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Yasalar,Yasalar,
Anayasa ve Anayasa ve 
TÜRK-TÜRK-

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan ’n n
ça r s yla toplanan Üçlü Dan ma
Kurulu’nun 8 ubat 2012 tarihinde yap lan

toplant s nda, taraflara “Ulusal stihdam Stratejisi 
Taslak Metni (2012-2023)” ile “Ulusal stihdam
Stratejisi Eylem Plan  Taslak Metni (2012-2014)” 
metinleri verilmi , bu metin hakk nda görü
bildirilmesi istenmi tir.

Verilen metinleri inceleyen Konfederasyonumuz, 
metinlerin çal an hak ve ç karlar  aç s ndan
8 Haziran 2010 tarihinde yap lan Ekonomik 
Koordinasyon Kurulu toplant s nda aç klanan
“Ulusal stihdam Strateji Belgesi”nde yer alan 
hükümleri tekrarlad  tespitini yapm t r.
Konfederasyonumuz, Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl ’na bir yaz  göndererek, bu tespitin alt n
çizmi , konuyla ilgili görü lerimizin raporlar 
halinde 21 Haziran 2010 tarihinde Bakanl a
bildirildi ini hat rlatm  ve yeni bir görü
bildirmeyece ini ifade etmi tir.

Tahmin edilebilece i gibi, yeni sunulan metinlerde 
de egemen yakla m i sizli e çözüm temelinde 
“k dem tazminat ”, “bölgesel asgari ücret”, “özel 
istihdam bürolar na i çi kiralama yetkisi verilmesi” 
“esnek çal ma biçimleri” ile “i gücü piyasas n n
esnekle tirilmesi” ba l klar  alt nda ekillenmi tir.

TÜRK-  bu konulardaki görü lerini defalarca 
aç klam t r ve bu konular n tart lmas na taraf 
olmayacakt r.

––––  ––––

Çal ma Hayat n  düzenleyen 2821 ve 2822 say l
yasa de i ikliklerine ili kin çal malar sosyal 
taraflar n uzun müzakereleri sonucunda bir 
noktaya getirilmi  ve ortaya bir metin ç kar lm t r.
Sosyal taraflar n üzerinde büyük ölçüde uzla t
bu metin, Bakanlar Kurulu’nda üç ay bekletildikten 

ba yaz



Mustafa KUMLU Genel Ba kan

sonra ne yaz k ki çal an hak ve ç karlar
aç s ndan büyük ölçüde t rpanlanarak TBMM’ne 
gönderilmi tir. TÜRK- , tasar n n TBMM 
Komisyonlar ndaki görü melerini takip etmekte, 
görü  ve önerilerini komisyon toplant lar nda dile 
getirmeye devam etmektedir. Çabam z, çal ma
hayat n n gelecek y llar na damga vuracak olan 
bu yasan n ILO ve AB normlar ; ama mutlaka 
Türkiye ko ullar  dikkate al narak ç kar lmas n
sa lamakt r.

––––  ––––

 Sa l  ve  Güvenli i Yasa Tasla  da uzun 
süredir Bakanlar Kurulu’nda bekletilmektedir. 
Bu taslak üzerindeki çal malar 2006 y l ndan
bu yana devam etmektedir ve ülkemiz için bu 
denli elzem olan bir yasan n hala ç kar lamam
olmas  çok üzücüdür. Ülkemizin çe itli
yerlerinde i çiler sa l ks z ve güvencesiz çal ma
ortamlar nda hayat n  kaybetmektedir. Daha 
dün stanbul Esenler’de bir AVM in aat nda
çal an 11 i çi geceledikleri çad rda yanarak 
can vermi tir. Bu tür i  cinayetlerinde elbette 
ki i verenlerin sorumlulu u önemlidir. Ama 
yasal müeyyideler de önemlidir. Mevcut yasa, 
küçük ve orta boy i letmeleri kapsamamaktad r.
Kay td  ekonominin hakim oldu u merdiven 
alt  i letmeler de göz önüne al nd nda, ülkemiz 
i çilerinin büyük bir bölümü i  sa l  ve güvenli i
önlemlerinin al nmad  i yerlerinde çal maktad r.
Sendikala ma i  cinayetlerinin ve kay td n n en 
önemli panzehiridir. Ülkemizdeki sendikala ma
oran n n dü ük olmas , bu tür ölümlerinin oran n
art rmaktad r.

Cinayet mahiyetindeki i  kazalar n n önlenmesi 
en önemli hedeflerimizden biri olmal d r. nsanlar
öldükten sonra, hatalar , ihmalleri s ralaman n
hiçbir anlam  bulunmamaktad r.

Bakanlar Kurulu’nda bulunan  Sa l  ve 
Güvenli i Kanun Tasar s  bir an önce TBMM’ye 
sevkedilmeli, TBMM görü melerinde eksiklikler 
tamamlanarak tasar  yasala t r lmal d r.

––––  ––––

Ülkemiz, geni  kapsaml  bir Anayasa de i ikli ine
haz rlanmaktad r. TÜRK-  Anayasaya ili kin
de i iklik önerilerini TBMM Anayasa Uzla ma

Komisyonu’na sunmu , TÜRK-  uzmanlar
ça r  üzerine Komisyona gitmi  ve TÜRK- ’in
görü lerini anlatm lard r. Bunun yan  s ra
TÜRK- , di er emek ve meslek örgütlerinin 
olu turdu u “Anayasa Platformu, Türkiye 
Konu uyor” toplant lar na da kat lmakta, il il 
yap lan bu toplant larda TÜRK-  temsilcileri 
de yer almaktad r. Anayasa de i iklik
çal malar na halk n da kat l m n  öngören 
bu toplant lar n May s ay  sonuna kadar 
devam etmesi öngörülmektedir. Toplant lar n
tamamlanmas ndan sonra ortaya ç kan görü ler
TBMM Anayasa Uzla ma Komisyonu’na 
sunulacakt r.

TBMM gündemine gelen di er konularda ciddi 
bir çat ma tablosu sergileyen milletvekillerinin 
Anayasa Uzla ma Komisyonu çal malar na bu 
görüntüyü yans tmamalar  ve Anayasa’n n uzla ma
ile de i tirilebilmesi dile imizdir.

Konfederasyonumuz; Cumhuriyetimizin 
temel niteliklerini düzenleyen hükümler 
çerçevesinde; ça da  ve demokratik ilkeleri 
benimseyen, toplumsal ve bireysel özgürlükleri 
esas alan, hukukun üstünlü ü temeline oturan, 
erkler aras ndaki denge ve ahengi koruyan, 
uygarl k yolunda de i ime ve geli ime aç k,
toplumumuzun temel de erleriyle bütünle mi ,
demokratik, ekonomik ve sosyal haklar n özgürce 
kullan lmas na imkân sa layacak bir Anayasa 
istemektedir.

Devletin varl k nedeni, toplumu olu turan
tüm bireylerin refah ve huzurudur. Bu nedenle 
haz rlanacak anayasa toplumun tüm kesimlerinin 
temel hak ve özgürlüklerini güvence alt na almal ;
bu yönü ile ça da  demokrasilerin temel ilke 
ve kurumlar n n tamam n  kapsamal , özellikle 
demokratik yap n n olu mas na katk  sa layan
sivil toplum kurulu lar n n ve toplumun farkl
kesimlerini temsil eden bireylerin veya gruplar n
söz söyleme, ekonomik ve siyasi kat l m haklar n
geni letmelidir.

Haz rlanacak anayasa, çal anlar aç s ndan;
özellikle i çi-i veren kesimleri aras nda
uluslararas  normlar n benimsedi i hükümlere 
dayal , çal anlar n örgütlenme ve toplu hareket 
edebilme haklar na imkân veren bir felsefeye sahip 
olmal  ve dengeleri gözetmelidir.



Türk Metal Sendikam z tara-
f ndan her y l Dünya Kad n-
lar Günü’nde düzenlenen 

Kad n çiler Büyük Kurultay ’n n
17.si 8 Mart 2012 günü Ankara’da 
Büyük Anadolu Otel’de yap ld .
Kurultaya TÜRJK-  Genel Ba kan
Mustafa Kumlu, Genel Sekreter ve 
Türk Metal Sendikas  Genel Ba kan
Pevrul Kavlak, T SK Yönetim Kuru-
lu Ba kan  Tu rul Kutadgobilik, ILO 
Türkiye Temsilcisi Ümit Efendio lu,
MESS Genel Sekreteri smet Sipahi, 
AKP zmir Milletvekili lknur De-
nizli ve CHP Tekirda  Milletvekili 
Candan Yüceer konu mac  olarak 
kat ld lar.

Kurultay’da söz alan TÜRK-
Genel Ba kan  Mustafa Kumlu un-
lar  söyledi:

“Ya ad m z yer kürede adale-
tin ve bar n ancak ve ancak kad -
na yap lan negatif ayr mc l n son 
bulmas yla sa lanabilece ine olan 
inanc m  dile getirmek istiyorum. 
Biz erkekler anlamal y z ki, kad n
yarat c  gücü ve yetene inin, kad n
duyarl l  ve sa duyusunun, kad n
efkati ve merhametinin en küçük 

birimden, devlet yönetimlerine ka-
dar her alana yans mas n  engelle-
di imiz sürece, ne kadar ç rp n rsak
ç rp nal m, hayat n hiçbir alan na
kal c  bir bolluk ve bereket, kal c
bir huzur ve mutluluk getiremeyiz. 
Kad nlar na ac  çektiren bir dünya-
da, erkeklerin ve çocuklar n mutlu-
lu undan da bahsedilemez.

Bir ülkede kad na ili kin sorun-
lar n varl , o ülkenin sosyal ve 
ekonomik ya am n n sorunlu oldu-
unun en ciddi i aretidir. Toplum-

sal olarak kad nlar payla mc l n,
bilginin, fedakarl n ilk ö reticisi-
dir. Kad n n ö retmen olarak rolünü 
modern dünya ancak kre leri, çocuk 
bak m  ve e itimi ile ilgili kurumla-
r  tesis ettikten sonra daha iyi fark 
edebilmi tir. Kad nlar n toplum 
hayat nda oynad  rolü belirtmek 
için cinsiyet ayr mc l na dayanan 
ön yarg lar n y k lm  olmas  gerek-
mektedir. Kad nlar n insan yerine 
bile konulmad  toplumsal anlay -
lar n çok gerilerde b rak lmas  için 
büyük mücadeleler verilmi tir. Bü-
tün bunlara ra men günümüzde de 
o karanl k dönemlerin kal nt lar na
sahip ç kan anlay  ve uygulamala-

ra rastlamak mümkündür. Bilhassa 
kad n n çal ma hayat na at lmas  ile 
birlikte kar la t  olumsuz tav rlar,
kad n eme ini ve bedenini istismar 
konusu yapan zihniyetler, toplum-
sal geli menin önündeki en büyük 
engel ve sorun olarak durmaktad r.

Kad n n toplumsal hayata kat-
k lar n n yan nda ekonomik hayata 
kat l m n n yaratt  de erin de fark 
edilmesi artt r. Çal ma hayat nda
kad n n yer almas  insan n ve insan 
eme inin özgürle mesi bak m ndan
anlaml d r, önemli ve gereklidir. 
Üretim sürecinde ya anan kad n is-
tismar , o ülkenin geli mi li i aç -
s ndan ciddi sorunlar oldu unun
i areti say lmal d r. Cinsiyete dayal
ayr mc l kla kad n eme inin istis-
mar edilmesi, kad n kimli ine yöne-
lik bir de ersizle me problemine yol 
açmaktad r. Kad n eme inin daha 
dü ük ücretlendirilmesi de do ru-
dan do ruya eme e yönelik bir sal-
d r  anlam n  ta maktad r.

Türkiye’de cinsiyet ayr mc l
özellikle belli bölgelerimizde çocuk-
lar n e itim ça na ad m atmalar yla
birlikte ortaya ç kmaktad r. Cinsel 
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kültürün, e itli i alg layamad  du-
rumlarda, k z çocuklar n n ma du-
riyeti temelinde toplumsal geli me-
nin önü kesilmektedir. Ülkemizde 
e itim sürecinde, k zlar m z n er-
keklere göre ikinci planda kalmas
e itimli kad n zekas n n toplumsal 
payda içinde yer alabilmesine engel 
olmaktad r. E itilmi  kad n, sade 
eme i ile de il, bilgisiyle, kazand
nitelikleriyle de topluma çok ey ka-
tabilir. Toplumun bunlardan mah-
rum olmas  sadece bir ekonomik 
de er kayb  de il, sosyal de er kayb
yarat r.

Hepiniz ya yorsunuz, biliyor-
sunuz… Hiç birinizin i i i yerinde
bitmiyor… Evlerinize döndü ünüz-
de evinizdeki i  de sizi bekliyor… 
E iniz bekliyor, çocu unuz bekli-
yor… Varsa ya l  anneniz, baban z,
kay nvalideniz bekliyor… Elbette 
e iniz size yard m etmeli ama maa-
lesef ço u erkek o bilinç düzeyinde 
de il. Temizlik, yemek… yerinde
çal t n z süre kadar evde de çal -

yorsunuz…. Bu bak mdan kad n n

i  sürecinde istismar edilmemesi, 
psikolojik olarak tüketilmemesi, 
onun ve varsa küçük çocuklar n n
her türlü imkana sahip olmas  fev-
kalade önemlidir. Çal an kad n
say s  ne olursa olsun, i yerlerinde
kre  imkan n n bulunmas , modern 
toplumlarda çoktan geride b rak l-
m  bir sorun haline gelmi ken, ül-
kemizde kad nlar m z maalesef, i -
yerlerinde kre  olmad  için ya da 
kre  açmak için yeterli say da kad n
i çi bulunmad  için “evde çocuk 
bakmak” ya da “çal mak” aras nda
tercih yapmak durumunda kalabil-
mektedir. üphesiz sosyal devlet an-
lay n n en geni  bir ekilde hayata 
geçirilmesi gereken alan kad n ve 
çocuk alan d r. Kad nlar m z n tüm 
bu ma duriyetlerden kurtar lmas
gerekmektedir. Bu konuda devlete 
ve i verenlerimize büyük görev dü -
mektedir.

Türkiye Cumhuriyeti yeryüzün-
de yasal platformda e it i e e it ücret 
ilkesini ilk benimseyen ülkelerden 
birisidir. Buna ra men kayna n

Anayasa’dan alan “e itlik” ilkesi 
ço u zaman göz ard  edilmekte, ka-
d n i çilerimiz, “ucuz emek”, “yedek 
i gücü” ve kay t d  istihdam n her 
türlü kurals zl na mahkum edil-
mektedir. Biz, i verenlerin bu zih-
niyeti de i tirmelerini, devletin de 
sosyal hukuk format n  geni leterek
bu zihniyete kar  kad n eme ini ko-
ruyacak bir yakla m  benimsemesi 
gerekti ini dü ünüyoruz. Unutma-
yal m ki kad n  korumak çocuklar
korumakt r, aileyi korumakt r ve 
hatta erkekleri korumakt r.

Bugün ülkemizin gündeminde 
Ulusal stihdam Stratejisi yakla m
içinde “esnek çal ma biçimlerinin 
yayg nla t r lmas  ve yeni biçimle-
rin olu turulmas ”, özel istihdam 
bürolar na i çi kiralama yetkisi ve-
rilmesi”, “k dem tazminat n n fona 
dönü türülmesi”, “bölgesel asgari 
ücret” gibi bizlerin kar  ç kt  ko-
nular bulunmaktad r. Bunlar n bir 
bölümünün kad n istihdam n  art r-
maya yönelik oldu u ifade edilse de, 
bu hususlar n ete kemi e bürünmesi 

Kumlu:
“Çal ma
hayat nda var olan 
kurals zl klar n
yasala t r larak
kural haline 
getirilmesi ya da 
var olan haklar n
budanmas , kad n
ma duriyetinin
art r lmas
anlam na da 
gelecektir.”
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halinde bundan en büyük zarar  ka-
d nlar m z görecektir. Çünkü emek 
kar t  tüm hükümler en negatif 
biçimiyle kad nlar m za yans mak-
tad r. Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl ’n n bu yakla mlar , kad n
ma duriyetinin engellenmesi anla-
m nda da gözden geçirmesinde yarar 
bulunmaktad r. Çünkü çal ma ha-
yat m zda var olan kurals zl klar n
yasala t r larak kural haline getiril-
mesi ya da var olan haklar n budan-
mas , kad n ma duriyetinin art r l-
mas  anlam na da gelecektir. Üstelik 
bu yakla mlar Ulusal stihdam Stra-
tejisinde yer alan ço u olumlu yak-
la m  da gölgelemektedir.

Gazi Mustafa Kemal Pa a, kad n-
lar n hayat n her alan nda erkeklerle 
birlikte söz sahibi olmas  konusun-
da büyük bir hassasiyet göstermi tir.
O günlerden bu günlere Türk eko-
nomisi ve sosyal hayat nda pozitif 
birçok geli me ya anm t r. Ama bu-
gün hala ülkemizin bir bölümünde 
töre cinayetleri i lenmekte, kad n n
bireysel varl n  hiçe sayan zihniye-
tin bir ürünü olarak kad na yönelik 
iddet ülkemizde kol gezmektedir.

Tüm bu olumsuz yans malar n
bertaraf edilebilmesinde yasal yapt -
r mlar n önemi çok büyüktür ve hiç 
üphesiz ki hayat n her alan ndaki

kad n ma duriyeti, kar s nda yasa-
lar  bulmal d r. Ancak görülmekte-
dir ki, kad na dair kimi sorunlar n
nedenini, “kad na bak  aç s ndaki
çarp kl k” olu turmaktad r. En mü-
kemmel yasalar da ç kar lsa, kad n
ikinci s n f vatanda  olarak gören 
zihniyet tarihe gömülmedi i sürece, 
kad na ili kin sorunlar n ya anmaya
devam edece i aç kt r. Bu handika-
p  geni  ölçüde ve kal c  bir biçimde 
a abilmemizin tek yolu e itimdir.
Ya ananlar, çocuklar m z n ilkö -
retimden ba layarak kad n erkek 
e itli i konusunda e itilmesinin
zorunlulu unu; ayr ca yeti kin e i-
timleri konusunda da sosyal sorum-
luluk projelerine yer verilmesinin 
gereklili ini ortaya ç karm t r.

Kad nlar n siyasal karar alma sü-
reçlerinde yeterli düzeyde bulundu-
unu da söylemek zordur. Çal an

kad nlar n ba ta sendikalar olmak 
üzere siyasal partilerde, meclis-
te daha fazla yer ald  bir Türkiye 
hepimizin özlemidir. Bu elbette ki 
kotalarla sa lanabilir. Ama belki de 
daha anlaml  olan  kad nlar n e i-
tilmesinin önündeki engelleri kal-
d rarak, üretim sürecine daha aktif 
kat l mlar n  sa layarak, daha fazla 
e itlik imkan  vererek sa lamam z
olacakt r. Aksi takdirde kad nlara
bir eyi ba lama tarz ndaki yakla-

mlar hep tart ma konusu olmu -
tur, olmaya da devam edecektir.

Kad n i  gücünün ücretler içe-
risinde ald  pay da bütün e itlik
aray lar m za ra men hak etti i yer-
de de ildir. Biz bütün bu sorunlara 
ra men Türkiye’nin potansiyeline 
inan yoruz. Bilhassa Türkiye’nin 
demokratikle mesinin önündeki en-
geller kald r l p demokrasi kurum-
la t kça sorun çözme kabiliyetinin 
artaca na inan yoruz. Biliyoruz ki 
sosyal politika uygulamalar n n yay-
g nla t  bir zeminde kad n erkek 
tüm vatanda lar m z daha mutlu bir 
ülkede ya aman n gurunu hissede-
cektir.”

Kurultay’da aç  konu mas  ya-
pan TÜRK-  Genel Sekreteri ve 
Türk Metal Sendikas  Genel Ba kan
Pevrul Kavlak da unlar  söyledi:

“8 Mart 1857’de, yani bundan 
tam 155 y l önce Amerika’da tekstil 
i çileri greve ç kt . Bu grevci i çile-
rin ço unlu u kad nd . stedikleri,
ayr mc l a son verilmesi, 12 saati 
a an çal ma süresinin azalt lmas ,
yani daha insanca bir ya amd . Sa-
dece bu kadard . Bu kadar sade, bu 
kadar hakl  ve bu kadar insancayd .
Ama polis greve müdahale etti. Ço u
kad n 129 i çi, olaylarda hayat n
kaybetti. Onlar sadece kendileri için 
de il, bizim için, hatta çocuklar m z
için hayatlar n  hiçe sayd lar. On-
lar n, hayatlar  pahas na kazand

haklar, imdi bizim haklar m z oldu. 
Ölen i çi kad nlar ve onlar n hat ra-
lar  bizim en de erli miras m zd r.
An lar  önünde sayg yla e iliyoruz.

Aradan tam 155 y l geçti. Bugün, 
dünyan n her yerinde 8 Mart Dünya 
Kad nlar Günü kutlan yor. Peki ama 
kaç ki i bugünün anlam n  biliyor? 
Kaç ki i New Yorklu kad n i çileri
hat rl yor? Kaç ki inin onlar n mü-
cadelesinden haberi var? Her de er
gibi, Dünya Kad nlar Günü’nün de 
içi bo alt ld , anlam  yok edildi. Ba-
sit bir hediye alma, çiçek verme tö-
renine dönü türüldü. Biz, Türk Me-
tal olarak, Dünya Kad nlar Günü’nü, 
yeniden gerçek anlam na, hak etti i
yere ta maya kararl y z. Haf zam z-
da, emekçilerin haklar  için canlar -
n  veren o kad n i çiler… Akl m zda
mücadele… Gönlümüzde de insan-
ca bir ya am var. Kad n çiler 17. 
Büyük Kurultay ’n  i te bu bilinçle 
gerçekle tiriyoruz.

Birle mi  Milletler verilerine 
göre, dünyadaki i lerin yüzde 66’s
kad nlar taraf ndan görülüyor. Yani 
dünyan n yükü, kad nlar n omzun-
da. Ama kad nlar dünyadaki toplam 
gelirin sadece yüzde 10’unu al yor.
Daha da içler ac s  olan, kad nlar n
dünyadaki mal varl  oran , sadece 
yüzde 1. te bizim itiraz etti imiz
bu… Son verilmesini istedi imiz
haks z düzen bu… Üretirken kad -
n  erkekle e it sayacaks n, ama s ra
ücret vermeye geldi inde e it olma-
yacak... Al nteri dökerken erkekle 
e itsin diyeceksin ama s ra sosyal 
haklara gelince farkl  olacak. Tezgah 
ba nda, çal ma saatlerinde, perfor-
mans ölçümlerinde ayn s n z diye-
ceksin ama s ra yükselmeye, daha 
üst görevlere atamaya gelince dur 
diyeceksin... te düzen bu… “Böyle 
gelmi  böyle gider” diyenler olabilir. 
Ama biz onlardan de iliz. Biz, “emek 
en yüce de erdir” sözünü bir süs e -
yas  gibi duvara asanlardan de iliz.
Biz, bu sözü hayata geçirenlerdeniz. 
Biz emek en yüce de erdir sözünü 
al n terimizle çeli e nak  gibi i le-
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yenleriz. Biz Türkiye’nin en büyük 
örgütlü gücüyüz. Biz Türk Metaliz.

Dünya Ekonomik Forumu, her 
y l kad n erkek e itli i konusun-
da ülke raporlar  haz rl yor. Bütün 
dünyada tart mas z kabul gören 
rapor, bu y l da yay nlad . Türkiye, 
kad n erkek e itli i konusunda 135 
ülke aras nda 122’nci. Yani sonlar-
da. Ama daha da vahimi var. Türki-
ye, kad n n ekonomiye kat l m  ve 
i teki e itlik konusunda 132. s rada.
Sadece Suudi Arabistan, Pakistan ve 
Yemen’den daha iyi durumday z.
Ara t rma bununla da bitmiyor, ama 
devam etmeyece im. Daha fazla söze 
gerek yok, bu kadar  yeter. Bu kada-
r  bile bize ne durumda oldu umuzu
anlatmaya yeter. Bu kadar  bile bize 
neden ilerleme, geli me, ça da la -
ma yolunda tökezleyip durdu umu-
zu anlatmaya yeter.

Metal i çisi karde lerime sesle-
niyorum: Sizler bu yolun öncüsü ol-
mal s n z. Biz, Türkiye’nin en büyük 
örgütlü gücüyüz. Biz Türk Metaliz. 
Biz eme in ve ekme in temsilcisi, 
al n terinin bekçisiyiz. Ba kas ndan
bekleyemeyiz, tezgah ba nda kad n
erkek e itli ini biz sa layaca z.

Kad n erkek e itli i, ilerleme, 
ça da l k, uygarl k demek. Yani 
kad n erkek e itli i insan olmak de-
mek. Kad n erkek e itli i karanl k-
tan ayd nl a geçmek demek. Ama 
bak n, Türkiye’de kad nlar n yar -
dan fazlas  daha evliliklerin ilk gü-
nünde karanl a gömülüyor. Daha 
ilk günde, belki de hayat n n en 

güzel gününde e inden iddet görü-
yor. ehirlerde evli kad nlar n yüz-
de 20’si, köylerde ise yüzde 75’i e i
taraf ndan iddette maruz kal yor.
Aile içi suçlar n yüzde 90’ n  kad -
na kar  i lenen suçlar olu turuyor.
Bu çok karanl k bir tablo. Biz, bu 
karanl ktan kurtulmak için üzeri-
mize dü en görevi biliyoruz. Türk 
Metal olarak, üyemiz kad n i çile-
re, Türkiye’nin cefakar kad nlar na,
tüm dünyan n çileli emekçi kad n-
lar na söz veriyoruz: Bu karanl k
tabloyu düzeltmek için üzerimize 
dü eni yapaca z. E itlik için gere-
kirse üretimden gelen gücümüzü 
kullanaca z, gerekirse sosyal sen-
dikac l n öncüsü olarak kaynak-
lar m z  bu alana seferber edece iz.
Ve hepinize söz veriyorum, kad n-
erkek e itli i konusunda kad nlarla
birlikte erkek üyelerimizi de kap-
saml  bir e itimden geçirece iz. Bir 
yol bulaca z. Bu karanl ktan kur-
tulmak için, kad n n evinde huzur 
içinde ya amas , i inde al n terinin 
kar l n  almas , toplumda hak et-

ti i yere gelmesi, siyasette söz sahibi 
olmas  için bir yol bulaca z.

Bu yolun hangisi oldu unu as-
l nda hepimiz biliyoruz. Uygarl a,
ça da l a, ayd nl a giden yolun 
hangisi oldu unu çok iyi biliyoruz. 
Ama bu yolun zor bir yol oldu u-
nu da biliyoruz. Çünkü bu yolda 
çok mücadele etmemiz gerekiyor. 
Çünkü bu yolda bazen gelenekleri-
mizle, al kanl klar m zla, büyükle-
rimizle, bazen ç karlar m zla, bazen 
yasalarla, bazen de yaz l  olmayan 
kurallarla k yas ya mücadele etme-
miz gerekiyor. Hem de korkmadan, 
çekinmeden, geri ad m atmadan. Bu 
yolda ancak böyle ilerleyebiliriz. Bu-
nun için de yürek gerek, mangal gibi 
yürek gerek.

Ya eve mahkum edilmi  kad nla-
r n oldu u bir ülkede ya ayaca z ya 
da kad nlar n özgürce çal aca  bir 
ülkede… Ya ayn  tezgahta birlikte 
çal t m z kad n i çinin sömürül-
mesine seyirci kalaca z ya da onun 
haklar  için mücadele edece iz… Ya 
iddetin ve nefretin konu tu u bir 

Kavlak:
“Tezgah ba nda
kad n erkek 
e itli ini biz 
sa layaca z.”
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evde ya ayaca z ya da a k n ve sev-
ginin… K sacas  arkada lar m; Ya 
böyle gelmi  böyle gider diyece iz
ya da yeni bir yol bulaca z… Ya ka-
ranl a teslim olaca z ya da ayd nl -
a ko aca z…”

Adana Toplant s
8 Mart Dünya Kad nlar Günü, 

Konfederasyonumuzun Adana’da 
yapt  toplant yla da kutland .
Genel E itim Sekreterli imizin
Sa l  ve Güvenli i Semineri’nin 
ilk günü kad n i çilerimize ayr ld .
Burada bir konu ma yapan TÜRK-

 Genel E itim Sekreteri Ramazan 
A ar, unlar  söyledi:

“Yap lan yasal düzenlemelerle 
ülkemizde var olan cinsiyetçi top-
lum yap s  sürmekte, kad nlar n top-
lumsal cinsiyet e itli i için verdikleri 
mücadelenin önüne yeni engeller 
ç kar lmaktad r. Toplumumuzda ka-
d nlar n “birey” olarak de il, “anne” 
ve “e ” olarak görülmesi, kad nlar n
i gücü piyasas na kat l m n n önün-
deki en temel engeldir. Çocuk, ya l
bak m , ev i leri kad nlar n görevi 
olarak görülmektedir. Erkeklerin bu 
yükü payla mamas , sosyal destek 
hizmetlerinin yetersizli i, var olan 
hizmetlerin pahal  olmas  kad nlar n
i gücüne kat l m n  etkilemektedir. 
Kad nlar n e itim düzeylerinin dü-
üklü ü, vas fs zl  ve kay tl  sek-

törde istihdam olanaklar n n k s tl
olu u, kad nlar n daha çok kay t d
sektörde istihdam edilmesine neden 
olmaktad r. Kay t d  istihdam ve 
güvencesiz esnek çal ma modelleri 
kad nlar n çal ma hayat nda ya ad -

 sorunlar aras nda yer almaktad r.
Kay t d  çal ma, sosyal güvenceden 
ve örgütlenmeden yoksun, dü ük
ücretli çal may  beraberinde getir-
mektedir. verenlerin ve hükümetin 
gündeminde yer alan esnek çal ma
modelleri ise kad nlar  tam zamanl
ve güvenceli istihdamdan uzakla t r-
makta, geleneksel cinsiyet rollerinin 
devam ettirilmesini sa lamaktad r.

Güvencesiz esnek çal ma modelleri, 
kad nlar n “ideal e ” ve “ideal anne” 
rollerinin kolayl kla devam ettirile-
bilmesini sa layaca ndan özellikle 
tercih edilmekte olup, erkek egemen 
yap n n de i mesinin önünde de bü-
yük bir engel olarak durmaktad r.

Kay t d  sektörde istihdam edi-
len kad nlar n sendikala mas  müm-
kün olmad ndan, kad nlar, yasal 
ve sosyal haklara sahip olamamak-
tad r. Kay t d  sektörde, çal ma
saatlerinin uzunlu u, i  sa l  ve 
güvenli i kurallar n n ihlal edilme-
si, ücretlerin asgari ücretin alt nda
olmas  ve ücretlerin zaman nda al n-
mamas  gibi genel sorunlar ne yaz k
ki y llard r çözülememi tir.

Kad n bir birey olarak de il,
daha çok ailenin bir parças  olarak 
anlaml  görülmektedir. Dolay s yla
tüm düzenlemeler de bu yönde ya-
p lmaktad r. Oysa mevzuatta yap la-
cak tüm de i ikliklerde kad n, top-
lumun ve ailenin bir parças  olarak 
de il, öncelikle bir “birey” olarak 
dü ünülmelidir.

Kad n ve k z çocuklar n n e iti-
mine önem verilmelidir. K z çocuk-
lar n n erken ya ta evlendirilmeleri 
konusu bir devlet sorunu olarak ele 
al nmal  ve ilgili kurum ve kuru-
lu larla bir araya gelinerek konuya 
ili kin politikalar üretilmelidir. Üc-
ret politikalar nda kad nlara yönelik 
yap lan ayr mc l n ortadan kald -
r lmas  sa lanmal d r.

Kad n n i gücü piyasas na kat l -
m n n önündeki en büyük engeller-
den biri olan bak m hizmetlerinin 
kad n n sorumlulu undan al nmas
için devlet, i çi ve i veren i birli i
yapmal d r. Çocuklar n güvenilir, 
kaliteli ve ücretsiz kre  ve bak m
yurtlar nda bak m  sa lanmal d r.
Kre  ve bak m yurdu açma kriteri 
sadece kad n i çi say s na ba lanma-
mal d r.

Bilinç ve dayan ma ruhuyla mü-
cadele edecek, her zamankinden gür 

bir sesle beklentilerimizi siyasal ikti-
darlardan talep edece iz. “Ekmek ve 
Gül”, yani e it bir ücret ve insanca 
çal ma ko ullar  istiyoruz. AB ülke-
lerinde oldu u gibi, kad n i çilerin
yüzde 50-60 oran nda çal ma haya-
t na kat l mlar n  istiyoruz.”

Anayasa
Platformu
8 Mart’  Kutlad

Yeni anayasa için söz, bu kez ka-
d nlardayd . 8 Mart Dünya Kad nlar
Günü dolay s yla sadece kad nlar n
kat l m yla Ankara’da “Anayasa Va-
tanda  Toplant s ’ düzenlendi. Ana-
yasa Platformu ad  alt nda bir araya 
gelen 13 meslek örgütü ve sivil top-
lum kurulu unun toplant s  TOBB 
ETÜ’de yap ld . Toplant ya, TBMM 
Ba kan  Cemil Çiçek, TBMM Ana-
yasa Uzla ma Komisyonu’nun AKP, 
CHP, MHP ve BDP’li üyeleri, Anaya-
sa Platformu Üyeleri, yerel ve ulusal 
sivil toplum kurulu lar  temsilcileri 
ve yedi bölgeden kad nlar kat ld .

Toplant da Konfederasyonumu-
zu Genel Mali Sekreter Ergün Atalay 
temsil etti. Atalay burada yapt  ko-
nu mada unlar  söyledi:

“Bugün ülkemizde kad nlar m -
z n ve özellikle de çal an kad nlar -
m z n sorunlar  vard r. Bu sorunlar 
hayat n her alan nda kendisini gös-
termektedir. Kad nlar m z ne yaz k
ki çal ma ya am nda “ucuz emek” 
ve “yedek i gücü” olarak dü ünül-
mektedir. Kay t d  istihdam n en 
önemli kayna n  kad nlar olu tur-
maktad r. Esnek çal ma biçimle-
rinin en olumsuz hallerini kad n
i çilerimiz ya amaktad r. Dü ük
ücretle, sosyal güvenceden ve örgüt-
lenmeden yoksun istihdam biçim-
lerine en çok kad n i çilerimiz mu-
hatap k l nmaktad r. Özelle tirilen
i yerlerinde önce kad nlar m z i ten
ç kar lm t r. Kad n emekçiler çok 
a r çal ma ko ullar na dayanmak 



9
zorunda kalm lard r. Geçti imiz
y llarda, kapal  bir minübüsün için-
de sele kap larak hayatlar n  kay-
beden kad nlar m z  dü ündükçe,
benim burada anlatmak istediklerim 
daha aç k bir biçimde anla labilir.

Di er yandan kad nlar m z ne 
yaz k ki töre cinayetlerine, can ka-
y plar na varan aile içi iddete ma-
ruz kalmaktad r. Kad nlar m z gü-
vencesizdir, korumas zd r, her türlü 
istismara aç kt r. Tüm bu olumsuz 
yans malar n bertaraf edilebilme-
sinde yasal yapt r mlar n önemi 
çok büyüktür. Ancak hayat n her 
alan ndaki kad n ma duriyetini gi-
dermek için, kad nlar m z için ge-
reken bütün düzenlemeler anayasal 
güvenceye al nmal d r. Biz ba ta
kad n i çilerimiz olmak üzere, tüm 
çal anlar m z için insan onuruna 
yara r bir i  sa lanmal d r. Ba ta
kad nlar m z olmak üzere, herkese 
i  güvencesi, sosyal güvenlik, sa l k,
e itim, i  sa l  ve güvenli i haklar
verilmelidir. Ayr mc l n her türü 
ile mücadele etmek ve e itli i sa la-
mak için önlemler al nmal d r.”

BASS Kad n
çiler Paneli
Konfederasyonumuza ba l

Banka ve Sigorta çileri Sendikas
(BASS) Dünya Kad nlar Günü dola-
y s yla 10 Mart 2012 günü Afyon’da 
bir toplant  düzenledi. Toplant ya
TÜRK-  Genel Mali Sekreteri Er-
gün Atalay, Vak fbank Yönetim Ku-
rulu Ba kan  Halil Aydo an, BASS 
Genel Ba kan  Turgut Y lmaz ve çok 
say da sendika üyesi kat ld .

Toplant da konu an BASS Genel 
Ba kan  Y lmaz, Sendika olarak töre 

cinayetlerine ‘hay r’ dediklerini ifa-
de ederek, “Ayr mc l a, tacize hay r
diyoruz, bu tip olaylar n ya anma-
mas n  temenni ediyoruz. Ama ma-
alesef ülkemizde bu tip olaylar hala 
ya an yor” dedi.

Genel Mali Sekreter Ergün Atalay 
ise, TBMM’nin Türk milletine yeni 
bir Anayasa sözü oldu unu ifade 
ederek, “Birkaç y l önce stanbul’da
bir sel felaketi oldu. 8 kad n i çimiz
can verdi. stanbul’da Davutpa a’da-
ki patlamadan dolay  kad n , erke i
birçok i çimiz can verdi. Bunlar n
sebebi ülkedeki kay t d l k. Ka-
y t d n n en büyük ma durlar  da 
kad nlar. Bu ülkeden merdiven alt
çal an i yerlerinde ço unlukla ka-
d nlar var. Büyük bölümü asgari 
ücretle çal yor. çlerinde sigorta-
s  olmayanlar ço unlukta. Dünya 
Ekonomik Forumu 160 ülkede ara -
t rmaya yapm . Bu ülkeleri kad n
haklar  bak m ndan incelemi . Ne 
yaz k ki ülkemiz bu s ralamada çok 
gerilerde. Türkiye ancak 114’üncü 
s rada yer al yor. Benim ülkeme bu 
s ralama yak m yor” dedi. 

Atalay, TÜRK- ’in uzun y llar-
d r kad n i çiler konusunda çal -
malar yapt n , bu ülkede kad n n
ad  yokken TÜRK- ’in Kad n çiler
Bürosu kurdu unu söyledi. Kad n-
lar m z n ve özellikle de kad n i çi-
lerin sorunlar n n yaln zca 8 Mart 
geldi inde ele al nmas n n sak nca-
lar na da de inen Atalay, ülkede ka-
y t d l n önlenmemsi durumun-
da birçok sorunu çözmenin çok zor 
oldu unu sözlerine ekledi.



TÜRK-  Yönetim Kurulu 31 
Ocak 2012 günü Ba bakan Re-

cep Tayyip Erdo an’  makam nda
ziyaret etti.

Ziyarette Genel Ba kan Mustafa 
Kumlu, Genel Sekreter Pevrul Kav-
lak, Genel Mali Sekreter Ergün Ata-
lay ve Genel E itim Sekreteri Rama-
zan A ar bulundu.

Ziyarette ayr ca Çal ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakan  Faruk Çelik de 
yer ald .

Ba bakan Erdo an’la yap lan gö-
rü mede TBMM gündeminde bulu-
nan Toplu li kileri yasa tasar s
ve çal ma ya am n n güncel sorun-
lar  üzerinde görü  al veri inde bu-
lunuldu.

TÜRK-  Yönetim Kurulu görü -
mede, TBMM gündemindeki Toplu 

li kileri yasa tasar s ndaki baz
düzenlemelerin çal ma bar n  bo-
zacak nitelikte oldu unu Ba bakan
Erdo an’a aktard . Ba bakan Recep 
Tayyip Erdo an, TÜRK- ’in hakl
talepleriyle ilgili gereken çal mala-
r n yap laca  konusunda ilgililere 
talimat verdi.
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TÜRK-  Yönetim Kurulu Ba bakan  Ziyaret Etti

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 7 
ubat 2012 günü TBMM gün-

deminde bulunan Toplu li kileri
yasa tasar s  ve çal ma ya am n n
güncel sorunlar n  görü mek üzere 
topland .

Toplant da yasa tasar s n n ge-
tirdi i düzenlemeler üzerinde görü
al veri inde bulunuldu.

Ba kanlar Kurulu Üyeleri tasa-
r yla ilgili görü  ve dü üncelerini
aktar rken Genel Ba kan Mustafa 
Kumlu da TÜRK- ’in tasar yla il-
gili yapt  giri imler hakk nda Ba -
kanlar Kurulu’na bilgi verdi.

Ba kanlar Kurulumuz Topland



eker-  Sendikam z taraf ndan
düzenlenen ‘ ekerin Gelece-
i-Sektörde Y ld z Ülke Ola-

biliriz’ konulu sempozyum 12-13 
Ocak 2012 günlerinde Büyük Ana-
dolu Oteli’nde yap ld . Sempozyu-
ma TÜRK-  Genel Ba kan  Mustafa 
Kumlu, Genel Sekreter Pevrul Kav-
lak, Genel Mali Sekreter Ergün Ata-
lay, Genel E itim Sekreteri Ramazan 
A ar ve Genel te kilatland rma Sek-
reteri Nazmi Irgat da kat ld .

Sempozyumda ayr ca, TBMM’de 
grubu bulunan siyasi partilerin 
temsilcileri, di er siyasi partilerin 
yöneticileri, sendikalar m z n genel 
ba kanlar  ve yöneticileri ve akade-
misyenler de yer ald .

Sempozyum aç l  konu mas n
yapan eker-  Sendikas  Genel Ba -
kan sa Gök, “Geriye dönük son 10 
y la bakt m zda eker-  Sendikas

olarak oldukça yo un bir mücadele-
yi geride b rakt k. zlenen özelle tir-
me politikalar , uygulanan tar msal
düzenlemeler eker sektörünü ve 
pancar tar m n  do rudan olumsuz 
etkilemektedir. Bugün eker sanayi 
ad na at lacak yanl  ad m n ülke-
mizin sosyoekonomik geli melerine
nas l gölge dü ürece ini, milli so-
runlar m za çözüm ararken, ç kmaz
yola nas l sevk edilece imizi fark n-
dal  ile hareket ediyoruz” dedi.

Özelle tirme yoluyla eker sana-
yinin bütünlü ünü koruyamayaca-

n  ifade eden Gök, üretim yapan 
birçok tesisin kapanma tehlikesiy-
le kar  kar ya kalaca n  ve Do u
ve Güneydo u Anadolu’daki eker
fabrikalar n n kapat lmas yla bölge-
de i sizli in artaca na dikkati çek-
ti. eker sektöründe, 2000 y l nda
Türk eker’in özelle me kapsam na

al nd n  kaydeden Gök, pancar 
eker potalar n n dü ürüldü ünü ve 

ülkenin ni asta bazl eker potalar
ile tan t n  söyledi. Özelle me sü-
recinde her kesim ile bilgilendirme 
toplant lar  gerçekle tirildi inin alt -
n  çizen Gök, ülke ekonomisinde e-
ker sanayisi ad na üzerlerine dü eni
yapt klar n  belirtti. Gök, “Türkiye, 
Tekel’de ya anan ba ar s z özelle -
tirme örneklerine bir yenisini daha 
eklemek üzeredir. Polonya, ya ad -

 tecrübeden ders ç kar yor ve geri 
ad m at yor. Fransa’da ayn ekilde
kamula ma yoluna gidiyor, bu nok-
tada Türkiye neden bile bile bir yan-
l a sürükleniyor, gereken tecrübeyi 
edinemiyor” dedi. Geli en ve h zla
de i en dünyada ya ananlara kar
kay ts z kalmak istemediklerini be-
lirten Gök, ekerde d a ba ml  ol-
mak istemediklerini söyledi.
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eker-  Sendikas  Genel Ba kan sa Gök:

“Özelle tirme politikalar  ayak 
ba  haline getirilmemelidir.”
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“Ülkemiz, son büyük ekonomik 
krizin ülkemize yans yan a r so-
nuçlar n , de i im sorunlar yla bir-
likte ya amaktad r. Bütün ümidimiz 
ve güvenimiz, bu sorunlara ra men
Türkiye’nin sahip oldu u büyük 
potansiyeldir. Bu potansiyelin içe-
risinde, küçük giri imcilerin, dünya 
çap nda pazar mücadelesine giren 
ihracatç lar n, içeride ve d ar da
rekabet edebilme artlar n  adeta 
t rnaklar yla kaz yarak elde etmeye 
çal an üreticilerin ve hiç üphesiz
eme in vazgeçilmez bir yeri bulun-
maktad r.

Biz, Türkiye’nin ekonomik bü-
yümesini sürdürebilmesi için her 
türlü fedakârl  yapmaya haz r z.
Ama ekonomik büyümeyle sosyal 
politikalar n mutlaka paralel gitme-
si, birbirini desteklemesi gerekti ine
inan yoruz. Biz, Türkiye büyürken, 
sosyal taraflar n n da, kar l kl  an-
lay  içinde yüzlerini gülümsetecek 
bir sosyal bar n gerçekle mesini
istiyoruz. Bu bar n sa lanabil-
mesinin ise ekonomik politikalar
destekleyen sosyal politikalar n uy-
gulanmas na ba l  oldu unu dü ü-
nüyoruz.

Türkiye’ de son 15 y ld r uygu-
lanan özelle tirme politikalar , ço u
kez sosyal bar  bozan, üretim yap -
s n  gerileten sonuçlara yol açm t r.
Özelle tirmelerle paha biçilmez de-
erdeki kamu kaynaklar  heba edil-

mi , özelle tirme gelirleri de hiçbir 
yaraya merhem olmam t r. Özelle -
tirilen her i yerinde i sizle tirme ve 
sendikas zla t rma ya anm , bu du-
rum toplumsal dengelerin daha da 
bozulmas n  beraberinde getirmi tir.

eker sektöründe ya anan özel-
le tirme süreci ise özelle tirmelerin
ülkemize verdi i zarar n son halka-
lar ndan biri olarak görülebilir. Bu-
gün eker sanayinin ülke üretimine 
katk lar  dikkate al nd nda, bu 
sektörde gerçekle tirilecek özelle -
tirme uygulamalar n n ne kadar yan-
l  oldu unun yan  s ra ekonomi-
mize verece i zararlar da rahatl kla
görülebilecektir.

eker endüstrisi, her y l üretti i
ürünlerle ülkemiz ekonomisine mil-
yar dolarla ifade edilebilecek büyük-
lükte katk  sa lamaktad r. Yakla k
üç milyar dolar civar ndaki bu katk -
n n yan  s ra do al eker üretilirken 
ba ka nelerin üretildi ini de dikkat-
le de erlendirmek gerekmektedir. 
Bu ürünler içerisinde besicilikte 
kullan lan çe itli yemler, kimya en-
düstrisinde kullan lan çe itli ürün-
ler, enerji kaynaklar  bulunmakta-
d r. eker endüstrisinin elektronik 
ayg tlar fabrikas  ve makine fabrika-
lar , bugün ülkemizi fabrika yapan 
bir ülke konumuna getirmi tir. Ge-
ni  bir tar msal faaliyet ve istihdam 
alan  olan eker endüstrisi y lard r

özelle tirilecek diye hiçbir yat r m
yap lmamas na ra men bünyesinde 
bulunan fabrikalarla, Türkiye’nin 
sa l kl  beslenmesine önemli bir 
katk  yapmaktad r. eker fabrika-
lar , üretti i do al ekerle, GDO’lu 
ürünlerden elde edilen sa l ks z tat-
land r c lar n ve ni asta bazl eker
denilen, ba ta kanser olmak üzere 
birçok hastal a yol açt  bilinen, 
telafisi imkâns z sonuçlara yol açan 
bir felaketin de önüne geçmektedir.

Ayr ca eker endüstrisi bünye-
sindeki ba ta Erzurum, Kars, Er-
ci , A r , Erzincan ve Mu  olmak 
üzere Do u ve Güneydo u Anado-
lu Bölgesi’nde bulunan fabrikalar, 
çiftçisinden, hayvan yeti tiricisine,
pazar ndan, sofras na kadar hem 
üretti i ürünlerle, hem yaratt  is-
tihdamla büyük bir sosyal destek 
olu turmaktad r. Bugün ekerde
sürdürülmek istenen özelle tirme
politikalar , Do u ve Güneydo-
u Anadolu Bölgesi’nin bu üretim 

imkân ndan sa lad  istihdam ba ta
olmak üzere, bütün sosyal destek-
lerin kaybolmas na yol açacakt r.
Güneydo u Anadolu’yu kalk nd r-
mak için çare aranan ve bu amaçla 

Kumlu:
“TÜRK- , eker-“TÜRK- , eker-
Sendikam z n bu mücadelesini Sendikam z n bu mücadelesini 
tüm gücüyle desteklemektedir”tüm gücüyle desteklemektedir”
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çe itli te vikler verilen bir dönemde, 
verilen hiç bir te vik, bu üretim gü-
cünün yerini tutamayacakt r. Yine 
sürdürülen bu özelle tirme politika-
lar yla, özellikle ehir merkezlerinde 
bulunan fabrika arazilerinin yaratt -

 rant nedeniyle fabrikalar n kapa-
t lmas  beklenen bir sonuçtur.

Özelle tirilen kurulu lar n
önemli bir k sm n n üretim d na
ç kar lmas  ya da yüksek kâr elde 
etme imkân n n kayboldu u sü-
reçte, eker ithalat nda patlama ya-
ratacak sonuçlar n ortaya ç kmas
kaç n lmazd r. GDO’lu ürünlerden, 
ni asta bazl ekere dayanan ithala-
t n insan m z n sa l n  tehdit etti i
dü ünülürse, bütünüyle bir memle-
ket meselesiyle kar  kar ya oldu u-
muzu söylemek abart l  bir yakla m
olmayacakt r. Say n Cumhurba -
kan n n, Say n Ba bakan n, bu ger-
çekleri özelle tirme bürokratlar n n
perspektifinden de il, konunun uz-
manlar ndan dinleyerek, meseleye 
sa duyuyla yakla mas  gerekti ini
dü ünüyorum.

Henüz vakit vard r ve yanl tan
dönmek mümkündür. Hükümet, 
Türk eker özelle tirmesini durdur-
mal d r. Bu, ülkemiz için bir ihtiyaç, 
bu tesislerde çal an insanlar m z ve 
aileleri için de bir zarurettir. eker-

 Sendikam z, mevcut fabrikalar n
revize edilerek teknolojilerinin ye-
nilenmesini, eker fabrikalar n n sa-
dece Avrupa ülkeleri aras nda de il,
dünya ülkeleri aras nda parmakla 
gösterilecek karl  kurumlar haline 
dönü türülmesini, GDO’lu m s rlar
ile Ni asta Bazl eker kotalar n n
AB ülkeleri seviyesine dü ürülerek,
eker pancar  üretiminin destek-

lenmesini, ithalat na izin verilen 
GDO’lu m s rlar yerine katk s z ve 
m s rdan çok daha sa l kl , verim-
li ve ucuz olan eker pancar ndan
elde edilen küspenin hayvanc l k
sektöründe kullan lmas  yönünde 
kanunun ç kart lmas n , devletin e-
ker sektörüne yönelik finans katk s
yapmas n  istemekte ve bu talepler 

için örnek bir mücadele vermekte-
dir. TÜRK- , eker-  Sendikam -
z n bu mücadelesini tüm gücüyle 
desteklemektedir.”

Sempozyumda söz alan AK Par-
ti Malatya Milletvekili Öznur Çal k,
CHP Genel Ba kan Yard mc s  Gök-
han Günayd n, MHP Genel Ba kan
Yard mc s  Hamit Ayano lu, BDP 

rnak Milletvekili Hasip Kaplan, 
Saadet Partisi Genel Ba kan Yard m-
c s lyas Tongüç, HAS Parti Genel 
Ba kan Yard mc s  ve eski Tar m
ve Köyi leri Bakan  Musa Demirci, 
Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birli-
i (PANKOB RL K) Genel Müdürü 

Fahrettin Tan da eker- ’in müca-
delesine destek verdiler.

Sempozyum son oturumunun 
ard ndan sempozyum sonuç bil-
dirgesi eker-  Sendikas  Genel 
Ba kan sa Gök taraf ndan okun-
du. “ ekerin Gelece i-Sektörde
Y ld z Ülke Olabiliriz” sempozyu-
munun uluslararas  düzeyde her 
y l belirlenen gün ve saatte düzen-
lenerek geleneksel hale getirilece i
kaydedilen aç klamada, u ifadele-
re yer verildi:

“Sempozyumun bundan böyle 
kat l mc  sivil toplum kurulu lar -
n n da görü  ve önerileri do rul-
tusunda, ‘Türkiye 
eker Platformu’ 

ad  alt nda yeni bir 
olu um eklinde
gerçekle tirilmesi 
dü ünülmektedir. 
Kurulmas  dü ünü-
len Türkiye eker
Platformu, bundan 
sonraki dönemde 
isimleri belirlenecek, altyap s  ve 
tüzü ü olu turulacak olan men-
sup üye kurulu lar  ile ilk etap-
ta dönem sözcülü ünü eker-
Sendikas ’n n yapaca  ortak bir 
bas n toplant s  ile kamuoyunun 
kar s na ç kacak, amaç ve he-
deflerini burada aç klayacakt r.
Sempozyumda sanayimizin tüten 
bacalar , ülkemizin en büyük kat-
ma de er yaratan biri olan eker
sektörü ve fabrikalar n n özelle -
tirilmesi sürecinde Dan tay’ n
verdi i kararlar n kendini inkar, 

i çi ve çiftçiyle alay eden karar-
lar oldu u kanaatine var lm t r.
Platform üyesi tüm sivil toplum 
kurulu lar , eker-  Sendikas ’n n
ube ba kanl klar  arac l yla böl-

gelerinde ortak bas n aç klamalar
yapacak, iktidar ve muhalefet par-
tilerini ziyaret ederek, kamuoyu 
bilgilendirmeleri ve yerel medyada 
eker fabrikalar n n özelle tirilme

sürecinde ekonomi ve sa l k bo-
yutunu masaya yat racakt r. Ço-
ulcu, kat l mc  bir toplum yap s -

n n olu mas n  sa lamak suretiyle 
temel bazda projeler 
üretilerek kaynak 
sa lanacak ve bun-
lar uygulamaya ge-
çirilecektir. E itim,
sosyal refah ve is-
tihdam konular nda
hükümet politikala-
r na paralel ya da al-
ternatif sorumluluk-

lar üstlenilecektir. Türkiye eker
Platformu üyesi kurulu lar, eker
fabrikalar n n özelle tirilmesinin
eklen yanl  oldu u kanaatinden 

hareketle özelle tirilme kapsam n-
daki mevcut eker fabrikalar n n
eker pancar  ürercilerine, i çilere,

ta ma sektörüne, sulama birlikle-
rine, ziraat odalar na, yöre esnaf
ve halk n içinde bulundu u yeni 
bir olu uma devredilmesi gerekti-
i ve bundan sonra bu yönde ha-

reket etmek üzere ortak kararlar 
alacakt r.”

Sonuç Bildirgesi



UNI IKEA Küresel Sendikalar 
Birli i toplant s  6-8 Mart 
2012 günlerinde stanbul’da

yap ld . IKEA’da örgütlenen tüm 
sendikalar stanbul’da bir araya ge-
tiren toplant  sonunda, sendikalar 
birli i olu turuldu. Dünya genelinde 
faaliyet yürüten IKEA ma azalar nda
çal an i çiler küresel sendikalar n
deste i ile güçlerini birle tirdi.

Böylece bugüne kadar yüzler-
ce küresel sözle me imzalayan UNI 
(Uluslararas  Sendikalar A ) Küre-
sel Sendikas , dünya genelinde imza-
lad  küresel sözle melere bir yeni-
sini daha ekledi.

IKEA’da örgütlenen tüm sendi-
kalar n kat l m  ile gerçekle ecek
toplant , Koop-  Sendikas ’n n ev 
sahipli inde gerçekle ti. Koop-
Sendikas  Genel Ba kan  Eyüp Alem-
dar, toplant n n aç l nda yapt
konu mada, IKEA i yerlerinde er 
ya da geç örgütleneceklerini, bunu 
ba armak için uluslararas  sendikal 

deste e ihtiyaç duyduklar n  söyledi. 
Alemdar, tüm iyi niyetli sosyal diya-
log çabalar na ra men, IKEA i vere-
ninin sendika kar t  tutumunu sür-
dürdü ünü, bu tutumunda devam 
etmesi ve sendikaya üye olan i çileri
i ten atmas  durumunda, tepkileri-
nin sert olaca n  söyledi.

Toplant ya kat lan TÜRK-  Ge-
nel Sekreteri Pevrul Kavlak da bir 
konu ma yapt . Kavlak konu mas n-
da unlar  söyledi:

“19. yüzy lda sanayi devrimi ko-
ullar nda ortaya ç kan Avrupa i çi

s n f , o dönemin zor ko ullar nda
hak ve özgürlükler mücadelesi ver-
mi tir. Bugün tüm dünyada i çiler
ad na kazan lm  ne kadar hak var-
sa, büyük oranda Avrupa i çi s n -
f n n mücadeleleri sonucunda elde 
edilmi tir. Bugünlerde korumak için 
mücadele verdi imiz “sosyal devlet” 
olgusu, o günün mücadeleleri sonu-
cunda ortaya ç km t r. Bugün sosyal 

devletin unsurlar  olan sosyal güven-
lik hakk ndan i çi sa l  ve güvenli-
ine, e itim ve sa l k hakk na kadar 

birçok hak, sosyal devletin olmazsa 
olmazlar  olarak anayasalara, yasala-
ra girmi tir. Avrupa’da 1940’l  y llar-
dan itibaren ortaya ç kan uluslara-
ras  sendikal örgütlenmeler yoluyla, 
bu birikim geli mekte olan ülkelere 
aktar lm , bu ülkelerin sendikal ha-
reketleri, Avrupa i çi s n f n n kaza-
n mlar ndan yararlanma imkan  bul-
mu tur.

