9. HD. 24.12.1997, E. 1997/18437, K. 1997/22430)

Zira işçiye hakettiği yıllık izni kullandırmayan işveren (hizmet akdi bağNİSAN'99

Yasadaki " ... hizmet akdinin işveren veya işçi tarafından feshedil

sonbuima tarihindeki ücret esas alınarak ödenmelidir.
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tan başka bir şey değildir.
Yıllık izin ücretini teknik
anlamda bir ücret olarak ka
bullendikten sonra, artık
bunun ve yıllık izin alacağı
nın talep edilebilmesinin
belli bir süreyle sinirli olup
olmadığına gelince; yıllık
ukuk Köşesi
izin ve yıllık izin ücreti hu
suslarının süresiz bir çekiş
me konusu olması hukuki güvenlik sağlamayacağından,
bunun belli bir süreye tabi tutulması doğaldir. Ancak
Türk İş Hukukunda anılan talepleri açıkça hak düşümü
veya zamanaşımı süresine bağlayan bir İş Kanunu hük
mü mevcut değildir. Sadece DenîşK. bağlamında gemiadamlarının yıllık ücretli izin haklarına da uygulanıp
uygulanamayacağının tartışılması gereken bir hükme
Türk Ticaret Kanunu'nda yer verildiği görülmektedir.
(TTK. 1235, 1259, 1261) O halde DenİşK. na tabi yıllık
izin ücretleri bakımından TTK. 1259-1261 hükümleriy
le BK. nun aşağıda dile getirilecek kuralarının birbirleri
karşısında uygulanma şanslarına dikkat çekilmesi, bu
nedenle kanunun DenİşK. tabi yıllık izin ücreti bakımın
dan TTK. nun anılan hükümleri (TTK. 1259-1261) bağ
lamında ele alınması, diğer iş yasalarına bağlı yıllık izin
ücreti açısındansa çözümün Borçlar Hukukuna ait genel
hükümlerde aranması gerekir. Ancak yıllık izin ve izin
ücreti talebinin nitelikçi hak düşürücü süreye bağlanma
sının uygun düşmeyeceği, bu yüzdende hak düşürücü
süreye bağlanmaması gerektiği düşünülebilir.64" Bundan
dolayıdır ki İşK. ve BasışK. çerçevesinde Borçlar Hukuku'nun zamanaşımına ait genel hükümlerinden (BK.
125 vd. ) ve DenİşK. bağlamında da TTK. 1259 vd. de
ki zamanaşımı hükümlerinden yararlanılabilecektir. Du
rum böyle olunca yıllık izin ücretinin "ücret" niteliği de
dikkate alınarak BK. 126/3 çerçevesinde 5 yıllık zama
naşımının geçerli olduğu sonucuna varılmalıdır. Ancak

işverenin yıllık iznin kullanım tarihini belirlemedeki ini
siyatifi ve işçinin kendiliğinden izne çıkamayacağı hat
ta işveren istemediğinde bu izni kullanmanın fiilen çok
güç yahut imkansız bulunması gerçeği göz önüne alın
dığında, bu 5 yıllık zamanaşımının ne zaman başlayaca
ğı konusu büyük önem taşımaktadır. Gerçi yukarıda de
ğinilen 1954 tarihli Yargıtay içtihadı Birleştirme kararı
ve çeşitli Daire Kararları, hakkında zamanaşımının işle
meyeceği ve başlamışsa da duracağı işçi alacaklarını

(BK. 132/4) alacağın niteliğine bakmaksizin ve fakat
yalnızca "hizmetçi" diye kabullendiği ev hizmetlerinde
çalışan işçilerin alacağı olarak yorumlamaktadır fakat
bizce bunda özü itibariyle isabet yoktur. Zira ev işlerinin
Borçlar Kanunu'na tabi olup İş Kanunları (İşK., De
nİşK. ve BasışK.) dışında tutulduğu hatırlanırsa (İşK.
5/4) BK. na nazaran daha siki koruyucu hükümlere bağ
lanmak istenen anılan yasalara tabi işçileri bu tür bir ko
rumadan yoksun bırakmak sonucuna varılacaktır. Bu ise
bizce uygun bir çözüm tarzı değildir, örneğin savaş mu
habirliği yapan gazetecinin yahut aylarca süren sefer bo
yunca gemide yatıp kalkan bir gemiadamınin veya ye
raltı maden ocağında çalışan ve üstelik konutu için kira
ödeyen bir işçinin çoğu kez işverenin evinde yaşayan bir
işçiden daha az korunma ihtiyacı hissettiğini söylemek
mümkün müdür? istelik adı yıllık izin ücreti de olsa öde
necek şeyin nihayette işçinin yaşami için zorunlu saya
cağımız bir ücret olduğu düşünülürse, bunun hakkında
hizmet akdi sürerken zamanaşımının işleyeceği benimsenebilir mi? Kaldi ki BK. 132/4 deki hükmün temelin
de yatan espri, başkasına bağımli biçimde (hizmet ak
diyle) çalışan birisinin işverene karşı olan alacağını bu
ilişki süresince talep etmesi halinde çoğu kez işçinin iş
verenin (fesih, vs. gibi) olumsuz bir tutumuyla karşıla
şabileceği rizikosuna karşı bir önlem olmasındadır.6411
Şimdi bu önlem alma gereğinin yalnızca ev hizmetlerin
de çalışan işçilere özgülenip ondan çok daha fazla sayı
ya ulaşan diğer yasalara tabi işçilerin buna ihtiyacı bu-

Ancak işçi yıllık izin talebinde bulunmadığı takdirde işveren de

hakkında zamanaşımının işleyeceği söylenemez (aynı yönde bkz. Reh-

izin yılı içinde işçiye yıllık iznini kullandırmadığında izin yılının bitimiy

binder, BernK. Art. 329c. N. 3-4) Hizmet akdi sona erdiğinde ise artık iz

le birlikte izin hakkının sona ereceğini öngören anlayışa (Tunçomağ,
Esaslar, 180) hak düşümü sonucunu bağlamak mümkündür. Bununla bir

likte, bizce işçinin talebine gerek olmadan (ve zaten yönetmeliğe göre,

talep bulunsa da bu taleple bağlı bulunmadan) işverenin işçiye somut kul

nin kullanılacağı bir hizmet akdi süresi bulunmadığından, işverenin iznin

kullanım tarihini belirlemesinden ve yıllık izin vermesinden de
sözedilemeyecektir.

lanım tarihini de belirleyerek yıllık iznini verme yükümü vardır. Buna ay
kırılık ise işçinin izni talep etmemesi değil işverenin anılan izni ver

İşverenin işi kabulde temeırüdü ve sonuçları hakkında bkz. Akyiğit, işçinin Başka işde çalışması, Ankara 1995, 144 vd.

memesidir. Durum bu olunca, işverenin kendi borcuna aykırı tutumuna

(bu konuda hiçbir katkısı bulunmayan) işçinin yıllık ücretli izin hakkının

kaybı sonucunun bağlanması, isabetli bir çözüm tarzı olarak gözük

Bu

yönde bkz. T. Çağa, Deniz Ticareti Hukuku, III, İstanbul

1982, 26 vd. Barlas (Duyar), 41-42, Okay, 314, 253.
Gemi alacaklısı hakkı ve niteliği hususunda fazla bilgi için bkz. T.

memektedir.
"b Nitekim gemiadamınin yıllık izin ücreti bakımından gündeme

Çağa, Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul 1995, 120 vd. ile 153 vd. F. Tekil,

gelecek olan TTK. 1261/1 hükmüne ait tasan gerekçesinde bunu çağrış-

Deniz Hukuku, İstanbul 1993, 108 vd. Kender/Çetingil, 155 vd. Doğanay,

tırabilecek önemli açıklamalar vardır. (Gerekçe için bkz. Doğanay, Md.

1261, s.2914 dn. 1104.).

Md.1235, sf.2878 vd. Barlas (Duyar), 30vd.

Zira işveren ücretini de ödeyerek işçinin kullanacağı yıllık izin

Bkz. Çağa. III, 78.

zamanını belirleyip ona sunmadığında, işçinin yıllık izin ve yıllık izin üc

Çağa, III, 80 vd.

reti alacağı henüz muaccel olmadığından muaccel olmayan bir alacak

Çağa, III, 84 vd.

NİSAN'99
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Ilınmadığı söylenebilir mi? kanımızca bu mümkün de
ğildir ve öğreti ve uygulamadaki kabulün aksine, Türk
Borçlar Kanunu md. 132/4'de kaynak İsviçre Borçlar
Kanunu'nun o zamanki metnine uygun biçimde "hiz
metçi" (Dienstbote) deyiminin kullanılmış olması da
yaptığımız bu yorumu engelleyici nitelikte değildir.
Gerçi anılan hüküm bizde halen varlığını sürdüredursun
İsviçre'de değiştirilerek "işverenle ev ortakliği/ birlikte
liği içinde yaşayan işçiler" le sinirli tutularak kapsami
daha da daraltılmıştır fakat bizde BK. 132/4'deki "hiz
metçiler ... " deyimini tüm işçileri kapsayacak tarzda ge
niş yorumlamak, özellikle de yıllık ücretli izin bakımın
dan anlamlı olacaktır. Bu yüzden bizce de yıllık izin ve
yıllık izin ücreti talebi hakkında (işçi hangi yasaya tabi
olursa olsun) hizmet akdi devam ettiği sürece zamanaşı
mı işlememeli, başlamışsa da durmalıdır. Ancak hizmet
akdi sonbulduktan itibaren zamanaşımı işlemeye başlamali veya daha önce kaldığı yerden devam etmelidir.
Nitekim BK.132/4 dışında konuyla ilgili bir hüküm
Türk Ticaret Kanunu'nda gemiadamlarının donatana
karşı gemi alacaklısı hakkı sayılarak hizmet sözleşme
sinden doğan alacakları hakkında zamanaşımının hiz
met akdinin sona erdiği tarihten itibaren işleyeceği yö
nündeki hükümdür. (TTK. 1261/1 ve onun atfiylaTTK.
1235/3). Bu nedenledir ki hizmet akdi süresince yıllık
izin ve ücreti hakkında zamanaşımının işlemeyeceği yö
nündeki Yargıtay kararlan isabetlidir. Fakat anılan ka
rarlarda 1954 tarihli Yargıtay içtihadı Birleştirme kararı
ve bununla aynı yöndeki diğer Daire Kararları ile onla
ra mesnet alınan BK. 132/4 hükmünün tartışılmaması,
Yargıtay Daireleri 'nin aynı konudaki Yargıtay tutumun
dan habersiz bulundukları biçiminde değerlendirilme
olasılığını da içinde taşıdığından, bu noktada çekincey
le karşılanabilecektir. Bu noktada Yargıtay'dan yeni ve
işin özüne uygun bir içtihadı birleştirme kararı vermesi
beklenebilir. Bu arada önemli bir husus, yukarıda sunu
lan çözümün, yıllık ücretli iznin parası da ödenerek kul
lanılacağı zamanın işverence belirlenmemiş bulunması
halinde geçerli olacağıdır. Ancak hizmet akdi devam
ederken işveren iznin kullanım tarihini somut olarak ve
yasal esaslara uygun biçimde saptayarak işçiye duyur
masına rağmen işçinin izne çıkmamakta direnmesi du
rumunda, işverenin, anılan işçiye iş vermemesi ve hat
ta izin ücretini tevdi yerinin belirlenmesini mahkeme
den isteyip oraya işçi adına yatırması mümkündür.
(BK.91) Böylece işveren hem işverenin işi kabulde te
merrüdüne düşmeyecek ve hem de yıllık ücretli izin
borcundan kurtulacaktır.
Deniz İş Kanunu kapsamında gündeme gelebilecek
gemiadamlarının yıllık izin ücretine uygulanacak zama
naşımına gelince; yukarıda da değinildiği gibi sorun
(yaptığımız araştirma çerçevesinde görebildiğimiz ka
NİSAN'99

darıyla) İş Hukukçuları tarafından ele alınıp tartışılmış

değildir. Aynı şeyi Yargıtay açısından da söyleyebiliriz.
Buna karşın Deniz Ticareti Hukuku öğretisinde gemi
adamlarının yıllık izin ücretlerinin de TTK. 1235/3 bağ
lamında (gemiadamlarının hizmet ve iş mukavelelerin
den doğan alacaklar( a girdirilerek bir (gemi alacaklısı
hakkı( verdiği ve TTK. 1259/1 uyarınca da bir yıllık za
manaşımına tabi bulunduğu, ayrıca bu alacak hakkında
ki zamanaşımının TTK. 1261/1 gereğince hizmet (ve iş)
sözleşmesinin sona erdiği tarihten başlayacağı benim
senmektedir.
Şüphesiz gemiadamınin yıllık ücretli izin alacağının
hizmet akdinden mi yoksa yasadan mı doğduğu noktası
tartışılabilirse de hizmet sözleşmesi vesilesiyle yasaca
öngörüldüğü ve işverenin işçiyi gözetme yükümünün
somut bir görünüm biçimi olduğu söylenebilir, işte bu
çerçevede kulllandırılmayan yıllık izin ücretlerinin
TTK. 1235/bent 3'deki (gemiadamlarının hizmet ve iş
mukavelelerinden doğan alacakları( içinde değerlendiri
lerek, işverenin deniz serveti üzerinde kanun( bir rehin
hakkı olan (gemi alacaklısı hakkı( verdiği kabul edilebi
lecektir. Bu kanun( rehin hakkı (gemi alacaklısı hakkı)
ise TTK. md. 1259'da öngörülen zamanaşımına tabidir.
Gemiadamınin yıllık izin ücreti TTK. 1235/3'de düzen
lenene girmiş sayıldığından ilke olarak (TTK. 1259 c.l
uyarınca) bir yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak gemiadami imit yahut Horn burunlarının ötesinde işten çıkartilmişsa bu durumda zamanaşımı iki yıldır. (TTK.
1259/bent 1.) Ancak konumuz bakımından önemli bir
nokta gemi alacaklısı hakları bakımından zamanaşımı
ilke olarak alacağın muaccel (talep edilebilir=ödenmesi
gerekli) olduğu tarihten itibaren işleyecekse de (TTK.
1261 c.l) gemiadamlarının hizmet (ve iş) sözleşmesin
den doğan gemi alacakları hakkındaki zamanaşımının
hizmet sözleşmesinin sonbulduğu tarihten başlayarak iş
leyeceğidir. (TTK. 1261 bent. 1) Bunlar dışında zamana
şımının hesabi vs. konularındaysa Borçlar Kanunu'nun
zamanaşımıyla ilgili hükümleri uygulama alanı bulur.
Belirtelim ki TTK. 1259 vd. hükümleri bağlamında za
manaşımına uğrayan şey (örneğin konumuz açısından
yıllık izin ücreti alacağı yani) alacağın kendisi değil rehnin icra yoluyla paraya çevrilerek alacağını almak, borç
ludan böylesi bir takibe katlanmasını istemek hakkıdır.
Oysa anılan alacak için kendi öz zamanaşımı da vardır
ve tartışmalı da olsa bu hususta Borçlar Kanunu'nun za
manaşımına dair kuralları (konumuz itibariyle BK.
126/3, 132/4) uygulama alanı bulur. Durum böyle olun
ca, kanımızca Deniz İş Kanunu'na tabi gemiadamlarının
yıllık izin ücreti de BK. 126/3 uyarınca beş yıllık zama
naşımına tabidir ve bu zamanaşımı yine yukarıda andı
ğımız gerekçelerle hizmet akdinin sona erdiği tarihten
başlamalıdır.
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17-IV Aralık 1^9^:

T

OZCELIK-IS
İnsan Kaynakları Yönetimi Konferansı için Danimarka'daydı
/

Hak- İş Genel Sekreteri ve Özçelik İş Sendikası Genel
Başkanı Recai Başkan ve Özçelik İş Sendikası Toplu İş
Sözleşmesi ve Araştırma Daire Başkanı Hayati Körpe, Da
nimarka İşçi Konfederasyonu ve Çalışma yaşamının sorun
larına yönelik araştırma yapan bağımsız Avrupa İşçi Araş
tırma Vakfının 17-19 Aralık
1998'de Danimarka'nın baş
kenti Kopenhag'da ortaklaşa
düzenledikleri "Etkileme ve
Etkilenmede İnsan Kaynak
ları Yönetimi bir Kapı mı?"
konulu konferansa katıldılar.
Konferansa, başta İskan
dinav ülkelerinden olmak
üzere Fransa, Hollanda,
Amerika, Avusturya, Belçi
ka'dan işçi konfederasyon
temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve araştırmacılar
katıldılar.
Danimarka İşçi Konfederasyonunun açılış konuşmasıy
la başlayan konferansın ilk iki günün yarım günü sendika
uzmanları, ekonomistler ve işçi temsilcilerinin genel olarak
İnsan kaynakları yönetimi üzerinde verdikleri tebliğler ve
örnek uygulamaların anlatımıyla geçti. Öğleden sonraları
ise beş farklı konuda çalışma atölyesi (Workshop) yapıldı.
Konferansta şu konulara değinildi:

/

Konferansta çok değişik görüşler yer aldı. Hem teorik
hem de uygulama da Amerika'da doğan İnsan Kaynaklan
Yönetimi güçlü sendikaların olduğu ve geleneksel iş stan
dartları uygulamalarının yoğun olduğu İskandinav ülkeleri
için belki bir anlamda Türkiye'den de yeni bir konu. Batı
Avrupa ülkelerinde ol
dukça geniş bir
uygulanıyor.
İnsan Kaynakları
netiminin uygulandığ
Amerika'da işçi sendika
larının hiç bir etkinliği
yok. Bu tamamen işvere
nin uyguladığı bir yön
tem olarak ortaya çıkıyor.
Bir anlamada
bu yöntemi sendikaların
işlevlerini ortadan kaldır
mak için de kullanıyorlar. İnsan Kaynakları Yönteminin
uygulanmasının işyerinde verimliliği artıma bakımından
işveren açısında bir çok gerekçesi varken, öte yandan deği
şik tarzda esneklik uygulamalarını da beraber getirmektadir. Bu da işçileri yakından ilgilendiren bir konudur.
Hak-İş Genel Sekreteri Recai Başkan, katıldığı grup ça
lışmalarında Türkiye'deki Özelleştirme uygulamaları, Kardemir modeli ve Taşeron işçiliği konusunda katılımcıları
bilgilendirdi.
4-5 Mart 1999:

ÖZ GIDA -İŞ 3. AVRUPA TURİZM KONFERANSINDA
Öz Gıda-İş sendikası, üye olduğu
Avrupa Gıda, Servis ve Bağlı İşçi Sen
dikaları Komitesi (ECF-IUF) tarafın
dan düzenlenen 3. Avrupa Turizm Ko
nulu Sendika Konferansı, 4-5 Mart
1999 tarihlerinde Berlin'de yapıldı.
Konferansa Türkiye ve ÖZ GIDA-İŞ
Sendikasını temsilen Genel Mali Sek
reterimiz Sn. Settar ASLAN ve Dış
İlişkiler Uzmanı Numan ÖZCAN ka
tıldı.
Konferansa 20'den fazla Avurupa
ülkesinden 50'yi aşkın sendikacının
yanısıra, Avrupa Birliği Komisyonu,
Almanya Ekonomi Bakanlığı gibi ku
rumlardan da çok sayıda katılımcı işti
rak etti.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen kon
feransın ana konusu "Turizmde Kalite
ve İstihdam" idi. Konferansta, Turizm

sektörünün Avrupa'da gerilemekte ol
masının istihdam üzerinde baskı oluş
turduğu ve bu gelişmeye karşı alına
cak önlemler üzerinde duruldu. Bu ön
lemlerin başında turizmde kalitenin
artırılması geldiği bunun da ancak ni
telikli, kaliteli ve motivasyonu yüksek
çalışanlar sayesinde mümkün olabile
ceği vurgulandı. Bunun yolu da mes
leki eğitimden ve çalışma koşullarının
iyileştirilmesinden geçmektedir.
,
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Konferansın sonunda, Avrupa tu
rizminin önemini korumasının ancak
kalitenin artırılmasıyla mümkün ola
cağı, bunun da ancak çalışanların eği
timi, motivasyonunun artırılması ve
insan kaynaklarına yatırım yapılarak
insan kalitesinin artırılmasıyla gerçek
leştirilebileceği yönünde bir ortak gö
rüş belirdi.
Konferans sırasında ayrıca diğer
ülkelerden gelen meslektaşlarla bir
fonksiyon ile de üyelik görüşmeler ya
pılarak görüş alışverişinde bulunuldu.
Bu çerçevede ECF-IUF Genel Sekre
teri Mr. Harald Wiedenhofer ve IUF'
(Uluslararası Gıda Birliği) temsilcisi
Mr. Patrick Dalban ile yapılan görüş
meler ikili ilişkilerimizin geliştiril
mesi bakımından faydalı oldu.

7. AB-TR KİK Toplantısı Brüksel'de Yapıldı * —
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve
Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız,
Brüksel'de 9 Mart 1999 tarihinde 7.cisi
yapılan 7. AB-TR KİK Toplantısı'na ka
tıldılar.
Bu toplantı AB-TR KİK'in hayata
geçirilmesinden sonra 2. dönem çalış
malarının başlangıcı idi. Dolayısıyla her
iki taraf toplantıya yeni üyeleriyle katıl
dı. Türkiye tarafından eş başkanlık göre
vi İstanbul Sanayi Odası Başkanı Hüsa
mettin Kavi'ye yeniden verilirken, AB
tarafından eşbaşkanlık Roger Beriesch'ten İtalyan Antonello Pezzini'ye
geçti.
Toplantının gündeminde birçok ko
nu vardı. Tartışılan konular şunlardı:
- KK'in birinci dönemde katettiği
mesafenin eşbaşkanlar tarafından değer
lendirilmesi.
- AB ESK İlişkiler Bölümü Başkanı
Tom Jenkhs'in ekonomik ve sosyal ak
törlerinin genişleme sürecindeki rolü ile
ilgili sunuşu,
- AB Komisyonu Temsilcisi ile Tür
kiye'nin Daimi Temsilcisi Sayın Nihat
Akyol'un sunuşları,
- Türkiye'de Ekonomik ve Sosyal
Konsey'iıı kurulması hakkında bilgilen
dirme ile Türkiye ve Göç Konusu konu
lu raporun tartışılması.
Komiteye, merkezi Almanya'da bu
lunan Almanya destekli Türk Arıştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan Türki
ye ve Göç konulu bir rapor sunulmuştur.
Sözkonusu rapor, öncelikle bu konu
da görev üstlenen eşbaşkanlar Türkiye
kanadı adına Hak-İş Genel Başkanı Sa
lim USLU ile AB Kanadı adına Bayan
Jacqanuno Cassino tarafından kritiği ya
pıldı. Ardından diğer komite üyelerinin
tartışmalarına yer verildi. Göç konusu
geniş tartışmalara neden oldu.
Genel Başkanımız Salim USLU, ra
porun ayrıntılarını değerlendiren bir ko
nuşma yaptı. Uslu, ağırılıklı olarak Türk
vatandaşlarına uygulanan vizenin kaldı
rılmasını vurguladığı değerlendirmesin
de şu noktaların altını çizdi;
Avrupa'nın Türkiye Vatandaşları
na Uyguladığı Vize Kaldırılmalıdır

- Rapor, tam olarak Türkiye' deki
göçü incelememektedir.
- Raporda belli argümanlar ileri sürülmemektedir. Ancak göçle ilgili oldu
ğu düşünülen birçok konu da analiz
edilmektedir. Rapor, göçle beraber gö
çün ötesinde bir çok konuyu da incele
mektedir.

- Göçle ilgili olduğu konuların ana Türkiye' nin en temel sorunu budur. Av
lizine girilmiştir. Ancak bu konuların rupa'nın mevcut vize politikasının güç
göç ile bağlantısına ağırlıklı olarak yer lendirilmesi kapalı olarak tercih edili
yor. Oysa raporda da belirtildiği gibi
verilmemiştir. Dolaylı konular, veri ola
Türkiye'den Avrupa'ya
rak alınmak yerine ana
net göç olduğu halde bu
lizine gidilerek konu dışı
oran düşmektedir. Bu
na çıkılmıştır.
düşüş Türkiye'de gelir
- Türkiye' nin aldığı
imkanlarının artmasıyla
göç ayrı bir bölüm halin
doğru orantılıdır. Hatta
de incelenmelidir. Bu ko
T"' Reunion
nu, çok kısa ve önemsiz
tersine göçün hızla art
du Comite Consultatif
ması için vizenin kalk
olarak geçilmiştir. Oysa
Mixte UE / Turquie
ması gerekiyor. Aksi tak
bu konu son derece
7° meeting
önemli bir konuma sa
tirde insanların çok zor
of the EU-Turkey Joint
hiptir. Rusya'dan ve Do
hatta olağanüstü şart
ğu Avrupa ülkelerinden Consultative Committee larda elde ettikleri Avru
gelip çalışan yabancıla Brux*ll«s, 9 mars 1999 • Brussels, 9 March 1999 pa'ya giriş imkanını ge
ri dönüşle kaybetmemek
ra hiç değinilmemiştir.
Sallt President Staedelin
istemelerini çok doğal
Bu husus, artan bir öne
President Staadalin room
karşılamak gerekiyor.
me sahiptir. ÇSGB, bu
konuda yabancıların istihdamı konulu Zaten bunun da savaşını vermektedirler.
- Raporda göçe daha çok Avrupa
bir yasa hazırlığı içindedir.
- Türkiye'ye yapılan göç ile Türki açısından bakılmıştır denilebilir.
- Göçün olumlu yönleri üzerinde hiç
ye'den yapılan göç arasında çok ciddi
bir fark vardır, bu vurgulanmalıdır. Tür durulmamıştır, işçi gelirleri kerhen vur
kiye' den özellikle Avrupa'ya olan göç gulanmıştır.
Halbuki işçi gelirlerinin sadece na
bireysel bazda yapılırken Türkiye'ye ya
pılan göç kitleler halinde yapılmaktadır. kit olarak gelmesi ve Türkiye'nin cari iş
Buna rağmen Türkiye bu sorunu bir şe lemler dengesini düzeltmesi yanında
kilde içselleştirebilmektedir. Aynı şekilde Türkiye ekonomisinin canlanmasında
diğer ülkelerden Avrupa'ya göç bireysel temel dinamik olmuştur.
- Yurtdışındaki vatandaşlarımız belli
bazda yapılmaktadır. Böyle olunca söz
konusu göçmenlerin toplumdaki uyumu oranda know-low' ı da ülkemize taşımış
tır.
daha kolay olur.
- Aynı şekilde Türk toplumu da belli
- Rapor, genel olarak Türkeye' nin
göç olgusunu teferruatıyla incelemek bir sosyal ve ekonomik transformasyona
yerine özellikle Avrupa'da bulunan Türk öncülük etmişlirdir.
- Avrupa'lı değerlerin Türkiye'ye ta
vatandaşlarının serbest dolaşımı soru
nuna eğilmiştir. Raporun adını Avru- şınmasına ve Türkiye'de yerleşik uygu
pa'daki Türk Vatandaşlarının serbest lama, kural ve politikaların sorgulan
masına neden olmuşlardır.
dolaşımı diye nitelemek mümkündür.
- Türkiye' nin göç sorunu ve Avrupa
- Rapor, genelde Türkiye'den Avru
pa'ya gidişi çok negatif yorumluyor. Ra boyutu incelenirken, en azından 90'lı
porda da bahsedildiği gibi Türkiye'den değişimlerle birlikte Orta Doğu Avru
Avrupa'ya göçürı bir çok nedeni var ve pa'daki durumla bir kıyaslama yapılma
olumlu denecek sonuçları da var. Belki sın son derece yararlı olurdu. Bu ülke
en başta vurgulanacak olan konu da lerdeki ekonomik, sosyal ve siyasi du
göçmenlerimizin Türkiye-Avrupa ara rum bizden çok kötü olmasına rağmen,
sında koparılnıaz bir köprü oluşturması vize gibi politikalarda radikal değişim
dır. Hatta siyasi alandaki ilişkilerde ya lere imza atılmıştır. Böyle bir kıyaslama
şanan iniş-çıkışlarda bile göçmenlerimi ya çok ciddi ihtiyaç vardır.
En önemlisi, göç konusunda politi
zin Avrupa' da oluşu, olumlu bir referans
kalar önerilmemektedir.
kaynağı olarak gösterilmişdir.
Toplantıda, gelecek toplantının Tem
- Türkiye'den Avrupa'ya yapılan gö
çün üzerinde durulmayınca hatta Avru muz ayında Trabzon'da yapılmasına ka
palı gözüyle değerlendirilince VİZE ko rar verildi. Trabzon'da yapılacak 8. Top
nusuna girilmemiştir. Türkiye ile Avru lantıya komitenin eşraportörleri ile Sa
pa'ınn kaynaşmasını sağlayacak olan lim USLU ile Bayan Jacqanuno Cassino
insanların serbest hareketini kolaylaş göç konusunda ortak hazırlayacakları
tırma hususuna eğiııilmemiştir. Oysa bir raporu sunacaklar.
NİSAN'99
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Uslu, İlki Düzenlenen
9 Mart 1999:

USLU,
ETUCİCRA
KURULU'na KATILDI

Genel Başkan Salim Uslu, 16-17 Mart 1999
tarihlerinde Brüksel'de yapılacak olan Avrupa İşçi

Sendikaları Konfederasyonu (ETUC)'ın üyesi olduğu
İcra Kurulu Toplantısı'na katıldı.
İcra Kurulu toplansında, ağırlıklı olarak Haziran ayı

sonunda yapılacak olan 9. ETUC Genel Kurulu için
hazırlanan raporların değerlendirilmesi yer alacak. ETUC

kararlan kitapçığında Türkiye'nin AB'ye tam üye olması

yönünde olumlu görüşlere yer veriliyor.

