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Sayın Kemal Derviş’in uygulayacağı programın niteliği biliniyordu. Ancak bunun belgeleri de 
yavaş yavaş yayınlanmaya başlandı. Birinci belge, 14 Mart 2001 tarihli “Programın Genel 
Stratejisi” başlıklı 7 sayfalık metindir. İkinci belge, Sayın Kemal Derviş’in 19 Mart 2001 tarihli 
basın toplantısı metnidir. Üçüncü belge ise, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 31 Mart 2001 
tarihli toplantısına sunulan Genel Ekonomik Durum Değerlendirmesi Sunuş Notu’dur. Bu üç 
belge de, IMF ve Dünya Bankası programlarının geçmişten daha katı bir biçimde 
uygulanacağının açık kanıtıdır. 14 Mart ve 31 Mart belgelerinde çeşitli konular aşağıdaki 
biçimde ifade edilmektedir: Bu belgelerde demokratikleşmeden, sendikal hak ve 
özgürlüklerden, çalışma mevzuatının onaylanmış ILO Sözleşmeleri ile uyumlu hale 
getirilmesinden söz edilmemektedir. 
 

Resen Emeklilik: “İşletmelerin verimliliği ve etkinliği dikkate alınarak, emekliliği gelmiş kamu 
işçileri her türlü kanuni hakları verilecek emekliliğe sevk edileceklerdir.” (14 Mart) “Kamu 
bankalarında “emekliliği hak eden personel emekli edilecektir.” (31 Mart) “İşletmelerin 
verimliliği ve etkinliği dikkate alınarak, emekliliği gelmiş kamu işçileri kanuni hakları verilerek 
emekliliğe sevk edileceklerdir.” (31 Mart) 
 

İşçi Ücretleri:  “Kamu işçilerinin ücretleri, istihdam kaybına yol açılmadan 1999-2000 
dönemini kapsayan toplu iş sözleşmeleriyle sağlanan reel artışlar, bütçe imkanları ve kamu 
işletmelerinin ödeme kabiliyeti dikkate alınarak, kamu kesimi çalışanları arasında ücret 
adaleti gözetecek şekilde ayarlanacaktır.” (14 Mart) “İş çevreleri ve işçi temsilcileriyle yoğun 
diyalog kurularak ılımlı ücret ve fiyat artışları sağlanacaktır.” (14 Mart)“Kamu işçilerinin 
ücretleri, 1999-2000 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmeleriyle sağlanmış olan reel artışlar 
ile bütçe imkanları ve kamu işletmelerinin ödeme kabiliyeti dikkate alınarak, kamu kesimi 
çalışanları arasında ücret adaletini gözetecek şekilde ayarlanacaktır.” (31 Mart) “İş çevreleri 
ve işçi temsilcileriyle yoğun diyalog kurularak ılımlı ücret ve fiyat artışları sağlanacaktır.” (31 
Mart) 
 

Maaşlar: “Kamu kesiminde çalışan memur ve sözleşmeli personelin maaşları hedeflenen 
enflasyon oranını yansıtacak şekilde artırılacaktır.” (14 Mart)  “Kamu kesiminde çalışan 
memur ve sözleşmeli personelin maaşları hedeflenen enflasyon oranında artırılacak, 
enflasyon hedefi aşıldığı takdirde aşan kısım telafi edilecektir.” (31 Mart) 
 

Özelleştirme: “Enerji sektöründe devam etmekte olan liberalizasyon süreci, süratle ve 
kararlılıkla yürütülecektir.” (14 Mart) Türk Telekom özelleştirilecektir. (14 Mart) ”THY, TEKEL 
ve Şeker Fabrikaları başta olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın mevcut 
portföyünde bulunan kuruluşların özelleştirilmesi hızla tamamlanacaktır.” (14 Mart) Türk 
Telekom özelleştirilecektir. (31 Mart) “THY, TEKEL ve Şeker Fabrikaları başta olmak üzere 
Özelleştirme İdaresinin portföyündeki mevcut kuruluşların özelleştirilmesi hızla 
tamamlanacaktır.” (31 Mart) 
 

Özelleştirme Durumunda İşçilerin Başka Kamu Kurumlarına Nakledilmesi: 
“Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan, fonlardan ve döner sermayelerden 
konsolide bütçe kapsamındaki kurumlara ve KİT’lere kesinlikle işçi nakli 
yapılmayacaktır.” (14 Mart)  “Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan, fonlardan ve 
döner sermayelerden konsolide bütçe kapsamındaki kurumlara ve KİT’lere kesinlikle 
işçi nakli yapılmayacaktır.” (31 Mart) 
 

Ekonomik ve Sosyal Konsey’in Rolü: “Ekonomik ve Sosyal Konsey ekonomik gelişmeler 
hakkında düzenli olarak bilgilendirilecek ve sosyal kesim temsilcileri ile görüşmelerde 
bulunarak fiyat ve ücret konularında ekonomik programın hedefleri ile uyumlu hareket 
etmeleri sağlanacaktır.” (31 Mart) 
 

Sayın Kemal Derviş’e umut bağlayanlara saygıyla duyurulur. 


