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Emek ve meslek örgütleri tara-
fından düzenlenen çeşitli etkin-
liklerde yoğun olarak protesto 

edilmesine rağmen AKP hükümeti, 
18 Nisan 2008 tarihinde TBMM Genel 
Kurulu’nda geçirerek, SSGSS Kanu-
nu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı’nın yasalaşmasını 
sağladı. 8 Mayıs 2008 tarihinde Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da 
onaylanan Yasa, Ekim 2008 tarihinde 
yürürlüğe girecek. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası (SSGSS) Kanunu’nda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı’nın yeniden TBMM Genel 
Kurulu’na getirilmesi emek ve meslek 
örgütleri tarafından tepki ile karşı-
landı. Emekçilerin özlük haklarında 
önemli ölçüde gerilemeye neden 
olan tasarının yasalaşması sürecinde 
düzenlenen etkinlikler polis barikatları 
ile engellenmeye çalışıldı. Emekçilerin 
tepkileri, IMF ile yürütülen müzakere-
lerde pazarlık konusu yapılan tasarının, 
yasalaşmasına engel olamadı. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB), Kamu Emekçileri Sendika-
sı Konfederasyonu (KESK), Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve 
Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) tasa-
rıya ilişkin 28 Mart 2008 tarihinde bir 
basın toplantısı düzenleyerek, eylem 
planı açıkladı. TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK 
Genel Sekreteri Tayfun Görgün, KESK 
Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, 
TTB Merkez Konsey Üyesi Muharrem 
Baytemür ile TDB Yönetim Kurulu 
Başkanvekili Murat Akkaya’nın katıl-
dığı basın toplantısında KESK Genel 

Tüm tepkilere rağmen AKP Hükümeti, emeklilik yaşını 65’e çıkardı… 

HÜKÜMET EMEKÇİNİN SESİNİ 
BASTIRMAYA ÇALIŞTI 
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Başkanı İsmail Hakkı Tombul ortak 
basın açıklamasını okudu. 

Açıklamada, sosyal hakların IMF ile 
yürütülen müzakerelerin pazarlık 
meselesi haline getirildiğine dikkat 
çekilerek, söyle denildi: 

“Bu tasarı, halkımızın sosyal güven-
lik haklarının geriye götürülmesi, 
özel emeklilik sistemleri getirilerek 
geleceğimizin piyasaya emanet 
edilmesi, emekliliğin hayal haline 
gelmesi, sağlık alanının tümden 
ticarileştirilmesi, parası olmayanın 
sağlık hizmetlerinden yararlanama-
ması anlamına gelmektedir.” 

Kamuoyu baskısı nedeniyle tasarının 
bazı maddelerinin düzeltildiği hatırla-
tılan açıklamada, Hükümetin emek 
örgütleri ile “sahte bir uzlaşma havası” 
estirerek, tasarıyı Genel Kurul’a taşıdığı 
anlatıldı. 

Milletvekillerinin özlük haklarının 
sürekli olarak iyileştirildiğine dikkat 
çekilen açıklamada, “Kendileri 2 yılda 
kıyak emekli olurken, emekçilerin 65 
yaşında emekli olmasına, açlık sınırının 
altında emekli maaşı almasına parmak 
kaldıranlar; kendileri her türlü sağlık 
hizmetinden hiçbir tutar ödemeksizin 
faydalanırken yurttaşların hastaneler-
den faydalanmak için katkı ve katılım 
payı ödemesine, sağlığın paralı hale 
getirilmesine parmak kaldıranlar bu 
halkın yüzüne nasıl bakacaklar?” 
denildi. 

İş Bırakan Emekçiler 
Alanları Doldurdu

Emek ve meslek örgütlerinin eylem 
çağrısı üzerine binlerce emekçi, 1 Ni-
san 2008 tarihinde tüm yurtta iş bıra-
karak alanlara çıktı. Ankara’da TBMM 
önünde basın açıklaması düzenlemek 
isteyen emek ve meslek örgütleri polis 
barikatları ile karşılaştı. 

