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Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı, Emek Platformu'nun 3 Ağustos 1999 günü yaptığı 
toplantıda bütünlüğün yeniden sağlanması ve aynı gün TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'nun 6 Ağustos 
1999 Cuma günü bir gün işe gitmeme eylemini uygulama kararının ardından geri çekildi. Bu geri 
çekilmenin ne kadar süreceği henüz belli değil. Ama varılan bu nokta, Emek Platformu'nun 14 
Temmuz 1999 günü yaptığı ilk toplantıda konan hedefe ulaşıldığını gösteriyor. Aynı durum, 1998 
yılının ilk aylarında kamu çalışanları sendikalarına ilişkin yasa tasarısında da yaşanmıştı. 
Kamuoyu desteği ve geniş ve yaygın kitlesel eylemler, tasarının maddelerinin görüşülmesine 
geçilmesi sonrasında tasarının geri çekilmesine yol açmıştı.  
 
Emek Platformu içinde bazı önemli sorunlar yaşandı. Bu sorunların başında, Platformu oluşturan 
bazı kuruluşların kendi tabanlarına sahip çıkamaması geliyor. Eğer sendikal anlayışlarda ve daha 
genelinde dünya görüşlerinde bazı farklar olmasaydı, zaten ayrı örgütlenmeler doğmazdı. Eğer 
farklı anlayışlardaki siyasal örgütlenmeler ittifak kuracaksa, ayrılıkların değil, ortak noktaların öne 
çıkarılması gerekir. Demokrasi Platformunda bu konuda belirli bir gelenek oluşmuştu. Emek 
Platformunda da bu anlayış sürdürüldü. Ancak genel merkezler düzeyinde bu gelenek güçlenerek 
sürerken, her örgütün içindeki bazı unsurların davranışları ilişkileri sıkıntıya sokuyor.  
 
29 Temmuz 1999 Perşembe günü gerçekleştirilen 1 saatlik uyarı eylemi, Emek Platformu'nun 
bütünlüğü tarafından değil, Platforma bağlı bazı örgütler tarafından yapıldı. KESK'e bağlı 
sendikaların üyelerinden oluşan kortej, TÜRK-İŞ'in önünden geçti. Korteji yönetenler herhangi bir 
olumsuzluğu önlemek amacıyla, ortak sloganlardan attırmaya çalıştı. Ancak kortejin ikinci 
yarısındaki bazı kişilerin çabalarıyla, TÜRK-İŞ ıslıklandı ve yuhalandı. İşin komik yanı, orta yaşlı 
iki üç kişi, dil bile çıkardı.  
 
Bu sorumsuzlar ya siyasi mücadeleye yeni girmiş acemiler, ya ne olup ne bittiğini 
kavrayamayacak kadar bilinçten ve bilgiden yoksun cahiller, ya da provokatörlerdir.  
 
Aynı olay Emek Platformu'nun 4 Ağustos 1999 günü Ankara'da Güvenpark'ta düzenlediği oturma 
eylemi sırasında da yaşandı. Bu ortak eylemin önemini kavrayamayan siyasi çocuklar yada çok iyi 
kavrayan provokatörler, bu bütünlüğü bozmak için ellerinden gelen çabayı gösterdi, birliği bozucu 
sloganlar attı, tahriklerde bulundu.  
 
Emek Platformu'nun bütünlüğü ve bu bütünlük içinde TÜRK-İŞ'in 6 Ağustos'ta bir günlük iş 
bırakma kararı, Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısının geri çekilmesini sağladı.  
 
Bu bütünlük, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünün ve bağımsızlığının, demokratik ve laik sosyal 
hukuk devletinin korunması ve geliştirilmesi, uluslararası tahkimin ve özelleştirmenin 
durdurulması, halkımızın ve işçi sınıfımızın temel taleplerinin hayata geçirilmesi açısından son 
derece önemlidir, özenle korunmalıdır.  
 
Bu bütünlüğün önemini kavramayarak hata yapanlar veya kavrayarak provokasyonlara 
başvuranlar, kuruluşların kendi disiplini içinde engellenmelidir. Eğer her farklılık bu ortak 
eylemlerde kitlesel protestolar biçiminde dile getirilmeye başlanırsa, bundan Emek Platformunun 
bütünü de, ülkemiz de zarar görür. Görev, her örgütün sorumluluk duygusuna sahip yöneticilerine 
ve görevlilerine düşmektedir.  

 
 

 


