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1999 kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinin çerçevesi, TÜRK-İŞ ile Hükümet arasında 27 Mart 
1999 günü imzalanan protokolla belirlendi. Yürürlükteki mevzuata göre, bu protokol bağlayıcı 
değil. Diğer bir deyişle, isteyen sendika, bu protokolu geçersiz sayabilir veya bu protokoldaki 
hakların ötesinde hak alabilmek için kendi toplu sözleşme görüşmelerini sürdürebilir. 1995 
yılında imzalanan protokolda yer alan "işçi sendikaları tarafından yeni getirilen teklifler toplu iş 
sözleşmelerinde yer almayacaktır" hükmüne benzer bir düzenleme bu dönem de hükümet 
tarafından gündeme getirildi ("İşçi sendikaları tarafından yeni düzenlemeler olarak getirilen ve 
ek mali yük yaratan teklifler toplu iş sözleşmelerinde yer almayacaktır"). Ancak yapılan 
görüşmeler sonucunda bu teklif geri çekildi ve protokol öyle imzalandı.  
 
1999 kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri, 1989, 1991, 1993, 1995 sözleşmelerinden farklı olarak, 
herhangi bir kitle eylemi olmadan bağıtlandı. TÜRK-İŞ, 18 Nisan seçimlerini önemli bir koz 
olarak kullanmayı planlamıştı. Bu plan büyük ölçüde uygulandı.  
 
Toplu sözleşme görüşmeleri sırasında ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerinin de 
bulunduğu bir ortamda TÜRK-İŞ Genel Başkanı Bayram Meral'e işçilerin yoğun olduğu bir ilde 
DSP'den milletvekili adaylığı teklif edildi. Bayram Meral, toplu iş sözleşmeleri istenilen biçimde 
sonuçlanmadığı sürece adaylığı düşünmediğini açıkça ifade etti. Bayram Meral'in bu tavrı, 
hükümet kanadının elindeki önemli bir kozu etkisiz kıldı ve TÜRK-İŞ içinde çıkması olası önemli 
bazı sorunları önledi.  
 
Toplu iş sözleşmesi başarılı mı? Görüşmelere katılan bir kişi olarak, başarılı olduğunu 
düşünüyorum. En önemli kazanım, IMF'nin bazı hükümet üyeleri aracılığıyla dayattığı "beklenen 
enflasyon" temelindeki ücret zammı sistemi yerine, gerçekleşen enflasyonun esas alındığı bir 
sistemin kabul ettirilmiş olmasıdır. Toplu sözleşmelerin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık 
dönemlerinde verilecek ücret zammı olarak, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen 
enflasyonun ücretlere uygulanması sonrasında, brüt ücretin yüzde 5 oranında daha artırılması 
kabul edildi. TÜRK-İŞ, IMF'yi geriletti. Dünyada ücretlerin enflasyona karşı korunduğu çok az 
ülkenin bulunduğu koşullarda, bu kazanım önemli bir başarıdır. Görüşmeler sırasında hükümet 
adına toplu sözleşmelerden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel'in çözüme ulaşma 
konusunda gösterdiği olağanüstü iyiniyetin ve çabanın da bu sonuçta katkısı vardır. İlk altı ay 
için alınan ücret zammı ise, 1997 kamu kesimi toplu sözleşmelerinde 5 aylık enflasyonun 
ücretlere yansıtılmaması nedeniyle meydana gelen ortalama yüzde 30'luk kaybı ve toplu 
sözleşmenin son ayındaki enflasyonu karşılamakta ve aşmaktadır. 
 
Bu dönemde hükümetin temel politikası şöyle özetlenebilir: Türkiye'de kamu açıkları temel 
sorundur. 1999 yılında kamu açıklarının vergi gelirleriyle kapatılması olanaklı değildir. Vergi 
reformunun etkileri ancak 2000 yılında hissedilecektir. 1999 yılında vergi gelirlerinde bir 
gerileme bile olabilir. Kamu açıklarının iç borçlanmayla kapatılması ise gerçek faizleri çok 
yükseltmektedir. Bu koşullarda kamu açıklarının kapatılmasında ana kaynak, yeni dış 
borçlanmadır. 1999 yılının ilk dört ayında 24 milyar dolarlık dış borç ödemesi yapılacaktır. Bu 
koşullarda, IMF'nin Türkiye hakkındaki değerlendirmeleri son derece önemlidir. Türkiye bir sırat 
köprüsünden geçmektedir. Dış kaynak bulunmasında karşılaşılacak ciddi bir sıkıntı, Rusya 
krizine benzer sorunların yaşanmasına neden olabilir. Bu durumda, IMF'nin toplu sözleşmelere 
ilişkin önerilerinin uygulanması gereklidir.  
 
TÜRK-İŞ, hükümet içinde oldukça etkili olan bu görüşü etkisiz kıldı. IMF'nin değil, işçilerin 
istediği oldu. Protokolda, düşük ücretli işçilerin ücretlerinin düzenlenmesi ise işçi sendikaları ile 
kamu işveren sendikaları arasındaki görüşmelere bırakıldı. Dünyadaki ve Türkiye'deki sorunlar, 
hükümeti etkileyecek alanlarda eylemsizlik (enerji, telekomünikasyon ve bankacılık) ve siyasal 
alanda etkisizlik koşullarında, IMF'nin ilkelerinin delinmesi, önemli bir başarıdır.  