Bu kararın çıkmasında daha önce yapılan hazırlık
toplantılarında temsilcilerin aktif müdahalesinin katkısı

ile olmuştur.
İcra Kurulunda, 5 yıldır müracatı bekleyen Fransa'nın

sol görüşlü konfederasyonu CGT'nin ETUC'a üyeliği,

birçok tartışmadan sonra onaylandı. İcra Kurulu'nda
Türkiye'den sadece Hak-İş yakın işbirliği içinde

bulunduğu CGT'nin üyeliği için olumlu oy kullandı.
NİSAN'99

Genel Başkan Salim Uslu ile Genel Başkan Danışmanı
Osman Yıldız, başlıca Avrupa İşçi Sendikaları Konfederas
yonu ETUC'un girişimi ile düzenlenen AB Sosyal Partner
ler Zirvesi Varşova'da 18-19 Mart 1999 tarihlerinde yapı
lan zirveye katılmışlardır.
Sosyal Partnerler Zirvesi'nde iki önemli hususa işaret
etmektedir.
50 yıllık AB geçmişinde ilk kez Sosyal Partnerler düze
yinde böyle bir zirve düzenleniyor. AB'nde devlet başkan
ları zirvesinden başka yapılan ilk zirve özelliğini taşımak
taydı.
Bu şekilde Avrupa Sosyal taraflar olarak sendikalara ve
sosyal partnerlrine ne kadar önem verildiğini ortaya koyu
yor. Bu toplantıda sosyal taraflar olarak sendikaların
AB'nin geleceğini şekillendirme ve belirlemede önemli rol
oynuyorlar.
İkincisi, bu zirveye, Türk sosyal tarafları olarak sendi
kalar, AB'nin tam üyesi niteliğinde katılıyorlar. Avrupa
sendikal hareketi, Türkiye'nin tam üye olması yönündeki
kararlılığını ortaya koymaktadır.
Konferansın açılışında Polonya Çalışma Bakanı AB
dönem başkanı sıfatıyla Almanya Çalışma Bakanı, AB Sos
yal İşler Komitesi Padraig Flynn, ETUC Başkanı Fritz Verzetnitsch, UNICE (Avrupa Konfederasyonu) Başkanı Ge
orges Jacobs, CEEP (Avrupa Kamu İşverenleri Konfede
rasyonu) başkanı Antonio Castellano, Polonya Dayanışma
Konfederasyonu Başkam Marian Krzaklewski ve Polonya
İşverenleri Konfederasyonu KPP Başkanı Wojcleck Komowski konuşma yapmışlardır.
İki gün süren konferans boyunca;
- Ekonomik ve Sosyal Transformasyon,
- Amsterdam Anlaşmasındaki Sosyal Bölümü Geleceği:
Sossyal partnerlerinin rolu,
- Sosyal Partnerlerin Yeni İstihdam Strateji bağlamında
ki katkısından oluşan panel tartışmaları yapılmıştır. Panel
lere uluslararası temsilcileri ile bütün Avrupa ülkelerinden
işçi ve işveren kuruluşların temsilcileri katılmışlardır.
Toplantılarda kısaca, sosyal partnerlerin AB genişleme
süreci üzerindeki rollerine değinildi. Sosyal tarafların ülke
lerin geleceğinde etkin bir rol ve öneme sahip oldukları
vurgulandı.
AB'den amaç ekonomik refah ve halkın dayanışması
olduğu vurgulandı. AB'nin siyasi olduğu kadar sosyal eko
nomik ve kültürel boyutunun da olduğu belirtildi. Önemli
olan Avrupa ülkelerinde sahip olduğu sosyal kapasitesinin
bir sivil Avrupasımn insanda kullanılması hususu olduğu
ifade edildi. Diğer noktalar şunlardı;
- Bütün birlik vatandaşları için sosyal bir desteğine ih-
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18-19 Mart 1999;

AB Sosyal Partnerler Zirvesine Katıldı
tiyaç vardır.
- Avrupa çapında bir kimliği inşa
etmek gerekiyor.

- AB genişleme bakımından slo

gan: Daha güçlü Avrupa, Daha geliş
miş sosyal politika

- Avrupa yoluna ilerliyor.
- Herşeyi bölüşen bir Avrupa
- Sosyal adaleti sağlamada yeni

şifreler ve politakalr üretmek gereki
yor.

- Yeni Avrupa'da yıldızı parlayan

kavramlar; Diyalog, uzlaşma, barış,
refah, kültür, daha çok ve yaygın mo

dernleşme, gelişme, uyum, rekabet
ve sosyal yakınlaşma gibi hususlar
dır.

Konferansta Genel Başkan Da

nışmanı Osman Yıldız, Türkiye'nin
AB ile ilişkilerinin geleceği ve üye

liğinin bir tıkanma bağlamı ve
AB'nin bu üyelik hususunda karar

lılığını ortaya koyması hususunda
bir konferansın konusu şöyledir:

HAK-IŞ temsilcisi olarak Türki
ye'nin genişleme süreci ve bu top
lantıya ilişkin görüşlerini kısaca
izah etmek üzere söz almış bulunu
yorum.
Herşeyden önce konferansa da
vetiyenizden dolayı teşekkür ederiz.
Türkiye sosyal partnerlerinin bu
zirveye davet edilmeleri hiç şüphe
siz büyük önem arzetmektedir. Bu
durum, özellikle de Türkiye'nin
AB'ye üye olacak ülke statüsü ile da
vet edilmesinden kaynaklanmaktadır.
Bir diğer önemli husus ise, sosyal ta
raflar olarak biz sendikaların bu sü
reçte etkili bir rol oynayabilme potan
siyeliyle ve gücüne sahip olmamızdır.
Şüphesiz Türkiye'nin temsilcisi olarak
bu toplantının katılımcıları arasıııdayız. Ancak konferansın programlarına
da aktif katılmamız sağlanmış olsaydı
da büyük memnuniyet duyacaktık.
Bu durum aşağıdaki nedenlerden
kaynaklanmaktadır;

rihe kadar olan geçiş dönemindeki ha
zırlıkları ve problemleri ile meşguller
dir. Oysa Türkiye olarak bizim önceli
ğimiz bundan çok farklıdır. Bizim ön
celiğimiz, Tiirkiye-AB ilişkilerinin sta
tüsü yönünde bir üyelik takviminin ka
rarlaştırılması sorunudur. Bundan do
layı biz diğer ülkeler gibi sosyal prob
lemleri ve politika eksiklerini öncelik
li tartışma fırsatını bulamıyoruz.
Bütün bunlara rağmen, Türki
ye'nin AB ve üyelik sürecine ilişkin
değerlendirmelerimiz için bir görüş
raporu hazırlamış bulunuyoruz. An
cak şimdi bunun ayrıntısına inme
mizin doğru olmadığına inanıyo
ruz. Sadece sonuç olarak bir iki hu
susun altını çizerek tamamlamak
C O N F E R E N C E o f istiyorum.
Biz sosyal taraflar olarak, Av
SOCIAL
rupa'daki Sosyal Standartlara tali
PARTNERS on
biz. Ancak bu standartları sadece
ENLARGEMENT
talep etmek yetmez diye düşünüyo
ruz. Bu talepleri Türkiye'de uygu
lama azminde de olmak lazımdır.
18-19 March 1999
Biz sosyal taraftar olarak Türki
ye'yi bu standartlara ulaştırma az
minde görüyoruz. Bu yönde de gay
WAKSAW
ret saıfettiğimize inanıyoruz. Tür
kiye'deki sosyal tarafların Avru
pa'daki kurumlarda bütünleşmesi
Hotel* MAKKIOTT
ve birlikte mücadele etmesi bunun
bir göstergesidir. Bu doğrultuda
gerçekleştirilen bu önemli Avrupa
Birliği Sosyal Partnerler Zirvesi
Türkiye'li, bu konferansta daha farklı bunun önemli bir sonucudur diye dü
ve özel bir konumda değerlendirmek şünüyoruz. Bu hedefe ulaşılmasında
ETUC' daki meslektaşlarımız nezdindaha doğru olacaktı.
Türkiye artık AB'nin siyasi kaı alı- de bütiin ETUC ailesine teşekkürü bir
lığını görmek istemektedir. AB'nin borç biliriz. ETUC, Türkiye' nin AB' ne
böyle bir tutumu, Türkiye AB ilişkile üyeliği yönünde tam bir siyasi kararlı
rinde yaşanan 40 yıldan fazla süren lık göstermiştir.
Konferans kapsamında ETUC Ge
ilişkilere ve gayretlere yeni ve önemli
nel Sekreteri Emilo Gabaglio yaptığı
bir motivasyon sağlayacaktır.
- Dahası, burada şu gerçeği de konuşmada Türkiye'nin özel bir konu
açıkça görüyoruz. Diğer aday ülkelere ma sahip olduğunu ve üyeliğinin ger
baktığımızda, üyelikleri belli bir takvi çekleşmesini ve Türkiye'ye daha çok
me bağlandığından üye olacakları ta önem verilmesi hususuna değindi.
- Bu konferansta aday ülkelerin
dillerine yer verilmiştir. Bu durumun,
kaçınılmaz bir tercüme zorunluluğun
dan olmayıp, aday ülkelere karşı gös
terilen siyasi bir kararların yansıması
olduğu anlaşılmaktadır. Bu siyasi ka
rarlığının bir belirtisi olarak Türk
çe'nin de bu konferans dilleri arasın
da yer alması sağlanabilirdi.
- Ayrıca Tiikiye Doğu Avrupa, Baltık üyeleri, geçiş ülkeleri, üye olacak
birinci veya 2. grup gibi genel olarak
kullanılan ülke kategorilerinin hiç bir
birine girmemektedir. Bundan dolayı,
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EKONOMİK ve SOSYAL

Ekonomik ve Sosyal Konsey, 8 Şubat
1999 Pazartesi günü Başbakan Bülent
Ecevit Başkanlığında Başbakanlık bina
sında toplantı.
Hükümet Kanadı: Toplantıya Başba
kan Ecevit'in yanısıra hükümetten; Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Hüsa
mettin Özkan ve Hikmet Uluğbay, Devlet
Bakanı Ş. Sina Gürel, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, Tarım ve Köy İşleri Baka
nı Mahmut Erdir, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Nami Çağan, Sanayi ve Ti
caret Bakanı Metin Şahin ve DPT Müste
şarı katıldı.
işveren Kanadı: TOBB Başkanı Fuat
Miras, TZOB Başkanı Faruk Yücel, TESK
Başkanı Derviş Günday ve TİSK Genel
Başkanı Refik Baydur.
İşçi Kanadı: Türk-İş Genel Başkanı
Bayram Meral, Konfederasyonumuz Ge
nel Başkanı Salim Uslu ve DİSK Genel
Başkanı Rıdvan Budak katıldı.
Konfederasyonumuz Genel Başkanı
Salim Uslu, Ekonomik ve Sosyal Konsey'e kırk sayfalık bir rapor sundu. Uslu

ayrıca. Hayvancılığının sorunları ve Et
Balık Kurumu ile ilgili ayrı bir raporu da
Başbakan Bülent Ecevit'e takdim etti.
ESK öncesinde DPT tarafından hazır
lanan ve tüm katılımcı kesimlere gönderi
len "Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki
Gelişmeler ve Bekleyişler" adlı raporunu
eleştiren Hak-İş Genel Başkanı Uslu, sözkonusu raporun biribirinden kopuk bölüm
leri içerdiğini ve çalışanların durum ve so
runlarını yeterince yansıtmadığını da söy
ledi.
Memurlar Yoktu: Hak-İş Genel Baş
kanı Uslu, ESK'nin Türkiye'de henüz iste
nilen yasal altyapıya oturtulamadığını söy
ledi. Uslu ESK toplantısında kamu çalı
şanlarının temsil edilmemesini şu şekilde
eleştirdi; "Bugün toplanan bu Ekonomik
ve sosyal Konsey' in yapısının çeşitli Kamu
Görevlileri Sendikaları Konfederasyonları
başta olmak üzere ilgili diğer kesimlerin
katılımı ile daha geniş tabanlı ve yasal alt
yapıya kavuşturulmasını isterdik".

En Az Katılımlı ESK: 8 Şubat 1999
Pazartesi günü yapılan son Ekonomik ve
Sosyal Konsey, aynı zamanda en az
katılımlı toplantı olarak dikkat çekti. Bun
dan önceki toplantılarda 22, 30, 24 ve 21
üye bulunurken, son toplantıda 19 temsilci
yer aldı. Bu son ESK'de öncekilerde ol
duğu gibi Tüketici Kuruluşları Üniver
siteler ve Bankalar Birliği'nde üyeler yer
almadı.
Hak-İş'in ESK'ya Sunduğu Rapor
dan Bazı Noktalar:
V Türkiye'de yaşasan siyasi istikrar
sızlık ve ekonomik kriz olumsuzlukların
temel nedenidir.
V İşsizlik, Enflasyon, Gelir dağılımın
daki adaletsizlik, Yüksek faizler, Çocuk ve
Kadın işçilerin sorunları, Sigortasız çalış
tırma ve kayıtdışı ekonomi, Yağma ve tala
na çevrilen özelleştirmeler, Yabancı ser
mayenin girmemesi, adil bir vergi sistemi
nin olmaması sorunların en belirginlerin
den bazılardır.
V Toplam işletmelerin % 98 'ini oluştu
ran KOBİ'lere 1997 yılında 55.9 trilyon
yatırım teşvik belgesi verilmesine rağmen,
1998'de bu rakam 15.2 trilyona indi.
V 1998 yılında 2'si bankalara olmak
üzere borsaya ve sanayicilere 5 kez teşvik
le yüzlerce trilyon Tl akrarıldı.
V Türkiye'deki 500 büyük firmanın
1997 yılında toplam gelirlerinin % 52.7'si
faaliyet dışı ve faiz gelirlerinden oluş
maktadır.
V Eşel Mobil Sisteminin kendisinden
çok oturduğu zemin sorgulanmalıdır. Sek
törler, işletmeler ve hatta aynı işletme için
deki ücret farkı makası önce kapatılmalı
dır.
V Ekonomik krizin nedenleri; yüksek
faiz, plansız yatırımlar, bankaların kre
di vermek yerine devlete borç vermele
ridir.
V Yaşanan ekonomik krizin faturası
çalışanlara kesilmemelidir. Çalışanlar
dan daha fazla fedakârlık istenilmemelidir.
\ Krizin aşılması için öneriler; iş gü
vencesi ve iş barışı sağlanmalı, ekono
mideki durgunluk ve daralmanın ne
denleri iyi tahlil edilmeli, her kesim dü
şünce, üretim ve yönetimlerini yenilemelidir, kesimler uzun vadeli ve reel po
litikalar yapmalıdır, siyasi çıkarı ön pla
na tutan tercihler bırakılmalıdır, kay
naklar rasyonel ve tasarruflu kullanıl
malıdır, finans kesimlere üretim alanla
rına kredi vermelidirler, iş dünyası siya
sal ilişkilerini kamu rantı kapma yö
nünde kullanmamalıdır, uluslararası re
kabete uygun üretim modelleri gelişti
rilmelidir.
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V Ekonomide IMF dayatmalarına
son verilmelidir. Çünkü IMF'nin üçüncü
dünya ülkelerindeki performansı ve so
nuçları fevkalade kötüdür.
V Örgütlenmenin önündeki 2821, 2822
ve 1475 Sayılı Kanunlar yeniden düzen
lenmelidir.
V Son günlerdeki Esnek Çalışma kav
ramına olduğundan fazla anlam yüklemek
Türkiye'de endüstri ilişkilerini ve çalışma
hayatını olumsuz etkileyecektir.
V 1 Nisan 1998'da başlayan Zorunlu
Tasarruf kesintisi çalışanların rızası dışın
da yapılmış, kaynaklar amacı dışında kul
lanılmış, nemalandırma oranı enflasyonun
çok altında kalmıştır. Çalışanların mülki
yet hakkının gasbı olan bu uygulamaya
son verilmelidir. Fonlarda biriken paralar
hak sahiplerine verilmeli, tasviye edilemiyorsa yönetimi hak sahiplerine bırakılma
lıdır.
V Türkiye'nin temel meselesi; gelir
dağılımı adaletsizliğidir. Bu problem, te
rörün, çete ve yolsuzluğun, demokrasi ek
sikliğinin, geri kalmışlığın ve yozlaşmanın
temel nedenidir.
V Demir-Çelik Sektöründe yaklaşık
30 bin kişi ile istihdamın büyük bir bölü
münü oluşturan KARDEMİR, İSTEMİR
ve ERDEMİR gibi entegre tesisleri ekono
mik krizden etkilenmişlerdir. Ark ocakları
na verilen enerji teşviki ile ton başına 25 $
haksız rekabet uygulanmaktadır. Sektörde
ki haksız rekabetin önlenmesi için hurda
ithalatına denetim getirilmeli, ton başına
50 $ fon uygulanmalıdır. 23.000 ortaklı
özel sektördeki tek entegre tesis olan
KARDEMİR'in desteklenmesi gerekmek
tedir.
V Gıda Sektörü, finansal, ihracat darlı
ğı gibi önemli sorunlarla boğulmaktadır.
Bankaların üretime destek olmak yerine
devlete borç vermeye yönelmesi bu sektö
rün daralmasına neden olmuştur. Karaman'daki bisküvi fabrikaları üretiminin %
95'ini ihraç ederlerken, uluslararası kriz,
ihracatı daraltmış, sektörde kriz doğur
muştur. Sözkonusu fabrikalarda Mayıs
1998'de 17 bini aşkın işçi çalıştırılırken,
bugün bu sayı 4.000'e inmiştir.
V Ülkemiz hayvancılık ve et üreti
minde önemli bir yere sahip olan Et ve Ba
lık Kurumu, özelleştirme rüzgarına dahil
edilerek tasfiye aşamasına getirilmiştir.
Kaynağı bilinmeyen kalitesiz et ithalatı ile
sektör çökertilmeyle karşı karşıya gelmiş
tir.
EBK'nun yeniden kamu iktisadi ku
ruluşu haline getirilmesi gerekmektedir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey sonunda
9 Şubat 1999 Salı günü Başbakan Bülent
Ecevit, sonuç bildirisini kamuoyuna açık
ladı.

KONSEY TOPLANDI

EKONOMİK ve SOSYAL
KONSEY BİLDİRİSİ
(8-9 ŞUBAT 1999)
Ekonomik ve Sosyal Konsey, 8 Şu
bat 1999 tarihinde toplanarak küresel
krizen Ülkemizde üretim ve istihdam
üzerindeki etkilerini incelemiş ve 1998
yılı gelişmelerini de değerlendirerek aşa
ğıdaki görüşleri benimsemiştir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey'in, 13
Ekim 1997 tarihinde yapılan toplantısın
da 3 yıllık istikrar programı sunulmuştu.
Programın birinci yılını oluşturan 1998
yılındaki bütçe disiplinini ve ekonomik
politikaların kararlılıkla uygulanması ile
elde edilen tüm kazanımlan Konsey tak
dirle karşılanmıştır.
Bu disiplini 1999 yılında da üçer ay
lık programlar çerçevesinde devam ettir
meye, sosyal devlet ilkesini gözetmeye,
seçim ekonomisi uygulamamaya, kamu
borçlanma gereğini azaltmaya yönelik
her türlü çaba desteklenmektedir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey, 1998
Bütçesinde sağlanan faiz dışı fazlanın
1999 yılında da sürdürülebilmesi için
alınan ve alınması öngörülen Hükümet
kararlarını desteklemektedir.
Uzak Doğu'da başlayıp Rusya Federasyonu'nu içine alan ve Türk Ekonomi
sini de etkileyen küresel krizin büyüme,
dış dicaret ve istihdam üzerindeki olum
suz etkilerinin giderilmesi konusunda
alınan tüm önlemlerin desteklenmesi ka
rarlaştırılmıştır.
• Konsey, ihracatı geliştirici önlemle
rin alınması; ödemeler dengesini bozma
dan gerçekçi bir büyüme hızı sağlanarak
istihdam seviyesinin korunması; gerçek
çi kur politikasının sürdürülmesi, güç

lendirilen EX1MBANK kaynaklarının
etkin, amacına uygun ve verimli kullan
dırılması görüşündedir. Bu kapsamda
Konsey,
-İhraacatın finansmanı amacıyla
EX1MBANK kredilerinin artırılmasına
yönelik kaynak arayışının hızlandırılarak
sürdürülmesini ve ihracat kredilerinin bu
amaç için kullanılmasını gerekli gör
mektir.
- İhracat kaybedilen pazarların yeni
den kazanılması, yeni pazarların açılma
sı ve Türk girişimcilerinin yurt dışındaki
her türlü haklarının korunması için gere
ken çabalar da sürdürülmelidir.
• Ekonomik krizin olumsuz etkileriy
le üretinin azalması karşısında;
- Esnaf ve Sanatkârlar ile KOBİ'lerin işletme kredisi yetersizliğinden kay
naklanan üretim düşmelerini gidermek
için özellikle Halk Bankası kredileri artı
rılmalıdır;
- Bu dönemde işten çıkarmaları izle
mek, nedenlerini belirlemek ve gereken
önlemleri oluşturmak amacısyal işçi, iş
veren ve hükümet tarafından üçlü bir ko
misyon oluşturulmalıdır;
- Kapanan fabrikaların yeniden üreti
me geçmesi ve işlerini yitiren işçilerimi
zin yeniden çalışma yaşamına katılması
için gereken önlemler alınmalıdır.
- Uzak Doğu krizinin özellikle teks
til ve demir-çelik sektörleri açısından ya
ratmış olduğu dampingli ve kalitesiz it
halatın serbest ticaret için haksız rekabet
yaratmasını önlemek üzere kurulan ihti
sas gümrükleri etkin bir biçimde çalıştınlmalıdır.
• Konsey, bankacılık alanındaki ya
sal boşlukları giderecek uluslararası
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normlara
uygun
düzenlemelerin
TBMM'nce daha fazla gecikmeksizin
kabul edilmesi için her çabayı ve bu
suretle üretime etkin kaynak aktarımının
sağlanmasını desteklemektedir.
• Sosyal Güvenlik sistemimizin
sorunları ve genel işsizlik sorunu, Sosyal
Güvenlik Reformunu kaçınılmaz kılmış
tır. Bunun için, ilgili sosyal taraflar en
kısa zamanda Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı'nın eşgüdümünde bir araya
gelerek Sosyal Güvenlik Reformu çer
çevesinde ortak çözümler üretmeye ve
ilgili yasaların hızla çıkartılmasına kat
kıda bulunmaya karar vermişlerdir.
• Tanmsal destekleme politikası ger
çekçi ve adaletli bir yaklaşımla düzen
lenmelidir. Bu arada tarım üretim plan
lanması yapılarak, atıl stoklar oluş
masının önlenmesi karalaştınmıştır.
• Tarımda çalışan nüfusun tarım dışı
faaliyetlerden de gelir elde edebilmesi
için, işgücüne beceri kazandıracak
eğitime dönük politika ve tedbirlerin
önemi vurgulanmıştır.
• Hayvancılık sektörü yeniden can
landırılmalıdır. Özellikle Doğu ve
Güneydoğu'da hayvancılığı süratle yaygınlaştırıcı önlemler alınmalıdır. O
arada, geniş katılımlı organize hayvan
cılık kuruluşları desteklenmelidir.
• Özelleştirmeler sürdürülürken,
kamuoyunda haklı tepkilere neden olan
ve işsizliğe yol açan uygulamalar etkili
yaptırımlarla önlenmelidir.
• Gümrük Birliğiyle verimli ilişkiler
açısından gerekli olan uyum yasa
tasarıları, seçimlerden sonra, TBMM
gündeminde öncelikli olarak yer al
malıdır.
• Aynı zamanda Demokratik Batı Ül
kelerinin ölçütlerine uygun yasal düzen
lemelerle demokrasimizin eksiklikleri
giderilmelidir.

ÇALIŞMA

Hak-İş Ev sahibi: Ekonomik kri

lışma ilkesini şöyle açıkladı; " İhtilaf

açısından normal ve olması gereken

zin etkileri tüm işçi ve memur konfe

lardan çok ittifaklarımızı güçlendir

bir davranış olduğunu ifade eden

derasyonlarını ilk kez biraraya getir

mek istiyoruz. Birlikteliğimizi olgun-

Türk-İş Genel Başkanı Başram Meral,

di. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK,

laştırarak geniş bir çerçevede ve uzun

siyasetçilerin ise bu tavrı göstereme

KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN VE

bir yol almak istiyoruz. Daha iyilere

diklerini iddia etti; "Halkımız bugün

MEMUR-SEN Konfederasyonlarının

layık olan Türkiye'nin bugüne kadar

siyasilerin biraraya gelmemesinden,

Genel Başkanları. 27 Ocak 1999 Çar

maalesef kötü yönetildiğine inanıyor

halkın ve ülkenin sorunlarına çözüm

şamba günü Hak-İş'de biraraya geldi.

ve tam da bu dönemde siyasal günde

getirmemelerinden son derece rahat

'Emek Platformu' olarak tanımlanan

me müdahale edilmesi gerektiğini dü

sızdır, ve şikayetçidir. Bu nedenle si

birliktelikte Türkiye'de yaşanan eko

şünüyoruz. Özellikte Türkiye'deki kö

yaset, halk nezdinde sevimsiz bir hale

nomik krizin en az zararla atlatılması

tü yönetimin bedelini, krizlerin fatura

gelmiştir. Elbetteki ülkenin sorunları

için hükümet ve işveren çevrelerine

sını işçilerin, kamu çalışanlarının, bü

bir dizi teklifler getirildi.

na birinci derecede çözüm bulacak

tün emekçilerin birlikte ödedikleri bir

olanlar, siyasi kadrolar içinden oluşan

dönemde biz, ortak ihtiyaçlarımızı ve

hükümetlerdir. Ama halkına ve ülkesi

önceliklerimizi belirleyerek ve hare

ne karşı sorumluluklar duyan, bizler

Uslu: "İhtilaflardan çok İttifakları
Güçlendireceğiz"
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu,

yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısın
da işçi, ve memur konfederasyon baş

ketimizin ilkelerini sağlıklı bir biçim
de oturtarak yolumuza devam etmek

istiyoruz. Niyetimiz fevkalade ciddi
dir".

duyarlı ve Türkiye'nin ihtiyacı olan
bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Başkan Uslu 6'lı birlikteliğin ça

bilinmektedir."

Hak-İş'e evsahipliği için teşekkür

kanlarının hertürlü önyargıyı bir kena
ra iterek biraraya gelmesini serinkanlı,

gibi kurum ve kuruşların da ülkenin

sorunlarına seyirci kalamayacakları

eden Meral, farklı eğilimdeki konfe

Meral: "Siyasetçinin yapamadığını
yapıyoruz"
İşçi ve memur konfederasyonları

nın biraraya gelmesinin ülke sorunları
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derasyonların biraraya gelmelerinin

öncelikle halk ve üyelerine karşı bir

sorumluluğunun gereği olduğunu söy
ledi.

GÜNDEMİNİ BELİRLEDİ

Meral, Emek Platformu hakkında
ki ayrıca şunları söyledi, "Değerli ar

gelirlerini toplayamaması ve hakça

"Siyasal tercihlerimiz ne olursa olsun

dağıtılmaması olduğunu söyledi.