Ülkemizde ise, i çi hareketi 60’l
y llardan sonra etkinlik kazanm ,
grev ve toplu i  sözle mesi haklar
ancak bu dönemde yasal güvenceye 
kavu mu tur. Ülkemizde ya anan
bu geli mede de, Avrupa i çi s n -
f n n kazan mlar n n ve gücünün 
etkisi büyüktür. O dönemde birçok 
geli mekte olan ülke gibi, Türkiye 
de, Avrupa i çi s n f n n kazan mla-
r ndan yararlanma ans na sahip ol-
mu tur.
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TÜRK-  Genel Sekreteri Pevrul Kavlak:

“Yabanc  yat r mc lar ülkemize geldiklerinde çok farkl  bir 
niteli e bürünüyorlar. Yat r m yapt klar  di er ülkelerde 
çal anlar  sendikal yken, Türkiye’deki i çilerinin
sendikala mas ndan rahats zl k duyuyorlar.”
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Ancak dünyam z bugün art k
ba ka bir süreçten geçmektedir. Kü-
reselle me olgusuyla birlikte ortaya 
ç kan geli meler, özellikle de bizim 
gibi ülkelerde, i çi hareketi aç s ndan
vahim bir tablonun ortaya ç kmas na
neden olmaktad r. Hedef, insanl n
en önemli kazan mlar ndan biri olan 
sosyal devlettir. Sosyal devletin kaza-
n mlar n , küresel güçlerin talepleri 
do rultusunda ortadan kald rmakt r.
Küresel güçlerin amac ; sanayi dev-
rimiyle birlikte örgütlenmeye ba -
layan, önemli kazan mlar elde eden 
emekçilerin örgütlü gücünü yok et-
mektir. Amaç; emekçilerin, daha iyi 
bir ücret ve daha iyi bir ya am ve ça-
l ma ko ullar  için verdikleri müca-
delenin öncülü ünü yapan örgütleri 
olan sendikalar  bitirmektir. Dünya-
da ve sendikal haklar n geli me a a-
mas nda olan ülkelerde, sendikal ha-
reket dört duvar içine hapsedilmek 
istenmektedir. Emekçiler bir lokma 
bir h rkaya mahkum edilmekte, hak 
arama unutturulmaktad r.

Küresel sermayenin hedefi, sos-
yal güvenlik haklar n , ücretsiz e i-
tim ve sa l k haklar n , k dem taz-
minat  haklar n , örgütlenme, grev 
ve toplu sözle me haklar n  ortadan 
kald rmakt r. Esnek çal ma model-
lerini emekçilere dayatmakt r. Uy-
gulanan neoliberal politikalar n en 
belirgin sonuçlar ndan biri de i sizli-
in yayg nla mas d r. Dünyan n ege-

menlerinin ülkelere biçti i ekono-
mik modellerle, ucuz eme e dayal ,
dü ük katma de erli, dü ük tekno-
lojili üretim yap lar  adeta dayat l r
hale gelmi tir. Bunun sonucu olarak 
da ya amakta oldu umuz ekonomik 
kriz, ba ta çal anlar olmak üzere dar 
ve sabit gelirli kesimlerin hayat n  alt 
üst etmi tir.  kaybetme korkusu 
bir karabasan haline gelmi , sosyal 
devlet olgusu ve çal ma bar  örse-
lenmi tir. Sermaye kesiminin daha 
fazla kar etmek için getirdi i düzen-
lemeler, yoksulla ma, dü ük ücret, 
i sizlik gibi çal ma ve ya ama ko-
ullar nda insani de erleri a nd ran,

toplumu tahrip eden olumsuzluklara 
yol açm t r.

Türkiye’de sendikal örgütlenme 
konusunda ciddi sorunlar ya an-
maktad r. Ülkemizde 1980’li y llar-
da, 45 milyon nüfus içinde 2,5 mil-
yon sendikal  i çi vard . Bugün ise 75 
milyona yakla an nüfusumuza ra -
men, sendikal  say s  600-700 binler 
aras nda gidip geliyor.

verenlerimiz sendikal örgütlen-
me konusunda zorluklar ç kar yor.
Biz bunlara al z, onlarla müca-
dele diyor, sonunda örgütlenmeyi 
gerçekle tiriyoruz. Ancak bizim as l
anlamakta güçlük çekti imiz, ülke-
mize gelen yabanc lar n, özellikle de 
Avrupal  yat r mc lar n bu konuda-
ki tutumudur. Yabanc  yat r mc lar
ülkemize geldiklerinde çok farkl
bir niteli e bürünüyorlar. Yat r m
yapt klar  di er ülkelerde çal an-
lar  sendikal yken, Türkiye’deki i -
çilerinin sendikaya girmelerinden 
rahats zl k duyuyorlar. Bunu aç kça
engelliyorlar.

Tabii bu durumda yaln zca ya-
banc  yat r mc y  suçlamak da do ru
de il. Çünkü ülkemizi ucuz emek 
cennetine çevirmek isteyenler, sen-
dikal hak ve özgürlükleri görmez-
den gelenler, bu yat r mc lara davet 
yaparken onlara bu tür kolayl klar
da sa l yorlar. “Siz yeter ki gelin, 
sendika falan olmaz, olursa da i çiyi
atars n z” diyorlar. Temel neden bu-
dur. Yabanc  yat r mc lar da zaten bu 
nedenle geliyorlar.

Ancak, demokrasinin be i i ol-
du u bilinen, sendikal hak ve öz-
gürlükler konusunda tüm dünyaya 
örnek olmu  Avrupal lar n bu tutu-
mu bizim için kabul edilemez. Biz 
Avrupal  dostlar m z n, kendi i çile-
rine hak gördüklerini, Türk i çisin-
den esirgemek gibi bir dü ünceleri
oldu unu dü ünmek dahi istemiyo-
ruz. Avrupa i çi s n f n n yaratt
birikimleri, kendilerinden ba kalar
için yok sayd klar n  akl m za getir-
mek istemiyoruz. Avrupa Birli i’nin

sendikal haklarla ilgili normlar n ,
bizim gibi ülkeler için küresel kapi-
talizmin ac mas z kurallar na kurban 
etmelerini kabul edemiyoruz.

Ben ülkemizin en büyük i çi
sendikas n  genel ba kan y m. Me-
tal sektöründe örgütlü oldu umuz
yakla k 400 i yerinin 73 kadar  ya 
yabanc  sermayelidir ya da yabanc
ortakl d r. Biz Türk Metal Sendikas
olarak uzun y llard r bu i yerlerinde
çal ma bar n  en üst düzeyde tesis 
etmi  durumday z. Bugüne kadar ya-
banc  i verenlerimizle aram zda cid-
di hiçbir sorun ya anmam t r. Bizim 
örgütlü oldu umuz tüm i yerlerinde
çal ma bar  vard r, huzur vard r,
verimlilik vard r, i  sa l  ve güven-
li i vard r.

Konfederasyonumuza ba -
l  Koop-  Sendikam z da, ça da
sendikac l k anlay n  benimseyen, 
örgütlenme mücadelesi içindeki bir 
sendikam zd r. Koop- ’in TÜRK-
toplulu u içinde sayg n bir konu-
mu vard r. Bu sendikam z, geçti i-
miz y l çokuluslu bir yap  market 
olan Praktiker’de örgütlenmi  ve 
toplu i  sözle mesini imzalam t r.
Praktiker’e çal ma bar  gelmi -
tir, huzur gelmi tir. Hepsinden de 
önemlisi, insan onuruna yak r bir 
çal ma düzeni gelmi tir.

Ayn  düzenin, Koop-  Sendika-
m z n örgütlenme mücadelesi verdi-
i IKEA i yerlerinde de ya anmas n

istiyoruz. Koop- , IKEA i yerlerin-
de sonunda örgütlenecektir. Dile i-
miz bunun çal ma bar  içinde sa -
lanmas d r. Hiçbir i çimize en küçük 
bir zarar gelmeden sonuçlanmas d r.
TÜRK-  toplulu u, bu örgütlü mü-
cadelesinde Koop-  Sendikam z n
yan ndad r ve her türlü deste i vere-
cektir.

Ancak uluslararas  s n f daya-
n mas n n önemini de unutmamak 
gerekmektedir. Bu mücadelede, siz-
lerin de Koop-  Sendikam z n ya-
n nda oldu unu görmek bizleri mut-
lu etmi tir.”



Anayasa Platformu Giri im
Grubunu olu turan 13 sen-
dika, meslek örgütü ve si-

vil toplum kurulu unun kat l m y-
la düzenlenen ‘Anayasa Vatanda
Toplant lar ’n n son dura  4 Mart 
2012 günü zmir’de yap ld . Top-
lant  dizisinin be incisi dura  olan 
zmir, daha önceki toplant lar n ya-

p ld  Ankara, Konya, Edirne ve Di-
yarbak r aras nda en fazla kat l m n
gerçekle ti i il oldu. Toplant , kad n
kat l m  aç s ndan da di er illerin 
önüne geçti.

Kültür Park zmir Uluslararas
Fuar Alan ’nda yap lan toplant ya,
TBMM Ba kan  Cemil Çiçek, TBMM 
Anayasa Uzla ma Komisyonu’nun 
AKP, CHP, MHP ve BDP’li üyeleri, 

Anayasa Platformu Üyeleri, yerel ve 
ulusal STK temsilcileri ile vatanda -
lar kat ld . Toplant da Konfederas-
yonumuzu Genel Mali Sekreter Er-
gün Atalay temsil etti.

zmir’deki toplant ya kat lan ve 
Anayasa Platformunu olu turan ku-
rulu lar unlar: Türkiye çi Sendi-
kalar  Konfederasyonu (TÜRK- ),
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar  Kon-
federasyonu (TESK), Türkiye Ziraat 
Odalar  Birli i (TZOB), Türkiye -
veren Sendikalar  Konfederasyonu 
(T SK), Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birli i (TOBB), HAK- , Memur-
Sen, Türkiye Kamu-Sen, Türkiye 
Barolar Birli i, Türkiye Serbest Mu-
hasebeci Mali Mü avirler ve Yemin-
li Mali Mü avirler Odalar  Birli i,

Türk Veteriner Hekimleri Birli i,
Türkiye Seyahat Acentalar  Birli i,
Türkiye Noterler Birli i, MÜS AD,
TÜMS AD, ASKON, TUSKON, Tür-
kiye Emekliler Derne i.

TBMM Ba kan  Cemil Çiçek de 
konu mas nda, yeni bir anayasan n
yumruklar n s k ld  bir ortamda 
yap lamayaca n , insanlar n birbiri-
nin elinin s kt  bir ortamda yap -
labilece ini belirterek, “Gelece imi-
zi teminat alt na alacak, Türkiye’ye 
yeni kazan mlar gerçekle tirecek bir 
anayasa yapmak istiyoruz” dedi.

Çiçek, zmir’in yak n tarihte 
demokratik kazan mlar n elde edil-
mesinde önemli pay  oldu unu ifa-
de ederek, “ nan yorum ki bu yeni 
dönemde de yeni anayasa yap m

16

Atalay: “Toplumumuzun taleplerini dikkate 
alan özgürlükçü, e itlikçi, demokratik 
ve sosyal bir anayasa talep ediyoruz.”

Anayasa Platformu Toplant lar  Sürüyor
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sürecinde en büyük katk y  buradan 
alaca z” dedi. Toplant ya kat lan
siyasiler olarak buraya görü  beyan 
etmeye gelmediklerini, toplumun 
bu konudaki fikirlerini, önerilerini 
almaya geldiklerini belirten Çiçek, 
böylesi toplant lar n ça da  ülkeler-
de yap lan modeliyle ilk kez gerçek-
le tirildi ine i aret etti.

Anayasa Platformu’nun zmir
toplant s nda konu an TÜRK-  Ge-
nel Mali Sekreteri Ergün Atalay ise 
unlar  söyledi:

“Bir askeri darbe ürünü olan 
1982 Anayasas ’n n de i tirilmesini
savunuyoruz. Anayasam z, tüm top-
lumumuzun taleplerini dikkate alan 
özgürlükçü, e itlikçi, demokratik ve 
sosyal bir anayasa olmal d r.

1982’den bu yana hem dün-
ya hem Türkiye çok de i ti. De-
i ime ayak uydurman n bir ge-

re i olarak 1982 Anayasas ’n n da 
art k de i tirilmesi gerekiyor. 1982 
Anayasas ’n n pek çok hükmü de-
i tirildi ama yeterli olmad .

Demokratik ve insan haklar na
dayal  bir Anayasan n olmazsa ol-
maz unsuru sosyal devlet ilkesidir. 
Anayasa, ekonomik aç dan güçsüz 
konumdaki i çilerin, çal anlar n
kendilerini korumas , haklar n
geli tirmesi için onlar n haklar n

güvence alt na almal d r. Bu haklar 
sendikala ma, toplu sözle me ve 
grev hakk d r. 1982 Anayasas ’nda
yer alan “sosyal devlet” ilkesi ka t
üzerinde kalm t r.

Anayasan n sendikal haklara ili -
kin 51, 52, ve grev hakk n  s n rla-
yan 54. maddeleri, sendikal haklar
güvence alt na almak amac yla de il
s n rlamak amac yla kaleme al nm -
t r. Bu maddeler aynen duruyor.

Grev hakk , dayan ma grevi, 
genel grev dahil olmak üzere gü-
venceye al nmal . 1982 y l ndan 
bu yana de i meyen 54. madde 
de i meli, grev yasaklar  mutlaka 
kald r lmal d r. Lokavt Anayasa 
metninden ç kar lmal d r. Haz rla-
nacak yeni Anayasadan, ba ta ILO 
sözle meleri olmak üzere, Birle mi
Milletler, Avrupa Konseyi ve Avru-
pa Birli inin sendikal haklar huku-
kuna ayk r  olan kurallar  ay klan-
mal d r. Anayasa i çi ve emekçilerin 
haklar n n k s tland  bir metin 
olmamal d r.”



TÜRK-  Genel E itim Sekre-
teri Ramazan A ar, 22 ubat
2012 günü,  Tefti  Ankara 

Grup Ba kanl ’n n Programl  Tef-
ti  Tan tma Toplant s na kat larak
bir konu ma yapt .  Tefti  Ankara 
Grup Ba kanl  taraf ndan, çal ma
hayat  ile ilgili olarak 2012 y l n n
bundan sonraki aylar nda uygulana-
cak olan programl  tefti ler hakk n-
da yap lan tan t m toplant s nda ça-
l ma hayat n n güncel sorunlar na
de inen A ar unlar  söyledi:

“Çal ma hayat , bir anlamda ül-
kede uygulanan ekonomik ve sosyal 
politikalar n bire bir yans d  dina-
mik bir alan olarak kendini göster-
mektedir. Küresel ölçekte ya anan 
de i im ve geli im çal ma artlar -
n  do rudan etkilemektedir. Üretim 

yap s ndaki de i iklikler, kullan lan 
araç ve gereçlerdeki yenilenmeler, 
çal ma yöntemlerindeki farkl l k-
lar çal ma hayat na do rudan yan-
s maktad r. Bütün bu geli meler 
“insana yak r i  ortam ” aray n
ve uygulamas n  gerekli ve zorunlu 
k lmaktad r. nsanca çal ma orta-
m nda çal anlar n kendilerini bir 
de er olarak görmeleri temel yakla-

md r.

Ülkedeki çal ma ko ullar ; is-
tihdam türlerine, çal ma saatleri-
ne, i in fiziksel ortam na, çal ma
düzenine, çal ma sürelerine veya 
sendikal örgütlenmeden bilgi ve da-
n ma sürecinin i lerli ine, kat l ma,
gelirler ve ödeme sistemlerine ya da 
i  d  ya ama kadar çe itli konular-
daki durumu kapsamaktad r. Ça-

l ma hayat n  düzenleyen mevzuat 
bu alanda var olan talep ve ihtiyac n
kar lanmas na yönelik olarak or-
taya ç km t r. Ülkelerdeki çal ma
ortam n n gerçekçi bir portresinin 
ortaya konulmas  çal malar nda te-
mel kriter “insanc l çal ma ortam ”
kavram d r.

Çal anlar n, i lerinin düzeni, 
çal ma h zlar , çal ma zamanlar
ile izin zamanlar n n belirlenmesi 
gibi konular üzerinde denetim ve 
kontrol yetkisi ço u zaman bulun-
mamaktad r. Toplu i  sözle mesi
kapsam nda olan s n rl  say daki
i çi, sendikalar  arac l yla, çal ma
ili kileri ve ortam n n iyile tirilmesi-
ni sa lamaktad r. Böyle bir ortamda 
çal an ki inin verimlilik düzeyinin 
yüksek oldu u da bilinmektedir.

18
TÜRK-  Genel E itim Sekreteri Ramazan A ar:

“Çal anlar n istikrarl  bir ekilde istihdam 
edilmeleri, insan onuruna yara r gelir ve çal ma

artlar na sahip olmas  temel bir hakt r.”
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Ancak ülkemizde, son dönemde 
azalm  olsa da kay t d  istihdam n
yayg n oldu u i yerlerinde, çal ma 
mevzuat n n uygulanmas nda s k n-
t lar ya anmaktad r. Küçük ölçekli, 
çal an i çi say s n n on ki iden az ol-
du u i yerleri ülkemizde a rl kl d r.

Çal ma hayat  ile ilgili mevzu-
at n uygulanmas n n denetlenmesi 
ve burada devlete dü en görev ve 
sorumluluklar önem kazanmakta-
d r. Çal anlar n istikrarl  bir ekilde
istihdam edilmeleri, insan onuruna 
yara r gelir ve çal ma artlar na
sahip olmas  temel bir hakt r. Bu 
ortam n sa lanmas  da öncelikle 
devletin görevidir. Ülkedeki çal -
ma mevzuat n n, evrensel hukuka 
uygun olmas n n yan  s ra, uygulan-
mas  gerekmektedir. Uygulamayan 
hakk nda müeyyide uygulanmas
hukuk devletinin gere idir.

Uluslararas  Çal ma Örgütü’nün 
kabul etti i sözle melerde, yay n-
lam  oldu u çe itli raporlarda da 
vurguland  üzere “i  tefti  hiz-
metleri” kurallar n uygulanmas n-
da önemli role ve önceli e sahiptir. 
Çal anlara insana yak r çal ma
artlar n n olu turulmas  dü üncesi

tüm düzenlemelere ve uygulamalara 
hakim k l nmal d r. Rekabet gücü, 
emek maliyetini daha da dü ürecek
esnek çal ma biçimlerinin yayg n-
la t r lmas yla sa lanamaz. çilerin
ya ama ve çal ma ko ullar n  daha 
da geriletecek bu ve benzeri yakla-

mlar çal ma ya am nda s k nt
yaratacak konulard r. Sendikal hak 
ve özgürlüklerin kullan ld , sosyal 
güvenlik hakk n n var oldu u, çal -
ma ko ullar n n olumlu oldu u, i -
çi-i veren aras nda sosyal diyalogun 
kuruldu u ve sa l kl  i letildi i bir 
yakla m, çal ma ya am n n temeli 
olmal d r.

Ku kusuz i  müfetti lerinin öz-
lük haklar n n ve çal ma ko ulla-
r n n iyile tirilmesi, kadrolar n n i
yükü dikkate al narak geni letilmesi
de bu toplant da vurgulanmas  gere-
ken husus olmaktad r.”

 Sa l  ve Güvenli i Semineri 
Konfederasyonumuz taraf ndan düzenlenen  Sa l
ve Güvenli i Seminerleri 2012 y l  program  Adana’da 
düzenlenen toplant yla ba lad .

Toplant n n aç l nda, TÜRK-  Genel E itim Sekreteri Ramazan 
A ar bir konu ma yapt . A ar, konu mas nda unlar  söyledi:

“2010 y l  SGK istatistiklerine göre, 62.903 i  kazas , 533 meslek 
hastal  olgusu meydana gelmi ,  bunlar n 1.454’ü ölümle sonuçlan-
m t r.  kazalar  sonucu 1.976, meslek hastal klar  sonucu 109 ki i
olmak üzere 2.085 ki i ise sürekli i  göremez hale gelmi tir. Ülke-
mizde SGK taraf ndan tutulan istatistikler sadece sigortal  i çilerle
s n rl d r. SGK verilerinin sadece sigortal lar  kapsad , sigortal lar n
say s n n da yakla k 10 milyon ki i oldu u, buna kar l k toplam is-
tihdam n yakla k 22.5 milyon ki i oldu u dü ünülürse, gerçekte i
kazalar  ve buna ba l  olarak ölümlerin, meslek hastal klar n n çok 
daha fazla oldu u anla lmaktad r.

ILO’nun haz rlad  “Güvenlik Kültürü Raporu”na göre, meslek 
hastal klar n n tümü, i  kazalar n n yüzde 98’i önlenebilir kazalard r.
Türkiye’de meydana gelen i  kazalar nda ve ölümlerde art  söz ko-
nusudur. Günümüzde özelle tirme, ta eronla t rma, sendikas zla -
t rma ve esnek çal ma biçimleri Türkiye’de sa l ks z ve güvenliksiz 
bir çal ma hayat n  i çilerimize dayatmaktad r. Türkiye’de kay t d
ekonominin var oldu u bir yap da, sosyal güvenlik haklar na uyulma-
makta, var olan haklar geriletmeye çal lmakta, sigortas z, kaçak i çi
çal t rma her geçen gün yayg nla maktad r.”

Ülkemizde i  sa l  ve güvenli i tablosunun olumsuz olmas n n
nedeni, bu alanda ciddi önlemlerin al nmamas d r. Di er bir deyi le,
i  sa l  ve güvenli i politikalar yla stratejilerinin sosyal taraflar n
kat l mlar yla etkin bir biçimde uygulanamamas ndan kaynaklan-
maktad r. Ülkemizdeki kay t d l k ve örgütsüzlük i  kazalar n  ür-
kütücü boyutlara ta maktad r.

Öte yandan, i  kazalar n n yüzde 58’inin i yeri büyüklü ü 50’nin 
alt nda i çi çal t ran i yerlerinde olmas  dikkat çekicidir. Türkiye i
kazalar nda dünyan n en önde gelen ülkelerinden biri iken, meslek has-
tal klar nda ise sonlarda gelmektedir. SGK verilerine göre meslek has-
tal  vaka say s  çok dü üktür. SGK 2010 y l  istatistiklerine göre 533 
meslek hastal  vakas  tespit edilmi tir. Bu say  ülkemiz için oldukça 
dü ük bir say d r. Bunun nedeni meslek hastal  olgular n n saptana-
mamas d r. Oysa geli mi  ülkelerde, örne in Almanya’da her y l en az 
40.000 meslek hastal  olgusunun rapor edildi i bilinmektedir.

TÜRK-  olarak i  sa l  ve güvenli i alan ndaki görü lerimizi
her platformda dile getiriyor, ilgili birimlere raporlar sunuyor, i
kazalar  ve meslek hastal klar  konusunu e itim seminerlerimizde 
i liyor, meslek birlikleri ve odalar ile ortak sempozyumlar düzenliyor, 
kitaplar yay ml yoruz. Ama bunlar n yeterli oldu u söylenemez. Ba ta
devlet olmak üzere, sosyal taraflar, ilgili meslek birlikleri ve odalar 
olarak birlikte çal mal y z.



TÜRK-  Genel Te kilatlan-
d rma Sekreteri Nazmi Irgat, 
geçti imiz ay Afyon, zmir,

Bursa ve Çorlu’da ube ba kanlar
ile toplant lar gerçekle tirdi. Irgat, 
ube ba kanlar  ile bas n çal anlar -

n n kat ld  kahvalt l  toplant larda,
çal ma hayat n n güncel sorunlar
hakk nda bilgi verdi, te kilat n so-
runlar n  dinledi.

TBMM gündemindeki, “Toplu 
li kileri Kanunu”, örgütlenmenin 

önündeki engeller, Ulusal stihdam
Stratejisi ve k dem tazminat  konu-
lar nda ube ba kanlar na bilgi ve-
ren, Irgat, TÜRK-  Yönetim Kurulu 

olarak bölge temsilciliklerimize ba -
l ube ba kanlar  ile s k s k biraya 
geleceklerini ifade etti.

Nazmi Irgat, zmir’de yapt  ko-
nu mada, Türkiye’de sanayile mede
büyük yol al nmas na ra men çal -
anlar n sendikal haklar n  alama-

d klar n  belirterek unlar  söyledi.

“Ne yaz k ki baz  i yerlerinde
i veren sendikal haklar n  isteyen 
i çiye iddete varan ters bir duru
sergiliyor. Oysa unutulmamal d r
ki sendikal örgütlenme ba ta in-
san hakk  olmak üzere anayasal bir 
hakt r. Türkiye’de ac mas z rekabet 

ko ullar nda ekonomiye sendikalar 
yön vermektedir. Sermayenin küre-
selle ti i dünyada eme inde örgüt-
lenmesi ve küreselle mesi gerekir. 
Çal anlara buradan ça r  yaparak, 
sendikalarda yer almalar n  istiyo-
ruz. Çal anlar n çal ma hayat n n
ve demokrasinin önderi olan TÜRK-

 çat s  alt nda örgütlenmelerini is-
tiyoruz”

Irgat, geçti imiz ay içinde 
TÜRK-  Bursa Bölge Temsilcili in-
de ube ba kanlar  ile bir araya gel-
di. Irgat, burada yapt  konu mada
i verenlere sendikalar n örgütlen-
mesi konusunda yard mc  olmalar
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TÜRK-  Genel Te kilatland rma Sekreteri Nazmi Irgat:

“Demokrasilerde sendikal düzen var 
olacakt r. Türkiye payla may , sendikala may
ve i çi hakk n  ö renecektir.
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ça r s nda bulunarak “Bugüne ka-
dar sendikan n girdi i her i yerinde,
verimlilik, üretim ve kalite artm ,
sendika geldi i için hiçbir i yeri ka-
panmam t r” dedi.

Çorlu’da, Trakya’da bulunan 
ube ba kanlar , TÜRK-  1. Bölge 

Temsilcisi Faruk Büyükkucak ve ba-
s n çal anlar n n kat ld  bilgilen-
dirme toplant s nda konu an Irgat 
u görü leri dile getirdi:

“2012 y l  Türkiye için önemli 
bir y l olacak. Ekonomik s k nt lar ,
i sizli i, sendikala man n önündeki 
engelleri a mak için el ele vermeliyiz 
ve ak ll  hareket etmeliyiz. Tüm top-
lumumuz TÜRK- ’ten önemli atak 
ve çal ma bekliyor. Çünkü TÜRK-

 ülkemizin en büyük ve güçlü sivil 
toplum kurulu udur.

Yürürlükte bulunan yasalar n
i çi hak ve özgürlüklerini düzenle-
yen hükümleri uygulanmazsa çal -

ma bar  s k nt ya dü er. Yaln zca
çal ma bar  da de il, ülke s k n-
t ya dü er. Çal an i çiler yasal hak-
k n  kullanamaz konuma getiriliyor. 

verenler sendikalara ve i çilere
önyarg l  davran p sendikala maya
kar lar. Böyle sosyal bar  ve sos-
yal adalet olamaz. Despotlukla bir 
yere gidilemez. Tüm kesimler bunu 
anlamal , sosyal diyalog, sosyal so-
rumluluk olacakt r. Türkiye ILO 
taraf ndan sorgulan r konuma dü -
mü tür.

u anda sanayile mede
stanbul’dan sonra pilot bölge 

Trakya’d r. Art k sanayi bu bölgeye 
göç ediyor. Sanayide çal anlar n
sendikal  olmas  için biz yola ç kt k.
Trakya’da sendikalar n kurduklar
örgütlenme bürolar  çal ma yapa-
caklard r.

Herkes unu bilsin ki, insan 
haklar , sendikala madan geçer. Siz 

bas n mensuplar  da çal an insan-
lar n sendikal  olmas  için destek 
verin, bu konuda bizlere yard mc
olun. Sendikas z i çinin hak ve hu-
kuku korunamaz, ücretleri dü ük
olur. Fedakarl k tek tarafl  olmaz. 
Hükümet ve i verenler de fedakar-
l k yapacak ki sosyal bar  sa lanm
olsun. Çal anlar milli gelirden adil 
pay als n.

Ülkemizde çal an kesim birinci 
s n f insan muamelesi görmek isti-
yor. Çünkü üretimi i çi gerçekle -
tiriyor. Ne yaz k ki üretti inin yani 
al n terinin kar l n  alam yor.
Dünya gelir adaletsizli inin en fazla 
oldu u üç ülke aras nda Türkiye de 
var.

Demokrasilerde sendika, i çi ola-
cakt r. Türkiye payla may , sendika-
la may  ve i çi hakk n  ö renecektir.

çiler TÜRK-  çat s  alt nda hak 
mücadelesi yapacakt r.”

Nazmi Irgat
TÜRK-  Genel Te kilatland rma Sekreteri
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Örgütsüzlerin Örgütlenmesi

Dünya ve Türkiye sendikal hareketinin hali haz rda kar  kar ya
oldu u en önemli sorunlar n ba nda üye kayb  ve yeni üyelere 
ula ma konusunda ya anan zorluklar gelir. Nicelikte gerileme, 
sendikalar n kamuoyunda etkin birer demokratik kitle örgütü 
olma niteli ini de olumsuz yönde etkiler.

Son otuz be  k rk y ll k süreç içinde endüstri 
ili kilerinin geçirmi  oldu u dönü üm ve buna 
ba l  olarak sendikalara kar  geli tirilen stratejiler 

yukar da belirtilen sorunlar n ortaya ç kmas ndaki temel 
etkenlerdir.

Nitelikli ko ullara sahip istihdam ans n n oldu u dönemdeki 
sendikal  i çi profili ve sendikal örgütlenme stratejileri günümüz 
ko ullar na göre farkl l k gösterir. Söz konusu profil ve stratejiler 
temel al narak önümüzdeki döneme ili kin bir örgütlenme 
plan n n haz rlanmas  ortaya konan çabalar n bo a gitmesine yol 
açacakt r.

Emek piyasas na k saca göz at ld nda farkl  adlarla an lan
i çilik/çal ma biçimlerinin yayg nla t  ve bundan sendikal 
örgütlülü ün de etkilendi i görülür. çi olmas na, ücretli bir i
ili kisi içinde bulunmas na ra men hukuki düzenlemelerden, 
i veren bask s ndan veya ki isel bak  aç s ndan dolay  birçok 
emekçi günümüz ko ullar nda sendikal örgütlülü ün ve toplu i
sözle melerinin kapsam  d nda kalmaktad r.

Bu durum hem sendikalar hem de örgütsüz bir ekilde çal ma
hayat nda tutunmaya çal anlar aç s ndan sorun yaratmaktad r.
Günümüz ko ullar nda var olan farkl  istihdam biçimlerini 
anlamak, bu biçimler alt nda çal anlar n sendikal örgütlenme 
mücadelelerinde ne gibi deneyimler ya ad n  bilmek 
sendikalar n ya ad  güç kayb n n önüne geçmek ve yeni 
örgütlenme alanlar  açmak aç s ndan ya amsal öneme sahiptir.

Bu nedenle TÜRK-  Dergisinin bu say s ndaki dosya 
konusunun ba l  “Örgütsüzlerin Örgütlenmesi” olarak 
belirlenmi tir. Dosyada farkl  alanlardaki örgütlenme 
deneyimlerinde bizzat yer alm  sendikac  ve dernek üyeleri ile 
bu alanlara ili kin bilimsel ara t rmalar yapm  akademisyenlerin 
çal malar na yer verilmi tir. Bu dosya, var olan sorunlar
anlamadan gelece e yönelik ad mlar at lamaz dü üncesiyle
haz rlanm t r.

Var olan sorunlar n anla lmas  amac yla fikirlerini ve 
deneyimlerini payla an tüm yazarlara ve dosyaya katk
sa layanlara te ekkürler.

Güven Savul

Editörden
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“Emek kesimi büyürken örgütlü gücü 
azalmaktad r. TÜRK-  tüm örgütsüz 
kesimlerin örgütlenme mücadelesine 

destek verecektir.”
 Nazmi IRGAT / TÜRK-  Genel Te kilatland rma Sekreteri

TÜRK-  21’inci Ola an Genel Kurulu sonras n-
da yeni bir döneme girmi  bulunmaktay z. Bu 
dönem geçmi ten beri kar  kar ya oldu umuz

sorunlarla mücadele aç s ndan yeni stratejiler belirleyip 
harekete geçme dönemidir.

Tüm dünyada oldu u gibi Türkiye’de de sendikal ha-
reket ciddi sorunlarla kar  kar yad r. Sendikalar uzun 
süredir yeni üye örgütleyebilmek bir yana, mevcut üye 
say lar n  korumaya çal maktad r. Ba ta özelle tirmeler,
çal ma biçimlerinin de i mesi, çal ma ili kilerini yeni-
den düzenleyen yasalar, sendikal örgütlülü ün hem kü-
resel hem de ulusal düzeyde kan kaybetmesine yol açan 
etkenlerdir. Küreselle meyle birlikte dünya ekonomik 
sisteminin yeniden yap lanmas  ve süreçte sendikal ör-
gütlülü ün ekonomik geli imin önünde bir “engel” gibi 
görülmesi de ya ad m z sorunlar  olu turan uygulama-
lar n fikirsel altyap s d r.

Günümüz ko ullar nda örgütlenmeyle ilgili sorun-
lar n ya anmas nda iki ana neden vard r. Bunlardan ilki 
küresel sermayenin eme e ve emek örgütlerine uzun sü-
redir yürüttü ü etkisizle tirme giri imleridir. Di eri ise 
eme in kendini örgütlü olarak ifade edebildi i yegane 
örgütler olan sendikalar n, bu etkisizle tirme giri imle-
ri kar s nda do ru stratejiler belirleyip güncel ko ullara
uygun örgütlenme faaliyetleri yürütememesidir.

Hem dünyada hem de Türkiye’deki sendikal anlay
20’inci yüzy l n çal ma ko ullar n  ve endüstri ili kileri-
ni temel alan bir felsefeye sahiptir. Di er bir ifadeyle sen-
dikalar, günde sekiz saat çal an, günümüz ko ullar na
göre istihdam güvencesi olan ve sanayi temelli üretim yo-
un oldu u ko ullarda i çileri örgütlemi tir. Söz konusu 

i çilerin belli bir oran n n kamu iktisadi te ekküllerin-
de çal t  gerçe i de göz ard  edilmemelidir. Hal böyle 
olunca sendikalar aç s ndan hem örgütlenme faaliyetleri 
hem de mevcut üyelerin sendikayla ili kileri -günümüze 
göre- çok daha rahat bir ortamda yürütülmü tür.

Dünya geneline bak ld nda, küreselle menin
1970’lerden itibaren etkili olmaya ba lamas yla birlikte 
maliyetleri azaltma u runa hem i çi haklar  üzerinde 
bask  kurulmas , hem de çal ma ko ullar n n (sekiz sa-
atlik i günün ve emeklili e kadar sürekli istihdam edil-
menin bir standart olmamaya ba lamas ) de i tirilmesi
söz konusudur.

Türkiye’de i çi haklar  üzerinde bask  kurulmas  ve 
çal ma ko ullar n n a amal  dönü ümünün ba lama-
s  1980 sonras nda yo unla m t r. Türkiye’nin küresel 
ekonomiyle bütünle mesiyle ilgili yeniden yap lanma sü-
recinde hem i çi haklar n  s n rlayan düzenlemeler hem 
de maliyet azalt c  çal ma biçimlerinin endüstri ili kile-
rine hakim olmas n n, sendikalar n güç kayb na sa lam
oldu u olumsuz yöndeki katk  yads namaz.

Bunlar sendikalar n örgütlü gücünün azalmas ndaki
“d sal” etkenlerdir. Örgütlenme konusundaki al kan-
l klar (kamusal i letmelerin örgütlenme ve toplu pazar-
l k konusunda -günümüz ko ullar na göre- uzla mac  bir 
tutum sürdürmü  olmas ), çal ma hayat yla ilgili yasal 
düzenlemelerin emekçilere neler getirip neler getirmeye-
ce inin tam olarak tahlil edilememesi, örgütlenecek kit-
lelerin mavi yakal  ve fabrika düzeninde çal an i çiler-
den ibaret oldu unu dü ünülmesi ise sendikalar n örgüt-
lenmeyle ilgili ya ad  sorunlar n “içsel” etkenleridir.

Bu noktada özele tiri yapmak önümüzdeki dönem-
de at lacak ad mlar n tespiti aç s ndan yararl d r. Hem 
küresel hem de ulusal düzeyde sendikalar n s kl kla,
evden çal ma, ça r  üzerine çal ma gibi yeni çal ma
biçimleri alt nda istihdam edilen emekçilerle ileti im
kuramam  olmas  ve bu kitleyi örgütlenmesi gereken 
bir y n olarak görememesi önemli bir eksikliktir. Yasal 
mevzuatlar n a rl kl  olarak sekiz saatlik (fakat uygula-
mada bu düzenlemeye ço unlukla uyulmamaktad r) bir 
i günü içinde belirsiz süreli i  sözle mesi alt nda tam za-
manl  olarak istihdam edilen (standart çal ma modeli) 
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i çilere göre düzenlenmi  olmas  ve sendikalar n, yasal 
mevzuat n yukar da bahsedilen yeni çal ma biçimlerini 
kapsayacak ekilde geni letilmesini sa layacak etkin fa-
aliyetlerde bulunamamas  da söz konusudur. Sözü edi-
len sorunlar hem örgütlü sendikal mücadele geçmi inin
daha eski oldu u ülkeler hem de Türkiye gibi sendikal 
örgütlenmeyle -tam anlam yla- 20’inci yüzy lda tan m
ülkelerde ya anm t r.

Küreselle meyle beraber imalat temelli iktisadi faa-
liyetlerin a amal  bir ekilde geli mi  ülkelerden geli -
mekte olan ülkelere kayd r lmas  ve bununla beraber 
hizmetler sektörünün geli mi  ülkelerde daha görünür 
hale gelmesi, yeni çal ma biçimleri alt nda çal an veya 
“i çi olmad ” san lan emekçilerin örgütlenme sorunu-
nun iyiden iyiye gündeme al nmas n  sa lam t r. Özel-
likle ABD, Avrupa ve Kanada’da 1990’lardan itibaren 
yar  zamanl  çal ma, vardiyal  çal ma ve evden çal ma
gibi standart olmayan çal ma biçimleri alt nda çal an
emekçilerin örgütlenmeleriyle ilgili sorunlar tart l r
hale gelmi tir. Di er yandan sahne sanatlar , bilgisayar 
temelli faaliyetler olan grafik ve mühendislik tasar m i -
leri gibi alanlarda da emekçilerin örgütlenmesi amac yla
-yukar da sözü edilen geli mi  bölgeler a rl kl  olmak 
üzere- çe itli giri imlerde bulunulmaya ba lanm t r.
2000’lerden itibaren geli mi  ülkelerde yaln zca standart 
istihdam modeli alt nda de il, ayn  zamanda standart 
olmayan istihdam biçimleri alt nda çal an emekçilerin 
de örgütlenmesine yönelik çal malar n h z kazanmaya 
ba lam t r. Söz konusu çal malar n h z kazanmas ndaki
en önemli neden -özellikle geli mi  ülkelerde- standart 
olmayan istihdam biçimlerinin ve geleneksel i çi tan m-
lamas ndan farkl  olarak hizmetler sektöründe yürütülen 
faaliyetlerin her geçen gün daha fazla emekçiyi kapsa-
mas d r.

E er sendikalar son otuz be  y ll k süre içinde kay-
betmi  olduklar  gücü tekrar kazan p 21’inci yüzy lda
daha etkin bir mücadele yürütmek istiyorsa geleneksel 
i çi taban n n yan  s ra, özel sektörde standart d  bir 
biçimde çal an, kol eme inden çok kafa eme iyle ya-
am n  sürdüren i çileri de örgütlemek zorundad r. Bu, 

sendikalar aç s ndan hem bir ölüm kal m hem de itibar 
meselesidir.

Türkiye’nin küresel ekonomiyle bütünle me sürecin-
de hem imalat hem de hizmet temelli iktisadi faaliyet-
lerin art  göstermesi söz konusudur. malat temelli ik-
tisadi faaliyetlerin art nda alt i veren uygulamalar n n
(ta eronla ma) ve fason üretim yoluyla çokuluslu firma-
lara mal üretiminin önemli bir pay  vard r. malat temelli 
iktisadi faaliyetlerde önemli bir pay n tekstil sektörüne 

aittir. malat sektörünün geni leme süreci emekçile-
rin niceliksel geli imini de beraberinde getirmi tir. Bu, 
imalat sektöründe çal anlar n say s n n art  anlam na
gelmektedir. malat sektöründe çal an emekçilerin say -
s ndaki art  sendikalar n örgütlülük potansiyeline yan-
s mam t r.

Sendikal örgütlenmeyi engelleyen yasal düzenleme-
ler, sendikal örgütlenme yap lsa dahi toplu i  sözle me-
si ba tlanma sürecinde kar la lan sorunlar, i veren
bask s , i çilerin i lerini kaybetme korkusu ve i çilerin
sendikalara kar  olu turduklar  olumsuz fikirler gibi 
nedenler, imalat sektöründe i çi taban n geni lemesine
ra men Türkiye’deki sendikal örgütlülük gücünün art
göstermesini engellemektedir. Yukar da da vurguland
gibi, imalat temelli iktisadi faaliyetlerin yo unla mas n-
da özel sektörün a rl k kazanmas  ve bu alanda faali-
yet gösteren i letmelerin önemli bir bölümünün küçük 
ve orta ölçekli irketlerden olu mas , i veren bask s  ve 
yasal mevzuat sendikal örgütlülü ü olumsuz yönde et-
kilemektedir. Di er bir ifadeyle imalat sektöründeki faa-
liyetlerin bölünerek art  (i letmelerin çok say da küçük 
ölçekli irketten meydana gelmesi) emekçilerin örgüt-
lenmesini engelleyen bir durumdur. Söz konusu geli -
menin k sa aç klamas udur: çi s n f  büyürken örgütlü 
gücü azalmaktad r.

Hizmetler sektöründeki dikkat çekici geni leme de 
gözden kaçmamaktad r. Bu sektör kendi içinde dikkat 
çekici bir biçimde alt bölümlere ayr lmaktad r. Örne in
bir banka emekçisinin yan  s ra, özel bir okulda çal an
ö retmenin de hizmetler sektörü kapsam nda yer almak-
tad r. Bu noktada sektör içi farkl l k veya benzerliklerin 
istatistiki hesaplamalara ve emek tarihi/emek sosyoloji 
alan nda yürütülen çal malara göre farkl l k göstermek-
tedir. Hizmetler sektörünün geni  ve parçal  görünümü, 
bu sektörde çal an emekçilerin sendikalara olan ihtiyaç-
lar n  bir kez daha gözler önüne sermektedir. Günümüz 
ko ullar nda, Türkiye’de hizmetler sektöründe çal an
emekçilerin büyük bir ço unlu unun, güvencesiz ve 
insan onuruna yak mayacak istihdam ko ullar yla kar-

 kar ya oldu unu söylemek gerekir. Bu arada imalat 
sektöründe emekçilerin kar  kar ya oldu u olumsuz 
çal ma ko ullar  göz ard  edilmemektedir.

Hal böyleyken, sendikalar n örgütlü gücünün zay f
oldu u sektörlerde örgütlenmek günümüz sendikal ör-
gütlenme stratejisinin temel gündem maddelerinde biri 
olmal d r. Bir yandan di er faaliyet alanlar na göre daha 
yüksek ücret ve çal ma ko ullar na sahip olan bili im
sektörü, di er yandan güvencesizli in yo un oldu u
özel güvenlik i leri gibi, hizmetler sektörünün tüm alt 
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bölümlerinde örgütlenmeye çal mak, hem emekçilerin 
sendikalara olan bak  aç lar n n dönü türülmesinde,
hem de çal ma ko ullar n n ortaya ç kard  güvencesiz-
lik döngüsünün k r lmas nda önemli bir ad m olacakt r.

Bu ad m n at lmas na, örgütlenmeyi ve toplu i  söz-
le mesi ba tlamay  engelleyici yasal mevzuat n de i ti-
rilmesi giri mi lerinde bulunarak TÜRK-  öncülük ede-
cektir. 2821 say l  Sendikalar Yasas  ile 2822 say l  Toplu 

 Sözle mesi Grev ve Lokavt Yasas n n de i tirilmesiy-
le ilgili sürdürülen çal malara en büyük i çi sendikas
konfederasyonu olarak TÜRK- ’in de müdahil olmas ,
örgütlenmenin önündeki engellerin kald r lmas  aç s n-
dan önemlidir.

Örgütlenme çal mas  yapmak asli olarak sendika-
lar n görevidir. Sendikalar n kaybettikleri üyelerini ye-
niden kazan p, yeni üyelerle güçlenmeleri sürecinde 
TÜRK-  sendikalara, demokratik ve me ru zemindeki 

her türlü deste i vermektedir ve önümüzdeki dönemde 
de verecektir. TÜRK-  örgütsüzlü ün yo un oldu u
sektörlerdeki sendikal olu umlar  ve hak arama giri im-
lerini de memnuniyetle kar lamakta; standart olmayan 
çal ma biçimleri alt nda istihdam edilen emekçilerin de 
örgütlenme hakk n  ilkesel olarak savunmaktad r.

Son otuz, otuz be  y ll k süreçte yo unla an sendikal 
bunal m n a labilmesi için de i en istihdam biçimleri-
ne ve bu istihdam biçimleri alt nda çal an emekçilerin 
sorunlar na odaklanmak gerekir. Günümüz ko ullar nda
emekçi yaln zca fabrikada çal an i çi de ildir; emekçi-
nin kapsam na bilgisayar ba nda rapor yazanlar, tiyat-
roda oyun sergileyenler gibi farkl  alanlarda çal anlar da 
girmektedir. Bu nedenle örgütlenmenin dü ük oldu u
veya hiç olmad  sektörlerde örgütlenme hedefi sen-
dikalar n gelece inin belirlenmesine ili kin stratejinin 
önemli bir aya d r.
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2005’ten 2012’ye Özel Güvenlik 

çilerinin Durumu 
 Bolat ANKARALI / Güvenlik-  Sendikas  Genel Ba kan

Bugün bir taraftan örgütlü toplumdan bahsedilir-
ken di er yandan örgütlenmenin önünün kesildi-
i topluluk özel güvenlik i çileridir. Özel güvenlik 

i çilerinin örgütlenme sorununu tart madan önce sek-
törün geçmi ine k saca göz atmam z gerekmektedir.

Özel güvenlik serüveni Türkiye’de 2495 say l  Ya-
san n ç kmas  ile 1980 y llarda ba lad . Fakat 12 Eylül 
ürünü olan bu yasada özel güvenlik çal anlar na örgüt-
lenme imkân  verilmedi. 24 Haziran 2004 y l nda ç kar -
lan 5188 say l  Yasa ile özel güvenlik yasal bir çerçeveye 
oturtularak örgütlenmenin önündeki yasal engeller k s-
men kald r ld .

Özel güvenlik sektöründe, 2004 y l ndan itibaren gü-
nümüze kadar dünyada emsali görülmeyen bir büyüme 
ya and . Bu tarihten günümüze kadar ülkemizdeki ra-
kamlara bakacak olursak;

Faaliyet izni al p çal an faal özel güvenlik
irketi 1.250

Özel güvenlik izni alan yer 62.882

Özel güvenlik eleman  olmak için sertifika
alanlar 846.891

Özel güvenlik eleman  olmak için kimlik
alanlar 639.822

Valiliklerce tahsis edilen özel güvenlik
eleman  kadrosu 398.991

Halen çal an özel güvenlik eleman  213.718

Son 7 y ll k sürede inan lmaz bir say ya yükselen özel 
güvenlik elemanlar  maalesef örgütlenme a amas nda
çok fazla yol alamam t r. Yukar daki rakamlara bakt -
m zda görmekteyiz ki, ülkemizde 398.991 özel güvenlik 
görevlisinin çal mas  gerekirken bu say  213.718 ola-
rak kalmaktad r. Bu da iki ki inin yapmas  gereken i i
bir ki inin yapmas  anlam na gelmektedir. Belki hiçbir 
sektörde görülmedik bir çal ma sistemi bu sektörde ya-
anmaktad r. Haftal k ve ayl k çal ma sürelerine birçok 

i yerinde dikkat edilmezken çal anlar n büyük bir bö-
lümü yasal çal ma saatlerinin iki kat na yak n çal t r l-
maktad rlar.
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Özel güvenlik görevlilerinin ücretlerinde de tam bir 
sefalet ortaya ç kmaktad r. Özel güvenlik i çilerinin bü-
yük bir bölümü kamu kurum ve kurulu lar nda alt i ve-
ren maharetiyle çal t r lmaktad rlar. Bu durumda çal -
an özel güvenlik görevlileri aras nda bir ücret dengesi 

bulunmamaktad r.

Sa l k Bakanl  kurum ve kurulu lar nda çal an
özel güvenlik görevlilerine Bakanl k genelgesi ile asgari 
ücrettin yüzde 5 fazlas  ücret verilmektedir. Hâlbuki bu 
uygulamaya kadar baz  hastaneler inisiyatif kullanarak 
daha fazla ücret ödüyordu. Maalesef Bakanl k genelge-
si ile bu imkân ortadan kalkt . Bu nedenle 2010 y l nda
1100 TL alan özel güvenlik görevlisi bugün 740-750 TL 
aras  ücret almaktad r. Hiçbir yasal dayana  olmayan bu 
karar maalesef Sa l k Bakanl  bünyesinde çal an bir-
çok personeli ma dur etmi tir.

Kamu kurum ve kurulu lar nda özel güvenlik hiz-
metleri ihale yöntemi ile gördürülmektedir. Böyle olunca 
da özel güvenlik görevlisine verilecek olan ücret ve di-
er sosyal haklar as l i verenin inisiyatifinde olmaktad r.

Kamu kurum ve kurulu lar nda çal an özel güvenlik 
personeline en az asgari ücret, en çok da asgari ücretin 
iki kat  ücret verilmektedir.

Özel sektörde ise durum daha vahimdir. Üç ki i ile 
yap lacak bir i  iki ki iye gördürmekte, yasal çal ma sa-
atlerine dikkat edilmemekte ve özel güvenlik görevlileri 
asgari ücrete yak n bir bedelle çal t r lmaktad rlar.

Özel güvenlik görevlilerinin ya ad  temel sorunlara 
gelince;

Çal ma sürelerine dikkat edilmemekte özel güvenlik 
elemanlar  12/36 vardiya sisteminde çal t r lmaktad r-
lar.

 Kanunu ve çal ma mevzuat hükümlerine dikkat 
edilmemekte, esas i veren artnamelere bunlarla alakal
maddeler koymamaktad r. Örnek vermek gerekirse; bir 
eleman rapor al rsa, mazeret izni al rsa veya y ll k izin 
kullan rsa esas i veren bunlarla alakal  bir ödemeyi art-
namelere koymad ndan alt i veren böyle bir durumda 
personeli 12/36 vardiya sisteminden 12/24 sistemine ge-
çirmektedir. Bu durumda personel fazla mesai yapmak 
zorunda kalmakta ve mesai ücretleri hiçbir durumda 
ödenmemektedir.

Ücretler as l i verence belirlenmekte ve asgari ücret 
temel al nmaktad r.

Ço u kurum yol ve yemek paras n  dikkate almamak-
tad r.

As l i verenler hiçbir artnamede k dem ve ihbar 
tazminat  ile alakal  hüküm koymad ndan alt i veren
çal an personele, “ e ba latmadan istifa ve tazminat m
elden ald m” gibi belgeler imzalat lmaktad r.

Çal ma ko ullar  ciddi zorluklarla doludur. Örne in
yaz n güne in alt nda, k n ya mur ve so ukta korunak-
s z ve sa l ks z artlarda çal t r lmaktad rlar.

Yukar daki veriler dikkatlice incelendi ince de görü-
lece i üzere, normal artlardaki çal ma ko ullar  dikkate 
al nd nda çal mas  gereken elemandan 185.273 ele-
man eksik çal t r l nca bunlar n eksikliklerinden do an
fazla mesailer çal an 213.718 ki i taraf ndan ücretsiz 
olarak yerine getirilmektedir.

Baz  kamu kurum ve kurulu lar  35 ya  s n r  zorun-
lulu u getirmekte ve artnamelere bu yönde maddeler 
koymaktad rlar. 30 ya nda i e giren bir eleman 35 ya -
na geldi inde i i yeni alan irketçe i ten ç kart lmaktad r.

Birçok çok özel güvenlik görevlisi hala 12 saat çal p
24 saat istirahat etmektedir. Bu artlarda ayl k çal ma
240 saat olmaktad r. Bu artlarda çal an özel güvenlikçi-
ler ne fazla mesai alabilmekte ne de bayram ve resmi tatil 
yapabilmektedir.

Özel güvenlik görevlileri vazifesi olmayan i lerde
çal t r lmaya zorlanmaktad rlar. Örne in para ta ma,
valelik, oförlük gibi i ler yapt r lmakta ve bir sorun ol-
du u zaman suç özel güvenlik görevlilerine at lmaktad r.

Kamu güvenli ini sa layan polis, asker, korucu vb. 
çal anlar, yaralanma ve ölüm durumlar nda ehit olarak 
de erlendirilip her türlü tazminat  alabilmektedirler. Fa-
kat özel güvenlik görevlileri i lerini yaparken ölüm veya 
yaralanmalar nda i  kazas  hükümleri uygulanmakta ve 
hiçbir hak alamamaktad rlar. Bankay  veya çal t  ku-
rumun güvenli ini sa layan bu insanlarla, ayn  i i yapan 
güvenlik güçlerinin aras ndaki fark giderilmelidir.

Özel güvenlik görevlilerinin baz lar  yapt klar  i  ayn
olmas na ra men farkl  ücret almaktad rlar. Hâlbuki 
Anayasaya göre ayn  i e ayn  ücret verilmesi esast r; bun-
lar düzeltilmelidir.

4857 say l  Kanunu özel güvenlik çal anlar n n
durumlar na uymamaktad r. Özel güvenlik çal anlar -
n n çal ma artlar n  düzenleyecek kapsaml  bir çal ma
yap larak Bas n  Yasas  veya Deniz  Yasas eklinde
Özel Güvenlik  Yasas  mutlaka ç kart lmal d r.

Silahl  güvenlik görevlilerine y pranma hakk  getiril-
melidir.
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Kamu kurum ve kurulu lar  ile özel sektörde çal an
personel sanki ta eronun eleman  olarak görülmekte; 
alaca  olan ücret ve di er sosyal haklar  kimin ödeyece i
konusunda sorun ya anmaktad r. Ta eron alaca n  ala-
mad  gerekçesiyle ödememekte, kurum ise biz sözle -
meyi gerekçe göstermektedir. Özel güvenlik görevlileri 
bu ekilde alacaklar n  alamamaktad r.

Özel güvenlik sektöründe, özel güvenlik irketle-
ri kamu kurum ve kurulu lar nda ihaleye girip hizmet 
sat n almaktad rlar. Böyle olunca bu i lerin tamam  as l
i verenin sorumlulu unda olmal d r. Örne in bir kamu 
kurumu özel güvenlik hizmetini 2005 y l ndan beri özel 
güvenlik irketleri eliyle gördürmekte fakat çal an per-
sonel ayn  olmas na ra men birçok özel güvenlik irketi
ihaleyi al p b rakmaktad r. Bu durumda çal anlar sosyal 
haklar n  (k dem tazminat , ihbar tazminat  ve y ll k izin 
vb.) alamamaktad rlar.

K saca özetlemek gerekirse:

 Amelelik yapt r lan özel güvenlik görevlileri,

oförlük yapt r lan özel güvenlik görevlileri,

 Kanuna ayk r  olarak para ta ma i inde çal t r lan
güvenlik görevlileri,

 Bu i leri yaparken vurulan güvenlik görevlileri,

 Otellerde cankurtaranl k, oförlük ve resepsiyon 
eleman  olarak çal t r lan özel güvenlik görevlile-
ri,

 Tramvay duraklar nda ya murda, güne te hiçbir 
korunak bulunmadan çal t r lan özel güvenlik 
görevlileri,

 Büyük ehirlerde belediyelerce korunaks z yerler-
de çal t r lan güvenlik görevlileri,

 Büyük ehir belediyeleri ve di er birçok belediye-
de çal an; özel günlerde ve cumartesi, pazar maç-
larda ek görev yaz larak yol, yemek, fazla mesai 
ücreti alamayan özel güvenlik görevlileri,

 Özel sektörde 12 saat çal t r l p 12 istirahat ettiri-
len özel güvenlik görevlileri,

 Hakk  oldu u halde y ll k izin ve mazeret izni kul-
land r lmayan özel güvenlik görevlileri,

 K dem tazminat ndan kurtulmak isteyen i veren-
lerce hesab na para yat r l p bankadan çektirilip 
elinden al nan özel güvenlik görevlileri,

 Marketlerde koli ta yan özel güvenlik görevlileri,

 Sitelerde gece özel güvenlik gündüz kap c l k ya-
pan özel güvenlik görevlileri, mevcut sorunlar n
sadece baz lar n  yans tmaktad r.

