SENDİKACININ POLİTİKACIYA ÖVGÜLERİ
Aydınlık Gazetesi, 8 Aralık 2015
Yıldırım Koç
Türk‐İş’in 3‐6 Aralık 2015 günleri toplanan genel kuruluna ilişkin haberlerde ön plana çıkan,
Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan’a yapılan övgülerdi.
Övmeyi de, övülmeyi de pek anlayamıyorum. Ölçülü olması koşuluyla övülmekten hoşlanmak belki
insanca bir duygu. Ancak abartılı övgüleri başka nedenlere bağlama eğilimindeyim. Özellikle bir
sendikacının politikacılara abartılı övgüleri bana yanlış geliyor.
Türk‐İş yöneticilerinin bu tavrı yeni değil. Türk‐İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Genel Başkanı Pevrul
Kavlak’ın geçmişte yaptıkları, bugünkü tavrını işaret ediyordu. Bu övgüler unutulmasın istiyorum.
Türk Metal tarafından 2011 başında yayımlanan Türk Metal, Üretmek, Kazanmak, Kazandırmak
İstiyoruz‐2010 kitabının ilk dört sayfası, R.T.Erdoğan’ın “2023’e Doğru Büyük Türkiye Vizyonu” yazısı ve 3
resmiydi.
Türk Metal 2011 yılı Mart ayında 16. Kadın İşçiler Kurultayı’nı düzenledi. Daha önce düzenlenen kadın
işçiler kurultaylarına hem iktidar, hem de muhalefet partilerinin temsilcileri davet edilirken, 2011 yılında
yalnızca hükümet davet edildi.
BAŞBAKAN’A BÜYÜK ÖVGÜLER
Pevrul Kavlak, Kurultayı açış konuşmasında şunları söyledi:
“Sayın Başbakanımız, bizleri kırmamış ve yaptığımız davete icabet ederek ilk defa şeref misafirimiz
olmuştur.
“Sayın Başbakanım,
“Yaklaşık bir hafta sonra, Başbakanlıkta 8 yılı geride bırakmış olacaksınız. Geçen 8 sene zarfında,
hükümetinizin, şahsınızın liderliğinde yaptığı icraatları elbette ki takdirle izliyoruz. Özellikle 'istikrar'
konusunda, ülkemizi yıllardır içinde olduğu darboğazdan kurtarmanız, ekonomiye canlılık kazandırmanız,
ayrıca Avrupa Birliği'ne üyelik süreci başta olmak üzere dış politikada, Türkiye'yi yok saymaya çalışanlara
karşı sergilediğiniz kararlı tavır, Türk halkının teveccühünü kazanmanızda önemli rol oynamıştır...
“İstikrarın yanı sıra, tüm dünyayı etkisi altına alan, ekonomik krizin olumsuz etkilerini asgariye indirmek
için, başta ÖTV indirimi olmak üzere, Kısa Çalışma Ödeneği gibi tedbirleri uygulayarak, Türk sanayinin ana
damarlarından biri olan, otomotiv sektörüne uzattığınız can simidi için size ve hükümetinize ayrıca
teşekkür ediyoruz.
ULUSLARARASI İTİBARIMIZ
“Türkiye, büyümekte ve gelişmekte olan bir ülke. Uzun yıllardan bu yana sorunlar içinde. Ama kabul
etmeliyiz ki uluslararası alanda hatırı sayılır bir itibarımız da var. Elbette ki büyümenin ve gelişmenin
olduğu yerde, bir takım sorunlar ve sıkıntılar da yaşanacaktır. İşsizliğin, yoksulluğun ve kayıt dışı
ekonomiyle birlikte irili ufaklı birtakım sorunların olması, büyümenin doğasından gelen sıkıntılar olarak
algılanabilir. Esas önemli olan, sorunları çözmede gösterilen kararlılıktır, azimdir. Bu noktada, sorunların
üstesinden gelme yolundaki çabalarınıza bizler de çözüm önerilerimizle destek olmak istiyoruz.
“Küresel ekonomik krizin tahribatını asgariye indirmek konusunda aldığınız tedbirlere, o günlerde
sendikalar olarak nasıl destek verdiysek, bugün de işsizliği, yoksulluğu ve kayıt dışını önlemek konusundaki
çabalarınıza destek vermek istiyoruz.
“Türkiye'nin sorunlu bir ülke olmasını isteyen ve bundan çıkar uman çevreleri dikkat ve hayretle
izliyoruz. Ülke sorunlarının çözümüne ortak olmak yerine, bu sorunlardan fayda uman çevreleri takip
ediyoruz. Bu ülkeyi, gerçek gündemine uygun olmayan tartışmaların içine iterek, felaket tellallılığı yapanlar
var. Biz, insanımıza umutlu olmayı çok gören bu çevreleri de ibretle gözlüyoruz. Ama biz, asla bunların
ekmeğine yağ sürmeyiz...”