örgütlü bir topluma, özgür bireylere

kadaşlarımız, bugün ülkemiz, siyasal

Budak, Emek Platformunu şu şe

ve demokratik bir devlete hepimizin

ve ekonomik açıdan çok ciddi sıkıntı

kilde değerlendirdi; "Şimdi bütün ça

ihtiyacı vardır. O demokratik devlet,

lar yaşamaktadır. Bugün devlet, yaşa

lışanlar olarak, yasaların bizi ayırma

sosyal alandaki görevlerini yapacaktır.

mını borçlanmaya bağlanmıştır. 'Borç

sına rağmen, biraraya gelme fırsatı

O demokratik devlet, hukuku herkese

yiyen kesesinder yer' denir ama, o

bulduk. Bu fırsatı iyi kullanabilirsek,

eşit uygulayan devlet olacaktır. Zaten

borcun bir gün ödenmesi sözkonusu-

bundan hem Türk toplumu, hem sen

hepimizin mücadelesi ve talebi de el-

dur. Bugün hükümet iç borcun ana pa

dikal hareket, hem temsil ettiğimiz ça

betteki budur. Daha iyi bir yaşam için

rasının faizini nasıl ödeyebilirim dü

lışan arkadaşlarımızın kazançlı çıka

ortak taleplerimiz üzerinde yapacağı

şüncesindedir. Şunu özellikle arz et

cağı kesindir. Bu bir ölçüde siyasetin

mız tartışmadan olumlu sonuçlar ala

mek istiyorum ki, amacımız sorun ya

duyarsızlığını gidermek, siyasetin top

cağımızı düşünüyorum." dedi.

ratmak değil, sorunların ortadan kalk

lumun sorunları üzerinde yoğunlaş

ması için, veya en azından aza indiri

masını sağlamak gibi bir işlev de gö

lebilmesi için uğraşı vermektir, mesai

rebilir.

vermektir. Bunun dışında hiçbir uğra

şımız yoktur."

Budak: "Güneş çarığı,
çarık ayağı sıkmıştır"
Konuşmasına 'Güneş çarığı, çarık

Erdem: "Birlikteliğimiz Kalıcı
Olmalı"

Böl, parçala ve yönet. Bu, dünyada

Altı konfederasyonun birlikte ha

egemenleri uyguladığı, Türkiye'de

reket etmesiyle IMF heyetinin Türki

egemenlerin uyguladığı, siyasetin uy

ye'deki ziyaretlerinin aynı tarihlere

guladığı bir yöntem olarak gelegeldi.

denk gelmesini anlamlı bulan KESK

Bir uzlaşma noktası yakalayabilirsek

Genel Başkanı Siyami Erdem, bu bir

bunu dağıtabiliriz"

likteliğin ilkeli, kurallı, kalıcı ve

ayağı sıkmıştır' atasözü ile başlayan

Özgür birey ve demokratik devlet

emekçilerin somut beklentilerine, öz

DİSK Genel başkam Rıdvan Budak,

mücadalasinde hep birlikte hareket et

lemlerine yanıt verecek bir içerikle

sorunların temel kaynağının devletin

menin gereğine işaret eden Budak,

doldurulmasının gereğine işaret etti.
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On yıllık mevzi işçi direnişlerine
rağmen hala kamu emekçileri ve işçi

İnan: "Bugün önemli bir gündür"

yeni bir sayfa açacağını söyleyen Re-

MEMUR-SEN Genel Başkanı
Akif İnan, konulara farklı yaklaşma

sül Akay, bu oluşumun yeni kazanım
Akay, konfederasyonlarının de

nun da çözüm için şart olacağını söy

mokratik rejime, insan haklarına bili

ledi. Türkiye'de aynı yasalara muha

min ve aklın yönlendirmelerine göre

tap olan insanların sorunlarının da

çağdaş demokatik bir rejimin yeşer

olarak, halkımızın ve emekçilerin te

benzer olduğunu ifade eden İnan, "
Onun için bu birlikteliğin başlangıcı
olan bugünü biz önemli bir gün olarak
sayıyoruz. Ve bu bir araya gelişimizi

mel beklentilerine yanıt verecek bir

de başta siyasi partilerimiz olmak üze

birliğin şekillenmesini arzu etmekte

re tüm kurum ve kuruluşlarca da bir

sınıfının çok kapsamlı sorunları oldu
ğuna dikkat çeken Erdem, "KESK

yiz. Siyasi farklılıkların birlikleri en
gellediği, ya da birlikteliği engelledi
ği, ya da birliklerin olmaması için kul
lanıldığını çok iyi biliyoruz. O neden

le birliği yakalayabilmek için çok net,
açık, somut öneriler üzerinde durul

masını istiyoruz" dedi.

Erdem, KESK'in önerilerin şu şe

lar gedeceğine inandığını söyledi.

nın ancak bir çeşitlilik olduğunu, bu

örnek sayılmasını ve bir uzlaşma içe
risine girilmesi konusunda üzerlerine
büyük bir görev düştüğünü algılama
larını öneriyorum. Demokrasinin de
gereği budur. Farklarımıza bakmaksı
zın birçok konuda ortak tavır içinde
yer almak ve biribirimize tahammül
etmek demokrasinin gereği ve şartı
dır" dedi.

mesi için çalıştıklarını söyledi. Akay
sözlerine şöyle devam etti;

"Bildiğiniz gibi, zorunlu tasarruf
fonunda biriken paraların nemalandır-

ma ve ödeme biçimi ile kullanımı ko
nusunda konfederasyonların benzer

görüşleri bulunmaktadır. Çalışanları

da rahatsız eden bu uygulamanın ısla
hı ya da tasfiyesi ile ilgili ortak bir ta
vır belirleneceğine inanmaktayız. Her

yıl, 1 Şubat tarihinde ödenen nemala

rın, 1999 yılında ne zaman ödeneceği
ve oranlarının ne olacağı bilinmemek
tedir.
Yüksek Planlama Kurulu'nun ön

ceki gün teşekkül edildiği gözönüne

alınarak, konunun konfederasyonları
mız tarafından Sayın Başbakan'a ile

tilmesinde yarar görmekteyiz. Yine ça

lışanlara vergi iadesinde haksız ve
yersiz bir uygulama yapılmaktadır.

Konut kirası, giyim, gıda, eğitim ve
sağlık harcamaları dışında kalan diğer
harcama kalemlerinin giderleri vergi
iade kapsamı dışında tutulmaktadır.

Çalışanları ve mensuplarımızı ra
hatsız eden bu uygulamaların hakka

niyet ölçüleri içerisine çekilmesi için
de konunun Sayın Başbakan'a iletil

mesinde fayda mülahaza etmekteyiz.
kilde özetledi; "Kamu emekçilerinin
grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı,

işsizliğin önlenmesi, kamu emekçileri

üzerinde yapılan sürgünlerin ve ceza

İnan, birliktelikle ilgili görüşlerini
şu şekilde özetledi, "Şimdiki siyasi
yaşamın tıkanmış olduğundan çalışan
lar şikayetçidirler. Belirlenen tarihte

ların kaldırılması, tasarruf teşvik fo

bir adil seçimin yapılması konusunda

nunda birikmiş paraların, ana para ve

da ben evvela MEMUR-SEN olarak,

faizleriyle birlikte ödenmesi, işsizlik

parlamentonun vermiş olduğu sözün
yerine getirilmesi konusunda geriye
adım atmamasını ve demokratikleşme
konusunda, insan hakları konusunda

sigortası, kayıtdışı ekonominin dene
tim altına alınması, eşel Mobil siste

minin kaldırılması, kamu emekçileri

nin üzerinden siyaset yasağının kaldı
rılması, iş yaşamında kadınlar üzerin

geriye atılacak bir tek adımımızın ol
maması gereğini vurguluyoruz".

nomik ve Sosyal Konsey'e bugüne ka

dar üç kamu çalışanı konfederasyonu
alınmamıştır. 56. Hükümetin Şubat
ayı başında Ekonomik ve Sosyal Kon

sey'i toplayacağı dikkate alınırsa, bu
konuda da konfederasyonlarımızın,

Sayın Başbakan nezdinde yapacağı gi

rişimlerin sonuçsuz kalmayacağına

inanmaktayız.
Biz, bu birlikteliğin oluşmasından
dolayı büyük bir memnuniyet içerisin

deki sömürü, artı sömürülerin yok

edilmesi, pozitif desteklerin sunulma

Akay: "Bu oluşum yeni

sı, barajlar, kotalar gibi sendikal hare

kazanımlar getirecek"

ketin önünü kesen anti demokratik ya

İşçi ve memur konfederasyonları
nın birlikteliğinin çalışma tarihinde

saların kaldırılması."

Yine bildiğiniz gibi Başbakanlık
genelgesiyle yapısı oluşturulan Eko
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de olduğumuzu bir kez daha dile geti
riyor, Sayın Başkanlara, çalışanlar ve

mensuplara da bu vesile ile saygı ve

şükranlarımızı bir kez daha arz ediyo
rum."

Altı konferederasyonun genel

başkanları, yaptıkları görüşmenin

ardından ortak bir basın
açıklamasına da imza attılar.

Açıklamayı aynen yayınlıyoruz;

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ,
DİSK, KESK,
TÜRKİYE KAMU-SEN
VE MEMUR-SEN
GENEL BAŞKANLARI
ORTAK AÇIKLAMASI
(ANKARA, 27 OCAK 1999)

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Bayram
MERAL, HAK-İŞ Genel Başkanı Sa
lim USLU, DİSK Genel Başkanı Rıd
van BUDAK, KESK Genel Başkanı
Siyami ERDEM, TÜRKİYE KAMUSEN Genel Başkanı Resul AKAY ve
MEMUR-SEN Genel Başkanı M.
Akif İNAN, 27 Ocak 1999 günü An
kara'da HAK-İŞ Genel Merkezi'nde
ülkemizde bu açıdan tarihsel öneme
sahip bir toplantı yaparak, çalışanla
rın güncel, kısa vadeli ortak sorunları
ve taleplerini tespit etmişler, Hükü
metten talep edilecek kısa vadeli acil
ve daha sonra saptanacak uzun vade
li ortak sorun ve taleplerin çözümü
için, gerçekçi bir anlayışla birlikte
hareket etme kararlılıklarını ortaya
koymuşlardır.
Konfederasyonlarımız biraraya
gelerek, özgür birey, örgütlü toplum,
demokratik ve sosyal devlet anlayışı
nın yaygınlaşması ve güçlenmesi ge
reğinin önemini vurgulamışlardır. So
runlarımız, güçlü, demokratik parla
menter sistem içinde çözümlenmeli
dir. Yaşanan küresel krizin ve tüm
toplumsal olumsuzlukların aşılabil
mesinin yolu, hayatın tüm alanlarında
demokratikleşmeden ve örgütlenme
nin önündeki engellerin kaldırılma
sından geçmektedir. Bu çerçevede,
Anayasa'da ve diğer mevzuatta, tüm
çalışanları ilgilendiren anti-demokratik düzenlemelerin kaldırılmasını ve
çalışma mevzuatımızın, onaylanmış
ILO Sözleşmeleri ile uyumlu hale ge
tirilmesini istiyoruz.

Önümüzdeki günlerde toplanacak
olan Ekonomik ve Sosyal Konsey de
mokratik bir yapılanmaya ve işleyişe
kavuşturulmalı, hükümetlerden ba
ğımsız bir biçimde işlemesi sağlan

malı, kamu çalışanları kuruluşlarının
en demokratik biçimde Konsey'e ka
tılmaları gerçekleştirilmelidir.

İş güvencesi yasası, en kısa süre
de, Türkiye tarafından onaylanmış
bulunan 158 sayılı ILO Sözleşmesi
nin hükümlerine uygun biçimde çıka
rılmalı ve işsizlik sigortası hızla ku
rulmalıdır. Ekonomik kriz bahanesiy
le işten çıkarılan işçiler, işlerine geri
alınmalıdır. Kamu kurum ve kuruluş
larındaki sürgün ve kıyımlar durdu
rulmalıdır. Zorunlu tasarruf fonu uy
gulaması sona erdirilmeli, ücret ve
maaşlardan yapılan yüzde 2'lik ke
sintilerle, işverenin yüzde 3'lük kat
kısı ücretlere eklenmeli, fonda biri
ken para, güncel faizleriyle birlikte
hak sahiplerine derhal ödenmeli.

1998 yılına ilişkin nema oranları, ha
zine bonosu ve devlet tahvili faizleri
gözönüne alınarak hesaplanmalı ve
Şubat ayı başında ödenmelidir.

Tüm çalışanlara ve emeklilere, in
san onuruna yaraşır bir hayat standar
dı sağlayacak bir gelir temin edilme
li, gelir ve servet dağılımındaki ada
letsizlik, devlet politikalarıyla azaltıl
malıdır. Ülkemizi, halkımızı ve çalı
şanları yakından ilgilendiren en
önemli sorunlardan olan işsizliğin
azaltılması için gerekli tedbirler alın
malı, kayıt-dışı ekonomi kayıt altına
alınarak, kaçak işçilik önlenmeli ve
vergilendirilmemiş büyük kaynakla
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rın vergilendirilmesi sağlanmalıdır.
Çalışanların vergi idaresi; konut kira
sı, giyim, gıda, eğitim ve sağlık har
camaları dışında kalan diğer harcama
kalemlerini de içerecek biçimde ge
nişletilmeli ve enflasyonun etkisini
azaltacak biçimde eskiden olduğu gi
bi kısa dönemler halinde geri öden
melidir.

Yağma ve talan biçiminde sürdü
rülen ve ülkemizin ulusal savunması
ve ekonomisi açısından büyük zarar
lar veren özelleştirme uygulamaları
na son verilerek, özelleştirme konu
sunda yargı organlarınca verilmiş yü
rütmeyi durdurma ve iptal kararlan,
hukuk devleti anlayışının bir gereği
olarak, derhal uygulanmalıdır.

Sosyal güvenlik kuruluşları de
mokratik ve özerk bir yapıya kavuş
turulmalı ve çalışanların demokratik
bir biçimde yönetimde temsili sağ
lanmalıdır. Sosyal güvenlik kuruluş
larında §ve politikalarında yapılacak
düzenlemeler, sosyal tarafların muta
bakatıyla belirlenmelidir. Konfede
rasyonlarımız, IMF ve Dünya Bankası'nın bu doğrultuda yaptığı ve ulusal
çıkarlarımızla da bağdaşmayan da
yatmalara karşı çıkacaktır.
Meclis'te bulanan kamu görevli
leri sendikaları yasa tasarısı, grevli
toplu sözleşmeli sendikal hakları da
içerecek ve ILO Sözleşmelerine ve
yetkili organ kararlarına uygun hale
getirilecek biçimde yeniden düzen
lenmelidir.

Ülkemizin ve çalışanların sorun
larının çözümü ve taleplerimizin ye
rine getirilmesi yönünde ısrarcı
olacağız. Konfederasyonlarımız bu
amaçla birlikteliklerini ve güçbirliklerini devam ettirecekler.

OZ CELIK-IS, 9.
â

Özçelik-İş Sendikası 9. Olağan

Kardemir,

Başkan,

Genel Kurulu 5-6-7 Mart 1999 ta

İsdemir, gibi demir

rihlerinde Ankara'da yapıldı. Genel

çelik sektörünün dev

Kurulun açılışını Genel Sekreter

firmalarının yönetici

Mustafa Atlı yaptı. Divan Başkanlı

leri

ğını Hak-İş Konfederasyonumuz-

Sendikası delegeleri

Genel Başkanı Salim Uslu'nun yö

katıldılar.

nettiği Genel Kurul sonucunda ya

pılan seçimlerde Recai Başkan ye
niden genel başkan seçildi.

Öz Çelik-İş Sendikası'ın 9. Ola

i '

ve

Özçelik-İş

Genel Başkan Re
cai

Başkan

Genel

Kurul'da yaptığı ko

nuşmada,

"Dünya

ğan Genel Kurulu misafirlerin salo

büyük bir değişimin

nu gelmesi ile başladı. Genel Baş

arifesinde. Bugün ko

kan Recai Başkan'ın salona gelişi

nuşulan kriz sadece

ise muhteşemdi. Sloganlarla ve al

ekonomik kriz değil,

kışlarla yerini alan Genel Başkan iş

küresel

çinin bu sevgisine selamlayarak

krizi öngöremeyip ve

karşılık verdi.

çözüm üretemeyen uluslarüstü ku

haklarına ve demokrasiye yabancı

ekonomik

ruluşlarında krizi aynı zamanda. Ar

olan ülkelerin bu sistem içinde kal

Öz Çelik-İş Sendikası'ın 9. Ola

tık eski dünyanın kurum ve kuruluş

maları zorlaşıyor. Bir ülkenin zen

ğan Genel Kurulu'nda, BBP Genel

ları yeni dünyayı yönetme ve yön

ginleri, fakirleri yok artık. Dünyanı

Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, FP Ge

lendirmede

kalıyor.

n bütünüyle sermaye sahipleri var,

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ali

1940'ların, 50'lerin dünyasına gö
re kurulmuş Birleşmiş Milletler,

dünyanın bütünüyle çalışanları var,
fakirleri var, gelişmiş, eğitim gör

Helvacı, Anavatan Partisi Genel

NATO, Dünya Bankası, Para Fo

müş insanları var. Artık dünyaya

Başkan Yardımcısı Bülent Akarcalı,

nu IMF, OECD gibi kuruluşların

Alaca Belediyle Başkanı Mahmut

hiçbirisi

hükmeden yeni anlayışı "küresel
düşün, yöresel davran, töresel ya

Koksal, Hak-İş Genel Başkanı Sa

gerektirdiği

işleri

lim Uslu, Genel Başkan Yardımcısı

durumda

değiller.

Hüseyin Tanrıverdi, Genel Eğitim

ekonomisi ve siyaseti artık eski ku

Sekreteri Yusuf Engin, Hak-İş'e

rallara göre yürümüyor.

nel Başkan Yardımcısı Ali Coşkun,

yetersiz

dünyanın

bugünkü

yapabilecek
Dünya

bağlı sendikaların Genel Merkez

şa" şeklinde özetleyebiliriz" dedi.

Konfederasyonumuz

Genel

Başkanı Salim Uslu, Divan Başka
nı olarak yaptığı kısa konuşmada;

"Ne diyelim Özçelik-İş Sendikası

yöneticileri, MESS Yönetim Kurulu

Çünkü, küreselleşme dünya eko

Karakoyunlu,

nomisini bir bütün olarak etkileye

nı nasıl tarif edelim. İşte üye, işte

Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı

rek ülkeler arası bağımlılığı artırdı.

sendika sözü herhalde yeterlidir.

Sencer İmer, İsdemir Genel Müdürü

Bir anlamda ülke sınırlarını geçersiz

Özellikle Genel Başkan Recai

Necip Ebegil, Kardemir Genel Mü

hale getirdi. Kamuoyu artık sadece

Başkan'ın konuşmasının ve sine-

dürü Esat Özalp hazır bulundular.

bir ülkenin değil, dünyanın kamu

vizyonun son bölümünde ortaya

Başkanı

Erdoğan

oyu oldu. Herhangi bir televizyon

koyduğu "daha fazla üretim, da

Özçelik-İş Sendikası 9. Olağan

kanalında görülen demokrasi müca

ha fazla istihdam, daha fazla ada

Genel Kurulu'na siyasiler, işçi ve iş

delesi için bir eylem, demokrasi dışı

let, daha fazla barış ve de daha

veren sendikaları yöneticileri, aka

rejimlerle yönetilen ülke kamu oyu

çağdaş daha güçlü bir Türkiye öz

demisyenler, MESS Yönetim Kurul

nu kolayca etkileyebiliyor. İnsan

lemi" şu günlerde çok daha an-
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Genel Kurulundan
s»'

Güçlenerek Çıktı
lamlı. Özellikle siyasi partilerin

üzülerek belirtirim ki yanlış politi

kacılık, üyelerini maddi olduğu ka

bir seçim yarışına girdiği bir dö

kalar yüzünden, teslimiyetçi politi

dar iş ahlakı, insan haysiyeti, mesle

nemde siyasi parti temsilcilerinin,

kalar yüzünden, Türkiye Uluslarara

ki itibarının korunması gibi değerler

siyasi partilerinin sayın temsilci

sı platformlarda yalnızlığa itilmiş

içerir. Demokratik toplumda Sendi

lerinin bu salonda konuşma yapa

durumdadır. İç politikada, bütün hu

kacılığın çok önemli bir yönü de,

cakları bir ortamda bu özlemimiz

zursuzlukların temelini oluşturan,

devlet memurunun üzerindeki siyasi

dile getirmek istiyoruz."

siyasi istikrarsızlığın kalıcı bir hale

baskıyı dengelemesidir.

gelmesi adeta arzu edercesine geliş

Ali Helvacı

Muhsin Yazıcıoğlu:

mektedir. Bütün bu olumsuz geliş

(BBP Genel Bşk):

meler içinde milletimizi en çok te

(MHP Genel Başkan Yardımcısı):

İşçilerimizin her meselesine, her

dirgin eden, sizleri en çok sıkıntıya

Dünyada ve özellikle sanayileş

zaman duyarlılık gösterdik. Hele bu

sokan, ekonomimizin bunalıma so

miş ülkelerde çalışma hayatı halen

Hak iş Konfederasyonuna bağlı bir

kulmuş olmasıdır."

iki temel olgunun etkisi altındadır.

Bülent Akarcalı

la, ekonmik sınırların birbirinden

(ANAP Genel Başkan Yardımcısı):

ayrılması ve ekonomik sınırların gi

sendika ise o zaman onlarla ilgilen
mek ve onlarla beraber olmak bizim
için bir görevdir. Görev olarak görü

yorum. Çünkü Hak-İş sivil toplum
ve demokratik Türkiye özlemleri
mizde en duyarlı, etkili mücadele

veren bir konfederasyondur. Bir ta
raftan vatanın bölünmez bütünlüğü

ve milletin birliğine, devletin tekli
ğine bayrağımızın şerefine her za

man sahip çıkan bu duyguları

Bunlardan birincisi, siyasal sınırlar

derek ortadan kalkması şeklinde ta
Sendikacılık bizde uzun yıllar iş

leşme olgusu firmalar,

lerini sağlayan yada amaçlayan bir

ve ülkeler için rekabet gücünü ön

devamlı

plana çıkartmış bulunmaktadır. Re

kısım kesim de Sendikacılığı Ko

kabet gücüyle çalışma hayatı ve en

münizm'le eş değer tuttu. Aslında

düstri ilişkiler arasında çok yakın

her sivil toplum örgütü gibi Sendi

ilişki ve etkileşim bulunduğu orta

yanında

olan işçi haklarını hiç bir mu-

azzaya meydan vermeyecek

şekilde savunan bir sendika
olarak Hak-İş Konfederasyo

nunu ve ona bağlı bütün sendi

kaları kutlamak ve tebrik et
mek istiyorum.

Ali Coşkun
(FP Genel Başkan Yardımcısı):

Vaktin

darlığının

endüstriler

örgütlenme olarak kabul edildi. Bir

mızı koruyarak mazlumun ve
mağdurun

nımlanan küreselleşmedir. Küresel

çilerin daha yüksek gelir elde etme

bilinci

içindeyim, benden sonra konu
şacak çok değerli arkadaşlanm

var. Ülkemiz, fevkalede önem
li sıkıntılarla karşı karşıya,
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dadır. Çalışma barışı, iş hayatında

Bir tek düşün ki Türkiye bir sene, üç

enflasyon hedefiyle büyük ara bı

ve yasalarında esneklik ile verimli-

sene, hangi sene olursa olsun, kısa

rakmadan, bu yolda yürümenin ül

ğe dayalı ücret politikalan, rekabet

bir zaman sonra enflasyonu Batı ül

kemiz için hayırlı olacağına inanı

gücünü arttıran iş uyuşmazlıkları

keleri gibi %3'lere - 5'lere düşür

yorum. Sosyal kanunların çıkma za

çeşitli işgücü piyasaları katılıkları,

müş olsun. İşte % 3'lere - 5'lere

manı sıkıntılı zamanlarla ilgilidir.

ücret verimlilik bağlantısızlığı reka

düştüğü takdirde belki sıkıntılarımı

Sıkıntılı zamanlarda çıkarılan Sos

zın bir kısmı devam edecektir. Ama

yal kanunlar cemiyeti ve ferdi fev-

ben o zaman enflasyonu düşürmüş

kalede rahatsız eder.

bet gücünü azaltan etkenler olarak
sayılmaktadır.

bir Türkiye'nin, hangi hükümetin

Yılmaz Karakoyunlu

elinde olursa olsun enflasyonun dü

(MESS Yönetim Kurulu Başkam):

şürülmüş bir hükümetin, bir parla

Değerli konuklar Türkiye aşağı

yukarı, onbeş seneden beri % 60, %

80 seviyelerinde enflasyon koridoru

mentonun Türkiye'yi havalara uçu

racağı ve büyük gelişmelere götüre
ceği kanaatindeyim.

Necip Ebegil
(İsdemir Genel Müdürü):
Öz Çelik-İş Sendikası'ın en bü
yük iş yerlerinden İsdemir'in Genel

müdürü olarak tüm İsdemir çalışan

içerisinde yaşamıştır. Bu yüksek

Kriz mi, krizden kurtulmak mı,

enflasyona rağmen ülkemiz, bazı

yoksa enflasyonu yinelemek mi? İki

bu genel kurulumuzdaki iyi dilekle

konularda da çok başarılı olmuştur.

ay üç ay içerisinde akılcı tedbirlerle

rimi bir kez daha belirtmek isterim.

larının saygı, sevgi ve tebriklerini,

Genel Kurul sonucu yapılan seçimlerde Genel Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu: (Resimde soldan sağa)
Mustafa Toruntay

M. Kemal Can

H. Feridun Tankut
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Recai Başkan

Mustafa Atlı

Öz Çelik-İş
Sendikası
9. Olağan Genel
Kurulu Divan
Başkanlığı' nı
Hak-İş Genel
Başkanı Salim
Uslu yönetti.
Kriz günün güncel konusu her
kes krizden bahsetti. Malesef Demir

Çelik sektörü bu krizden en yoğun
bir şekilde etkilenen sektörlerin
içinde ve sayın başkanımız entegre

tesisleri ki bunlar üç tane bu kriz or
tamında haksız rekabetle ne şekilde
karşı karşıya bırakıldığını çok güzel

bir şekilde ortaya koydular. Biliyor
sunuz önümüzdeki günlerde hem bu

krizin yaralarını saracağız. Daha da
kötüleşmesini önlemek için gerekli

tedbirleri alacağız. Hem bir seçim
dönemi, hem de bizim İsdemir açı

sından yine de Özçelik İş Sendikası
açısından önemli bir olay 18. dönem
toplu iş sözleşmesini imzalayacağız.

Ömer Benokan
(Çalışına Genel Miidiirü):

Kongrenizi

bakanlığım

adına

saygı ile selamlıyorum. Biz genel
müdürlük olarak Türk çalışma yaşa

mında sendikalarla birebir ve en
fazla ilişkide olan bir genel müdür
lüğüz. Bu nedenle bakanlığım ve

ben senidikaların Türk demokrasisi

dikal hayatı yakından izlemiş, on

Yusuf Engin

larla beraber çalışmış, Almanya kal

(Hak-İş Genel Eğt. Skr):

mış bir insan olarak şunu söylemek
istiyorum. Öz Çelik iş Sendikası'nın

Biz örgütlü toplum falan değiliz,

ortaya koyduğu faaliyetler, tavır ve

kendimizi kandınyoruz, bizim ör

aynı zamanda yaptığı işler bence

gütlülük yapımız oranımız, sadece,

Türkiye'nin boyutunun çok ötesin

bu düzenin, bu bozuk çarkın, bu sö

de Avrupa'daki ve dünyadaki en ile

mürücü anlayışın, mekanizmanın

ri ülkelerdeki sendikal anlayış sevi

devam etmesi oranındadır. Yani bu

yesindedir. Bundan dolayıda hepini

nu yapanların bize verdiği fırsat ka

ze teşekkür ederim.

dar örgütleniyoruz. Sıkıntı bu, biz

örgütlü falan değiliz, kendimizi ör

Hüseyin Tanrıverdi

gütlü zannediyoruz. 23 Milyon fiili

(Hak-İş Genel Bşk. Yrd)

istihdamı olan bir ülkede toplu söz

Değerli dostlarım, elbette bu ge

nel kurulda Öz Çelik-İş Sendikası'
sadece sorunları tartışmayacak, aynı
zamanda bu sorunlann çözümlerini,

aynı zamanda alternatiflerini ortaya

koyacaktır. Hak İş Konfederasyonu

muzun diğer kardeş sendikası genel

leşme düzeninden yararlananların

sayısı ortada. 1980'lerde, 80'lere
gelinceye kadar örgütlülük iki katı

idi. İstihdam arttı, sendikaları sayısı

azaldı. Demekki bize bu kadar müsade ediliyor. Çok acı bir durum.

