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Türk-İş’in 18. Genel Kurulu 1-5 Aralık 1999 günleri Ankara’da toplandı.  
Bu genel kurulda Türk-İş’in temel talepleri formüle edildi ve tek tek okunarak oylandı. Kararlar oybirliğiyle 

kabul edildi.  
Türk-İş Genel Kurulu’nun bu kararları, ülkemizde yıllardır uygulanan politikalara karşıdır. Türkiye’yi bugün 

içine itildiği çöküntüden kurtaracak olan, Türk-İş Genel Kurulu’nun oybirliğiyle onayladığı bu milli programdır. 
Bu kararların günümüzde çok güncel olan bazılarını aşağıda sunuyor ve Türk-İş ve bağlı sendikaların 

yöneticilerine ve üyelerine hatırlatıyorum. 
 
“24- Gelir ve servet dağılımı, aktif devlet müdahalesiyle, adaletli hale getirilmelidir. Hayatın her alanında 

sosyal adalet sağlanmalıdır.  
“25- Türkiye'nin gelişmesi ve güçlenmesi ve halkımızın sorunlarının çözümü, kendi çıkarlarına herşeyin 

üstünde öncelik tanıyan  işverenlerin denetimindeki piyasa kurallarına bırakılmamalıdır.  
 
Ekonomi Tekellerin Hakimiyetine Bırakılmamalıdır 
 
“26- Devlet, ülke kalkınmasını demokratik planlama yoluyla yönlendirmelidir.  Devlet, ülkenin ve halkın 

çıkarlarını gözönüne alarak, piyasaya aktif bir biçimde müdahale etmeli ve piyasayı yerli ve yabancı tekelci 
işletmelerin hakimiyetine bırakmamalıdır. Devlet, büyük işletmelerin kendi aralarında çeşitli biçimlerde 
anlaşarak piyasayı denetimleri altına alma girişimlerini önlemelidir.  

“28- Fabrikalar, bankalar, büyük ticarethaneler, büyük araziler ve çok miktardaki gayrimenkul üzerindeki 
bireysel tasarruf hakkı, ülkenin ve halkın çıkarları gerektirdiğinde, demokratik bir biçimde denetlenmeli ve 
ülkenin ve halkın çıkarları doğrultusunda yönlendirilmelidir. Devlet, aşırı kar peşinde koşanları denetim altına 
almalıdır.   

“29- Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın yurtdışındaki mal varlığı ve banka hesapları tespit edilmeli, 
kamuoyuna açıklanmalı ve vergilendirilmelidir. 

“31- Ülkede ve devlet yönetiminde israf, yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık önlenmelidir. 
“32- Devlet, temel tüketim mallarına uygulayacağı subvansiyonlarla, dar ve sabit gelirlileri  desteklemelidir.   
“34- Çeşitli dönemlerde iktidardaki siyasal partilerin çıkarları doğrultusunda yönetilen, birer arpalık olarak 

kullanılan ve sermayeyi desteklemek amacıyla kurulup işletilen kamu kurum ve kuruluşları, özerk ve demokratik 
bir yapıya kavuşturularak, halkımıza hizmet eder hale getirilmelidir.  KİT'lerin yönetimi demokratik ve özerk bir 
yapıya kavuşturulmalı ve çalışanların Yönetim Kurulu üyeliği dahil, yönetime etkin şekilde katılımı sağlanmalıdır. 

“36- Ulusal savunma ile doğrudan ilgili sanayiler kamunun mülkiyetinde ve demokratik yönetiminde 
bulunmalıdır.  

 
Madencilik, Enerji Kamuda Kalmalıdır. 
 
“37- Ülkemizin önemli doğal kaynakları, çalışanların etkin yönetime katılımıyla, kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından işletilmelidir.  Kıyılar kamu mülkiyetinde olmalı ve ormanlar kamu mülkiyetinde kalmalıdır. 
“38- Enerji, bir kamu hizmeti olarak devletçe üretilmeli ve devletçe dağıtılmalıdır.  Kamu işletmeleri eliyle 

çağdaş teknolojili deniz ve demiryolu ulaştırmacılığı geliştirilmelidir.  Kamu hizmeti niteliğindeki posta ve telefon 
hizmetleri kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerine getirilmelidir. 

“39- Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasal bağımsızlığının ana dayanaklarından olan kamu iktisadi 
teşebbüsleri, özelleştirme adı altında değerlerinin çok altında fiyatlarla yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlara 
yağmalatılmamalı, sendikasızlaştırmanın ve işçileri köleleştirmenin bir aracı olan özelleştirme durdurulmalıdır. 
Günümüzde ulus-devletin ve vatandaşla Devletimiz arasındaki bağın daha güçlendirilmesinin ana araçlarından 
olan kamu kurum ve kuruluşlarının ve KİT’lerin özelleştirilmesi durdurulmalı ve engellenmelidir. 
Özelleştirmelerin iptaline ilişkin yargı kararları uygulanmalıdır.  

“40- Çay ve tütün gibi küçük üreticilik için önemli alanlarda kamu tekeli yeniden kurulmalıdır.” 

 