Örgütlenme çal malar na gelince;

çiyi as l i veren konumundaki kamu kurum ve ku-
rulu lar na ait üst düzey yöneticiler ve alt i veren konu-
mundaki güvenlik irketleri ayr  ayr  tehdit etmektedir. 
Özel güvenlik irketleri 5188 say l  Yasaya göre “Sizin 
sendikalara üye olma hakk n z yok” diyerek özel güven-
lik i çilerini kand rmaktad r. Sendikam za üye olanlar n
öncelikle nöbet yerleri de i tirilmektedir ve ula m  en 
zor yerlere gönderilmektedir.

Bu kadar büyük bir kitleye sahip özel güvenlik görev-
lileri maalesef sindirilmi  bir durumdad rlar.

Bu büyük kitleyi örgütlemek ad na 2011 y l n n son-
lar nda kurulan Güvenlik-  Sendikas  özel güvenlik gö-
revlilerini örgütlemeye ba lam t r.

Örgütlenme çal malar nda as l i veren ve alt i ve-
ren i çilerimizi ayr  ayr  tehdit etmektedir. Çal anlarda
“Sendikaya üye olursam i ten at l r m” korkusu ve en-
di esi maalesef çokça ya anmaktad r; ama çal an kar-
de lerimize konu anlat ld nda kendilerinin haklar n
koruyup kollayacak bir sendikan n varl ndan heyecan 
duymaktad rlar.

Özel güvenlik çal anlar n n haklar n  koruyacak, 
toplu i  sözle meleri ile çal ma ko ullar n n ve i  güven-
cesinin sa lanaca  günlerin çok uzakta olmad  yapm
oldu umuz çal malarda da görülmektedir. Güvenlik-
Sendikas  olarak özel güvenlik görevlilerinin sesi olmaya 
çal aca z.

Bu çal malar esnas nda Türkiye’nin her yerinden bi-
zimle birlikte olup sendikam za üye olup bize güç veren-
lerin say s  bütün olumsuzluklara ve bask lara ra men
ç  gibi büyümektedir.

Art k, Güvenlik-  (Tüm Özel Güvenlik ve Hizmet 
çileri Sendikas ) bünyesinde örgütlenen özel güven-

lik görevlileri haklar n n aranmas  ve korunmas nda bo
durmayacak ses getirecek eylem ve çal malara h zl  bir 
ekilde devam edecektir.

Art k 400 bin ki ilik koca bir kitleyi harekete geçi-
recek bir k v lc m  çakm  bulunmaktad r. Ate in yan-
mas  için öce k v lc m gereklidir o k v lc m 400 bin özel 
güvenlik görevlisinin katk s  ile çok k sa bir sürede ate
olacakt r.
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Sportif faaliyetler son yüzy lda önemli ölçüde bü-
yümü  ve profesyonelle mi tir. Sporun bir sektör 
haline gelmesi, ba lang çta dernek niteli i ta yan

kulüplerin irketle mesine ve i adamlar n n da bu ir-
ketlere ilgi duymas na yol açm t r. Sektörün i verenleri
kulüpler ve kulüp sahipleri iken; sporcular di er çal an-
larla beraber sektörün i çileridir. Ancak profesyonel spor 
sektörü sadece i çi ve i verenlerden ibaret de ildir. Spor 
federasyonlar , seyirciler/taraftarlar, medya ve yay nc
kurulu lar da sektörün i leyi inde büyük önem ta mak-
tad rlar.

Profesyonel spor, de i en dünyada gerçek anlamda 
yükselen, her geçen gün popülaritesi artan bir aland r.
Popülaritenin art nda en önemli katk , bu de eri yara-
tan sporcular nd r. Sporcular tabi olduklar  kulüplerin 
i çileri olmak dolay s yla i verenleri ile menfaat çat ma-
s  içindedirler. Sporcular n ekonomik ve sosyal menfaat-
leri kendileri taraf ndan korunabilece i gibi, üye olabile-
cekleri mesleki örgütlerce örne in sendikalarca da koru-
nabilir. Dünya üzerindeki uygulamalara bak ld nda bu 
koruman n yayg n olarak sendikalarca gerçekle tirildi i-
ni söylemek mümkündür.

Profesyonel sporda sendikala ma1 ülkemiz aç s ndan
ilgi çekici bir geli me göstermi tir. Avrupa ülkelerinin 
tersine ülkemizde bu alanda ciddi, kat l mc  ve büyük bir 
olu uma rastlanmamaktad r. Bunda bir yanda ülkemiz-
deki sendikal bilincin dü üklü ü, di er yandan “sporcu-
lar n sendikaya ihtiyaç duymayaca ” dü üncesinin etkili 
oldu u söylenebilir. Ancak profesyonel spor alan nda ya-
ananlar, özellikle sporcular n sendikaya ihtiyac  olma-

d  fikrinin gerçe i yans tmad n  göstermektedir. Zira, 
dünyan n en çok kazanan sporcular , en yüksek de eri
bulunan liglerin mensuplar n n tamam na yak n  sendi-
kal d r.

Tarihçe

Bir yazara göre, “sporcu sendikalar  profesyonel ta-
k m sporlar  kadar eskidir”.2 Bu ifade ABD için do rudur.
Bugün ABD’de “dört büyük spor” olarak nitelenen beyz-
bol, futbol, basketbol ve hokey dallar nda kurulu sporcu 
sendikalar , hem sayg nl klar  ve hem de sahip olduklar

ekonomik güç dolay s yla, kendi spor dallar n n önemli 
aktörleri aras nda yer almaktad rlar.

Spor tarihinde bilinen en eski profesyonel sporcu 
sendikas  1885’de Amerika’da kurulan Beyzbol Oyun-
cular  Sendikas ’d r. Bunu takiben 1946 y l nda Major 
Ligi Beyzbol Oyuncular  Sendikas  (MLBPA) kurulmu -
tur. 1956’da Amerikan Futbol Ligi Oyuncular  Sendikas
(NFLPA); 1957’de Ulusal Hokey Ligi Oyuncular  Sen-
dikas  (NHLPA); 1964’de Amerikan Ulusal Basketbol 
(NBA) Oyuncular  Sendikas  (NBPA) kurulmu tur.3

Kara Avrupas ’na bak ld nda, profesyonel sporda 
sendikala ma ile ilgili bilinen en ba ar l  örnek ngiliz
Profesyonel Futbolcular Sendikas d r (PFA). 1907’de 
kurulan ve kurulu undan bu yana faaliyetini sürdüren 
en eski sporcu sendikas  olan PFA, elde etti i bilgi biri-
kimi ile birçok sporcu sendikas na örnek olmu tur. PFA 
d nda, Fransa’da Profesyonel Futbolcular Ulusal Sen-
dikas  (UNFP); Almanya’da Almanya Futbol Oyuncular
Sendikas  (VdV); talya’da talya Futbolcular Sendikas
(AIC) önemli ve güçlü sendikalard r.4

Ülkemizde profesyonel sporda sendikala ma ile ilgili 
ilk örnek 31 May s 1965’de kurulan Profesyonel Futbol-
cular Sendikas d r. Dönemin özgürlükçü ortam nda 12 
ki i taraf ndan kurulan sendika 1966’da ilk genel kuru-
lunu yapm , 1969 y l ndaki genel kurulda sendikan n
ad  Türkiye Profesyonel Futbolcular, Antrenörler, Me-
najerler ve Moniterler Sendikas  olarak de i tirilmi tir.
Çal ma Bakanl  verilerine göre 1971 y l  itibar yla sen-
dikan n üye say s  187’ye ula m t r. Üye say s n  1974 
y l  itibariyle 378’e yükselten sendika, 1975 y l nda yap-
t  genel kurulda ad n  Futbol-  (Türkiye Futbolcular, 
Antrenörler, Masörler Sendikas ) olarak de i tirmi tir.
Sendika ayn  y l TÜRK- ’e üye olmu tur. Futbol-  Sen-
dikas  1976 y l nda üye say s n  en üst düzeye ç karm
ve 440 üyeye ula m t r. Sendikan n son (ola anüstü)
genel kurulunun yap ld  1979 y l nda ise 290 üyesi bu-
lunmaktad r.

Futbol-  Sendikas n n faaliyetleri 12 Eylül 1980’de 
di er sendikalar gibi durdurulmu ; sendika 2821 Say l
Sendikalar Kanununun 51.maddesi gere i tüzük de i-
ikliklerini yapmad  ve genel kurulunu toplamad  ge-

rekçesi ile 23 Eylül 1984 tarihinde münfesih say lm t r.5
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Futbol-  Sendikas n n çal malar  ile ilgili birkaç 
küçük gazete kupürü d nda elde yaz l  bir belge bu-
lunmamakta; üyesi bulundu u TÜRK-  ar ivinde dahi 
Futbol- ’e ili kin herhangi bir belgeye rastlanmamakta-
d r.6 Faaliyetleri konusunda yeterli bilgiler edinilemeyen 
Futbol-  Sendikas n n 15 y l gibi k sa bir sürede 13 kez 
Genel Kurul yapm  olmas , oldukça hareketli ve çal-
kant l  bir sendika oldu u dü üncesini yaratmaktad r.
Futbol-  Sendikas n n o dönemdeki faaliyetleri aras nda
sezon ba nda sendika hesab na maç tertiplemek, futbol-
culardan ve di er üyelerden aidat kesmek, futbolcu iken 
sakatlananlar  tedavi ettirmek ve ihtiyaç duyanlara ayl k
ba lamak say labilir.

Futbol-  Sendikas n n faaliyet gösterdi i dönemde 
yeterli ba ar y  elde etti ini söylemek güçtür. Bunun bir-
çok sebebi vard r. Sebeplerden bir tanesi kulüplerin o 
dönemde irket ve dolay s yla i veren olmamas , dernek 
statüsü ile yönetilmesidir. Bu durum futbolda endüstri-
yel ili kiler düzeninin kurulmamas na yol açm t r. Bir 
di er sebep ise sporda sendikala ma faaliyetlerine duyu-
lan ilginin azl  ve sendikala ma konusunda aktif olan 
sporculara yönelik olumsuz tav rlard r.7

Futbol-  Sendikas  d nda ayr ca 1970’li y llarda fa-
aliyet gösteren Amatör Sporcular Derne i’nin sporcular
örgütlemek için çal malar yürüttü ü ve 1975 y l  itiba-
r yla 70 bin sporcuyu bünyesinde toplad  ileri sürül-
mektedir. Dernek, 12 Eylül 1980’de kapat lm t r.8

Ülkemizde sporda sendikala ma ile ilgili son geli -
me 2009 y l nda ya anm t r. 2009 y l nda eski futbolcu 
Metin Kurt önderli inde kurulan Spor-Sen ilk genel ku-
rulunu Eylül 2010’da gerçekle tirmi tir. Genel kurulda 
ba kanl a Kemal Salahio ullar  seçilmi tir. Tüzü üne
göre sendikan n temel amac , “Eme in en yüce de er ol-
du u ilkesi ile spor emekçilerinin haklar n n güvencesini 
spora ve sporcuya özgün ko ullar n bilimsel yöntemler-
le de erlendirildi i bir Spor  Yasas ’n n ç kar lmas na
katk da bulunmak, bunun için kurumla m  spor yap -
lar nda çal an emekçilerin ekonomik, demokratik ve 
sosyal haklar n  savunmak, geli tirmek ve güvence alt na
almak; Spor  Yasas ’n n ç kart lmas n n sa lanmas  he-
defiyle uluslararas  i çi s n f n n bir parças  olarak tüm 
gücüyle mücadele etmektir”. Olanca iyi niyetli çabaya 
kar n Spor-Sen’in henüz yeterli üye say s na ula t n
söylemek güçtür.9

Bugün için ülkemizde sporda örgütlenmeyle ilgili bir 
ba ka olu um da Profesyonel Futbolcular Derne idir. Az 
say daki futbolcu bu dernek bünyesinde örgütlenme ve 
sorunlar na çözüm bulmaya çal maktad rlar.

Avrupa’dan Bir Örnek

ngiliz Profesyonel Sporcular Sendikas  PFA, 
1907’deki kurulu undan bu yana, hala faaliyette bu-
lunan en eski sporcu sendikas d r. PFA y llar boyunca 
Britanya Adalar nda benzer örgütlenmelere, hem dene-
yimleriyle ve hem de moral deste iyle önemli katk larda
bulunmu tur.

PFA’in tarihi incelendi inde pek çok önemli ba ar
ve üyeleri ad na kazan mlar dikkati çeker. PFA’e pro-
fesyonel ve profesyonelli e aday tüm futbolcular üye 
olabilmektedir. Ancak, PFA sadece üyelerine de il, pro-
fesyonel sporculuk ya am  sona ermi  eski üyelerine de 
hizmet sundu u için faaliyet alan  ve üye potansiyeli ol-
dukça yüksektir. PFA’in, bugün için 4000’e yak n üyesi 
bulunmaktad r. Sendika, ngiliz Sendikalar Kongresine 
(Trade Unions Congress-TUC) üyedir.

PFA’in üst yönetiminde görev alanlar n tamam na
yak n  eski futbolculardand r. PFA, ülke genelinde yüz-
de 36 olan sendikala ma oran na kar n, kendi faaliyet 
alan nda neredeyse yüzde 100’lük orana ula an önemli 
bir örnektir. Bunun sebebi bir yandan PFA’in ba ar l  ve 
günümüz gerçeklerine uygun faaliyetleri iken, di er yan-
dan 1907’deki felsefenin sürdürülmesidir. Sendikan n
1907’deki “endüstri ili kileri alan nda üyelerini temsil 
görevi” bugün de temel bir felsefe olarak tüm faaliyet-
lerinde kendini göstermektedir.10 Üyelik oran n n bu 
kadar yüksek olu u PFA’in faaliyetlerinde daha rahat ve 
cesur hareket etmesini sa lamaktad r. Bu durum bir yan-
dan PFA’i daha güçlü k larken, di er yandan PFA üye-
li inin bir “sosyal norm” haline gelmesine yol açmakta, 
üyelik tüm profesyonel ve yar  profesyonel futbolcular 
bak m ndan uyulan bir sosyal norma dönü mektedir.11

PFA’in temel politikas  üyelerini korumak ve onlara hiz-
met etmektir. Bu anlamda PFA’in bir sendika olmak do-
lay s yla endüstri alan ndaki imkânlar  iki temel amaçla 
kullan lmaktad r. PFA bir yandan bireysel olarak fut-
bolcular n ihtiyaçlar n  gözetirken, öte yandan kolektif 
olarak da profesyonel futbol endüstrisini korumakta ve 
sektöre hizmet etmektedir.

PFA, bugüne kadar hiç grev uygulamas na gitmemi ;
ABD’deki örneklerin tersine agresif olmayan l ml  bir 
politika izlemeyi tercih etmi tir. PFA’in l ml  politika-
lar na ra men 2001 y l nda TV yay n gelirleri sebebiyle 
ya anan uyu mazl kta grevin e i inden dönülmü ; uyu -
mazl k son anda anla ma ile sonuçlanm t r.12

PFA, 100 y l  a an tarihinde hiç toplu i  sözle mesi
yapmam t r. Ama buna ra men, belirtilen tarihsel sü-
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reçte, uygulad  stratejik endüstri ili kileri yönetimi sa-
yesinde üyelerine önemli haklar sa lad  da aç kt r.

PFA’in, üyelerine yard m amac yla kurdu u “Yard m-
la ma Fonu”, “Kaza Sigortas  Fonu”, “Oyuncular Nakit 
Yard m Plan ” ve “Emeklilik Plan ” çok önemli örnekler-
dir. Sendikan n üyelerine dönük kurumsal bir hizmeti de 
“finansal dan manl k” yapmakt r.

PFA’in e itim alan nda da birçok faaliyeti bulunmak-
tad r. Bunlar aras nda, “E itim Fonu”, “Futbolcular n
leri E itimi ve Mesleki E itimi Program ”, “Gençlik E i-

timi Plan ” say labilir.

PFA’in en önemli gelir kayna  televizyon yay nlar n-
dan ald  paylard r. Bunun yan nda üyelik aidatlar , ba-

lar ve menkul-gayrimenkul gelirleri de PFA’in finan-
sal durumuna katk lar sa lamaktad r.

PFA, TV yay nlar ndan gelir elde etme hakk na sahip 
olmakla çok önemli bir parasal kaynak yaratm , f rsat
iyi de erlendirmi tir. Yarat lan parasal kaynak ba ta üye-
ler olmak üzere, sektörün ihtiyaçlar  için kullan lm  ve 
böylece PFA sempatisi olu mu tur. Bir yandan futbolcu-
lar için sosyal, ekonomik, finansal ve hukuksal yard m
olanaklar ; di er yandan zor durumdaki kulüplere finan-
sal destekler sa lanm t r.

ngiltere’nin, endüstri ili kilerinin önem ve anlam n
bilen demokratik bir ülke olmas  PFA’in ba ar s nda et-
kili olmu tur. PFA yönetiminin rasyonel, demokratik ve 
effaf olmas  PFA’e olan güveni art rm t r. Rasyoneldir, 

çünkü yöneticileri aras nda sorunlar  bilen eski sporcular 
ve yöneticili i bilen profesyoneller vard r. Demokratik-
tir, çünkü her üye, delege veya yönetici olabilir. effaft r,
çünkü iyi bir iç ve d  denetim mekanizmas na sahiptir. 
PFA’e tüm futbolcular üyedir ve tüm kulüplerin teknik 
yöneticileri de PFA’in eski üyesidirler. Bu empatiye yol 
açmakta; kulüpler de PFA’in gücünü bildiklerinden PFA 
ile iyi ili kiler kurmaktad rlar.13

Türkiye’de Durum

Ülkemizde profesyonel sporda sendikala maya ili -
kin sorunlar, genel anlamda sendikala maya ili kin so-
runlardan farkl  de ildir. Bu sorunlar n ba nda sendikal 
bilinç gelmektedir. Gerçek sendikala ma oran n n yüzde 
10-20’ler aras nda seyretti i dü ünülürse, profesyonel 
sporda sendikala man n neden gerçekle medi i ya da 
zay f kald  sorusuna cevap verilebilir.

Sendikal bilinç d ndaki bir sorun da i veren kesi-
minin sendikalara bak d r. Ço u i veren olan ve hatta 
büyük i veren niteli i ta yan spor kulübü yöneticile-
rinin sendikal faaliyete olumlu bakmayacaklar  aç kt r.

Geçmi te ya anan örnekler de, sendikal faaliyeti ba latan
sporcular n ne tür muamelelere maruz kald klar n  gös-
termektedir.

Üçüncü bir sorun “sporcular n sendikaya ihtiyaç 
duymayaca ” dü üncesidir. Ba ta da belirtti imiz gibi 
bu dü ünce belki y ld z sporcular için geçerlidir; yoksa 
di er sporcular için sendika ciddi bir gereksinimdir. Öte 
yandan sporda “y ld z” olma dönemi k sad r; kald  ki, 
yurtd  örnekleri y ld z olsun olmas n tüm sporcular n
sendikaya üye oldu unu, bunun bir “sosyal norm” ha-
line geldi ini ve tüm sporcular n sendikaya üye olmak 
dolay s yla ciddi kazan mlar elde etti ini göstermektedir.

Hukuksal Temeller

4857 say l  Kanunu, bu Kanununun sporcular 
hakk nda uygulanmayaca n  aç k bir biçimde ortaya 
koymu tur (m.4/1-g).14  Kanununun sporcular hakk n-
da uygulanm yor olmas  spor faaliyetlerinin  Kanunu 
kapsam  d na ç kar lmas  anlam na gelmemektedir. Ka-
nundan istisna edilen, sadece profesyonel sporculard r.
Yoksa sporla ilgili di er çal anlar, örne in teknik direk-
törler, antrenörler, malzemeciler, masörler ve benzerleri 
i  (hizmet) sözle mesi ile çal yor olmak ko ulu ile 
Kanununa tabidirler15 ve Yarg tay da bu görü ü kararla-
r nda aç kça ortaya koymaktad r.16

 Kanununun profesyonel sporcular  uygulama alan
d na ç karmas , onlar n “i çi” olma niteliklerini orta-
dan kald rmamaktad r.  Kanununa göre “bir i  sözle -
mesine dayanarak çal an gerçek ki iye i çi denir” (  K. 
m.2/1). Profesyonel sporcular, i  sözle mesi ile çal t k-
lar ndan hukukun gere i olarak i çi niteli i kazan rlar.

 Kanunu kapsam  d nda tutulan profesyonel spor-
culara kural olarak Borçlar Kanununun hizmet akdine17

ili kin hükümleri (m.313 vd.) uygulan r. Ancak bir spor 
dal n n federasyonu da kendi profesyonel sporcular n n
i  sözle meleri yap l rken uyulacak kurallar  düzenleye-
bilir. Nitekim Türkiye Futbol Federasyonu, 3813 say l
Kurulu  Kanununun 30. maddesine dayanarak ç kartt
“Profesyonel Futbol Talimat ” ile18 profesyonel futbolcu-
larla yap lacak i  sözle melerine ili kin hükümler getir-
mi tir. O halde i çi niteli ini ta yan profesyonel sporcu-
lar n i  ili kileri  Kanununa tabi olmayacak; bunlar n
i  sözle meleri öncelikle ve e er varsa kendi federasyon-
lar nca düzenlenmi  (kanun, tüzük ve benzerlerine uy-
gun) talimatlara tabi olacakt r. E er federasyonca düzen-
lenmi  bir talimat yoksa ya da talimatla ilgili bir hukuki 
bo luk do arsa bu durumda devreye Borçlar Kanununun 
hizmet akdine (i  sözle mesine) ili kin hükümleri gire-
cek ve uygulanacakt r.19
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Bireysel i  hukuku bak m ndan var lan bu sonuç, top-
lu i  hukuku ve özellikle Sendikalar Kanunu yönünden 
de geçerlidir. Sendikalar Kanunu da profesyonel sporcu-
lar  i çi saymakta ve profesyonel sporcular n i çi sendi-
kalar  kurmalar na veya kurulmu  sendikalara üye olma-
lar na herhangi bir hukuki engel bulunmamaktad r. Son 
olarak belirtelim ki, i çi say lan profesyonel sporcuyu 
istihdam ettikleri için i veren say lan spor kulüplerinin, 
i veren sendikas  kurmalar  ya da bir i veren sendikas na
üye olmalar  mümkündür.20

Bu arada belirtmek gerekir ki, profesyonel sporcular 
Sosyal Sigortalar Kanununun kapsam  d na ç kar lma-
d ndan, profesyonel sporcular n tümü 5510 say l  Sos-
yal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas  Kanunu anlam n-
da (m.4/I-a) sigortal  say lmaktad rlar.21

Sendikan n Kurulu u ve kolu Sorunu

2821 say l  Sendikalar Kanununa göre, i çi sendika-
lar , i kolu esas na göre ve Türkiye çap nda faaliyette 
bulunmak amac yla, bu i kolundaki i yerlerinde çal an
i çiler taraf ndan kurulur. Bir i kolunda birden fazla sen-
dika kurulabilir. “Meslek” ve “i yeri” esas na göre i çi
sendikas  kurulamaz (m.3).

Sendikalar Kanununda i koluna göre sendikala ma
ilkesi benimsendi ine göre, sporla ilgili bir sendika belir-
li bir i kolunda kurulmak zorundad r. Ancak, ne i kolla-
r n  s ralayan 2821 say l  Sendikalar Kanunu m.60 ve ne 
de bu Kanuna dayal  olarak ç kar lan kollar  Tüzü ü,
“Spor” i kolu isimli bir i koluna yer vermi  de ildir.

Profesyonel sporla ilgili bir sendikan n ülkemizde 
hangi i kolunda kurulabilece ine dair üç görü  bulun-
maktad r. Bu görü lerden ilkine göre profesyonel sporcu 
sendikas  “genel i ler” i kolunda kurulabilir (S.K. m.60; 

kollar  Tüz. s ra no: 28).

kinci görü e göre, spor alan nda faaliyet gösterecek 
bir sendikan n kurulmas  dü ünülebilecek bir ba ka i -
kolu ise ayn  Tüzü ün 25. s ras nda yer alan “Konaklama 
ve E lence Yerleri” i koludur.

Profesyonel sporla ilgili bir sendikan n kurulaca
i kolu ile ilgili üçüncü bir görü  ise bu alanda yeni bir 
“spor” i kolu düzenlenmesinin sa lanmas d r.

Profesyonel sporla ilgili bir sendikan n kurulabilece-
i i koluna ili kin ki isel görü ümüze göre; en az ndan

bugünkü yasal düzenlemeler kar s nda bir profesyonel 
sporcu sendikas n n 25 No’lu “konaklama ve e lence
yerleri” i kolunda kurulmas  gerekir. Zira, böylesi bir 
alan  genel i ler gibi çok geni  kapsaml  bir i koluna terk 

etmek, aslen dar bir kesime hizmet verecek sendikay
geni  kesimlere açmak anlam na gelecektir. kincisi, bu 
yönde ÇSGB taraf ndan yap lm  eski tarihli bir idari tes-
pit karar  bulunmaktad r ve bu karar bir hareket noktas
olu turabilir.22 Üçüncüsü kollar  Tüzü ü’nde “spor” 
ifadesi sadece 25. No’lu i kolu için kullan lm t r. Dör-
düncüsü ise, Avrupa’daki benzer sendikalar n da e lence
sektörü (i kolu) içinde de erlendirilmesidir; zira, pro-
fesyonel spor sektörü ile üretilen ürün e lencedir. Tüm 
bunlar birlikte de erlendirildi inde, olas  bir profesyonel 
sporcu sendikas n n, 25. No’lu “konaklama ve e lence
yerleri” i kolunda faaliyette bulunmak üzere kurulmas
ve Tüzü ünü bu yönde düzenlemesi yerinde olacakt r.

2009’da faaliyete ba layan Spor Emekçileri Sendika-
s , Spor-Sen de Sendikalar Kanununun 60. maddesinde 
tan mlanan ve 25. s rada yer alan, konaklama ve e lence
yerleriyle aç k ve kapal  spor yerlerinde tüm çal anlar
kapsayan, spordaki emekçilerin sendikas  olarak kurul-
mu tur (Tüz.m.3). 

Kan m zca, konunun hukuka uygun biçimde çözü-
münde en sa l kl  yol yeni bir “spor” i kolunun olu tu-
rulmas  ve tüm spor çal anlar n n bu i kolunda kurula-
cak sendika/sendikalarda örgütlenmesi olacakt r.

Sendikaya Üyelik

Sendikalar Kanununun kabul etti i, i koluna göre 
sendikala ma ilkesinin bir gere i olarak, profesyonel 
sporla ilgili sendikaya, bu sendikan n kuruldu u i ko-
lunda çal an ve Sendikalar Kanunu anlam nda i çi sa-
y lanlar23 üye olabileceklerdir. Böylece, ilgili i kolunda
çal an ve özellikle profesyonel sporla ilgili i çi niteli ini
ta yan herkes; sporcu, antrenör, malzemeci, kulüp he-
kimi, kulüp muhasebecisi oldu una bak lmaks z n söz 
konusu sendikaya üye olabilecektir.

Ekleyelim ki, sporla ilgili bir i yerinde; örne in bir 
spor kulübündeki i çiler spor d nda ve yard mc  bir 
i te çal salar bile i yerinin ba l  oldu u i kolunda kuru-
lu sendikaya üye olabileceklerdir. (S.K.m.22/1). 2009’da 
kurulan Spor-Sen de kurumla m  spor sektöründeki 
tüm emekçileri sendikaya üye yapmaktad r (Tüz. m.5).

Sendikan n Gelir ve Giderleri

Kan m zca spor alan nda örgütlü bir sendikan n ge-
re i gibi faaliyette bulunabilmesi için mutlaka TV yay n
gelirlerinden pay almas  gerekir. Zira, belirtti imiz nite-
likte bir i çi/sporcu sendikas n n üye say s  son derece 
s n rl  olacakt r. kincisi bu sendikan n k sa vadede bir 
toplu i  sözle mesi yapma veya yetki alma ihtimali za-

32



Sporda Sendikala ma - Prof. Dr. Ufuk AYDIN

33

y f oldu undan aidat gelirleri oldukça dü ük olacakt r.
Ba lang çta baz  yard m ve ba  gelirleri bulunsa bile, 
zaman içinde bunlar n erimesi kaç n lmazd r. Dolay s y-
la TV yay n gelirlerinden ve ayr ca yasal bahis oyunlar
gelirlerinden belli bir pay almak gibi sürekli bir gelire 
sahip olmak, belirtti imiz sendikan n ya amas  ve faali-
yetlerini sürdürmesi için önemli bir ko uldur. Nitekim, 
Bat ’daki örnekler dikkate al nd nda sporcu sendikala-
r n n bu gelir için çok ciddi mücadeleler verdikleri ve bu 
gelir sayesinde önemli ba ar lara imza att klar  görülür.24

Belirtelim ki, di er gelirler d nda, sendikan n TV 
yay n ve yasal bahis oyunlar  gelirlerinden pay almas nda
büyük zorluklar ya anaca  dü ünülebilir. Federasyon-
lar n ve kulüplerin çok büyük bir kaynak olan bu ge-
lirlerden bir sporcu sendikas na pay verme konusunda 
çok da istekli davranmayaca  aç kt r. Ancak, sendikan n
ya amas  için ya amsal önemi olan yay n ve bahis gelirle-
rinden pay alma konusunda srarc  olunmal  ve endüstri 
ili kileri sisteminin sa lad  tüm olanaklar devreye so-
kulmal d r.

Ülkemizde mevcut tek örnek olan Spor-Sen’in tü-
zü üne göre, sendikaya kay tl  üyelerin ödeyece i ayl k
aidat tutar , amatör sporcularda 10 TL. profesyonel spor-
cularda 100 TL. ayr ca bu kurumlarda çal an üyelerde 
25 TL.’dir. Sendikan n di er gelirleri aras nda dayan ma
aidatlar , Sendikalar Kanununa göre yap lacak faaliyetler 
ile e lence, konser gibi faaliyetlerden sa lanacak gelirler, 
ba lar, malvarl  gelirleri vb.dir.

Sendikan n Faaliyetleri

Sendikalar Kanununda yer alan ve sporla ilgili sen-
dikan n gerçekle tirebilece i faaliyetlerden özellikle 
üyelerine adli yard mda bulunma (m.33/1), üyelerin bo
zamanlar n  geçirmeleri için imkanlar sa lama (m.33/3); 
üyelerince kurulacak sand klara ve kooperatiflere yar-
d mc  olma ve kredi verme (m.33/4-5); üyelerinin mes-
leki e itim, bilgi ve tecrübelerini artt rmak için çal ma
(m.33/6) ve sa l k, spor ve rehabilitasyon tesisleri kurma 
ve ayr ca do al afetlerde ayni veya nakdi yard mlarda bu-
lunma (m.33/8) gibi faaliyetler çok dikkat çekicidir.

Ülkemizde faaliyet gösterecek bir sporcu sendika-
s n n faaliyet alan  bu hüküm sayesinde olabildi ince
geni lemi tir. Hatta kan m zca bu hükümle sendika, 
Avrupa’daki benzerlerinin, örne in PFA’in yapt  tüm 
faaliyetleri gerçekle tirebilecektir. Sendika bu hüküm 
sayesinde üyelerine teknik direktörlük, menajerlik e iti-
mi sunabilecek; bir yard mla ma sand  olu turabilecek
ya da buna destek olabilecek; üyelerinin e itimi için bir 
fon ay rabilecek hatta federasyonlarla i birli i yaparak 

spor sektörünün geli imine yönelik faaliyetlerde de bu-
lunabilecektir. Bunlar n yan nda do al afetlerde yapaca
ayni ve nakdi yard mlarla kamuoyunda sempati de top-
layabilecektir. Sendikalar Kanununun belirtilen hükmü 
s n rlay c  olmad  için, sendikan n kendisi de medyada 
faaliyet gösterebilecek; kamuoyunun ilgisini toplumsal 
konulara çekebilecektir. Özellikle ünlü ve popüler üye-
lerini kulland  takdirde, sendikan n bu faaliyetlerde 
ba ar  kazanaca na ku ku yoktur.

Sporla ilgili sendikan n toplu i  sözle mesi yapma-
s na herhangi bir engel bulunmamaktad r. Dolay s yla
belirtilen nitelikteki bir sendika, T SGLK’da yer alan 
ko ullar  sa lad  takdirde toplu i  sözle mesi yapabi-
lecektir. Hatta, toplu i  sözle mesinin yap lmas  s ras n-
da uyu mazl k ç kmas  halinde de grev ve hatta lokavta 
ba vurulmas  söz konusu olabilecektir. Belirtelim ki, 
Avrupa’daki sporcu sendikalar  da faaliyetlerini daha 
çok üyelerine yönelik olarak gerçekle tirdiklerinden, bu 
ülkelerde de sendikalar n toplu i  sözle mesi yapmala-
r na veya greve gitmelerine pek rastlanmamaktad r. Bu 
sendikalar, federasyonlar ve kulüplerle genellikle spor 
sektörü ya da bran n n sorunlar  ve çal ma ko ullar -
na ili kin genel/çerçeve nitelikli sözle meler yapmakta-
d rlar. Bu tür çerçeve sözle meler ülkemiz aç s ndan da 
yararl  olabilir.

Sonuç

Tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de profesyonel 
spor alan nda ciddi bir endüstrile me süreci ya anmakta-
d r. Sektörün kazanc n n profesyonel sporu üreten spor-
cular ile onlar  yöneten kulüpler aras nda payla lmas
önemli bir sorundur. Bugün için belirtilen gelirin pay-
la m  sürecinde birkaç y ld z sporcu d nda belirleyici 
olan kulüpler/lig yönetimleri iken, yak n gelecekte spor-
cular n da paylar n  artt rma ve ili kide söz sahibi olma 
taleplerini ortaya koyacaklar n  ileri sürmek yanl  olma-
yacakt r. En az ndan Bat ’daki örnekler ve ili kinin do-
as  bu beklentiyi hakl  k lacak niteliktedir. Bu talepleri 

ortaya koyman n en ak lc  biçimi de sendikala makt r.

Profesyonel spor alan nda faaliyette bulunan ya da 
bulunacak bir sendikan n ba ar l  olabilmesi için en 
önemli unsurlardan biri sendikay  bir cazibe merkezi 
haline getirmektir. Bu ba lamda sendikan n, potansi-
yel üyelerine yönelik faaliyetlere a rl k vererek onlara 
mesleki ve finansal olanaklar sunmas ; onlar n yan nda
oldu unun ve olaca n n mesaj n  vermesi; kamuoyu ile 
iyi ili kiler kurup medyay  yan na almas  ve gerekiyorsa 
bu amaçla popüler üyelerini/sporcular  kullanmas  zo-
runludur.
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Ülkemizde sendikal bilinçle ilgili sorunlar oldu u ve 
sendikala ma oranlar nda süregelen bir dü ü ün ya an-
d  gerçektir. Bunun yan nda çal ma mevzuat n n sen-
dikal faaliyeti yeterince korumad  da aç kt r. O halde 
sendikal faaliyeti ba latacak “gönüllülerin” bulunmas
büyük önem ta maktad r. Kan m zca, alan ndaki yete-
ne inden ku ku duyulmayan, ba ar l  bir kariyeri bulu-
nan ve art k çok önemli ekonomik beklentileri olmayan 
sayg n profesyonelleri böylesi bir olu umun ba lang c na
te vik etmek en gerçekçi yoldur. 

Bu a amada önemle vurgulamak gerekir ki, 2008 y -
l nda TÜRK-  ile SDA-Uni Europa’n n ortakla a gerçek-
le tirdi i ve birçok spor adam  ile bizim de kat ld m z
Sempozyum çok yararl  dü üncelerin ortaya konulmas -
na olanak sa lam t r. Ancak onca çabaya ra men elde 
edilen sonuçlar n ya ama geçirilmesi mümkün olmam
ve ülkemizin popüler profesyonel spor bran lar nda faa-
liyet gösteren sporcular n üyesi oldu u bir sendika ku-
rulamam t r.

Kan m zca, profesyonel sporda sendikala ma bak -
m ndan tabandan gelecek bir hareketi beklemek güçtür. 
Zira, özellikle finansal ve ekonomik krizden ciddi bi-
çimde etkilenen Anadolu’daki spor kulüplerinin içinde 
bulunduklar  ekonomik sorunlar  ve sporcularla ili kile-
rinde girdikleri yükümleri (ücret, sosyal yard m, sosyal 
sigorta gibi) yerine getirmedeki isteksizlikleri tabandan 
gelecek hareketin önündeki önemli ve ciddi engellerdir. 
Dolay s yla olu um yukar dan, yani y ld z, sayg n oyun-
cu/eski oyunculardan gelmelidir.

Profesyonel sporda faaliyet gösterecek sendikan n
üye say s n n az ama popüler olmas ndan do an farkl
niteli i, onun aidatlar d nda ba ka gelir kaynaklar n-
dan yararlanmas n  gerekli ve mümkün k lar. Nitekim, 
Bat ’daki örneklerin hemen tamam nda sendikan n en 
temel gelir kayna , o spor bran ndan elde edilen nak-
len yay n gelirlerinden al nan paylard r. Ülkemizde de 
profesyonel spora ili kin sendikan n naklen yay n ve 
yasal ans/bahis oyunlar ndan pay almas , ayakta dura-
bilmesinin ön ko uludur. Buna ek olarak, kurulmu  ya 
da kurulacak sendikalar n ulusal ve uluslararas  sendikal 
örgütlerden destek almas  da var olmak veya faaliyetini 
sürdürmek bak m ndan son derece önemlidir.

Son olarak ekleyelim ki, profesyonel spor alan nda
faaliyette bulunacak bir sendika, bu sektördeki yasad /
kay td  ve hukuka ayk r  uygulamalar  engelleyip fair 
play’e de olanak sa layabilecektir ki, bu önemli bir ka-
zan md r.
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say l rlar.
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Anadolu’daki Ça r  Merkezi Çal anlar
ve Sendikal Mücadele

 Prof. Dr. Gamze Yücesan-ÖZDEM R / Ankara Üniversitesi leti im Fakültesi

Türkiye’de “üçüncü biny l n terhaneleri” olarak da 
tan mlanan ça r  merkezlerinde çal anlar ve on-
lar n kolektif mücadeleleri üzerine neler söylene-

bilir? Son zamanlarda, Gerçe e Ça r  Derne i üzerinden 
örgütlenme çabalar , bu çabalar  da içeren “Ba ka Dilde 
A k” filmi ve Burger King Ça r  Merkezi çal anlar n n
Tezkoop-  Sendikas  bünyesinde sendikala ma çabalar
ile ça r  merkezi çal anlar n n örgütlenme deneyimleri 
gündeme geldi. Bu örgütlenme deneyimleri üzerine tar-
t mak ve siyaset üretmek gerekiyor. Ça r  merkezlerin-
de, uzun çal ma saatleri, yorucu ve y prat c  bir emek 
süreci örgütlenmesi, dü ük ücretler ve genç ve görece 
e itimli bir i gücü gibi örgütlenme ve sendikala ma için 
oldukça “verimli” ko ullar n neden örgütlenme ve sen-
dikala ma ile sonuçlanmad , üzerinde dü ünülmesi
gereken bir soru ku kusuz. Tart malar, dernekle me ça-
balar  ve filmler büyük kentlerdeki ça r  merkezlerine ve 
çal anlar na odaklan yor ama ça r  merkezlerine dair en 
önemli gerçeklik, Anadolu kentlerindeki her geçen gün 
artan lokasyonlar . Bu yaz , Anadolu’nun iki kentinde, 
Samsun ve Gümü hane’de, ça r  merkezi çal anlar n n
kolektif mücadeleye ve sendikala maya nas l yakla t kla-
r n , onlar n “dilinden” aktarmay  amaçl yor.

Bu yaz ya temel olu turan ça r  merkezi çal anlar  ile 
derinlemesine görü meler 5 ile 8 A ustos 2011 tarihleri 
aras nda Gümü hane’de ve 5 ile 10 Ekim 2011 tarihleri 
aras nda Samsun’da gerçekle tirildi. Samsun’da 5 ki i ile 
Gümü hane’de ise 10 ki i ile görü üldü. Tüm görü me-
ciler 25 ile 30 ya  aras ndayd lar, 6 aydan 2,5 y la kadar 
uzanan ça r  merkezi çal ma deneyimleri vard  ve en 
az okumu u 2 y ll k meslek yüksek okulu mezunuydu, 

di erleri ise üniversite mezunlar yd . Görü tü ümüz 15 
ki i hem Samsun hem de Gümü hane için ça r  merkezi 
çal anlar n n ya , çal ma süresi ve e itim ortalamas n
yans tmaktayd lar. Görü tü ümüz ki ilerin isimleri, on-
larla da payla t m z üzere sakl  kalacakt r, yaz da geçen 
isimler gerçek de ildir.

Bu yaz da öncelikle, ça r  merkezlerinde sendikala -
ma önündeki engeller, büyük kentlerdeki e ilimleri mer-
kezine alan ama geneli de kapsayan biçimde aç klanacak,
ard ndan ise Anadolu kentleri, Samsun ve Gümü hane
gerçeklikleri ça r  merkezi çal anlar n n “dilinden” or-
taya konmaya çal lacakt r.

Ça r  Merkezlerinde Sendikala ma Önünde Engeller

Ça r  merkezlerinde sendikala ma önündeki engel-
ler, bir yandan di er sektörler ve di er i yerleri ile or-
takla makta iken, di er yandan ça r  merkezlerinin ken-
dine has engelleri de bulunmaktad r. Ortakl klar olarak 
bakt m zda, ilk olarak, 1980’ler sonras  yeni emek stra-
tejilerinin, “piyasa”y  tek denetim mekanizmas  olarak 
belirlemi  ve sendikalar  da, bir kar  hegemonya stra-
tejisi yaratmaktan uzak k lacak ekilde zay flatm  oldu-
u aç kt r. Sendikalar çok ciddi yasal s n rl l klarla kar

kar ya bulunmaktad rlar. kinci olarak, ücretli ve maa l
çal anlar n her geçen gün azald  esnek ve kurals z-
la t r lm  emek piyasas nda, sendikalar n örgütlenmesi 
için nesnel temellerin a nmakta oldu u s kl kla vurgu-
lanmaktad r. Ayr ca, 1990’l  ve 2000’li y llarda özelle tir-
me politikalar , i çi hareketini zay flatm t r. Türkiye’de 
son dönem kapitalist emek süreci düzenlemeleri, “Japon 
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modeli”, “insan kaynaklar  yönetimi” ve “toplam kalite 
yönetimi” gibi farkl  adland rmalarla, sendikay  tümüyle 
süreç d nda b rakmay  hedeflemektedir. Herkesin bildi-
i üzere, Türkiye’de i  güvencesinin olmamas , sendika-

la ma önünde en önemli engellerden biridir.

Bunlar n yan  s ra, Türkiye’de sendikal mücadele, 
genellikle raison d’etre of economism esas ndan hareket 
etmek durumunda kalm  ve ücretler üzerinden tan m-
l  tart malar, pazarl klar ve de anla malar olarak anla-

lagelmi tir. Sendikalar n güçsüzle mesinde bir di er
önemli nokta ise, 1980’lerden bugüne sendikalar n ve 
sendika yanl lar n n, medyada ve akademide konumla-
r yla ili kilidir ve sendikalar ve sendika yanl lar , hayat n
her alan nda zor anlar ya amaktad rlar. Türkiye’de sen-
dikal mücadelenin önündeki engellerden bir di eri ise, 
“profesyonelle me e ilimi”dir. Seçimden sonra, sendika 
yöneticileri kendilerini ofislerine kapatmakta ve sendi-
kan n taban ndan h zla uzakla maktad rlar. Dolay s yla,
“onlar için güç” ve “onlara kar  güç” ikilemi, sendikal 
harekette oldukça belirgindir. Bir önemli konu da, sen-
dikal hareket, yeni iktisadi, siyasi ve ideolojik ortam n
yaratt  tehditler ve sorunlar konusunda yeterli bilgiye 
sahip de ildir.

Ça r  merkezlerinin kendine has özellikleri olarak 
bakt m zda ise, en önemli sorun ça r  merkezlerinin 
ba ms z bir i kolu olarak tan mlanmamas d r. Bu ise, 
neredeyse tamam  farkl  i kollar nda faaliyet gösteren 
irketlere ait ça r  merkezlerinin örgütlenme olanaklar -

n  büyük ölçüde ortadan kald rmaktad r (Alkan, 2009).

Ça r  merkezlerinin kendine has bir di er özelli i
de çal anlar aras  ileti im eksikli idir. Ça r  merkezi 
çal anlar n n esnek çal ma ili kileri içinde olmalar  ve 
ayr ca gün boyu çal ma ortam nda sürekli ça r  al yor
olmalar  birbirleriyle kurabilecekleri ileti imi oldukça 
aza indirgemektedir. Tezkoop-  Sendikas ’ndan Elvan 
Demircio lu, süreci öyle özetlemektedir: “Birbirleriy-
le ileti im anslar  çok fazla de il. Sürekli ça r  almak 
zorundalar. Sadece molalara nöbetle e ç k yorlar. Ayn
anda molaya ç kmad ysa, di er arkada lar  tan ma ans
tesadüflere ba l . Tesadüfen hep ayn  iki ki iyle molaya 
ç k yorsa, di er ki ileri tan m yor (Demircio lu, 2011).”

Ça r  merkezlerinde sendikala ma önünde engeller-
den bir di eri ise, i gücü devrinin çok yüksek olmas d r.
Burger King örgütlenme sürecine dair Tezkoop-  Sendi-
kas ndan Elvan Demircio lu bu i gücü devrinin yüksek-
li inden bahsederken, “biz üye yapt kça, üyelerimizden 
istifa eden, yeni giren, yeni girenleri üye yap, onlar istifa 
etsin falan derken, ayn  anda bu 80 ki iyi üye bulamad -

m z için ba vuruyu bir türlü yapamad k. Yüzde 50-1’e 

ula amad k. Asl nda çok üye yapt k, ama zamana yay ld -
 için, ayn  anda hepsi ayn  anda üye olarak kalamad

için yüzde 50+1’i yakalayamad k” (Demircio lu, 2011) 
demektedir.

Aray ehri Samsun’da ve ki Da  Aras ehir
Gümü hane’de Sendikala ma Önünde Engeller

Samsun, i çilik ve sendikal mücadeleyi deneyim-
lemi  ve bilen bir ehir. 1980’ler öncesi, büyük ölçek-
li kamu yat r mlar  -gübre fabrikalar , bak r i letmeleri,
tütün fabrikas  gibi- alm  bir ehir. Bu kamu yat r mla-
r , hem istihdam hem de sendikal hareketlilik getirmi
ehre. 1980 sonras  ise, özelle tirmelerle birlikte i çilik

ve sendikac l k sönümlenmi  ve ortaya yo un bir genç 
i sizli i ç km  durumda (Özmen, 2011). 1980 sonras
Samsun’u bir aray ehri olarak görmek yanl  olmaya-
cakt r (Özmen, 2011). Samsun, küçük ve orta i letmeler
(KOB ’ler) ile uluslararas  kapitalizme eklemlenme çaba-
s  içerisinde bir ehir görünümü vermektedir. 2010 Ma-
y s’ nda Koç Holding’e ba l  Callus irketinin Samsun’da 
açt  lokasyon, 2012 ubat itibar yla yakla k 400 ki iyi
istihdam ediyor. Gençler için oldukça önemli bir istih-
dam olana  sa l yor. Callus çal anlar ndan Ebru diyor 
ki, “Samsun’un gençlerinin yüzde 80’i orada zaten. Bir 
ekilde oraya u ram lard r. Evet yani, biri birine söy-

ler, öbürü ötekisine söyler. Bu ekilde sürekli, oras  çok 
kalabal k. Yani, urada soka a ç kt n z zaman, irkette
çal an en az on ki iye rastlayabilirsiniz.”

Gümü hane için, “iki da  aras ndan nehir de il ehir
ak yor” denebilir. Gümü hane çok küçük ve az nüfuslu 
bir ehir. Co rafyan n ehir üzerindeki hakimiyeti, eh-
rin büyüyememesinde en önemli etken. ehrin ekonomi-
sine maden ocaklar  hakim. ehirdeki maden oca  say s
son dönemde h zla artm . Gümü hane Üniversitesi ö -
rencileri ve orada ya ayan gençler için ise tek istihdam 
olana  Gümü haneli Ayd n Do an’ n ehre katk s  ola-
rak görülen, 2007 y l nda aç lan ve 2012 ubat ay  itiba-
r yla yakla k 350 ki inin çal t  Do an Ça r  Merkezi. 
Özellikle üniversite ö rencileri ö renim hayatlar n  biti-
rene kadar burada çal p yüksek olan ula m ve konut 
giderlerini rahatça kar lamay  planl yorlar.

Hem Samsun hem de Gümü hane örne inde, ça r
merkezi çal anlar n n sendikal mücadeleye ve sendika-
la maya dair dü ünceleri ve görü leri üzerine yürütüle-
cek bir tart man n ilk u rak noktas , çal anlar aras nda
sendikan n ne oldu u ve ne i e yarad  konusundaki 
ciddi bilgisizlik. “Sendikal  olmay  dü ündünüz mü?” 
sorusuna “Tam olarak nas l bir ey ki sendika?”, “ Yani 
babamdan bildi im kadar yla öyle Türk E itim-Sen falan 
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gibi bir eyden mi bahsediyorsunuz?” gibi yan tlar s k-
l kla telaffuz edildi. Buna ba l  olarak, Samsun’dan Cem, 
tüm süreci “hakk m z , hukukumuzu bilmiyoruz” diye 
aç klad . Haks zl klarla kar  kar ya kal nd  zaman 
payla mlar olmakla birlikte hep bir yerde duruldu u be-
lirtilmekte. Cem, “haks zl klar  görünce, biz de böyle ya-
pabiliriz, biz de öyle yapabiliriz, konu uyorsun, ama bir 
yerde s  kal yor. Çünkü, böyle bir ey yaparken neyle 
kar la aca n  bilmiyorsun. Kesinlikle haklar n  bilmi-
yorsun, bu noktada da susmak durumunda kalabiliyor-
sun” demektedir.

kinci olarak, ça r  merkezi çal anlar , “i e al rken
mücadeleyi bitiriyorlar” demektedirler. e al m süre-
cinde srarla anne ve baban n e itim durumu, anne ve 
baban n i inin sorguland n  dile getiren Elif, “Ailene 
bak yorlar, senin baban bilinçli mi, annen bilinçli mi? 
Evde sendikay  bilen var m ? Sendikal  var m ? Hepsini 
bir güzel sorguluyorlar” diye belirtmektedir. e al nma
sürecinde çal andan istenen referanslar n da örgütlü 
mücadeleyi ve sendikala may  önledi ini s kl kla telaffuz 
edildi. Çal anlar n vurgulad na göre, içeride yönetici 
pozisyonunda tan d n olsa da sendikala am yorsun, ol-
masa da sendikala am yorsun. Elif, süreci, öyle anlatt :

“  ba vurusu s ras nda, irkette çal an referans isti-
yorlar. Mesela ‘Tan d klar n z var m ?’, sen oraya ‘Tan d -

m var’ yazarsan al n yorsun. E er tan d n çok yüksek 
mevkideyse, süpervizörse, yöneticiyse al n yorsun. Ne-
den? Onlardan çekinece in için sendikala amayaca n
biliyorlar. ‘Tan d klar n z var m ?’, sen oraya ‘Yok’ yazar-
san da al n yorsun. Neden? Çünkü e er tan d n yoksa, 
sen orada yaln z kalacaks n, seni ezebilecekler, senin bu 
i e ihtiyac n var.”

“ e al n rken mücadeleyi bitiriyorlar”la alt  çizilen 
bir di er konu da: yaln z ve çekingen insanlar n i e al n-
mas  ve atak ve sorgulay c  olmayanlar n ise i e al nma-
mas . “Sosyal hayat nda ezik olan insan, arkada  olma-
yan, arkada  çevresi olmayan ya da gelir düzeyi dü ük
insanlar orada çal yor. Neden, çünkü orada kendini 
önemli hissediyorsun. Orada sana telefonda, ‘Bey’ di-
yorlar, ‘Han m’ diyorlar. Kendini önemli hissediyorsun” 
diyor Emir. Atak ve sorgulay c  ki iliklerin çok i e al n-
mad n  ve e er irkette öne ç kanlar olursa, yönetimin 
hemen onlara yönetici görevleri vererek, onlar  yanlar na
çektikleri aktar l yor.

Üçüncü olarak, i ten at lma gerçe i ça r  merkezi ça-
l anlar n n sendikadan uzak durmas  için en ciddi ne-
den olarak ortadad r. Gümü hane’den Gürbüz, “bizim 
irkette toplu bir ey yaparsan, toplu bir ekilde i ten

ç kart l rs n en fazla” diyerek özetledi süreci. “300 ki iyi

ayn  anda i ten atabilir” diyor Gürbüz, “çünkü 500 ki i
var s rada i e al nmay  bekleyen”. ten at lma korkusu, 
“i yerinde kal c  olmamak” diye de ortaya konmaktad r.
Gümü hane’den Emir, “ben bu i yerinde kal c  oldu u-
mun fark na varsam sendikaya giderim” demektedir.

Dördüncü olarak, sendikay  dü ünememenin ard n-
da “borçlu bir hayat” bulunmaktad r. Gümü hane’den
Emir, “buradaki insanlar  o ekilde bir örgütlemek de 
demeyelim de, bir araya getirmek zor. Çünkü herkesin 
farkl  beklentileri var. Birisi evlendi, dü ününü yapt , di-
eri araba ald  kredisini ödemeye çal yor” demektedir.

Be inci olarak, sendikala amaman n önündeki engel 
olarak “herkesin bir a z olamamas ” dile getirilmekte-
dir. Samsun’dan Cem öyle aktar yor: “Molaya ç k yorsu-
nuz, tamam, molaya ç kmadan önce bir haks zl kla kar-

la m s n, evet. Molaya ç k yorsun, onu konu uyorsun
sürekli, öyle yap labilir, öyle yap labilir, öyle yap la-
bilir. A a ya iniyorsun, herkes kendi masas na geçiyor, 
ça r  almaya devam ediyor”. Gümü hane’den Ali öyle
aç kl yor “herkesin bir a z olamamas n ”:

“Sendika hakk nda ben size öyle söyleyeyim. irket
içerisinde sendika veya normalde bir örgütlenme kura-
bilmeniz için herkesin bir a z olmas  laz m. Ama irket-
te tabii ki yanda lar oluyor. Herkes bir a z olam yor. Bir 
a z olamay nca da, irkette 400 ki i varsa, bunun 50’si 
ayn  laf  söylüyor, di er 350’si susuyor. O yüzden sendi-
ka i i bizim burada yat yor.”

Alt nc  olarak, “toplum içinde d lanma” sendikadan 
uzak durma nedeni olarak konulmaktad r. Samsun’dan 
Elif, “dizilerde bile öyle eyler görüyoruz yani. Gerçek-
ten korkuyorum, ben bir sendikal y m desem, kim bilir 
neler olacak?” diye endi elerini dile getirmektedir.

Yedinci olarak, çal anlar aras nda irketler çok güçlü 
görülmektedirler. irketin hem ücretler hem de çal ma
ko ullar  konusunda son sözü söyleyece ine inanç çok 
güçlüdür. Gümü hane’den Erhan’ n sözleriyle, “sendika-
l  olmak ile ko ullar  daha iyile tirme durumu veya maa
art m  gibi eyler söz konusu olabilir, ama yine de son 
karar  verecek olan irkettir. Bununla ilgili sendikan n
pek bir yapt r m  olamaz. Son sözü, son noktay  her za-
man irket koyacak, yöneticiler koyacak. O yüzden, sen-
dika ne kadar verimli olur, ne kadar yararl  olur, oras
muamma.”

Sekizinci olarak, sendikala man n önünde engel ola-
rak, “öncünün olmamas ” aktar lmaktad r. Hem Samsun 
hem de Gümü hane çal anlar , herkesin dü üncesinin,
önce bir sendikan n olmas  ve iyi bir eyler ba armas
sonras nda üyeli i dü ünmek oldu unu dile getiriyorlar. 
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Hiç kimse öne ç kmak ve süreci örgütlemek istememek-
tedir, herkesin akl na yatan, Gümü hane’den Ali’nin de-
yi iyle, “e er bakt k ki iyi bir ey, biz de ondan sonra 
kat l r z”d r.

Dokuzuncu olarak, sendikan n ve kazan mlar n n
örnek olu turamamas  sendikadan uzak durmay  getir-
mektedir. Çal anlar, bir sendika örne i göremediklerini, 
sendikal mücadeleye tan k olmad klar n  ve kazan mla-
r  ile kar  kar ya kalmad klar n  dolay s yla sendika-
ya üye olmay  hiç dü ünmediklerini söylemektedirler. 
Gümü hane’den Gürbüz öyle aktarmaktad r:

“ u ekilde, mesela ‘ unu bunu yapaca m’ de il. Ön-
celikle yap p, daha sonra bana gelip, ‘Bak n, ben bunu 
yapt m, daha da yapaca m ve buna sen de gelir misin?’, 
o zaman illa ki gelinir. Ama u anda hiçbir ey yapmay p,
‘Ben bir sendika kuraca m, sen ta n alt na elini koyar 
m s n?’ Bu ekilde kimse koymaz.”

Son olarak ise, kolektif mücadeleyi engelleyen bir 
konu da mücadele edenin ve sesi ç kan n irketlerde yük-
selemeyece i endi esidir. Gürbüz, “ben hakk m  ar yo-
rum, o yüzden papaz m yöneticilerle, o yüzden de 2,5 y l-
d r mü teri temsilcisiyim” diye özetlemektedir durumu.