Kongrenizin hayırlı olmasını diliyo

rum.

nin temel taşı kurumlardan biri ol

kurulllan da bu şekilde cereyan et

duğunu kabul ediyor ve inanıyoruz.

mektedir. Gerçekten bir Hak-İş'li

Genel Kurulun son gününde ya

Bu düşücelerle Genel Kurulunuzun

olarak bu tablodan onur duyuyo

pılan seçimler sonucunda; Genel

çalışma hayatına katkılarda bulun

rum, Gurur duyuyorum. Sizleri de

Başkanlığı Recai Başkan, Genel

masını diliyorum.

selamlıyorum. Bu yoğun tempoda

Sekreterliği Mustafa Atlı, Genel

gerçekten büyük bir özveriyle, he

Mali Sekreterliğe H. Feridun Tan-

Sencer İmer

yecanla genel kurulu takip ediyor

kut, Genel Teşkilatlandırma Sekre

(Kardemir Y.K. Bşk.)

sunuz. Ben genel kurula başarılar

terliğine M. Kemal Can, Genel Eği

diliyorum. Bu genel kurulun sayın

tim Sekreterliğine Keramettin Ars-

genel mdürün belirtiği gibi, önemli

lan seçildiler.

Bu Genel kurulun Öz Çelik İş

Sendikası için, ülkemiz ve bütün ça
lışanlar için hayırlı olmasını, başarı

lı olmasını diliyorum. Özçelik İş

Sendikası, sendika olarak Türki

ye'de benim kanatimce, uzun sene
ler yurt dışında kalmış, oradaki sen

gelişmelere bir basamak olmasını

ve önemli adımlar atmada bir güç
oluşturulması yönünde hareket ilme

kazandırmasını diliyor,

saygılar sunuyorum.
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hepinize

Öte yandan tekrar aday olmayan
Eski Genel Eğitim Sekreteri Ke
ramettin Arslan'a hizmetlerinden

dolayı Genel Başkan Recai Başkan

bir şilt verdi.
HAK-İŞ
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"SOSYAL GÜVENLİK REFORMU
YAŞA KİLİTLEINMEMELİ"
Başbakanlık görevini 55. Hükümetten devralan

Başbakan Bülent Ecevit'in, 56. Hükümet Progra

mında öncelik vereceği konular arasında Sosyal Gü
venlik reformunu da zikretmesini değerlendiren
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, bu yaklaşımı

olumlu karşıladıklarını söyledi. Yeni Hükümetin ba

şarılı çalışmalar yapmasını dilediklerini de belirten
Uslu, açıklamasında, 56. Azınlık Hükümeti'nin, sos

yal güvenlik konusuna öncelik tanıması, görev süre
sinin kısa olmasına ve parlementodaki yoğun seçim

gündemine rağmen hükümetin yaklaşımını ve konu

nun önemini göstermesi bakımından son derece
önemli olduğunu belirterek, ayrıca hükümetin, sos
yal güvenlik konusunda yapacağı çalışmalarda, sos
yal tarafların bu konuda varmış olduğu uzlaşmayı

dikkate almasını beklediklerini ifade etti.
Uslu, Sosyal Güvenlik Reformu'nun, sadece yaş

konusundaki düzenlemeye indirgenmemesi gerekti
ğini ve sadece yaş ile oynama durumunda reformdan

bahsedilmekten öte kazanılmış hakların geri alınma
sının söz konusu olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz yıllarda İftar sofrasını yoksullarla paylaşan Konfe
derasyonumuz Hak-İş, bu yılda da bu geleneğinin devamı olarak
şehit aileleriyle paylaşarak ailelere para yardımında bulundu.
Konfederasyonumuz Hak-İş, Türkiye'nin çeşitli illerinden be
lirlenen ve üyelerimizin yakınlarından oluşan toplam 120 şehit ai
lesine değişik miktarlarda toplam 3 milyar para yardımında bulu
nuldu.
Hak-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen şehit ailelerine yardım
törenine Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Kurulu
Üyelerimiz ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Törende konuş
ma yapan Genel Başkan Salim Uslu, Türkiye'de birinci tehdidin
gelir adaletsizliği olduğunu, ülkenin bir kesimi açlık ve sefalet
içindeyken diğer bir kesiminin lüks iftar sofralarında tokları ağır
lamasının büyük tezat oluştırduğunu söyledi.
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Milli Gelir dağılımında ül
kenin doğusuyla batısı arasında 11 kat; en alt gelir grubuyla en üst
gelir grubu arasında 14 kat fark vardır" dedi Uslu, ayrıca şunları
belirtti; En büyük arzumuz, Hak-İş'in bu girişiminin tüm Türki
ye'ye bir örnek olması ve başta şehit aileleri olmak üzere tüm
mağdur kesimlerin Ramazan ayında bir kez daha hatırlanmasıdır.

SENDİKAL ANLAYIŞTAKİ FARKLILIKLAR
ÜÇLÜ İNSİYATİFİN BİRLİKTELİĞİNİ ETKİLEMEZ
Hak-İş Genel Sekreteri Recai Baş
kan: "Bir kısım çevreler, üç işçi kon
federasyonunun bir araya gelmesin
den rahatsız olmuşlardır" dedi.
Recai Başkan, "Sendikal hak ihlal
lerine karşı mücadele ve işbirliği ama
cıyla oluşan birlikteliğin dağılması
söz konusu değildir. Kamuoyunda
tekstil sözleşmesi ve grevi bahane edi
lerek üçlü insiyatifin dağılması günde
me getirilmek istenmektedir.
Ancak, sendikal anlayıştaki farklı
lıklar üçlü insiyatifin birlikteliğini et
kilemez. Çalışma hayatının sorunları
devam etmektedir ve acil çözümler
beklemektedir.

56. Hükümet döneminde de ortak
taleplerimizden ödün verilmeyecektir.
Dünyada yaşanan ekonomik krizin,
1999 yılında en çok çalışanları etkile
mesi beklenmektedir.
Bu nedenle iş güvencesi ve işsizlik
sigortası müesseseleri hemen hayata
geçirilmelidir. Yağma ve talana dönü
şen özelleştirme uygulamaları durdu
rulmalıdır. Sendikal örgütlenmenin
önündeki engeller kaldırılmalıdır. Zo
runlu tasarruf sorunu acilen çözüme
kavuşturulmalıdır. Rant, faiz ve döviz
karakterli spekülatif ekonomiden vaz
geçilerek, üretimi ve istihdamı artıran
reel ekonomiye geçilmelidir. Ekono
NİSAN'98
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14 Ocak 1999;

mik ve Sosyal
Konsey bu ko
nuları görüşmek
üzere acilen top
lantıya çağrılmalıdır.
Çalışma ha
yatının sorunla
rının
çözümü
için Hak-İş olarak biz, her zaman üç
işçi konfederasyonunun işbirliğinin
devamından yanayız. Yaşadığımız sü
reçte biraraya gelme ve ortak mücade
le içinde olma zorunluluğumuz vardıj.
Bu konuda kendimizi sorumlu hisse
diyoruz." dedi."

16 Ocak 1999 :

ÇOCUK YÜRÜYÜŞÜ 1 YAŞINDA
Çocuk İşçiliğine Karşı Küresel Yürüyüşün 1. Yıldönü

re'de sona erdiği

mü nedeniyle HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK, Kesk, ve TESK.
ortak bir açıklamada bulundular.İşçi, memur ve esnaf ör
gütlerinin ortak açıklamasında, çocukların, fiziksel ve ruh
sal gelişimlerini sağlayacak, eğitim görecekleri yaşlarda

hatırlatılarak, yü

çalışma yaşamına atılmaları, iş ortamının giderek yaygınlaşmaktadır.Başta büyük kentler olmak üzere, ülke gene
linde çocukların sokakta çalışmaları ve yaşamaları drama
tik sonuçlara yol açmakta, önemli bir sosyal yara olarak
dikkati çekmektedir. Artan yoksulluk, eğitim sisteminnde-

ki bozukluk, çocukların 'ucuz emek' olarak kullanılmaları
vb. nedenlerle çok sayıda çocuğun çalışmak, sokaklarda
yaşamak zorunda kalmaları, Türkiye'nin bugününü ve ge
leceğini tehdit etmektedir. Bu noktada başta devlet olmak
üzere kişi, kurum ve kuruluşlara yükümlülükler düşmekte
dir" denildi.
Hak-İş, Türk-İş, Disk, Kesk ve Tesk Konfederasyonla
rının ortak açıklamasında, 82 ülkeden 200 milyon kişiyi
temsil eden 350'nin üzerinde kurum ve kuruluşun destek
lediği Çocuk İşçiliğine Karşı Küresel Yürüyüşün 17 Ocak
1998'de Asya, 25 Şubat 1998'de Latin Amerika, 21 Mart
1998'de Afrika'da başlatıldığı ve Haziran 1998'de Cenev-

rüyüşün

ENGELLENEMEZ"
Anayasanın 54. maddesi ve uygun olarak düzenlenen

2822 sayılı kanunun işçilerin grev hakkını işlevsiz hale getir
diğine dikkat çeken Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu,"Grev

konusunda özgürlüklerden çokkısıtlamaları geniş tutan bir

yasa, çağımızın ve emeğin gelişen ihtiyaçlarrına cevap ver
memektedir ve yetersiz kalmaktadır" diye konuştu. Toplu iş
sözleşmesi sistemimizde grev hakikinin menfaat uyuşmazlık

larında söz konusu olduğunu ifade eden Uslu, "Demokratik
bir sestemde en önemli baskı grubu olması gereken sendika
lar, genel grev, dayanışma grevi ve hak grevi gibi en demok
ratik hakları ellerinden alınarak adeta pasifize edilmek isten

mektedir" şeklinde konuştu.
Grev sayısındaki düşüşün kesinlikle "işçilerin grevi unut
ması" olarak yorumlanamayacağını ifade eden Uslu, "Dünya

daki ve ekonomilerdeki yeni gelişme ve değişimlerin Türki

ye'ye girmesi adeta engellenmektedir. Kendini yenilemeyen

sistem, evrime direnmekte ve iç dinamiklerinin önünü açma

maktadır" dedi. Salim Uslu, grevin ancak başka çözüm yolu
kalmadığında gündeme geldiğini belirterek, "Sendikalar ise
sorun çıkarmak için değil, sorunları çözmek için, çalışanların

sesi olmakve daha demokratik, daha aydınlık bir Türkiye için
vardır. Grevi sorun olarak algılamak, ülkenin soorunlarını algılayamamaktadır" şeklinde konuştu.
NİSAN'98

amacı

şöyle belirtildi:

Eğitim sistemi
çekici hale getiril

meli.
Etkin iş deneti
mi yapılmalı, ka
çak işçilikle çocuk
işçilikle mücadele
edilmeli.
Çıraklık
ve
mesleki eğitim ye
niden yapılandırıl
malı, daha fazla
çalışan çocuğa hu
kuki koruma sağlanmalıdır.
Mevzuatımız, ILO'nun 138 sayılı sözleşmesine uygun
olarak yeniden düzenlenmeli.
Yoksulluğu önleyici köklü sosyal ve ekonomik önlem
alınmalıdır.
23 Ocak 1999 !

16 Ocak 1999 i

uslu ., grev hakki

T

HAK-İŞ'İN İNTERNET WEB
SAYFASI YENİLENDİ
Hak-İş Konfederasyonunun internetteki web sayfası yeni
lenerek kullanıcıların hizmetine sunuldu.
Araştırmacıların ve meraklıların ihtiyaçlarını gidermek
amacıyla yeniden düzenlenen web sayfasında, genel bilgiler ve
yayınlarla ilgili tanıtımlar bulunuyor.
Web sayfasında aşağıdaki başlıklar altında özet bilgilere
ulaşmak mümkün:
- Hak-İş'in genel Tanıtımı
Tarihi
Eski Genel Başkanları
Uluslararası İlişkileri
Hukuk Çalışmaları
Amaç ve İlkeleri
Geleceğe Yönelik Perspektifleri
- Hak-İş Yönetim Kurulu
- Hak-İş'e bağlı Sendikalar
- Yayınlar
- Hak-İş Dergisi
Web sayfasında ayrıca İngilizce bir de tanıtım bulunuyor.
Hak-İş'in üye olduğu Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfe
derasyonu (ICFTU) ve Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyo
nu (ETUC)'un web sayfalarına ulaşmak için de link bulunuyor.
Hak-İş Konfederasyonu'nun Web adresi www.hakis.org.tr
olarak belirlendi.
Hak-İş'in e-mail adresine ise web sayfasından ulaşılacağı
gibi, hakis@superon!ine. com adresinden de ulaşılabilecek.
Hak-İş Türkiye'nin İnternette web sayfası bulunan ilk ve
tek konfederasyonu olma özelliğini de koruyor.
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24 Ocak 1979 yılında kurulan Hizmet-İş Sendikası 21 yaşı

na girdi. Hizmet-İş Sendikası'nın 21. kuruluş yıldönümü müna

sebetiyle bir açıklama yapan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı

uslu:"VERGi

İADESİ SİSTEMİ
YENİDEN ELE ALINMALI"

ve Hizmet-İş Genel Başkanı Hüseyin TANRIVERDİ, Hizmetİş Sendikası'nın ilkeli, kararlı ve sorumlu bir sendikacılık çiz
gisinde olduğunu belirterek, " uyguladığımız dürüst ve tabanın

Hak-İş Genel Baş

sesine kulak veren politikamız sayesinde Hizmet-İş Sendikası

kanı Salim Uslu, yeni

ailesi 21.yılında 100 binlere merdiven dayamıştır"dedi.
Uluslararası ve Türkiye ölçeğinde sendikacılığın kan
kaybettiği bir dönemde Hizmet-İş'in istikrarlı bir şekilde

yıla girilmesiyle birlik
te, ücretlilerin günde
minde ilk sıraya oturan
ve yıllardır sağlıklı bir
yapıya kavuşturulama
yan yanlarıyla çarpık
lık ve çelişkiler sergi
leyen vergi iadesi sis
temi konusunda bir
açıklamada bulundu.
Hak-İş Genel Baş
kanı Salim Uslu, açık

lamasında; bugün şir
ket sahibinin lüks ara
basının benzin ve diğer
giderlerini şirketine masraf göstererek vergiden düşürebildiğini fakat işine otobüsle gitmek zorunda olan bir
işçinin otobüs ücreti vergi iadesinin kapsamı dışında ol
duğunu vurgulayan Uslu, diğer taraftan ücretlilerin
sağlık vergi iadesi kapsamında olduğunu belirtilmekte

dir. Ancak ücretli zaten sosyal güvenlik kapsamı için

dedir. Ücretsiz sağlık hizmeti almakta ve ilaç yazdırabilmektedir" dedi.
Uslu ayrıca şunları ifade etti; "Gıda harcamaları

vergi iadesi kapsamındadır. Ancak alınan çiğ sebze ve
ya gıdayı pişirmek için yapılan tüp masrafı vergi iadesi
dışındadır. Bu traji komik durum acilen yeniden ele
alınmalıdır. Vergi iadesine tabi olmayan çeşitli ürünler
alışverişlerde KDV'siz fiyatı ile pazarlık konusu ol

makta ve bu türlü alışverişten kayıtdışı işlem nedeni ile

en çok devlet zararlı çıkmaktadır.
Vergi iadesiyle ilgili birbaşka çarpıklık da alışveriş

büyümesine uyguladıkları insan merkezli ve ilkeli politikalara
bağlayan TANRIVERDİ, " Türkiye demokrasinin bütün
kurallarının işlediği, sivil toplum kuruluşları etkili, hakkı,
adaleti, refahı sağlamış güçlü ve iddalı bir ülke haline ancak
devlet-millet kaynaşmasının sağlanması ve var olan güven
bunalımının aşılması ile gelebilir. Mutlu ve müreffeh bir
geleceğin inşasına talip olan Hizmet-İş, idealleri doğrultusunda
attığı adımları sıklaştırarak, üyelerinin verdiği güvenden aldığı
güçle, ilkeli, kararlı ve sorumlu bir şekilde yoluna bundan
sonra da devam edecektir'dedi.

Y

ALTUN VE HOROSANİ DEDE,
HAK-İŞ'i ZİYARET ETTİ
Demsiad Genel Başkanı ve Ehl-i Beyt Vakfı Onursal Baş
kanı Fermani Altun ile Kosova Alevi Dergahı Dedesi Şeyh Naki, Hak-İş'i ziyaret ederek Genel Başkanı Salim Uslu ile gö

rüştü.

Görüşmede Kosova Alevi Dergahı Dedesi Şeyh Naki, Kosova'da yaşanan savaşta insanların inançlarından dolayı maruz
kaldığı zulümlere işaret etti.
Ehl-i Beyt Vakfı Onursal Başkanı Fermani Altun da ziya
rette yaptığı konuşmada insanların nasıl inandığı, nasıl ibadet

ettiği ve nasıl giyinip kuşandığı kendilerinin özgür hakları ol

duğunu ifade etti. Altın, konuşmasında ayrıca şu görüşlere yer
verdi; "Bunlarla uğraşmaktansa, açlıktan ölen binlerce insanın

sorunlarına çözüm üretmek daha demokratik bir yaklaşımdır".

fişlerinin 12 ay saklanması zorunluluğudur. Fişlerin 12

ay boyunca enflasyon karşısında değer kaybettiği ger
çeği de unutulmamalıdır.
Ayrıca Maliye Bakanlığı 1 Temmuz 1998 tarihinde
yapılan vergi düzenlemesi nedeniyle vergi dilimlerinde

doğan farkı çalışan aleyhine yorumlayarak uygulamak

istemiştir. Yapılan bu uygulama haksızdır. Bu uygula

ma ile çalışanlar 5-25 milyon TL. bir kayba uğrayacak

tır".
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25 Ocak 1999:

USLU ..|ŞÇ,

ARTIK TOK GEZMEK İSTİYOR"

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu,

runlu mutfak harcamalarımın 91 mil-

kamu sözleşmelerinin Türkiye'nin
gerçekleri gözönüne alınarak belirlen-

yon 200 bin lira olduğunun ifade edildiği Hak-İş araştırmasında kamu çalı-

mesini istedi. Hak-İş Konfederasyo

şanları için bu rakamların dikkate
alınması gerektiği belirtildi. Araştır
mada ayrıca eşel mobil sistemi ile ça
lışanların kayıpları ortaya koyuldu.
Buna göre kamuda 1 Ocakl997 tari
hinde 38 milyon 750 bin lira olarak
belirlenen ortalama çıplak ücret eşel
mobil uygulamasına göre 1 Ocak

nunun yaptığı araştırmaya göre kamu

sözleşme taban ücretinin 256 milyon
176 bin liraya ulaştığı ortaya konulur
ken, kamu ücretlerinin de bu rakama
göre belirlenmesi gerektiği vurgulan
dı.
Dört kişilik bir ailenin sadece zo-

1999'da 174 milyon 763 bin 546 lira
oldu. Hak-İş eşel mobille zorunlu har
camaların 81 milyon 415 bin liranın
altında olan bu miktarın kamu sözleş
melerine seyyanen yapılacak bir zam
la giderilmesini istedi.
Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu,
kamu sözleşmelerinin Türkiye'nin
gerçekleri gözönüne alınarak belirlen
mesini istedi. Ülkade ciddi bir gelir
adaletsizliğinin bulunduğunu ifade
etti.

27 Ocak 1999:

Hak-Iş Genişletilmiş Başkanlar
Kurulu, 1999 yılının ilk toplantısını
yaparak Türkiye'nin ve Çalışma Ha
yatının güncel sorunlarını görüştü.
Yaklaşan kamu sözleşmelerinin ve ye
ni hükümetten beklentilerin tartışıldı
ğı Başkanlar Kurulu Genel Başkan
Salim Uslu başkanlığında Hak-İş Ge
nel Merkezinde toplandı.
Başkanlar Kurulu toplantısında şu
kararlar alındı.
SONUÇ BİLDİRGESİ
"TİSK tarafından yapılan bir araş
tırmada, 1990 yılında 458 işyerinde
grev uygulanırken bu rakamın 1998
Ocak-Kasım döneminde 44'e düştüğü
nün tesbıt edilmesi, Hükümet-İşçi ve
İşveren kesimi tarafından iyi okunma
lıdır.
İşçiler hiçbir zaman keyfi olarak
greve gitmemişler, düşük ücret, kötü
çalışma koşulları ve dayatmalar sonu
cu greve mecbur edilmişlerdir. Son
zamanlarda grev sayısının azalması
ise iki şekilde yorumlanabilir:

İşçi-işveren arasındaki diyaloğun
artması, çatışma değil, uzlaşmaya da
yalı bir endüstriyel ilişkiler sisteminin
gelişmesi, nimet ve külfetin eşit ve
dengeli paylaştırıldığı bir anlayışın
hakim kılınması, grev sayısının düş
mesinde etkin olmuştur. Bu açıdan ba
kıldığında, grev sayısındaki azalış,
Türkiye'de endüstriyel demokrasi ve
barışın sağlanması konusunda tarafla
rın niyetlerini ortaya koyması bakı
mından önemlidir.
Çok iyi niyetli bu yorumdan sonra
açıkça belirtmek zorundayız ki, grev
sayısındaki azalmanın tek nedeni bu
değildir. Anayasanın grevle ilgili 54.
Maddesi ve buna uygun olarak düzen
lenen 2822 Sayılı Kanun, Türkiye'de
grevi fiilen işlevsiz ya da imkansız ha
le getirmektedir. Grev konusunda öz
gürlüklerden çok kısıtlamaları geniş
tutan bu yasa, çağımızın ve emeğin
gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap
vermemektedir, yanıt vermemekte ve
yetersiz kalmaktadır.
NİSAN-98
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Toplu İş Sözleşmesi sistemimizde
grev hakkı menfaat uyuşmazlıklarında

sözkonusudur. Demokratik bir sistem
de en önemli baskı grubu olması gere
ken sendikalar, genel grev, dayanışma
grevi ve hak grevi gibi en demokratik
hakları ellerinden alınarak adeta pasi-

fize edilmek istenmektedir.

Grev sayısındaki düşüş kesinlikle

"işçilerin grevi unutması" olarak yo
rumlanamaz. Dünyadaki ve ekonomi-

lerdeki yeni gelişme ve değişimlerin
Türkiye'ye girmesi adeta engellen

mektedir. Kendini yenilemeyen sis
tem, evrime direnmekte ve iç dina
miklerinin önünü açmamaktadır.
Grev, ancak başka çözüm yolu

kalmadığında gündeme gelir. Sendi

kalar ise sorun çıkarmak için değil,
sorunları çözmek için, çalışanların se
si olmak ve daha demokratik, daha ay

dınlık bir Türkiye için vardır. Grevi

sorun olarak algılamak, Türkiye'nin
sorunlarını algılayamamaktır. "

29 Ocak 1999:

onfederasyondan

t

28 Ocak 1999:

ÇAĞAN ve GÜREL'den
HAK-İŞ'e Ziyaret

KIBRIS MEMURLARI
HAYAT PAHALILIĞINA
EZDİRİLMEDİ
Konfederasyonumuza üye KAMU-SEN, Kıbrıs

Maliye Bakanlığı ile yaptığı 29 Ocak 1999 tarihli
protokolle Kıbrıs'taki kamu görevlilerinin net ma

aşlarına % 42 oranında artışa imza attı.

KAMU-SEN Genel Başkanı Ahmet Ötüken,
protokolle ilgili olarak dergimize yaptığı açıklama

Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel ile Çalışma Sosyal Güvenlik

da imzalanan protokolle 1994'den beri yüksek enf

eski Bakanı Nami Çağan Hak-İş'i ziyaret ederek. Genel Başkan

lasyondan dolayı tıkanan Eşel Mobil sisteminin ye

Salim Uslu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştüler. Devlet Ba
kanı Şükrü Sina Gürel ve Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, ortak
bir basın toplantısı düzenleyerek 1998'in son çeyreğinde ekono
mik nedenlerle topluca işten çıkarmalar ve kamu sözleşmeleri ko
nusunda değerlendirmelerde bulundular.
Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, ziyaretinde, hükümetin kri
tik bir dönemde görev yaptığını, bir yanda dünyada ekonomik kriz
hüküm sürerken, bir yanda da dış meseleler bulunduğunu anlattı.
Sıkıntıların diyalog ve uz

niden hayat bulduğunu söyledi.
Ötüken
açıklama

sında; yapı

lan

proto

kolle kamu
çalışanların
alım gücün

laşma anlayışıyla aşılabi
leceğini belirten Gürel,
"Önümüzdeki günlerde
480 bin kamu çalışanının
sözleşmesini sürünceme
de bırakma mantığı taş-

de

rahatla

ma sağlan
dığını söy

ledi. Protokolde ayrıca
kamu

çalı

şanların
sosyal hak
larında

da

birtakım iyileştirmeye gidildi. Kıbrıs'taki memurla
rın emeklilik maaşlarında 30 yıllık çalışma baz alın
dığı belirtilirken, protokolle, 30 yıldan fazla çalışan

ların çalıştıkları artı yılların da emekli maaşlarının
hesaplanmasında dikkate alınacak.
Protokol ayrıca kadın kamu görevlilerin emekli

madıklarını ifade etti. Seçimlere kadar mutlaka bağıtlanmasını is

lik yaşı 55'ten 50'ye indirdi. Kıbrıs'taki enflasyon

tediklerini kaydeden Gürel,"Sözleşmelerin seçimden sonraya kal
masının hiç kimseye bir yararı yok. Ülke, seçimlere barışçı bir or
tamda girmeli diye konuştu.
Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Hak-İş Genel Baş
kanı Salim Uslu, Çağan ve Gürel'in kendisini, 56. Hükümet'in ça
lışma hayatına ilişkin görüşlerini paylaşmak üzere ziyaret ettikle
rini kaydetti.
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, kamu sözleşmelerinin Tür
kiye'nin gerçekleri gözüününe alınarak belirlenmesini istedi.Ülke
de ciddi bir gelir adaletsizliğinin bulunduğunu ifade eden Uslu.
"Bu ülkenin bir kesimi Almanya seviyesinde yaşarken diğer bir
kesim Botswana seviyesinde yaşamaktadır'dedi. Uslu, gelir dağı
lımındaki bu uçurumun kapatılması yönünde ilk adımın kamu
sözleşmelerinde atılması gerektiğini bildirdi.

dan dolayı zor durumda kalan kamu çalışanları bu
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protokolle rahat bir nefes aldılar.

Protokolün bir diğer önemli gelişmesi de emek
lilik maaşı hesaplamasında gözlendi. Daha önce

emekli maaş hesaplamalarında çalışanın 30 yıllık

hizmeti dikkate alınıyor, artı çalışma süresi hesaba
katılmıyordu. Yeni düzenlemeyle 30 yılın üzerinde

ki çalışmalar da emeklilik maaşı hesaplamasında
dikkate alınacak.
Protokolün 16. maddesinde de önemli bir geliş

me dikkat çekiyor; geçici çalışanlar bu sözleşme ile
kadroya hak kazınıyorlar.