TMMOB ve DİSK üyeleri Karanfil So-
kak’tan yürüyerek, Akay Kavşağı’na 
çıkarken, KESK’e bağlı sendikaların 
yanı sıra çağrıcı kuruluşlar arasında 
yer almamasına karşın Türk-İş’e bağlı 

bazı sendikalar ile demokratik kitle ör-
gütlerinin katıldığı kalabalık bir grup, 
Milli Müdafaa Caddesi’nde toplandı. 
Akay Kavşağı ve Milli Müdafaa Cad-
desi üzerinde Meclis’e yürünmesine 
izin verilmemesi üzerine yaklaşık 2.5 
saat sloganlar, alkışlar, düdük sesleri 
eşliğinde protestolu bekleyiş sürdü. 

CHP milletvekilleri Durdu Özpolat, 
Çetin Soysal ve Yaşar Ağyüz ile DTP 
milletvekilleri Sevahir Bayındır, Özdal 
Üçer ve Gültan Kışanak da Akay Kav-
şağı’na gelerek, protestoya destek 
verdiler. “Emekçiye değil, çetelere 
barikat” sloganıyla ve ıslıklarla bari-
katın kaldırılmasını isteyen emek ve 
meslek örgütlerine polis sert biçimde 
müdahale etti.

Güvenpark’ın yanındaki Milli Müdafaa 
Caddesi’nde toplanmış olan grup ise 
uzun bir bekleyişin ardından polis 
barikatın kaldırılmaması üzerine ya-
şanan kısa arbedenin ardından Kızılay 
Meydanı’na doğru geçiş yaptı. Polisin 
müdahalesine rağmen emekçiler 
Kızılay Meydanı’nı miting alanına dö-
nüştürdü. Meydan trafiğe kapatılırken, 
2000’li yıllarda ilk kez Kızılay Meydanı 
yeniden miting alanına dönmüş oldu. 
Polisin grubun meydanı boşaltmasına 
yönelik yaptığı uyarılar düdük, ıslık ve 
alkışlarla protesto edildi. Ankara’nın 
çeşitli yerlerinde toplanan ve polis ba-
rikatlarını aşan bazı grupların da Kızılay 
Meydanı’na gelmesiyle kalabalık arttı. 
Akay Kavşağı’nda bekleyen grup, bir 
süre sonra Karanfil Sokak yönünde 
ilerledi. Burada da polisin barikat 
kurarak engelleme yapması üzerine 
gösterilen direnme karşısında yol açıl-
dı. Tüm grupların Kızılay Meydanı’na 
ulaşmasının ardından TBMM önünde 
yapılması planlanan basın açıklaması, 
Kızılay Meydanı’nda yapıldı. 

Kızılay Meydanı’nda sırasıyla DİSK 
Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TTB Merkez Kon-
sey Başkanı Gençay Gürsoy ile KESK 
Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul 
eylemcilere seslendi.

“Mücadele Sürecek”

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 
tasarıya karşı mücadele etmeyi sürdü-
receklerini vurgulayarak, milletvekille-
rine şöyle seslendi: 

“Bizler emek örgütleri olarak, 
SSGSS’ye karşı mücadelemizi 
Kızılay Meydanı’nda ant içerek 
sürdürmeye karar verdik. Bugün 
Türkiye’nin her yerinde emekten 
demokrasiden yana olan tüm 
güçler omuz omuza bu yasaya 
karşı direniyorlar, direnecekler. 
IMF ve Dünya Bankası politika-
ları sonucunda ısrarını sürdüren 
Meclis’e sesleniyoruz. Bu yasayı 
geri çekin. Bu yasaya geri çekene 
kadar mücadele edeceğiz.”