Sonuç olarak, bu yaz , Anadolu kentlerinde ça r
merkezlerinde çal anlar n seslerini duyurmay  amaçla-
m t r. Bu yaz , “üçüncü biny l n terhaneleri” olan ça r
merkezlerinde örgütlenme üzerine tart mak için ç k lan
yolun ilk ad m  olarak görülmelidir.

Notlar

1 Bu yaz , proje yürütücülü ünü yapt m110K232 No’lu “Türkiye’de
leti im Endüstrilerinde Çal ma li kileri: Ça r  Merkezleri Üzerine 

Bir Ara t rma” adl  TÜB TAK projesinin alan ara t rmas na ve bul-
gular na dayanmaktad r.

2 Bu konuda, daha derinlikli tart ma için benim “Emek ve Teknoloji: 
Türkiye’de Sendikalar ve Yeni leti im Teknolojileri” adl  kitab ma ba-
k labilir.

3 Benzetme, TÜB TAK projesi bursiyeri Alpaslan Çelikdemir’e aittir.
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Müzik Sektöründe Sendikal Örgütlenme 
ve Kar la lan Sorunlar

 Mehmet ÇIRIKA / Müzik-Sen Genel Ba kan

Bu yaz , ki isel gözlem, bilgi ve deneyimler çerçeve-
sinde, müzik sektörünün sendikal örgütlenmesin-
de kar la lan temel sorunlar  tespit etmek, bun-

lar  kamuoyu ve yetkililerin bilgisine sunarak sektördeki 

örgütlenme çal malar na katk da bulunmak amac yla

haz rlanm t r.

Bu do rultuda, örgütlenmede kar la lan sorunlar n

daha iyi anla labilmesi için öncelikle müzik sektörün-

deki sendikal örgütlenmenin k sa bir tarihçesine yer ver-

meyi yararl  görüyorum.

Tarihçeden sonra, örgütlenme sürecinde kar la lan

temel sorunlar  a a daki ba l klar alt nda olabildi ince

özetleyerek aç klamaya çal aca m.

Tarihçe

Ülkemizde müzik sanatç lar n n ilk sendikala ma
çal malar stanbul’da gazino, pavyon, bar, kabare gibi 
e lence yerlerinde çal an müzisyenlerce 1950 y l nda
ba lat l rsa da, müzisyenlerin i çi statüsünde olmad
belirtilerek sendikala ma talepleri ba lang çta reddedilir.

Daha sonra Çal ma Bakanl , müzisyenlerin i çi sta-
tüsünde oldu unu kabul eder ve1951 y l nda stanbul’da
Hafif Bat  Musikisi Mensuplar  Sendikas  ad  alt nda ilk 
müzisyen sendikas  kurulur.

Tespit edebildi im kadar yla, ilk sendikala man n
ba lad  1951 y l ndan bu yana, müzik sektöründe 6’s
stanbul, 3’ü Ankara, 3’ü Adana ve 1’i de zmir merkezli 

olmak üzere 4 büyük ilimizde toplam 13 sendika kuru-
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lur. Baz  sendikalarca ube örgütlenmeleri yap larak sen-
dikal örgütlenme yayg nla t r lmaya çal l r.

Yine saptayabildi im kadar yla, Türkiye sendikac l k
tarihinde 31 s ra No’lu Güzel Sanatlar i kolunda sadece 
bir kez grev yap labilir ve üç gün süren bu grev, toplu i
sözle mesi imzalanarak sonland r l r.

Bununla birlikte, müzik sektöründe faaliyet gösteren 
baz  sendikalar, zaman zaman i  yava latma, i  b rakma,
direni , dayan ma direni i eklinde gerçekle tirdikleri
sendikal eylemlerde ba ar l  sonuçlar al rlar. Bu tür ey-
lemler bazen i yeri düzeyinde gerçekle tirilir bazen de 
yayg nla t r l r. Bu eylemler, müzik sektöründe hak ara-
ma bilinç ve cesaretinin olu mas nda katk  sa lar.

stisnalar d nda toplu i  sözle mesi yapma olana-
ndan yoksun kalan müzisyen sendikalar , tak m söz-

le meleri ile üyelerinin haklar n  geli tirmeye çal m -
larsa da, sendikala ma sürecinde kurumla ma sa lana-
mad ndan, do ald r ki elde edilen kazan mlar kal c
olamam t r.

Ba lang çta büyük umutlarla kurulan, sendika dernek 
aras  bir örgütlenme modeli ile meslek sendikas  olarak 
faaliyet gösteren, makbuzla aidat toplanmas  nedeniyle 
yeterli maddi güce ula amayan, ço unlukla amatör kad-
rolarca yönetilen müzik sendikalar  kal c  olamam  ve 
faaliyet süreleri birkaç ayla birkaç y l aras nda s n rl  kal-
m t r. Nitekim sektörde kurulmu  olan sendikalardan 
12’si zaman içerisinde kapan p gitmi tir.

Halen müzik sektöründeki tek sendikal örgütlen-
me, yeterli güç ve etkinlikte olmasa da, 1989 y l nda
Ankara’da kurulan ve meslek sendikas  olarak faaliyet 
gösteren MÜZ K-SEN’in (Müzik ve Sahne Sanatç lar
Sendikas ) çat s  alt nda sürdürülmektedir

Mesleki, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Etkenler

Müzik sektöründe çal ma büyük bir ço unlukla ge-
cenin ilk saatlerinde ba lar ve sabah n ilk saatlerine kadar 
sürer. Sürekli gece çal p gündüz uyumak, milyonlarca 
y ldan bu yana güne e göre olu an insan do as na ayk -
r  oldu undan, müzik sanatç lar n n biyolojik dengeleri 
bozulmakta, bu da psikolojik ve fizyolojik sa l klar nda
olumsuz etki yapmaktad r. Bu nedenle müzik çal anlar
günlük ya ama uyum sa lamakta güçlük çekmektedirler.

Müzik çal anlar n n ço unlu unun çal ma süresi 
içerisinde ve devam nda alkol kullanma al kanl  vard r.

Alkollün insan organizmas ndaki olumsuz etkileri 
nedeniyle, alkollü yatmak uyku kalitesini dü ürmekte
ve yeterli düzeyde uyuma ve dinlenme mümkün olma-

maktad r. Bu da ya am disiplinini bozmakta, sorunlar n
sürekli ertelenmesi ve giderek ya amdan kopmaya neden 
olabilmektedir.

Müzisyenlerin ya am tarzlar  da yapt klar  müzik tü-
rüne göre de farkl l k gösterebilir. Bununla birlikte ge-
nel olarak yerle ik kal plara uyulmaz. çinde bulunulan 
renkli dünyan n da etkisiyle yar n  dü ünmeyen hatta 
bo  vermi  bir ya am sürdürülür.

Özetle çal ma ve ya am ekli ve buna ba l  olarak 
olu an ki ilik yap s , müzik sanatç lar n  böyle bir ya am
tarz na sürüklemektedir.

Müzik emekçilerinin büyük bir ço unlu u tam pro-
fesyonel olarak adland r lan ve geçimlerini sadece müzik 
faaliyetinden sa layanlardan olu ur. Ayr ca yar  profes-
yonel olarak adland r lan ve ö rencilik süresinde harç-
l n  ç karmak ya da ailesine destek olmak amac yla ge-
çici olarak müzik faaliyetinde bulunanlar n say s  az m-
sanamaz.

Yine sadece müzik yapma zevkini gidermek için hobi 
(amatör) olarak müzisyenlik yapanlar da mevcuttur.

Müzik sanatç lar n n ço unlu u toplumda saz, ince 
saz, orkestra/caz gibi adlarla tan mlanan grup çal mas
yaparlar. Bu durum grupla ma yaratt  gibi, bu grup-
la ma, müzisyenler aras nda mesleki ve sanatsal rekabet 
olu mas na neden olmaktad r.

Müzisyenler ço unlukla kendi icra ettikleri müzik 
türünü önemserler ve di er müzik türlerini önemli bul-
mazlar. Yine kendi mesleki yetenek ve becerilerini be-
enirler. Bu be eni bazen fanatizme dönü ür. Yorum ve 

performanslar  konusunda yap lacak en ufak ele tiriye
tepki verirler. Bu bir anlamda müzisyen kompleksi ola-
rak da tan mlanabilir.

Müzisyenler aras nda alayl -mektepli ayr m na da 
rastlanabilir. Bu ay r m sonucu, müzik okulu bitirenler 
ve mesleki becerileri geli mi  olanlarla, kendi kendini 
yeti tiren piyasa müzisyenleri aras nda ilk gruptakiler 
lehine bir hiyerar i olu ur. Yetenek ve beceri farkl l klar
da müzisyenlerde küçümseme ve k skançl k duygular -
n n olu mas na neden olabilmektedir.

Müzik sanatç lar n n e itim düzeyleri de farkl l k
göstermektedir. Çok fazla say da okuma yazma bilmeyen 
oldu u gibi, birden fazla üniversite bitirenlere de rastla-
nabilir. E itim düzeylerindeki bu farkl l k, giderek kül-
türel yönden de farkl l a neden olabilmektedir.

Yine icra edilen müzik türüne göre kültürel fark-
l l klar olu abilmektedir. Bat  müzi i alan nda u ra
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veren müzisyenler genellikle bat  kültürleriyle uyum 
sa lamaya çal rken, Türk Halk Müzi i ve Türk Sanat 
Müzi i dallar nda u ra  veren müzisyenlerin ise ço un-
lukla yerel kültürlerle uyum sa lad  gözlemlenmekte-
dir. Bu durum, müzisyenler aras nda toplumsal ayr ma
yaratmakta ve müzik türlerine göre adeta bir kast sistemi 
olu maktad r.

Müzisyenler çal lan i yerine, çal ma süre ve saat-
lerine, mesleki becerilerine, kamuoyunca tan nmalar na
ve benzeri etkenlere göre farkl  ücretler al rlar. Hatta 
ayn  grup içerisinde bile say lan nedenlerle ücret e itli-
i olmayabilir. Kamuoyunca tan nma, mesleki beceri ve 

yüksek ücret alma gibi farkl l klar da ayr  bir hiyerar i
olu turabilmektedir.

Yukar da aç klamaya çal t m etkenler, ayr ma
yaratarak, dayan ma duygusunun ve giderek birlikte 
davranma ve örgütlenme bilincinin geli mesine engel ol-
makta, dolay s yla sendikala ma sürecinde olumsuz etki 
yaratmaktad r.

Çal ma Düzeninden Kaynaklanan Sorunlar

Müzik çal mas , büyük bir ço unlukla, 25 s ra nu-
maral  Konaklama ve E lence Yerleri i kolunun kapsa-
m nda bulunan gazino, pavyon, bar, gece kulübü, resto-
ran gibi e lence yerleri ile otel, tatil köyü, plaj ve benzeri 
konaklama amaçl  i yerlerinin kapsam nda sürdürül-
mektedir.

Yo unluk göstermese de al veri  merkezi, ma aza,
nikah salonu, kay t stüdyosu, gemi, tren ve benzeri farkl
i kollar n n kapsam nda bulunan akla gelebilecek her tür 
i yerinde müzik çal mas  yap labilmektedir.

Müzik sektöründe belirsiz süreli faaliyet gösteren e -
lence i yerleri sektörün temelini olu turmaktad r. Ay ca
belirli süreli faaliyet gösteren mevsimlik i yerleri ile haf-
tan n belirli günlerinde ya da dü ün salonlar  gibi belirli 
bir takvime ba lanamayan zamanlarda müzik faaliyetin-
de bulunan i yerleri de mevcuttur.

yerlerinin çal ma düzenindeki bu farkl l klar do al
olarak müzik çal anlar n n çal ma ekil ve sürelerine de 
yans m  ve bu do rultuda müzik sektöründe birbirin-
den çok farkl  çal ma düzenleri olu mu tur.

Müzik sektöründe i yerlerinin niteli ine göre çal ma
süreleri ile çal ma saatleri de farkl l k göstermektedir. 
Belirsiz süreli sözle melerle i yerinin faaliyet gösterdi i
süre boyunca çal anlar oldu u gibi, program çal mas
olarak adland r lan belirli süreli çal malarla, ay n belirli 
günlerinde dönü ümlü yap lan çal malar da mevcuttur.

Ayr ca konser, festival, enlik, balo, dü ün ve benzeri 
bir ya da birkaç gün süren çal malar da yo unluk gös-
termektedir.

Müzik sektöründe günlük çal ma saatleri yönünden 
de farkl  çal ma düzenleri olu mu tur.

yerlerinin günlük çal ma süresinin tamam nda gö-
rev yapanlar oldu u gibi, program sanatç s  olarak adlan-
d r lan ve günlük çal ma süreleri 45-60 dakika aras nda
de i en müzik sanatç lar  da mevcuttur.

Niteli i itibariyle devaml l k göstermeyen çal malar-
da, i  yasalar  uygulanamamakta ve do al olarak temel 
yasal haklar olu amamaktad r. Ayr ca müzik çal mas
genellikle grup çal mas  olarak sürdürüldü ünden, ya-
sal yönden sahip olunsa bile özgün çal ma ko ullar  ne-
deniyle, uygulamada birçok temel hakk n bireysel olarak 
kullan lmas  kolayl kla mümkün olamamaktad r.

Sektörde çal man n ço unlukla gece yap lmas  ve e -
lence i yerlerinin devletin her türlü denetiminden uzak 
kalmas  nedeniyle, bu sektörde çal anlar büyük bir ço-
unlukla kay t alt na al nmamakta ve kay t d l k, nere-

deyse sektörün temelini olu turmaktad r.

Sektörde çal mada süreklilik unsuru yoktur, s k s k
i yeri de i tirilir, s kl kla i siz kal n r. Ayn ekilde çal -
man n geçti i i yerleri aç s ndan da çal mada süreklilik 
unsuru yoktur, i yerleri s k s k aç l r kapan r, el de i -
tirir.

Ülkemizde y llard r süregelen ekonomik krizler sonu-
cu, sektörde çok fazla say da i yerinin kapanmas , tekno-
lojik geli meler paralelinde televizyon, cd, vcd, dvd gibi 
ses ve görüntülü sistemlerin geli ip yayg nla mas , toplu-
mun e lence anlay n n de i mesi, bilgisayar teknoloji-
sinin sektördeki etkinli inin giderek artmas , yakla k 20 
y ldan bu yana ülkemizde çal ma olana  bulan yabanc
uyruklu müzik sanatç s  say s n n her geçen gün artmas
ve çe itli kamu kurulu lar nda görev yapan memur mü-
zik sanatç lar n n ayn  zamanda sektörde çal malar  ve 
bunun giderek yo unla mas , müzik sektöründeki i -
sizli in her geçen gün artmas na neden olmaktad r. Bu 
gün için, müzik sektöründeki i sizlik oran n n ülkemiz-
deki i sizlik ortalamas n n çok çok üzerinde oldu unu
belirtmek,san r m abart l  bir söylem olmayacakt r.

Özetlersek; Müzik sektöründeki bir birinden çok 
farkl  çal ma düzeni ve bu sektörün özgün çal ma ko-
ullar , çal mada süreklilik unsurunun bulunmamas ,

müzik çal anlar n n s k s k i yeri de i tirmek zorunda 
kalmalar , teknolojik geli melerin sektöre olumsuz et-
kileri, sektördeki yo un kay t d l k ve yo un i sizlik

40
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oran , e lence yerlerinin büyük bir ço unlukla küçük 
ölçekte kurumla mam  i letmeler olmas  ve i yerlerinin
süreklili i konusundaki istikrars zl k ve belirsizlik, e -
lence sektöründe sendikala ma çal malar n n çok sert 
tepkiyle kar lanmas , sendikala maya kat lan ve öncü-
lük edenlerin i ten at lman n ötesinde kaba kuvvet, id-
det, yaralama hatta giderek çok daha sertle en tepkilerle 
kar la mas  ve e lence sektörünün sendikala man n en 
zor oldu u i kollar n n ba nda yer almas  ve bunun gibi 
nedenler, müzik çal anlar n n, uzun ve zor bir süreç 
gerektiren örgütlenme ve hak arama mücadelesini göze 
alamamalar  sonucunu do urmaktad r.

Yasalardan Kaynaklanan Sorunlar

Aralar nda müzik sektörünün de yer ald  Güzel 
Sanatlar kolunda, 6 temel ba l k alt nda 160’tan fazla 
sanat dal  yer almakta ve bu sanat dallar n n çal ma ko-
ullar  önemli farkl l klar göstermektedir.

kollar  Tüzü üne göre, Güzel Sanatlar alan  “Tica-
ret, Büro, E itim ve Güzel Sanatlar” ba l kl  17 s ra nu-
maral  i kolunun kapsam nda yer almaktayken, önceki 
bölümde de aç klad m gibi, müzik sektörü büyük bir 
ço unlukla 25 s ra numaral  Konaklama ve E lence Yer-
leri ba l kl  i kolunun bünyesinde yer almaktad r.

kolu düzenlemesindeki bu çarp kl k nedeniyle, 
örne in güzel sanat dallar  aras nda yer alan sinema ve 
tiyatro çal anlar  17 s ra numaral  i kolunda örgütlenir-
ken, i yeri yo unlu u ve aktif çal an say s  aç s ndan gü-
zel sanat dallar  aras nda ilk s rada yer alan müzik sektö-
rü 25 s ra numaral  i kolunda örgütlenmek durumunda 
kalmaktad r.

Müzik sektörünün yo unlukla faaliyet gösterdi i ko-
naklama ve e lence yerlerinde de “as l i ” konaklama, 
dinlenme, yeme-içme, e lence ve spor hizmetleri oldu-
undan, müzik sektörü bu tür i yerlerinde de “yard mc

i  “ kapsam na girmekte ve bu durum da örgütlenmede 
sorun yaratmaktad r.

Konaklama ve E lence Yerleri kolunda i kolu düze-
yinde örgütlenen sendikalar, müzik çal mas n n en yo-
un oldu u e lence yerlerini istikrars z, kurumla mam

ve sendikal örgütlenme aç s ndan verimsiz gördükleri 
için, bu tür i yerlerinde ve dolay s yla müzik sektöründe 
örgütlenme konusunda da istekli olmamaktad rlar. Ayn
isteksizlik, özgün çal ma ko ullar  do rultusunda, mes-
leki niteliklerini avantaja dönü türerek pazarl k güçleri-
ni art rmak ve meslek esas na göre örgütlenmek isteyen 
müzik sektörü için de geçerli olmaktad r.

Buna ek olarak, yürürlükte bulunan sendikal siste-
min sendikalar n i kolu esas na göre kurulmas n  öngör-
mesi ve meslek esas na dayal  i çi sendikas  kurulmas -
n n yasaklanm  olmas , müzik sektörünün örgütlenme-
sinde kar la lan di er bir temel sorun olarak kar m za
ç kmaktad r.

Kald  ki, ister i kolu esas na ister meslek esas na göre 
örgütlenme yap ls n, bu günkü sendikal sistemde yer 
alan yüzde 10 baraj uygulamas  nedeniyle, ülkemizdeki 
tüm müzik çal anlar  ayn  sendika bünyesinde yer alsa 
dahi, sadece müzik sektörüne yönelik bir örgütlenmenin 
25 s ra numaral  i kolu için hesaplanan yüzde on baraj n
a mas  olanakl  de ildir.

Di er yandan, günümüzde müzik sektöründeki i  al
veri i genellikle “ajans” olarak adland r lan ve ta eron
i levi gören organizasyon irketleri eliyle yürütülmekte-
dir. Di er i kollar nda oldu u gibi, ta eron sistemi mü-
zik sektörünün sendikal örgütlenmesinde de önemli bir 
engel olarak kar m za ç kmaktad r.

Ayr ca ülkemizdeki temel çal ma ili kilerini düzen-
leyen 4857 say l  Yasas ’n n, müzik sektörünün özgün 
çal ma ko ullar ndan kaynaklanan ihtiyaçlar n  kar la-
yamamas , sektörde çal anlar n temel yasal haklar ndan
yoksun kalmas na neden olmakta ve sendikal örgütlen-
mede önemli sorunlar yaratmaktad r.

Yine 4857 say l  Yasas yla getirilen “k smi çal ma”
ve Torba Yasa olarak adland r lan 6111 say l  Yasayla 
getirilen “k smi sigortal l k” sistemlerinin, müzik sektö-
ründe, çal ma ve sosyal güvenlik ili kileri yönünden ka-
zan lm  temel haklar  tümüyle yok ederek bu sektörde 
sendikala may  giderek olanaks z hale getirdi ini özel-
likle vurgulamak istiyorum.

Yürürlükte bulunan çal ma, sosyal güvenlik ve sen-
dikal mevzuat çerçevesinde, günümüz Türkiyesinde, 
müzik sektöründe etkin ve gerçek anlamda bir sendikal 
örgütlenmeyi öngörmek, adeta hayal görmek olacakt r.

De erlendirme ve Öneriler

Genelde tüm güzel sanat dallar n n ve özelde de mü-
zik sektörünün özgün çal ma ko ullar ndan kaynakla-
nan farkl l klar, do al olarak, yönetim yap s  ve örgütsel 
i leyi  biçimleri yönünden bu sektördeki sendikal örgüt-
lenmelerde de farkl l klara neden olmaktad r.

Ülkemizde uygulanan i kolu sendikac l , bugünkü 
ko ullarda güzel sanat alanlar n n mesleki ihtiyaçlar n
kar layamad  için, bu alanlarda çal anlar n sendikal 
örgütlenmeden uzakla malar na yol açmaktad r.
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Bir ba ka deyi le, i kolu sendikalar  kendi sorunlar
ile ilgilenmedi i için, nitelikli bir i  yapan güzel sanat 
çal anlar  i kolu sendikal örgütlenmesini anlams z gör-
mekte ve meslek sendikalar n n bünyesinde örgütlenme-
yi tercih etmektedirler.

Günümüzde yasal zorunluluk nedeniyle i kolu esas -
na göre kurulduklar  halde, uygulamada meslek sendika-
s  olarak faaliyet gösteren sendikalara da rastlan lmakta
olup, Müzik-Sen, Sine-Sen, Oyuncular Sendikas  ve Ya-
zarlar Sendikas  ilk akla gelenlerdir.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra uygulanan özelle -
tirme, ta eronla t rma ve bilinçli bir ekilde sürdürülen 
sendikas zla t rma politikalar n n yan  s ra, meslek ve i -
yeri sendikac l n n yasaklanmas  sonucunda ülkemiz-
deki sendikala ma oran n n yüzde onun alt na dü tü ü
bilinmektedir.

Üretim süreçlerinin, emek piyasalar n n “esnekle ti-
rildi i” günümüz Türkiye’sinde sendikal örgütlenmenin 
de “esnekle mesi” gerekmektedir. Bu do rultuda, ülke-
miz ko ullar nda sendikal örgütlenmenin güçlendiril-
mesi ve geli tirilmesi için, meslek esas na dayal  örgüt-

lenmeye de her zamankinden daha fazla ihtiyaç oldu u
dü ünülmektedir.

Sonuç olarak özetlemek gerekirse, güzel sanat dal-
lar nda ve giderek müzik sektöründe etkin ve kal c  bir 
sendikal örgütlenme sürecinin olu mas  için;

 1) Özgün çal ma ve sosyal güvenlik ko ullar  esas 
al narak, güzel sanatlar i kolu için özel bir i  yasa-
s  ç kar lmal  ve mevcut sosyal güvenlik sistemin-
de sanatç lar için özel düzenlemeler yap lmal d r.

 2) Geçmi te 274 say l  Sendikalar Yasas na göre dü-
zenlenmi  olan kollar  Yönetmeli inde belirle-
nen ekilde, Güzel Sanatlar kolu ayr  bir i kolu
olarak düzenlenmelidir.

 3) Mesleki örgütlenme ve meslek sendikac l na
olanak tan nmal d r.

 4) Örgütlenme özgürlü ünü engelleyen baraj uygu-
lamas  kald r lmal d r.

 5) Güzel sanat dallar nda faaliyet gösteren sendikala-
ra faaliyet alanlar na göre özel yetkiler verilmelidir.

 6) Ta eron sistemi sonland r lmal d r.
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Çokuluslu irketlerde Örgütlenme ve 
UPS Örne i

 Devrim DUMAN / TÜMT S Uluslararas li kiler Uzman

Giri

Sermayenin küreselle erek ulusal s n rlar  a mas , bera-
berinde çokuluslu irketlerin yükseli ini ve sendikas zla -
t rmay  getirmi tir. Emek dünyas  ise, 1990’larda küresel 
ekonomide meydana gelen de i imlerle birlikte kendini 
yeniden üreterek yeni mücadele araçlar  aramaya yönel-
mi tir. Uluslararas  Çal ma Örgütü’nün (ILO) temel sos-
yal hükümlerini geçerli k labilmek amac yla irket davra-
n  kurallar n n ve küresel sendika federasyonlar  ile çoku-
luslular aras nda imzalanan küresel çerçeve anla malar n n
bu mücadele araçlar ndan ikisi oldu u bilinmektedir. Kü-
resel sendika federasyonlar n n i levlerinden bir di eri de 
üye sendikalar n n yürütmekte olduklar  örgütlenme çal -
malar  için destek ve dayan ma eylemleri düzenlemektir.

Özellikle özel sektörde güç kaybeden i çi sendikalar ,
yeniden eski güçlerini kazanmak için yeni örgütlenme-

lerin art oldu unun bilinci ile ülkemizde etkinlikleri 
artan çokuluslu irketleri örgütlenme hedefi olarak be-
lirlemeye ve yukar da söz edilen yeni mücadele araçlar n
kullanmaya ba lam lard r.

TÜRK- ’e ba l  TÜMT S Sendikas  da uluslararas
alandaki geli meleri üyesi bulundu u Uluslararas  Ta-

mac l k Federasyonu (ITF) ile yak n i birli i üzerin-
den takip ederek yeni mücadele araçlar n  örgütlenme 
çal malar nda kullanan sendikalar m zdan birisidir. Bu 
kapsamda, ambarlarda, küçük kargo ve nakliye irket-
lerinde örgütlü bir sendika olan TÜMT S, yeni örgüt-
lenmenin art oldu unun bilinci ile çokuluslu bir kargo 
irketi olan United Parcel Service’i (UPS) hedef olarak 

belirlemi tir. TÜMT S; uzun ve zorlu bir mücadelenin 
ard ndan UPS’de örgütlenmesini tamamlayarak dün-
yan n en büyük kargo çokuluslusunun Türkiye irketi
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ÜNSPED’de ilk toplu i  sözle mesini ba ar yla imzala-
m t r. Bu sözle me, UPS örgütlenmesi öncesinde s f r
örgütlenme oran na sahip olan kargo sektöründe de bir 
ilktir. Bu yaz da k saca TÜMT S’in UPS örgütlenmesin-
deki ba ar s n  sa layan faktörler ve süreç ele al nacakt r.

Uluslararas  Dayan ma ve Küresel Eylem Günleri

Küreselle me, çokuluslu irketlerin yükseli ine sebep 
olurken ayn  zamanda farkl  ülkelerde özelle tirme, ta e-
ronla t rma ve güvencesizle tirme gibi benzer sorunlar
ya ayan eme in gündemini de ortakla t rm t r. Örgüt-
lenme çabalar  ve aray lar na bir yan t olarak küreselle-
en sermaye kar s nda eme in uluslararas  dayan mas

çokuluslu irketlerde örgütlenmeyi mümkün k lan araç-
lar sunmaktad r.

TÜMT S’in UPS örgütlenmesi, sendika üyeli i nede-
niyle i ten ç kar lan i çilerin i e iadeleri için ba latt klar
direni i ülke çap nda yap lan destek eylemlerinin yan
s ra bugüne kadar e i görülmemi  bir uluslararas  daya-
n ma kampanyas na sahne olmas yla Türkiye i çi hare-
keti tarihinde çok özel bir yere sahip olmu tur.

May s 2010’da sendikal nedenle i ten ç karmalar ba -
lad ktan sonra stanbul’da Mahmutbey ve Kurtköy aktar-
ma merkezleri ile zmir Bornova aktarma merkezi önünde 
direni  çad rlar  kurulmu ; çad rlar i ten ç kar lan i çiler
i ba  yapana kadar ve i verenle Ocak 2011’de protokol 
imzalanana kadar varl klar n  korumu lard r. Bu süreçte 
i çilere geçinebilmelerine olanak sa layacak asgari ücret 
tutar nda mali destek sa lanm t r. Bu destekte özellikle 
üyelerimizin ve TÜMT S’in üyesi oldu u Avrupa Ta -
mac l k çileri Federasyonu’nun (ETF), TÜRK-  ve 
TÜRK- ’e ba l  sendikalar n katk lar  önemli bir yer tut-
maktad r. Çad rlarda 272 gün süren direni  boyunca i -
çiler sendika yöneticileri taraf ndan yaln z b rak lmam ;
sendika ile i çiler aras nda organik bir ba  kurulmu tur.
Direni  çad rlar , di er sendikalar, TÜRK- , siyasi par-
tiler, taraftar gruplar , derneklerin yan  s ra uluslararas
delegasyonlar taraf ndan s k s k ziyaret edilmi tir.

TÜMT S, ITF’nin 3 A ustos 2010 tarihinde 
Meksika’da yap lan 42. Genel Kurulu’nda direnen UPS 
i çileri ve TÜMT S’in desteklenmesi amac yla 1 Eylül 
ve 15 Eylül 2010 tarihlerinde kendisine ba l  sendika-
lar n bulundu u 154 ülkede dayan ma eylemleri dü-
zenleme karar  almas n  ve uygulamas n  sa lam t r.
Japonya’dan Hollanda’ya, Avustralya’dan Amerika Bir-
le ik Devletleri’ne kadar on binlerce i çinin deste ini
almak üzere ITF’yi harekete geçiren TÜMT S için UPS 
merkezinin istenen ad mlar  atmamakta direnmesi üze-
rine ITF yeni eylem kararlar  alm t r. ki yüz bin UPS 

i çisinin üye oldu u Teamsters Sendikas n n etkin mü-
dahalesi ile Atlanta’da bulunan UPS Genel Merkezi’nin 
giri imi üzerine TÜMT S ile çözüme yönelik görü meler
yap lmaya ba lanm t r.

yi Niyet Protokolü ve Toplu  Sözle mesi

24 Ocak 2011 tarihinde UPS yönetimi ve alt i vere-
ni ile imzalanan iyi niyet protokolü ile sendika üyeli i
nedeniyle i ten ç kar lan 163 i çinin i e geri dönmeleri 
amaçlanm t r. 151 i çinin 1 ubat 2011 tarihinde i ba-

 yapmas  ile örgütlenme çal malar  h z kazanm t r.
çiler bo ta geçen süreler için tazminatlar n  alm lar;

i e ba lamayan üyeler için ise on iki ayl k brüt ücretle-
ri tutar nda tazminatlar n n ödenmesi sa lanm t r. 19 
Temmuz 2011 tarihinde toplu i  sözle mesi yetkisinin 
kesinle mesinden sonra 24 A ustos 2011 tarihinde söz-
le me görü melerine ba lanm t r. Çetin geçen müzake-
relerin ard ndan sözle me görü melerinin 130. gününde 
üyelerinin tamam na yak n n onay  ile sözle me imza-
lanm t r.

lk Sözle menin Önemi

Müzakereler s ras nda hem ABD’de hem Avrupa’da 
UPS’de örgütlü sendikalar, Avrupa UPS i çi temsilcileri-
nin UPS yöneticileri ile kurduklar  ba lant lar, sendika-
n n taleplerinin iletilmesinde etkili olmu tur. Toplu söz-
le me görü melerinin her a amas  düzenli yap lan üye 
toplant lar  ile demokratik bir tart ma ortam nda üyeler 
ile payla lm ; üyelerin yüzde 99’unun onay  al nd ktan
sonra toplu i  sözle mesi imzalanm t r. Sözle menin
hem i yerinde hem sektörde hem de bir çokulusluda im-
zalanan ilk sözle me oldu u gerçe i göz önünde bulun-
duruldu unda ba ar l  bir sözle me oldu unu söylemek 
yanl  olmayacakt r.

Sözle me ile üyelerin mevcut ücretlerine net 140 TL 
seyyanen zam yap lm , bir ayl k ücretleri tutar nda ik-
ramiye verilmesi hükme ba lanm t r. Toplam ücretlere 
net olarak yüzde 30 ile yüzde 50 aras nda de i en oran-
larda zam yap lm t r. Yemek ücretlerinde yüzde 50 art
sa lanm t r.

Fazla çal ma ve hafta tatilinde çal ma halinde fazla 
mesai ücreti yüzde 60 zaml  ödenecektir. Ulusal bayram 
ve dini bayramlarda üyelerin çal t r lmas  durumunda 
iki yevmiye tutar nda fazla mesai ücreti yüzde 100 zaml
olarak verilecektir. Di er resmi tatil günlerinde çal t r-
ma durumunda ise 1,5 yevmiye tutar nda fazla mesai üc-
reti verilecektir. Ayr ca alt i verene ba l  olarak çal an
sendika üyesi 187 i çi kadroya al nacakt r. Sözle me ile 
sosyal haklarda da çe itli kazan mlar elde edilmi tir.
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Kargo, Kurye ve Lojistik Hizmetleri

Ülkemizde, lojistik sektörü son y llarda geli me gös-
teren piyasa ekonomisine geçi ten sonra geli mesi h z
kazanm  genç bir sektördür. Türkiye, co rafi konumu 
nedeniyle Ortado u, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa 
aras nda bir aktarma merkezi olmas ndan dolay  bir-
çok otorite taraf ndan lojistik üssü olma iddias  ile ta-
n mlanmaktad r. Bugün sektör, 80 bin ki iye istihdam 
sa lamakta, 25 bin araç ile 10 bin sabit merkezde faa-
liyet göstermektedir. Sektör, ülkemizde heterojen bir 
yap  göstermekte, sermaye, karl l k ve ciro büyüklü ü,
çal ma prensipleri ve kültürleri bak m ndan farkl  ya-
p da olan firmalar bulunmaktad r. Bunlar, küçük firma-
lar, KOB ’ler ve bir holding bünyesinde olan büyüme ve 
geli me ans na sahip, uluslararas  boyutta i  yapabilme 
yetene inde olan ve dünya çap nda partneri olan veya ol-
mayan büyük firmalard r. Sektörün pazar de eri yakla k
olarak 2 ile 3 milyar ABD dolar , pazar potansiyeli gayri 
safi milli hâs lan n yüzde 10 ile yüzde 12’si; büyüme h z
yüzde 10-15’tir. UPS sözle mesi, s f r örgütlenme oran -
na sahip bu sektörde bir ilktir.

ITF ve Küresel Sendika A  (UNI) sekretaryalar  ta-
raf ndan ortak yürütülen Küresel Teslimat A  çal ma-
lar  kapsam nda dünya çap nda faaliyetleri olan DHL, 
UPS, Fedex, DPD Geopost ve TNT gibi küresel tesli-

mat firmalar n n analizleri yap lmaktad r. 2011 y l nda
Frankfurt’ta yap lan küresel konferans, 2012 May s nda
Londra’da yap lacakt r. TÜMT S, söz konusu irketler
ile ilgili olarak stratejik irket ara t rmas  çal malar na
devam etmektedir. Ara t rma sonuçlar  Londra küresel 
konferans nda TÜMT S’in bundan sonraki örgütlenme 
çal malar n n planlanmas nda de erlendirilecektir.

Sonuç

Sermayenin küreselle mesi ayn  zamanda küresel 
emek dayan mas n  mümkün k lmakta ve bu süreç, 
sendikalar n üyesi bulunduklar  i kolu federasyonlar  ile 
küresel sendika federasyonlar  aras ndaki ili kilerde do -
ru ve an nda bilgi ak n  sa lamas n n önemini ortaya 
koymaktad r. UPS kampanyas  hem TÜMT S’in direni
alan nda hem de onlarca ülkedeki i çilerin ve sendikac -
lar n mücadelesi ile kazan lm  ortak bir ba ar d r.
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Ev Hizmetinde Çal an Kad nlar ve 
Sendikal Örgütlenme

 Dr. Sinem YILDIRIMALP / Sakarya Üniversitesi BF ÇEE  Bölümü

Ev i lerinin ücret kar l nda yapt r lmas n  ifade 
eden gündelik temizlik i çili i yayg n olarak kul-
lan lan enformel çal ma biçimlerinden biri haline 

gelmi tir. Yan  s ra “gündelikçilik” olarak an lan temizlik 
i çili i ülkemizde dahil olmak üzere pek çok ülkede Ev 
çi Hizmet Sektörü olarak an lmaktad r.

Toplumsal cinsiyet ayr m n n görünür oldu u, ço-
unlukla kad nlar n belirli bir ücret kar l  çal t

ve ev içerisindeki tüm i lerin kapsand  bir alan  ifade 
eden Ev çi Hizmet Sektörü, özellikle e itim ve vas f se-
viyesi yüksek kad nlar n çal ma ya am na girmesi ve ev 
i lerine zaman ay ramamalar  sebebiyle formel piyasada 

i  bulabilme ans  olmayan ve daha çok yoksul kad nla-
r n gelir elde edilebilecekleri bir alan  olu turmaya ba -
lam t r. Sektör a rl kl  olarak enformel yap s yla, gelir 
yoksullu u sebebiyle çal an kad nlar n, yoksulluklar n
yok edememekte ve hatta yoksunla mas na sebep ol-
maktad r.

Enformel Hizmet Sektörü ve Kad nlar

Yoksul kad nlar n yoksullukla mücadelede belirledi i
bir strateji olan gelir getirici faaliyetlerin ba nda i gücü
piyasas na kat l m gelmektedir. Ya amak ve geçinmek 
için gerekli gelirden yoksun olan kad nlar, gelir elde 
etmeye muhtaç durumda olduklar  için çal acak alan 
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bak m ndan seçeneksizlikleri de göz önüne al nd nda
dü ük düzeyde ve düzensiz de olsa enformel sektörde 
i gücüne kat lmak zorundad rlar (ILO,2002:30). Zira, 
beceri ve e itim düzeyi dü ük olan yoksul kad nlar için 
enformel sektörde de olsa gelir getirecek bir i e sahip ol-
mak, gelir yoksullu u için önemli oldu u gibi güç, sta-
tü, özgürlük gibi kad n n güçlenmesine yönelik unsurlar 
aç s ndan da önemlidir (akt. Munck, 2003:147).

Özellikle 1980 sonras  dönemde geli mekte olan ül-
kelerde enformel sektör içinde kad n i gücü oran n n
artt  ve bu durumun yoksul aileler taraf ndan yoksul-
lukla mücadelede önemli bir strateji oldu u görülmü -
tür. Kad n eme inin enformelle ti i bu süreçte kad nlar
toplumsal cinsiyete dayal  tutum ve yap n n etkisiyle 
hizmet sektöründe kad n i i olarak alg lanan belli i lerde
yo unla m lard r (Scott,1995). Kad nlara atfedilen, sa-
b r, uysall k ve itaatkârl k özellikleri, vas fs z, dü ük üc-
retli, emek yo un, rutin, s k c , dikkat gerektiren, hünere 
dayal  i lerde yo unla malar na yol açmaktad r. Toplum-
sal cinsiyet rollerine uygun olarak, güler yüz, el becerisi, 
cinsel cazibe gerektiren i ler; toplumsal konulara ili kin
i ler veya kad nlar n ev sorumluluklar n n ev d ndaki
bir uzant s  olarak görülen e itim, bak m, temizlik i leri
ço unlukla “kad n i leri” (Uluta , 2009:27) olarak gö-
rülmektedir.

Küreselle me ile birlikte geni leyen hizmetler sek-
töründe kad n i gücü oran  yükselmektedir ve sektör 
yo unlukla kad n istihdam etme e ilimindedir. Ayr -
ca enformel sektör içinde kad nlar n pay n n da art
ile özellikle hizmet sektöründe enformel i  ve toplum-
sal cinsiyetin temel al nd  çal malar h z kazanm t r
(Mies, 1992; Harrison, 1991; Ç nar, 1994; avran, 2008), 
Harrison (1991), cinsiyete dayal  i bölümü üzerinden in-
celedi i enformel sektörde, kad n oran n n giderek artt -

n  ve kad nlar n geçici ve vas fs z i lerde, ucuz, esnek 
ekilde istihdam edildi ini ifade etmektedir.

Ülkemizde de son y llarda hizmet sektöründe a rl -
 kad nlar olmak üzere i gücünün yar ya yak n n n en-

formel sektörde yo unla t  görülmektedir. Bu durum 
çal an yoksullar içinde kad n oran n n yüksekli ini de 
aç klamaktad r. Her ne kadar ülkemizde enformel ça-
l ma düzeyi erkekler için de temel bir istihdam sorunu 
olsa da kad nlar için yayg n ve tipik çal ma biçiminin 
kay td  çal ma olu u, çal an yoksullar içinde kad n-
lar n yüksek oran n n temel gerekçelerindendir. Bu du-
rum kad nlar n yüksek i  gücü devrinin yan  s ra sosyal 
korumadan, i sizlik ve emeklilik gibi ilerleyen y llar nda
gelirlerinin devaml l n  sa layacak güvencelerden yok-
sun olmalar na neden olmaktad r (Uluta , 2009: 28-29).

Kad n eme inin yo un olarak enformelle ti i hizmet 
sektörünün, dünya istihdam  içerisinde pay  artarken 
enformel istihdam n da yayg n oldu u bir sektör haline 
gelmi tir. Büyük ço unlu u e itim ve vas f seviyesi dü-
ük, ev kad n  statüsünde olan yoksul kad nlar n i gücü

piyasalar na giri inde ilk basama  olu turan enformel 
hizmet sektöründe kad nlar n ço u, toplumsal olarak 
dü ük statülü ve ev içindeki konumlar yla örtü en i ler-
de çal maktad rlar (Chen, 2001).

Bugünkü ko ullarda, dünyada yoksul kad nlar n,
geçinme stratejilerinden biri olan enformel hizmet sek-
töründe çal ma 90’l  y llarla birlikte özellikle kentli/
kentteki kad nlar n imalat ve hizmetlerden, düzensiz 
i lere yönelmesiyle artmaya ba lam t r. Bu do rultuda
ev hizmetinde çal ma giderek yayg nl k kazanm t r. Ev 
d nda hizmetçilik, temizlikçilik ve çocuk bak c l  ya-
pan kad n say s  artarken, evde kendi ürettiklerini d a-
r da satarak kazanç sa layan veya çok dü ük ücretlerle 
özellikle konfeksiyon sanayinde çal may  kabul etmek 
zorunda kalan kad nlar n say s  da art  göstermi tir
(Kalayc o lu ve Rittersberger T l ç, 2000:43-44). Dü ük
nitelikli olarak nitelendirilebilen, e itim ve tecrübe ge-
rektirmeyen ev temizli i, hizmetçilik, dad l k gibi i ler
özellikle büyük ehirlerde yoksul kad nlar için istihdam 
alan  yaratmaktad r. Yine ayn  zamanda geli mekte olan 
ülkelerdeki kad nlar n, daha iyi bir ya am ve geçim için 
yüksek gelirli ve ya orta s n f ailelerin ev içi temizlik ve 
bak c l k i inde çal mak üzere geli mi  ülkelere göç etti-
i görülmektedir (Jelin, 1977).

Ülkemizde özellikle ev eksenli çal ma ve ev hizmet-
lerinde çal ma gibi kad nlar taraf ndan gerçekle tirilen
enformel faaliyetlere ili kin güvenilir veriler bulunma-
makla birlikte Türkiye’de ev hizmetlisi olarak çal an
kad nlar n maddi yoksunluklar sebebiyle bu tür i leri
yapt klar , ücretlerinin dü ük ve çal ma ko ullar n n
a r oldu u yap lan ara t rmalarla ortaya konmakta-
d r (Özye in, 2005; Kalayc o lu ve Rittersberger-T l ç,
2000).

Enformel i lerin genel özellikleri çerçevesinde söz-
le mesiz, i  tan m ndan, sosyal güvenceden, i  güven-
cesinden ve örgütlenmeden yoksun olan ev hizmeti ça-
l mas nda geçici ve yevmiyeli olarak çal an kad nlar
yasalarca koruma alt nda da de illerdir. Geçici ve yev-
miyeli olarak ev hizmetinde çal an kad nlar n kanunlar 
kapsam na al nmas , sosyal koruma sa lanmas  yönünde 
çe itli ülkelerde çabalar sürdürülmekle birlikte, yeter-
li düzeyde geli meler sa lanamam t r (Wrigley, 1991; 
Folbre,1986).
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Ev Hizmeti ve Ev Hizmetinde Çal anlar n n Çal ma
Ko ullar

Geni  anlamda, bir hanedeki gereksinimler içinde, ev 
halk n n kendini yeniden üretmesine katk da bulunan ve 
ücret kar l nda, ço unlukla ev halk  d ndan temin 
edilebilen her türlü ev içi hizmeti içeren ev hizmeti kav-
ram , temizlik, a ç l k, çocuk, hasta, ya l  bak m  ve diki
dikme, misafir a rlama, al veri  gibi baz  uzmanla m
hizmetlerden olu maktad r ( Kalayc o lu ve Rittersber-
ger T l ç, 2001:55).

Ücretli ev i leri olarak da an lan ev hizmeti içinde en 
yayg n yap lan  temizlik i idir. Dolay s yla ev hizmeti-
ni, kapal  ya am alanlar n n ba nda gelen evde, düzen 
olu turmak, bu yerleri temizli ini koruyarak sa l kl  me-
kanlar haline getirmek için yap lan i lerin tümü olarak 
tan mlamak mümkündür ( SMEK, 2010).

Genel olarak yap lan tan mlara bakt m zda ev hiz-
metlerinin, hizmetçi, a ç , çocuk bak c s , u ak, kahya, 
oför, bekçi, bahç van gibi ev hizmetleri çal anlar  tara-

f ndan yap lan, bir evin hizmeti ile ilgili i ler olarak (Eu-
rofound,2005; Ramirez-Machado, 2003) tan mland n
görmekteyiz. Günümüz ko ullar nda kad nlar n çal ma
hayat na girmesi ile birlikte çocuk ve ya l  bak m n  da 
içerecek ekilde geni leyen ev hizmetleri, her hafta farkl
bir evi temizleyen i çilerle, dad  ya da hizmetçi olarak 
çal an ve bazen çal t  evde ya ayan i çileri kapsayan 
bir istihdam alan n  olu turmaktad r (Erdem ve ahin,
2008).

TÜ K, Hane Halk  Gelir Tüketim Anketi (HHGTA) 
taraf ndan yap lan tan mlamada ev hizmetleri, evlerde 
yapt r lan hizmet i leri olarak ifade edilirken, ev hizme-
tinde çal anlar; “ Bahç vanlar (özel), bekçi (özel; ev, tar-
la, mülk vb. benzeyen), evde çal an a ç lar, evde çal an
dad lar, mürebbiyeler, evde çal an hizmetçiler, eve gelen 
özel ö retmen (evde özel ders), evlerde yapt r lan hizmet 
i leri, gündelikçi, temizlikçi kad nlar, kahyalar, u aklar,
kap c lar, seyis, oför (özel)” olarak tan mlanmaktad r.

Birçok ülkenin ulusal yasas nda özel ve genel koruyu-
cu düzenlemelerin yer ald  ev hizmeti ülkemiz yasala-
r nda yer almamakta, ev hizmetinin ne oldu u konusun-
da yasalar m zda herhangi bir hüküm bulunmaktad r.
Ancak ev hizmetinde çal anlar n kimler oldu u doktrin, 
yarg  kararlar  (Okur, 2004:354) ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu genelgelerinde say lmaktad r. Ev hizmetlerinde 
çal anlar kavram , hizmetçi, a ç , oför, çocuk bak c s
(Okur, 2004:355; Tunçoma , Centel, 2003:38) gibi be-
deni çal maya dayanan çal malar yan nda, özel hasta-
bak c , özel sekreter, özel ders verenler, mürebbiyeler 

gibi fikri çal mas  (Tunçoma , 1990:111, Tunçoma ,
Centel,2003:38) ile yönetim ve denetimin a r bast
kimseleri kapsamaktad r.

Ev hizmetlerinde çal anlar, görünürde ba ms z, ka-
rarlar n  kendileri verebilecek nitelikte bir i  yürütüyor 
gibi görünse de gerçekte ço unlukla gelir getirecek bir 
i e sahip olman n ihtiyac n n da eklenmesi ile olumsuz 
çal ma ko ullar  alt nda çal maya mecbur kalmakta-
d rlar. Her eyden önce dünyada da ülkemizde de ev 
hizmetlerinde çal anlar say ca önemli bir kesimi olu -
turmalar na ra men, resmi istatistiklerde görünmemekte 
ve çal an olarak alg lanmamaktad r. Böylelikle çal ma
ya am nda kar la t klar  ilk olumsuzluk yok say lmala-
r d r diyebiliriz.

Tam süreli ya da k smi süreli olarak çal an, ev hizme-
tinde çal anlar n (Eurofound, 2005:4), çal ma süreleri 
uzunken dinlenme süreleri k sad r. Genel olarak ev hiz-
metlisine i i için ne kadar zaman harcad na bak lmak-
s z n tek fiyat ödenmektedir. Dolay s yla evde çal an ka-
d n n, h z n  yava latmak, çal ma saatlerini art rmak ve 
böylece ücretini yükseltmek gibi bir gayreti yoktur. Ça-
l ma saati aç s ndan k smen de özerkli e sahiptir çünkü 
i ini ne zaman bitirirse o zaman gidebilecektir (Özye in,
2005:137-138). Evde ikamet etmek suretiyle çal anlar n
haftal k çal ma saatlerine ili kin baz  ülkelerde düzen-
lemeler söz konusudur. Baz  ülkelerde özel yasalarda ve 
i  yasalar nda çal ma saatlerine yönelik, dinlenme süre-
si, ikamet yeri, ya a göre düzenlemeler yap lm t r. Ör-
ne in, Fransa’da haftal k azami çal ma süresi 40 saat, 
Portekiz’de 44 saat ve spanya’da 40 saat olarak belir-
lenmi tir. Malta, Tanzanya, Vietnam’da çal ma saatleri 
günlük ve haftal k çal ma saatleri olarak düzenlenmi -
tir. Meksika, Peru ve Venezuella’da ise dinlenme sürele-
riyle ilgili düzenlemeler mevcuttur. Meksika’da günlük 
dinlenme süresi 8 ile 12 saat aras nda belirlenmi ken,
Peru’da 8 saat, Venezuella’da ise 10 saat olarak belirlen-
mi tir. K smi süreli çal anlar n haftal k çal ma süresi 
ise, haftada 4-5 yar m gün ve 35 saatin alt nda çal mak
üzere düzenlenmi tir. Ulusal yasalarca farkl ekillerde
ayr nt l  olarak düzenlenen çal ma saatleri ile istenme-
yen durumlar n, ihlallerin önlenmesi amaçlanmaktad r
(Ramirez-Machado, 2003:19-22). Ülkemizde çal ma sa-
atlerine ili kin bir düzenleme söz konusu de ildir.

Ev hizmetinde çal anlar n ücreti, i in dü ük statü-
lü görülmesine ba l  olarak dü üktür. Türkiye’de ev 
hizmetinde belli bir ücret sistemi yoktur ancak genelde 
ücretler ayn  düzeydedir. Dünya genelinde ve ülkemizde 
ev hizmetleri çal anlar n n ücretleri, ço unlukla asgari 
ücretin alt nda seyretmektedir (Özye in, 2005:138; Ra-
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mirez-Machado, 2003). Kanada, Fransa, Malta, Filipinler 
ve Tanzanya’da ev i lerinde çal anlara yasalarla asgari 
bir ücret belirlenirken, Arjantin, Bolivya, Kosta Rika ve 
Meksika da ücret sabit bir asgari gelir de il, yetkililerce 
belirlenen bir ücrettir. Kolombiya ve spanya’da ise ulu-
sal asgari ücret, ev i lerinde çal anlar için de geçerlidir. 
ili ve Türkiye’de ise, ev i leri için sabit bir asgari ücret 

bulunmamakta, taraflar n anla mas na dayal  bir ücret 
sistemi yürütülmektedir (Ramirez-Machado, 2003:52-
53).

Genellikle tek bir ev hizmetlisi taraf ndan yerine ge-
tirilen ev hizmeti i i, çal an kad nlar n i  yüklerinin a r
olmas na sebep olmaktad r. Evin genel temizli i, yemek 
yap lmas , çama rlar n y kanmas  bazen çocuk bak m
da eklenince ev hizmeti çal an n n i  yükü a r olmakta-
d r. Yan  s ra bu i lerin önemli bir k sm n n yürüyerek ve 
ayakta yap lmas  da i i yorucu ve a r k lmaktad r (Akt. 
Karaca ve Kocaba , 2009:169).

Sosyal yard m ve i  güvencesizli i aç s ndan bak ld -
nda, dünya genelinde ev hizmetinde çal anlara sosyal 

yard m yap lmamakta veya çok s n rl , yetersiz düzey-
de yap lmaktad r. Sosyal korumadan da yoksun olan 
ev hizmeti çal anlar n n i verenleri de çal t rd klar
kad nlar n sigortal l k durumlar na, sa l k ve emeklilik 
programlar na katk da bulunmamaktad rlar. Genellikle 
yap lmayan ancak varsa da ba lay c  niteli i olmayan, 
ço unlukla sözlü ekilde yap lan i  sözle meleri ise i
güvencesizli ine sebep olmaktad r. ten ç kar lma ya 
da ayr lma durumunda da herhangi bir zorunlu ödeme, 
k dem tazminat  da bulunmamaktad r. Özellikle has-
tal k, kaza ve gebelik gibi durumlarda var olan i leri-
ni kaybetmeleri oldukça kolayd r (Ramirez-Machado, 
2003:2). Bilindi i gibi ev hizmetlileri, bir kaç istisna 
d nda, pek çok ülkede ve ülkemizde de yasal olarak 
i çi say lmamaktad r. Ev hizmeti çal anlar  ve onlar  ça-
l t ran i verenleri, var olan i  ve sosyal güvenlik yasa-
lar nca kapsanmayan enformel sektörün içinde geli en
i  ili kisi yürütmektedirler. Dolay s yla ev hizmetinde 
çal anlar emeklerini enformel yollarla satm  olurlar ve 
ko ullar, ücretler sözlü ve yasal yapt r m  olmayan an-
la malara göre ekillendirilmektedir. Bu durumda yasal 
düzenlemelere uygun asgari ücret, i  süreklili i, çal ma
saatleri, hastal k izni, tatiller ya da sosyal sigorta bulun-
mamaktad r (Özye in, 2005:143). Ev hizmetlileri ile i -
verenleri aras nda da sorunlara neden olan i in tan m ,
süresi, ücreti gibi konular n sorun niteli i kazanmas n n
ba l ca nedeni; bu konular n genellikle i veren taraf n-
dan tek tarafl  olarak, kendi lehine hareket etmesinden 
kaynaklanmaktad r.

Birçok ülkede yap lan ara t rmalar, ev hizmeti çal an-
lar n n özellikle yat l  olarak kalanlar n özel ya amlar n n
bir mahremiyeti kalmad  konusunda ikayetçi oldukla-
r n  göstermektedir (Karaca ve Kocaba , 2009:169). Di-
er yandan ev hizmetlileri, i  ko ullar n n resmi biçimde 

belirlenmedi i ve düzenlenmedi i özel evlerde çal rlar.
 yerleri kendileri gibi ba ka çal anlardan uzakt r ve 

ki isel i  denetimi yollar na k smen de olsa olanak ta r
(Özye in, 2005:150).

Sosyal d lanm l k ve örgütlenememe de ev hizmet-
lerinde çal anlar için önemli bir sorundur. Sahip olduk-
lar  ve olamad klar  konumlar  itibariyle ekonomik kay-
naklara ve kamusal hizmetlere eri imde yetersizliklerle 
kar la makla birlikte, haklar n  toplu olarak savunma-
lar , örgütlenebilmeleri de engellerle kar la maktad r.
Gerek yasalarca i çi olarak tan nmamakta gerekse i in
ve i yerinin niteli inden kaynaklanan savunmas zl k ya-
ayan ev hizmeti çal anlar  ciddi s k nt lar ya amakta-

d rlar. Dünya genelinde, ev hizmetinde çal anlara toplu 
pazarl k ve örgütlenme hakk n  tam bir özgürlük içinde 
sunan ülke bulunmamaktad r (Karaca ve Kocaba ,2009:
Ramirez-Machado, 2003). Ayr ca ev hizmeti i inde, ev 
hizmetinde çal an ve i vereni olacak ki i arada bir ara-
c  kurum olmadan veya örgütlenme olmadan bir araya 
gelmektedirler. Genellikle bu ili ki türü enformel a lar
üzerinden sa lanmaktad r (Kalayc o lu ve Rittersberger 
T l ç, 2001:136).

Özellikle çal t klar  evlerde ya ayan ev hizmeti ça-
l anlar n n bar nma ve beslenmede yetersizlik ya ama-
s  da söz konusudur. Ayr ca ev hizmetleri i i beceri ve 
nitelik gerektirmedi i için dü ük statülü bir i tir ve bu 
i te mesleki ilerleme f rsat , kariyer yapma söz konusu 
de ildir. Olumsuz ko ullar içinde psikolojik ve fiziksel 
taciz ve iddeti de saymak mümkündür. Ev hizmeti çal -
anlar , a a lama ve d lama gibi tacizlere de maruz ka-

labilmektedirler (Ramirez-Machado, 2003:2).