HAK-İŞ

31 Ocak 1999 i

USLU: II

*

I

ZORUNLU TASARRUF KESİNTİSİ DURDURULMALI"

Hak-İş Genel Başkanı Salim

USLU,

açıklamasında," Hazine, 1998 Yılında

pılan açıklamaya göre, 1997 Aralık

bugün ödenecek Zorunlu Tasarruf Ke

ortalama olarak yüzde 120 faiz ora

ayında kümülatif nema oranının 273.9

sintisi Nemalarının enflasyonun ve pi

nıyla borçlanma yaparken, hatta kimi

iken, 1998 yılı Aralık ayında bu ora

yasa faiz oranlarının çok altında de

zaman bu oranlan yüzde 150 seviye

nın yalnızca 288.31'e yükseltdiğini,

ğerlendirildiğini ve bu yüzden hak sa

lerine kadar yükseltirken, çalışanların

buna göre yıllık artış miktarının oran

hiplerinin büyük kayıplara uğradığını

maaşlarından iradeleri dışında yapılan

sal ifadeyle yüzde 5.2 olduğunu bil

söyledi. 1 Nisan 1988 tarihinde başla

Tasarrufu Teşvik kesintisinde biriken

diren Uslu, aynı dönemde, 1997 yılı

tılan ve çalışanların iradesi dışında

ana paraları yalnızca yüzde 5.2 ora

Aralık ayında 857.5 olan Tüketici

maaşlarından kesilen Zorunlu Tasar

nında nemalandırarak hak sahiplerine

Fiyatları Endeksinin, 1998 yılı Aralık

ruf Kesintilerinin durdurulması ve ana

ödemeyi planlamaktadır" dedi

parayla nemaların geri ödenmesi ge

bakanlık Hazine Müsteşarlığı Kamu

bu artışında oransal ifadeyle yüzde

rektiğini söyleyen Uslu, konuyla ilgili

Finansmanı Genel Müdürlüğünce ya

69.7 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Bayında 1455.7 endeksine ulaştığını ve

6Şubat 1999;

Anamur'da "Sosyal Güvenlik ve Medya"
konulu konferans
| ) |il « » •

B^k,ÎERLNEG i

sosyal güvenlik kuruluşlarının kuruluşları ve işle
yişleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bu çerçe
vede sosyal güvenliğin devlet politikası haline ge

ve MEDYA
ÜVENJrA
TflMR,VERDİ

tirilmesi gerektiğine dikkat çeken TANRIVERDİ,

K

HHİZMET

İS GENEL BAŞKANI

Anamur H«rm«s Otel

* " ülkemizde genel sağlık sigortası ve işsizlik sigor
tası proğramları oluşturulmalıve devletin sosyal

!••• güvenliğin finansmanına katılması sağlanmalı-

H dır"dedi.
II]
Medyanın da sosyal güvenliğine bakışını ırdeI leyen TANRIVERDİ, Türk basınının sosyal gü-

I

venliğe karşı duyarlı bir tavır takındığını ifade ede-

I rek kısaca şunları söyledi: " Gazetelerde her gün

B SSK ile , sosyal güvenlik ile ilgili bir haber mutla
ra ka mevcuttur. Özellikle IMF'nin Türkiye ziyaretle-

*ı£3 rinde ve hükümetlerin programlarının değerlendi

rildiği tüm haberlerdesosyal güvenlik konusu tüm

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendi
kası Genel Başkanı Hüseyin TANRIVERDİ, Akdeniz

Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği " Sosyal Güvenlik
ve Medya" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Dernek Başkanı Selahattin AKKUŞ medyanın sorun
larına ilişkin bir açılış konuşması yaptı. Anamur Hermes
Otel'de yapılan konferansta Sosyal Güvenlik sistemi ve

bbasıncılaıın vazgeçilmez haberleri arasındadır" dedi.

Medya çalışanlarının da sosyal güvenliğine de değinen
TANRIVERDİ, birçok basın mensubu arkadaşımızın

sosyal güvenlikten yoksun çalıştığını ve bu yüzden isitsmar edildiklerini belirtti.
Güzel bir katılımın olduğu konferansa ilginin büyük

olması sevindiriciydi. TANRIVERDİ, konferansa katı

kuruluşları hakkında genel bir bilgi sunan TANRIVER

lanlara teşekkür ederek sosyal güvenlik problemlerinin

Dİ, Anayasamızda Sosyal hukuk devleti ilkesine bağlı

yaşanmadığı bir Türkiye temennisiyle konuşmasına son

olarak belirtilen hükümleri açıkladıktan sonra Türkiye'de

verdi.
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8 Şubat 1999:

11 Şubat 1999:

SSK'nın Yeni
Genel Müdürü:
Kemal OKTAR
Sosyal Sigor
talar Genel Mü-

dürüğü'ne

kurumda

aynı
yirmi

yıldır görev ya
pan Kemal Oktar

atandı. 1942 yı
lında Kayseri'nin

Pınarbaşı ilçesin
de doğan SSK'nın yeni Genel Müdürü
Kemal Oktar, Ankara İktisadi ve Tica

ri İlimler Akademisi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 1991-1998 yıl
ları arasında Kanada, Fransa, Alman

ICESK'E DESTEIC
KESK Genel Başkanı Siyami Er
dem ve KESK'e bağlı 10 sendikanın

Genel Başkanları, memur maaş zam
ları ve nema oranlarını protesto etmek
için 13 Şubat 1999 tarihinde düzenleceği Ekonomik ve Demokratik Haklar"mitingine destek amacıyla HAK-

lamaları mümkün değildir.Kamu çalı
şanlarının devlet politikaları nedeni ile

adeta sürünmeye mahkum edildiğini

ya, İngiltere, Avusturya, Hollanda,
Libya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
ti, Arnavutluk, Bulgaristan, Gürcistan

ve Azerbaycan ile yapılan sosyal gü

venlik sözleşmesi görüşmelerine katı

söyleyen KESK Genel Başkanı Siya

larak, bu ülkelerin sosyal güvenlik sis

mi Erdem, zorunlu tasarruf fonlarında

temleri ve yurtdışında çalışan yurttaş

tutulan paralara ödenen faizin içler

larımızın sorunları hakkında inceleme

acısı olduğunu belirtti.

ler yapma olanağı buldu.

İŞ'i ziyaret ederek, HAK-İŞ Genel
Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Kuru
lu üyeleri ile bir süre görüştü.
Konfederasyonumuza destek ziya
retinde bulunan KESK Genel Başkanı
Siyami Erdem, 56. Hükümetin ekono
mik krizi bahane ederek tasarruf teş
vik fonunda biriken memur nemaları

lan DTP raporu da insani ve sosyal bo

nı asgari ücretten değerlendirmesine

yut taşımıyor" dedi.Uslu, Türk hükü

Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı,

tepki olarak, "Emekçi Ezilen Sınıf Ol

metlerinin kendi çalışanlarının öneri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

mayacak" sloganı altında düzenlenen
miting için Genel Başkan Salim Us
lu'dan tam destek aldı.
KESK Genel Başkanı Siyami Er
dem, HAK-İŞ'İ ziyaretinde 6 büyük
konfederasyon ve KESK'e bağlı 10
sendikanın da katıldığı miting ile ilgi
li şunları söyledi; KESK'e bağlı sendi
kalara üye 100 bin kamu emekçisi ad
li ve idari cezalara uğratıldı. Mevcut
ücretlerle çalışanların eğitim, sağlık,
barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşı

lerini dikkate almak yerine IMF gibi

Müşavirliği görevlerinin ardından tek

performansı kötü bir kuruluşun öneri

rar SSK'ya gelerek Genel Müdür

İşçi ve memur kesiminin ciddi bo

Sosyal Güvenlik Reformu ve Sos

yuta varan geçim sıkıntısı çekmesinin

yal Sigortalar Kurumu'nun yeniden

en önemli sebebinin insansız ekonomi

yapılandırılması çalışmalarının tümü

politikaları olduğunu söyleyen HAK-

İŞ Genel Başkanı Salim Uslu, "IMF
raporları da, ESK'da önümüze konu

ne etkin şekilde katıldı.
SSK Genel Müdürü Kemal Oktar,
daha sonra; SSK Tahsisler Dairesi

lerini program yapmasını eleştirdi.

Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği

HAK-İŞ Genel Başkanı Salim Uslu,

ve Genel Müdür Vekilliği görevlerinde

ülkede yaşanan ekonomik sıkıntının

bulundu. Oktar 8 Şubat 1998 tarihinde

sebebinin çalışanlar olmadığını kayde
derek, rant ekonomisinin Türkiye'de

ulaştığı korkutucu boyuta dikkat çek
ti.Uslu, 500 büyük firmanın gelirleri

nin yüzde 51 'inin faaliyetsiz yani repo
geliri olduğunu bildirdi.
NİSAN'98
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kurumun 27. Genel Müdürü olarak
atandı. Yeni Genel Müdür Oktar'ın
ayrı bir özelliği ise son yirmi yılda

kurum içinden atanan ilk genel müdür
olmasıdır.

14 Şubat 1999:

ÖZ GIDA-İŞ, İSTANBUL EKMEK A.Ş. İLE TİS İMZALADI
Öz Gıda-İş Sendikası ile Ekmek Sanayii İşverenleri

Sendikası arasında bir süreden beri devam eden görüşmeler anlaşmayla neticelendi. 13 Şubat 1999 Cumartesi günü
Akgün Otel'de imzalanan toplu iş sözleşmesi ile İstan-

..

.

'ISTANBUL FıRıNLARı TOPLU IŞ SÖZLEŞMESI
•
Ji. vlIt-JuIıi

I

bul'da 2 bin 500 fırında çalışan 30 bin işçiyi kapsayan Top

13 ŞUBAT 1999

lu İş Sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme ile işçi üc

retlerinde birinci yıl için yüzde 88 ile yüzde 132, ikinci yıl
yüzde 70 oranında artış sağlandı.
İmza töreninde konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Baş

kanı Salım Uslu, haksız bir rekabetin olduğu sektörde işçi

ücretlerinde önemli bir artış sağlayan Ekmek Sanayii İşve
renleri Sendikası'na teşekkür etti. Uslu, ekmeğin Türki

ye'de temel tüketim maddesi olduğuna dikkat çekerek, bu
yüzden ekmekle oynanmaması gerektiğini söyledi. Türki
ye'nin bir tarım ve buğday politikası olması gerektiğini

"Devletin öncelikli görevi ekmeği poşete sokmak değil,

kaydeden Uslu, siyasilerin bu gibi politikalar üretmek ye

ekmeğin üretildiği fırının hijyen şartlarını yerine getirip

rine medyatik olmayı sağladığı için ekmeğin poşete girme
si ile ilgilendiğini ifade etti. Uslu, ekmeğin poşete sokul
masının siyasi rant olarak görüldüğüne dikkat çekerek,

getirmediğini denetlemektir. Fakat Türkiye'de devlet,

!

bırakın fırınları denetlemeyi kayıtlarını bile tutamıyor"
dedi.

16 Şubat 1999:
¥

Genel Başkan Uslu'niıı ESK'da Başbakan Ecevit'e sunduğu EBK Raporu ses getirdi.

)

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mahmut

Tarım ve Köyişleri Bakanı Erdir, Et ve

-

-

defasında haklı çıktığımız içindir ki Et

Erdir, Konfederasyonumuz Toplantı Sa-

Balık Kurumu hakkındaki hükümetin tav

ve Balık Kurumu 3 kez adeta ipten alın

lonu'ndak Et ve Balık Kurumu İşçileri

rında Konfederasyon Genel Başkanımız

mış, ihaleler iptal edilmiştir. Et ve Balık

Temsilciler Meclisi toplantısına katılarak

Salim Uslu'nun Ekonomik ve Sosyal Kon-

Kurumu'nun 20 Mayıs 1992'den bugüne

EBK'nn yeniden Kamu İktsadi teşebbüsü

sey'de Başbakan Bülent Ecevit'e sunduğu

kadar geçen yaklaşık 7 yıllık süre içinde

olması için gereken talimatı verdiğini söy

Türkye Hayvancılığı ile ilgili raporunun

özelleştirme

ledi. Bakan Mahmut Erdir, bu konudaki

etkili olduğuna dikkat çekti.

kurumun temel fonksiyonlarını yerine

idaresinde

bulunması,

getirmesini engellemiştir. 12 kombina

müjdesini şu şeklde açıkladı; "Talimat

Hak-İş Genel Başkanı Salim USLU,

verdim, Et ve Balık Kurumu'nun KIT'leş-

EBK işyeri temsilciler meclisi toplantısın

ve

mesi için gerekli yazıları yazın diye tali

da yaptığı konuşmada Et ve Balık Kuru

yapılırken, özelleştirildikten sonra bu

matımı verdim. Gittikten sonra bu yazıları

mu'nun karşı karşıya bırakıldığı durumu

üretiml.339 tona düşmüştür. Ve de bu

imzalayacağım. Bakanlık geçici sıfattır,

şu şekilde özetledi; 20 Mayıs 1992'de

1.339 ton üretimin sadece özelleştirilen

mühim olan hizmettir. Bugün ben varım,

başlayan özelleştirme girişimlerine bü

2 kombinada yapıldığı, oysa diğer 10

yarın başka bir arkadaş gelir, yeter ki ül

tün gücümüzü, imkanımızı, heyecanı

kombinada hiçbir üretim ve istihdam

keme yararlı bir şekilde yapalım. Gaye

mızı, aklımızı ve yüreğimizi kullanarak

faaliyetinin olmadığı bağımsız yargı

budur. Bu millet buna susadı."

her defasında itiraz etmişizdir ve her

tarafından tespit edilmiştir."
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iştirakte

45.991

ton

üretim

17 Şubat 1999;

i

USLU:

onfederasyondan

»er

17 Şubat 1999:

"Terörün açtığı yaraların
iyileştirilme s ü r e c i n e f î g
hız verilmelidir!"

ENGİN:

"BÜYÜK
BAŞARI"
H ak-İş

Genel Başka
nı Salim Us

lu, bölücü te

rör örgütünün
elebaşı
dullah

ÖZ İPLİK-İŞ SENDİKASI Genel

Terör Başı Abdullah Öcalan'ın ba
şarılı bir operasyon sonucu yakalan

masına ve 15 yıldır süren Terörün

olumsuz etkilerine karşı yapılması ge
rekenler üzerine şunları söyledi:

"Ülkemizin 15 yıldır tüm insan ve
maddi kaynaklarını yokeden Terör'ün

başı Abdullah Öcalan'ın Devletimizin
Güvenlik Kuvvetleri ve İstihbarat Ör

gütlerinin bir bütün olarak başarılı bir
operasyonu sonucu ele geçirilerek
Türkiye'ye getirilmesi tüm halkımızla

birlikte çalışan kesimi de son derece

sevindirmiştir.
15 yılda 30 binin üzerinde ölü, on-

binlerce yaralı ve sakat, 100 milyar

doların üzerinde harcama ve bunların
ötesinde de manevi kayıplara sebep
olan Terörün başı'nın yakalanması ön

celikle halkımızın psikolojik olarak

tatmini, moral destek ve ülkemizin
içerisinde bulunduğu problemlerin çö
zümü açısından önemli bir aşamadır.

Bu olayın tüm kesimlerce son derece
soğukkanlı olarak değerlendirilmesi

gerekmektedir.
Terörün başının yakalanması özel

likle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya
yönelik yapılması gerekenler açısın

dan bir çözümden çok çözümün baş

langıcıdır. Sadece halkın gerilimini gi

dermekle sınırlı bir süreç çözüm için
yeterli değildir.

Öca

lan'ın yaka

Başkanı ve HAK-İŞ Konfederasyonu

Genel Eğitim Sekreteri

Ab

_

lanarak Türkiye'ye getirilmesinin bü

Bu aşamadan sonra;

Bölge'de; Yatırımlardan gelir da
ğılımına, bölgeyi terkedenlerin tekrar
bölgeye yerleştirilmesine, Olağanüstü
hal uygulamasının gözden geçirilmesi,
bölgenin tamamen terörden arındırıl
masına kadar yapılması gerekenler bü
yük bir dikkat ve soğukkanlılıkla yeni
den ele alınmalı ve bölgeyi yeniden
rehabilite edici tedbirlere bir an önce
başlanmalıdır.

Bölgede 15 yıldır süren terörün bı
raktığı enkazın sadece Terör Başı'nın
yakalanmasıyla temizlenmesi sözkonusu olamaz. Yeni bir toplumsal geri
lim ve kamplaşmalara sebebiyet vere
cek girişimlerden de tüm kesimler ka
çınmalıdır.
Yaraları sarmanın yolu; sosyal ve
ekonomik politikaların bölgede acilen
uygulamaya konulması, uygar dünya
nın kabul ettiği İnsan Hakları normlarıyla hareket edilmesiyle mümkündür.

Bölgenin sorunlarının çözümü üç
ana eksende odaklanmalıdır. Bunlar;
1. Ekonomik, 2. Güvenlik, 3. De
mokratik iyileştirme ve açılımlardır.

Ülkemiz gerek İnsan Kaynaklan
gerekse diğer maddi potansiyeliyle
tüm sıkıntıların üstesinden gelecek
güce ve birikime sahiptir. Terör
Başı'nın yakalanmasıyla oluşan devlet-millet bütünleşmesi ve Toplumsal
Uzlaşmanın soğukkanlı olarak her
alanda sürdürülmesi, tüm sorunların
çözümünün
ana
ilkesidir
diye
düşünüyoruz."
NİSAN'98
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yük başarı olduğunu bildirdi.
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu,
yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de

yıllardır onbinlerce insanın ölümüne,

yaralanmasına, göç etmesine ve eko
nomik sıkıntılara neden olan bölücü

terör örgütü elebaşının Türkiye'ye ge
tirilmesinin,

Türkiye

Cumhuriyeti

Devleti'nin saygınlığının ve başarısı

nın bir göstergesi olduğunu söyledi.
Bölücü örgütün elebaşının hukuk dev

letinin gereklerine göre yargılanarak
kamu vicdanının tatmin edilmesi ge

rektiğine dikkati çeken Uslu, terörün
sebep olduğu sosyal ve ekonomik ya
raların sarılması konusunda yeni bir

politika oluşturulması gerektiğini de
belirtti.

Terörün kalıntılarının bir an önce

yokedilmesini dile getiren Genel Baş
kan Uslu, bölgenin kalkınması için se

ferberlik ilan edilmelidir dedi. Uslu,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sin'ndeki olağanüstü durumun bu yö

redeki vatandaşlarımızı olduğu kadar

diğer bölgelerindeki vatandaşlarımızı
da derinden etkilediğini vurgulayarak

burada yapılacak kalkınma hamleleri
nin ülkenin her yerinde olumlu şekilde
hissedileceğini söyledi.

19 Şubat 1999:

Öz Çelik'ten İskenderun'da Hükümete Uyarı Mitingi
Öz Çelik-İş Sendikası 19 Şubat

mücadelenin başlatılması gereğine

midir? O zaman neden özel şirket sa

1999 tarihinde İskenderun'da 8 bin

inanmıştır. Bugün burada bulunma

hibi 16 adet patron adına bu kararı çı

işçinin katıldığı bir mitingde gün

mızın temel sebeblerinden bir tanesi

kartıyorsunuz da, demir çelik entegre

demdeki birçok konuda önemli açık

budur.

tesislerini neden dışarda tutuyorsu

Karabük, İskenderun ve Ereğli

nuz? Geçen yıl itibariyle ark ocakla-

lirten Recai Başkan, "Özçelik-İş

Demir çelik işletmelerinin sübvansi-

rina devletin kasasından giden para

Sendikası bu konuda kendisini gö

yonlardan

yararlandırılmamasının

28.5 milyon dolardır. Geçen yıl itiba-

revli saymış ve ulusal demir çelik sa

bir haksız rekabet olduğuna dikkat

riyle bu entegre tesisler dışlanırken,

nayinin korunması, kollanması daha

çeken Recai Başkan, "Devlete düşen

ark ocaklı tesislere bir ayrıcalık yara-

iyi hizmet eder hale gelebilmesi için

görev haksız rekabeti önlemek değil

tılmıştır" dedi.

lamalar yapıldı.
Genel Mali Sekreteri H. Feridun

Tankut, Öz Çelik-İş Genel Teşkilat

landırma Sekreteri M. Kemal Can ve
dönemin Genel Eğitim Sekreter Ke

ramettin Arslan, İskenderun ve Ada

na Şubelerimizin yöneticilerininde
hazır bulunduğu miting kötü hava
şartlarına rağmen oldukça hareketli
geçti.

Türkiye'de mevcut şartlarda ulu
sal demir çelik sanayinin ayakta ka

labilmesinin mümkün olmadığını be

19 Şubat 1999;

Kemal Güvel Vefat Etti
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İsdemir emekçileri en renkli, en aktif
üyeleri Kemal Güvel'i kaybetti.
Özçelik-İş Sendikası'nın başarısı için
yıllarca hizmet eden ve son olarak da İS
DEMİR Spor Altyapı Sorumlusu olarak gö
rev yapan Kemal Güvel, 19.02.1999 tari
hinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları
Camiinde kılınan cenaze namazına Osma
niye Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz,
Hak-iş Genel Başkanı Salim Uslu, Özçelikİş Sendikası Genel Başkanı Recai Başkan,
sendikamızın genel merkez ve şube yöneti
cileri başta olmak üzere çok sayıda sendi
kacı ve mesai arkadaşı katıldı. Daha sonra
Kemal Güvel'in naaşı memleketi olan bah
çe ilçesine götürüldü ve burada ikinci kez
kılınan cenaze namazının ardından defne
dildi.
Tüm işçi camiasının ve tüm dostlarının
başı sağolsun.

19 Şubat 1999

1

Uslu, Din Görevlileri Sendikası Genel
Kurulu'na katıldı

22 Şubat 1999:

HAK-IŞ Yayını
'OMBUDSMAN'
Tanıtıldı

Türkiye Din Görevlileri Sendikası'nın ilk genel kurulu 20
Şubat 1999 Cumartesi günü Eyüp Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.
Genel Kurula katılan Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, din
görevlilerin üzerinde baskı uygulandığını söyledi. Dinin siyase
te karışmaması kuralının yanı sıra siyasetin de dine karışmama
sı ilkesini hatırlatan Uslu, "Oysa siyasilere baktığımız zaman
657 sayılı devlet memurları içerisinde en çok müdahale edilen
kesim Diyanet camiasıdır" dedi.
Din-Gör-Sen'in ilk genel kurulunda Ahmet Yıldız, yeniden
genel başkanlığa seçildi. Genel Kurula Kamu-Sen Genel Başka
nı Resul Akay da katıldı.

Hak-iş Konfederasyonu Eğitim

pacağını söyledi. Tarihimizde om-

Ombudsmanın yazarı Doç. Dr. B.

Yayınlarından 38.ncisi olan Ombuds

budsmana yakın ve bazen de aynı gö

Zakir Avşar da konuşmasında Om

man (Kamu Hakemliği) kitabının tanı

revi yapan kurumların bulunduğuna

budsman kurumunun başta İsveç ol

tım toplantısı 22 Şubat 1999 Pazartesi

dikkat çeken Uslu, bu kurumların ba

mak üzere İngiltere ve Fransa'da fark

günü Hak-İş Konferans Salonu'nda

şında ahiliğin geldiğini ifade etti.

lı faaliyet alanlarda işlev gördüğünü

yapıldı.

Sandikal yaşam ile kamu hakemi

Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri ve
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı
Yusuf

Engin,

kavram

olarak

ombudsmanın yeni bir kavram gibi
görünmesne rağmen, bizim tarihimiz

de aynı işlevi gören kurumlara çok
benzediğini söyledi. Engin, konuşma
sında Hak-İş olarak bu eserin Türk

veya yönetimin denetlenmsi kavram

larının biribirine paralel ve benzer ve
yakın

işbirliği

yapacak

kurumlar

olduğunu ifade eden Başkan Uslu,
daha önce aynı konuda birkaç eser

bulunmasına rağmen, Hak-İş yayını

olan kitabın Türkiye için bir model

bilim hayatına kazandırmaktan büyük

önerisi getirmesinin ayrıca önemli

bir mutluluk duyduklarını sözleme

olduğunu söyledi.

söyledi.
Ombudsman kavramının Osmanlı
yargı sistemindeki 'Kad'ul Kudat' ku

rumu ile yakın benzerlik içinde bulun

duğuna işaret eden Doç. Dr. Avşar,
Türkiye için teklif ettikleri Ombuds

man kurumunun yönetimden kaynak

lanan olumsuz uygulamalar, insan
hakları ve temel özgürlükler alanında
faaliyet göstereceğini söyledi.

Hukuk camiasından önde gelen

Yönetenlerin yönetiler tarafından

isimlerin izleyici olarak katıldıkları ta

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu

denetlenmesinin demokrasilerde gere

nıtım toplantısında ombudsman kuru

da konuşmasında, Ombudsman kuru

ğine işaret eden Uslu, Ombudsman ki

munun kamu yönetimindeki sorunla

munun bir sivil toplum hareketi olarak

tabının yazarı Doç. Dr. B. Zakir

rın çözümünde olumlu bir rol üstlene

sendikalarla yakın paralelde görev ya

Avşar'a teşekkür etti.

ceği görüşünde birleşildi.

ekledi.
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22 Şubat 1999 i

TEMA Vakfı'ndan HAK-İŞ'e Ziyaret
,

•

Kısa adı TEMA olan Türkiye Erozyonla Mücadele,
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Başkanı
Hayrettin Karaca, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve
Yönetim Kurulu Üyelerini Hak-İş Genel Merkezi'nde 22
Şubat 1999 Pazartesi günü ziyaret etti.
TEMA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren kamuoyunda Toprak Baba olarak Bilinen Hayrettin Karaca, 10
milyar meşe tohumu ekimi kampanyası için Hak-İş ile iş
birliği yapmak istediklerini söyledi. Meşe tohumu kam
panyasını ikinci İstiklal Mücadelesi olarak nitelendiren
Karaca, 'Bu mücadelede bizim mermilerimiz meşe tohumlarımızdır' dedi.
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu da ziyarette yaptığı
konuşmada kamuoyunda yakından takip ettikleri TEMA
Vakfı'na yardımcı olmayı candan istediklerini, konfederasyon ve bağlı sendikalar olarak bu konuda ellerinden gelen
gayreti göstereceklerini söyledi. Hizmet-İş Sendikası'nın '

Toplu İş Sözleşmesi şartlarında fidan dikiminin bulunduğunu söyledi. Türkiye'de her yıl kaybolan toprağın Kıbrıs'ın yüzölçümü kadar olduğuna dikkat çeken Başkan Uslu, 'Bu çok büyük bir kayıptır'dedi.

24 Şubat 1999:
1

Öz Çelik'in Muhteşem Karabük Mitingi
Hak-iş Genel Sekreteri Recai
Başkan Ulusal Demir Çelik Sanayi
mizi Korumaya yönelik başlatmış ol
duğu mücadelenin bir halkası da Ka
rabük'te gerçekleştirilen miting oldu.
Hükümetin Rusya ve Ukrayna'dan
dampingli fiyatlarla hurda demir geli
şinin önüne geçmesi için 24 Şubat

1999 tarihinde Karabük'te bir miting
düzenleyen Karabük Sivil İnisiyatif
Grubu, gerekli önlemlerin alınmama
sı halinde Ankara'ya yürüyüş başlata
caklarını açıkladı.
Mitingde konuşan Genel Başkan
Recai Başkan, Ankara'ya seslenerek ,
"Bugün burada bu sese kulak vermez
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seniz, yarın Ankara'ya yürüyüş başla
tacağız" dedi.
Öte yandan, Özçelik-İş Sendikası
Karabük Şube Başkanı Osman Nuri
Bal, mevcut duruma sessiz kalınma
yacağının işaretlerini vererek, Anka
ra'ya yürüyüş gerçekleştireceklerini,
ulusal demir çelik sanayi korunmazsa
Karabük olarak 18 Nisan seçimlerini
boykot edebileceklerini sözlerine ek
ledi.
Devletin bir yöneticisi olarak Ka
rabük Valisi de meydana gelecek
ekonomik ve toplumsal sıkıntılar ko
nusunda uyarı yapmaktan geri kal
madı. Karabük Valisi Cemal Ayman
konu ile ilgili olarak şu açıklamayı
yaptı:
"Eğer gereken önlemler alınmaz
sa, çözüm için çok geç olacak. Hurda
ithalatının biran önce sınırlandırıl
ması gerekiyor. Yoksa fabrikanın
kendisi hurda haline gelecek. Kardemir'in batması halinde 107 bin kişilik
nüfusu ile Batı Karadeniz'in en kala
balık il merkezi nüfusuna sahip Ka
rabük ile Kastamonu ve Gerede'ye
kadar olan bölgenin boşalabileceğini
vurguladı.