Yalnız kendisi için özgürlük isteyen 
AKP’nin Ankara’yı polis barikatları ile 
kuşatarak, emekçilere engel olduğunu 
anlatan Çelebi, “Ama mücadele bu en-
gelleri, bu barajları aşarak burada bu-
luşmamızı sağladı ve bugün buradayız. 
Bu yasa Cumhurbaşkanlığı sürecinde, 
Anayasa Mahkemesi sürecinde ortada 
durduğu sürece, yasanın geri çekilme-
si için mücadeleyi milyonlarca halkı-
mız için sonuna kadar savaşarak geri 
çekeceğiz. 70 milyonun taleplerinin 
halkla nasıl buluştuğunu bu meydan-
da sizler kanıtladınız. Bütün ablkalara, 
bütün engellere rağmen halk biliyor ki 
bu yasa geleceğimizi karartıyor, sağlık 
ve emeklilik hakkını yok ediyor” diye 
konuştu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, “Bugün, bu yasaya 
karşı Türkiye ayakta, emek örgütleri, 
meslek örgütleri, siyasi partiler, kadın-
lar ayakta. Bu yasa Hükümete rağmen 
işlemeyecek. Mücadele günleri bizleri 
bekleyecek” dedi.

6 Nisan 2008 tarihinde Kadıköy 
Meydanı’nda, 1 Mayıs 2008 tarihinde 
ise Taksim Meydanı’nda, Türkiye’nin 
alanlarını dolduracaklarını belirten 
Soğancı, “Hak verilmez alınır. Zafer 
sokakta kazanılır” diye konuştu. 
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“Kızılay Meydanı 
Özgürleştirildi”

KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı 
Tombul, sivil toplum kuruluşlarının, 
SSGSS tasarısı karşısında gösterdiği 
kararlılığın, Kızılay Meydanı’nı bir kez 
daha özgürleştirdiğini ifade ederek, 
yasa tasarısına kesinlikle karşı olduk-
larının altını çizdi. Tasarıya karşı çıkan 
tüm sivil toplum kuruluşlarının kaza-
nılmış hakları korumak ve geliştirmek 
adına mücadelelerini yürüttüğüne 
dikkat çeken Tombul, Hükümet’e 
şöyle seslendi: 

“Demokrasi yalnız senin için değil. 
Kendine demokrat olma. Demok-
rasi ancak, halkın, emekçilerin ta-
leplerini dikkate alırsan, halk kendi 
geleceği için söz ve karar verme 
yetkisine sahip olursa mümkündür. 
Siz bunu gerçekleştirene kadar mü-
cadeleye devam edeceğiz.”

Yaklaşık 2 saat Kızılay Meydanı’nda 
kalan eylemciler, açıklamaların ardın-
dan dağıldılar. 

SSGSS Yasa Tasarısı, İstanbul başta 
olmak üzere yurt çapında alanlarda 
protesto edildi. Emek-meslek örgütü 
üyeleri ve çalışanlar İstanbul Avrupa 
yakasında Okmeydanı Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nden AKP İstanbul İl 
Başkanlığı’na yürüdü. Polis, çalışan-

ların AKP binasına kadar yürümesine 
izin vermedi. Anadolu yakasında bir 
araya gelen çalışanlar da, Haydarpa-
şa Numune Hastanesi’nden Kadıköy 
İskele Meydanı’na kadar, yolu trafiğe 
kapatarak yürüdü.

Çeşitli illerden Ankara’ya gelen gaze-
teciler, yıpranma haklarının ellerinden 
alınmasına karşı eylem yaptı. Abdi 
İpekçi Parkı’nda toplanan Türkiye Ga-
zeteciler Sendikası üyesi gazeteciler, 
“Yıpranma hakkımız gasp edilemez”, 
“Özgür basın susturulamaz”, “Yaşasın 
sendikal mücadelemiz” sloganları attı. 
Görev başında öldürülen ve yaralanan 
gazetecilerin fotoğraflarının bulunduğu 
dövizler taşıyan gazetecilere, muhabir 
ve kameramanlar da destek verdi.