Baz  ülkelerde 20. yüzy lda yap lan yasal düzenleme-
lerle ev hizmetleri çal anlar , hem özel yasalarla hem 
de i  yasalar yla a amal  olarak i  hukuku kapsam na
al nd  görülmektedir (Ramirez Machado, 2003:3). An-
cak, yap lan düzenlemelere ra men, hala birçok ülkede 
ev hizmetlerinin aile hukuku kapsam nda oldu u ve i
hukuku kapsam na al nmad  görülmektedir. Zira i
yasalar  yayg n olarak, ev hizmetleri çal anlar n  di er
i çi kategorilerinin sahip oldu u birçok haktan mahrum 
b rakarak, onlara dü ük düzeyde koruma sa lamakta ya 
da onlar  tamamen kapsam  d nda tutmaktad r (Kara-
ca ve Kocaba , 2009:166). Nitekim ülkemizde Gerek 
Kanunu’nda gerekse Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k
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Sigortas  Kanunu’nda kapsam d  b rak lan ev hizme-
tinin tan m  konusunda yasalar m zda bir hüküm bu-
lunmamakla birlikte doktrin ve yarg  kararlar nda ev 
hizmetinde çal anlar n kimler oldu u belirtilmektedir 
(Okur, 2004:354). Ö retide evde gündelik ya am n ge-
rektirdi i; temizlik, yemek, çama r, ütü, çocuk bak m ,
mürebbiyelik gibi i ler olarak kabul edilen ev hizmetleri 
(Süzek, 2005: 180), ülkemizde  Kanunu’nun koruma-
s  kapsam  d ndad r (4857 sy.  K.m.4/1.e). Ancak 
Kanunu hükümleri kapsam  d nda kalan ev hizmetle-
rinde çal anlar n haklar n n Borçlar Yasas  kapsam nda
korunmas , bu ki ilerin Borçlar Kanunu hükümlerine 
tabii olduklar eklinde ifade edilmektedir (Akyi it,
2005: 8).

Ev hizmetinde çal anlar n sosyal güvenlik aç s ndan
korunma durumlar na bakt m zda, burada da yap c  bir 
tablo görememekteyiz. Ülkemizde ev hizmetinde çal an-
lar 11.08.1977 Tarih ve 2100 say l  yasa ile sosyal sigorta 
kapsam na al nmam lard r (Karadeniz, 2008: 186). An-
cak gerek 506 say l  Sosyal Sigortalar Yasas ’nda gerekse 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas  Yasas ’nda ev 
hizmetlerinde ücretli ve sürekli olarak çal anlar kapsam 
içine al nm ken, ev hizmetlerinde örne in gündelik te-
mizlik i i yapanlar kapsam d  b rak lm lard r (SGSS 
Yasas  m.6/c).

Ev hizmetlerinde çal anlar n sigortal l  biri ücret 
kar l nda çal ma ve di eri sürekli çal ma olarak iki 
temel ko ula ba lanm t r. Bu durum ev hizmetlerinde 
gündelik ya da yevmiyeli olarak çal an, sosyal korumaya 
en fazla ihtiyac  olan kesimi olu turan kad nlar n zorun-
lu sigorta kapsam  d nda kalmas na neden olmaktad r
(Güzel ve Okur, 2004: 106). Ayr ca ev hizmetlerinde 
gündelik çal an kad nlar temizlik gibi a r ve tehlikeli 
i lerde çal makta, i  kazas  ve meslek hastal  riskleri 
ile kar  kar ya kalmakta ve en az di er çal an gruplar
kadar sosyal güvenceye ihtiyaç duymaktad rlar (Karade-
niz, 2011: 111).

Sonuç

Ev hizmetinde çal ma tüm dünyada oldu u gibi 
ülkemizde de yayg nl k kazanm t r. Küreselle me ile 
birlikte ortaya ç kan sosyoekonomik de i ikliklerle,
çal ma hayat na formel sektörde kat lan kad nlar n ev 
içi sorumluluklar n yerine getirilmesi için bu hizmetleri 
“sat n almaya” yöneldikleri gözlemlenmektedir. Kad nla-
r n i gücüne kat l m oran n n artmas n n yan  s ra refah 
devletinin çökmesiyle devletin sa l k ve bak m hizmet-
lerinden çekilmesi, nüfusun ya lanmas , geleneksel aile 
yap s ndaki de i im gibi faktörler günümüzde ücretli 

eme e/ücretli ev hizmetine yönelik talebi aç klamada
önemli paya sahiptir.

Say ca önemli bir kesimi olu turan ancak istatistik-
lerde görünmeyen ve çal an olarak alg lanmayan ev hiz-
metinde çal anlar n insan onuruna yara r bir ekilde
çal ma ya am nda yer alabilmeleri için öncelikle yasal 
düzenlemeler ve örgütlenmeye ili kin çal malara yer ve-
rilmelidir. Bu kapsamda ev hizmeti i ini yapan kesimin 
öncelikle  Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu kapsa-
m na al nmas  gerekmektedir. Ülkemizde dü ük ücretle, 
ço unlukla sosyal güvenlikten yoksun ekilde çal an
ev hizmetlilerini korumaya yönelik yasal çerçevenin ye-
tersizli i bu ki ilerin çal ma ko ullar n  a rla t r rken,
yoksulluklar n n artmas na da neden olmaktad r. Zira 
yap lan pek çok ara t rma, maddi sorunlar nedeniyle ev 
hizmetinde çal an kad nlar n yasal yoksunluklar n n
yan  s ra çal ma ko ullar n n a r oldu u, ücretlerinin 
dü ük oldu u, dolay s yla tüm bu ya ad klar  çerçeve-
sinde ücret kar l  çal man n ya amlar nda önemli bir 
dönü ümü getirmedi ini ifade eden sonuçlar ortaya koy-
maktad r.

Sosyal güvenlik emsiyesi d nda kalarak sosyal ko-
ruma yoksunlu u ya ayan, her türlü riske kar  korun-
mas z kalan ev hizmetinde çal anlara örgütlenme hak-
k n n da tan nmad  görülmektedir. Kay t d  sektörde 
büyüyen bir alan  olu turan “Ev Hizmeti Sektörü”nün, 
formel bir alana çekilebilmesinde örgütlenmenin de 
önemli katk s n n olaca  unutulmamal d r. Ancak bi-
lindi i üzere sendikalara ili kin yasal mevzuat sadece 
i  sözle mesine sahip kay tl  i çileri kapsamaktad r.
Sendikalar, sivil toplum kurulu lar , yerel yönetimler 
ve politika üreticisi resmi kurulu lar n örgütlenme ve 
dayan ma yolunda birlikte ad m atmalar , sorunlu olan 
her alanda olaca  gibi bu alanda da etkin çözümlere 
ula lmas n  sa layacakt r. Ayr ca ILO’nun 189 nolu Ev 

çileri Sözle mesi’nin imzalanmas  da ülkemizde ça-
l an ev i çileri için at lacak olumlu ad mlardan birini 
olu turacakt r.

Di er yandan, ba ta erkek egemen karar alma-ver-
me süreçleri olmak üzere örgütlenmeye yönelik alg n n
olumsuzlu u gündelik temizlik i çisi olarak çal an ka-
d nlar aras nda ekonomik ve sosyal haklar n  korumaya 
yönelik örgütlenme faaliyetlerine mesafeli yakla maya
neden olsa da kad nlar n son y llarda örgütlenme konu-
sunda bilinçlendikleri ve sendikala ma yolunda ad m at-
t klar  görülmektedir. Bu duruma verilebilecek güzel bir 
örnek olarak Türkiye’deki bütün ev i çilerinin çal ma
ko ullar n  iyile tirmek amac yla yola ç kan Ev çileri
Dayan ma Sendikas  (EV D-SEN) gösterilebilir.
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Sosyal Güvence ve Sendikala ma
Hakk stiyoruz

 Gülhan BENL  / Ev çileri Dayan ma Sendikas  Kurucusu

Ev çileri Dayan ma Sendikas , evlerde çal an ka-
d nlar n kurduklar  bir sendika. Sloganlar  “Hep bir-
likte el ele mücadeleye”. Sendikan n kurucusu Gül-

han Benli ile stanbul’da görü tük. Benli, ya ad klar  sorun-

larla mücadele etmeye karar veren cesaretli birkaç kad n n
sendika kurmaya kadar giden hikayesini, ölümlerle sonuç-
lanan i  kazalar n , kad nlar n çal t klar  evlerde ya ad
taciz, tecavüz, al konma gibi s k nt lar  anlatt  bize.
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Ev çileri Sendikas  nas l kuruldu, süreç nas l
geli ti?

Biz 2009 tarihinde ba lad k çal malar m za. Birkaç 
arkada  bir araya geldik, sorunlar m z n her geçen gün 
artmas  kar s nda ne yapabilece imizi konu tuk. So-
runlar n çözümünü olu turmak gerekiyor. Bunu nas l
yapabiliriz diye kafa yorduk. Bir sendikan n bünyesine 
girerek, kendimizi örgütleyerek bunu sa layabiliriz diye 
dü ündük. Daha sonra baz  sendikalarla görü tük. Tabii 
bürokratik engeller, i çi olarak tan mlanm yor olu umuz
gibi sorunlar üzerine dernek giri imi olarak faaliyetleri-
mizi sürdürdük. Yakla k 10 arkada  bir araya gelip bir 
çal ma yapm t k o süre içerisinde. O çal may  da t-
mak istemedik. Ancak tam dernek de olamad k. Ama 
yine de bu çal malar için en iyisinin sendika olaca na
karar verdik. Sendika giri imi olarak, önümüze bir de 
hedef koyduk. 15 Haziran’da kendimizi “sendika giri i-
mi” olarak herkese duyurduk. 15 Haziran 2011’de resmi 
ba vurumuzu yapt k, sendikam z  kurduk.

Bu hikaye içinde siz kendinizi nas l tan ml yorsunuz?

Toplumda ev i lerinde çal an herhangi biriyim, y l-
lard r ev i çili i yap yorum. Eme inin kar l n  hiçbir 
zaman tam olarak alamad m. Geriye dönüp bakt nda
s f r noktas nda olan biriyim. Biraz daha ya m ilerledi-
inde duvar dibinde kalacak olan biriyim, e er bu sorun-

lar m z çözülemezse. Sendikan n kurucusu olmak beni 
di er arkada lar mdan farkl  k lm yor. Tek fark belki de 
bir eylerin bilincinde olmam ve bu sendikay  kurmak 
istemem olabilir.

Sendika kurma fikri ilk sizden mi ç kt ?

Evet. Arkada lar mla konu tum. Onlar da buna s cak
bakt . “Bizim de kafam zda vard  böyle bir ey, yapal m”
eklinde yakla mlar  oldu. Asl nda ben onlar n da dü-
ündüklerini dile getiren oldum.

Nas l çal yorsunuz? Düzenli olarak tek ya da 
birkaç eve mi yoksa sürekli farkl  evlere mi temizli e
gidiyorsunuz?

Ben çocuk bak yordum. Yat l  çal yordum. Ama gün 
geldi hasta da bakt m, gündeli e de gittim. Uzun süreli 
çal t m evler de oldu, ayl k çal t m evler de.

Bu soruyu unun için sordum. Uzun süreli çal t n z
yerlerde sigorta giri iniz yap ld  m ?

Yok, yap lmad . Hiçbir yerde yap lmad . Hep sigor-
tas z çal t m. 17-18 seneden bahsediyorum. Bu 18 y l
içinde 5 y l, 3 y l, 2 y l çal t m yerler oldu. Gündelik 
olarak gitsem de düzenli gitti im yerler oldu. Hiçbirinde 
sigortam olmad .

u an herhangi bir sosyal güvenceniz var m ?

Maalesef böyle bir güvencem yok. imdi yeni ç kan
yasada da kendi primimizi yat rmam z isteniyor. Ama 
evine ekmek alamayan, çocu una süt alamayan insan 
nas l kendi primini yat rs n. Bu yak nda bir sosyal patla-
maya neden olabilir bence.

Gelir tespitinizi yapt rd n z m ?

Yapt rmad m. Bir gelirim olmad  için. Belki de bu 
bize dayat ld  için istemedim.

Ev hizmetlerinde çal an insanlar n sorunlar ndan söz 
eder misiniz?

Bu insanlar o kadar çok sorunla bo u uyor ki. Ça-
l t klar  yerlerde h rs zl kla suçlan yor, paralar n  iste-
diklerinde de h rs zl kla bile suçlanabiliyor. Bu nedenle 
de biz beyanlar m z n esas al nmas n  istiyoruz. Çünkü 
dört duvar aras ndas n z. Kap lar kapand nda orada 
ne ya and n  sizden ve o evin sahibinden ba ka kimse 
bilmiyor. Bu evler bizim i yerlerimiz. Biz ne akrabay z,
ne dostuz, ne de herhangi ba ka bir ey. Oralar bizim 
i yerlerimiz, biz gider i imizi yapar z, param z  al r z.
Öncelikle bizim i çi olarak kabul edilmemiz gerekiyor, 
bu birincisi.

kincisi, arkada lar m z gittikleri yerlerde tacize ya da 
tecavüze u rayabiliyor. Birçok arkada m z bilinçli olma-
d  için ya da korktu u için an nda doktora gidip bir 

Ev çileri Dayan ma Sendikas  Kurucusu Gülhan Benli ile 
röportaj  TÜRK-  Uzman Yard mc s  Güldane Karsl o lu
yapt .
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rapor alam yor. Tacize u rayanlarda ispat sorunu ya an -
yor. Hadi kamera var diyelim evde. Ama kamera görün-
tüleri ev sahibinin elinde.

Bir de kameradan göremediklerinde aray p, neredesin 
diye kontrol ediyorlar hemen. nsan ne diye çal an n n
yatak odas na kamera koyar? Bu insan n özelidir. Orada 
giyinip soyunursun. Geçenlerde bir arkada m z bizi ara-
d  a layarak. Odas nda gizli kamera koymu lar. Arkada-

m z bunu söyledi inde izofren olmakla suçland . “Ne-
den beni izliyorsunuz, ben burada giyiniyorum soyunu-
yorum” dedi inde “Ne var ki, biz izliyoruz” diye cevap 
vermi  ev sahipleri. Ama bunu ispat etme ans  yok. Biz 
bu gibi konularla ilgili arkada lar m z  bilinçlendirmeye 
çal yoruz.

 kazalar ndan söz edelim mi? Geçenlerde camdan 
dü en bir arkada n z ölmü .

 kazalar  bizim için çok daha korkunç olanlar . Ar-
kada lar m z camlara ç k p temizlik yaparken, dü üp
hayatlar n  kaybedebiliyor. Ulus’ta bir arkada  çal t
yerde tecavüzden kendini korumak için kendini camdan 
at p hayat n  kaybetti. Daha öncesinden bildirimde bu-
lunmu tu buna dair. Buna benzer birçok ölümün üpheli
oldu unu dü ünüyoruz.

Mesela, göçmen ev i çisi arkada m zla yeni konu -
tuk. Üç kad n  temizlik için al p ehir d na götürmeye 
çal m lar. Fuhu  yapt rmak istemi ler. Kad nlar ika-
yetçi oldular ama polis burada yasal çal ma izni olmad -

 için ilgilenmiyor.

Bu alanda çal an irketler var. Bunlar i çi simsarl
yap yor. Hem i çiden hem i verenden para al yor. Ama 
i çinin güvenli ini sa lamak gibi herhangi bir ey yok. 
Biz özel istihdam bürolar n n ortadan kalkmas n  istiyo-
ruz. Bunlar bizim üzerimizden güzel güzel para kazand -
lar ama bizi kay t alt na almad lar.

Neden bizim tazminat hakk m z, anal k hakk m z, i -
sizlik sigortas  hakk m z yok. Bu üç be  ki inin yapt
bir i  olmaktan ç kt , bir sektör bu art k. Bir ara t rma-
ya göre Türkiye ekonomisine katk  sa lama konusunda 
bal kç l k sektörünü geçti ev i çili i. Ama hala biz i çi
say lm yoruz. Nas l oluyor bu?

Sendikan za kimler üye olabiliyor?

Biz ücretli-ücretsiz diye bir tan m getirdik. Ücretli ev 
i çileri evlerde temizlik yapan, hasta bakan, ya l  bakan, 
çocuk bakan, bahç vanl k, özel güvenlik, evde parça ba
i  yapan ücretli ev i çileridir. Ayn  zamanda bir de üc-
retsiz ev i çilerimiz var. Onlar da görülmeyenler. Ba ka-

s n n evine gidip ayn  i i yapt nda i çi olarak görülen 
fakat kendi evinin i ini yapt nda hiç görülmeyen, yok 
say lan bir emek. Ev han mlar . Biz onlar  da görüyoruz 
ve onlar  da kaps yoruz. Böyle üyelerimiz de var. Üyele-
rimizin hepsi kad n. Biz diyoruz ki, kad n-erkek ayr m
olmas n. E it i e e it ücret olsun. E it haklar istiyoruz.

u an sendikan zla ilgili bir kapatma davas  söz 
konusu.

Dava aç ld . Ama bize haber vermeye bile gerek gör-
müyorlar. Hadi sendika binas na göndermediniz, 10 ku-
rucu üyenin ikametgah adresleri var, onlara da gönde-
rilmedi. Biz davan n aç ld n  bilemedik, haberimiz ol-
mad ndan takip edemedik. Dava sonucu geldi. Ancak 
biz pes etmeyece iz, onlar kapats n biz yine açar z. Zaten 
itiraz edece iz davaya. Demokraside çareler tükenmez.

En büyük sorununuz kay t d l  nas l a may
dü ünüyorsunuz?

Bununla ilgili bir imza kampanyas  ba latt k. Bunu 
devam ettirece iz. Ayn  zamanda yasa önergeleri haz rla-
yaca z ve bunlar  Meclis’e sunaca z. Di er taraftan bili-
yorsunuz Uluslararas  Çal ma Örgütü’nün gündeminde 
bir sözle me var. 189 say l  Ev çileri Sözle mesi. Öyle 
ya da böyle bu sözle me Türkiye’yi ilgilendiriyor, imza-
lamasa da. Bu sözle menin imzalanmas , onaylanmas
için bir kampanya sürdürece iz. Meclis’te de ba lant lar
kurarak ve sürekli kamuoyunda dile getirece iz bunlar .

Üye say n z  art rmak için bir çal ma yap yor
musunuz?

8 Mart’tan sonra e itim çal malar m z ba layacak.
Mahalle muhtarlar yla irtibata geçece iz. Bu e itim çal -
malar na her mahalleden bir kad n kat lacak. Sonra ma-
halledeki di er kad nlara anlatacak. Bu e itimler örgütle-
meyi sa layacak. Bu ekilde hem çal an hem çal mayan
kad nlar  bilgilendirece iz.

 Kanunu kapsam nda olmaman z n ba ka
sorunlar  da var m ?

Biz öncelikle  Kanunu kapsam nda de erlendiril-
mek istiyoruz. Beyanlar m z n esas al nmas n  istiyoruz. 
Herhangi bir hak talep edemiyoruz bu ekilde.

Hasta bakacak arkada lardan sa l k raporu isterler. 
Ama biz herhangi bir ey isteyemiyoruz. Bize de onlardan 
hastal k bula abilir, çok kötü sonuçlar  olabilir. Bunun-
la ilgili önlemlerin al nmas  için, biz de sa l k taramas
yapmalar n  talep edece iz. Biz bunu istihdam bürolar na
söyledi imizde bize gülüyorlar.
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En büyük s k nt n z sigortan z n, emekli olma 
ans n z n olmamas , i veren hatas ndan kaynaklanan 

bir nedenden i  kazas  geçirdi inizde herhangi bir hak 
talep edememeniz.

Evet, en büyük s k nt  bu. Bizim y llarca bu i lerde
çal an tan d klar m z var, bizden bir önceki ku ak. Her-
hangi bir sosyal güvencesi olmad  için emekli olama-
d  için, u anda kendi sorunlar yla ba  ba a kalan ev 
i çisi insanlar var. Kiminin e i, çocu u ölmü , kom u-

lar n n yard m yla geçiniyor. Bu insanlar  örnek göste-
riyoruz.

Sendikaya kar  da bir önyarg  var m ?

Var. “Sendikalar da bir ey yapm yor” diyorlar. “Sen-
dikal  olaca z da ne olacak” diyorlar. Sendikal  olmak 
demek, senin sosyal güvencenin olmas  demek. Sendika 
olmazsa olmaz bir hak arama örgütüdür. Sendika olma-
dan bu haklar  alamazs n, hakk n  arayamazs n tek ba -
na. Bununla ilgili de ayr ca aç klamalar yap yoruz.
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Örgütlenmenin S k nt l  Alan
“Dershaneler”

 Timurhan YALÇIN / Özel Ö retim Kurumlar  Çal anlar  Derne i Ba kan

Kurumsal olarak bugünkü statülerini 5580 say l
özel ö retim kurumlar  kanunundan alan ders-
hanelerde, 2010 itibariyle çal an ö retmen say s

50 bin 432’ye ula m  durumdad r. Bu alanda kay t d
çal man n yayg n oldu u hesaba kat ld nda dershane-
lerde çal an ö retmen say s n n 70 binler civar nda ol-
du u Bakanl k taraf ndan dahi dillendirilmektedir.

Özel ö retim alan nda ise ö retmen statüsü ile çal -
anlar n say s  150 bin dolay ndad r. Bu yaz da sadece 

üniversite, fen lisesi ve Anadolu liselerine haz rl k amaçl
aç lan dershanelerdeki çal anlar n durumu ile ilgili de-
erlendirmeler mevcut olmakla beraber di er alanlarda 

ya anan sorunlar n da çok ba ms z olmad  varsay l-
maktad r.

Dershaneler ba lang çta çal anlar aç s ndan ekono-
mik getirisi iyi olan, temel mant k olarak ö rencilerin
okuldan ald klar  ö retimi destekleyen, peki tiren, ö -
renciyi daha çok test tekni i ve s nav yönünden e iten
kurumlard . Bundan dolay  çal anlar n ders saatleri, so-
rumluluklar  ve s k nt lar  azd . Ancak dershanecili in
geli mesi ve kontrolsüz büyümesiyle di er ticaret alanla-
r nda kar elde edemeyen ya da daha çok kar elde etmek 
amac  güden sermayenin bu alana girmesiyle “tüccar 
dershanecilik” paradigmas  hakim olmaya ba lad . in
özünü ve mant n  kaybeden, bilimsel ö retim ilkelerin-
den h zla uzakla an ve ac mas z bir rekabetin döndü ü
bir alan haline geldi. Bu rekabet; e itimin sosyal bir hak 

olmas n n ötesinde, e itsizlik üreten bir alan olmas n n
da göstergesidir.

1980 darbesiyle kapat lma korkusunu ya ayan ders-
hane sermayesi i i ansa b rakmamak için örgütlenme 
sürecine girdiler. Bugün Türkiye’de üç büyük i veren
kurulu u olan TÖDER, GÜVENDER ve ÖZDEB R bu 
ko ullarda ortaya ç kan kurumlard r. Sermaye, kendi 
aras ndaki rekabeti ve piyasa ko ullar n  bahane ederek 
çal ma artlar  konusunda ac mas z davranmay  ve bu-
nun ortaya ç kard artlar  do alla t rma yoluna gitti.

veren kesimi kendi konumunun bütün rasyonel-
li ini uygularken, çal an kesim, özellikle ö retmenler
hiçbir eyin fark nda de illerdi. Fark ndal n olu maya
ba lamas , çal ma artlar n n a rla mas  ve ücretlerin 
gerilemesiyle oldu. 1999 bu alanda en sert k r lman n
oldu u y ld r. lk olarak, s nav sistemi de i ti ve art k ö -
retmen niteli i belirleyici olmaktan ç kt . Ard ndan dev-
let, ö retmen al mlar n , s nava göre yap nca büyük sa-
y da i siz ö retmen ordusu olu tu. Bu insanlar dershane 
sektörünü bir çare olarak görmeye ba lay nca patronlara 
bulunmaz bir f rsat do du; art k rekabeti, ilkel biçimde 
çal anlar n aras na yaymak ve çok az ücretlerle çal t r-
mak mümkündü.

Bütün bu süreç baz  ö retmenleri harekete geçirdi. 
Art k geri dönü ün olamayaca n n fark nda olan bir 
grup ö retmen 2000 y l nda toplanarak, bugün varl n
sürdüren Özel Ö retim Kurumlar  Çal anlar  Derne ini
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(ÖZ-DER) kurdu. Ankara’da yakalad  güçlü nicel top-
lama ra men istenilen nitel s çrama bir türlü ba ar lama-
d . O dönemde farkl  örgütlenmeler de kuruldu. E itim
Emekçileri Derne i ve E itim-Sen’de bir araya gelen ö -
retmenler bunun örnekleridir. 2007 y l nda yap lan yasal 
düzenlemeler sendikala ma hakk n  tan y nca örgütlen-
me süreci ba ka bir düzeye ta nd . Yaz n n sahibinin de 
içinde bulundu u 120 civar nda ö retmen sendikala ma
yoluna gitti.

Bizim her alanda anlatmaya çal t m z, bu alanda-
ki sorunlar n ancak bu alan n çal anlar  taraf ndan bili-
nece i ve örgütlenmesinin ise yine çal anlar taraf ndan
yürütülebilece i dü üncesiydi. Bu dü üncemizin temel 
dayana  sektördeki ö retmen fenomeninde yatmak-
tad r. Tabii burada dershane ö retmeninin melankolik 
halini, psikolojik hassasiyetlerini aç klamak, anlatmak 
derdinde de ilim. Anlatmak istedi im ve art k anlama-
m z gereken bu alan n gerçek özüdür. Bizler bu alanda 
kayg s  yüksek, temposu yüksek ve biraz da tavizi yük-
sek olarak ya ar z. Bunlar  ya aman n genelde b rakt -

 tortu, “Sektörün gerçe i bu!” yollu tan mlama olur. 
Her y l bunu defalarca tekrarlad m zda, 3-5 y l içinde 
sektörün dinamiklerini iyi analiz etmi  kurt ö retmen
(!) mertebesine nail oluruz ve bundan, gerçek s z m z
dindirdi imizi zannetti imiz geçici bir haz sarmal  ya-
ar z. Kendi konumunu tan mlama acizli ini a mak için 

devlette çal an ö retmenlerin haklar na kar  k skanç-
l k içindeki ö retmenden söz ediyoruz. Patronuyla ara-
s ndaki ili ki kar s nda sürekli yalan söylemeyi, “Her 
görü me bireyseldir” prangas n n rahatl yla sürdüren 
bir ö retmen profili... Sigortas nda sorun ya ayan, çifte 
sözle me gerçe ini kabullenmi , bu yüzden emeklili ini
hayal durumuna dü üren, “gönüllü, bedava” derse gir-
meyi hiçbir yasal hükmü olmayan bir ka da imza etti i
halde y l boyu buna biat eden, yay n yazmay  sorumluluk 
gören, sene sonu kay tlar iyi olmazsa kendini suçlu his-
seden bir “hassasiyete” sahip, haftada 6 gün çal mas n n
krizini arkada lar n n programlar na dadanarak a maya
çal an bir emekçiden söz ediyoruz.

Her defas nda “Biz niye örgütlenemiyoruz?” soru-
sunu, cevab  olsun diye de il, duyarl l na dair son iz 
olarak sunan ö retmenden söz ediyoruz. Çal t  alan n
sistemin yaras  oldu unu bildi i halde “e itim ve ö re-
timin tek adresiyiz” fikrini sadece dilde var eden bir ö -
retmenden konu uyoruz. Çok çal an, az kazanan ama 
bunu dert etmeyen ve her y l inanmad  halde “Bu i i
zaten b rakaca m” yalan n  söyleyen bir ö retmenden
bahsediyoruz. Kendi çabas yla kazanmad  için midir 
bilinmez ama devletin tan d  “sendika hakk na” kay-

g yla yakla an, ilk sorusu “Patron duyar m ?” olan bir 
ö retmenden konu uyoruz. S n f ndaki, ekonomik öz-
gürlü ü olmad  için birey olarak görmedi i ö rencisin-
den, YGS rezaleti kar s nda tam da birey olma dersini 
al rken, donuk donuk bakan ö retmen; i siz oldu u için 
ve ö retmen olmak istedi i için günlerce açl a katla-
nabilen “atanmayan ö retmenlere” kendi yerine gelme 
potansiyeli ta yan rakip gözüyle bakan ö retmenden
bahsediyoruz. Biz bu ö retmenin durumu için en uygun 
kavram n ‘ça da  köle’ oldu unu tespit ettik. Bu s n fsal
analizimizin bizi götürdü ü nokta örgütlenme zorunlu-
lu u oldu. 2009 y l nda Koop- ’te örgütlenme bu tespit-
lerle ba lad .

Bu alanla ilgili biri devletin, biri de i veren grubunun 
dile getirdikleri tabloyu anlama aç s ndan önemlidir. Bi-
rincisi, devletin 2007 SGK faaliyet raporudur. Bu rapor-
da dershanelerde çal an 5593 ki i ile yap lan görü mede
ortaya ç kan sonuç oldukça vahimdir. Görü me sonucu-
na göre 5593 ki iden 3398 ki inin kay t d  çal t  tes-
pit edilmi tir. Yap lan sadece 5.543.216 YTL para cezas
verilmesidir.

kincisi, ÖZ-DE-B R 13. Ola an Genel Kurulunda, 
Ba kan n, sendika hakk  tan yan yasay  e itim ve ö -
retimi aksataca  temelli ele tirisidir. Hatta bir ba ka
i veren “Çal anlar için dernek gerekiyorsa derne i de, 
sendika gerekiyorsa sendikay  da ben kurar m” diyebil-
mi tir. Bütün bunlar örgütlenmenin zorunlu oldu unun
göstergesi durumundad r. Bizim temel iar m z “Bireysel 
kaybetmekten kurtulup hep beraber kazanmak” olmu -
tur. Bireysel olarak i veren odalar nda kaybettiklerimizi 
örgütlü olarak toplu sözle melerle kazanmam z gerekti i
aç kt r.

Bugüne kadar i verenlerin daha fazla kar mant yla,
hükümetlerin demogojik söylemleriyle bu alan n düzel-
medi i aç kt r. Ekonomik ve sosyal bak mdan asgari in-
sani ölçütleri ya ayamayan, özel ö retim kurumlar  çal -
anlar n n dayanma noktas  gittikçe azalmaktad r. imdi

bu alandaki sorunlar  toparlad m zda unlar ön plana 
ç kmaktad r:

 – Çal ma sürelerinin esnekli i (ö retmenler ortala-
ma 60 saatini dershanede geçirmektedir).

 – Etüt ad  alt nda ücretsiz çal t rma (resmi olmayan 
sözle melerde toplam ders saatinin yüzde 25’inin 
etüt olarak taahhüt edilmesi).

 – Çift sözle me uygulamas  (bu sözle melerin 10 ay-
l k yap lmas ).
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 – Genel ve resmi tatil günlerinde çal ma.

 – SGK primlerinin gerçek ücretten yat r lmamas .

 – Ücret ödemelerinin zaman nda yap lmamas .

 – Asgari geçim indirimi bedelinin çal anlara veril-
memesi.

 – K dem tazminat n n yok say lmas  ya da asgari üc-
retten ödenmesi.

 – Stajyerlik tan m n n esnek yap larak ücretsiz ve 
kölece çal t r lmas .

 – Do um, hastal k, evlilik, askerlik ve ölüm izinleri-
nin kulland r lmamas .

 – Telif haklar n n tan nmamas .

 – MEB’e ba l  resmi okullarda çal an ö retmenlerin
dershanelerde çal mas .

 – Paso hakk n n olmamas .

Asl nda bütün bu sorunlar 4857 say l  Kanunu, 
5580 Özel Ö retim Kurumlar  Kanunu ve bunlara ba l
yönetmeliklerin uygulanmas yla bile k smen çözülecek 
hususlard r. Bu sorunlar  çözmede bireysel çabalar n fay-
da getirmeyece i aç kt r. Bu sorunlar etraf nda örgütlen-
menin zaruri oldu u kavranmal d r. Ö retmenler olarak 
bizler, mesle imizin belli farklar na kar n i çi oldu u-
muzu kabullenmeliyiz. Bu sistemde i  gücünden ba ka
sataca  olmayan her insan i çidir. Mesle in eti ini ve 
onurunu kurtarmak için bile örgütlenmek zorunlu hale 
gelmi tir. Çünkü üreten biziz. Bu nedenle sendikala ma
ça r m z  ortaya koyarken hem mesle in hem insan ol-
man n onurunu birbirinden ay rmad k.

Bütün bu nesnel durum kar s nda, örgütlenmenin 
istenen düzeyde gerçekle memesinin nedenlerini ise u
ekilde toparlamak mümkün, ilk olarak i sizlik kayg s

çok belirleyici çünkü bu taleplerin dillendirilmesi dahi 
i ten at lmak için bir neden olabiliyor (sektörü bilenler 
bir dönem patronlar n elindeki kara listeler uygulama-
s n  hat rlar). kincisi; güvencesizlik duygusunun yarat-
t  psikolojik tahribat n, bireyleri sürekli s zlanan ama 
çözümden uzak varl klar haline getirmesi. Üçüncüsü, 
bu sektörde uzun vadeli çal may  dü ünmeme gayre-
ti. Dördüncüsü bunlar n getirdi i güven ve dayan ma
duygular n n yitikli i. Be incisi örgütlenmeye duyulan 
korku formasyonu. Alt nc s  bütün bu artlar n normal 
oldu una inan lmas . Bunlar çal an merkezli sorunlar 
olarak tan mlanabilir. Bu alan  örgütleme iddias nda-
ki kurumlar n içine dü tü ü zaaflar ise unlard r; lkin
örgütlenmenin sendikal aç dan sadece “toplu sözle me
yapma” olarak ele al nmas  ve bu yüzden sendikalar tara-

f ndan bu sektöre politik bak n yoksun olmas . kincisi,
dershanecili in külliyen yanl  oldu u için sorunlar n n
genel sorunlara eklemli dü ünülmesi.

Biz bütün bu bak  aç lar n n ortas nda sendika ta-
n m m z u temellere dayand rd k: “Bireysel kurtulu un
çözüm olmad  bilinciyle, f rsatç l n, ç karc l n insan 
hayat n  zehirleyen davran lar oldu unu tespit ederken 
örgütlenme sürecinin insan  zenginle tirdi ini kabul et-
tik. Örgütlü ili kilerin, üretken ve yarat c  bireyler olma-
m za katk  sa lad n  dü ündük”. Gerçe in bilincinde 
olan insanlar olarak sendika istedik.

Bu sendikala ma sürecinde kar la t m z temel en-
gellerden biri de hükümetin sendikal sürece ili kin tav-
r d r. Bugüne kadar demokrasiyi sadece kendisi için alg -
layan siyasal iktidar, örgütlenme özgürlü ü ba lam nda
gerekli reformlar  yapmam t r. Bunlardan en önemlisi, 
i yeri baraj n n kald r lmam  olmas d r. yerinde mev-
cut yüzde elliden bir fazlay  örgütlerken, i verenlerin
irket ad na birkaç kolda faaliyet göstermesi örgütlenme-

nin direncini k ran bir unsur haline gelmi tir. Bir ba ka
durum da, ayn  dershanenin çal anlar n n birden fazla 
irketin çal an  olarak kar m za ç kart lmas d r. Ülke 

baraj  diye belirtilen ucube ise kendi alan nda do al ya-
p lacak bir örgütlenmeyi imkans z hale getirmektedir. 
Bu durum bütün büyük sendikalar n konum almakta 
zorland  bir noktad r. Oysa biz sendikay  kasa ve masa 
birlikteli ine indirgemeyen bir anlay la örgütlemek isti-
yoruz. Toplumun her katman nda çal ma ko ullar n n
bu denli a rla t r ld  dönemde umut olamayan bürok-
ratik sendikal anlay  reddediyoruz.

Bütünsel örgütlenememe nedenlerinden biri olarak 
gördü ümüz temel noktalardan birisi de hukukun biz-
zat devlet eliyle dönü türüldü ü karikatürize durumdur. 
Her i  davas n n y llarca sürmesi ve bizim derne imizin
bu davalarda dan lan kurum olarak kabul edilmesine 
ra men tarafl  tutumlar n devam etmesi ve kaderimizi 
kabul etmemiz gerekti ini söyleyen hakimlerin bile türe-
mesi örgütlenme sürecimizi baltalam t r. Buradan hare-
ketle örgütlenme sürecinde kar la t m z sorunlar u
ba l klar alt nda toplayabiliriz:

 – Sistemsel sorunlar

 – Örgütlenme öznesinin kifayetsizli i

 – Çal anlar n s n fsal konumlan

Bu üç saikin birbirinden ba ms z ekillenmedi ini
dü ünüyoruz. Sistemin liberal bir hegemonyada i ledi-
ini varsayarsak i verenlerin tavr  son derece rasyonel 

ve anla l r oluyor. Örgütlenme öznesi olan sendikalar n
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tutumu ise sistem kar s nda ba ms zla t kça anlam ka-
zan r diye bak yoruz. Çal anlar n s n fsall  ve bunun 
analizi ise en büyük engel olarak kar m zda duruyor. S -
n fsal kavram n  tercih etmemin nedeni her türlü konum 

analizinde öznel olmaktan kurtulman n gerekti ini vur-
gulama iste idir. Yani k sacas , bütün bu olumsuzluklar 
kar s nda dayan ma ve mücadeleyi birle tiren bir sen-
dikal örgütlenme bizler için kaç n lmazd r.

Geri Dönü üm çilerinin Örgütlenme 
Deneyimleri: Antalya Örne i

 Çi dem DEM RCAN / Akdeniz Üniversitesi BF Kamu Yönetimi Bölümü

 Kutlu DANE / stanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü

Giri

çinde bulundu umuz yüzy l, tam da bir önceki yüz-
y l n sonunda kapitalizmin nihai zaferi ilan edilmi , tari-
hin sonunun geldi i iddia edilmi ken, yeni ve derin bir 
bunal m ile aç lm  bulunmaktad r. Dahas , kapitalizmin 
bunal m , yine bu üretim eklinin sonuçlar ndan olan 
ekolojik y k m n da daha fazla görünür hale geldi i bir 
sürece denk gelmektedir. A a da, hem kriz ve onun ya-
ratt  i sizlik ile hem de ekolojik sorunlarla do rudan
ba lant l  olan enformel çöp toplama sürecine ili kin bir 
çerçeve çizilmeye çal lacak, ard ndan da Antalya’da geri 
dönü üm i çilerinin örgütlenmesine ili kin gözlemler 
aktar lacakt r.

Geli mekte olan ülkelerde geri dönü üm sektörü, 
yeni bir kentsel i kolu ortaya ç karm  durumdad r. Bu i
kolunda çal anlar, kat  at klar  konteyn rlar n içerisinde 
ya da depolama alanlar nda ay klay p, satmakta, böyle-
likle ikili bir faaliyet yürütmektedirler; yani bir yandan 
kamusal bir hizmete katk da bulunmakta, di er yandan 
ise kendi geçimlerini sa lamaktad rlar (Özgen, 2001, s. 
90-91). Bununla birlikte, bu i kolunda çal anlar n sa-
y s n n Asya ve Latin Amerika’da toplam nüfusun yüzde 
2’sine denk geldi i dü ünülürse, önemli bir faaliyet ala-
n  ile kar  kar ya olundu u daha iyi anla labilecektir
(Agamuthu, 2010, s. 671).

Yaln zca Türkiye’ye ya da azgeli mi  ülkelere has 
olmayan, geli mi  ülkelerde de temel problem alanlar
aras nda tan mlanan bu enformel çöp toplama süreci, 
genellikle “çevre yönetimi” ya da “çöp yönetimi” alan-
lar n n konusu olarak ve kalk nma projeleri kapsam nda
ele al nm , “öteki olan i çiler/toplay c lar ve hatta kimi 

zaman giri imciler!” ön kabulüyle toplumsal kabul edile-
bilirlik ve maliyetten k sabilirlik analizleri çerçevesinde 
de erlendirilmi tir. Bu alandaki bir di er çal ma alan
ise bu ki ilerin sa l ks z çal ma ko ullar  olmu tur.

Genel anlamda vas fs z, örgütsüz ve üretim süreci-
nin d nda tarif edilen ve fakat bizzat kapitalizmin bir 
ürünü olan i sizlik olgusu sonucunda bu tür bir çal ma
yöntemi seçen geri dönü üm i çilerinin, metala t r lm
do an n ve eme in yeniden metala t r lmas  sürecindeki 
rolünün ve örgütlenme süreçlerinin incelenmesi anlam-
l d r. Bu inceleme alan na, ÇEVKO gibi yetkilendirme 
kurulu lar  ve bu vak f taraf ndan yetki ve yerel yönetim-
ler kanal yla i letme hakk  tan nm  da t c  kurumlar n
rant yoluyla sermaye birikimine katk  mekanizmalar n n
incelenmesi de önemlidir.

Do an n ve Çöpün Metala t r lmas  Sorunu

nsan n do ay  mülk edinmesi, ayn  zamanda insa-
n n do an n bir bile eni iken, do adan ve kendisinden 
yabanc la mas , do a üzerinde tahakküm kurma ve kay-
naklar  d sal olarak edinim sürecini, yani, özünde do a-
dan kopma sürecini ba latm t r.

Tarih boyunca insanlar (di er canl lar gibi) ya do a-
dan do rudan kullan m de erleri edinmi ler ya da di er
canl lardan farkl  olarak bu kullan m de erlerini ba ka
kullan m de erlerine dönü türmü lerdir. Yaln zca temel 
ihtiyaçlar  de il, ayn  zamanda kültürel gereksinimleri 
de içine alan bu kullan m de erleri, insanlar n kendi ta-
rihlerini biçimlendirdikleri maddi ko ullar , yani insan 
ya am n n sürdürülmesini sa lamaktad r. Bu zenginlik, 
do ada halihaz rda bulunan maddi unsurlar n yan nda,
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insan eylemlili inin ürünü olan insan eme iyle sa lan-
maktad r. Yaln zca insan, bu maddi üretim ko ullar n ,
bilinçli olarak ekillendirmektedir ve bu zenginli i üret-
mede, do a olmaks z n bir üretimde bulunmas  söz ko-
nusu olamamaktad r.

Marx’a göre emek gücünün kendisi de do al bir nes-
nedir (Burkett 2004: 38). Bu emek nesnesi, do adan
edindi i nesneleri ya do rudan insan eme iyle i lenme-
mi  haliyle ya da daha önce biçimlendirilmi  nesneler 
olarak tekrar edinebilir. Ancak insan eme inin i lerlik
kazanabilmesinin yegane ko ulu do ada var olan kulla-
n m de erleridir. Ve eme in de i im de erleri yaratmas
sürecinde, insan n i lenmi  ya da i lenmemi  maddelere 
el koyabilmesinin yegane ko ulu da bu maddelerin ba ka
bir ki i/kurumun mülkiyetinde bulunmamas d r. Burada 
önemle üzerinde durulmas  gereken nokta, do an n in-
san olmadan da var oldu u ve kullan m de erleri ürete 
geldi idir.

Ancak bu kullan m de erlerinin de i im de erlerine
dönü türülme süreci hem do an n hem de emek gücü-
nün mülk edinilmesiyle do a ve insanl k tarihinde rast-
lanmayan bir do a y k m yla sonuçlanm t r. Burada iki 
eyi belirtmek önemlidir: öncelikle insanlar ister kulla-

n m de eri, ister de i im de eri yaratmak istesin, bunu 
do an n sunmu  oldu u kullan m de erleri olmadan ya-
pamazlar. kinci olarak kullan m de erine sahip olan bir 
eyi, emek gücünün kullan m de eri sürece kat lmadan

de i im de erine dönü türmek mümkün de ildir.

Geri dönü ümle ilgili olarak Antalya örne ine geçme-
den önce, sürecin kapitalist bir ekonomide ne gibi bir 
anlam içerece inin ortaya konulmas  aç s ndan, çöpün 
meta olarak analizinde çöpün de erinin ya da çöp üze-
rindeki mülkiyetin olana n n olup olmad  gibi baz
temel sorulara yan tlar aranmal d r.

Maddi do ada, kullan m de erlerine de er ya da de-
ersizlik atfetmek için bilinçli insan n tarihsel sürecinin 

ba lamas  gerekmi tir. Kapitalizm aç s ndan zenginli i
yaratan ey, kullan m de erlerini de i im de erlerine dö-
nü türmek oldu undan, çöpe atfedilen de er de i ken
bir özelli e bürünür. ster üretici olsun isterse tüketici, 
insanlar kullan m ya da de i im de eri yaratmayaca -
n  dü ündü ü eylerin, çöplerin mülkiyetinden vazgeç-
mektedir.

Do adaki her ey bir kullan m de eri ta rken, piya-
sa, her kullan m de erini de i im de eri yaratmaya lay k
bulmayacakt r. Ancak bu, her çöpün de i im de eri ya-
ratmada kullan lmayaca eklinde alg lanmamal d r. s-
ter daha önce metala t r lm  nesneler olsun, isterse hiç 

metala mam , ancak baz  insanlar için kullan m de eri
kalmam  çöpler/nesneler de i im de eri yaratmak için 
üretim sürecine dahil edilebilir. Hatta bu çöplerin üretim 
sürecine kat lmas , üretim maliyetini azaltmak aç s ndan
da tercih edilebilir. Örne in madenlerden (gümü , alü-
minyum, nikel vb.) yap lm  metalar bu tür bir özellik 
sergilerler.

çi do a olmad kça hiçbir ey üretemez ve bu üreti-
mini de do an n bir parças  olarak yapmak zorundad r.
Do a i çi için yaln zca fiziki varl n  sürdürebilmesi için 
gerekli nesneleri sa lamaz, ayn  zamanda eme iyle de-
er üretebilece i nesneler de sa lar. çi eme iyle maddi 

dünyay  ne kadar çok sahiplenirse (kapitalist üretim bi-
çimi dü ünüldü ünde ne kadar çok meta üretirse), kendi 
geçim araçlar ndan o denli yoksunla r. Bu yoksunla ma
hem do an n art k i çinin eme i için bir geçim arac  ol-
mamas  hem de i çinin fiziki geçim arac  olmamas  an-
lam ndad r (Marx, 2005; 141). Öyleyse i çi, emek ürü-
nüne yabanc la t kça, kendi varolu unu, yine kendisini 
tahakküm alt na alan, onu kölele tiren bu nesnele mi
eme i ile maddi do an n kendini yeniden üretmesine de-
il, sermaye sahibi için zenginlik üretmeye sunar. Çöp 

konusunda bu yabanc la ma daha da büyümektedir.

Kat  at klar n ayr t r lmas  süreci her ne kadar do -
rudan somut bir ürün üretmese de, daha sonra üretime 
sokulacak emek gücünün bir parças  olarak, hizmet üre-
ten bir emek olarak ele al nmak zorundad r. Dolay s yla
çöp i çisinin eme i, çöpten yeniden meta üretme süre-
cinde çal t r lan i çinin eme iyle bütünle erek tekrar 
somut bir meta üretecektir. Burada u soru akla gelebilir: 
bu iki ayr  süreçte eklenen emek gücü, mal n nihai de e-
rini art r c  bir özellik sergiler mi? Çöp i çilerinin emek 
gücünün sürece kat lmas , nihai ürünün de erinde bir 
art  meydana getirmez ama üretilen mal n piyasa de eri
üzerinden maliyet azalt c  bir unsur olarak kâr  art rma
özelli ine bürünebilir. Burada kâr  art rmada iki faktör 
önemlidir. lk olarak nihai mal n üretimi için kullan la-
cak olan çöpe ne tür bir fiyat biçilece i, ki bu do rudan
çöp i çisinin eme inden ne tür bir art k elde edilece ini
belirler. kinci olarak da nihai mal üretimine kat lan i çi-
lerin emek güçlerine ne kadar el koyulup koyulmayaca-

d r. Konumuz aç s ndan ilki bizim için önemlidir.

Çöp i çileri, belediyede istihdam edilmemektedir ve 
i çilerin as l amaçlar  ne do rudan belediyeye ait çöpleri 
toplamak (Birkbeck, 1978) ne de do an n sürdürülebi-
lirli i kayg s n  ta makt r. stihdam olanaklar n n k s tl
oldu u ço u ülkede oldu u gibi as l amaçlar , yoksulluk 
nedeniyle yok olmamak için çöpten geçimlerini sa laya-
bilmektir. Çöp i çileri büyük fabrikalar  besleyen bir geri 
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dönü üm a n n parças d r ve ayr t r lm  maddelerin 
büyük bir ço unlu u bu i çiler taraf ndan gerçekle ti-
rilmektedir. Çöp i çileri belediyeler taraf ndan istihdam 
edilmedi i gibi bu büyük fabrikalar taraf ndan da istih-
dam edilmemektedir. Ancak bu çöp i çilerinin kendi 
hesab na çal an özel giri imciler oldu unu göstermez, 
aksine daha çok küçük bir ‘patronlar’ grubunun yarar -
na çal an i çiler olarak nitelendirilebilirler (Birkbeck, 
1978).

Fabrika sahiplerinin çöp ay rma i ini neden ken-
di bünyesinde sürdürmedikleri ya da neden bu i çileri
istihdam etmedikleri sorusu önemli bir sorudur. Fabri-
kalar için at k ay rma süreci sermaye-yo un yat r mlar
gerektirdi inden, kesinlikle kâr art r c  bir süreç olma-
yacakt r. Emek yo un çal an çöp toplay c lar ndan akan 
ayr lm  at klar, maliyeti azalt c  etkiye sahip as l etken-
dir. çilerin fabrika’da istihdam edilmemesinin sebep-
leri, fabrikalar n fiyat belirleme tekelinden vazgeçmek 
istememeleri, i çilerin formel olarak çal mas  ve dola-
y s yla örgütlenme ve ücret pazarl  yapabilme yetkile-
rinin olmas  nedeniyle maliyetlerinin artacak olmas d r
(Birkbeck, 1978).

Belediyeler aç s ndan çöp i çilerinin yapm  oldukla-
r  ay rma i i, çöp toplama i leminden ayr  oldu u için 
do rudan bir belediye örgütlenme süreci kamusal an-
lamda tart lmamaktad r. Belediyeler aç s ndan böyle 
bir yükümlülük, kamuya de il, özel sektöre do rudan
hizmet götürmek olarak de erlendirilmektedir. Çöp i -
çisi ile belediyelerin ili kisi, daha çok çöplerin mülkiyeti 
üzerinden do maktad r. Genelde çat ma, i çilerin hangi 
çöplere ne ekilde ula ma yetkisinin olaca  üzerinden-
dir. Bu eri im hakk  “de jure” (hukuki) olmaktan ziya-
de “de facto”dur (fiili). Ancak fabrika sahipleri fiyatlar
istedi i seviyelerde tutabilmek için belediyelerin i çiler
üzerinde yetki kullanmas n  isteyebilmektedir. Özellik-
le AB uyum sürecinin bir ürünü olarak ortaya ç km
ÇEVKO gibi kurulu lar belediye ile do rudan geri dö-
nü türülebilir at a ihtiyac  olan fabrikalar aç s ndan bir 
arac  görevi üstlenmektir. ÇEVKO, çöp i çilerini, kendi 
i leyi ini engellemeyecek ve fakat tamamen de ortadan 
kald rmayacak biçimde belediyeleri süreci kontrol et-
meye zorlamaktad r. Temel dertlerinden birisi i çileri
formelle tirmeden kontrol edebilmek oldu u kadar, ara-
c  kurumlar  (ardiyeleri ve at klar  ardiyeden sat n al p
fabrikalara satan presçileri) mümkün oldu unca ortadan 
kald rmakt r. Fabrikalar ise bu süreçten ürettiklerinin 
belirli bir oran n  geri dönü türme yükümlülü ünden
kurtularak ve bundan daha önemlisi at klar  daha ucuza 
mal ederek kârlar  art racak ekilde ç kmaktad r. Burada 
i çile me sürecinin ve ta eronla t rman n ayr  bir boyu-

tuyla kar  kar ya kalm  oluruz. Özellikle at klar ç kt
de il, bir girdi oldu u için fabrikalar taraf ndan arac la-
r n ortadan kald r lmas  oldukça önemlidir. Dolay s yla
belediyeler de bu ili kide formel olmayan fakat kontrol 
alt nda bir s n f alt  yap lanmaya ihtiyaç duymaktad r.

Çöp toplama faaliyeti, parça ba  bir i tir. Al c lar ge-
nelde tek bir malda uzmanla m  oldu u için ayr  ayr
toplamak ve satmak zorundad r. Bu sat lar n parça ba
yap l yor olmas  da fabrika sahiplerine fiyat belirleme 
yetkisi veren önemli unsurlardan birisidir. Bir de arac -
lar n varl , çöp i çilerinin eline geçen paran n oldukça 
azalmas na neden olmaktad r. Çöp toplama sürecinde 
bir i bölümü söz konusu de ildir. çiler toplama, ay r-
ma, s n fland rma ve paketleme i ini tek ba lar na üst-
lenmektedir. Dolay s yla çöp toplamak için harcad klar
zaman yan nda (ki bu günlerinin büyük bir ço unlu u-
nu al yor) ayn  zamanda di er faaliyetlere de ay rmak
zorundad r.

Burada ayn  zamanda fabrikalar n monopson olma 
e iliminden söz etmek gerekir. Çöp toplay c lar  aç s n-
dan ürünlerin o üründe uzmanla m  fabrikaya sat labi-
lecek olmas , i çilerin ya da arac lar n o fabrikaya ba m-
l l n  art rmaktad r. te fabrikalar n monopson olma 
e ilimi fiyatlar n bu ba ml l k üzerinden daha dü ük
olarak belirlenebilmesi imkan  tan maktad r.

Antalya Örne i

Antalya’daki gözlemler, 2011 y l n n ubat ay ndan
ba layarak, ayn  y l n Haziran ay na kadar olan zaman 
diliminde, Antalya Merkez Muratpa a lçesi s n rlar nda
geri dönü üm hizmetini gerçekle tirmekte olan yakla k
on kadar i çi ve dört ardiye sahibi ile yap lan görü mele-
re, ayr ca süreç içerisinde göstermi  olduklar  örgütlen-
me faaliyeti vesilesiyle kurulan Antalya Geri Dönü üm

çileri Derne i’nin ve bu çal man n haz rlay c lar n n
da içerisinde görev alm  olduklar , Akdeniz Üniversitesi 
Çöp Çal ma Grubu’nun toplant  notlar na vb. dayan-
maktad r.

Türkiye’nin pek çok farkl  bölgesinde oldu u gibi, 
Antalya’da da geri dönü üm hizmetleri alan nda ikili bir 
yap  bulunmaktad r. Geri dönü türülebilir malzeme, iki 
farkl  kanaldan geri dönü üm sürecine dahil edilmekte-
dir. Bunlar n ilki, lisansl  firmalar n olu turdu u yap d r.
ÇEVKO gibi vak flar taraf ndan sa lanan lisanslarla geri 
dönü türülebilir malzemeyi toplama “yetkisi” kazanm
olan bu firmalar, genellikle bu i lemi maliyet aç s ndan
sürdürülebilir k lmak ad na, kendi kumbaralar , beledi-
yelerin sa lad  kumbaralar ve büyük i letmelerin at k-
lar  gibi kaynaklardan geri dönü türülebilir malzemeyi 



dosya
örgütsüzlerin örgütlenmesiörgütsüzlerin örgütlenmesi

elde etmektedirler. Bu firmalar, a a da da ele al naca
üzere, evsel at k konteyn rlar ndaki malzemeyi ayr t r-
mamaktad rlar.

Bu firmalar n önemli bir özelli i, geçmi te de (Birk-
beck, 1978, s. 1174), bugün de bu firmalar n geri dö-
nü türülebilir malzemenin sadece s n rl  bir miktar n
toplayabiliyor olmalar d r. Son dönemde ise, geri kaza-
n lmas  olanakl  olan at klar n iktisadi bir de er kazan-
m  olmas  ve bu alanda bir tak m yasal düzenlemelerin 
yap lm  olmas  sonucunda, geri dönü türülebilir malze-
meyi toplayan ve geri dönü üm i lemini gerçekle tiren
firmalar n say s nda art  ya anm t r (Dalyanc , 2006, s. 
23). Bununla beraber, bu firmalar n gerçekle tirdi i geri 
dönü üm miktar n n artmakta oldu una dair herhangi 
bir veri bulunmamaktad r.

Sistemin ikinci aya n  ise geri dönü üm i çileri olu -
turmaktad r. Bunlar, asl nda geri dönü üm sisteminin 
say sal olarak ana omurgas n  olu turmaktad rlar. irket-
lerle k yaslan nca tekil anlamda oldukça küçük birim-
lerden olu makla beraber, toplam itibariyle irketlerin
yürüttükleri faaliyetlerin çok daha üzerinde bir bile ime
sahiptir.

Antalya’da geri dönü üm alan nda geri dönü üm
i çilerinin faaliyette bulunmas  1990’larda ba lam -
t r. Görü ülen i çilerin bir k sm , bu tarihlerden beri 
Antalya’da geri dönü üm faaliyetini sürdüren i çiler-
dir. Bunlar n da önemli bir k sm  Antalya’ya sonradan 
gelerek yerle mi  olanlardan olu maktad r. Faaliyetin 
ilerlemesi ile beraber, hem Antalya d ndan gelenlerin 
hem de Antalyal  olup da bu i e ba layanlar n say s nda
önemli bir art  meydana gelmi  bulunmaktad r. Gü-
nümüzde bakmakla yükümlü olduklar  ki iler de dahil 
edildi inde tahminen yakla k 4.000 ki i, geçimini bu 
i i yaparak sa lamaktad r.