USLU, ODTÜ Ekonomi
Bölümü Öğrencileriyle
Görüştü
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi Bölümü öğrencileri, 5
Mart 1999 tarihindeki derslerini
Konferans Salonumuzda, Genel
Başkanımız Salim USLU ile ger
çekleştirdiler.
ODTÜ Ekonomi Bölümü Öğre

tim Üyesi ve ilgili dersin so
rumlusu Yıldırım KOÇ gö
zetiminde yapılan derste,
öğrenciler Hak-İş'i Genel Başkanı
mızın ağzından tanıma fırsatı buldu
lar ve Genel Başkanımıza çeşitli so
rular yönelttiler.
Yıldırım Koç'un sunuşuyla baş

layan derste, Hak-İş'in kuruluşunu
ve gelişimini anlatan Genel Başka
nımız Salim USLU, konfederasyo
numuzun ve sendikalarımızın 21.
Yüzyıl'a yönelik görüş ve perspek
tifleri ile stratejilerini de aktardı. Bir
öğrencinin, sendikaların sahneye
yeterince inmediği ya da geç kaldığı
şeklinde bir sorusunu cevaplandıran
Uslu, Türkiye'de hala 12 Eylül Anayasası'nın anti demokratik uygula
malarının hüküm sürdüğünü, örgüt
lenmenin önünde birçok engel bu
lunduğunu, sendikaların kimi za
man siyaset ve siyasetçilere oyundaş olmakla birlikte Hak-İş'in de
mokratik çizgisinden asla taviz ver
mediğini söyledi.
6 Mart 1999:

t

uslu: "Terörü

Bir Kez Daha Lanetliyoruz"

Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırı ile ilgili bir açıklama yapan Hak-İş Genel Başkanı Salim

Uslu, teröre çok sayıda genç evladını feda eden Çankırı ilinin valisine yönelik saldırının tüm Türkiye'ye yönelik

olduğunu ve bu saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Seçim arefesinde bulunan iç ve dış politikada hassas günler geçiren Türkiye'de bu türden saldırıların toplumsal
barış ve huzurdan başka hedefi olmadığını söyleyen Genel Başkan Uslu, "terörle mücadelede önemli mesafeler kateden ülkemizde, çaresiz kalan terör örgütleri panik içinde toplumsal barışı dinamitlemektedirler" dedi.

Saldırının, önceki benzer saldırılar gibi karanlıkta kalmaması ve biran önce aydınlatılmasının en büyük dileği

olduğunu belirten Uslu, açıklamasında, Çankırı Valisine, Çankırılı vatandaşlarımıza ve tüm Türkiye'ye geçmiş ol

sun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
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i

9 Mart 1999 i

8 Marl 1999;

'Çalışan Kadınların
% 67'si Sosyal
Güvencesiz
Hak-İş Genel Başkanı Salim Us
lu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ne
deniyle yaptığı açıklamada, nüfusu
muzun yarısını kadınların oluştur
masına rağmen çalışan kadınların %
67'sinin bir sosyal güvenlik şemsi
yesi altında bulunmadığına dikkat
çekti.
Uslu, açıklamasında kadınların
toplumda hak ettikleri yerde olama
masını 'yüzyılın utancı" olarak ta
nımladı. 4 milyon 215 bin 375 olan
toplam işgücünün sadece % 13'ünü
kadınların oluşturduğuna dikkat çe
ken Hak-İş Genel Başkanı Uslu, "Si
yasi alanda ise kadının hala adı yok
tur. 1935 yılında 18 olan parlamen
todaki kadın milletvekili sayısı,
1995 seçimlerinde 13'e düşmüş ve
oranda yarı yarıya azalma olmuştur.
18 Nisan'da yapılacak seçimlerde ise
5 partinin kadın aday sayısı yalnızca
199'dur. Kadın milletvekili adayı
oranı ise yüzde 13'tür.
Kadınlar erkeklerle aynı işi yap
tıkları halde erkeklerin aldığı ücretin
% 30, % 40'ını alabilmektedirler.
Yeni bir Yüzyıla ve Yeni bir Bin
Yıl'a kadının ucuz iş gücü olarak
kullanılarak, temsil faaliyetlerine ye
terince katılamayarak, toplumda hakettiği yeri bulamayarak girmesi,
içinde bulunduğumuz yüzyılın bir
utancıdır.
Kadınlarımıza haklarını verme
nin en etkin ve birincil yolu örgüt
lenmeden ve sosyal güvenlikten geç
mektedir. Çalışan kadınlarımızın
çağdaş sosyal güvenlik ve sendikal
hakları önündeki engellerin kaldırıl
ması, atılacak acil adımlardandır.
8 Mart Dünya kadınlar gününü
Hak-İş olarak kutluyor, kadınlarımı
zın hak mücadelesini sonuna kadar
desteklemeye ve mücadeleye bizzat
katkıda bulunmaya devam edeceği
mizi bir kez daha hatırlatmak is
tiyoruz" dedi.

TANRIVERDI:

"Kadın sorunlarından
kimse soyutlanamaz"

Hizmet-İş Sendikası Genel Başka
nı ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Tanrıverdi, Dünya Kadınlar
Günü nedeniyle 9 Mart 1999 Salı gü
nü, kısa adı YOYAV olan Yoksullarla
Yardım Vakfı'nın programına katıla
rak bir konuşma yaptı.
Tanrıverdi, konuşmasına kadınlar
Günü' nün olmasının kadınların yılda
ancak bir günü olduğu şeklindeki yan
lış kanıya dikkat çekti. Herkesin anne
si, eşi veya kız çocuğu olduğu gerçe-

% 45 i kırsal kesimde bulunmakta, bu
nun % 15 ini kadınlar oluşturmaktadır.
Yönetim ve İş İdaresi alanında ise; Gi
rişimci, direktör ve üst kademe yöne
ticisi olarak kadın oranı % 0,8 ile % 2
arasındadır.
Sendika genel merkezlerinde ka
dın yönetici yoktur. Bölge ve şube
başkanı sayısı 2-3 ü geçmemektedir
Yönetimde her 100 erkeğe karşılık 3
kadın, işveren kadrosunda 100 erkeğe
karşılık ise 8 kadın bulunmaktadır.

ğinden hareketle kimsenin kadının so
runlarından soyutlanamayacağını ifa
de eden Hüseyin Tanrıverdi, "Yeni bir
Yüzyıl'ı kapatırken geriye dönüp ba
kalım. Erkekler kadınlar için ne yap
mışlardır? Ya da kadınlar kendileri
için, hakları için neler yapmışlar, hak
larının ne kadarını elde edebilmişler
dir?
Kadını, ikinci sınıf bir varlık ola
rak görmek bile insanlığın dışına çık
maktır. Öyleyse kadın sorunu, ya da
kadın hakları diye bir sorunun olması
nın altında yatan sebebler nelerdir?
Bu soruyu hepimizin kendi kendi
ne sorması gerekiyor. Ama ben bir ce
vap, bir bahane, bir sebeb bulabilece
ğimizi zannetmiyorum" dedi.
Her yıl dünyada 500 bin kadının
hamilelikle ilgili hastalıktan öldüğüne
dikkat çeken Hizmet-İş Sendikası Ge
nel Başkanı Tanrıverdi, "Nüfusunun

Kadınlar erkeklerle aynı işi yaptık
ları halde erkeklerin aldığı ücretin %
30, % 40'ını alabilmektedirler. Dün
yada ve Türkiye'deki bu reel tabloyu
iyi okuduğumuzda, gerek tarım toplu
munda gerekse Sanayi Toplumunda
kadının endüstriyel ilişkiler zinciri
içerisinde yeri isim olarak değişse bile
fonksiyon olarak değişmemiştir. Fab
rikalarda, atelyelerde, tarlalarda, ve
evlerinde çalışan kadınlar, hem eko
nomik üretimin, hem de neslin devamı
için vazgeçilmez olduklarını kabul et
tirebilirler.
Samimi konuşmak gerekirse, önü
müzdeki sene kutlayacağımız kadınlar
gününde bugünkünden farklı bir man
zarayla karşılaşmayacağız. Sorunlar,
31 Aralık gecesi bıçakla kesilmiş gibi
sona ermeyecek. Yeni Yüzyıl'da açlık,
sefalet, savaş, soykırım, etnik cinsiyet,
din,
mezhep
ayrımı
görmek
istemiyorum" dedi.
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8 Mart 1999:

SORUNLARIMIZI
Hak-İş, Öz Çelik-İş, Öz Gıda-İş ve
Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Üye
leri, Konfederasyonumuz Genel Baş
kanı Salim Uslu başkanlığında bir he
yet, 8 Mart 1999 Pazartesi günü Cum
hurbaşkanı Süleyman Demirel'i ma
kamında ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkan Salim Us
lu, ülkemiz hayvancılığı, et üretimi ve
demir-çelik sektörünün sorunları hak
kında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e rapor sundu.

Nüfusumuzun % 45'ini oluşturan
kırsal kesimin milli gelirden ancak %
15 oranında faydalandığını ifade eden
Genel Başkan Uslu, EBK'nın Özelleş
tirme İdaresi bünyesinden alınarak
tekrar kamu kuruluşu olmasının gere
ğine işaret etti.

ve 7.000 çalışanı olan KARDEMİR,
11 bin çalışanı olan İSDEMİR, 10 bin
çalışanı olan ERDEMİR, 15 ark ocağı
karşısında haksız rekabete tabi tutul
muşlardır" dedi.

Demir-Çelik
Genelde ulusal demir-çelik sektö
rünün, özelde ise entegre tesislerinin

Tarım ve
Hayvancılık
Genel Başkan
Uslu, ülkemiz hay
vancılığının yanlış
politikalar, et ithalatı,
EBK'nin özelleştir
me kapsamında atıl
bırakılması nedeniy
le çökme noktasına
getirildiğine dikkat
çekti. Doğu ve Gü
neydoğu bölgelerin
deki terörün de etki

siyle büyük ve küçük baş hayvan sayı
sında kayda değer bir azalmanın oldu
ğuna işaret eden Uslu, başta Avrupa
ülkeleri ve ABD olmak üzere tüm
dünya devletlerinin tarım ve hayvan
cılıkta üretici lehine müdahaleci oldu
ğunu ifade ederken, yanlış tarım ve
hayvan ürünleri ithalatıyla ülkemiz
hayvancılığının can çekiştirme duru
munda bırakıldığını söyledi.

Rusya Krizi sonunda büyük yara
aldığını ifade eden Genel Başkan
Salim Uslu, demir çelik ürünleri
ithalatına getirilen kolaylıklarla
ülke demir-çelik sanayisinin zor
durumda bırakıldığını söyledi.
Hükümetlerin ihtisas gümrüklerini
yeterli oranda ve etkin kılmaması
nedeniyle ulusal demir-çelik rezervle
ri ve entegre sanayimizin haksız reka
bete itildiğini savunan Uslu, şu görüş
lere yer verdi;
"Bütün bunların üzerine 55. Hükü
met, 1998 yılında ark ocaklarının
elektrik ve doğalgaz borçlarını bir yıl
süreyle erteleyerek bu kesime ton ba
şına yaklaşık 25 S civarında bir süb
vansiyon uygulamıştır. 23 bin ortaklı
NİSAN'98
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Hurda demir ithalatında ton başına
50 dolar fon uygulaması ile mevcut
haksız rekabetin değişeceği de yine
Uslu tarafından dile getirildi.
Siyasilerin ve özellikle de hükü
metlerin bütün bu sorunlar karşısında
kayıtsız kaldığı vurgulanan açıklanın
ardından Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel'in bu konulardaki destekleri
talep edildi.
Demirel, 'Yeni hükümete
tavsiyelerde bulunacağım"
Cumhurbaşkanı Süleyman Demi
rel, Hak-iş heyetinin sorunlarını dinle
dikten sonra bir konfederasyonun kla
sik sendikacılık anlayışını bir kenara
iterek, ülkenin önemli sorunlarını ken-

r

19-21 Mart 1999;

DEMİREL'E ANLATTIK Hizmet-ls Sendikası
/

dilerine ilettiklerinden dolayı Başkan
Uslu'ya teşekkür etti.
Geçtiğimiz aylarda yapılan tarım
ve enerji şuralarında konuların ayrıntı
lı olarak ele alındığını hatırlatan Demirel, Türkiye'nin en önemli sorunu
nun nüfusun % 45'ini oluşturan kırsal
kesimin GSMH'nin ancak % 15'ini
alıyor olmasında yattığını söyledi. Ta
rımın ve hayvancılığın kurtarılması
için tarım alanında uğraşanların oran
larını azaltarak, üretimin artırılması
nın tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz
de de hedeflendiğini söyledi.
Dünyada devletlerin artık iktisadi
ve sanayi alanındaki yatırımlardan eli
ni çektiğini ifade eden Demirel, devle
tin bu aşamada yeniden iktisadi teşeb
büslere girmesinin güç olacağını vur
guladı.
Et ve Balık Kurumu'nun 1950 ve
1960'li yıllarda uygulanan iyi bir dü
şünce olmasına rağmen bugün işlevi
nin ve ömrünün tamamladığını iddia
etti. Anılan yıllarda her ilde bir EBK
tesisleri kurduklarını söyleyen Demi
rel, son dönemdeki tıkanıklar nedeniy
le Erzurum gibi hayvancılığın yoğun
olması gereken yerlere dışarıdan hay
van getirilerek kesim yapılmasına dik
kat çekti.
Geçtiğmiz dönemde tarım ve hay
vancılıkta yanlışlıkların yapıldığına
dikkat çeken Cumhurbaşkanı Süley
man Demirel, temel yanlışlığın et ithal
etmek olduğunu söyledi. Bu yanlış po
litikaların sonunda gelinen noktayı
Cumhurbaşkanı şu şekilde ifade etti,
"İthalat yaptık, ama bu zamansız so
nuç verdi. Bunun sonucu olarak besi
ciliği ve hayvancılığı öldürdük.
Cumhurbaşkanı Demirel, 2000'li
yılların başında hükümetlerin en
önemli politikalarının hayvancılığı ge
liştirmek şeklinde olacağını, bu konu
da seçimlerden sonra kurulacak hükü
metlere bunu tavsiye edeceğini sözle
rine ekledi.

Demirel, "Kurulacak Hükümete

Başkanlar Kurulu
t

Tavsiyemiz Olacak"
Demir-Çelik

üretiminde Türki

ye'nin Dünyanın ilk 10 ülkesi arasın

Toplandı

da olduğunu hatırlatan Cumhurbaşka
nı Süleyman Demirel, Türkiye'nin bu

sektörde yılda 13 milyon ton üretim
yapıldığını, bu üretimin de yarısının
ark ocaklarında diğer yarısının da en

tegre tesislerinde yapıldığına dikkat
çekti.

Türkiye'de olduğu gibi konut ya
pımının arttığını ifade eden Demirel,
yuvaklak demir talebinin buna bağlı

olarak artacağını söyledi. Yası demir
de otomotiv ve beyaz eşya sektörünün

Hizmet-İş Sendikası, 19-21 Mart

arzu edilen talebe kavuşacağını söyle

1999 tarihleri arasında Ankara/El
madağ White Tail Otel'de 50 Şube

di.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demi-

Başkanının katılımıyla 3 gün süren

ıel'in huzuruna Hak-İş'ten Genel Baş

Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçek

kan Salim Uslu, Genel Başkan Yar

leştirdi.

dımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Genel

Toplantının açış gününde bir ba

Sekreter Recai Başkan ve Genel Eği

sın toplantısı düzenleyen Hak-İş

tim Sekreteri Yusuf Engin katıldı.

Genel Başkanı Vekili ve Hizmet-İş

Genel Başkanı Hüseyin TANRI
İş,

Çankaya Köşküne çıkan Öz Çelik-

VERDİ, Türkiye'nin siyasi, ekono

ve

mik, idari sorunları, çalışma hayatı

Öz

Gıda-İş

Sendikası

KARDEMİR A.Ş. yetkilileri.

nın problemleri ve 28 Nolu işkolun

da yaşanan sorunlar ile yaklaşan 18
Nisan seçimleri üzerinde durulur

ÖZ CELWS SENDİKASI

Mustafa ATLI
Kemal CAN
Feridun TANKUT
Keramettin ASLAN

Genel Sekreter
Genel Teşkilatlanma Sekreteri
Genel Mali Sekreter
Genel Eğitim Sekreteri

Genel Sekreter
Genel Teşkilatlanma Sekreteri
Genel Mali Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı

üzerinde açıklamalarda bulundu.
Toplantının diğer günlerinde
kanın bakış açısı, teşkilatlarımızın

sorunları ve yeniden yapılanması,

yeni şubelerin açılması, ülkemizde

ki mevcut ekonomik ve sosyal prob

lemler, işçi alacakları ve bu konuda

KARDEMİR A.S.

Sencer İMER
Kamil GÜLEÇ
Mutullah YOLBULAN
Esat ÖZALP

2000'li yılların sendikal politikaları

başta 18 Nisan seçimlerinde sendi

ÖZ GIDArlS SENDİKASI

Agah KAFKAS
A.Baki GÖLBABA
Settar ASIAN
Bönyamin EREN

ken, 1999 yılı sendikal hedefler ve

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
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neler yapılacağı gibi konular üzeri

ne değerlendirmeler yapıldı. Üç gün
süren Başkanlar Kurulu'ndan sonra
"Sonuç Bildirgesi" açıklandı.

8 OCAK 1999
Genel Başkai: Salim Uslu, Kanal 6 Televizyonu'nda
canlı olarak yayınlanan Bu Sabah Programı'na katılarak,
Tekstil Sektöründeki Ekonomik Kriz ile ilgili bilgi verdi.

8 OCAK 1999

Hak-İş Konfederasyonu bünyesinde bulunan sendi
kalara bağlı üye işçileri arasından 150 şehit ailesine Ra
mazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verdi.'Yemekte Genel
Başkan Salim Uslu bir konuşma yaptı ve ayrıca şehit ai
lelerine 50 milyon değerinde bağış çekleri verildi.

OCAK
4 OCAK 1999
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Danışmanı
Osman Yıldız, Türk-İş'te Türk-İş Genel Başkan Danış
manı Yıldırım Koç ve DİSK Genel Koordinatörü Ahmet
Asena ile Emek Birlikteliği'nin Sekreteryası olarak biraraya geldiler, işbirliğinin altyapı çalışmalarını sürdürdü
ler.

5 OCAK 1999

Hak-İş Genel Başkam Salim Uslu ve Genel Başkan Yar
dımcısı Hüseyin Tanrıverdi, MHP'nin vermiş olduğu iftar
yemeğine katıldı.
S OCAK 1999
Genel Başkan Salim Uslu, Afyon Aydınlar Ocağı'nın
düzenlediği 'Sivil Toplum Örgütlerinin Türkiye'de ve
Toplumdaki Yeri, Ekonomideki Etkinliği' konulu konfe
ransı verdi.

S OCAK 1999

Hak-Iş Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin, İstan
bul'da yayın yapan Medya FM radyosunun sabah prog
ramına katılarak ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler
hakkında bilgi verdi.
5 OCAK 1999
Öz İplik-İş Sendikası Ankara'da görev yapan ekono
mi ve çalışma hayatı muhabirlerine iftar yemeği verdi.

6 OCAK 1999

Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin, Sendika'mn Çorlu'da örgütlü olduğu işyerlerini ziyaret ederek
oradaki işçilerle görüşmelerde bulundu.

9 OCAK 1999

Hak-İş Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız,
DİSK'in İstanbul'da düzenlediği 'Sendikal Hak İhlalleri
Uluslararası Toplantısı'nda Sendikal Hakların İyileştiril
mesi konulu Panele, panelist olarak katıldı.
10 OCAK 1999

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Engin
başkanlığında Sendika Yönetim Kurulu, Adana'da XVII.
Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri konusunda üye
leri bilgilendirme toplantısı düzenledi.
10 OCAK 1999
Öz İplik-İş Sendikası Yönetim Kurulu, Kayseri'de
XVII. Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri konusunda üye
leri bilgilendirme toplantısı yaptı.

12 OCAK 1999
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Engin
başkanlığında Sendika Yönetim Kurulu, İstanbul'da
XVII. Dönem Toplu İş Sözleşmesini imzaladı.

15 OCAK 1999

Hizmet-İş Sendikası Ankara Şubeleri iftar yemeği
verdi. Yemeğe Sendika Genel Başkanı Hüseyin Tanrıver
di, şube başkanları ve üyeler de katıldı.

16 OCAK 1999

Hak-İş Araştırma Uzmanı Şahin Serim Friedrich
Ebert Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Türkiye
Sosyal Güvenlik Sistemi Reformunun Büyüme, Birikim
ve Kamu Maliyesi Üzerine Etkileri" konulu toplantıya
katıldı.
16 OCAK 1999

6 OCAK 1999

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi,
Sağlık-İş Sendikası'nın verdiği iftar yameğine katıldı.

7 OCAK 1999
Hak-İş. Türk-İş, Disk Genel Başkanları DİSK Genel
Merkezi'nde bir araya gelerek Tesktilde yaklaşan grev
konusunda ortak basın toplantısı düzenlediler.

7 OCAK 1999
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Engin ve
Sendika Yönetim Kurulu İstanbul'da grev kararı alan
Türk-İş/Teksif ve Disk/Tekstil sendikaları ile bir araya
gelerek, grev öncesi değerlendirme toplantısı yaptılar.

8 OCAK 1999

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Hak-İş Genel
Sekreteri Recai Başkan DİSK'in İstanbul'da düzenlediği
Sendikal Hak İhlalleri Uluslararası Toplantısı'nda Türki
ye'deki Durum konulu panele katılarak birer konuşma
yaptılar.
NİSAN'98

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi
Birleşik Kafkasya Derneği'nin verdiği iftar yemeğine
katıldı.

25 OCAK 1999
DEMSİAD Genel Başkanı ve Ehl-i Beyt Vakfı
Onursal Başkanı Fermani Altun ile Kosova Alevi
Dergahı Dedesi Şeyh Naki, Hak-İş'i ziyaret ederek, Ge
nel Başkan Salim Uslu ile görüştü.

26 OCAK 1999
Hak-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı Ge
nel Başkan Salim Uslu Başkanlığında yapıldı. Başkanlar
Kurulu'na Hak-İş Yönetim Kurulu ve bağlı sendikaların
Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantı basın toplantı
sı ile açıldı.

27 OCAK 1999
Konfederasyonumuz Hak-İş,Türk-İş, Disk. Kesk,
Memur-Sen ve Kamu-Sen'in ortaklaşa bulunduğu Eme
ğin Birliği Zirvesi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

86

HAK-İŞ

4 ŞUBAT 1999

27 OCAK 1999
Genel Başkan Salim Uslu, Kanal A'da canlı olarak
yayınlanan Gündemin İçinden programına katılarak son
ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler hakkında bilgi
verdi.

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu başkanlığında
Hak-İş Yönetim Kurulu. Üyeleri. Başbakanlık Müsteşarı
Ahmet Şağar ve ÇSGB Müsteşarı Mithat Şeref'e tebrik
ziyaretinde bulundular.

4 ŞUBAT 1999

27 OCAK 1999
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Mesaj TV'de can
lı olarak yayınlanan Geniş Açı programına katılarak, se
çimler hakkında görüşlerini açıkladı.

28 OCAK 1999
Genel Başkan Salim Uslu, STV'de canlı olarak ya
yınlanan Merhaba Yenigün Programı'na katılarak çalış
ma hayatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

28 OCAK 1999
ÇSGB Nami Çağan ve Devlet Bakanı Şükrü Sina
Gürel, Hak-İş'i ziyaret ederek, Genel Başkanımız Salim
Uslu ile ortak basın toplantısı yaptılar. Toplantıda, Hakİş Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

28 OCAK 1999
Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin,
MESS'in İstanbul'da düzenlediği Kriz Etkileri ve Ön
lemleri ve Yönetimi konulu toplantıya katıldı.
30 OCAK 1999

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Hak-İş Araştırma
Uzmanı Şahin Serim ve Dış İlişkiler Uzmanı Numan Özcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenle
diği 'İş Müfettişlerinin Sorunları' konulu panele katıldı
lar.

ŞUBAT
1 ŞUBAT 1999

Genel Başkan Salim Uslu ve Genel Başkan Danış
manı Osman Yıldız İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nda
AB-TR Ekonomik ve Sosyal Ortak Komite'nin hazırlık
toplantısına katıldı. Toplantıda Hüsamettin Kavi, eş
başkanlığına yenden seçildi.

Hak-İş Genel Sekreteri ve Öz Çelik-İş Genel Başka
nı Recai Başkan, Flash TV'de Atilla Özsever'in hazırla
yıp sunduğu Emek Dünyası adlı programa katıldı. Kamu
Sözleşmelerinde Sendikaların Talepleri, Eşel-Mobil,
Ecevit Hükümeti ve Seçimler konularının tartışıldığı
programa Türk-İş Genel Sekreteri Şemsi Denizer de ka
tildi
5 ŞUBAT 1999

Hizmet-İş Sendikası ile Konya Büyükşehir Belediye
si arasında TİS imza töreni yapıldı. Törene Sendika Ge
nel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve Yönetim Kurulu Üye
leri, diğer sendika yetkilileri ve çok sayıda işçi katıldı.
6 ŞUBAT 1999

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi,
Anamur Belediyesi ile Akdeniz Gazeteciler Derneği'nin
birlikte düzenlediği "Sosyal Güvenlik ve Medya" konu
lu konferansa konuşmacı olarak katıldı.
7 ŞUBAT 1999

Genel Başkan Salim Uslu, Anadolu Genç İşadamları
Derneği (AGİAD)'nin Ankara'da düzenlenen Olağanüs
tü Genel Kurulu'na katıldı.
8 ŞUBAT 1999

Ekonomik ve Sosyal Konsey Başbakan Bülent Ece
vit Başkanlığı'nda toplandı.Toplantıya. Hak-İş Genel
Başkanı Salim Uslu, Devlet Bakam ve Başbakan Yar
dımcıları, İşçi ve İşveren ve dier sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Başkan Uslu, konseye
Hak-İş'in ekonomik görüşlerini içeren bir rapor verdi.
Uslu ayrıca Başbakan Bülent Ecevit'e Türkiye Hayvan
cılığı ve EBK. Metal Sanayi ile dğer sektörler hakkında
da ayrı bir rapor sundu.

9 ŞUBAT 1999

1 ŞUBAT 1999

Genel Başkan Salim Uslu STV'de canlı olarak ya
yınlanan Ekonomi Haberleri'nde gündemdeki sosyal ve
ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bu
lundu.

Genel Başkan Salim Uslu, Flash TV'de Atilla
Özsver'in hazırlayıp sunduğu 'Emek Dünyası'
programına katılarak Ekonomik ve Sosyal Konsey
hakkındaki görüşlerini açıkladı.

9 ŞUBAT 1999

2 ŞUBAT 1999
Genel Başkan Salim Uslu, Flash TV'de canlı olarak
yayınlanan 23. Haber Saati adlı programa katılarak son
eknomik gelişmeler ve kamu sözleşmeleri ile ilgili bilgi
lerini açıkladı.

3 ŞUBAT 1999
BEMBİR-SEN Genel Başkanı Zübeyir Yetik Hakİş'i ziyaret ederek, Genel Başkan Salim Uslu ile görüş
melerde bulundu.

4 ŞUBAT 1999
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi,
Birlik Radyosunda canlı olarak yayınlanan Gündem
programına katılarak gündeme ilişkin gelişmeler hakkın
da görüşlerini açıkladı.
NİSAN'98

Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız, Kanal A
Televizyonunda canlı yayına katılarak Ekonomik ve
Sosyal Konsey toplantısını değerlendirdi.

9 ŞUBAT 1999
Genel Başkan Salim Uslu, İstanbul'da yapılan Türki
ye Ekonomik Sosyal Araştırma Vakfı'nın Genel Kurul
Toplantısı'na katıldı.

10 ŞUBAT 1999

Hizmet -İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Tanrı
verdi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'da
yaptırılan "Yeşil Katlı Otoparkı, Yeşil Türbe Meydan dü
zenlemesi ve Karıcadeıe Turist Otoparkı'nın açılış töre
nine katıldı.
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17 ŞUBAT 1999

Hak-İş Genel Başkam Salim Uslu ve Yönetim Kuıalu, SSK Genel Müdürlüğü'ne getirilen Kemal Oktar'a
nezaket ziyaretinde bulundu.

18 ŞUBAT 1999
Genel Başkan Salim Uslu, İSO ve AB'nin İstan
bul'da düzenlediği Avrupa Parlementosu Üyelerinin de
bulunduğu Çalışma Toplantısı'na katıldı.
11 ŞUBAT 1999

20 ŞUBAT 1999

KESK Genel Başkanı Siyami Erdem Başkanlığında
KESK'e bağlı 10 Sendikanın Genel Başkanları, Hak-İş
Genel Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Kurulu ile görü
şerek 13 Şubat 1999 tarihinde düzenleyecekleri mitinge
destek istediler.

11 ŞUBAT 1999
Hizmet-İş Sendikası ile Aksaray Belediyesi arasında
TİS imzalandı. Törene, Hizmet-İş Sendikası Genel Baş
kanı Hüseyin Tanrıverdi, sendika diğer yetkilileri ve çok
sayıda işçi katıldı.

12 ŞUBAT 1999
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, bir basın
toplantısı düzenleyerek demir-çelik sektörü ve bu
çerçevede Kardemir'in son durumu, geleceği ve
sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıya Hak-İş Genel Sekreteri ve Öz Çelik-İş
Sendikası Genel Başkanı Recai Başkan da katıldı.