SSGSS Meclis 
Önünde Protesto 
Edildi

1 Nisan 2008 tarihinde iş bırakarak, 
TBMM önünde SSGSS’ye karşı kit-
lesel basın açıklaması yapmasına izin 
verilmeyen emek örgütleri, 10 Nisan 
2008 tarihinde bu kez polis müdaha-
lesi olmadan, TBMM önünde bir araya 
gelerek, SSGSS Yasa Tasarısı’nı pro-
testo ettiler. 

TBMM Dikmen Kapısı önünde topla-
nan demokratik kitle örgütleri, “Sağ-

lıkta talanı durduracağız”, “Mezarda 
emekli olmayacağız” “IMF defol” 
sloganları atan ve “Emperyalist talanı 
durduracağız”, “Emperyalist işgale, 
sermaye saldırılarına karşı, sokağa, 
eyleme özgürleşmeye” yazılı dövizler 
taşıdı. Kırmızı renkli “el” şeklindeki 
dövizlerle de dikkat çeken emekçiler, 
SSGSS Yasa Tasarısı’nı temsili olarak 
oyladı. Emekçiler, ellerine geçirdikleri 
dövizlerle “Emeklilikte 65 yaşa, işe yeni 
girenler için aylık bağlama oranında 
yüzde 2’ye, fiili hizmet zammının kal-
dırılmasına, güncelleme katsayısında 
yüzde 30’a, sağlığın paralaştırılması-
na”, “Hayır” dediler. Alkış ve ıslıklarla 
tasarının protesto edildiği eyleme, 
Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI) 
Sendikal Haklar ve Özgürlükler Bö-
lümü Temsilcisi Chidi King, CHP ve 
DTP milletvekilleri ile ÖDP İstanbul 
Milletvekili Ufuk Uras da destek verdi. 
KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve TDB 
tarafından ortak hazırlanan basın 
açıklamasını, KESK Genel Başkanı 
İsmail Hakkı Tombul okudu. 

“Türkiye Tehlikeli Bir 
Yolculukta”

Açıklamada, SSGSS Yasa Tasarısı’nın 
emekçilerin kazanılmış tüm haklarına 
büyük bir darbe vuracağına dikkat 
çekildi. “Ne yazık ki geleceğimiz, neyi 
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oyladıklarından bile habersiz milletve-
killerinin parmak işaretlerine emanet 
edilmiş durumda” denilen açıklamada, 
Türkiye’nin durumu, “şoförü uykuya 
dalmış bir otobüs gibi, tehlikeli bir 
yolculuk” haline benzetildi. Açıkla-
mada, “IMF’nin pusulasıyla çıkılan 
bu neo-liberal yolculuk, çalışanların, 
emeklilerin, kadınların, gençlerin ve de 
çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor. 
Bizler bu karanlık seyahatin, gözüne 
uyku girmeyen yolcularıyız ve otobüs 
devrilmeden önce başta şoför olmak 
üzere herkesi uyandırmak boynumu-
zun borcudur!” denildi.

Tasarının gündeme gelmesiyle birlikte 
emek örgütlerinin, çeşitli protestolarla 
bu yasaya karşı tepkisini ortaya koydu-
ğu anımsatılan açıklamada, AKP Hü-
kümeti’nin bugüne kadar bu talepleri 
duymadığı, IMF emirlerinden başka 
hiçbir şey duyamaz olduğu belirtildi. 
Açıklamada AKP milletvekillerine, 
“IMF’nin buyruklarını dinlemeyin, 
IMF buyruklarına teslim olmuş kabine 
üyelerini dinlemeyin; vicdanınızın sesi-
ni dinleyin, meydanları dolduran halkın 
sesini dinleyin! Bu yasanın geçmesine 
izin vermeyin. Bu tasarı geçtiği takdir-
de, Türkiye’nin karanlık geleceğinin 
vebali sizin yakanızı asla bırakmaya-
caktır. Hastane kapılarında kalanların, 
emeklilik yüzü göremeyenlerin ‘ah’ı sizi 
bulacaktır” diye seslenildi.