Yap lan in Niteli ine Dair Gözlemler

Öncelikle, Antalya’daki gözlemlerden yola ç k larak,
bu i çilerin yapt klar  i  a a da mümkün oldu unda ay-
r nt l  bir biçimde tan mlanmaya çal lacakt r. Geri dö-
nü üm i çileri, yakla k 300 kg kadar at  ta maya ola-
nak sa layan, elle çekilen ve de i ik ekillerde (çek-çek, 
japon vb) adland r lan araçlar kullanmaktad rlar. Bunun 
yan nda zaman zaman çöp konteyn rlar ndan malzeme-
leri ay rmalar nda yard mc  olacak baz  yard mc  ekip-
man da kullananlar  bulunmaktad r. Örne in bir fener, 
ya da bir uzun çubuk bu i te onlara yard mc  olmaktad r.

Yapt klar  i , belediyeler taraf ndan sokaklara yerle -
tirilmi  olan evsel at k konteyn rlar ndan, geri dönü -

türülebilir malzemeleri toplamakt r. Bu i çiler, sadece 
belediyelerin evsel at k konteyn rlar ndan de il, ayn
zamanda matbaa, okul, sendika, bas n kurulu lar  gibi 
pek çok farkl  yerden de bu tür at klar  toplamaktad rlar.
Tüm bunlara bir de Antalyal lar n bizzat kendilerine ver-
dikleri at klar  eklemek gerekmektedir. Geri dönü üm
i çilerinin en az ndan bir k sm nda, kendilerine düzenli 
olarak geri dönü türülebilir at k malzeme veren ki ilerin
cep telefonu numaralar  bulunmaktad r.

Bu insanlar n geri dönü üme kazand rmakta oldukla-
r  at klar n önemli bir özelli i, evsel at k konteyn r ndan
al n yor olmalar d r. Bunun anlam  çok aç kt r; belediye-
lerin ya da bu alanda faaliyet gösteren lisansl  firmalar n
geri dönü üm konteyn rlar na at lmad  için (tesiste geri 
dönü üme sokulmas  durumunda) evsel at klarla bera-
ber de erlendirilerek niteli i dü en veya geri dönü üme
hiç yollanamayan at klar n geri kazan m n n sa lanmas .
Dolay s yla, geri dönü üm i çilerinin faaliyetlerine kaba-
taslak bir bak  dahi, bu i çilerin hem daha nitelikli hem 
de daha fazla miktarda geri dönü üm sa lamakta önemli 
bir rolü oldu unu göstermektedir.

Türkiye ile ilgili elde kapsaml  veriler bulunmamak-
la beraber dünyadan örneklerle bu i çilerin faaliyetinin 
önemi ortaya konulabilmektedir. Örne in Bankok, Ca-
karta, Karaçi ve Manila kentlerinde toplay c lar n fa-
aliyetlerinin her kent için ayr  ayr  olmak üzere, y ll k
23 milyon dolarl k bir de erin tasarrufunu sa lad klar
ölçülmü tür. Bu tasarruf; daha dü ük hammadde ithali 
gere i ve daha dü ük çöp toplama maliyetleri gibi ka-
lemlerden kaynaklanmaktad r. Benzer bir biçimde, En-
donezyal  toplay c lar n faaliyetleri, kat  at k miktar n n
1/3 oran nda azalmas  sonucunu do urmaktad r (Medi-
na, 2002, s. 13).

Toplay c lar, evsel at k konteyn rlar ndan ve di er
kaynaklardan elde ettikleri geri dönü türülebilir malze-
meyi, genellikle mahalle aralar nda kurulmu  bulunan 
küçük depolara getirmektedirler. Bu depolar, toplay c -
lar aras nda çe itli isimlerle an lmaktad r. Ancak bu ça-
l mada, Antalya örne indeki adland rma esas al narak
ardiye ad  kullan lacakt r. Toplay c lar n örgütlenmesi, 
genellikle ardiyeler baz nda olmaktad r. Bu yüzden, her 
toplay c  (asl nda ba lay c  bir durum olmamas na kar-

l k), toplad  geri dönü türülebilir malzemeyi düzenli 
olarak ayn  ardiyeye getirmektedir.

Bu süreklilik, Antalya’n n yan  s ra stanbul, zmir ve 
Ankara’daki uygulamalarda, genellikle, bir arada bar n-
ma olgusu ile bütünle iktir. Bununla beraber, yurtd
örnekler üzerinde yap lan ara t rmalar, toplay c lar n
zor dönemlerde kredi kullanabilmek ya da baz  acil du-
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rumlarda (sa l k sorunlar  gibi) yard m alabilmek gibi 
amaçlarla da belirli bir ardiye sahibi ile sürekli bir ili ki
geli tirdi ini göstermektedir (Hayami et al, 2006, s. 55).

Ardiyeler, kendilerine toplay c lar taraf ndan getiril-
mekte olan geri dönü türülebilir malzemeleri a rl klar
nispetinde, belirli bir fiyat üzerinden sat n almaktad rlar.
Her geri dönü türülebilir malzemenin bu nedenle ardi-
yeler aras nda e it ya da yakla k olarak e it bir fiyat  ol-
du u gözlenmi tir.

Ardiye sahibi olarak tan mlanan kesim ise, kendileri 
at k toplama sürecinde yer almayan, buna kar l k top-
lanan at klar  geri dönü üm i çilerinden sat n alanlar-
dan olu maktad r. Bunlar ço unlukla kendi hesaplar na
çal maktad rlar ve geri dönü üm i çilerine kalacak yer 
sa lamaktad rlar. Ancak, sosyolojik ortakl klar, ilk ba-
k ta bir ardiyedekiler aras ndan kimlerin ardiye sahibi, 
kimlerin ise i çi oldu unu ay rt etmek neredeyse ola-
naks zla t rmaktad r. Di er yandan, ardiye sahiplerinin 
tamam , daha önce kendileri de toplama i inde çal m
kimselerden meydana gelmektedir. Bu iki kesim, a a da
görülece i üzere beraber hareket ediyor ve örgütlenmek-
tedir. Ancak di er yandan, bu ilk kademe ili kisi, görü-
nürde bir s n fsal ayr m n olu makta oldu unu hemen 
göstermektedir. Burada ardiye sahibi, üretim sürecindeki 
rolü bak m ndan küçük burjuva bir karakter ta makta-
d r. Oysa geri dönü üm i çileri, parça ba na çal an i çi
konumuna oldukça yak nd r.

Sürecin bu k sm ndan sonras  ise, bulunulan bölge 
itibariyle önemli farkl l klar göstermektedir. Antalya ör-
ne inde, ardiye sahipleri taraf ndan al nan geri dönü tü-
rülebilir malzeme, kendi aralar nda “presçiler” ad n  ver-
mi  olduklar  tesislere sat lmaktad r. Bu tesisler, oldukça 
büyük miktarlarda geri dönü türülebilir malzemeyi top-
layarak, bunu yeniden nihai ürün haline getirecek firma-
lara satmaktad rlar. Bununla beraber, baz  küçük ölçekli 
bölgelerde presçiler ad  verilen bu tesislerle ardiyeler ara-
s nda ba ka arac lar n da oldu u söylenmi tir. Genel ola-
rak bak ld nda, ardiye düzeyindekilerin (ya da tacirle-
rin) birden fazla çe it at  çe itli fiyatlardan kabul etti i,
ancak bunlar n bir üstündeki toptanc lar n ise genellikle 
bir ürün üzerinde uzmanla m  firmalar olduklar  görül-
mektedir (Hayami et al, 2006, s. 43).

Sürecin T kanmas

Bu yap n n sa l kl  olup olmad  sorunu imdilik bir 
kenara b rak l rsa, bu yap n n i leyi ini k sa bir dönem-
li ine de olsa sekteye u ratan ve böylelikle geri dönü-
üm i çilerinin pek çok ba ka ilin ard ndan Antalya’da 

da örgütlenmesini h zland ran faktörlere yak ndan bak-

mak gerekmektedir. Bu faktörler ve arkalar nda yatan 
nedenler aç k bir ekilde ortaya konulmad kça, sürecin 
sa l kl  bir analizini yapmak kanaatimizde olanakl  ol-
mayacakt r.

Yukar da aç klanan ekliyle sürmekte olan geri dö-
nü üm faaliyeti, 2011 y l n n ubat ay nda, Antalya’daki 
geri dönü üm i çilerinin arabalar na el konulmaya ba -
lanmas  ile beraber yakla k 40 gün süren bir kesintiye 
u ram t r. Bu el koyma i lemleri i çiler taraf ndan ba -
lang çta münferit olaylar olarak alg lansa da, k sa bir süre 
içerisinde pek çok geri dönü üm i çisinin arabalar na el 
konulmu tur.

Kendileri ile yap lan görü meler, bu uygulamalar 
s ras nda kendilerine herhangi bir hukuki evrak veril-
medi i, sözlü olarak da “bu faaliyetlere art k izin veril-
meyece inin” söylendi ini göstermektedir. Bu durum 
kar s nda, daha önce farkl  illerde ayn  i i yapm  olan 
i çilerin öncülü ünde Antalya’da geri dönü üm i çileri-
nin örgütlenmeye ba lamas  söz konusu olmu  ve farkl
ardiyeler kendi aralar nda bir araya gelerek nas l bir ça-
l ma yap labilece i konusunda fikir al veri ine ba la-
m lard r.

Bu süreçte, örgütlenme faaliyeti dolays z bir biçim-
de, kendilerine yönelik müdahaleleri sona erdirebilme ve 
çal malar n  sürdürebilme amac n  ta maktad r. Ayn
zamanda, bu örgütlenme, üretim ili kileri anlam nda
aralar nda s n fsal bir farkl la ma olan ardiye sahipleri 
ile toplay c lar n bir arada hareket etmesini do urmu -
tur. Çünkü toplay c lar n mal getirememesi, ardiyelerin 
de elini kolunu ba lam t r ve asl nda izin verilmeyece i
söylenen faaliyetlerin içerisinde ardiyelerin depolama fa-
aliyetleri de yer alm t r.

lk eylem, ba lang çta kar  kar ya kald klar  uygu-
lamalar kar s nda bütünlüklü bir çal ma yürüten geri 
dönü üm i çilerinin kendi aralar nda ayr malar ya a-
mas n n da ba lang c  olmu tur. Kendilerine yap lan
müdahalenin sorumlusu olarak gördükleri Muratpa a
Belediyesi’nin hizmet binas  önünde toplanan geri dö-
nü üm i çileri, burada yetkililerle görü me taleplerini 
ortaya koymu lard r. Ancak eyleme ili kin (slogan at l-
mas  ve sloganlar n içeri i gibi) baz  ayr nt lar üzerinden 
kendi aralar nda ya anan tart malar, faaliyetin bu andan 
itibaren iki ayr  örgütlülü e bölünmesi sonucunu do ur-
mu tur. Asl nda elbette bu süreç, Roman, Türk ve Kürt 
i çilerin ve ardiyelerin aras nda beliren bir gerilimin o 
anda aç a ç kmas ndan ibaret olarak görülebilmektedir.

lk örgütlenme, di er illerden önemli miktarda bilgi 
ve deneyimin kente ta nmas  ile zenginle mi  görün-
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mektedir. Akademisyenlerin ve bu faaliyette daha önce-
den deneyimi olan insanlar n destekleri ile beraber u-
bat ay n  izleyen dönemde bir yandan dernek faaliyete 
geçirilmeye çal lm , di er yandan da devletin çe itli
makamlar  ile görü meler yap larak, bu insanlar n yeni-
den faaliyetlerini sürdürmelerinin yollar  aranm t r. Bu 
süreç yakla k 40-45 gün sürmü  ve tüm bu zamanda 
i çiler, günlük yevmiyelerinden daha önce biriktirmi
olduklar  s n rl  miktarda para ile ya amlar n  sürdür-
mü lerdir, ayr ca ailelerine para yollamakta olanlar bunu 
gerçekle tirememi lerdir.

çilerin resmi makamlarla yapt klar  görü meler, a-
rt c  sonuçlar ortaya ç karm t r. Kendilerinin faaliyet 

alan nda bulunan ilçe belediyesi, sorunun kayna n n
kendi makamlar  olmad n , bu durumun ilçe emniyet 
müdürlü ünden kaynakland n  söylemi tir. Ard ndan
görü ülen emniyet müdürlü ü ise, kendilerinden bu 
konuda (i çilerin geri dönü üm faaliyetinin engellenme-
si konusunda) yard m talep edenin belediye oldu unu
söylemi tir. Dolay s yla yap lan görü meler, sürecin uza-
mas na ve geri dönü üm faaliyetinin sürdürülememesine 
neden olmu tur.

Di er yandan resmi makamlar, bir yandan ana sorum-
lulu u üzerlerine almak istemezken, di er yandan da ya-
p lan uygulamalar n gerekçelerini ortaya koymu lard r.
Bunlar n ilki, geri dönü üm i çilerinin “görüntü kirlili i”
yarat yor olu udur. kinci gerekçe ise, geri dönü üm i çi-
lerinin aralar nda eski “suçlular n” bulunuyor olmas d r.
lk gerekçenin, en az ndan anla labilir bir yan  bulun-

maktad r. Bununla beraber, bu i çilerin yerine getirdi i
hizmetin önemi dü ünüldü ünde herhalde çözümün bir 
tak m düzenlemeler getirmek oldu u anla lacakt r. Hiz-
metin tamamen durmas na yol açmak bu anlamda do ru
bir yakla m olarak görülmemektedir. kinci gerekçe ise, 
devletin özel firmalara dahi belirli say da eski hüküm-
lüyü istihdam etme zorunlulu u getirdi i bir ortamda 
anla labilir de ildir.

Uygulanan Modelin Sorunlar

Sürecin ubat 2011’de t kanmas n n arkas nda temel 
olarak mülkiyet sorunlar n n yatt  görülmektedir. Be-
lediyeler ve onlar n lisans verdikleri firmalar, kat  at k
konteyn rlar ndaki at klar n kendi mülkiyetlerinde ol-
du unu belirtmekte ve ço u kez toplay c lar n yapm
olduklar  faaliyetleri yasad  saymaktad rlar. Buna kar
ileri sürülen argüman ise, sokak ve caddelerde bulunan 
kat  at k konteyn rlar na b rak lan malzemelerin, yani 
çöplerin, bir mülkiyetinin olamayaca , bunlar n do as
gere i “terk edilmi  mallar” olarak de erlendirilmesi ge-

rekti idir. Bir di er görü e göre de, bu konteyn rlardaki
malzemenin özel mülkiyete konu olmas , ancak bunla-
r n apartman içlerinde (ya da herhangi bir biçimde özel 
mülk s n rlar nda) bulunmas  ile mümkündür.

Di er yandan, lisansl  firmalar n mülkiyet sorunu-
na dikkat çekmesi, sadece toplay c lar bu firmalara ait 
toplama kutular ndan kat  at klar  izinsiz olarak ald kla-
r nda anlaml  olmaktad r. Çünkü, belediyelere ait evsel 
kat  at k konteyn rlar ndan zaten bu firmalar n malzeme 
toplayarak geri dönü üme sokmas  söz konusu de ildir.
Dahas , böyle bir uygulama maliyetlerin yüksekli i nede-
niyle neredeyse dünyada hiç görülmemektedir.

Toplay c lar n sa l k sorunlar , geri dönü üm alan n-
da uygulanmakta olan modelin ikinci büyük sak ncas -
n  olu turmaktad r. Bu sak nca asl nda iki farkl  aç dan
belirmektedir. Bunlar n birincisi, toplay c lar n büyük 
ço unlu unun ba ka bölgelerden gelmesi, bu yüzden 
de bar nma olanaklar n  ayn  zamanda çöplerin de de-
poland  ardiyelerde sa lamalar d r. Antalya örne inde,
bu ko ullar n oldukça sa l ks z oldu u, bu i i geçici bir 
süreli ine yapmakta oldu unu dü ünen toplay c lar n
da bu durumu fazla umursamad  görülmü tür. Antal-
ya d ndaki uygulamalarda da, toplay c lar n oldukça 
sa l ks z ko ullarda bar nma olanaklar  edindikleri bilin-
mektedir (Ergun, 2005, s. 100). kinci bir unsur, geri dö-
nü türülecek malzemenin evsel at k konteyn r ndan top-
lanmas  sürecinde ortaya ç kmaktad r. Toplay c lar kon-
teyn r içerisindeki at klar n neden olaca  baz  olumsuz 
etkilere maruz kalabilmektedirler. Bu etkilerin ba nda
kat  at klar n üzerinde parazit ve bakterilerin bulunmas
gelmektedir. Bunlar, yeterli önlem al nmad  takdirde 
a z yoluyla toplay c ya geçmekte ve hastal k yapmak-
tad rlar. Yine konteyn rlarda bulunan kimi malzemeler, 
yaralanmaya yol açacak sertlik ya da keskinlikte olabil-
mektedir. Bu durumda da, tetanoz ba ta olmak üzere 
pek çok sa l k sorunu ile kar  kar ya kal nmas  olas d r
(Hunt, 1996, s. 111 – 112). Bunlar n d nda, toplay -
c lar n hastane ve baz  endüstriyel at klar  kar t rmalar
durumunda, ilave baz  sa l k sorunlar  riski do makta-
d r. Hastanelerin ve di er sa l k kurulu lar n n at klar
haliyle önemli hastal k riskleri ta maktayken, baz  en-
düstrilerin at klar nda bulunan kimyasallar da a r metal 
zehirlenmesi gibi sonuçlara yol açabilmektedirler. Tüm 
bunlara, ayr ca oldukça a r olan malzeme arabalar n n
gün boyu çekilmesinden do an zararlar da eklenmelidir 
(Hunt, 1996, s. 112).

kili modelin bir di er sak ncas  ise, toplay c lar n ge-
lir güvencesinin ve sosyal güvenliklerinin bulunmamas -
d r. Ya am n  geri dönü ümden kazanan insanlar n ço u,
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bu i e bilinçli olarak girmemi tir. Ergun (2005)’in topla-
y c lar aras nda gerçekle tirdi i ve zmir ve Isparta ille-
rindeki uygulamalar  k yaslad  ara t rmas , bu illerde 
s ras yla yüzde 42 ve yüzde 37.5 oran ndaki toplay c n n
bu mesle e 2001 krizinden sonra ba lad n  göstermek-
tedir (Ergun, 2005, s. 117).

Toplay c lar n gelir düzeyi, informel sektörde çal an
pek çok i çininkinden daha yüksektir. Bununla beraber, 
bu geliri elde etmek, yorucu ve tehlikeli çal ma saat-
lerinin bir ürünüdür. Uygulanmakta olan modelde, bir 
toplay c n n günlük ihtiyaçlar n  kar lamak ve bakmak-
la yükümlü oldu u aile bireyleri için de para ay rmak
amac yla, günde yakla k üç sefer ta d  yükü ardiye-
ye getirmesi gerekmektedir. Antalya örne inde durum 
böyledir ve en az ndan Ankara ve Adana örneklerinde de 
durumun ayn  oldu u, o dönemde Antalya’da olup, daha 
öncesinde bu illerde çal m  olan toplay c larla yap lan
görü melerde ortaya ç kan bir sonuçtur.

Di er yandan, geri dönü türülebilir malzemenin sa-
t ndan elde edilen gelirin önemli bir bölümü, kendisi 
toplay c  olmad  halde arac l k yaparak bu sürece dahil 
olan ardiye sahiplerinin elinde kalmaktad r. Di er yan-
dan toplay c lar n neredeyse hiçbirisinin sosyal güvenlik 
kapsam nda olmad n  belirtmek gerekmektedir (Er-
gun, 2005, s. 100). Bu durum özellikle ciddi yaralanma-
larda ya da mikrobik hastal klarda sorunun büyümesine 
neden olmaktad r.

kili modelin son kusuru ise, geri dönü ümü yap la-
cak malzemenin farkl  düzeyler aras ndaki al m sat m n-
da aç k bir monopson durumunun varl d r. Yine ardi-
yeciler aç s ndan da presçi ad  verilen firmalara yap lan
sat larda ço u ilde benzer bir monopson durumunun 
bulundu u da belirtilmelidir. Bu durum, toplay c la-
r n (ve ikincil olarak da ardiye sahiplerinin) refah nda
önemli bir dü ü  do urmaktad r.

Sonuç

Yukar daki sorunlar n varl  sürerken, bir yandan da 
özellikle Türkiye gibi geli mekte olan ülkelerde geri dö-
nü üm süreçlerinin giderek daha önemli bir hale gelece-
i dü ünülmektedir. Bunun en önemli nedeni, ülkelerin 

geli mi lik düzeyinin ve buna ba l  olarak gelir düzeyle-
rinin artmas  ile paralel olarak, bu ülkelerdeki ehirlerde
ya ayan insanlar n daha yüksek oranda paketlenmi , am-
balajlanm  g da, temizlik vb malzemeleri kullanmalar ,
bunun do al sonucu olarak da meydana gelen evsel kat
at klar n içerisinde geri dönü türülebilir malzemenin gi-
derek artmas d r (Medina, 2002, s. 8). Bu yüzden geri 

dönü üm i çilerinin yapmakta olduklar  faaliyetin önemi 
de giderek artmaktad r.

O halde, sürecin bütünlüklü olarak ele al nmas , ka-
pitalist üretimin niteli i ile beraber dü ünülmesi gerek-
mektedir. Kapitalizm, yaln zca üretim sürecinde do aya
zarar vermemektedir, ayn  zamanda tüketicilerini ta e-
ronla t rarak ürettikleri ambalajlarla do ay  kirletme-
ye devam etmektedir. Geri dönü üm böylece farkl  bir 
anlama bürünmektedir; sömür-kirlet-yok et döngüsü. 
Burkett (2004; 31), ekolojiyle bar k bir üretim sistemi 
için verilecek mücadelenin, eme in ve do an n ürünleri-
nin sömürülmesine kar  mücadeleden ayr lamayaca n
belirtmektedir. Tarihsel materyalizm, bu mücadelenin 
evrildi i noktada kalmas n  reddetmekte ve insan n bir 
parças  oldu u do an n kendi kendini idame edebilmesi-
nin ko ulu olarak, toplumsal maddi de erler bütününün 
do ay  kapsay c  ve i birli ine dayal  bir üretim, da t m,
tüketim ve bölü üm sistemini olu turacak, özgün ko ul-
lara ve do a-insan ili kisine göre de i en bir sürekli ge-
li imi öngörmektedir. Do an n maddi ürünleri ve bunun 
ayr lmaz bir parças  olan insan eme inin mülkiyet ili ki-
lerinden kurtulmas yla, üretimin maddi ko ullar n n de-
i ece i ba ka bir özgün süreçte, bu mülkiyet ili kileri-

nin zorunlu k ld , do an n (ve insan n) gerekli olandan 
daha fazlas n  sunmas  gerekmeyecektir.
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Bili im Sektöründe Sendikal 
Örgütlenme ve IBM Deneyimi
 Elvan DEM RC O LU / Tezkoop-  Sendikas stanbul 5 Nolu ube Örgütlenme Sekreteri

Son y llar n en gözde ve en h zl  geli en meslek 
alanlar ndan birisi hiç ku kusuz bilgi ve ileti im.
Dünya ölçe inde teknolojik geli melerin de itici 

gücü ile h zla geli en bu sektör, 90’l  y llar n ortalar n-
dan sonra ülkemizde de benzer bir geli me izlemeye 
ba lad . Nitekim Türkiye’ye gelen ilk bili im irketi IBM, 
1938’de resmi aç l  yapt . Bili imdeki bu h zl  geli meye
paralel olarak da bilgi ve ileti im alanlar nda çal mak
isteyenlerin say s  h zla artt .

Ülkemizde bili im sektörü, üretim ve buna paralel 
ara t rma geli tirmeye dayal  bir seyir de il, temel olarak 
hizmet ve sat a odakl  bir geli me izledi. Di er birçok 
sektörde oldu u gibi bili imde tamamen ‘d a ba ml ’
bir sektör olarak geli mi  ve bugüne kadar ulusal ölçek-
te bir bilgi ve ileti im politikas  belirlenmemi tir.

Gerek bu d a ba ml l k ve üretim sürecinden ko-
puk geli en bili im sektörünün yaratt  sorunlar, gerek 
h zla artan bili im çal an  olmak isteyen genç nüfus, 
gerekse de bili im sektörünün ana unsuru olan insan 
gücünün örgütsüzlü ü bir araya gelince, bili imin ger-
çek yüzü yani bili im çal anlar n n çal ma ko ullar
anla l r ve tart l r olmaya ba lad . Bu noktada bili im
sektörünün d a ba ml  yüzünü ve ülkemizdeki bili im
sektörünün elit san lan çal anlar n n sorunlar n  su yü-
züne ç kartan IBM süreci önemlidir. Bili im sektörünün 
sorunlar n n ve bu sorunlar temelinde örgütlenme ihti-
yac n n belirgin hale gelmesinde IBM Türk’te ya ananlar
belirleyici olmu tur.

Elbette bili im sektöründe çal anlar n sorunlar ,
di er sektörlerin çal anlar n n sorunlar ndan çok da 

farkl  de il. Fakat bili im çal anlar n n bu s ralad -
m z sorunlar na dönük bak lar  ve bili im çal anlar -
n n bu örgütlülük (!) düzey ve bilinçleri bu sorunlar n
h zla artmas nda belirleyici faktör olmaktad r. Tam da 
bu noktada bili im çal anlar  için bir ilk olacak IBM 
Türk’deki sendikal örgütlenme çabas  tüm bili im çal -
anlar  taraf ndan sahiplenilmelidir.

Bili im çal anlar n n sorunlar  ve bu sorunlar etra-
f nda olu an örgütlenme ihtiyac n n görünür hale gel-
mesinde, IBM Türk çal anlar n n ba latt  sendikal 
örgütlenme mücadelesi önemli bir a amayd . Asl nda
IBM Türk sadece Türkiye’ye ilk gelen bili im irketi
olma unvan n  Türkiye’de ilk sendikal örgütlenme ya-
p lan bili im irketi olarak sürdürmü tür. IBM çal an-
lar  ilk olarak 1968 y l nda Amerikal lar veya Avrupa-
l lar taraf ndan yönetilmek istemedikleri için, sendikal 
örgütlenme gerçekle tirmi  ve Bil-  Bilgi lem çileri
Sendikas n  kurmu lard r. Bil-  Sendikas  bugün ha-
len ya ayan ancak 1981 yasal de i iklikleri ile yetkisiz 
kalan bir sendikad r. Bil-  1981 y l na kadar toplu i
sözle mesi ba tlam  bir sendikad r. Hatta IBM Türk 
çal anlar na halen bu toplu i  sözle mesindeki haklar 
uygulanmaktad r. Bil-  Sendikas , IBM i yerinde çok 
yüksek bir örgütlülük düzeyine sahipti. Evet, yüzde 10 
baraj n  a amad  için yetkisizdi ama i verenin kar-

s na oturup pazarl k edebiliyordu. Ben 6-7 y l kadar 
Bil-  Sendikas na Genel Ba kanl k yapt m. Dolay s yla
yap lanlar  ya ayan, bilen canl  tan m. Örne in 1981 
T S’i ile kazan lm , her y l May s ay nda toplu ödenen 
tatil paras  hakk m z , ücretlere yedirerek yok etme gi-
ri imi kar s nda durmu , itiraz etmi tik. tiraz m z so-
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nucu tatil paralar  ayl k hale geldi, ama bordrolar m zda
ayr  bir kalem halinde gösterildi ve böylece asla eriyip 
gitmedi. Bil-  Sendikas n n, dolay s yla ba kanl k yap-
t m süre zarf nda benim, y llarca ba  etmeye çal t -

m, mücadele verdi im en önemli konulardan birisi de 
ta eronluktu.

Di er birçok sektörlerde h zla artan ta eronla t rma
olgusu elbette bili im sektöründe de ya an yordu. Ta e-
ron firma üzerinden çal an arkada lar m z bizle ayn  i i
yap yor ama dü ük ücret al yor, sosyal haklardan yarar-
lanam yordu. Çal ma bar  h zla bozulmaya ba lam t .
Bil-  Sendikas  olarak önce ta eron üzerinden çal an
arkada lar m z  üye kaydettik. Sonra akademisyenler-
den görü  ald k, seminerler düzenledik, IBM i vereni ile 
ta eron i vereni aras nda mekik dokuduk. Kolay olmad ,
y llar sürdü ama sonunda bu arkada lar m z  IBM kad-
rosuna geçirtmeyi sa layabildik. Ancak, IBM kadrosuna 
geçirilirken IBM i vereninin arkada lar m za dayatt ,
ayl k brütlerini dü ürerek ikramiye ve sosyal haklar n
ödeme art , mücadele etti imiz ama i ten ç kar lma teh-
didi kar s nda mücadelemizin k r ld  ve ba ar l  ola-
mad m z bir husustur.

Daha sonradan bili imde ta eronla t rman n de i-
ik bir ekli ile kar la t k. Bu ta eronla ma bili im ça-

l anlar n n ta eronla mas  de ildi. As l i i bili im ol-
mayan firmalara, bili im ile ilgili i lerini yapabilmeleri 
için personel istihdam  yerine hizmet alma alternatifi 
sunuyordu. te son y llarda ad n  çokça duydu umuz
’outsourcing’ böyle ba lad  ve h zla yayg nla t . ‘Outso-
urcing’ veya d  kaynak kullan m  ‘Bili im Teknolojileri 
ile ilgili operasyon maliyetlerinin azalt lmas ’ için, son 
derece zor ve maliyetli bir biçimde yeti tirilen bili im
profesyoneli bar nd rma zorlu undan kurtulmak için 
k sacas  maliyetleri dü ürmek için bir araç. Bir sürü caf-
cafl  laf n alt nda yatan temel gerçek, maliyet i çiliktir,
maliyet i çilerin ekonomik ve sosyal haklar d r. O hal-
de maliyetler i çilerin ekonomik ve sosyal haklar n n
gasp edilmesi ile dü ürülecektir. te bu yald zl  ‘out-
sourcing’ i inin özü budur. K saca özetlemek gerekirse 
her ne ad ile adland r l rsa adland r ls n ta eronla t r-
ma öncelikle çal anlar  örgütsüzle tirmeye dönük bir 
uygulamad r. As l amac  da örgütlenme ve hak arama 
imkan ndan yoksun kalan ta eron çal anlar n n dü ük
maa la ve güvencesiz çal t r lmas d r. Bunun patron-
lar aç s ndan ifadesi ise i çilik maliyetlerinin dü mesi,
çal an alma ve ç karman n kolayla mas d r. Son haber-
lere bak l rsa IBM i vereni maliyet dü ürme çabas nda
tavan yapm  durumda. IBM i vereni ta eron arac l
ile yapt rd  yaz l m i ini bireysel üreticilere yapt rma-

ya haz rlan yor. Yeni kar m za ç kan bireysel üretici 
kavram n  k saca, i vereni, i veren olmaktan ç karmak,
i verenlik ile ilgili tüm yükümlülüklerinden kurtar-
mak, yasal yükümlülüklerinden s y rmak, i çileri esnek 
ve evden çal man n da ötesinde sömürmek, sigorta ve 
vergi ödeme yükümlülü ünü bile i çiye yüklemek, zor 
olan örgütlenmelerini imkans z hale getirmek olarak 
özetleyebiliriz. En ba ta söyledi im gibi ülkemizde ne 
yaz l m, ne donan m üretimi yap l yor yani bugün için 
bu tehlike belki ülkemiz için geçerli de il ama vah etin
geldi i noktay  görmemiz ve tedbir almam z aç s ndan
önemli.

Bili im çal anlar  esnek çal ma ad  alt nda çal ma
saatlerinin giderek artt r lmas  ve sürekli hale getirilen 
fazla mesai uygulamas  ile kar  kar ya. Bili im çal an-
lar ; belirsiz ücret politikalar , ücret dengesizlikleri ücret 
da l m ndaki adaletsizlikler ve eme inin kar l n  ala-
mama sorunlar  ile zaten yeterli olmayan sosyal haklar n
t rpanlanmas  ile kar  kar yalar. Çal anlar n örgütlen-
mesi önünde ki yasal olan ve olmayan engellemeler ile 
dayan man n ortadan kald r lmas na dönük uygulanan 
performans politikalar  ile ücretlerin sürekli dü ürülme-
si yöntemleriyle bili im sektöründe çal anlar giderek 
daha fazla sömürülmektedir.

Bil-  Sendikas , son be  y l çal an na hiç zam yap-
mayan, özel emeklilik sigortas  fonunu çal an aleyhine 
de i tirmeye çal an IBM Türk i vereni kar s nda daha 
fazla bir yapt r m  olmayaca na karar vererek 2007 y -
l nda tüm IBM çal anlar  ile toplant  yaparak yetkili bir 
sendikaya geçme karar  vermi tir. te asl nda bas nda
ve kamuoyunda duyulan ve yeni örgütlenme gibi al-
g lanan IBM Türk örgütlenmesinin temelinde asl nda
Bil-  Sendikas  vard r. Bil-  Sendikas  olarak y llarca
ve halen IBM çal anlar na ‘i çi’ olduklar n  kabul ettir-
me çabam z vard r. Yetkili sendikaya gitmekten ba ka
çaremiz kalmad  dedi imizde pek çok arkada m zda,
gidece imiz sendika bize hitap edebilecek mi, sorunla-
r m z  anlayabilecek mi, bizimle ayn  dili konu acak m ,
gibi endi eler olu tu. Evet, bili im çal anlar  bir fabrika 
i çisinden, bir market i çisinden, bir kamu i çisinden
farkl yd , beyaz yakal yd  ve gidece i sendikada da buna 
kar l k bekliyordu. IBM i çisi Tezkoop-  Sendikas ’yla
çal t kça bu endi elerinin gereksiz oldu unu görmü ,
sendikan n sadece mavi yakal  i çiler için olmad n  ya-
ayarak anlam t r.

Bil-  Sendikas n n giri imleri ile 2008 y l  ba nda
h zl  bir Bil- ’ten istifa ve Tezkoop- ’e üye olma süre-
ci ya and . Tezkoop-  Sendikas  birkaç ay içinde yüzde 
50+1’i a p yetki ba vurusunda bulundu. Bundan sonra 
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ya ananlar ise bir Türkiye klasi i. IBM i vereni yasalar-
daki bo luklar  di er tüm i verenler gibi lehine kullana-
rak yetkiye itiraz etti. Bu da yetmedi 1982 y l nda Bil-
Sendikas n n ba tlad  toplu sözle me hükümlerini 
halen kulland  halde Bil-  Sendikas  ile ayn  i kolun-
da olan Tezkoop-  Sendikas n n i koluna da itiraz etti. 
Davalar sürerken üç i yeri sendika temsilcisini i ten ç -
kartt . Sendika üç i yeri temsilcisinin i e iade davalar n
açt . e iadeler kazan ld . IBM i vereni tazminat  ödeye-
rek arkada lar  i e ba latmad .

IBM i vereni zaten bu davalar  kaybetmeyi göze ala-
rak üç temsilciyi i ten atm t . Amac  sendikala may
engellemekti. Bunu da imdilik ba ard .

kolu ve yetki davalar  sendika yani IBM i çisi lehi-
ne tamamland  ve nihayet IBM Türk i vereni ile toplu 
i  sözle mesi masas na oturuldu. Ama IBM Türk i ve-
reni uzla maz tutumunu bu süreçte de devam ettirdi. 
Görü melerde toplu i  sözle mesi maddelerine geçmeyi 
reddederek genel yorumlarla süreci geçi tirdi. Hatta 60 
günlük sürenin dolmas n  beklemeden, tek tarafl  olarak 
uyu mazl k tutana  tutarak Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl na ba vurdu. Arabulucu sürecinde de ayn  uz-
la maz tutumunu sürdüren i veren toplu sözle me sü-
recini grev a amas na ta d . Toplu sözle me sürecinin 
her a amas nda Tezkoop-  Sendikas  IBM çal anlar  ile 
sürekli toplant lar yapm , süreçler, sendikan n katk la-
r yla, ama çal anlar n fikirleri do rultusunda, ilerlemi -
tir. Çal anlar ile grev süreci her boyutuyla tart lm ,
tüm olas l klar göz önüne al nm t r. Sendikan n tüm 
cesaretlendirmesine ra men IBM Türk çal anlar  kesin 
olarak greve ç kmak yerine ilk sözle menin Yüksek Ha-
kem Kurulundan gelmesini tercih ettiklerini sendikaya 
bildirdiler, hatta imza toplay p grev oylamas  ba vurusu-
nu kendileri yapt lar.

çiler ‘Greve Hay r’ diyerek ilk toplu sözle meleri-
nin Yüksek Hakem Kuruluna gönderilmesini ve bu sü-
reç sonunda mutlaka bir toplu i  sözle meleri olmas n
hedeflediler ve talep ettiler. IBM i vereni çal anlar n n
greve ç kmay  göze alamayaca n  biliyordu. Zaten üç 
sendika temsilcisini i ten atmas n n alt nda yatan ne-
den bu korkuyu tüm çal anlar n içine salmakt . IBM 
i vereni, yanl  okumuyorsunuz, i veren, grev oyla-
mas nda ‘Greve Evet’ ç kmas  için var gücünü ortaya 
koydu. zindeki müdürlerini geri ça rd . Tüm müdür-
lere bölümlerinde toplant lar yapt r p, çal anlar n oy 
kullanmas n  engellemeye böylece greve dolayl  evet 
dedirtmeye çal t . Grev oylamas n  Genel Müdürün 
odas n n önünde yapt rd . Son dakikalarda cesaretleri-
ni toplay p oy kullanmaya gelenleri Bakanl k yetkilileri 

gidene kadar Genel Müdür odas nda misafir etti! Tüm 
bu engellemelere ve bask lara ra men IBM i çisi büyük 
bir kararl l kla oylamaya kat ld . Pek çok arkada  izin-
lerini keserek Marmaris’ten, Antalya’dan gelip oy kulla-
n p geri döndü. Ancak tüm bu çabalar, IBM i vereninin
yurt d  görevlileri ve stajyerleri çal an say s na ekle-
yip çal an say s n  abartmas  nedeniyle yeterli olmad
ve “greve evet” ç kt .

Bundan sonras  tahmin edilebilece i gibi geli ti.
Grev günü geldi çatt . Ancak greve ç kmay  dü ünen i çi
say s  grevi yürütmeye yetecek oranda olmad ndan
greve ç kmamaya ve daha sonra yeniden sürece ba tan
ba lamaya karar verildi.

IBM Türk’te sendika temsilcilerinin i ten ç kart l-
malar n n ard ndan beyaz yakal  çal anlar n a rl kta
oldu u bir gurup IBM çal anlar na destek olmak ama-
c yla kendili inden bir araya gelerek kendilerine “Plaza 
Eylem Platformu” ad n  verdi. Plaza Eylem Platformu 
IBM önünde her hafta yap lan bas n aç klamalar n n ve 
eylemlerin de kat l mc s  ve destekçisiydi. Plaza Eylem 
Platformu bile enlerinin içinde Elektrik Mühendisleri 
Odas  gibi sivil toplum kurulu lar , mühendisler, banka 
çal anlar  ve ça r  merkezi çal anlar  vard . Ça r  mer-
kezi çal anlar  daha önce de örgütlenme çabas  vermi
ancak sendikal örgütlenmenin ko ullar n  sa layama-
d klar  için dernek kurup faaliyetlerini ‘Gelece e Ça r
Derne i’ çat s  alt nda yürütmeye ba lam lard . Ça r
merkezleri, g da, banka, beyaz e ya, telefon, hastane gibi 
pek çok farkl  sektörlerde ayn  hizmeti veriyor. Ça r
merkezi çal anlar  hangi sektörün ça r  merkezi olursa 
olsun çok a r çal ma ko ullar nda ve dü ük ücretlerle 
çal maktalar. Uzun çal ma saatleri, bekleyen ça r  var 
diye do al ihtiyaç molas  bile alamama, sürekli ayn  i i
yapman n getirdi i monotonluk ça r  merkezi çal anla-
r n n ba l ca sorunlar . te Burger King Ça r  Merkezi 
çal anlar  ile tan mam z IBM Türk’teki bu eylemler-
den sonra oldu. Dernek ile sorunlar n n çözülemeye-
ce ini dü ünen Burger King ça r  merkezi çal anlar
Tezkoop-  Sendikas nda örgütlenmeye karar verdiler. 
Örgütlenme süreci son derece iyi gidiyordu ki Burger 
King Ça r  Merkezi i vereni öncülerden olan bir arkada-

m z  haks z gerekçelerle i ten ç kartt . Di er öncü ar-
kada lar m z n buna kar  ç kmas  sonucunda di er üç 
öncü arkada m z da i ten ç kart ld . Dört öncü arkada-

m z ile ilgili i e iade davalar  Tezkoop-  Sendikas nca
aç ld  ve takip ediliyor. Bu i ten ç kartmalar örgütlenme 
sürecini biraz yava latsa da Burger King Ça r  Merkezi 
çal anlar n n örgütlenme sürecinin ba ar  ile bitece ine
inanc m z tam.
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Örgütlenmek mi, Örgütlenmemek mi? 
Bütün Sorun Bu!

 Murat MUSLU / Oyuncular Sendikas  Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

Genelde tüm toplumun, özelde çal anlar n ör-
gütlenme sürecine ili kin fikir beyanlar nda 
söze ço unlukla “örgütlenme bilincinin ol-

mad ” yarg s  ile ba lan r, “insanlarda hak arama bi-
lincinin geli memi  oldu u” tezi ile devam edilir. Bu-
radan hareketle ben de söze benzer eyleri, oyunculuk 
mesle ini yapanlar n örgütlenmesine ili kin yazarak/
söyleyerek ba layabilirim. Oyunculuk derken; sahne, 
perde, ekran ve mikrofon alan nda, di er bir deyi le; 
tiyatro, opera, bale, sinema-tv., seslendirme vb. alan-
larda, görsel-i itsel al mlama için yaz lan ya da do aç-
lama olarak üretilen dramatik bir eserdeki karakteri/
rolü, zihinsel ve bedensel yetilerini kullanarak, jest, 
mimik, ses vb. unsurlar arac l yla oynayan/canland -
ran yarat c  ki inin yapt  i i/mesle i kastediyorum. 
Oyuncular n örgütlenmesi derken de biraz önce say-
d m sahne, perde, ekran ve mikrofon gibi geni  bir 
alana da lm  bir meslek grubunun tümünün veya 
bir k sm n n mesleki-sendikal örgütlenmesini kaste-
diyorum elbette.

Son zamanlarda çok kazand klar  sav yla pop kül-
türün reyting/sat /t klanma odakl  mecralar nda boy 
gösteren bir avuç ünlüden ibaretmi  yan lsamas ndan 
s yr larak bakt m zda oyunculu un çok daha geni
bir alanda, çok daha fazla ünlü veya ‘ünsüz’ ki i tara-
f ndan gerçekle tirilen bir meslek oldu unu görürüz. 
Oyuncu say s  fazla da sorunlar az m ? Elbette med-
yada yans t lanlar n aksine oyuncular n büyük bir ço-
unlu u için bugün sosyal güvencesizlikten, i sizli e, 

i /rol güvencesinin olmamas ndan, sa l ks z çal ma 
ko ullar na kadar birçok sorun mevcut. Bu durum 
sorunlar n çözümü için oyuncular n gerçek anlamda 
örgütlenmelerini zorunlu k l yor. Ancak ister oyun-
culuk mesle inin icra edildi i alanlar n tümü olsun 
isterse sinema, tiyatro ya da seslendirme gibi daha dar 
bir alan  olsun; oyuncular n gerçek anlamda örgütlen-
mesi süreci zorlu bir süreç. Çünkü oyunculuk mes-
le ini yapan ki iler aras nda bu sorunlar n çözümü-
ne ili kin örgütlenme bilgisi/bilinci çok dü ük, hak 
arama bilinci çok geli mi  de il veya bu tür meseleler 

ço unun gündeminde de il. Ülkemizde oyuncular n
ço unlu u kendi mesle ine ili kin haklara, sorunla-
ra kar  duyars z, ilgisiz ve de bilgisiz dersem san r m
abartm  olmam. Bu durum örgütlenme süreçlerini de 
zorluyor elbette ki… Bunun somut örneklerini ister 
Sinema Emekçileri Sendikas ’nda (Sine-Sen) yönetim 
kurulu üyeli i yapt m süreçte olsun, ister kurucu 
üyelerinden biri oldu um Sinema Oyuncular  Meslek 
Birli i (B ROY) sürecinde olsun isterse kurulmas  için 
‘ilk kur un’u att m Oyuncular Sendikas  sürecinde 
olsun çokça gördü ümü söyleyebilirim. Bu süreçler-
de gördü üm manzara oyuncular n büyük bir ço un-
lu un halen kurulu bulunan dernek, meslek birli i, 
sendika gibi kurulu lardan haberi olmad  gibi, ha-
berli olanlar n da bunlar n ne i e yarad n n ay rd n
da olmad eklindeydi. Bu konuda son zamanlarda 
baz  geli meler olsa da bunun bugün için de geçerli 
oldu unu söylemek mümkün.

Ka t Üzerinde Örgütlüler

Peki, oyuncular bugüne kadar hiç mi örgütlenme-
mi ler? Örgütlenme kültüründen bu kadar m  uzak-
lar? Hay r, tabi ki örgütlenmi ler. Elbette ki tümü 
de ilse bile bir k sm  örgütlü zamanlar ya am lar/
ya yorlar; örgütlüler; ama pasif örgütlüler! Kâ ttan 
kaplanlar misali kâ t üstünde örgütlüler! K sa bir 
tarih yolculu una ç karsak oyuncular n görece aktif 
örgütlenmelerinin tarihinin 1960’lar n ortalar na; Si-
nema çileri Sendikas  (Sine- ) sürecine kadar uzan-
d n  görürüz. Bunu yine 1960’lar n sonuna do ru 
ortaya ç kan Türkiye, Opera, Tiyatro Sanatkârlar  ve 
Yard mc çileri Sendikas  (TOTS S) ve Türkiye Ti-
yatro çileri Sendikas  (T SEN) süreçleri izler. Ancak 
bir süre sonra Sine- ’ de bir grup oyuncunun “Biz 
i çi de iliz” diyerek sendikadan ayr lmas  sonucu 
oyuncular n emek eksenli örgütlenmesi, bir bilinç 
k r lmas na u ram t r. Bunun üstüne tuz biber eken 
bir geli me de grev yapmak isteyen TOTS S’in Devlet 
Tiyatrolar ’ndaki “kraldan çok kralc ” yöneticilerin 
çabalar  sonucu sönümlenmesi ve ard ndan yap lan 
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yasal de i ikliklerle Devlet Tiyatrolar  oyuncular n n
memurla t r lmas , T -SEN’in de bu süreçten etkile-
nerek etkisizle ip yok olmas  olmu tur. Bu durum bu 
alanda yeni yeni filizlenen sendikal prati i kesintiye 
u ratm t r.

Oyuncular 1970’li y llarda Sinema Emekçileri Sen-
dikas  (Sine-Sen), Tüm Tiyatro Sanatç lar  Birli i (T -
SAN), Devlet Tiyatrolar  Çal anlar  Derne i (DET-
ÇA), Film Seslendirme Sanatç lar  Derne i (Film-Ses) 
vb. sendikalar, dernekler ve birliklerde faaliyetlerde 
bulunsalar, boykot, yürüyü  gibi eylemlilikler içinde 
yer alsalar da 1980’lerle birlikte hayata geçirilen 12 
Eylül tarihli toplumun dizayn edilme sürecinden pay-
lar n  alm , sendikal vb. örgütlenmelerden el çekti-
rilmi lerdir.

Elbette, 1980’den günümüze de in oyuncular der-
nek, vak f, meslek birli i, sendika gibi olu umlarla 
yollar na devam etmi ler. Ancak bu olu umlar n bir-
ço u zaman içerisinde çe itli nedenlerle bir ‘tabelaya’ 
dönü mü , o günden bugüne yap lan tüm iyi niyetli 
çabalar da bu kurumlar  tabela olmaktan kurtarama-
y p, zaman n tozuna, topra na kar arak yitip gitmi -
lerdir. Deyim yerindeyse kat  olan  buharla t racak, 
oyuncular n ‘makûs talihini’ de i tirecek, tarihe bir 
çentik atacak, oyuncular n mesleki haklar n  kazan-
ma/koruma ba lam nda istedikleri düzeye ula malar -
n  sa layacak geli meler hep bir ba ka bahara kalm -
t r. Oyuncular, örgütlenme tarihlerinde zaman zaman 
“aktörler sendikas ” dü leri kurmu lar, “kendilerine 
ait bir sendika” görü ünü dillendirmi lerse de May s
2010’da ortaya ç kan, Haziran 2010 itibariyle Su Gös-
teri Sanatlar  Sahnesi’nde ba layan toplant larla güç 
toplayan, 29 Kas m 2010’da Point Hotel/Barbaros’ta 
yap lan Oyuncular Bulu mas  ile katlanarak büyüyen, 
3 Ocak 2011’de “ i li’de bir apart man”da tutulan ofis 
ile murad na eren ve 29 Mart 2011’de resmen haya-
ta geçen iradeye kadar bildi im kadar yla bu konuda 
ciddi bir giri imde bulunmam lard r. Oyuncular n
kendi sendikalar n  kurma istekleri yönünü veya aka-
ca  yata  bulamad ndan olsa gerek hep sözde, hep 
dü te kalm t r! Bilebildi im kadar yla bunda en bü-
yük etken “var olan yasalarla oyuncular n sendika ku-
ramayaca ” eklindeki alg yd . Ki bu alg n n olu ma-
s na Sine-Sen sürecinde veya B ROY’un kurulu  süre-
cinde çe itli platformlarda zaman zaman gündeme ge-
len aktörler sendikas  konusunun “yassah hem erim” 
söylemleri ile gündemden dü ürülmesine çokça tan k
olmu umdur. Bu alg ya yol açan “yassah hem erim” 

söyleminin k smen gerçeklik pay  olsa da asl nda te-
melde bir “niyet” ve “irade” sorunu oldu unu dü ü-
nüyorum. Çünkü yasalar her ne kadar uygun olmasa 
da her zaman oyuncular sendikas  kurmak için bir 
“de facto” seçene i mevcuttu. Do rusu beni harekete 
geçiren de bu seçenek oldu. Daha sonra hukuk dan -
man m zla “kurulamaz” denen o yasal çerçeve içinde 
formüle ettik sendikan n kurulu unu. Öyle ki süreç 
içerisinde “yassah hem erimciler”in baz lar  da sendi-
kaya gelip üye oldular. Bazen “yasalar n antidemok-
ratikli i örgütlenmemenin bahanesi de olmu  olabilir 
mi?” diye dü ünmeden edemiyorum do rusu.

Bir K r lma Dönemi Ya an yor

Öte yandan Oyuncular Sendikas ’n n kurulu una 
kadar geçen süreç oyuncular n özlük haklar  ba -
lam nda dü ünüldü ünde ister devlet veya ehir ti-
yatrolar ndaki oyuncular olsun ister özel tiyatrolar 
veya sinema-dizi-seslendirme alan ndaki oyuncular 
olsun geçmi teki görece kazan mlar n süreç içeri-
sinde kaybedildi i bir dönem olmu tur. Oyuncular 
Sendikas ’n n kurulu u kaybedilen kazan mlarla bir-
likte yeni kazan mlar n da sa lanabilece ine dair bir 
umut olmu tur. Bu umudun ne kadar n n gerçekle-
ece ini ne kadar n n gerçekle emeyece ini elbette 

zaman gösterecek. Ancak u tespiti de yapmak duru-
munday z: Bugün bir e ik dönemi, bir k r lma dönemi 
ya yoruz… Özellikle dizi sektöründe ya anan ‘orman 
ko ullar ’ oyuncular ba ta olmak üzere tüm gösterim 
sanatlar  çal anlar n n en az ndan bir k sm n  yava
yava  da olsa örgütlenmenin gereklili i konusunda 
hemfikir k l yor… Oyuncular Sendikas  bu hemfikir-
lili in yans mas  olarak tarih sahnesine ç kt . Shakes-
peare, Hamlet’in a z ndan insan n varolu una ili kin 
sorunsal  “Var olmak m , yok olmak m , bütün sorun 
bu!” diyerek tart maya aç yordu; biz de “Oyuncular 
Sendikas ” olarak, oyuncular n var olma ko ullar n
sa lamak ve gerçekle tirmek için yola ç kt k. Bu çer-
çevede oyuncular n varolu una ili kin sorunsal  bir 
anlamda “Örgütlenmek mi, Örgütlenmemek mi? Bü-
tün sorun bu!” diyerek tart maya açt k.

Elbette arzulanan tüm oyuncular n tercihlerini 
örgütlenmeden yana yapmas . Ancak bu süreç yuka-
r da da vurgulad m gibi zorlu, sanc l  bir süreç… 
Peki nedir, nelerdir bu süreci zorlu ve sanc l  k lan? 
Burada ister istemez hemen akla yasal zorluklar, en-
geller geliyor. Oyuncular n örgütlenmesinin önünde-
ki engellerden biri hiç ku kusuz var olan sendikalar 
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yasas ; barajlar, federasyona izin vermemesi, sendikal 
tür çe itlili ine engel yap s , i kolu dayatmas ; Kamu 
Görevlileri Sendikalar  Kanunu’nda Kültür-Sanat i -
kolu olarak ayr  bir i kolu eklinde tan mlanm ken 
i çilerin örgütlülü üne ili kin Sendikalar Kanunu’nda 
Güzel sanatlar  hâlâ e itim, ticaret vb. i kollar  ile bir-
likte ele almas  vb… nedenler örgütlenmenin önün-
de engel. Bu arada yeni haz rlanan yasa da engelleri 
kald rm yor, onu da belirteyim. Hal böyleyken var 
olan Sendikalar Yasas  çerçevesinde formüle edilerek 
Oyuncular Sendikas  kuruldu. Kli e deyimle “karan-
l a küfretmektense bir k yakarak” Oyuncular Sen-
dikas n  kurduk. Yani Oyuncular Sendikas n  kurmak 
için yasalar n uygun hale gelmesini beklemedik! Her-
halde yasalar kendi kendine uygun hale gelmeyecek-
ti! imdi görev: yasalardaki örgütlenmeye engel olan 
maddelerin kald r lmas  için mücadele etmek.

Çal anlar n yasalar da i çi ve memur eklinde 
ayr lm  olmas  da oyuncular n örgütlenmesinde bir 
ba ka engel olarak kar m zda duruyor. Çünkü ülke-
mizdeki sendikal kanunlara göre i çiler, i çi sendi-
kalar nda, memurlar kamu çal anlar  sendikalar nda 
örgütlenebiliyor. Oyuncular da i çi ve memur olarak 
ikiye ayr ld  için maalesef tek bir sendikal yap da 
örgütlenemiyor. Devletin i ine geldi inde “memur” 
kabul etti i i ine gelmedi inde “memur de ilsin” de-
di i Devlet Tiyatrolar  oyuncular  ile ehir ve Bele-
diye Tiyatrolar ’n n memur statüsündeki oyuncular
ne yaz k ki hem kendi kurumlar nda i çi statüsünde 
çal an, hem de özel tiyatrolarda oynayan veya özel 
seslendirme stüdyolar nda seslendirme yapan meslek-
ta lar  ile ayn  türden sendika da örgütlenemiyorlar. 
Oysa oyuncular n i -rol güvencesinin de içinde bu-
lundu u tüm özlük haklar n n verildi i/korundu u, 
oyunculuk mesle ine ili kin bir yasal düzenleme ya-
p larak i çi-memur oyuncu ayr m n n ortadan kald -
r lmas  ve tüm oyuncular n tek bir yasal mevzuata tabi 
tutulmalar  gerekiyor.

Öte yandan yasalar bir hizmet sözle mesi ile çal -
an herkesi i çi kabul ederken film sektöründe ücretli 

olarak çal an oyuncular i verenler taraf ndan defter 
tutma, fatura kesme gibi fiili bir durumla kar  kar-

ya b rak larak, eme ini satan i çi de il, mal n  sa-
tan esnaf durumuna dü ürülüyor. Bunlar n d nda, 
yasaya göre ancak 4/a’l  (eski SSK’l ) ve halen çal -
yor olanlar n sendikal  olabilece i dü ünüldü ünde, 
oyuncular n ço unun hem film sektöründe hem de 
özel tiyatrolar n birço unda sigortas z, kay t-d  ça-

l t r lmas  da sendikal örgütlülü ün önünde bir engel 
olarak duruyor.

Hak Gasplar n n Maskesi: Kutsal Sanat

Bir ba ka engel ise “Kutsal sanat, kutsal tiyatro, 
kutsal sinema vb.” söylemler. Bu söylemler ço unluk-
la oyuncular n sinema-dizi veya tiyatro yap mc lar /
sahipleri taraf ndan sigortas z, i -rol güvencesiz, öz-
lük haklar ndan yoksun; çal t r lmalar n n k l f  olur-
ken, oyuncular n bu çerçevede hak talep etmek için 
örgütlenmelerinin de önünü kesiyor. Bu söylemler bir 
anlamda hak gasplar n n maskesi i levi görüyor.

Oyuncular n i yerlerinin da n kl ; ayn  günde 
birçok i yerinde birden çal yor olmalar  ve düzensiz 
çal ma saatleri/dönemleri de bir ba ka engel. Çün-
kü oyuncular sabah provada, ö le vakti sette, ak am 
oyunda, gece de dublaj’da ya da günlerce ehir d nda 
turnede olabiliyorlar. Bu da hem kendilerinin örgütlü 
çal malara kat lmalar n  engellemese bile aksatmala-
r na yol açarken hem de oyuncular  örgütlemeye çal -
anlar n i lerini zorla t r yor.

