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Hükümetin politikaları nasıl değiştirilir?
1999 yılında emperyalist güçlerin dayatmasıyla sosyal güvenlik alanında sigortalılar aleyhine önemli
düzenlemeler içeren bir kanun tasarısı TBMM’de gündeme geldi.
Bu saldırıyı göğüslemek ve diğer talepleri gerçekleştirmek amacıyla, 14 Temmuz 1999 günü 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 yöneticileri Emek Platformu’nu oluşturdu.
Emek Platformu 24 Temmuz 1999 günü Kızılay’da yaklaşık 400 bin kişinin katıldığı büyük bir miting
düzenledi.
DİSK, KESK ve meslek örgütleri, Tandoğan Meydanı’nda; Türk‐İş ve Tüm Bağ‐Kur Emeklileri Derneği,
Hipodrom’da; Hak‐İş, Türkiye Kamu‐Sen, Memur‐Sen, Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti ve Tüm İşçi
Emeklileri Derneği, Kurtuluş’ta toplandı ve Kızılay’a üç koldan aynı anda girildi. Kızılay’a giriş 2 saat sürdü.
Mitinge İşçi Partisi ve ÖDP de kalabalık gruplarla katıldı. DSP, MHP, Fazilet Partisi ve Büyük Birlik
Partisi’nden de milletvekili ve temsilciler yürüyüşte yer aldı.
400 bin kişilik bir kitle Kızılay’a sığmadı.
VATANIN BÜTÜNLÜĞÜ VE BAĞIMSIZLIĞI
Mitingde önce, “Tüm dünyada çalışanların insanca yaşama ve çalışma koşullarına kavuşması ve
demokrasi, insan hakları, ekmek, barış ve özgürlük mücadelesine katkıda bulunanların anısına; Ulusal
Kurtuluş Savaşımızda ve ülkemizin bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasında emeği geçenlerin ve
şehit olanların anısına; madenlerde, inşaatlarda, tezgâhlarının başında iş kazası nedeniyle yaşamlarını
yitirenlerin anısına ve çalışanların ve halkımızın huzuru ve mutluluğu için hiç düşünmeden hayatlarını feda
edenlerin anısına” bir dakikalık bir saygı duruşu yapıldı. Ardından İstiklal Marşı söylendi.
Kızılay toplantısında Emek Platformu adına ortak bir açıklama dağıtıldı. Açıklamanın bir bölümü
şöyleydi:
GÖVDE GÖSTERİSİ BAŞARILI OLDU
“Ulusötesi sermayenin beyni ve sözcüsü IMF, Türkiye'yi sömürgeleştirmek istemektedir. IMF'nin
baskısıyla, hükümetin, sosyal güvenlik reformu adı altında gündeme getirdiği düzenlemelerin amacı, sosyal
devleti ve sosyal güvenlik kuruluşlarını çökertmek, mezarda emekliliği getirmek, özel sigortacılığı
yaygınlaştırmaktır. (...)
“EMEK PLATFORMU, ulusötesi sermayenin Türkiye'nin bağımsızlığına ve halkımızın huzuruna ve
mutluluğuna yönelik bu saldırısına karşı, halkımızın öncüsü olarak meşru ve demokratik direnme hakkını
kullanmaktadır ve kullanacaktır.
“EMEK PLATFORMU, halkımızın temsilcisidir; ülkemizin bütünlüğünün ve bağımsızlığının, demokratik ve
laik sosyal hukuk devleti anlayışının savunucusudur. Ülkemizin ve halkımızın yararına bu taleplerimiz
yerine getirilmezse, Anayasanın teminatı altındaki kazanılmış haklarımız ortadan kaldırılmak istenirse,
ülkemizin ve halkımızın aleyhindeki politikaların uygulanmasına devam edilirse, meşru ve demokratik
eylemlerimiz daha yaygın, kitlesel, etkili ve kararlı bir biçimde sürecektir. 24 Temmuz, tarihimizde bir
dönüm noktasıdır. Önümüzdeki günlerde, üretimden gelen gücümüzün ülke çapında kullanılmasında asla
tereddüt gösterilmeyecektir. Bu konudaki kararlılığımızı kamuoyuna buradan bir kez daha açıklıyoruz.“
Bu ve arkasından planlanan eylemler, Meclis’teki görüşmeleri durdurdu.
Ancak 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında tüm eylemler iptal edilince, “Mezarda Emeklilik Yasası”
kabul edildi.