Emek Örgütlerinin 
İtirazları 

Tasarının IMF ve Dünya Bankası’nın 
dayatmalarının bir sonucu olduğu 
kaydedilen açıklamada, “IMF ve Dün-
ya Bankası’nın dayattığı tüm yasalar 
gibi, bu yasanın da temel önceliği; 
halkın değil, uluslararası sermayenin 
çıkarlarıdır. Bu yasa, halkın sağlık 
hakkına yapılan harcamaları, ülkemi-
zin geleceğine yapılan yatırımları ‘kara 
delik’ olarak gören kara bir zihniyetin 
ürünüdür” denildi. 

Açıklamada, emek örgütlerinin tasarıya 
ilişkin itirazları da şu şekilde sıralandı:

“ • Uygulama yılı ötelenmiş olma-
sına rağmen emeklilik yaşının 65’e 
yükseltilmesine karşıyız. 
• Güncelleme katsayısının belir-
lenmesinde gelişme hızının yüzde 
30’u yerine yüzde 100’ünün dikkate 
alınmasında ısrarcıyız. Emekli aylık-
larının da yıllık artışında, refah payı-
nın dikkate alınmasını istiyoruz.
• Bu yasa kapsamında çalışma-
ya başlayacak olan sigortalıların 
gelecekte elde edecekleri gelirin 
geçinmeye yeterli bir seviyeye 
gelebilmesi için aylık bağlama 
oranlarının makul bir seviyede 
tutulmasını istiyoruz. 
• Mevcut yasalar uyarınca fiili hiz-
met zammından yararlanan çalışan-
ların bu haklardan yararlanmalarını 

sürdürmelerini, yeni riskli iş grup-
larıyla bu kapsamın genişletilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. 
• Sağlık sisteminin piyasalaştı-
rılarak, katkı payı getirilmesine 
karşıyız.
• Ev kadınlarının sosyal güvenlik sis-
teminden dışlanmasına, kadınların 
erkeklere tabi görülmesine karşıyız.”

Yasa tasarısına karşı emek örgütlerinin 
mücadeleye devam edeceğinin altı çi-
zilen açıklamada, şöyle denildi: 

“Türkiye’ye verilecek kredi için 
SSGSS Yasası’nın çıkartılmasını 
şart koşan IMF Heyeti ne kadar 
kararlıysa; daha önce Cumhur-
başkanlığı’ndan ve Anayasa 
Mahkemesi’nden dönen bu tasa-
rıyı bir kez daha Meclis’e taşıyan 
AKP Hükümeti ne kadar karalıysa, 
bu alanları dolduran emekçiler 
onlardan bin kat daha kararlıdır. 
Bizler bu yasanın yürürlüğe girme-
sine razı olmayacağız! İşçiler bu 
yasaya karşı, kamu çalışanları bu 
yasaya karşı, kadınlar bu yasaya 
karşı, gençler bu yasaya karşı ve 
bizler biliyoruz ki, biz karşı çıkarsak, 
yapamazlar.”

Çelebi: Direnişe 
Devam

Tombul'un ardından DİSK Genel Baş-
kanı Süleyman Çelebi, TTB Merkez 
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Konsey Başkanı Gençay Gürsoy ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı emekçilere seslendi. 
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 
çalışanların taleplerini karşılayıncaya 
kadar, tasarıya karşı mücadele etme-
ye devam edeceklerini bildirerek, yasa 
tasarısının çekilmemesi durumunda 
direniş ve genel grevlerle tepkilerini 
ortaya koyacaklarını kaydetti. Çelebi, 
çalışanların sendikal haklarının en-
gellendiğine dikkat çekerek, “İçinde 
bulunduğumuz dönemde işçilerin, 
çalışanların hakları göz ardı edilmek-
te, grev hakkını kullanan emekçilere 
zor kullanılmaktadır. Grevde bulunan 
TEGA işçilerine zor kullanılmaktadır. 
TEGA işçilerinin yanındayız, onları 
destekliyoruz” dedi. 