13 ŞUBAT 1999

Öz Gıda-İş Sendikası ile İstanbul Ekmek Sanayi İş
verenleri Sendikası arasında sürdürülen TİS görüşmeleri
anlaşmayla sonuçlanarak bir imza töreni düzenlendi.Törene, Hak-İş ve Öz Gıda-İş Genel Başkanı Salim Uslu,
Öz Gıda-İş Sendikası Yönetim Kurulu ve İstanbul Ek
mek Sanayi İşverenleri Sendikası yetkilileri de katıldı.
15 ŞUBAT 1999

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Hak-İş Genel
Sekreteri ve Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Recai
Başkan ile Kardemir Yönetim Kurulu, Başbakan Yar
dımcısı Hüsamettin Özkan'ı ziyaret ederek, Kardemir ile
ilgili görüşmelerde bulundular.
13 ŞUBAT 1999

Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri Yusuf Engin, Kamu
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafın
dan düzenlenen "Ekonomik ve Demokratik Haklar" Mitingi'ne katıldılar.
16 ŞUBAT 1999

Öz Gıda-İş Sendikası'na üye AOÇ'de çalışan işçiler
adına Yeni Dönem Toplu İş Sözleşmesi yapıldı. Toplan
tıya, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri Agah Kafkas,
Sendika Yönetim Kurulu ve çok sayıda işçi katıldı.
16 ŞUBAT 1999

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Hak-İş Genel
Sekreteri ve Öz Çelik-İş Sendikası Recai Başkan, Karde
mir Yönetim Kurulu, TİS'den sorumlu Devlet Bakanı
Şükrü Sina Gürel'i ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Genel Başkan Danışmanı Osman Yıldız, Toplumsal
Araştırma Vakfı'nın düzenlediği Anayasa'mı istiyorum
adlı toplantıya katıldı.

20 ŞUBAT 1999
Genel Başkan Salim Uslu, Din Görevlileri Sendika
sının I. Olağan Genel Kurulu'na katıldı ve bir konuşma
yaptı.

20 ŞUBAT 1999

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Tanrı
verdi, Sendika İskenderun Şubesi ve İskenderun Beledi
yesinin birlikte düzenlediği "İşçilerle Dayanışma Gecesi'ne katıldı.
22 ŞUBAT 1999
TEMA Vakfı Başkanı Hayrettin Karaca Hak-İş'i zi
yaret ederek Genel Başkan Salim Uslu ile görüşerek,
geniş kapsamlı meşe palamudu dikme kampanyasına
destek istedi. Toplantı basına açık yapıldı.

22 ŞUBAT 1999

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Hak-İş'in yayın
ladığı Ombudsman (Kamu Hakemi) adlı kitabın tanıtım
toplantısına katıldı. Hak-İş Genel Eğitim Sekreteri Yusuf
Engin'in sunuş konuşmasının ardından Kitabın yazarı
Doç. DR. Zakir Avşar kitabı hakkında bilgi verdi.
Toplantıya çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcileri
de katıldı.
22-26 ŞUBAT 1999

Hak-İş Genel Başkan Danışmam Osman Yıldız ve
Araştırma Uzmanı Şahin Serim, 16. Mili Eğitim
Şurasına katıldılar.

23 ŞUBAT 1999
Hak-İş Araştırma Uzmanı Şahin Serim, Tes-İş
Sendikası Konferans Salonu'nda düzenlenen KİGEM'in
5. yıldönümü etkinlikerine katıldı.

26 ŞUBAT 1999
Ünilever-İş Genel Müdürü Hasan Yılmaz ve Perso
nel Direktörü Melih Kısagün Hak-İş'i ziyaret ederek
Hak-İş ve Öz Gıda-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Öz
Gıda-İş Sendikası Yönetim Kurulu ile görüştüler.

26 ŞUBAT 1999
Hizmet-İş Sendikası ile Malatya Belediyesi arasında
TİS imzalandı. İmza Töreni'ne Sendika Genel Başkanı
Hüseyin Tanrıverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

17 ŞUBAT 1999

23-28 ŞUBAT 1999

Genel Başkan Salim Uslu. Almanya İstanbul Baş
konsolosluğumun verdiği Avrupa Birliği Resepsiyonuna
katıldı.
NİSAN'98

Öz İplik-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, Öz İplik-İş
Sendikası Genel Başkanı Yusuf Engin başkanlığında top
landı.
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8 MART 1999

MART
2 MART 1999

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Yönetim Kuru
lu, Çalışma Bakanı olan Hakan Tartan'a tebrik ziyaretin
de bulundular.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hizmet-ş
Sendikası ile YOYAV tarafından düzenlenen panelin
açılış konuşmasını yaptı.

8 MART 1999

3 MART 1999

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ETV'de canlı ola
rak yayınlanan Gün Başlıyor Programı'na katılarak son
ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler hakkında bilgi
verdi.

Aynı gün Uslu, Kanal 9 televizyonunda Ekonomi
Haberleri'nde Kamu Sözleşmeleri ile ilgili gelişmeleri
değerlendirdi.
3 MART 1999

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Genel Başkan
Danışmanı Osman Yıldız Fas Büyükelçiliği'nin resepsi
yonuna katıldılar.
3 MART 1999

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi
ve Araştırma Uzmanı Şahin Serim, Ekonomik ve Sosyal
Konsey'de kurulmasına karar verilen 'Sosyal Güvenlik
Komisyonu' çalışmalarına katıldılar.

Hak-İş Araştırma Uzmanı Şahin Serim, Ekonomik ve
Sosyal Konsey'de kurulmasına karar verilen 'Sosyal
Güvenlik Komisyonu' çalışmalarına katıldı.
9 MART 1999

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve Genel Başkan
Danışmanı Osman Yıldız Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB Karma Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nin 7. Top
lantısına katıldı. Uslu, toplantıda Türkiye ve Göç ko

nulu bir rapor da sundu.
10 Mart 1999

Hak İş Konfederasyonu Genel Eğitim Sekreteri ve
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf ENGİN,
CHP Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı adayı Murat
KARAYALÇIN'ın 1999-2004 yılları için hazırladığı
"2.Ankara Programı" tanıtım toplantısına katıldı.
16 MART 1999

4 MART 1999

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu başkanlığında
Hak-İş Yönetimi ÇSGB Bakanı ikn Maliye Bakanı olan
Nami Çağan'a tebrik ziyaretinde bulundu.
4 MART 1999

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu Diyanet İşleri Baş
kanlığının Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Diyanet
İşleri Başkam Mehmet Nuri Yılmaz'ı ziyaret etti.
5-6 MART 1999

Öz Çelik-İş Sendikası'nın 9. Olağan Genel Kurulu
Ankara Öğretmenevi'nde yapıldı. Hak-İş Genel Başkanı
Salim Uslu'nun yönettiği Genel Kurul sonunda Recai
Başkan, yeniden sendika başkanı seçildi. Genel Kurula
Hak-İş'e bağlı diğer sendikaların genel başkanları,
MESS Yönetim Kurulu Başkanı, KARDEMİR A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkam, siyasi partilerden temsilciler
katıldılar.

Hizmet-İş Sendikası ile Kahramanmaraş Belediyesi
arasında sürdürülen TİS görüşmeleri anlaşma ile
sonuçlandı. Törene Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı
Hüseyin Tanrıverdi, sendika temsilcileri ve diğer
belediye yetkilileri de katıldılar.

18-18 MART 1999
Hak-İş Konfederasyonu Araştırma Uzman Şahin
Serim, TC Sanayi ve Ticaret .Bakanlıı tarafından
organize ediln 3. Tüketici Konseyi'ne konsey üyesi

olarak katıldı.
19-21 MART 1999

Hizmet-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplantısı

Elmadağ'da, 50 Şube Başkanının katıhmıyle gerçekleşti.
Toplantıda Hüseyin Tanrıverdi, sendikanın çalışmaları
hakkında bilgi verdi.

5 MART 1999

20 Mart 1999

Hizmet-İş Sendikası ile Şanlıurfa Belediyesi
arasında sürdürelin TİS anlaşma ile sonuçlandı. İmza
törenine Hizmet-İş Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi
katıldı.

Öz İplik-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi 6.
Olağan Genel Kurulu yapıldı. Öz İplik-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurulda hazır
bulundu.

5 Mart 1999

Öz İplik-İş Sendikası, Başkanlar kurulu kararı ile
Uluslararası Tekstil, Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu
(ITGLWF)'na üyelik başvurusunda bulundu.
8 MART 1999
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu başkanlığında
Hak-İş Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i ziyaret ederek EBK, Kardemir ve Kamu Sözleş
meleri konularında görüşmelerde bulundu.
NİSAN'98

21 Mart 1999
Öz İplik-İş Sendikası Gaziantep Şubesi 4. Olağan
Genel Kurulu yapıldı. Öz İplik-İş Sendikası Genel
Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurulda hazır bulundu.

23 MART 1999
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve GenelBaşkan
Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, SSK Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Hastanasi'nin açılış törenine katıldılar.
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•i^tfapbr
Yoğun işleri arasında, yeri gelip fırsat ya
kalayınca üyelerine Eğitim Seminerleri, ulusal
ve ulusalarası bilimsel toplantılar düzenleyen,
hukuki, sosyal, kültürel ve mevzuat türü ya
yımlarda bulunan ve daha başka vasıtalarla
Türk Kamuoyuna hizmetler sunan HAK-İŞ
Konfederasyonu ve bağlı sendikaları her ge
çen gün bu faaliyetlerini yenileriyle zengin
leştirmektedir. İşte bunlardan sonuncusu;
'OMBUDSMAN
(KAMU
HAKEMİ
TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ adlı
eserdir. HAK-İŞ Konfederasyonu Eğitim Ya
yınları 38 numara ile yayımlanan bu eser ala
nında kitap türünde ilk ve oldukça önemli bir
araştırmadır.
Eserin Sunuş kısmında HAK-İŞ KONFE
DERASYONU nun değerli Genel Başkanı Sn.
Salim USLU;
Batı'da bugün ideal bir devlet modelinin
bulunması, demokrasinin gerçek anlamda işli
yor olmasından kaynaklanıyor. Türkiye'nin de
sevdalısı gibi göründüğü ancak yerleşmemesi
için de bazı çevrelerce sürekli engellemelerin
yapıldığı demokrasi, yurttaşın devletten uzak
olduğu, ancak onu denetleyerek kendisine kö
le ettiği bir rejimdir...
Demokrasi sınavında sınıfta kalan, 75.
Kuruluş Yıldönümünde de sürekli parlamento
dışı müdahalelerin tartışıldığı ülkemizde
TBMM kendi aslî görevlerini yerine getir
mekten çok, iş takip müessesesi gibi görev
yapmaktadır... Adalet sistemimiz, çeşitli so
runlar nedeniyle bugün işleyemez hale gel
miştir... Geç gelen adalet, hiç gelmemiş gibi
dir... Bugün toplumun sesi olması gereken en
önemli unsur ise sivil toplum örgütleridir. Si
vil toplum kavramı, her ne kadar yeni bir terimmiş gibi lanse edilse de, tarihimizde çok
gelişmiş örnekleri mevcuttur. Sivil toplum ör
gütleri bugün bizde demokrasinin koruyucusu
ve uygulayıcısı olma yerine, demokrasinin ra
fa kaldırılmasında etkin rol oynayarak 'Türk
Tarzı Bir Sivil Toplum' yapılanmasını dünya
ya hediye etmişlerdir... Devlet öncelikle yurttaşıyla barışmak, yurttaşıyla iletişim kurmak
zorundadır. Bunu sağlamanın bir yolu da
Ombudsman (kamu hakemliği) kurumunu te
sisten geçtiği kanaatini taşımaktayız. (Kitap
sayfa 8-10) demekte, insan Merkezli Demok
rasinin kurulamayışından ve Sivil Toplum ola
mayıştan dert yakınmaktadır.
Eserde, temelde adı farklı ama bizim olan
bir konu, bir kamu kurumu (OMBUDSMAN),
Osmanlı Devletinin kuruluşunun yediyüzüncü
kutlamalarına milli bir katkı olarak gün ışığı
na çıkarılmaktadır.
Konu yaklaşık yüz kadar kaynağa başvu

offiijiidsfnati

rularak 164 sayfada işlenilmiştir. Konu tümü
ile açık bir uslubla, mukayeselerle ve değişik
ülkelerdeki örnekleri ile ele alınıp işlenmiştir.
Pek tabii bir eserde mükemmele erişmek
ve kusurdan uzak biçimde kamuoyuna sun
mak çok iddialı bir konudur. Alıntılara daya
nan çok uzun cümleler ve paragraflar görül
mektedir. Mesela; sayfa: 12,19, 30, 31,48,78
80, 82-83, 113-114, 122-123, 128, 139 vb.lerinde yer alan uzun cümleler ve paragraflar
böyledir.
Böyle bir önemli konu eski kültürümüzü
ve tarihimizi de ilgilendirdiğinden pek tabii o
dönemlere ait kelime, terkip kullanımlarında
ve kuralların açıklamalarında, okuyucu bazan
beklediğini bulamamakta ya da manaya olum
suz yönde etki eden yanlışlıklara yol açıyor
diye hayıflanmaktadır. Mesela sayfa 24 dip
not 15 de
Kanun-ı Esasi (23 Aralık 1876) Madde:14- "Teba-ı Osmaniye'den bir veya bir kaç
kişinin gerek şahıslara, gerek umuma müteal
lik olan kavanîn ve nizîmîta muhalif gördük
leri bir maddeden dolayı işin merciine arzuhal
verdikleri gibi Meclis-i Umumiye dahi müdde-i sıfatı (dorusu; müddeî sıfatı) ile imzalı ar
zuhal vermeye ve memurinin ef alinden iştiyake (doğrusu iştikaya) salahiyetleri vardır."
Yer yer kullanılan talimatları kelimesinin
doğru kullanımı talimatıdır. Zira kelime, aslı
na uygun çoğul biçimindedir, tekili talim (bil
dirme) dir ve pek kullanılmaz. Dilimizde tali
matları şeklindeki kullanılışı henüz galat-ı
meşhur haline gelmemiştir (bak s.26 vs.). Bu
tür bir yanlış kullanım evrakları kelimesi için
de sözkonusudur. Çoğulu bir kez daha çoğul
yapmaya gerek yoktur. Bu kelime kullanıla
caksa tekili (varak) de , çoğulu (evrak) da ay
nen kullanılagelmektedir (bak s. 106).
Sayfa 84 de Ehalinin harabına bahis (doğ
rusu bîis = sebep) olan esbabın... ,

Sayfa 95 de yer alan
... Yine, bu birimlere ulaşan yazılı vatan
daş başvurularının çıkma yapılarak baştan savıldığı... ifadesinde hem zaf-ı telif hem de
yanlış anlamaya yol açıcı kelime(çıkma) kul
lanılıyor. Daha düzgünü; ...Yine vatandaşın,
bu birime ulaşan yazılı başvurularının der-kenar (not veya kenar notu) düşürülerek baştan
savıldığı... olmalıdır.
Değerli araştırmacı, alanın erbabı okuyu
cuların beklentilerinin çouna cevap vermekte
ise de bazan eksik bilgi ve kaynak aktarıldıı da
olmaktadır. Buna dair birkaç örnek şöyle su
nulabilir.
Kamu Hizmeti ve Kamu yararı başlığı al
tında özlü açıklamalar yanında mesela Mecel
NtSAN'99
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le md. 58 de veciz olarak ifade edilen Raiyye
yani tebea üzerinde tasarruf maslahata menuttur. (Vatandaşları ve ülkeyi yönetme vatandaş
ların, kamunun yararına balı ve ona göredir.)
kuralının açıklamalarına, anılan Kanunun
şerhlerine müracaat edilerek yer verilmeliydi,
özellikle idare hukuku ve Osmanlılarda kamu
kurumlarının tesisi bakımından anılan hüküm
ve benzerleri çok önemli idi. Mesela orada
Toprak Kadılığı müessesesi vardır ki, sanki
şimdiki Tapulama Mahkemesi ne benzer. Ama
baktığı dava konuları yalnızca toprakla ilgili
de deildi. Vatandaşlar arasındaki sair uyuş
mazlıklara (aır cürümler hariç) da bakardı.
Seyyar bir durumu var idi. O günkü ortamda
kamu
yararı
böyle
bir
müesseseyi
gerektiriyordu.
İslam Tarih ve Kültüründe ve Devlet Ku
rumları arasında önemli bir yeri olan Hisbe
Teşkilatı (Muhtesiblik) ve Mezalim Divanı
(Mezalim Mahkemeleri) na da yer yer deinilmiştir. Burada da yine asıl birinci el kaynaklar
var iken genelde ikinci ya da üçüncü el kay
naklara başvurulduu olmuştur (sayfa 41-45
arası). Bu kurumlarda o dönemde sivil ve res
mi erkan bu işlerle ortaklaşa görevlendirildik
leri gibi görevleri arasında sivil, resmî ve as
keri her türlü işler de var idi (mesela bak el
Maverdî; el Ahkîmus Sultaniyye; bölüm 7 ve

,

21)

İsveç Kralı XII. Kari, 1709 yılında Poltova'da Rusya ile yaptığı savaşta yenilmesi üze
rine Osmanlı ülkesi olan Bender'e sığınmış,
üçbuçuk yıl Bender'de, iki yıl da Dimetoka'da
kalabalık maiyyetiyle misafir edilmiştir. İka
meti boyunca Osmanlı toplum ve devlet haya
tını ciddî şekilde ve yakından incelemiş, Divan-ı Hümayun, Divan-ı Mezalim, Kazasker,
Kadî, Muhtesib gibi kurum ve görevlilerin ka
mu görevlileri hakkındaki şikayetleri padişah
adına inceleyip, süratle karara vardırdıklarını,
resmi görevlilerin hatalı, kasıtlı uygulamaları
na karşı kişileri koruduklarını, zararlarının te
lafisi için çalıştıklarını görmüştür. Osmanlı
toprağından ülkesine gönderilen bir kraliyet
emri ile kral adına kamu görevlilerinin görev
lerini yaparken kanunlara uygun hareket edip
etmediklerini denetlemek üzere bir kişiyi yük
sek vekil olarak "Hogste Ombudsmannen Supreme Procurator' olarak atamış, ülkesinde
Ombudsman uygulamasını başlatmıştır. (Ki
tap sayfa 44-45).
Ombudsman kurumu hakkında tanıtımda
bulunurken Sn.Avşar; Patenti kendimize ait
olan, kökleri kendi tarihimizde bulunan, bizim
insanlarımızın yönetim anlayışının ürünü olan
bu müessesenin ihdasının (aslında ihyasının

"

ombudsman
(KAMU HAKEMİ TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ)
Yazar: Doç. Dr. B. Zakir AVŞAR,
YAYIMLAYAN: HAK-İŞ KONFEDERASYONU,
(MİNA Ajans Matbaası Ankara 1999, 164 sayfa)
demek daha doğru olacak) Türkiye için ne şe
kilde formüle edileceği konusunda yapılan
resmi çalışmalar henüz tam malumatımız bu
lunmamakla birlikte çalışmamız çerçevesinde
bir ombudsman modeli örneği sunmaktayız.
Ombudsman nedir ya da kimdir? sorusu
nun araştırmacı şöyle cevaplamaktadır:
Ombudsman: Yasama organı tarafından
atanan kamu denetçilerinin idarenin faaliyet
lerini denetlemeleri olarak tanımlayabileceği
miz bu kurum, yönteminde, kamu denetçileri
yapmış oldukları incelemelerde hukuka aykırı
buldukları eylem ve işlemleri bir raporla Meclis'e bildirmekte ve Meclis bu rapor doğrultu
sunda gerekli önlemleri almak için harekete
geçmektedir. Bu yöntem, yargısal denetimin
sınırlılığı, geç işlemesi nedeniyle etkisizliği ve
dolayısıyla yetersizliği, çağdaş idarenin gelişi
mine ve değişimine cevap verememesi, idare
nin kendi içerisinde yaptığı denetiminde taraf
lı davranması, objektiflikten uzak kalması gi
bi nedenlerle bir çok ülke tarafından kullanıl
maktadır....' (s. 30-3ı).
Ombudsman Kurumu, kuruluş biçimiyle
isveç dışında hemen hemen hiç tanınmadan
bir buçuk asır kadar işledikten sonra ilk kez
Finlandiya tarafından adapte edilerek uygu
landı. Finlandiya'nın adaptasyonundan sonra
dalga dalga dünyanın birçok ülkesi tarafından
da uygulanmaya başladı.
Avrupa Konseyi Ostişarî Asamblesi
1975'de 457 sayılı kararı ile üye ülkelere Om
budsman kurmalarını tavsiye etmiş, bunun
üzerine Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde mev
cut hak arama yollarına ek olarak, ombudsmanlar da kurulmuştur. Demek ki, bu önemli
kurumun yolu yavaş yavaş bizim tarafa doru
düşeceğe benzemektedir.
Avrupa Topluluğu'nda bir ombudsman ih
dası Maastrich Anlaşması'nm 138/E madde
siyle kararlaştırılmış, Avrupa Ombudsmam
adı verilen kuruma 1994 yılı Avrupa Parla
mentosu seçimlerinden sonra ilk ombudsman
atanmıştır. Avrupa Birliği ombudsmanının gö
revi Avrupa Birliği kurumlan ve organları ile
ilgili kötü yönetim şikayetlerini (complaints
of maladministration) incelemek- soruştur
mak olarak belirlenmiştir. İlk Derece Mahke
mesi (Court of First Instance) ile Avrupa Ada
let Divanı (European Court of Justice) ombudsmanın görev alanı dışındadır ki, bu ku
rumlar aynı statüde bulunmaktadır.
Devlet, yerel yönetimler, kamuyönetim
müesseseleri, ve kamu görevi gören kuruluş
ıar ombudsmanın görev alanı içerisindedir.
Ombudsmanın uygulandığı ülkeye göre bu
görevlerin tümü birden veya bir kısmı om
budsmanın görev alanında yer alır. (s.61)

Eserin, halkla ilişkiler ve sorunların çözü
münde Ombudsman başlıklı üçüncü bölümün
de Cumhuriyet döneminde yapılan önemli re
formlar sonucu karşılaşılan sıkıntıları giderme
uruna, Devlet destekli reform çalışmalarına
değinilmiştir ki, en önemlileri;
I. 1963 tarihli "Merkezi Hükümet Araştııma Projesi (MEHTAP),
II. 1991 tarihli Kamu Yönetimi Araştırma
Projesi (KAYA) dir.
(bak, s. 87-88 ve 92 93)
Ancak Devlet Benim diyen memur anlayı
şının hakim olduu bürokraside bu türlü geniş
reklamasyona dayalı ve masraflı girişimler
çoğu kez teoride kalmıştır. Yazar konuları ve
aksayan yönlerini örneklerle ve istatistiklerle
zenginleştirmiştir. (s.98 99)
Kitabın içeriği ve tesbitler dikkatle incele
nip üzerinde durulduunda son zamanlarda ye
rel yönetimlerin bilgisayar teknolojisinden de
yararlanarak bünyelerinde oluşturdukları BE
YAZ MASA uygulamaları Ombudsman kuru
mu gibi bir kurumun taşradan merkeze doru
oluşturulmaya başlandığını ve kamu yararının
bunu gerektirdiini de göstermektedir (bak
s.104-105).
Bürokraside birçok imtiyazlı grupların
oluşu yasalara balamakta, bunun kesin kes
kaldırılması önerilmekle insan (birey) mer
kezli 21. Asır demokrasisinin ancak yasalar
önünde hak-özgürlük ve yargılama hukuku
alanlarında bireyler arasında eşitliin salanmasıyla gerçekleşebilecei ifade edilmektedir... (s.
113-114, ayrıca bak s. 112 ve 115).
Ombudsman yönetimi ve işleyişi ile mah
kemelerin yönetimi ve işleyişini karşılaştın
rken de yazar şu tesbitlerde bulunuyor;
Ombudsman; halk denetçisi, parlamento
komiseri, halkın koruyucusu, arabulucu ; hal
kın kamuyönetiminden kaynaklanan şikayet
lerinin üzerine gidebilmekte; halkı dinleyerek,
şikayetleri araştırarak, bunlarla ilgili soruştur
maları yaparak ve bunları ilgili birimlere akta
rarak bir taraftan denetim yaparken, öbür yan
dan da halkın kamu yönetimine olan güveni
nin azalmasına, desteğinin erimesine set çek
mektedir (s.116-117).
Mahkemeler, kontrollerindeki özel du
rumlara genel idarî kurallar çerçevesinde yak
laşırken ve buna mecburken, ombudsman,
özel durumlara elastiki yaklaşır ve hakkaniye
ti kollar. Bu, bireyin vicdanındaki gerçek
adalet ihtiyacını daha fazla tatmin edicidir,
idare mahkemeleri, kamu yönetimi tarafından
alınmış kararların veya yönetimin takdir yet
kisinden doğan tatbikatın haklılığını değerlen
dirmede ombudsmana göre daha sınırlı bir
yetkiye sahiptir. Yine ombudsmanın yöntemi,
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mahkemelerin yöntemine göre ucuz, hızlı ve
daha az karmaşıktır... (s. 117)
İdari yargı mercilerine yapılan baş
vuruların azalmasına, dava sayılarındaki azal
malardan dolayı da hakimlerin karşılarına
gelen diğer davalarla daha iyi ilgilenmelerine
yol açıcıdır... (s. 119)
Batı demokrasilerine has bir ombudsmanlık sistemi teklifinin Türkiye için aşırı iyim
serlik olacağı, ancak, er veya geç yönetim sis
teminde bir yapılanma sürecini başlatmasının
kaçınılmaz olduğu (s.124), kamu yönetiminin
kalitesini iyileştirme, artırma, vatandaşlar için
ulaşırı ve saydam kılma; yönetimi demokratik
ve katılımcı olmaya zorlama noktasında ve
kamu yönetimine karşı vatandaşlara yeni
korunma biçimi önermesi açılarından Om
budsmanın sayısız yararlarının olacağını
belirtmektedir (s. 127)
Eserde görülemeyen bir dier önemli konu
da hemen hemen bütün demokratik liberal
Anayasalarda yer alan Yargılama Birlii ya da
Yargılamada Birlik ilkesinin açıklamasıdır.
Yargıda çok çeşitli yargı mercileri kurma ve iş
lerlik kazandırma yerine bir yargı birliine
gidilmesi; pek pek özellik arzeden askerî hiz
metler ve askerî suçların dışındaki tüm adlîidarî-askerî yargı mercilerini bir çatı altında
toplamak, hakim ve savcıları özlük hakları,
tayin, terfi, nasb, azil, baımsızlık vb. bakı
mlardan bir tek mevzuata tabi kılmakta, bir
çatı altında toplamakta yarar vardır.(bak s.
130-134)
Yine
ombudsmanın
(Türk
Kamu
Hakemliği için aday seçimi) konusunda neden
parlamento komisyonları ve parlamentonun
kendisi deil de büyük ölçüde atanmış kamu
görevlilerinin hakim olduu bir komisyona bı
rakılıyor? Bugün parlamentonun seçtiği
RTÜK, gayet de güzel işlemekte ve kamu
yararına paralel, kamunun isteklerine cevap
verici, tarafsız hizmetler sunmaktadır, (s. 135
138)
Anılan eksiklikler dışında eser, içerdiği
tarihî, kültürel, sosyal bilgilerle, sunulan proje
ve tesbitlerle okumaya değer kıymette bir
çalışma ürünüdür. Kamuya yararlı olmasını
diler, bu vesile ile yazarı ve yayımcısını kut
larız.

