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14 Temmuz, Emek Platformu’nun kuruluş yıldönümüydü.
Türkiye işçi sınıfı tarihinde önemli bir yeri olan Emek Platformu, 14 Temmuz 1999 günü Türk‐İş’te
yapılan toplantıda oluşturuldu.
Türkiye tarihinde ilk kez, işçi sınıfının işçi ve memur statülerinde istihdam edilen kesimleri siyasal görüş,
etnik köken, inanç, meslek, cinsiyet farklılıklarını geri plana iterek, sınıf kimliğini öne çıkararak, biraraya
geldiler.
1993 yılında oluşturulan Çalışanların Ortak Sesi Demokrasi Platformu girişiminde Türk‐İş, DİSK, Hak‐İş,
daha sonra KESK’i oluşturacak olan Eşgüdüm Komitesi ve Kamu Çalışanları Sendikaları Platformu, meslek
örgütleri ve bazı dernekler vardı; ancak Türkiye Kamu‐Sen yoktu. Memur‐Sen ise henüz kurulmamıştı.
Türk‐İş, Hak‐İş, DİSK, KESK, Türkiye Kamu‐Sen ve Memur‐Sen Genel Başkanları ilk kez 27 Ocak 1999
günü Ankara’da Hak‐İş Genel Merkezinde toplanarak, ortak sorunları görüştü. Örgütler, toplantıya, kendi
görüşlerini ifade eden metinler sundu. Daha sonra, uzun ve bazan sertleşen tartışmaların ardından, ortak
görüşlerin ifade edildiği bir açıklama yayınlandı.
Özelleştirme, taşeronluk, kaçak işçilik gibi sorunların artarak sürmesi, sosyal güvenlik alanında
emperyalist güçler tarafından dayatılan yeni düzenlemelerin büyük hak kayıplarını içermesi ve kamu
çalışanlarının toplu pazarlık ve grev haklarını henüz elde edememesi, işçi sınıfı içindeki farklılıkların geri
plana itilmesi ve ortak sınıf çıkarları temelinde biraraya gelinmesi sonucunu doğurdu. Biraraya geliş,
hayatın zorlamasının sonucundaydı. Bu dönemde bölücü terör örgütünün büyük darbe yemiş olması da bu
birlikteliği kolaylaştırdı.
Sosyal güvenlik alanında yeni düzenlemelerin TBMM’ye sunulması sonrasında, tüzel kişiliği
bulunmayan gayriresmi bir yapılanma olan Emek Platformu oluşturuldu.
Emek Platformu’nu oluşturan örgütler şunlardı: Türk‐İş, Hak‐İş, DİSK, KESK, Türkiye Kamu‐Sen, Memur‐
Sen, Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, Tüm İşçi Emeklileri Derneği, Tüm Bağ‐Kur Emeklileri Derneği,
TMMOB, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri
Birliği, TÜRMOB.
Bu toplantıda, mezarda emekliliğin önlenmesi ve memur ve emekli aylıklarının artırılması için
üretimden gelen gücün kullanılmasına kadar uzanan bir dizi eylemin birlikte yapılması kararı alındı.
Ortak açıklamada şöyle deniyordu: “Kuruluşlarımız, memur ve emekli aylıklarına yapılan zam oranının
artırılması ve insan onuruna yaraşır bir düzeye yükseltilmesi, sosyal güvenlik reformu tasarısının
görüşülmesinin durdurularak sigortalıların ve emeklilerin çıkarları ve talepleri doğrultusunda düzeltilmesi,
sosyal devletin korunması ve uluslararası tahkimin ve özelleştirmenin engellenmesi için verilecek meşru ve
demokratik mücadelede tam bir işbirliği, güçbirliği ve bütünlük içinde hareket edeceklerdir.
Kuruluşlarımızın ülkemizin her tarafındaki yerel örgütleri de aynı anlayış içinde davranacaklardır.”
Emek Platformu, 24 Temmuz 1999 Ankara mitingi ve 2001 ekonomik krizinde oluşturduğu kapsamlı
alternatif programla, Türkiye işçi sınıfı tarihine önemli bir örgütlenme olarak geçti.
AKP’nin iktidara gelmesi sonrasında Hak‐İş’in ve Memur‐Sen’in hükümetle iyi geçinme politikaları ve
diğer bazı nedenlere bağlı olarak, Emek Platformu söndü ve tarihin karanlıklarına gömüldü.
Günümüzde emperyalizm, sermayedar sınıf ve AKP, temel işçi haklarına yönelik yeni bir saldırı
içindedir.
Sınıf kimliğinin ön planda olduğu bir birliktelik, hayat zorladıkça yeniden oluşacaktır.