Oyuncular n örgütlenmesi sürecinin en temel han-
dikaplar ndan birini de “kimin oyuncu oldu u?” so-
runsal  olu turuyor. Oyunculuk mesle ine ili kin ya-
salarla güvence alt na al nm  bir tan mlama olmad
için bu yasal bo luk ortam nda oyunculuk neredeyse 
hemen herkesin yapabildi i bir i  haline dönü mü ;
kim amatör oyuncu, kim profesyonel oyuncu birbiri-
ne kar m ; yasal tan ms zl k, mesle e ili kin etik vb. 
ilkelerin ve bu konuya ili kin herhangi bir yapt r m n
olmamas  alan n ba bo  kalmas na ve e itimli birçok 
oyuncunun/oyuncu aday n n yerine vas fs z/gizli i siz 
birçok ki inin istihdam olana na sahip olmas na yol 
açm  durumda. Burada anlat lmak istenen tan m el-
bette kimin iyi kimin kötü oyuncu oldu unun tan m
de ildir. Bu ba ka bir tart man n konusu... Kastedi-
len; teknik bir tan m; “i ”e ili kin bir tan md r, yoksa 
“sanatsal yetiye” ili kin bir tan m de il. Bir ki i y l-
lard r bu i i/mesle i yap yor olabilir, onun kötü bir 
oyuncu olmas  veya o an oynad  rolde kötü bir per-
formans sergilemesi mesleki haklar bak m ndan onun 
oyuncu olmad  anlam na gelmez. Ancak örgütlene-
rek mesle e sahip ç k ld kça da oyunculu un kalitesi-
nin artmas  da ihtimal dâhilindedir.

Oyuncular n örgütlenmesini zorla t ran bir di er 
engel de oyuncular aras ndaki ço u yapay ayr mlar. 
Bu ayr mlar öyle özetleyebiliriz belki:
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 – Sinemada-Tiyatroda; E itimli-E itimsiz,

 – Sinemada-Tiyatroda; Okullu-Okulsuz, (Bura-
da bir de okullar aras  ayr m var: Bilkentli-Dil-
Tarihli, Mimar Sinanl -Belediye Konservatuarl
vb.)

 – Ünlü-Ünsüz; Star-Noname,

 – Çok kazanan-Az kazanan-Kazanamayan/ siz,

 – Tiyatroda; Devletli- ehirli-Belediyeli-Özel Ti-
yatrolu,

 – Ye ilçam’da; Jönler-Starlar-Kavgac lar, Sinema-
c lar-Tiyatrocular,

 – Sinema ve Dizide; Tiyatrocu-Dublajc -Ye ilçam-
c -Manken-Türkücü- ark c  vb.,

 – Ki isel husumetler; küslük, birbirini sevmeme, 
be enmeme vb., (Kimileri “o üyeyse, o varsa 
ben gelmem o sendikaya, o meslek birli ine” di-
yebiliyor.)

 – Ku ak/Jenerasyon/Dönem fark ,

 – deolojik ayr mlar.

Dayan ma: “Yaln z ve Güzel” Retorik

Oyuncular aras nda Bireyci/Rekabetçi/Hedonist 
kültürün yayg nl  da örgütlenmeleri önünde ku ku-
suz bir ba ka engel. Bu kültürün ifadesi olan statüyü 
koruma veya s n f atlama kayg s n n bask n olmas  vb. 
gibi nedenler oyuncular n örgütlenme sözcü ü ile yan 
yana gelmeyi tercih etmemesine yol açabiliyor. Çünkü 
oyuncular  klasik i çiden, mavi yakal lardan ay ran en 
temel eylerden biri i çilerin hayat  boyunca ald klar
ücret nedeniyle büyük bir olas l kla hep “i çi” kala-
cak olmas  iken, bir oyuncu ald , alaca  ücretle her 
zaman için her an s n f atlaman n e i inde durur. Bu 
e ik durumu baz  oyuncularda izoid bir ruh haline 
yol açar. Çünkü o “zincirlerinden ba ka kaybedecek 
eyleri olmayanlardan” biri gibi görmedi i için kendi-

ni, hep bir gün “y rtaca ” umuduyla ya ar. Bu yüzden 
etliye sütlüye kar arak kendini riske atmak istemez. 
O, “gemisini kurtaran kaptan” ideolojisinin sad k bir 
kölesidir! “ nsan insan n kurdudur” tezi belki de en 
çok oyuncular aras nda geçerlidir; oyuncu oyuncunun 
kurdudur! Birbirleri aras nda gizli-aç k bir rekabet 
vard r. Dayan ma kavram  genelde “yaln z ve güzel” 
bir retorik olarak kal r! Sa l kl  örgütlenmenin önün-

deki en büyük engellerden biri olan kökenleri daha 
önce söyledi im gibi 1960’lara uzanan “Biz i çi de i-
liz” söylemi de i te tam da burada bir anlam kazan -
yor. Bu söylem baz  oyuncular n i çilikten gocundu u
hissini uyand r yor. San r m bu meslekta lar m z için 
i çilik, kurtulunmas  gerekli bir ey. “Sanatç l k du-
rurken i çilik de nereden ç kt ?” diye dü ünüyorlar 
herhalde! Onlar sanatç  olmak için yola ç kt lar, i çi 
de il! Birço u sanatç l  bir meslek san yor! çili i
sanatç l a engel san yorlar. çili i sadece madende 
kir pas içinde çal mak ya da soka  süpüren çöpçü 
olmak gibi alg l yorlar kan mca… Ve bu yüzden de 
i çili i aristokrat tav rlar na içkinle tiremiyor, sanatç
ki iliklerine yediremiyorlar! Oysa bugün i çi derken 
ücretli emek kategorisinde çal an doktorundan, avu-
kat na, oyuncusundan, mühendisine ister maviyakal ,
ister beyazyakal  herkes kastediliyor.

Mesih Bekleme, Simurg Ol!

Oyuncular n örgütlenmesine ili kin belki de im-
diye kadar söylediklerimden çok daha önemli bir so-
run ya da engel de oyuncular n örgütlenmeye olan 
inançs zl , umutsuzlu u veya bir tür ö renilmi  ça-
resizlik içinde olmalar … Buna paralel olarak kurum 
yöneticilerine kar  ya ad klar  inanç ve güven soru-
nunu da ekleyebilirim. Yani örgütlenmeye inanm yor, 
inansa bile kurumlar n yöneticilerine inanm yor, gü-
venmiyor. Maalesef kurumlar  daha çok ki isel ç kar-
lar , kendi halkla ili kiler faaliyetinin ya da 1., 2., 3. 
kariyer planlar n n bir parças  gibi kullanan veya za-
man n ruhunu yakalayamam , arkaik retorikleri ile, 
bugünü aç klamaya çal an kimi yönetici örnekleri, 
yöneticilere güvenmeme tutumunun gerekçesi olabi-
liyor.

Es geçilmemesi gereken son ve önemli bir nokta 
da; oyuncular n ço u örgütlenme süreçlerinde aktif 
olmaktan, “elini ta n alt na koymaktan” sak n yor, 
kaç n yor. Bunun yerine sorunlar n n çözümü için 
ünlü meslekta lar ndan ya da mesle in ‘duayenle-
rinden’ medet umuyor. Ço u bir tür Mesih bekleme 
sendromu içinde, sorunlar n n çözümünü kurtar c la-
ra, bir nevi ta eronlara havale ediyor. Oysa oyuncu-
lar; “rak i esinde bal k olmay ” ye lemi  mesle in 
duayenlerinden/ünlülerinden, ta eron Mesihlerden, 
hiçbir zaman gelmeyecek Godotlar’dan, çözüm bek-
lemek yerine; sorunlar n n çözümü için ünlü-ünsüz, 
çal an-i siz ayr m  gözetmeksizin Simurg olman n
yollar na bakmal !
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Ta eronla ma, yani hizmet al mlar , 1970’li y l-
lardan bu yana her geçen gün artarak devam et-
mektedir. Özellikle 2005 y l ndan sonra bu art

fazlala m , kamunun neredeyse her biriminde hizmet 
al mlar yla personel çal maya ba lam t r. Özellikle 
Sa l k Bakanl ’nda yakla k 150 bin, di er alanlarda 
317 bin toplamda ise 467 bin ta eron çal an vard r.

Ucuz i gücü olarak kullan lan biz ta eron irket i -
çileri bugüne kadar haklar m z n neler oldu unu, han-
gi kanuna tabii olarak çal t m z  ve neler yapmam z
gerekti ini bilmiyorduk.  garantimizin olmamas  ve 
çal p çal mayaca m z n insanlar n iki duda  aras n-
da olmas  bizlerin örgütlenme özgürlü ünü k s tlad  ve 
elimiz kolumuz ba l  kaderimize raz  olma durumunda 
kald k. Zaman ilerledikçe ve sorunlar m z artt kça bizler 
de bir aray  içerisine girdik. Bu haks zl  ortadan kald -
racak ve bizlere de insan gibi muamele edecek çözümler 
bulmaya u ra t k. Anayasada sendikal haklar m z olma-
s na ra men bu özgürlü ümüz bize i  korkusu ve at lma
gerekçeleri ile kulland r lmad .

Bizler de sendikal örgütlenme özgürlü ümüzün
k s tlanmas  durumunda dernek kurarak mücadele et-
meye karar verdik. Yapt m z ara t rmalar ile Türkiye 
genelinde asgari ücretle çal an i çilerin örgütlenmede 
ve hak aramada neler yapt n  nas l çal t n  tespit 
ettik. 2010 y l nda Ordu ilinde çi Dayan ma Derne i
olarak kurulmu  ve i çinin hakk n  savunan bir örgütü 
bulduk. Zaman kaybetmeden derne in ba kan  Abdüla-
ziz Özen’i arayarak konu hakk nda bilgi ald k. Özen’in 
verdi i bilgiler bizi bu konuda motive etti. çinin hak-
k n  savunmak için dernek kurman n ve hak araman n
bizim için önemini anlad k. Çal anlar n sosyal ve kül-
türel anlamda bir araya gelerek sorunlar n  ve s k nt la-
r n  payla mas na kimsenin kar  ç kmayaca n  ve hiç 
kimsenin böyle bir sebepten dolay  i  kaybetme korkusu 
ya amayaca n  dü ündük. Nas l ki irket çal anlar n n
kanarya sevenler derne ine üye olmas na alt i veren ya 
da as l i veren kar m yorsa sosyal ve kültürel birliktelik 

sa layan bu derneklere üye olacak i çilere de kimsenin 
kar amayaca n  dü ündük. Sendikalara üye olman n
anayasal hakk m z oldu unun bilincindeyiz. Fakat ka-
muda statü sorunu oldu undan i ten ç kart lma korku-
su ve tehdit bu sendikal özgürlü ümüzü k s tlad . Buna 
alternatif olarak bizler de ülke genelinde dernekle tik.
nsanlar  derneklere üye yapmak çok zor oldu ama bunu 

ba ard k. Bu dü üncelerle derneklerimizi kurduk ve ar-
t k haklar m z  bu dernekler arac l yla savunuyoruz. 
Çal ma modelimizin sendikal çal ma modelinden hiç-
bir fark  yok, farkl  olan bir tek isimlerimiz.

Tüm ülkede dernek kuran arkada lar m z n ilk yap-
t  i  kurum amirleri ile görü mek oldu. Onlara bu 
olu umun gerekçelerini anlatt k. Siyasi bir amaç güt-
medi imizi, sorunlar m z  ba ms zca dile getirebilece-
imiz yap  oldu umuzu söyledik. çi arkada lar m z

sendikala ma süreçlerinde oldu u gibi ilk zamanlarda 
derneklere de olumsuz bak yorlard . Ancak zamanla 
yap lan çal malar  analiz ettikçe üye olmaya ba lad lar.
Hak aramas n  bilen insanlar olarak dernek kurman n
da yeterli olabilece ini gösterdik. çi karde lerimize se-
minerler, konferanslar, el ilanlar  ve bro ürlerle destek 
olduk. Anayasal haklar n al nmas  için derneklere üye 
olmalar nda bir sorun olmad n  ispatlad k.

Bununla beraber tüm dernek ba kanlar m z i çi ar-
kada lar m z n özlük haklar  ile ilgili y llard r çözülme-
yen sorunlar  h zla çözmeye ba lad . Örne in geçmi
y llarda y ll k izinlerini kullanmayan i çi arkada lar m z
bu haklar n  elde etmeye ba lad lar. Bu geli me di er ça-
l anlar için de güzel bir örnek oldu ve netice itibariyle 
derneklerimize üye olmaya ba lad lar.

Anayasal anlamda derneklere üye olmada herhangi 
bir s n rlama yok. Fiili ehliyete sahip herkes 5188 say l
Kanuna göre dernek kurabilir ve derneklere üye olabilir. 
Özellikle güvenlik görevlisi arkada lar m z n bu konuda 
tereddütleri oldu unu görüyoruz. Bunun için konunun 
uzmanlar  ile görü tük ve herhangi bir sorun ya anama-
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yaca n  bu hakk n bizlere Anayasa taraf ndan verildi i-
ni ö rendik.

Biz kamuda çal an ta eron irket personeli olarak 
devletimizden çok ey istemiyoruz. Bizler de 4857 say l

 Kanununa tabii çal yoruz. Kanunda her ey aç k ya-
z lm , fakat denetim mekanizmas n n aktif olmamas n-
dan dolay  ma dur edilen kesim olarak biz ön planday z.
irket çal anlar n n kanuna göre almas  gereken haklar

çok ama biz Ta eron çi Dernekleri Platformu olarak 
as l sorunu i  garantisi ve statümüzün olmamas  yönün-
de beyan ettik. Bu ana sorunlar çözüme kavu tu u anda 
her ey kendili inden çözülecektir.

Y llard r gelece imizin insanlar n iki duda  aras nda
olmas n  istemiyor ve kabul etmiyoruz. Kurumlarda alt 
i verenin mi yoksa as l i verenin mi personeli oldu u-
muzun belli olmamas ndan dolay  i  garantimiz yok. Ça-
l anlar n hangi statüde oldu u belli olmad ndan statü 
sorunu ortaya ç k yor. Hastal k te his edilmi , tedavisi 
belli, ancak doktor tedaviyi uzatmakta srarl . E er te-
davi uzarsa her ey çok geç olacak ve hasta ölecek. te
bizim statü sorunumuz da i  garantisi sorunumuz da bu 
ekilde. Türkiye genelinde platformda bulunan tüm der-

nekler olarak bizde statü sorununun çözüme kavu mas
için mücadele ediyoruz.

Biz zaten 4857 say l  Kanununa göre as l i verenin 
eleman  olarak çal yoruz. 500 bin çal an arkada m -
z n yüzde 60’ ndan fazlas  as l i verenin i ini yap yor.
Kanununun 2. maddesinde as l i verenin i inin alt i -
veren eliyle yürütülemeyece ine hükmedilmi tir. Ayn
madde e er bu ekilde çal an varsa bu durumun mu-
vazaal  oldu unu ve as l i verene ba lanmas  gerekti i-
ne i aret edilmektedir. Bunu dernekler arac l yla de-
falarca anlatt k. Bas n aç klamalar yla söyledik. Bakt k
ki umursayan yok biz de tüm dernekler olarak Çal ma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanl  müfetti lerine ba vurarak 
as l i verenimizin tespit edilmesini istedik. Müfetti le-
rin raporlar nda yazd  bizim anlatt klar m zd r. Örne-
in Sivas Devlet Hastanesi, Sivas Numune Hastanesi ve 

Sivas l Sa l k Müdürlü ü müfetti  raporunda u ifa-
deler geçmektedir: “As l i verenin i i alt i veren eliyle 
yürütülemez. Bu muvazaal  bir durumdur. Çal anlar n
i e ba lad klar  ilk günden as l i verenin i çisi say lmas
karar verilmi tir. Ayn  i i hem irket çal an  hem kad-
rolu personelin yapt ndan Anayasadaki e it i e e it 
ücret ihlal edilmi tir.” Farkl  olan bir ey yok. Dernek-
lerin anlatt klar yla müfetti lerin yazd klar  ayn . Biz 
dernekler hakk m z  bu raporlarla mahkemeye ta yor 
ve yarg  yoluyla almak için mücadele ediyoruz. Çal ma 
ve Sosyal Güvenlik Bakan  Faruk Çelik’e dernek ba -

kanlar  ile yapt  toplant da bunu anlatt k fakat ikna 
edemedik.

Bakan Çelik ile Ocak ay nda tüm dernek ba kanlar
olarak dört saatlik bir toplant  yapt k. Bu toplant  örgüt-
lenmenin bir ederidir. Kimsenin bizi yok sayarak çal -
ma yapmas n n imkan  yok. Bu toplant  arkam zdan sü-
rükledi imiz kitlenin sesi üzerine olmu tur. Toplant da
tüm dernek ba kanlar  tek tek söz alarak ya anan sorun-
lar  dile getirdi. Sorunlar m z  yakla k 40 madde halin-
de Bakan’a sunduk. En son Bakan Çelik tüm sorunlar
14 madde alt nda toparlad  ve bizlere okudu. Kat l mc
dernek ba kanlar  olarak sadece  Kanununun 2. mad-
desinin de i mesini ve k dem tazminat  fonu olu turul-
mas na itiraz ederek kabul etmedik. Geriye kalan bütün 
maddelerde mutab k olduk. Bu maddeler y ll k izinler, 
yol ücretleri, haftal k mesai saati ve benzer haklar  içer-
mekteydi. Zaten as l sorun olan i  garantisi ve statü so-
runu çözülmesi halinde di erleri do rudan çözülecek 
sorunlard r. Bakan Çelik Haziran ay na kadar bunu çö-
zeceklerini ve taslak bittikten sonra tekrar dernek ba -
kanlar  ile toplan p de erlendireceklerini söyledi.

1-6 Mart 2012 günlerinde Ankara’da çe itli temasla-
r m z oldu. Amaç ve hedefimiz belli. irket çal anlar -
n n sorunlar n  çözmek için herkesi bu sorunlardan ha-
berdar etmek ve kamuoyu olu turmak istiyoruz. Siyasi 
partiler ve sendikalar bu konuda çal ma yap yor. Biz de 
bu çal mada gördü ümüz eksiklikleri tamamlamak ve 
aktif olarak çal malar n içinde yer almak istiyoruz. Bu 
nedenle 1 Mart 2012 tarihinde Türkiye Partisi ile ba la-
yan ziyaretlerimizi s ras yla Türkiye Kamu-Sen, TÜRK-

 ve MHP ziyareti izledi.

kinci gün olu turulan be  ki ilik heyetimiz TÜRK-
 uzmanlar  ile bu konuda toplant  yaparken di er ar-

kada lar m z, AK Parti genel merkezi, Memur-Sen ve 
Uluslararas  Çal ma Örgütü’nü ziyaret etti.

Üçüncü gün Ankara”da kurulan derne in aç l n
yapt k ve tüm kat l mc  dernek ba kanlar  ile de erlen-
dirme toplant s  düzenledik.

Dördüncü gün baz  illerimizin milletvekilleri ile bu-
lu arak görü meler yapt k.

Be inci gün Ta eron çi Dernekleri Platformu bas n
sözcüsü Sivas Dernek Ba kan  Adem Kuru, Bengütürk 
TV kanal nda programa kat l rken di er ekibimiz BBP 
Genel Ba kan  ile görü tü. Daha sonra arkada lar m z
Saadet Partisi ve CHP Genel Merkez ziyaretleri ile günü 
tamamlad .
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Alt nc  günde ise AK Parti grup toplant s na kat ld k.
Daha sonra CHP Genel Ba kan  Kemal K l çdaro lu ile 
heyetimiz bir görü me yapt k. Alt  gün sonunda unu
iyi kavrad k ki, örgütlü bir toplumun açamayaca  kap
yoktur. Örgütlenmek ve bu gücün fark nda olmak ayr
bir güzelliktir. Her ilin dernek ba kanlar  ile gündüz zi-
yaretlere kat ld k ak am ise geç saatlere kadar toplant lar
yapt k. Bizler de asgari ücretle çal an insanlar z. Fakat 
biri bu meselede öncülük yapmak zorunda. te 25 ilden 
birle erek kurulan bu platform ilk resmi organizasyon 
ile sesimizi Ankara’n n her taraf na duyurduk. Verilen 
mesaj tek. Biz buraday z, 500 bin ki i u an Ankara’da. 
“Bizi yok sayan, 500 bin ki iyi yok sayar” dedik. Her 
ziyarette statü sorununu ve i  garantisini anlatt k. Plat-
form olarak haz rlanan dosyay  takdim ettik. K sa za-
manda bu ziyaretinde meyvelerini almaya ba layaca z.

500 bin ki iye mesaj m z aç k ve net. Mustafa Kemal 
Atatürk “Birlik ve beraberlik ölümden ba ka her eyi ye-
ner” demi tir. Örgütlü toplumlar, bir kitleye hitap eden 
toplumlar, o kitlenin neferleri tuttu unu kopart r. Ar-
kam zdaki gücün fark nda olan bizler in allah tüm so-
runlar  çözece iz. Herkes illerindeki derneklere inans n
güvensin ve üye olsun. Her eyini i çinin hakk  almak 
için adayan derneklere destek olsunlar ve büyütsünler. 
Dernekler güçlü olmal  ki platform daha güçlü olsun. 
Alt  gün boyunca uzaktan yak ndan gelen tüm dernek 
ba kanlar  ve yöneticilerine ziyaretlerimiz boyunca biz-
lere ilgi ve alakas n  esirgemeyen siyasi ve sendikalara 
özellikle te ekkür ederiz. Sorunlar m z  daha somut hale 
getirmek ad na acil komisyon kurarak bizleri dinleyen 
TÜRK-  yetkililerine özellikle te ekkür ederiz.
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Duayen gazeteci-yazar Yavuz Donat:Duayen gazeteci-yazar Yavuz Donat:

“12 Eylül, kurusun, yok olsun “12 Eylül, kurusun, yok olsun 
diye, Türkiye i çi s n f n n,diye, Türkiye i çi s n f n n,
emek hareketinin köküne emek hareketinin köküne 
kibrit suyu dökmü tür.”kibrit suyu dökmü tür.”
Yavuz Donat ile röportaj  Uzman Yard mc m z Güldane Karsl o lu yapt .
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Siz Konfederasyonumuzun 
geçmi ini çok iyi bilen, deneyimli 
bir gazetecesiniz. TÜRK-  ile o 
dönemde yak n ili kileriniz olmu .
Sizden o y llar  dinlemek istiyorum 
öncelikle.

TÜRK- ’in karizmatik ba ka-
n  Seyfi Demirsoy benim çok aziz 
dostumdu. Seyfi Genel Ba kand ,
Halil Tunç Genel sekreterdi. Be li
bir yap  vard  yönetimde. Bunla-
r n bir k sm  milletvekili olmu tur.
CHP’den olmu tur, Adalet Partisin-
den olmu tur. Halil Tunç Kontenjan 
Senatörüydü. TÜRK- ’in siyasetteki 
a rl  i te böyle bir a rl kt .

Türkiye’de nas ld r bilmem ama 
Almanya’da öyle bir usul vard r.
Almanya’n n en büyük i çi kon-
federasyonunun ba kan , Alman 
Cumhurba kan ’ndan bir mark 
daha az maa  al rd . O da Alman 
Cumhurba kan ’na gösterilen sayg -
dan dolay d r. Alman çi Sendika-
lar  Konfederasyonunun Genel Sek-
reteri de, Alman Ba bakan ’ndan bir 
mark daha az ücret al rd . Almanya 
sendika yöneticilerine bu itibar  gös-
terirdi. Sadece maddi anlamda de il,
her anlamda.

Daha sonra evket Y lmaz TÜRK-
 ba kanl  yapt . evket Bey de 

geçmi inde Adana milletvekilli i
yapm t . Karao lan Ecevit Cumhu-
riyet Halk Partisinin ba na geçince 
1972 y l nda, yerel seçimde bir sen-
dikac y  Ankara Belediye Ba kanl -
na aday gösterdi. O sendikac  seçimi 
kazanamad  ama olsun. San r m Tes-

 Sendikas n n ba kan yd  Osman 
So ukp nar.

Gazetecilerin bir Ba bakanl k
muhabiri var, Cumhurba kanl
muhabiri var, siyasi partilere bakan 
muhabirleri var… TÜRK-  muha-
birli i de, sendika muhabirli i de 
geçmi te gazetecilikte çok önemli bir 
aland . u anda o a rl kta oldu unu
zannetmiyorum.

Benim belirli bir alan m yoktu. 
Gazetecili e ba lad m ilk zaman-
dan itibaren siyaset gazetecili inin
içindeyim. Siyasetle, iç politikayla 
ilgiliyim. Ama siyasetle ne kadar ilgi-
liysem, sendikal hareketle de o kadar 
iç içeydim. Çünkü sendikal hareketi 
siyasetin d nda tutabilmek ya da 
siyasetle ilgileniyorsan z, sendikal 
hareketi, emek hareketini yok saya-
bilmek mümkün de ildi. Özenle çok 
üzerinde durulmas  gereken bir ey-
di. Haftada bir veya iki, hatta bazen 
üç kez u rad m bir yerdi TÜRK-
Genel Merkezi. O kadar çok u ray n-
ca da, hepsi benim dostum olmu -
tu. Halil Bey’in, Seyfi Demirsoy’un 
odas na öyle randevulu falan de il,
istedi im zaman çat kap  girecek sa-
mimiyetteydim. Tabii imdiki Genel 
Ba kan n z da dostumdur.

Emek muhabiri olmak prestijli bir 
i ti dediniz. O y llardan bu y llara
geldi imizde eme e bak  aç s nda
siyasette ne gibi de i iklikler
oldu?

Bence 1980 htilali bir k r lma
noktas d r. Türkiye’nin en büyük 

veren Sendikalar  Konfederasyonu 
Ba kan  12 Eylül htilali olunca, “Bu-
güne kadar i çiler gülüyordu, bun-
dan sonra biz gülece iz” dedi.

1982 Anayasas  topald r. Emek 
ikinci plana at lm t r. Sendikal ha-
reket törpülenmi tir, t rpanlanm -
t r. O tarihten bu yana da güçlene-
memi tir. Çünkü dallar  kesildi. 
A aç kurusun diye bazen dibine ça-
ma r suyu, yan k ya  falan dökerler. 
12 Eylül Hareketi Türkiye i çi s n f -
n n, emek hareketinin köküne kibrit 
suyu dökmü tür. Hareketi zay flat-
m t r, siyasal a rl n  azaltm t r.

çiler ne der? Bugün siyasetin öyle 
bir kayg s , tasas  yok. Sol parti ya da 
CHP diyoruz... Avrupa sendikac l -

na bakt m z zaman, Avrupa’da 
sendikalar i çi partilerinin, sosyal 
demokrat partilerin arka bahçesidir. 
Biz de bugün sol siyasetin sendikal 
hareket diye bir çabas  yok. O zaman 
sol parti emekten oy alamazsa kim-
den oy alacak? Arka bahçesi olmas
söz konusu de il. Sendikalar n si-
yasetle u ra mas  bütünüyle yasak-
land , o kanallar kapat ld . Geçmi le
k yaslad m zaman onu görüyorum.

TÜRK-  her zaman kendi yerini, 
a rl n , sayg nl n  korumu tur.
Zaman zaman yazd m olmu tur,
ele tirdi im eyler olmu tur. Ele tir-
di im konularda da daima uygarca 
yan tlar alm md r. Geçenlerde de 
yazd m, siyasetçinin kamuoyu önün-
de zaten yaral  olan sendikal hareke-
ti incitecek beyanlardan kaç nmas n
tavsiye ederim. Siyaset için sendi-
kal hareket kazan lmas  gereken bir 
aland r. yi ili kiler içinde götürül-
mesi gereken bir aland r.

Sizce sendika ve siyaset ili kisi ne 
seviyede olmal ?

Yeni Anayasa dengeleri gözeten 
bir anayasa. Mutlaka anayasa de i-
ikli i art, yani bu eski anayasa art k

belki klasik bir tabirdir ama son kul-
lanma tarihi geçti, miad n  doldurdu, 
eskidi, köhnedi. 1993’te Ba bakan
Süleyman Demirel ile Körfez gezi-
sine gittim. Be  ülkeyi kapsayan bir 
geziydi. Sonra da Abdullah Gül ile 
Birle ik Arap Emirlikleri’ne gidiyor-
dum. 1993’ten bu yana neler de i -

Bas n n duayen isimlerden biri olan Sabah Gazetesi yazar  Yavuz 
Donat, yo un gündemi aras nda bize vakit ay rd , dostça a rlad .
Donat, mesle e ba lad  y llardan itibaren siyasetin içinde 
oldu, siyasi haberleri ile gündemi belirledi, kamuoyu olu turdu.
Siyasetçilerin ço uyla yak n dostluklar kurdu u gibi, eski ve yeni 
sendikac lar n ço uyla da yak n ili kiler içinde oldu. Donat ile 
1970-80’lerden bugüne TÜRK- ’i, sendikac l  ve sendikac lar ,
siyaseti, siyaset-emek ili kisini, medyay  konu tuk. Donat 
sohbetimizi an lar yla süsledi.
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mi  diye k yaslama yapmak istedim. 
1993’teki yaz m  ç kard m, bakt m.
unu yazm m Süleyman Bey’e hi-

taben: “Baba bu Anayasa’y  de i tir.
Tek ba na de i tirmeye ya da orta-

nla de i tirmeye gücün yetmiyorsa, 
referanduma git de i tir. Bu anayasa 
art k köhnemi , eskimi . Türkiye’ye 
dar geliyor.” Bunu yazm m. 1993’te 
ben bu anayasan n Türkiye için ar-
t k ta namaz yük oldu unu söylü-
yordum. 2012 y l nda Türkiye’nin 
bu anayasayla bir yere gidebilmesi 
mümkün de il. 2012 de bu anayasa 
dökülen köhne bir araçt r.

Tabii 1980’de Türkiye’de öyle
bir hata da yap ld . Bugün oturup 
geçmi le ilgili baz eyleri söylemek 
çok kolayd r. O günün artlar n
iyi bilmek laz md r. 1980’de ihtilal 
olunca, askerlerin kurdu u hükü-
mete TÜRK-  Genel Sekreteri ba-
kan olarak istendi ve sonuçta bakan 
oldu. Bir taraftan sendikal hareketin 
ipi çekildi. Sendikal hareketin ipini 
çekerken de önemli bir sendikac -
y  bu i e ortak ettiler. O dönemleri 
gördük. Ama dünü dünde b rakmak
laz m. Düne tak l p kalmamak laz m,
dünden de ders almak laz m.

Bugün ne yap lacak derseniz bu-
gün de yap lacak olan u. Ben Türk 
i çi hareketinin yap lacak yeni ana-
yasaya destek vermesini ve sadece 
destek de il katk da bulunmas n
isterim. Yeni bir anayasa yap l yor,
eski anayasa dengesizdir. Yenisi den-
geli olsun. Yani bu dengenin içinde 
fakir fukara, emek de gözetilsin. Sa-
dece nüfusun tepedeki yüzde 20’lik 
kesimin anayasas  olmas n, halk n
anayasas  olsun. Bu konudaki öncü-
lü ünü de sendikal hareketin yap-
mas n  beklerim. “Emek en yüce de-
erdir”, bir zamanlar slogan buydu. 

Bugün böyle bir slogan yok. Bugün 
yükselen de er kö eyi dönmektir. 
Dön ama nas l dönersen dön.

Bireysel hareketler ön plana 
ç k yor ve toplu i çi hareketleri göz 
ard  ediliyor. Medya da art k emek 
haberlerini göz ard  ediyor.

Hava buz gibiydi, k n ortas ,
tam zemheri dedi imiz bir dönem. 
TÜRK- ’in önüne gittim, i çilerin
Tekel eylemine. Hatta giderken bir-
kaç ki i “Medyaya kar  tepki gös-
teriyorlar, gitmeseniz öyle olur fa-
lan” dedi. Dedim “Ne tepkisi! E er
yanl  yap yorsan z size tepki gös-
terirler. Yani bir uygunsuz, yak k-
s z yay n yapt ysan z ya da i çilerin
hak etmedi i, onlar  incitecek bir 
yay n yapt ysan z tepki gösterirler” 
dedim. Ma allah bizim millet biraz 
da magazine merakl . Eylemin bu-
lundu u sokakta birahaneler de var. 
Bir iki foto raf çekilmi , yok i çiler,
eylemciler birahanede falan diye. Ey-
lemciler ekmek derdinde. çlerinden
birkaç  birahaneye gitmi , bunlar 
konu ulacak mevzular de il. Bu tür 
görüntüler falan yay nlan nca büyük 
bir tepki olu mu . Benim bunlardan 
haberim yok. Gittim, çad r n birine 
girdim. “Ooo Yavuz a abey gelmi ,
ho  gelmi ” dediler kad nl  erkekli, 

kahvalt  yap yorlard . “Karn n aç m ”
dediler, “Aç ama ben ekmek falan 
yiyemem” dedim. “Senin yiyece in
zeytinimiz var” dediler. nsanlar n
yapt klar  kahvalt  bir kuru ekmek, 
çay, zeytin falan, böyle bir kahvalt .
Oturduk. A lamamak, duygulanma-
mak elde de il.

Ertesi gün, öyle bir konuyu gün-
deme getirdim. “Ey” dedim, “Türk 
i verenleri, bunlar orada bir dilim 
ekme e muhtaç halde o çad rlarda
eylem yap yorlar. Bizim i veren sen-
dikalar m z n ya da büyük i veren-
lerimizin, i veren kurulu lar m z n,
e er Tekel i çileriyse bunlar Tekel 
i verenleri de dahil olmak üzere yap-
malar  gereken u; oraya 30-40 tane 
düzgün, muhafazal  çad r gönderin. 
300-500 tane battaniye gönderin. Bir 
yemek irketiyle anla n, oraya ye-
mek servisi yapt r n ve i çiye u me-
saj  verin. ‘Senin bu eylemini tasvip 
etmiyorum, senin bu eylemine de 
hak vermiyorum. Eyleminin yan nda
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da de ilim. Ama sen benim i çim-
sin, sensiz yapamam, senin sa l na
özen göstermek zorunday m. Aman 
i çim kendine dikkat et’. Türk i ve-
reni gaddar olmamal  bunu yapmal
dedim. Ben size bir ey söyleyeyim. 
Bu yaz dan bir hafta sonra bir daha 
gittim. Yine habersiz gittim. Bir daha 
gitti imde miting meydan  gibiydi. 
Gördü üm ilgi ola anüstüydü. An-
cak medya Tekel i çilerine, Tekel 
Eylemi’ne gereken ilgiyi gösterdi mi? 
Hay r göstermedi.

Evet. Son y llar n en önemli emek 
olay  olmas na ra men göstermedi. 
Siz de böyle dü ünüyorsunuz...

imdi una bakal m. Türk 
Parlamentosu’nda 550 ki i var. Bu 
550 ki iyle ilgili bir köken ara t r-
mas  yap lmas n  herkese öneri-
rim. Yap ls n, görülecektir ki; Türk 
Parlamentosu’nun yüzde 75’i yüzde 
80’i fakir fukaran n çocu udur. Zor 
artlarda yeti mi  insanlar n çocuk-

lar d r. Anadolu’dan gelmi  ya da 
stanbul’a do udan, Karadeniz’den 

gelmi , göç nüfusunun çocuklar d r.

Ben de Mersin’deki Merkez 
Bakkaliyesi’nin sahibi Borlu Mehmet 
A a’n n o luyum. Bir yere geldikten 
sonra geldi imiz yeri unutmam z la-
z m. Kökenimizi, kökümüzü unut-
mam z laz m. Yani i çi çocu u yö-
netim kademesine geldi i zaman, ne 
kadar güzel gurur duyal m ama o da 
i çisine kar  gaddar olmamal . Bö-
lü ebilmeli. Günümüzün en önemli 
slogan  nedir: “Demokrasi”. Daha 
çok demokrasi, vazgeçilmez tek ey
var demokrasi. Aile içinde demokrasi 
olursa kad na iddet dedi imiz olgu 
ortadan kalkar. E itimde demokra-
si olmal . Üniversite kendi dekan n
seçebiliyor mu? Rektör seçiminde 
hocalar n söz hakk  var m ? Biz rek-
tör seçimini Çankaya’ya b rak yoruz.
Ne alakas  var Çankaya ile rektör 
seçiminin? En önemlisi de i yerinde
demokrasi. çinin yönetime kat lma
hakk . çinin yönetimde söz sahibi 
olabilmesi ve öyle sembolik falan 
de il. Bugün TÜS AD Türkiye’nin 
en güçlü i veren örgütüdür. veren
kurulu lar na bak n, bunlar n Türk 
demokrasisiyle ilgili ve yeni anaya-
sa paketi ile ilgili haz rl klar  var-
d r. Bunlar 20 y ld r da demokrasi 
paketleri haz rlarlar. Geçmi  ihtilal 
döneminde de haz rlam lard r, bu 
son zamanlarda da haz rlarlar. im-
di bir konuda bahse girelim. veren
kurulu lar n n demokrasi paketleri-
nin içerisinde “i yerinde demokrasi” 
diye bir bölüm yoktur. Biz demokra-
siyi kendimiz için istiyoruz. Herkes 
kendine demokrat. Benim burada 
yüksek sesle savundu um ey udur:
“ yerinde demokrasi”.

Türkiye’nin istihdam 
yaratamama gibi bir sorunu var. 

sizlik Türkiye’nin en büyük 
sorunlar ndan. sizlerimiz için 
istihdam yaratam yoruz. Bununla 
ilgili ne dü ünüyorsunuz?

Benim dü ündü üm u:

Avrupa’da nüfus eksiye do ru gi-
diyor, nüfus artm yor, ya lan yor.
Bat daki kom u ülkelere ya da AB 
ülkelerine bakarsak, h zl  bir nüfus 
azalmas  görüyoruz. Bat n n göç al-
mamas  mümkün de il. Ancak bat -
n n bundan sonra sokaklar  süpüre-
cek insana de il, e itimli i gücüne
ihtiyac  var. Meslek e itimi görmü
i gücüne ihtiyac  var. Bizim i sizlik
sorununu a abilmemiz için mutlaka 
yurtd na yeniden göç vermemiz 
gerekti ine inan yorum. Bunun da 
altyap s n  olu turmak için meslek 
e itimi vermek, yabanc  dil e itimi
vermek, insan m z  yeti tirmek ge-
rekiyor. Biz meslek e itimi konu-
sunda iki büyük hata yapt k. Bir: 
Cumhuriyet döneminin bence en 
köklü en esasl  ürünlerinden birisi, 
Köy Enstitüleriydi. Biz onu siyasete 
kurban ettik. kincisi; son y llarda
meslek e itimi, meslek liseleri buna 
a rl k verilsin, dedik. Meslek e iti-
mine a rl k verilsin derken, senin 
burada kafan n arkas nda yatan bir 
gizli ajandan var, sen mam Hatip-
leri kastediyorsun. Ya, imdi mam
Hatip falan ayr  bir ey. Ben mam
Hatip’ten bahsetmiyorum, meslek 
e itiminden bahsediyorum. Düz li-
seye çocu u gönderiyoruz. Oray
bitiriyor, sonra de i ik okullara gi-
diyor ve ortal k elinde hiçbir bece-
risi olmayan i siz üniversite mezun-
lar yla dolu. Oysa iyi bir tornac , iyi 
bir tezgah operatörü, iyi bir i  ma-
kinesi operatörü, iyi bir bilgisayarc ,
iyi bir tamirci, bunlar n kazand
para bugün di er sektörlerde beyaz 
yakal lar n ald  maa lardan az de-
ildir, daha fazlad r.

Zaten göç vermeyi b rak n, biz 
bu insanlar  yeti tirirsek kendi 
talebimizi gidermi  olaca z.
Türkiye’nin de ara eleman ihtiyac
çok fazla.

Sendika olarak zaman zaman bu 
tür giri imleriniz var. Gezdi im yer-
lerde organize sanayi bölgelerinde 
görüyorum. Ankara’daki organize 



76

sanayide de gördüm. Yine i çi i ve-
ren i birli iyle aç lan meslek kursla-
r , meslek okullar , projeler var. Hat-
ta o projeler AB’den falan da destek 
al yor. Bence onlara a rl k vermek 
laz m. u anda veriliyor ama yeterli 
de il. Bir de y llar n ihmali var.

Tabi bir anda giderilebilecek 
bir aç k de il, maalesef. 
Özelle tirmelerle ilgili ne 
dü ünüyorsunuz. Özelle tirmeler
sonucu birçok insan birdenbire 
i siz kal yor.

Özelle tirme ça n ihtiyac .
Önemli olan burada verimliliktir. -
letmenin verimli olarak yönetilmesi, 
yürütülebilmesidir. Özelle tirmede
amaç en fazla paraya satar m de il,
özelle tirmenin sosyal boyutunu ih-
mal edemeyiz.

Van’da deprem oldu gittim, gör-
düm. Türkiye’de Van’a depremden 
sonra en fazla giden gazeteciyim. 
Önümüzdeki günlerde yine gidece-
im. Mesela biz Van Et’i özelle ti-

rirken i in sosyal boyutunu ihmal 
ettik. Türkiye’nin baz  bölgelerinde 
do uda, güneydo uda kamu iktisa-
di te ebbüsleri dedi imiz i letme-
lerden kar beklemeyelim. Ona bir 
sosyal araç diye bakal m. Efendim 
zarar ediyor deniyor. Peki özelle -
tirdin belirli bir fiyata. Ertesi gün 
i çiyi i ten ç kart yor. Daha sonra 
da biz devlet olarak hangi fonlardan 
olursa olsun, fakir fukara fonu ya da 
bilmem u vak f fonu de il, gene biz 
devletin fonlar ndan onlar n evine 
erzak da t yoruz, kömür veriyo-
ruz. Bir taraftan al yoruz, bir taraftan 
veriyoruz. Sonuçta de i en bir ey
yok, bu bir. kincisi özelle tirmeyi
Almanya da yapt , ngiltere de yapt ,
bütün ülkeler yapt . Gerekirse unu
dediler, “Bu fabrikay  sana 1 marka 
veriyorum. Hatta buray  büyütmen 
için sana i letme sermayesi olarak 
bankadan kredi de temin edece im,
onu da verece im. Ama i çi say s -
n  art racaks n”. Almanya-Polonya 
s n r nda duvarlar y k lmadan önce 

Do u Almanya döneminde para üt
fabrikas  olarak kullan lan bir fabri-
ka, bu ekilde 1 marka özelle tirildi.
Özelle tirmeden de oray  bir Türk 
ald . Her türlü kolayl  gösterdiler, 
banka kredisi deste i de verdiler. 
“Yeter ki bu fabrikay  büyüt” dedi-
ler. “Daha modern hale getir ve bu 
fabrikada daha fazla insan çal s n”
dediler. O fabrika o Türk taraf ndan
geli tirildi, büyütüldü. Gittim, gez-
dim. O fabrikada Airbus uçaklar n n
iç giydirmesi yap l yordu. nan lmaz
bir mucizedir. Biz özelle tirmede
i in o boyutunu göz ard  ettik. Özel-
le tirilen tesislerin bir k sm n n ara-
zisi k ymetliydi. Fabrikay  da dört 
gün sonra kapatt lar, i çiler d ar da
kald . O yerlere de binalar yapt lar.

in o taraf na pek dikkat edilmedi. 
Oraya dikkat edilmesi gerekirdi.

Demokrasinin alfabesi uzla ma-
d r. E er Tekel i çisi eylem yap yor-
sa, ona k zmak, ba rmak ya da sen 
bana kar s n diye küsmek, ötele-
mek, d lamak de il, “gel bir de seni 
dinleyeyim” onu diyebilmek önem-
lidir.

Turgut Özal Ba bakan olduktan 
sonra, kendisi de daha önce i veren
sendikas n n genel sekreterli ini,
profesyonel yöneticili ini yapm
falan, i çi hareketine biraz kar yd .
Anavatan iktidar  döneminde TÜRK-

 Kongresine kendisi de bakanlar
da kat lmad . Ama daha sonra Tur-
gut Bey hatas n  anlad . lk kez Tur-
gut beyin bir bakan  Mükerrem Ta -
ç o lu Çal ma Bakan  oldu unda
TÜRK- ’in kongresine gitmi tir ve o 
zaman da baya  çekinerek gitmi tir,
yuhalanmaktan korkmu tur. Yuha-
lanmad , alk land .

TÜRK- ’le ilgili bizimle 
payla mak isteyece iniz an lar n z
var m ?

Malik Yolaç’ n Ak am Gazetesi 
olay  var. Malik Bey s k nt ya gir-
mi ti, art k maa lar  ödeyememe 
noktas na gelmi ti. Bir dönemde 
1960’l  y llarda, Hürriyet ve Ak am

Türkiye’nin en yüksek iki tirajl  ga-
zetesiydi. Ankara Temsilcisi lhami
Soysal’d . Gazetenin yazarlar ndan
birisi Çetin Altan’d . Benim de ilk 
yazarl k tecrübem oradad r. Haftada 
iki gün Madalyonluk Dersi diye bir 
kö ede ba lam t m, bir taraftan ga-
zetenin muhabiriydim. Ama gazete 
geri geri gidiyordu art k. Maa  öde-
yemiyordu. Gazetenin maa  ödeme-
di i noktada TÜRK-  devreye girdi. 
Bizim maa lar m z  ödedi. Daha son-
ra Malik Yolaç’ n art k devam edebi-
lecek hali yoktu. TÜRK-  gazeteyi 
sat n ald  ve bir süre ç kard . Ama 
TÜRK- ’in i i gazete ç karmak de-
ildi. Bir an önce elden ç karmas  ge-

rekiyordu. Bu gazeteyi ç karabilecek
ekibe devretmesi gerekiyordu.

Gazete TÜRK- ’e geçti i zaman 
bana gazetenin Ankara Temsilcili-
i teklif edildi. Geri geri giden bir 

gazetede u koltukta veya bu kol-
tukta olsan z ne olacak, olmasan z
ne olacak? 1971 bahsetti im tarih. 
O tarihte beni de ba ka gazeteler-
den istiyorlard . Hürriyet, Milliyet, 
Tercüman istiyordu beni. K smet
Tercüman’m . Tercüman’a geçtim. 
Geçtikten sonra Seyfi Bey beni ara-
d , “Yavuzcu um görü elim” dedi. 
Gittim. “Sen ayr ld n ama bizim 
dostumuzsun. Bir de sen çal an bir 
insans n. Birkaç ay buradan maa n
almam s n. Senin çal an bir insan 
olarak ma dur olman  dü üneme-
yiz” dedi. Benim tazminat m TÜRK-

 taraf ndan ödendi. Daha sonra ga-
zete batma sürecine girmi ti, gazete 
çal anlar , geç ödenen maa lar n fa-
izini almak için dava açt lar. Gazete 
çal anlar n n avukatl n  da Önder 
Sav yapt . Önder Sav mahkemede 
savunmas n  yaparken “Yavuz Do-
nat ayr lm , tazminat  da TÜRK-
taraf ndan ödenmi . Ama Yavuz’a 
da o maa n faizi ödenmelidir” dedi. 
Hakim, “ yi ama Yavuz Bey alaca-

n  alm , hiçbir alaca m yoktur 
diye ibraname de imzalam ” deyin-
ce Sav da, “Tazminat n  alabilmek 
için imzalam , o bölümünü almad
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paran n” dedi. Bu arada TÜRK- ’in
avukat na soruldu, Ümit Teoman’d
zannediyorum TÜRK- ’in avukat .
Dedi ki; “Ben TÜRK- ’in avukat -
y m fakat Önder Sav’ n dedi ine ka-
t l yorum Yavuz Donat’ n da bizden 
bu alaca  vard r.” TÜRK- ’e dönüp 
Demirsoy ve Halil Tunç’a, “Biz bu 
paray  Yavuz Donat’a ödemeyebi-
liriz. Mahkemede de o ekilde bir 
savunma yapabilirdim. Ama biz sen-
dikay z. O para Yavuz’un hakk d r.
Ödememiz laz m” dedi inde, bana 
ilave bir para ödediler. O parayla o 
tarihte Eski ehir yolunda bir arsa 
alm t k. Önder Sav o davada benim 
avukat md . Fakat TÜRK- ’in avu-
kat  sanki benim avukat mm  gibi 
hukukumu savundu. Böyle bir sen-
dikal anlay tan geliyoruz.

Halil Bey’i unutamam. Makam 
arac  bir Volkswagen’di. O kaplum-
ba a dedi imizden ve arabay  da 
kendi kullan rd . Halil Bey çok güçlü 
bir sendikac yd . Yeri gö ü inleten 
bir sendikac yd . zmir’de alter in-
diren bir sendikac yd . Korumayla 
falan dola mazd , gösteri i yoktu.

Siyasetçilerle ilgili an lar n z…

1961’de smet nönü koalisyon 
hükümetine Ba bakan olunca, Ça-
l ma Bakanl na Bülent Ecevit’i 
getirdi. Bülent Ecevit’in siyasette ilk 
parlad  dönem Çal ma Bakanl
dönemidir. Grev ve toplu sözle me
hakk  vermi ti i çiye. O yüzden Ka-
rao lan olmu tur. Yani karizmatik 
Zonguldak milletvekilli i oradan 
gelir.

Sonra nönü Hükümetleri sona 
erdi. 1964’de Süleyman Demi-
rel Adalet Partisine Genel Ba kan
oldu. 1965’te Adalet Partisi tek ba-

na iktidara geldi. Süleyman De-
mirel Ba bakan oldu. Süleyman 
Demirel’in ilk Çal ma Bakan hsan
Sabri Ça layangil’dir. hsan Sabri 
Ça layangil’e Çal ma Bakanl  söy-
lenince “Ben ameleleri bilirim, ame-
lelerle ilgilenece im” deyince ina-

n lmaz bir tepki ald . “ çiye amele 
diyor bu” diye. Halbuki, Amele Bir-
likleri hala var, Zonguldak’a gitti i-
niz zaman görürsünüz. Hatta onlar n
Ankara’daki misafirhanelerinin üs-
tünde koskoca yazar “Amele Birli i”
diye. Ama amele deyince halk ara-
s nda böyle sanki bir ikinci s n f gibi, 
bir a a lama var gibi alg lan yor.
“Bakan bizi a a lad ” diye k yamet
kopmu tu. hsan benim dostumdur. 
“Yavuzcu um, ben ne dedim, yan-
l  yapmad m ki, ben amele dedim” 
dedi. Dedim ki, “Say n Bakan o es-
kidendi. Art k literatür de i ti. Art k
lisan n  de i tireceksin, bundan son-
ra i çi diyeceksin”.

Benim insanlarla en fazla dost-
lu um, onlar görevden ayr ld ktan
sonrad r, Süleyman Demirel dahil. 
1980’de htilal olup da liderleri hiç 
kimse aramad  zaman ben dördü-
nü de Hamzakoy’dan arayan insan-
d m. Süleyman Bey’i ve di er liderle-
ri aray p “Bir ihtiyac n z var m , sizin 
için yapabilece im bir ey var m ” di-
yen bir insan m. Benim onlarla dost-
lu um oralardan o tarihlerden geli -
mi tir. Bu bir siyasi yat r m falan da 
de ildir. Kimin nereye gelece i belli 
de ildir. Sürgüne gitmi  bir siyasetçi 
dönüp dönmeyece i belli de ildir.

Ama döndüler. Demirel Cumhur-
ba kan  oldu, Ecevit Ba bakan oldu, 
Erbakan Ba bakan oldu. Türke  de 
dahil hepsi benim dostumdur. Dön-
dükten sonra dördü de bana te ek-
kür etmi lerdir. Dördüyle de kar -
l kl  sayg , sevgi ve güven içerisinde 
ili kimiz devam etmi tir.

Sendikac lardan Halil Bey do aya
merakl yd . Ankara yak nlar nda çok 
güzel bir bahçesi vard , orada gül ye-
ti tirirdi. Ziyaretine giderdim. Ölene 
kadar da Halil Bey’le dostlu umuz
devam etmi tir.

Mustafa Ba o lu daha bu yak n-
larda öldü. Geç evlendi. Zannediyo-
rum Samsun’dan evlenmi ti. Evlilik 
tarihini falan bilirim. 12 Eylül döne-
minde, yasakl  dönemde sendikac la-
r  toplay p Süleyman Demirel’in evi-
ne götürürdü Mustafa Ba o lu, vefal
bir insand . Daha sonra da Süleyman 
Demirel Cumhurba kan  olunca onu 
Cumhurba kanl  dan man  yapt .
Ama daha sonraki süreçte de ters 
dü tüler ayr ld lar.

An lar m o kadar çok ki, hepsi-
ni burada anlatmak mümkün de il,
tüm sendikac  dostlar ma sevgilerimi 
gönderiyorum, size de çok te ekkür
ediyorum.



Gerek dünyada ve gerekse 
Türkiye’de milyonlarca ka-
d n, i  ortamlar nda erkek-

lere göre daha a r sa l k ve güvenlik 
riski alt ndad r. Çünkü kad nlar n
fizik, fizyolojik ve psikolojik, yap -
lar n n önemli farkl l klar göster-
mesine kar n i  ko ul ve ortamlar
büyük bir ço unlukla erkeklere göre 
düzenlenmektedir.  ortamlar nda
kad nlar n cinsiyetlerinden dolay ,
sunuk kald klar  risklerin ba l calar
öyle s ralanabilir:

 Kad nlar n beden ölçüleri er-
keklerden daha küçük olup, 
erkeklere göre daha k sa, daha 
hafif ve daha az kasl d r. Buna 
kar l k hemen bütün makine 
ve i lerin ergonomik ölçüleri 
erkeklere göre ayarlanm t r.
Bu yetmezmi  gibi, bireysel 
koruma malzemelerinin bü-
yük ço unlu u erkek ölçüle-
rine göre yap lm t r,

 Kad nlar genellikle erkekler 
taraf ndan ye lenmeyen i ler-
de çal rlar,

 Birçok kimyasal kad nlarda
daha dü ük doz ve sürede 

daha a r sa l k sorunlar na
yol açar,

 ya am nda kad n inisiyatifi 
erkek inisiyatifine göre daima 
daha az belirleyicidir (gen-
der),

 Kad nlar düzenli olarak mens-
türasyon görür ve her ay n
belli günlerini bu fizyolojik ve 
psikolojik konumda ya arlar,

 Kad nlar gebelik lo usal k ya-
ar ve annelik yaparlar,

 Kad nlar n menapozu erkek-
lerin andropozuna göre çok 
daha a r ya an r.

Daha birçoklar  eklenebilecek 
yukar daki listede verilen nedenler-
le kad nlar, günlük ya amda oldu u
gibi, i  ortamlar nda da erkeklerden 
hem daha a r hem de daha farkl
sa l k ve güvenlik riskleri ile kar
kar ya kal r. Bundan ötürü de, ba ta
kad n i çilerin kendisi, i yeri hekim-
leri, sendikalar ve i verenler bu ko-
nuyu kesinlikle ihmal etmemelidir. 

yeri ve ülke düzleminde i  sa l
- güvenli i programlar  yap l r ve 
yürütülürken daima kad n çal anlar
ile ilgili etmenlere dikkat edilmeli-
dir. Daha i e giri  muayenelerinden 
ba layarak bir yandan klasik (her iki 
cinsiyet için de gerekli olan) periyo-
dik izlemelerde kad nlar n farkl l k-
lar  göz önünde bulundurulurken 
öte yandan da bu izlemelere kad na

özgü periyodik izleme programlar -
n n entegre edilmesi konusuna ayr
bir özen gösterilmelidir.

Makine, i  ve i yerlerinin genel-
de erkek beden ölçü ve gücüne göre 
dizayn edilmi  olmas  ayn  makineyi 
kullanan ayn  i i yapan ya da ayn  i -
yerinde çal an kad nlar n erkeklere 
göre daha a r i  yap yor konumda 
olmas  sonucunu do urur. Makine 
ve insan arakesitleri dolay s  ile de 
komuta kontrol i lemleri hem ant-
ropometrik ölçüler hem de kas gücü 
aç s ndan kad nlar  zorlar. Bundan 
ötürü hemen istisnas z tüm kad n
çal anlarda i e ba l  olarak eklem 
ve kas (özellikle boyun, omuz, s rt,
el-bilek, diz ve ayak) a r lar  erkek-
lerden kat kat daha fazlad r. Bunlar 
genellikle göze görünmeyen, ölüm, 
sakatl k ya da di er hastal klar gibi 
istatistiklere yans mayan sorunlar-
d r. Bu nedenle de her anlamda ih-
mal edilirler. Bu tür yak nmalar n
s kl  ve fazlal  sa l k çal anlar
ve i yeri hekimlerinde kad nlara
kar  adeta bir duyars zl k olu turur
ve görmezlikten gelme ya da basit 
palyatif reçetelerle geçi tirme al -
kanl  kazand r r.

Tezgah ölçüleri, malzeme a r-
l klar  ve kas yorgunlu u nedeniyle 
kad nlar daha s k malzeme dü ürür
ve bunun olumsuz sonuçlar na daha 
çok maruz kal rlar. Sorumlu ki i ve 
kurullar konuyu bir sa l k ve gü-

Prof. Dr. Recep AKDUR
Ankara Üniversitesi T p Fakültesi
Halk Sa l  Anabilim Dal
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venlik sorunu olarak alg lamak ve 
ele almak yerine kad nlar n daha 
dikkatsiz, “sakar” olduklar  gibi bir 
yakla m sergilerler.