• Prof. Dr. Ali ŞAFAK

«9
KENDİM
OSMANLI ÜLKESİNE SON SEYAHATLER

İ3T

Yazar: Aubrey HERBERT
: 21. Yüzyıl Yayınları
Yayınevi
Osmanlı Devletinin son döneminde "hasta
adam" nitelemesi ile batının paylaşmak için ka
rar verdiği ancak paylaşımda anlaşamadığı bir
sürece girmiştir. Batılı devletlerin adamları özellikle İngilterenin- Osmanlı topraklarına sü
rekli seyahatler yapmakla ve içişlerine karışa
cak şekilde uluslar, aşiretler nezdeııde girişim
lerde bulunmaktadır. Bu girişimler daha çok ba
ğımsızlık için isyanların ve ayrılma eylemleri
nin koordinasyonu şeklinde olmaktadır. Bu ge
ziler ve hatıralar İngiltere'de yayınlanmıştır.
Ancak Türk okuyucusu bu eserlerden ya haber
siz veya bilgisi olsa dahi ulaşması güçtür. 21.
Yüzyıl Yayınları bu alanda önemli bir kitap olan
Aubrey Herbert'in Osmanlı Ülkesine Son Seya
hatler BEN KENDİM isimli eserini yayınlamış
tır. Yazar Aubrey Herbert, İn
giliz elçiliklerinde görevli ol
duğu için -o zaman ki İngil
tere kanunlarına göre- gerçek
adları ile yazılar yazamaz.
Bu nedenle Aubrey Herbert,
İstanbul'dan yazdığı yazılara
yazar olarak İngilizcesi (I
myself) olan Ben Kendim
imzası atmaktadır. Hatırala
rını yayınlarken de kitap, İn
giltere'de Ben Kendim adıy
la yayınlanmıştır. Türkçe
başlıklarla kitap yayınlamak
o sıralar İngiltere'de nere
deyse moda olmak üzeredir.
Bunların eni önemlilerinden
birisi Ben Kendim Osmanlı
Ülkesine Son Seyahatler'dir.
Aubrey Herbert'in Os
manlı'ya bağlı ülkelere yap
tığı her seyahatten sonra bu
ülkeler Osmanlıdan kopmuştur. Girit, Arnavut
luk, Yemen, Bahreyn, Kuveyt, Irak, Filistin gi
bi. Bu nedenle "Doğuya Bir Seyahatin Kayıtla
rı" olan kitabın adı "Osmanlı Ülkesine Son Se
yahatler" olarak tercümede yer almıştır. Bu baş
lığın isabetli olması bir yana gerçeği ifade ettiği
de kitap okununca anlaşılmaktadır. A. Herbert
bu seyahatlerin gençlik macerası olduğu iddi
asındadır. Ancak olayların varıp dayandığı neti
celer hiç de bu ifadeyi doğrulayacak gelişmeler
değildir. Özellikle Talât Paşa ile görüşmesi bu
nu açıkça ortaya koymaktadır. Kitap aşağıdaki
sorunlara cevaplar sunmaktadır:
Girit elimizden nasıl çıktı? Girit'te radikal
bir gerilla reisi olan Venizolos Yunanistan baş
bakanı olunca nasıl savaş karşıtı biri olup çıktı?
Girit'ten getirilmesi ve Yunanistan'a başbakan
yapılması Türkiye üzerindeki İngiliz oyunlarına
alet olması için miydi?
Yemen çöllerinde ve Sana'da yüz binlerce
Anadolu askeri nasıl şehit düştü? Yemen türkü
leri ile kollektif bilinçaltımızda yeri bulunan Ye
men gerçeğini neden öğrenmeyiz? Hangimiz
Yemen ve Yemendeki Türkülerin trajik tarihi
hakkında somut bilgilere sahiptir?-

Bahreyn'de, Kuveyt çöllerinde İngilte
re'nin (bugün ABD'nin) emperyalist iştahını
kabartan Arapların milliyetçilik duygulan mı
yoksa ortak bir Osmanlı düşmanlığının müces
sem hale gelişi midir? Osmanlı idaresinden
memnun olan Yahudiler, Araplar, Kürtler, Arna
vutlar, Yunanlılar, Boşnaklar, Makedonlar, Er
meniler neden bağımsızlık peşinde idiler? Bal
kanların kaderi sürekli cedelleşme, katliamlar
ve huzursuzluk mudur? Osmanlı idaresi dışında
bu bölgelere hiç huzur, can ve mal emniyeti gel
miş midir?
Türk ordusundaki Arnavutlar, Çerkezler ve
bunlara mensup subayların trajedisi nedir? Al
manlar, Osmanlı hinterlandında nasıl bir işlev
gördüler? Osmanlı ülkesine içerden ve dışardan
saldırılara rağmen Osmanlı
egemenliği beklenenden daha
uzun nasıl sürmüştür?
İngiltere'nin
(bugün
ABD'nin) öncüleri Ortado
ğu'da çoğalırken emperyalist
gelişmenin bu habercileri ar
kalarından milli bir itici güç
getiremedikleri için mi yoksa
bulundukları ülkelerdeki in
sanlara tahakküm eden uy
garlığı
getiren
"beyaz
adam"m temsilcisi şeklinde
davrandıkları için mi kalıcı
olamıyorlar?
Türklerin diğer milletleri
yönetme üstünlüğü, bu mil
letleri kendi özgür hayatlarını
yaşamakta ve ruhlarını baskı
altında tutan medeniyeti red
detmekte serbest bırakmış ol
maları mıdır? Bu nedenle mi Batılının "beyaz
efendi" rolü antiemperyalizmi besleyen temel
faktördür? Batı hegemonyasının sürekli olama
yacağının esrarı bu faktörde mi gizlidir?
Arap ata binen Yahudi midir? Türklerin
gıpta ettiği kurnazlığa sahip olmaları Araplara
na kazandırdı? Latinler, Yunanlılar, Ermeniler
Türklerden çok birbirlerinden nefret ettikleri
için mi Merkad-i Mukaddeste ibadetlerini bile
Türklerin olmadan yapamıyorlar? Bu eziklik,
bağımsızlık hareketlerinin temel saiki midir?
Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Yu
nanistan Osmanlı'ya karşı neden bir işbirliğine
gidebildiler? 1912 Balkan Harbinin arka planın
da ne vardır? Saraybosna, Yenipazar, Sansak,
Kosova bugün de aynı kaderi yaşayan şehirler
midir? Batı isyan ve katliamlarda teşvik edici
bir rol oynarken çözüm ve barış çalışmalarında
neden ağırdan almaktadır?
Bugün Bosna-Sırbistan-Kosova-Arnavutlar
arasında süren savaşa Avrupa devletlerinin mü
dahale etmemesi, sadece kendi halkını ve çıkar
larını korumak için savaşa girmeleri, karmaka
rışık, parçalanmış bir halklar mozayiği için as-
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kerterini tehlikeye atmaması yeni bir olgu değil
dir. Bu tarihi bir strateji ve Batının çıkar anlayı
şının doğal bir sonucudur. Batılı başkanlar veya
başbakanlar, iyiliksever niteliklerinden dolayı
seçilmezler, devletlerinin menfaatlerini koru
mak için görev başındadırlar. Batıdan beklenti
içinde olanlar ise yaralarını sarmak için batılıla
rın masrafa girmeyeceklerini ve risk almaya
caklarını kabul etmek istemezler. Çünkü bu
halklar, Osmanlı'dan öyle görmüşlerdir. Os
manlı adaletine alıştıkları için büyük devletlerin
adaletine inanırlar. Ne yazık ki Osmanlıya isyan
ederek, Türkleri katledenlerin torunları bugün
dedelerinin ettiklerini biçmektedirler. Bu arada
olan masumlara, kadın ve çocuklara, mazlum
milletlere olmaktadır.
Onbir bin Türk'ten dokuz bininin açlıktan
öldükten sonra Araplara teslim olan Sana'nın
savunulmasının, Edirne'nin Türk kalkınmasın
da bir etkisi var mıdır? Politikanın cadı kazanınan, savaşanlar üzerinde moral ve düşmanın işi
ni kolaylaştıran etkisi olabilir mi? Siyasi ihtiras
lar, milli felaketlerin habercisi midir? Yoksa
milli felaketler siyasi ihtirasların bir aleti midir?
"Türk bağda çalışır, üzümü başkaları yer"
darbı meselesi nasıl ve neden oluşmuştur? Tür
kiye bugün de aynı kaderi yaşarken dünden,
tarihimizden kopuk günübirlik olaylar içindeki
enformatik bilgi ve medyatik ilgi ile oluşan her
tabii netice nasıl bize süpriz olarak görünmek
tedir? Aubrey Herbert'in anıları ibret verici ve
bugün karşılaştığımız sorunlar açısından da
açıklayıcı bir tarih kitabıdır. Ne yazık ki
tarihimizi, başkalarından -karşı taraftan- öğren
mek zorunda kalıyoruz. Kim bilir bu belki de
tarihi anlamak için etkili bir yoldur. Bu yolun
önemli kavşaklarından biri de Ben Kendim Os
manlı Ülkesine Son Seyahatler kitabıdır. 21.
Yüzyıl Yayınları İngilizce'den tercüme ederek
sunduğu bu eserle daha önce yayınladığı H. A.
Gibbons'un
Osmanlı
İmparatorluğu'nun
Kuruluşu ile başladığı Osmanlı Devletinin
Kuruluşunun 700. yılına armağan olan tarih
serisine devam etmektedir. Tarihe olan ilgimiz
arttıkça "onu tekrar yaşamaktan" kurtulacağız.
Yoksa tarih tekerür edecek ve biz bugünü bile
anlamaktan uzak olayların ardından yetişmeye
çabalayacağız.
Resmi kurumların birkaç sergi, heykel
yapımı ile bir yere varılamaz. Bu yıl Osman
lı'nın yeniden anlaşılmasına doğru temel eser
lerle Ben Kendim bu eserlerden ikincisidir. 21.
Yüzyıl Yayınlan takip etmeye zorunlu bırakan
bir yayın faaliyeti içindedir. (İsteme adresi:
Hanımeli Sk. 19/20 Sıhhıye-Ankara Tel:0 312
231 68 58-231 08 72)
• Mustafa Yalnız

Batı
Bölge Ekonomisindeki Yeri ve Geleceği
Yazar: Aydın Ömeroğlu
Yayınevi
: Sebil Yayınları

Batı Trakya'lı ekonomist Aydın Ömeroğlu, kitabında müştür. Üstelik bu da giderek azalmaktadır.
Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk
Batı Trakya Müslüman Türk azınlıAzınlığın Yunanistan'daki nüfus, tarım,
ğının ürettiği tarımsal ürünler; buğday,
işgücü ve işletmeler bazındaki yerini çitütün, mısır, pamuk vs. Bunlar içerisinzerken, 1914'den 1993'e kadar gelinen
de tütün Türk azınlık için yaşamsal
u\
süreçte Yunanistan'daki Türk nüfus ora«A
önem taşımaktadır. Çünkü tütün azınlık
nının azaldığına dikkat çekmektedir.
nüfusunun yarısından fazlasının doğruKitapia, 1914'de bölgedeki nüfusun
v<£
<&A dan doğruya ve başlıca geçim kaynağı% 67'sinın Türk olduğunu belirten yazar
uy
dS*AH 111 °lu§turrna'ctadır. Ayrıca Türk asıllı
Ömeroğlu, bu oranın 1993 yılında % 33'e ^ /i»
A®
esnaf da dolaylı olarak bundan yararindiğine dikkat çekmektedir.
lanmaktadır.
Sahip olunan toprak yüzölçümü bakıI
Bölgede üretilen başlıca tütün çeşidi
mından da Türkler aleyhine gelişmelere
'basma'dır. Tütün üretimi % 98 oranınişaret eden Ömeroğlu. kitabında 1914'de
VCj «İV /
da Türk asıllı çiftçiler tarafından yapılbölgenin topraklarının % 84'ünün Türk"V
^maktadır ve önemli ölçüde Gümülcilere ait olduğu belirtirken, 1993'te ise bu
ne'de yoğunlaşmıştır. 1995 verilerine
oranın % 17'lere düştüğüne işaret etmekgöre bölgedeki toplam tütün üretimintedir.
den
elde
edilen
toplam
gelir
Yunanistan'ın kuzey doğusunda bulu21.726.455.000 Drahmi'dir. Bu miktar
nan Meriç ve Karasu Nehirleri arasında
bugünün kur karşılığı olarak yaklaşık
kalan, Dedeağaç, Gümülcine ve İskeçe
21 trilyon TL.'dir.
İllerinden oluşan Batı Trakya, 550 yıl Türk hakimiyetinde
Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde basma çeşidi tütün sakaldıktan sonra, Balkan Savaşlarıyla (1912-13) yitirilmiş dece Yunanistan'da üretilmekte, birliğin Yunanistan'a uyLozan Anlaşmasıyla bugünkü sınır ve statüsü belirlenmiş- guladığı 26.100 tonluk katonun yarısına yakını yine Türk
tir.
asıllı rençberler tarafından üretilmektedir.
Batı Trakya'da Hukuki hakları Lozan Anlaşmasında
belirlenmiş 120 bini civarında Müslüman Türk azınlığı buBATI TRAKYA'DAKİ TÜRK AZINLIĞI'NIN
lunmaktadır.
1914-1993 YILLARI ARASINDA
Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de Müslüman Türk
NÜFUS, TOPRAK İŞGÜCÜ POTANSİYELİNİN
azınlığı tarıma dayalı bir toplumdur. Nüfusun ezici çoğunDEĞİŞİMİ
luğu köylerde oturmaktadır. 1920'lerdeki Toprak üzerinde
ki mülkiyet dağılımı şöyleydi;
Yıllar
Nüfus
Toprak
Çşt. Meslekler
İşletmeler
Türkler
% 84
Türk Yunan
Türk Yunan
Türk Yunan
Türk Yunan

Bulgarlar
Rumlar

% 10
%5

1914
«67 % 18
1993-1914 - 34 + 49

Çeşitli
%5
Günümüzde, Türk asıllı nüfusun sahip olduğu toprak
miktarı hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmaktadır,
Ancak Akademik bir kurul İskeçe ve Gümülcine illerindeki Türk Nüfusu hakkında şu oranları ileri sürmüştür.
Şehir
İskeçe
Gümülcine

Yunan Asıllı
%7
% 53.5

Türk Asıllı
% 23
% 46.5

Bu oranlara göre Türk asıllı nüfusun bölgede sahip olduğu toplam toprak oranı günümüzde % 17 civarınna düşNİSAN'99

«84
-67

«5
+ 78

... iffl
- 13 + 87
0 + 100

Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı, çeşitli nedenlerle
yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere giderek yoksullaşmakta ve işçileşmektedir. 1960'lı yıllardan itibaren ülke
içine Selanik ve Atina gibi büyük şehirlere ve yurtdışına Almanya'ya- binlerce işgücü akımı olmuştur. Yaklaşık
20.000 civarında kişi yurtiçi ve yurtdışında işçi olarak
çalışmaktadır. Azınlığın yoksullaşma sürecini bir ölçüde
durdurabilmesi ve bunu olumlu yöne dönüştürebilmesi
tarım alanındaki örgütlenmesine bağlıdır.
İsteme Adresi: Sebil Yayınları Vilayet Han Ankara
Cad. No:10 Katıl Cağaloğlu/İS TANBUL 0-212 512 06 12
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A BRIFF LOOK AT THIS ISSUE

Editorial
Hak-İş President Salim USLU has
first emphasized the historical and
geographical importance of Turkey
and then mentioned the economic and
political situation of our country at
the brink of a new century. Uslu re
minded us the historical develop
ments in politics and found out simi
larities in today's pratices. According
to USLU, even on the eve of the
polls, there is no enthusiasm among
the society for a new period. More
over, the people is exhausted of being
disappointed after every elections, he
advocated.
Events to be Remembered

- Earthquake in the Parliament
Deputies whose names are not induded in the candidate lists convened
the parliament to cancel the elections.

- Capture of Abdullah ÖCALAN
PKK leader was arrested in Ken
ya, in his last stop after his expell
from Syria.

- Massacr in Kosova

Serbian leader Miloshevich abo
lished the autonomy of Kosova and
the frictions resulted with genocide
and migration of Albanians in mas
ses.
- A star passed away

One of the rare stars in Turkish
music, Barış Manço unexpectedly
passed away, at the age of 56. His
unique and extraordinary compositi
ons had gained the hearts of Turkish
nation.
Almteriyle

Hak-İş Educational Secretary Yu
suf ENGİN's main concern is the mi
litary interventions in every ten years
and the political bans. He is afraid of
the results of the 18 April polls that a

real democratic solution would not be
achieved.
According to Engin, the basic pri

Abolition of compulsory saving
reductions, unemployment are the ba
sic requirements of the working class.

ority of Turkey should be immediate
democratization. Otherwise politici

On the other hand, public employees
are still insistent on the rights of stri

ans cannot produce politics in this co
untry, Engin conluded.

ke and bargaining. Actually, after
many years of disappointment, they

FILE 18 APRIL '99 POLLS

HAK-İŞ AGENDA
The last general and local polls of
the century will be held in Turkey
which is going to shape the next cen
tury's politics. The polls in '95 has
not bring stability at any respect.
Despite a vague future in Turkey,
Hak-İş is in favor of developed,
enlightened, stable, free, democratic,
powerful, wealthy, and impoved Tur
key, in the next century.

Before the previous elections, as a
civil and non-governmental organiza
tion, Hak-iş emphasized their expec
tations and demands from the politi
cal parties. Now, it is apparent that
many of the problems of the working
class has not been solved yet.

Without any political considerati
ons, Hak-İş are still advocating that
the urgent problems of the labor life
should be solved and the national re
venue should be distributed in an
equitable manner.
Before the polls, Hak-İş has taken
the opinions of the trade unions,
Türk-İş, Hak-İş, Disk, Kamu-Sen,
Memur-Sen, and KESK, as well as of
the ten political parties who take part
in this elections.

1- Trade Unions

Their major concern is not to lose
their jobs, honorable working condi
tions, and adequate payments.
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2- Political Parties

The emphasis of Fazilet Partisi
can be summarized under twe topics:
political and economic. In political
respect, their main concern is democ
ratization and socialization of the
state. Basic rights and freedoms
should never be restricted by any
power and a constitutional character
should be gained by the state. In
economic field, the state is now
channeling the sources to a certain
group while the masses are under
heavy conditions, according to
Fazilet Partisi. Their first activity
would be the elimination of economic
inequalities in the Turkish society.

According to Anavatan Partisi,
the politicians themselves have
become the main problem of the
country. Since the politicians are
unable to renew themselves, most of

them are for more behind the society
and the entrepeneurs, who are the
leading force of the county. For this
reason, Anavatan Partisi has focused
on the 'silent majority' in this polls.
The "silent majority" is workers,
producers, peasants, citizens, and the
oppressed groups.
In this respect, Anavatan Partisi is

Both six of the trade unions are
hopeless about the 18 April polls.
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are not very hopeful from the politi
cal parties.
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prerenting a contract to the citizens.
The first article of this contract is
related with the problems of labor
class. According to ANAP "the true
word doesn't require oath."

In 18 April 99 polls, Doğru Yol
Partisi concentrated on the "Full
Democracy" for Turkey. To achieve
this goal major prequisites should he
achieved:

- Civil Constitution rather than a
military impositions.
- Law of Political Parties should
be amended.

- Law of Political Polls.
- Mass Media should be out of
monopoly.
- Independent Justice must be
institutionalized.
- State Organization would be
optimized
with
minimum
employment and maximum and
functional activity.
- Economic and Labor Life would
be reorganized and capital will be
redistributed to a wide group
covering all over the society.
Demokratik Sol Parti consider
the 18 April Elections as a turning
point for Turkey. The Turkish nation
is going to make a decision for both
today and future. The great mistakes
in economic and social fields
adversly affected social order and
economic development in Turkey.
Thus, Turkey can no more bear there
political parties which are directly
responsible from past experience.

DSP
advocates
an
active
participation of the society in politics.
To achieve this goal, certain
regulations should be made in
political life:

- Amendment in constitution,
article 82 to make the rulers of trade
unions and professional associations
participate in politicis.

- Deputies would be elected at the
age of 25 rather than 30.
Restrictions

be elimiated.

on labor life W0Uİd

- DGM (State Security Courts)
would be changed.
- YÖK (High Educatin Board)
would gain autonomy.

Liberal Demokrat Parti mainly
focused on the economic problems
and economic solutions. The econoic
crisis in Turkey is preventing the
development of the country. Thus,
high tax rates must be reduced to
revive all groups. Secondly, justice

Demokrat
Türkiye
Partisi
mainly
concerned
about
the
democratization
of
Turkey.
According to DTP, there are many
shortcomings of the political life.
Furthermore, the "Law of Political
Polls" must be regulated so that a just
and equtable election law can be
established. Regulation of Labor life,
Social
Security
instititions,
democratization of labor law are
included in the declaration of DPT.

Barış Partisi has diagnosed the
problems of Turkey and published in
the book "Social Peace Project in
Turkey, and Reorganization".

Cumhuriyet
Halk
Partisi
condemned the wide-scale corruption
in
state
structure.
Political,
organizational, economic, and social
structure of the Turkish state has been
weakened. Thus, future should be
based on solutions, rather than
proposals. First of all, an honest
politics should be institutionalized in
Turkey. The deputies would be

According to Barış Partisi, the
new elections has special importance.
This year, Turkey, is celebrating the
75th anniversary of the abolition of
Khaliphate. Yet, Turkey is still under
the danger of pro-sharia groups.
Thus, secular, modern and democrat
people of Turkey will make the final
decision on the fate of Turkey.
Consequently, 18 April polls is not
only an election, but also an

controlled
by an
independent
authority. CHP concernes the coming
polls as an important apportunity and
propose "Solution 2000" programme.

Milliyetçi
Hareket
Partisi
criticized
the
democratic
understanding of our country and
described democratic regimes as
fragile and sensitive system. Feeling
responsible from the future of our
country, MHP is declaring that
Turkey should not be left out.
Everyone of
us should feel
responsibility to find out a solution.

MHP

is

proposing

an

administration to end corruption,

poverty,

injustice, inequality and

hatred.
NİSAN'99
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should be regulated. Turkey has
become an heaven for murderers, and
robbers.
Local
Administrations
should gain autonomy, transportation
must be optimized and the labor life
should be regulated.

examination of Turkish nation.
The basic and major, concern of
Özgürlük ve Dayanışma Partisi is
freedom and democracy. All other
political parties are in favor of
restricting democratic rights and

freedoms, ÖDP advocated. For this
reason, ÖDP is demanding

- Social Security for everybody.
- Equal edocational rights.
- Equality and justice
- Secularism.
- Freedom and democracy.
As a result, the Turkish nation is
goin to decide on how to rule the
country in 21st century. Otherwise,
corruption,

oppression,

going to rule the country.

mafia

is

SİYASET ve SEÇİMLER TIRANA
Geriye doğru baktığımızda 75 yıllık Cumhuriyet sürecinde Türkiye;

Hukuk Devleti, İnsan Hakları, Özgürlükler konusunda sürekli sancılar
çeken fakat bir türlü doğum gerçekleştiremeyen, gerçekleştirdiği doğum

lar da sağlıksız olan ve çektiği sancıların şiddeti oranında daha da sağlık-

sızlaşan bir bünyeyi andırıyor..
Her seferinde sağlıklı doğumlar gerçekleştirmesi beklenen bu bünye;
demokratikleşme ve yeniden yapılanma adına 'kendi taleplerine göre' de

ğil de 'kendisine sunulana göre' on yılda bir kesintiye uğrayan süreçlerle
bugünlere kadar geldi..
Siyaset yapma adına hiçbir 'etik kaygı' taşımayan kişi ve kurumların
siyaset anlayış ve uygulamalarıyla bir türlü vesayetten kurtulamayan de

mokrasimiz, önümüzdeki 18 Nisan seçimleriyle yeni bir sınava daha ha
zırlanıyor. Bu sınavın da aslında geçmiş sınavlardan pek farklı olmayaca
ğına dair öngörümüzü saklı tutuyoruz.
Bir türlü rüştüne kavuşamamış, sürekli 'ev ödevleri'yle uğraştırılan

ülkemiz ve insanımızın önüne konan 18 Nisan seçeneği yeni bir 'irade ve
karar'ın ortaya konulması sonucunu getirmesini umuyoruz. Siyasetin ve
siyasetçinin bugün bürünmüş olduğu profil bu konudaki çekincelerimizin

kökleşmesine ve artmasına da sebep olabilecektir.

İç Barış'ın kronik tehditler sürecinden çıkamadığı ve farklılıklara ta

hammülün 'homojen bir bünye' haline bir türlü getirilemediği ülkemizde
18 Nisan bu konuda bir 'dönüm noktası' olabilir mi? Diye sorduğumuz
da alacağımız cevap pek net olmayacaktır.

Bütün bu söylediklerimizin akabinde bizce Temel soru şu olmalıdır:

"..Tecrübe çok
zalim bir

"18 Nisan seçimleri demokratikleşmeye giden yolu açacak mı?"
Türkiye'de "Demokratikleşme, İnsan Hakları ve Özgürlükler"in sü
rekli bir karabasana dönüşmesi ve bunun giderek Türkiye'yi uluslararası

toplumdan tecrit eder hale getirmesi bu seçimlerin sonucunda oluşacak

siyasi iradenin öncelikle aşması gereken önemli engellerdir.

öğretmendir,

18 Nisan'la birlikte Türkiye; Demokratikleşmeden Teröre, İnsan Hak
larından Örgütlenmeye, Çalışma Hayatından Ekonomiye, Eğitimden

Sağlığa kadar birikmiş kronik sorunlar, Demokles'in kılıcı gibi SİYASE

insanı önce

Tİ ve SİYASETÇİYİ beklemektedir.

sınavdan geçirir;

mı imtiyazlar mı?' sorusuna açıklık getirerek gerçekleştirebilmelidir !

sonra dersi

ve ihtiyaçlarına endeksli zihniyet yenilenmesini gösterebilmelidir!

öğretir.."

Siyaset ve Siyasetçi 'Türkiye ile bütünleşme' yi slogandan öte 'haklar

Siyaset ve Siyasetçi; Ülkenin değişen şartlarının ve kuşakların talep

Ülkemizin önünde engel olarak duran Demokratikleşme, İnsan Hak

ları ve Özgürlükler siyasetçinin gündeminde iddialar olarak değil önce
likler olarak yer almalıdır!
NİSAN'99
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OLLARI AÇABİLECEK Mİ?
Diliyoruz ki 18 Nisan bu önceliklere zemin hazırlasın !

18 Nisan seçimleri Türkiye'yi içerisinde bulunduğu durumdan çıkarıp
çıkaramayacağı konusunda bir netlik yok. Aksine belirsizlik var. Ama çö
züm mutlaka siyasetin içinden ve siyasetçilerin vizyonlarında ortaya konabilmelidir.

1980'li yıllarla birlikte (tüm dünyanın yeni bir yapılanma sürecine
girmesiyle) Türkiye de 'kutup'ların yön verdiği bir 'çatışmacı siyaset' an

layışından 'projeci ve uzlaşmacı siyaset' anlayışına doğru evrilme gösterf- meye başladı. Ama ne yazık ki, siyasetin sürekli zemin kaymasına uğra

ması ve siyasetçilerin 'halkın talepleri'ni öne çıkaramaması ve 'siyasi ira

deyi her gücün üzerinde temsil edememesi' zaafiyetini göstermeleriyle,
açılmış olan 'projeci ve uzlaşmacı siyaset' giderek 'kutuplaşmanın yo

ğunlaştığı siyaset'e dönüşmeye başlamıştır.
Türk Toplumunun sivil bir örgütlenme geleneği yok. Bu sivil örgüt

lenmeler ancak siyasete katılım oranında gerçekleşebilir. Bu da siyasete

ağırlığını koyacak 'bireylerle olacaktır. Henüz toplumsal dinamikleri po

tansiyel olarak 'hazır' olan toplumumuz ve onun (henüz büluğ dönemin
. de de olsa) örgütleri her ne pahasına olursa olsun haklarının birilerine im

. tiyaz olarak aktarılmaması için siyasette ağırlığını hissettirmelidir

18 Nisan seçimleri hem kutuplaşmalardan arınmaya hem de toplu

mun kendiliğinden (sivil) örgütlenebilmesine doğru bir atılım olabilir mi?
Doğrusu olmasını istiyoruz.

Siyasetin nasıl olması gerektiği değil de nasıl olmaması gerektiğinin
yığınla örneğinin sergilendiği ülkemizde, ancak zaafları ve yaralarından

arınmış bir siyasetçinin 'demokratikleşmeye giden yolu açma' gibi bir
- derdi, konusu ve ilgi alanı olabilir.
Siyaset: 'yönetebilme iradesi' olduğuna göre öncelikle bu iradeyi gös

terebilme rüştüne erişmiş olmak gerekiyor.
Siyasetçi sürekli modelden modele geçişi değil, 'ülke ve dünya ger

çekleriyle örtüşmüş kalıcı model'i tercih edebilmelidir!

Siyasetçinin 'toplumu değil merkezi idareyi biçimlendirme' gibi
temel fonksiyonunu 18 Nisan'la birlikte yeniden hatırlamasını diliyoruz.

Yani siyasetçi artık siyaset üretmeli !

Siyasette tasfiye edilmesi gerekenlerle tesviye edilmesi gerekenler
artık netleşebilmelidir!

Küçük hesaplar büyük sorunların çözümünde ayak bağı olmamalıdır!