“Artık Sözün Bittiği 
Noktadayız”

TTB Başkanı Gençay Gürsoy da ta-
sarıya karşı yapılan tüm eylemlerde, 
emekçilerin, çalışanların vicdanlarının 
sesini ortaya koyduklarını söyledi. 
Gürsoy, şöyle konuştu:

“Bu yasa bu haliyle, Meclis’ten 
geçecektir ama iş orda bitmiyor. 
Bu yasayı çeşitli aşamalarda uy-
gulayacaklar var. Her aşamada bu 

vicdan itirazlarını dile getirecek. 
Yasaya karşı tepkisini haykıra-
caktır. Artık sözün bittiği noktaya 
geliyoruz ve bundan sonrası bu 
iktidarın anlayacağı dilden eylem-
lere bizi mecbur edecektir. Bir süre 
önce Çalışma Bakanlığı ile birçok 
konuda anlaşma sağlandığı ifade 
edildi. Bunlardan biri de sağlık 
alanındaki çalışmalarda, sağlık 
alanındaki komisyonlarda, meslek 
odalarının yer alacağı konusundaki 
uzlaşmaydı. Bu konuda verilmiş söz 
tutulmadı. Yasa Meclis’ten geçti, 
ancak komisyonlarda bir tek mes-
lek odası temsilcisi bulunmuyor. 
Artık bu aşamada eylemlerimiz 
devam edecek ve sonuna kadar 
bu yasaya karşı çıkacağız.”

“Yasa Çıkar Ama Asla 
Yürürlüğe Giremez”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı ise AKP Hükümeti'nin tüm 
uyarılara kulaklarını tıkadığını belirterek 
şöyle seslendi:

“Emek ve meslek örgütlerinin 
söyleyeceği her sözü, kitleler 
alanlarda söylemiştir. İşçiler, kamu 
çalışanları, mühendisler, mimarlar, 
diş hekimleri, eczacılar, emekliler, 

kadınlar, çocuklar, yani tüm halkı-
mız Türkiye’yi özgürleştirerek, bu 
yasa tasarısının aslında bir reform 
değil bir yıkım yasası olduğunu ilan 
etmişlerdir. Hükümeti 14 Mart’ta 
uyardık. Bu yetmedi 1 Nisan’da 
çalışmama hakkını kullanarak 
uyardık. Yetmedi, 6 Nisan’da alan-
lara çıktık. Yetmedi bugün bütün 
Türkiye’nin dört bir yanında, 
bizler örgüt temsilcileri, Meclis’in 
önünde yığınlar, kitleler olarak AKP 
Hükümeti’ni bir kere daha uyarıyo-
ruz. AKP bu uyarılara rağmen bu işi 
yapamaz. IMF’nin ve Dünya Banka-
sı’nın talepleri ne olursa olsun, bu 
yasa bu Meclis’ten çıkar, ama bu 
yasa asla yürürlüğe giremez. Biz 
kararlıyız. Tüm topluma sesleniyo-
ruz. Bu mücadeleye destek değil, 
omuz vermek zamanıdır. Zafer 
sokakta kazanılır.”

AKP Hükümeti’ne “Yüzünü emekçiye 
çevir, IMF ve Dünya Bankası’na de-
ğil” uyarısında bulunan Soğancı, 1 
Mayıs’ta Taksim’de alanlara çıkarak, 
emeğin, işçinin, çalışanın sesini bir 
kez daha dillendireceklerini bildirdi.

Açıklamaların ardından emekçiler 
sloganlar atarak TBMM önünden 
ayrıldılar. <