Kad nlar n erkeklerin tercih et-
medi i temizlik vb hizmet i lerinde
çal t r lmas  onlar n kimyasallarla 
daha s k temas etmelerine bundan 
ötürü de erkeklere göre daha s k cilt 
sorunlar  ya amalar na neden olur. 
Bu tür cilt yak nma ve sorunlar n
s k s k dile getirmeleri onlar n ciltle-
rine daha dü kün olduklar eklinde
bir alg lanmas  dolay s  ile de bu i-
kayet ve sorunlar na duyarl  davra-
n lmamas  sonucunu do urur.

Olay n gender boyutu bir yana 
b rak l r ise, buraya kadar söz konu-
su edilen sorunlar asl nda do rudan
cinsiyete ba l  sorunlar da de ildir.
Ba ka bir anlat mla ayn  konumda 
olmalar  halinde erkek kad n fark 
etmeksizin tüm çal anlar ayn  sa -
l k ve güvenlik sorunlar n  ya arlar.
Çünkü sorun özünde bir cinsiyet 
sorunu olmaktan çok i  sa l  ve 
güvenli ine özelikle de ergonomiye 
özen göstermeme sorunudur. Ergo-
nomiye özen gösterilmeyen bir i
yerinde, ortalaman n alt nda boy ve 
kiloya (bodur ve zay f) erkek i çiler
de yukar da özetlenen ve kad nlar n
ya ad  türden sorunlar  ya arlar.
Benzeri bir ekilde hijyene özen gös-
terilmeyen bir temizlik i inde çal -
an ve sürekli kimyasallarla temas 

eden erkekler de kad nlarla ayn  tür-
den cilt ikayetleri çekerler.

 ortam nda ya anan ve do -
rudan kad n cinsiyetine özgü olan 
riskler daha çok, menstürasyon, ge-
belik, lo usal k, emziklilik, annelik 
ve menapoz gibi kad nlar n üreme 
i levlerinden ileri gelir. Bunlar n
içinde de gebelik hem kad n çal an
hem de karn ndaki çocu u olum-
suz etkilemesi nedeniyle en önemli 
oland r. Bu nedenle de çal ma ya a-
m nda kad n sa l  denilince üze-
rinde ayr ca ve önemle durulmas
gereken bir konudur.

Her eyden önce i  ortam  kad n
çal anlar n gebelik olay ve olas l -
n  hem özgürce ya ayabilece i hem 
de özgürce-çekinmeden aç klayabi-
lece i bir iklime sahip olmal d r. Bu 
ba lamda tan  olanaklar ndan kolay-
ca yararlanabilece i ve gebe olmas
halinde ilgililerden gerekli sa l k ve 
güvenlik korunmas n  isteyebilece i
bir ortam olmal d r. Gebelik tan -
s  ile birlikte, i  sa l  ve güvenli-
i sistemi gebeye özel bir koruma 

program  ba latmal , derhal çal -
mas  sak ncal  i  ve alanlardan uzak-
la t r larak, gerekir ise i  de i imi
yap lmal d r. Özellikle uzun saatler 
devam eden, kas gücünü gerektiren, 
sürekli yinelenen, kramp ve kas lma
yaratan pozisyonda yap lan i lerden,
gece vardiyalar ndan, stresten, gü-
rültüden, mü teri iddetinden, a r
s cak, yemek de dahil her türlü ko-
kudan, kaygan ve slak zeminli alan-
lardan, radyasyon ve toksik kimya-
sallardan uzak bir alana al nmal d r.

Gebe çal anlar için, tan  günün-
den itibaren, gebelere özgü periyo-
dik t bbi izlem program  tam uygu-
lanmal d r. yeri sa l k ve güvenlik 
birimi bunu yapacak olanak ve ye-
tenekte de il ise ba ta aile hekimi 
olmak üzere, di er sa l k birimleri 
ile e güdüm sa lanmal  ve izlem-
ler i yeri hekimi ile di er kurulu -
lar taraf ndan entegre bir biçimde 
yürütülmelidir. Kad n çal ana bu 
kontrollerini yapt rmas  için izin 
gere inde de ula m sa lanmal d r.
Zaman  geldi inde do um öncesi ve 
sonras  izinlerini eksiksiz kullanma-
l  ve i yerinden ayr  oldu u bu süre 
ona i yerinde herhangi bir ey kay-
bettirmemelidir. Emzirme dönemin-
de özgürce bebe ini emzirebilmesi 
için ba ta izin olmak üzere her türlü 
imkan tan nmal d r.

Ev, annelik ve i  üçgeni aras n-
da ya ad klar  sorumluluk ve stres 
nedeniyle bir yandan dikkati daha 
da n k olan kad n çal an öte yan-
dan da bu üçlünün yaratt  bask
nedeniyle yo un ba  a r s  ve ank-

siyete ya ar.  ortam  kad nlar n bu 
üçgendeki i levlerini rahatça kar -
layabilece i olanaklar sa lamal d r.
Anneli ini en rahat ya amas  ve an-
nelik anksiyetesini en aza indirmek 
için i yeri kre i çok önemlidir.

Sonuç ve özet olarak; ba ta ILO 
sözle meleri olmak üzere uluslarara-
s  sözle melerde ve ulusal yasalarda, 
kad n çal an n sa l k ve güvenline 
ili kin birçok düzenleme getirilmi
olmas na kar n, bunlar günlük ya-
ama yans mamakta ve kad nlar n

i yerlerinde cinsiyetlerine ba l  ola-
rak daha a r güvenlik ve sa l k so-
runlar  ya amas  önlenememektedir. 
Düzenlemeleri ya ama geçirme ve 
kad nlar n i yerlerinde erkeklerden 
daha a r güvenlik ve sa l k sorun-
lar  ya amas n  önlemede iki anahtar 
ki i vard r. Bunlardan biri kad n ça-
l an iken di eri de i yeri hekimidir. 
Kad n çal an haklar n n bilincinde 
olmak ve onu her kademede (i yeri
sendika vb) talep ederek savunmak-
tan sorumludur. yeri hekimi ise 
bunlar  gözetmekten sorumludur. 
Ayr ca i yeri hekimi yukar da ba l -
cas  özetlenen sorunlar  i verenden,
sendikadan ve hatta çal an n ken-
disinden daha iyi bilen ki idir. Ko-
nuya daha duyarl  yakla arak, hem 
taraflar  bilgilendirmek hem de t bbi
yetkilerini kullanmak sureti ile ka-
d nlar n i yerlerinde ya ad klar  so-
runlar  önemli oranda azaltabilir.

Yararlan lan Kaynaklar

ABC of women workers’ rights and gender 
equality International Labour Office Ge-
neva

Forastieri V: Informat on Note On Women 
Workers And Gender Issues On Occupa-
t onal Safety And Health Safework Inter-
national Labour Office

Health And Safety For Women And Ch ldren,
http://actrav.itcilo.org/actrav english/
telearn/osh /wc/wcmain.htm (Eri im 21 
Ocak 2012)

Pregnancy at work http://www.business-
link.gov.uk/ bdotg/action/detail?itemId 
=1080898378&type=RESOURCES ( Eri-
im 21 Ocak 2012)

Women’s health and safety; http://www.uni-
son.org.uk/acrobat/12091.pdf (Eri im 21 
Ocak 2012)
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Ev-Eksenli Çal an Kad nlar 2. Ülke Konferans
celikle talep ediyoruz. Konferansta 
ula t m z önemli sonuçlar ve ta-
leplerimiz özetle öyledir:

 – Ev-eksenli çal an kad nlar
olarak, öncelikle, ev-eksenli 
çal an kad nlar  dayan ma
ve örgütlenmemize kat lmaya
ça r yoruz.

 – Görünmezlik sorunumuzun 
a labilmesi için kamu kuru-
lu lar  ve yerel yönetimlerin, 
üniversitelerin ara t rma ve 
duyarl l na çok ihtiyac m z
var.

 – çi sendikalar n n ev eksenli 
çal ma ve ev eksenli çal an-
lara duyarl  hale gelmesini, 
bu alanda çal malar yapmas -
n  ve bizimle i birli ine özen 
göstermesini istiyoruz.

 – Uluslararas  kurulu lar n
Türkiye’ye verdi i desteklerin 
görünmezli imizi azaltacak 
program ve projelere yönlen-
dirilmesini istiyor, bekliyo-
ruz.

 – Devlet politikalar nda görü-
nür olmay , taleplerimize ce-
vap bulmay , kamu kurum 
ve kurulu lar n n ev-eksenli 
çal maya ili kin ve ev-eksenli 
çal an kad nlar n çal anlar
olarak haklar n  geli tirecek
çal malar nda sosyal taraf ola-
rak muhatap ve i birli i içinde 
olmay , ayr ca kamunun ken-
di aras nda e güdüm içinde 
olmas n  istiyoruz. Kamunun 
kad n-erkek e itli i amaçl  ve 
ev-eksenli çal an kad nlarla
ilgili birimler olu turmas n
ve bu birimlere bütçe ay rma-
s n  bekliyoruz.

Bu çal malar içinde;

 – Ev-eksenli çal maya ili kin
tan mlar n ortakla t r lmas  ve 
standartla t r lmas na,

 – Ev-eksenli çal anlara ili kin
veri taban n n olu turulmas -
na,

 – Örgütlenmemizin kolayla t -
r lmas  ve kooperatiflerimizin 
desteklenmesi için yasal ve bü-
rokratik s k nt lar n, mali yük-
lerin azalt lmas na, örne in
vergi muafiyetlerinin sa lan-
mas na, fuarlarda standlar n
ev-eksenli çal anlar kurulu -
lar na ücretsiz ya da çok dü-
ük ücretle verilmesine;

 –  ve sosyal güvenlik yasala-
r nda gerekli düzenlemeler 
yap larak, ödeyebilece imiz
düzeydeki primlerle emekli-
lik, sa l k ve i  sa l  ve gü-
venli imizin sa lanmas na;

 –  arama ve bulmakta kamu-
nun bizi gören göze kavu tu-
rulmas na;

 – Kamunun tüm çal malar n n
cinsiyete duyarl  hale getiril-
mesine;

öncelik verilmesini istiyoruz.

Konferans m z kat l mc lar  özel-
likle yerel yönetimlerin ev-eksenli 
çal ma ve ev-eksenli çal an kad n-
lar n sorunlar n n çözüme kavu -
turulmas nda ciddi sorumluluklar
oldu unda ortakla t . Yukar da be-
lirtti imiz kamu kurulu lar ndan ta-
leplerimize ilaveten, istihdam, kre ,
ya l -hasta bak m hizmetleri, bu hiz-
metlerden ücretsiz ya da çok küçük 
ücretli ve yayg n ekilde yararlana-
bilmemiz, kay tl  hale gelmemiz ve 
sat  imkânlar m z n art r lmas nda,
malzeme al m ndan ürün geli tirme-
ye, pazar yerlerinde görünür nokta-
larda sat  imkân  sa lamaktan da-
n manl k hizmetlerine kadar birçok 
ihtiyac m z  yerel yönetimlerin sa -
layabilece ini biliyoruz. Beklentimiz 
onlar n da bu sorumluluklar n  sa-
hiplenmeleridir.”

Ev-eksenli çal ma, tüm dünyada 
oldu u gibi ülkemizde de yay-

g nla makta olan bir çal ma ekli.
Tekstil, tar m, g da, dokuma gibi ge-
leneksel alanlara ek olarak, otomo-
tiv, elektronik, ambalaj gibi modern 
sektörlerde de yayg nla yor. Ev-ek-
senli çal anlar, kendi evlerinde ya 
da evlerinin uzant s  olan yerlerde 
bazen fason (parça ba ) i lerde ara-
c lara, bazen konu kom uya ya da 
yak n veya uzak çevreden ald klar
sipari lere, bazen de pazarlarda ve 
dükkânlarda satmak ya da satt rmak
üzere kendi hesaplar na üreterek ça-
l yorlar. Genellikle sigortas z bir 
çal ma türü olan evden çal mada
ne i in ne ücretin garantisi var. Ça-
l anlar n ço unlu u yoksul, bak m
yüklerinden e itim ya da ailevi du-
rumuna kadar birçok nedenle ba ka
i lerde çal ma imkân  bulamayan 
kad nlar.

1999 y l nda olu turulan Ev-
Eksenli Çal an Kad nlar Çal -
ma Grubu, kurulu undan bu yana 
Türkiye’deki ev-eksenli çal an ka-
d nlar n görünürlük kazanmalar ,
örgütlenmeleri, gerek ki isel gerekse 
bir çal an grubu olarak güçlenme-
lerine yönelik çal malar yürütüyor. 
Grup, çal anlar n kendileri için bir 
araya gelebilmelerini sa layan yerel 
atölyeler ve ülke toplant lar  düzen-
liyor. Ortak ve ulusal politikalar n
olu abilmesi için kamu temsilci-
leriyle bir araya gelmeyi sa layan
kamu atölyeleri gerçekle tiriyor.

Ev-Eksenli Çal an Kad nlar 2. 
Ülke Konferans , Ev-Eksenli Ça-
l ma Grubu ve Çözüm Ortaklar
taraf ndan 2-4 Aral k 2011 tarihin-
de Ankara’da gerçekle tirildi. Ülke 
Konferans kat l mc lar  ile birlikte 
ekillendirilen Sonuç Bildirgesinde 
u görü lere yer verildi:

“Türkiye’nin henüz taraf olmad -
 ILO’nun 177 say l  Evde Çal ma

Sözle mesi’nin onaylanmas n  ön-
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Kalk nmada Kad n Eme i
“erkek” olman n getirdi i fiziksel 
üstünlük ya da güç, yine biyolojik 
olarak “kad n” olman n toplumda 
ve çal ma hayat nda ezilmesine ne-
den oluyor. Ayr ca bu durum, kad n
eme inin görünmez k l nmas n  da 
beraberinde getiriyor. Kad nlar n
e itimde, istihdamda, ekonomide 
ve toplumun her alan nda erkeklerle 
e it olarak yer alabilmesi, toplum-
sal cinsiyet e itli inin sa lanmas  ile 
mümkün olabilir.

Son dönemlerde kad nlar n
toplumsal ve çal ma hayat ndaki
sorunlar na ili kin daha fazla çal -
malar yap lmaktad r. Ancak kad n
eme i ve ülkenin kalk nma düzeyine 
ili kin çal malar yetersizdir. Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi Çal ma Ekonomisi ve Endüstri 
li kiler Bölümü Ö retim Üyesi Prof. 

Dr. Gülay Toksöz, “Kalk nmada Ka-

d n Eme i” konulu kitap ile bu ko-
nudaki eksikli i giderecek nitelikte.

“Kalk nmada Kad n Eme i” ba -
l kl  kitapta özellikle a a da yer alan 
sorular n yan tlar  bulunmaktad r:

 – Kapitalist kalk nma sürecinde 
kad n eme inin rolü ve kal-
k nman n eme ine etkisi ne 
olmu tur?

 – Kad nlar n hane içinde harca-
d  emek toplumsal ya am n
sürdürülebilirli i aç s ndan
nas l bir rol oynamaktad r?

 – Farkl  büyüme modellerinin, 
örne in ithal ikameci sanayi-
le me dönemi ile ihracata yö-
nelik sanayile me döneminin 
kad n eme i ve istihdam  aç -
s ndan farkl l klar  nelerdir?

 – Kad nlar n e itim ve gelir ge-
tirici istihdam imkânlar na

eri imlerini ve dolay s yla
kalk nman n olumlu etkile-
rinden yararlanmalar n  ön-
leyen patriarkal tahakküm 
de i ik co rafyalarda ne tür 
farkl l klar göstermektedir?

 – Kapitalizm ve pat-
riarka aras nda nas l bir et-
kile im vard r?

Toksöz kalk nmay , “bir 
toplumda insanlar n s n f,
cinsiyet, rk, etnik köken, 
din vb. fark  gözetmeksizin, 
insan onuruna yak an bir 
ya am düzeyi sürdürmek 
için yürütülen çal malar”
olarak tan mlam t r. Tok-
söz ayr ca, kad nlar n, ken-
di ya amlar  üzerinde söz 
sahibi olmas n n, siyasetin 
yap ld  tüm yap larda e it
temsil edilmelerine ve her 
türlü politik karar n olu u-
munda yer almalar na ba l
oldu unu belirtiyor.

Her alanda ötelenen, itilen, top-
lumda sadece “anne” ve “e ”

olarak görülen ve “birey” olarak gö-
rülmeyen kad n! Erkek egemen top-
lumlarda her platformda geri planda 
tutulan kad n! E itimde ikinci pla-
na at lan kad n! Çal ma hayat n-
da, siyasette ve sendikalarda sadece 
olmas  gerekti i varsay larak, söz 
konusu yap lar n karar alma süreç-
lerinde ve yönetimlerinde etki gücü 
olmayan kad n! Ücreti aile bütçesine 
katk  olarak dü ünülen kad n! Ba-
k m hizmetlerinin ve ev i lerinin tek 
sorumlusu olarak addedilen kad n!
iddetin her türüne maruz kalan ve 

öldürülen kad n! “Dünyada o kadar 
sorun var, bir sizin sorununuz kusur 
kalm t !” denilerek sorunlar  göz 
ard  edilen kad n! Ekonomide ise 
esamesi okunmayan yine kad n!

Görüldü ü üzere her yerde ve 
her platformda kad n yok 
say l yor. Geçim sorunu er-
ke in sorunu olarak görü-
lüyor. Bu yüzden erkeklerin 
çal ma hayat nda yer almas
olmazsa olmazken, kad n n
çal ma hayat nda yer alma-
s , genellikle ailenin geçim 
s k nt s yla ba lant l  ola-
rak de i ebiliyor. Hal böyle 
olunca, kad n n okumas n n
ve kariyer sahibi olmas n n
da bir önemi kalm yor. Er-
kek üretim sürecinde yer 
al rken, kad n hane içeri-
sinde yeniden üretim süre-
cinde bulunuyor. Kad n ‘ev 
ekonomisi’nden sorumlu 
tutulurken, erkek ülke eko-
nomisinin bir parças  olarak 
görülüyor. Bu nedenle de ka-
d n n ad  kalk nma sürecin-
de yer alm yor.

Burada toplumlar n cin-
siyete bak n  irdelemek 
gerekiyor. Biyolojik olarak 



Mustafa Ba o lu’nu Kaybettik

Türkiye Sa l k çileri Sendikas ’n n 50 y ll k Genel Ba kan , Kon-
federasyonumuz eski Genel E itim Sekreteri Mustafa Ba o lu, 31 
Ocak 2012 günü sabah saatlerinde vefat etti. 

Bir süredir solunum yetmezli i te hisi ile Ankara Türkiye Diyanet 
Vakf  29 May s Hastanesi yo un bak m ünitesinde yatmakta olan Ba o lu,
1 ubat 2012 günü Hac  Bayram Camii’nde k l nacak ö le namaz n  mü-
teakip Tacettin Dergah ’nda defnedildi. Cenazeye TBMM Ba kan  Cemil 
Çiçek, Ba bakan Yard mc s  Bülent Ar nç, Gümrük ve D  Ticaret Baka-
n  Hayati Yaz c , Ula t rma Bakan  Binali Y ld r m, TÜRK-  Genel Mali 
Sekreteri Ergün Atalay ve Genel E itim Sekreteri Ramazan A ar kat ld .

Ba o lu, 1963 y l nda kurucu üye olarak sa l k i kolunda sendikac l -
a ba lad . lk Genel Kurulda Kurucu Genel Ba kanl na seçildi. zmir’de

ayn  i kolunda kurulu olan ba ka bir sendikayla birle meyi sa lamak
amac yla Genel Ba kanl ktan istifa etti. 1964 y l nda yap lan genel kurulda Genel Sekreterli e, 1965 
y l nda yap lan genel kurulda ise Genel Ba kanl a seçildi.

1986 ve 1989 y l nda yap lan Genel Kurullarda iki dönem üst üste TÜRK-  Genel E itim Sekreter-
li ine getirildi. 

1977 Genel Seçimlerinde Adalet Partisi Ankara Milletvekilli ine seçildi. 15 Eylül 1994’de dönemin 
Cumhurba kan  Süleyman Demirel taraf ndan, Cumhurba kanl  Ba dan manl na getirildi.

Ba o lu 2011 y l nda yap lan Türkiye Sa l k çileri Sendikas  Ola an Genel Kurulu’nda aday olma-
yarak 50 y ll k aktif sendikac l k hayat n  sonland rd .

TÜRK-  Yönetim Kurulu,  Ba o lu’nun vefat n n ard ndan yapt  yaz l  aç klamada, ya am n  i çi
hak ve özgürlükleri mücadelesine adayan Mustafa Ba o lu’na Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve 
sendikal camiaya ba sa l  diledi.
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Sendikac  Milletvekilleri yaz
dizimizin bu bölümünde 1960 
sonras n  ele alaca z. 1960’da 

Kurucu Meclis üyeli ine ve 1961 ve 
1965 seçimlerinde Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu üyeliklerine 
seçilen ve 1969 seçimlerine kadar 
görev yapan sendikac  ve i çileri in-
celeyece iz.

Dönem içinde yasama organla-
r na seçilen ve atanan sendikac lar
üç bölümde ele al nabilir: Kurucu 
Meclis, Millet Meclisi ve Cumhuri-
yet Senatosu. Kurucu Meclis Te kili
Hakk ndaki Kanuna göre, Kurucu 
Meclis’in Temsilciler Meclisi kana-
d nda mesleki ve sosyal temsil ilke-
siyle seçilecek temsilciler de yer ala-
cakt . “Di er te ekküller ve kurumlar 
temsilcileri ba l ” alt nda seçilecek 
temsilciler aras nda “i çi sendikala-
r  temsilcileri” de say lm t .1 Tem-
silciler Meclisi Seçimi Kanunu ile 

seçilecek temsilcilerin say lar n  ve 
seçim yöntemlerini düzenliyordu.2

Yasa i çi sendikas  temsilcilerinin 
say s n n 6 olmas n  öngörmü tü.
Temsilciler Meclisi’nde öngörülen 
kurumsal ve mesleki temsilin da -
l m n n nesnel bir ölçüte dayanma-

d  aç kt r. A a daki Tablo 1’de 
yer alan da l m bunu aç kça ortaya 
koymaktad r.

Kurumsal/mesleki temsilciler ya-
n nda Kurucu Meclis’e siyasal parti-
ler kontenjan  olarak 49 CHP’li, 25 
CKMP’li üye de girmi ti. Bila, çe itli

Doç. Dr. Aziz ÇEL K
Kocaeli Üniversitesi BF ÇEE  Bölümü
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Sendikac  Milletvekilleri
(1960-1969) - 3

Tablo 1
Temsilciler Meclisi’nde Kurumsal/Mesleki Temsil

Kurum/Meslek Say

Barolar temsilcileri 6

Bas n temsilcileri 12

Eski Muharipler Birli i temsilcileri 2

Esnaf te ekkülleri temsilcileri 6

Gençlik temsilcisi 1

çi sendikalar  temsilcileri 6

Odalar temsilcileri 10

Ö retmen te ekkülleri temsilcileri 6

Tar m te ekkülleri temsilcileri 6

Üniversite temsilcileri 12

Yarg  organlar  temsilcileri 12

Toplam (Kurumsal/Mesleki) 79
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meslek, i çi ve yarg  kurulu lar yla
illerden gelen temsilcilerin de ço-
unu CHP’lilerin olu turmas  ne-

deniyle, CHP’nin Kurucu Meclis’te 
kesin bir say  üstünlü ü sa lad n
belirtmektedir.3 Kurucu Meclis’in 
Temsilciler Meclisi kanad n n üye 
say s  Bakanlar Kurulu üyeleri hariç 
256 idi ve kurumsal/mesleki tem-
sile dayal  79 üyesinin sadece 6’si 
sendikalar  temsil ediyordu. Yarg ,
üniversite, bas n ve baro temsilcile-
rinin say s  ise 42 idi. Kurucu Meclis 
içinde 6 ki ilik sendikac n n temsili 
yüzde 2.3 gibi bir temsiliyet oran na
kar l k gelmekteydi. Bu oran son 
derece dü ük olsa da, 1946-1966 dö-
neminde bir yasama organ ndaki en 
yüksek sendikal temsiliyet oran n n
Temsilciler Meclisi’nde söz konusu 
oldu unu vurgulamak gerekir.4

Temsilciler Meclisi Kanunu’nun 
gördü ü usul çerçevesinde 29 Ara-
l k 1960 tarihinde toplanan Temsilci 
Seçme Kurulu, Temsilciler Meclisi’ne 
kat lacak 6 sendika temsilcisini 
seçti.5 Seçimler oldukça çeki meli
geçti.6 298 delegenin oy kulland
seçimlere 37 aday kat ld .7 Seçim-
ler sonucunda Temsilciler Meclisi 
üyeliklerine i çi temsilcileri olarak 
Ömer Karahasan (101 oy), smail
nan (89 oy), Feridun akir Ö ünç

(79 oy), Abdülkerim Akyüz (71 oy), 
Bahir Ersoy (69 oy) ve Tekin Çullu 
(68 oy) seçildiler.8 Görüldü ü gibi, 
adaylar çok dü ük oylarla seçilmi -
lerdir. Bu tablo sendikac lar aras n-
daki ki isel çeki meler kadar CHP/
DP yar lmas n n bir sonucu olarak 
da görülebilir. Temsilciler Meclisi’ne 
seçilen üyelerden Bahir Ersoy, Tekin 
Çullu ve smail nan CHP’li idi. Ka-
rahasan da “mutedil” CHP’li olarak 
bilinmekteydi. Kerim Akyüz ise DP 
e ilimli bir sendikac d r.9

Seçimin yap ld  toplant ya ka-
t lan Karacagil seçimin DP ve CHP’li 
sendikac lar aras nda büyük çeki -
meye yol açt n  belirterek Akyüz 
ve Ö ünç’ün DP e ilimli delegeler-
ce desteklendi ini ancak Ö ünç’ün

l ml  CHP’li kimli iyle tan nd n
belirtmektedir. Karacagil seçimlerle 
ilgili önemli bir ayr nt ya da yer ver-
mektedir: “Halk Partili Tekin Çullu 
ile DP’li Osman Kum ayn  oyu ald .
Kura çekildi. Demirsoy’un arkas n-
dayd m. Kuradan Osman Kum ç kt ,
Demirsoy kâ d  y rtt  att  ve ‘Tekin 
Çullu’ dedi. tiraz edecek gibi oldum. 
‘ imdi böyle gerekiyor’ dedi.”10 Kara-
cagil, Temsilciler Meclisi seçimi ön-
cesinde DP’li sendikac lar n emniye-
te ça r larak ta k nl k yapmamalar
ve liste ç karmamalar  konusunda 
uyar ld klar n  belirtmektedir.11

çi kanad ndan seçilenler aras nda
DP’lilerin fazla olmas  istenmedi i
anla lmaktad r. Seçimlerin sorunlu 
geçti i TÜRK-  Yönetim Kurulu ra-
porlar na da yans m t r:12

“Alt  i çi temsilcisinin stanbul’da
yap lan seçimleri esnas nda arzu edi-
len olgunlukla hareket edilememi
bulunulmakla beraber seçilen arka-
da lar m z n icra heyetimizle yapt k-
lar  s k  i birli i sayesinde y lllar y l
tahakkukuna çal t m z temel hürri-
yetlerin ve sosyal anlay n zaman n
gerektirdi i nisbette yer almas nda
muvaffak olunmu tur.”

Ancak TÜRK-  Yönetim Kuru-
lu taraf ndan 1962’de “arzu edilen 
olgunlukla” geçmedi diye ele tiri-
len seçimler 1964 cra Kurulu ra-
porunda 1962 raporunun tam z dd
biçimde “Seçim büyük bir ciddiyet ve 
olgunlukla yap lm  ve Konfederasyo-
numuz bu hususta güzel bir imtihan 
vermi tir” de erlendirmesiyle yer 
alm t r.13 Ayn  seçimler konusunda 
ayn  kadrolar taraf ndan haz rlanan
iki ayr  raporda birbirine z t iki ayr
de erlendirmenin yer almas  emek 
tarihi yaz m nda resmi raporlara ih-
tiyatla yakla mak gerekti ini, rapor-
larda yer alan de erlendirmelerin
günün ihtiyac na göre de i ebilece-
ini gösteren örneklerden biridir.

Kurucu Meclis üyesi seçilen 
sendikac lardan hiçbiri Ekim 1961 
tarihinde yap lan seçimlerde millet-

vekili seçilememi tir. Bu seçimlerde 
sadece iki sendikac  AP’den millet-
vekili (Nuri Be er ve Saim Kaygan) 
seçilebilmi  ve TÜRK-  Genel Mali 
Sekreteri Ömer Ergün ise Cumhur-
ba kan  Gürsel’in kontenjan ndan
senatör olarak atanm t r. 1965 se-
çimlerinde AP’den dört, T P’ten üç 
olmak üzere toplam yedi sendikac
yasama organ na seçilmi , Ömer 
Ergün de Kontenjan Senatörü ola-
rak görevine devam etmi tir. 1961 
ve 1965 seçimlerinde toplam dokuz 
sendikac  milletvekili seçilmi tir.
Bunlardan 6’s  AP, üçü ise T P mil-
letvekilidir. CHP’den hiçbir sendika-
c  seçilememi tir. 1961 seçimlerinde 
sendikal temsil yüzde 0.4 gibi, ihmal 
edilebilecek bir düzeyde kalm t r.
1965 seçimlerinde ise bu oran yüzde 
1.5’e yükselmi tir. Sendika köken-
li milletvekilleri partilerin toplam 
milletvekillerine oranland nda
AP’de yüzde 1.5, T P’te ise yüzde 21 
oldu u görülmektedir. T P yönetim 
organlar nda i çi ve sendikac lar için 
öngördü ü yüzde 50 oran nda tem-
sili kendi milletvekilleri aras nda
sa layamasa da bugüne kadar a la-
mayan bir sendikal temsil oran na
ula m t r.

O y llarda siyasi partilerin sen-
dikalara oy deposu olarak bakt n
anlatan ide, “sendika ba kanlar n
yanlar na çekerek temsil ettikleri 
üyelerin oylar n  kazanmaya çal -
yorlard ” görü ünü dile getirmekte-
dir.14 “Partiler üstü politika anlay
sonucu siyasi partiler aya m za gel-
meye ba lad lar” diyen ide, “ancak 
farkl  partilerdeki sendikac  millet-
vekilleri Mecliste birlik olamad .
Sendikac  kökenli milletvekillerinin 
siyasi partiler üzerinde faydas  ola-
mad . Farkl  partilerden sendikac
milletvekilleri birbirlerine muhalif 
çal t lar” ele tirisini yapmaktad r.15

1965 Seçimleri ve “Seçtirmeme” 
Kampanyas

TÜRK- , ABD sendikac l n n
“dostlar n  ödüllendir, dü man n  ce-
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zaland r” yakla m na çok benzeyen 
bir giri imi 1965 seçimleri öncesin-
de gerçekle tirdi ve “Yeniden Seçil-
memesi Gereken Milletvekilleri” kam-
panyas  ba latt .16 TÜRK-  Nisan 
1963’te Millet Meclisi ve Cumhuri-
yet Senatosu üyelerinin i çi konu-
lar yla ilgili davran lar n  izlemeye 
ald n  ve Meclis’te i çi, toplum ve 
memleket ç karlar  aleyhinde çal an
milletvekilleri ile senatörleri tespit 
edip seçimlerde bunlar  seçtirme-
meye çal aca n  aç klad .17 TÜRK-

 bu çal malar  sonucunda i çi ve 
toplum aleyhinde çal an 100’den 
fazla milletvekili tespit etti ini, an-
cak bunlardan sadece en a r  hare-
ket etmi  olanlar  seçtirilmeyecekler 
listesine ald n  bildirdi. TÜRK- ,
seçtirmeme kampanyas n n ilk kez 
yap ld n , bu yüzden henüz po-
litikac lar n bu anlay a eri memi
oldu u dikkate al narak, kampanya-
n n s n rl  tutuldu unu; bir sonraki 
seçim döneminde, bu müsamaha-
n n da yap lmayaca n , hatta i çi
aleyhtar  çal an siyasi partileri dahi 
i çi aleyhtar  ve toplum aleyhtar
ilân edece ini aç klad .18 Böylece, 
TÜRK-  10 Ekim 1965 seçimleri 
öncesinde son derece dü ük profilli 
bir kampanya ile 9 ki ilik “yeniden
seçilmemesi gereken milletvekilleri” 
listesi aç klad . Bu milletvekillerinin 
üçü AP’li, dördü CHP’li, biri MP’li 
ve biri de YTP’liydi.19 TÜRK- ’in
seçtirilmeyecek milletvekilleri listesi 
de partilerüstü ve partileraras  denge 
anlay n  yans t yordu. TÜRK-  bu 
kampanyay  tam bir “bask  grubu” 
yakla m  ile haz rlam t . TÜRK-
kendini bir bask  grubu olarak ta-
n ml yor ve kamuoyuna bask  grubu 
olarak sendikalar n böylesi kampan-
yalar yapabileceklerini anlatmaya 
çal yordu.20

TÜRK- , kampanyay  16 A us-
tos 1965’te aç klad  ve haz rlad
“seçtirmeme” bro ürünü da tmaya
ba lad . TÜRK- , haz rlad  bro-
ürde seçtirmeme kampanyas n n

çe itli engelleme ve sindirme me-

totlar  ile kar la abilece ini öngör-
mü tü. Ancak TÜRK- , bekledi-
inden daha yo un bir engelleme 

kampanyas  ile kar la t . Ankara 
Cumhuriyet Savc l n n talebi ve 
mahkemenin de bu yönde karar y-
la 18 A ustos 1965 günü TÜRK-

 arand , bro ürlere el kondu ve 
TÜRK-  Ba kan  ve Genel Sekreteri 
hakk nda dava aç ld .21 Bu müdahale 
Suat Hayri Ürgüplü’nün Ba bakan,
Süleyman Demirel’in Ba bakan Yar-
d mc s  oldu u dönemde gerçekle -
ti. Oysa Ürgüplü, 1962 y l n n ilk 
günlerinde ziyaret etti i SB’de bir 
i çi partisinin “ehliyetli ki iler” tara-
f ndan kurulmas n n yararl  olaca -
n  söylemi ti. TÜRK- ’in aranmas
CKMP sözcüsü ile CHP’liler taraf n-
dan protesto edildi ancak hükümet-
te yer alan AP’den konuya ili kin bir 
tepki gelmedi. AP’nin TÜRK- ’in
aranmas n  ve kampanyan n engel-
lenmesini istedi i anla lmaktad r.
Ya anan geli meler üzerine TÜRK-

, baz  çevrelerin kampanyadan go-
cundu unu aç klam t r.22

Arama karar n n ard ndan
TÜRK-  yönetimi, sendika lider-
lerini 2 Eylül 1965 günü toplant ya
ça rd . Toplant y  aç  konu mas n-
da Demirsoy, Türk sendikac l  için 
oldukça “radikal” say labilecek ve 
ihkak-  hak anlam na gelen ifadeler 
kulland : “Hür sendikac l  tahrip, 
Türkiye’nin bu en büyük te kilât n
yok edecek tutum ve davran lar ol-
mad  müddetçe, kanunlar dairesinde 
hareket etmeyi iar ediniyoruz. Fakat 
biz, kanunsuz ekilde muamele yap-
maya itildi imiz takdirde, icabederse, 
kanunsuz i ler de yapaca z.”23 Top-
lant da konu an smail nan ise tü-
zü ün partilerüstü politikaya ili kin
hükmünü kastederek “Bu maddenin 
onda birini uyguluyoruz ba m za bu 
geliyor, ya tümünü uygulamaya kal-
karsak neler olacakt r” dedi. Toplan-
t da AP’li Kaya Özdemiro lu partici-
li i sendikac l n üstünde tuttu u
için ele tirildi.24 3 Eylül 1965 günü 
toplanan TÜRK-  Yönetim Kurulu 

ise seçtirmeme kampanyas  ile ilgili 
olarak TÜRK- ’e kar  giri ilen ara-
ma, bro ürlere el koyma ve bunun 
gibi bask  hareketlerini nefretle telin 
etti ve seçtirmeme kampanyas na
devam edilece ini vurgulad .25

Bu arada, seçtirmeme kampanya-
s na muhatap olan milletvekillerinin 
söylemi oldukça tan d kt r. Kam-
panya ba lamadan önce TÜRK- ’in
“kara liste”sinde ad  geçen Trabzon 
Milletvekili akir A ano lu, TÜRK-

’i toplumu s n flara bölmekle 
suçlad : “Türk i çisini millet içer-
sinde ayr  bir s n f olarak dü ünmek
ve onun menfaatlerini milletin toplu 
menfaatlerinden ayr  olarak görmek 
ve göstermek bu milleti bölmek gay-
retinden ba ka bir ey de ildir... Türk 
toplumunu s n flar halinde bölmeye 
gayret edenler ve bu s n flar  menfaat 
mücadelelerine tahrik etmeye hevesle-
nenler, bu mücadelede ç kar yol ar -
yanlar, bu milletin birli ini bo mak
istiyen maksatlar  karanl k bedbaht-
lard r.”26

Seçtirmeme kampanyas n n kap-
sam ndaki 9 milletvekilinin sadece 
dördü ön seçimleri kazanarak liste-
lere girebildi. Bir milletvekili ise ön 
seçimi kaybetti i halde merkez kon-
tenjan ndan aday gösterildi. Böy-
lece, 9 milletvekilinin be i seçim-
lere yeniden aday olarak kat ld .27

TÜRK- , parti listelerinde yer alan 
bu milletvekillerinin seçilmemesi 
için de kampanyaya devam etti. 10 
Ekim 1965 seçimleri sonucunda 
TÜRK- ’in seçtirmek istemedi i
dokuz milletvekilinden alt s  tekrar 
meclise giremedi, parti listelerinden 
yeniden aday gösterilen dört millet-
vekilinden üçü ise yeniden seçildi.28

TÜRK- , kampanya sonras  yapt -
 de erlendirmede “maalesef, baz

yerlerde, sendikac lar m z seçtirmeme 
kampanyas n  tam manas yla halko-
yuna aksettirememi lerdir” demek-
tedir. Ancak yine hedeflenen dokuz 
milletvekilinin alt s n n milletvekili 
seçilememi  olmas  kampanyan n
ba ar l  olarak de erlendirilmesine
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yol açm t r.29 Ancak be  millet-
vekilinin önseçimi kaybetmesinde 
TÜRK- ’in kampanyas n n rolü tar-
t mal d r.

TÜRK- ’in seçtirmeme kampan-
yas  yetersiz bulunarak ele tirilmi -
tir. Adil A ç o lu, Yön’de yay nlanan
de erlendirmesinde: “TÜRK- ’in
kara listesinde yer alan ki ilerin par-
tilerin aday listelerine yeniden gire-
mediklerini dü ünelim, bu neyi de-
i tirecektir? (...) 3-5 milletvekilinin 

Parlamentoya yeniden girmemeleri 
önemli de ildir. Önemli olan bu par-
tilerin tüm olarak Parlamentodaki üs-
tünlüklerine son vermektir” demek-
tedir.30 Seçtirmeme kampanyas n n
yetersizli i ve daha ileri gidilmesi 
konusundaki ele tirilere kar  De-
mirsoy, i çinin buna haz r olmad
yan t n  vermektedir:31

“Arkada lar m, seçtirmeme kam-
panyas nda arkada lar m z ileri git-
mek istiyorlar. Bizden çok daha faz-
la eyler bekliyorlar. Bu bir zaman 
meselesidir, e itim meselesidir. Daha 
fazla yük yüklemeyin üzerimize. Ne 
diyor bir arkada m, partileri kar-

m za alam yoruz. O güçte de iliz.
Bir kongrede konu urken müdahele 
ettiler: ‘seni sendikac l n için seviyo-
ruz; bizi partimizden ay rmak istedi-
in takdirde kar nday z.’ Daha i çiyi

partilerden kendi saflar n za çekebil-
diniz mi? Veya bir seçimde TÜRK-
Ba kan  olarak deseniz ki; ‘Ey i çiler
u partiyi destekleyiniz.’ Aksini ya-

parlarsa ne olur senin sözün, itiba-
r n.”

1954’teki i çi milletvekili adayla-
r n  destekleme giri iminden sonra 
1965 “seçtirmeme” kampanyas  da 
iktidar n tahammülsüz tutumuyla 
engellenmek istenmi tir. 1954 kam-
panyas  ba lamadan biterken 1965 
kampanyas  ise c l z sonuçlar veren 
ve ABD sendikalar na özenmekle 
birlikte onlar n elde ettikleri sonuç-
lar  dahi elde edemeyen yetersiz bir 
giri im olarak kalm t r.

Yasama Meclislerinde Sendikac lar
(1960-1969)

Kurucu Meclise Seçilen Sendika-
c lar:

A. Kerim Akyüz: 1927 stanbul
do umlu. Lise mezunu. stanbul
Üniversite Hukuk Fakültesinden 
terk. 1945’te Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanl  Deniz Dikimevinde büro 
i çisi olarak çal maya ba lad .1959
y l nda Türkiye Askeri yerleri çi
Sendikalar  Federasyonu Genel Sek-
reterli ine seçildi.32

Bahir Ersoy: 1920 Osmaniye do-
umlu. Lise mezunu. Bir süre Hukuk 

Fakültesine ve Gazetecilik Enstitü-
süne devam etti. 1947’de sendikac -
l a ba lad . 1950’de stanbul Tekstil 

çileri Sendikas  ba kan  oldu. 1950 
döneminde SB yöneticili i yapt .
Kendi ifadesine göre Türkiye Milli 
Gençlik [Te kilat ] ile mü tereken
[birlik?] kurulmas  için gayret sarf 
etti i için ayn  fikirde olan arkada -
lar yla birlikte devrin mebuslar n n
telkini ile idare heyetinden tasfiye 
edildi. Türkiye Milli Gençlik Te ki-
lat dare Heyeti üyeli i yapt . Sosyal 
Siyaset Konferanslar  dizisinde iki 
konferans verdi.33 Ersoy, 1969-1980 
y llar  aras nda CHP stanbul Millet-
vekilli i ve 1977 ve 1978’deki Ecevit 
hükümetlerinde Çal ma Bakanl
yapt .

Feridun akir Ö ünç: Ankara, 
1920 do umlu. Lise mezunu. Fran-
s zca bilmektedir. 1941-1945 y lla-
r nda Galatasaray Lisesinde muallim 
vekilli i yapt . 1945’te Denizyolla-
r nda gemi kâtibi olarak çal maya
ba lad . 1955 y l ndan ba layarak
Denizci gazetesi adl  bir yay n ç kar-
d . 1953 y l nda Türk Gemi Kâtipleri 
ve Yard mc lar  Sendikas n  kurarak 
sendikac l a ba lad . Türk Gemi-
Federasyonu ba kanl n  yapt .34

Feridun akir Ö ünç, 1981’de Milli 
Güvenlik Konseyi taraf ndan Dan -
ma Meclisi üyeli ine atand . Ö ünç
1983’de Halkç  Parti stanbul millet-
vekili seçilmi tir.35

smail nan: nan’a ili kin biyog-
rafik bilgilere TÜRK-  dergisinin 
bir önceki say s nda (yaz  dizisinin 
2. Bölümü) yer vermi tik.

M. Tekin Çullu: 1929 zmir do-
umlu. stanbul Y ld z Teknik Oku-

lu mezunu. Makine teknikeri. ngi-
lizce bilmektedir. Zonguldak kömür 
madenlerinde, zmir Çimento Fabri-
kas nda ve zmir Devlet Su lerin-
de çal t . Devlet Su leri Sendikas
Ba kanl n  ve zmir çi Sendikala-
r  Birli i cra Kurulu üyeli i yapt .36

Ömer Karahasan: 1907 Hopa do-
umlu. Eski rü tiye ve imam hatip 

okulunda ö renim gördü.1925-1927 
y llar  aras nda ilk okul ö retmen-
li i yapt . Ö retmenli i b rakarak
Zonguldak’a göçtü ve Zonguldak 
Maden Kömür leri Türk Anonim 
irketinde çal maya ba lad . irket

devlete intikal ederek Ere li Kömür 
letmelerine dönü tükten sonra da 

burada çal maya devam etti. Hal-
kevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
yöneticili inde bulundu. Zonguldak 
Maden çileri Sendikas  ve Türki-
ye Maden çileri Federasyonu Yö-
netim Kurulu üyeli i ve Ba kanl
yapt . 1960’da TÜRK-  Yönetim 
Kurulu üyeli ine seçildi.37

1961 Seçimlerinde Milletvekili Se-
çilen Sendikac lar:

Nuri Be er:38 Eski TÜRK-  Ba -
kan , 1961 AP Zonguldak Milletve-
kili. 1922 Erzincan do umlu. Sanat 
okulu mezunudur. 1938-1946 y lla-
r  aras nda askeri fabrikalarda çal t .
1946’dan sonra Denizcilik Bankas
i yerlerinde çal t . 1951’de sendi-
kal çal malara kat lmaya ba layan
ve 1957-1960 döneminde TÜRK-
Genel Ba kanl n  yapan Be er, 27 
May s sonras nda TÜRK-  Disiplin 
Kurulu taraf ndan TÜRK- ’ten ihraç 
edildi ancak bu ihraç karar  TÜRK-

 Genel Kurulunda kabul edilmedi. 
DP/AP gelene inin sendikal alanda-
ki simge isimlerinden olan Nuri Be-
er, 1946 Ocak ay nda DP stanbul l

Müte ebbis Heyeti içinde yer ald .39
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1957-1960 döneminde stanbul Be-
lediye Meclisi üyeli i yapt .40 1961 
y l nda AP Zonguldak milletvekili 
olan Be er, AP’nin önde gelen isim-
lerindendir.41 Merkez dare Kurulu 
üyesi olan Be er’e AP Genel Merkezi 
taraf ndan yay nlanan “Adalet Parti-
si-Fikirler ve Portreler” adl  kitapta 
11. s rada yer verilmektedir.42 Kitap-
ta , “Türk milletinin siyasi olgunlu-
una iman eden Nuri Be er, memle-

keti hürriyetlerden ve demokrasiden 
uzakla t racak olan her türlü faaliyet 
ve propagandaya ciddiyet ve iddet
ile kar  konmas  gerekti i kanaatin-
dedir” denmekte ve söz komünizm 
bahsine getirilmektedir. Bilhassa 
komünizm bahsinde daha büyük 
hassasiyet gösterilmesi gerekti ini
belirten Be er’in “Türk milleti ko-
münizme kar  uyan kt r. Milletçe 
hassas olu umuzdan dolay d r ki, bu 
hastal k bünyemizi saramam t r”
dedi i belirtilmektedir.43

TÜRK- ’ten ihrac  TÜRK-  Ge-
nel Kurulu taraf ndan kabul edilme-
yen Be er, milletvekilli inden “ih-
raç” edilmekten kurtulamayacakt r.
Subaylara yönelik hakaret iddias yla
olu an tepki üzerine Nuri Be er’in
dokunulmazl  Millet Meclisi’nin 
12 ubat 1962 tarihli birle imin-
de 3 nolu karar ile kald r lm t r.
Meclis’in bu karar n hemen ard n-
dan ald  “ anl  Türk Ordusuna 
Millet Meclisi’nin sevgi ve sayg lar -
n n ibla  hakk nda” 4 nolu kararda 
öyle denmektedir: “Zonguldak Mil-

letvekili Nuri Be er’in dokunulmaz-
l n n kald r lmas  münasebetiyle 
Millet Meclisi’nin anl  Türk Ordu-
suna sevgi ve sayg lar n n ibla na44

karar verilmi tir.45 Be er, daha sonra 
AP’den de ihraç edilmi tir.

Marshall Yard m ndan sorum-
lu ICA Türkiye Misyonu, 1957 se-
çimleri sonras nda Be er hakk nda
u de erlendirmeyi yapmaktad r:

“TÜRK- ’in yeni ba kan  Nuri Be-
er küçük bir sendikan n ba kan -

d r. Çarp c  ve etkili bir sendika lideri 
de ildir. Dalkavuk bir tip olmamakla 

birlikte hükümetin adam d r. Kesin-
likle h rsl  biri. stanbul’dan Demok-
ratlar n listesinde olmay  çok isterdi, 
ama olamad .”46

Saim Kaygan: 1924 zmir do-
umlu. zmir çi Sendikalar  Birli i

Ba kan . 1961 zmir AP Milletveki-
li. Ortaokul mezunu. Askeri silah 
fabrikas nda tornac  olarak çal t .
1949’da zmir Tekel Sigara fabri-
kas nda çal maya ba lad . 1950’de 
aktif sendikal çal malara ba lad .
1954 ve 1957’de zmir çi Sendi-
kalar  Birli i Ba kan  seçildi. Ayr ca
TTMYF (Müskirat Federasyonu) 
dare Heyeti üyesi oldu. AP l dare

Kurulu üyeli i yapt . l dare Kurulu 
üyeli i yapt  s rada 1961 y l nda
göz alt na al nd . Bu gözalt  takipsiz-
likle sonuçland  ancak yeniden i e
al nmad .47

Kontenjan Senatörü:

Ömer Ergün: TÜRK-  Genel 
Sayman . Kas m 1961-1968 y llar
aras na Cumhurba kanl  Konten-
jan Senatörü olarak Cumhuriyet 
Senatosu üyeli i yapt . 1919 Çanak-
kale do umlu. Bursa Bölge Sanat 
Okulu Mezunu. 1938 y l nda Eski-
ehir Demiryollar  fabrikas na gire-

rek döküm ve teknik ressaml k i le-
rinde çal m t r. Burada çal rken
i çi temsilcili i yapm , 1950-1954 
y llar  aras nda Eski ehir Demiryol-
lar çileri Sendikas , 1952-1954 
aras nda ise Türkiye Demiryollar

çi Sendikalar  Federasyonu ba -
kanl  yapm t r. Ayr ca Eski ehir

 Mahkemesi üyeli i yapm t r.48

1953 y l nda seçildi i TÜRK-  Mali 
Sekreterli i görevini 1986 y l na ka-
dar aral ks z sürdürmü tür.

1965 Seçimlerinde Milletvekili Se-
çilen Sendikac lar:49

Enver Turgut: 1965-1969 AP z-
mir Milletvekili. Tes-  Federasyonu 
Genel Sekreteri. 1927 Diyarbak r-
Kulp do umlu. Ortaokul mezunu. 
Diyarbak r Belediyesi, Karayollar
ve Devlet Su leri i yerlerinde ça-

l m t r. 1954 y l ndan ba layarak
Karayollar nda ve Devlet Su lerin-
de sendikac l k yapt . 1964 y l nda
kurulan Tes- ’te Genel Sekreterli-
e seçildi.50 1965’te Tes-  Ba kan ,

1966’da ise TÜRK-  Yönetim Kuru-
lu üyeli i yapt . Meclis Çal ma Ko-
misyonunda görev yapt .51

Hasan Türkay: Çimse-  Sendi-
kas  Ba kan , TÜRK-  Ba kanvekili,
1965-1969 döneminde AP Ankara, 
1969-1973 döneminde AP stanbul
milletvekili. 1917’de Bulgaristan 
Burgaz’da do du. 1934 y l nda Bey-
koz Kundura, 1935 y l nda Pa a-
bahçe Cam Fabrikas nda çal maya
ba lad . 22 y l Pa abahçe Cam fabri-
kas nda çal t . 1946’da DP Pa abah-
çe Oca n n kurucusu ve ba kan
oldu. Hasan Türkay, Pa abahçe fab-
rikas na i çi mümessili ve stanbul
Cam Sanayi çileri Sendikas  (Cam-

) yönetimine seçildi. Türkay, 
1950’de Cam-  Ba kanl na seçildi. 
1948’de SB’nin kurucular  aras nda
yer ald  ve ikinci ba kan oldu. K b-
r s Türktür Cemiyeti Pa abahçe u-
besi ba kan  olan Türkay, 6-7 Eylül 
olaylar ndan sonra tutukland  ve 95 
gün tutuklu kald . Türkay, 1958’de 
i yerinden ayr ld  ve profesyonel 
sendikac  olarak çal maya ba lad .
Ayn  y l SSK Yönetim Kurulu üye-
li ine seçildi. 27 May s sonras nda
gözalt na al nd  ve bir ay süreyle 
Balmumcu’da kald . Türkay, 1963 
y l nda Çimse-  Sendikas n  kurdu 
ve 1974 y l na kadar genel ba kan-
l n  yürüttü. 1965 y l nda AP’ye 
girdi. 1965 ve 1969 y llar nda iki 
dönem üst üste milletvekili seçildi.52

Kaya Özdemir(o lu): Metal-
 Federasyonu Ba kan , TÜRK-

Genel Sekreter yard mc s , TÜRK-
 Genel E itim Sekreteri. 1965 AP 

stanbul milletvekili. 1931 Sivas 
do umlu. Erkek Saat Enstitüsü me-
zunudur. Kaya Özdemiro lu, 1954 
y l nda K r kkale Metal-  Sendikas
Ba kan  seçildi. 27 May s sonras nda
i ten ç kar ld . 1961’de Ankara’dan 
AP milletvekili aday  oldu. adi
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Pehlivanl o lu’nun ba kanl n
yapt  Türk Gençlik Te kilat ’n n
K r kkale ubesini açt . 1962 ta-
rihinde atamayla TÜRK-  Genel 
Sekreter Yard mc l na getirildi. 
1965 y l nda AP milletvekili seçilen 
Özdemiro lu 1965-1969 aras nda
Çal ma Komisyonu ba kanl n
yürüttü. 1972’den 1986’ya kadar 
TÜRK-  Genel E itim Sekreterli i
görevini yürüttü. 1963 y l nda seçil-
di i Metal-  Federasyonu ba kanl -

n  1972’de kaybetti.53

Kemal Nebio lu: Türkiye G da
çileri Sendikas  Genel Ba kan ,

D SK Kurucusu, D SK Genel Ba -
kanvekili ve D SK Genel Ba kan .
1965 seçimlerinde T P Tekirda
milletvekili seçildi. Pazar-Rize do-
umlu, Lise mezunudur. çili e

1947’de ba lad . Diyarbak r Bele-
diye otobüslerinde biletçilik yapt .
1950’de presci olarak metal i kolun-
da çal t . 1951’de Oleyis sendikas -
na üye oldu. 1953’te SB’ye sekre-
ter olarak atand . SB’den ayr l nca
Petrol- ’te Genel Sekreter Yard m-
c s  olarak çal t . 1960’da TOREY S
(Türkiye Otel Lokanta ve E lence
Yerleri Sendikas ) kurucular  aras n-
da yer ald . TOG S’in (Türkiye Otel 
ve G da çileri Sendikas ) Genel 
Sekreterli ini yapt . 1962’de Oleyis 
Yönetim Kurulu üyeli ine seçildi. 
1965’te G da-  Genel Ba kanl ’na
seçildi ve bu görevini 1978 y l na ka-
dar sürdürdü.54

Mustafa Ertu rul: Kayseri Tek-
sif Ba kan . 1965’te AP’den stanbul
milletvekili seçildi. 1924 Tomarza-
Kayseri do umlu. Ortaokul ikinci 
s n f terk. Kayseri Sümerbank Bez 
Fabrikas nda dokuma ustas  olarak 
çal t . 1955’te sendikac l a ba lad .
Kayseri Teksif Ba kanl  yan  s ra
Teksif Yönetim Kurulu üyeli i de 
yapt .55

R za Kuas: TÜRK-  Yönetim 
Kurulu Üyesi, Lastik-  Sendikas
Genel Ba kan , T P ve D SK kuru-
cusu. 1965’te T P Ankara milletve-

kili seçildi. 1926 Sakarya Hendek 
do umlu. Köyde okul olmad ndan
stanbul Fatih’te bir polis memuru 

ile evli olan halas n n yan nda ilko-
kulu bitirdi. lkokula devam eder-
ken okul tatillerinde, 1939-1940 
y llar nda Cibali Tekel Fabrikas nda
ç rak olarak i çilik hayat na at ld .
1949’da Gislaved lastik fabrikas na
i çi olarak girdi. 1951 y l nda sendi-
kal  oldu u için i ten at ld . 1952’de 
Kazl çe me’de kurulu Derby Lastik 
Fabrikas na girdi. 1952’de stanbul
Lastik-  Sendikas  Genel Ba kan
seçildi. 1957-60 aras nda  Mahke-
mesi i çi üyeli ine seçildi. 1958’de 

SB yönetim kurulu muhasip üyeli-
ine seçildi. Ç kard  toplulukla i

ihtilaflar na tahammül edemeyen i -
verenler 1960’da Kuas’  Derby Lastik 
Fabrikas ndan da att lar. O tarihe ka-
dar sendikac l  i yerinde çal arak
yürüten Kuas, bu tarihten itibaren 
sendikadan ücret alarak sendikac l k
yapmaya ba lad . 1961’de T P kuru-
cusu oldu, SB’deki görevinden T P
yöneticisi oldu u gerekçesiyle ihraç 
edildi. 1964 TÜRK-  Genel Ku-
rulunda Yönetim Kurulu üyeli ine
seçildi. 1966 Genel Kurulunda aday 
olmas na kar n tekrar seçilemedi. 
T P’te Genel Muhasiplik ve Genel 
Sekreterlik yapt ; Genel Yönetim 
Kurulu ve Yürütme Kurulu üyelik-
lerinde bulundu. T P’ten üst üste iki 
kez, 1965’te Ankara, 1969’da stan-
bul milletvekili seçildi.56 Uzun süre 
böbrek yetmezli i ile mücadele eden 
Kuas Ekim 1980’de ya am n  yitirdi.

aban Erik: Yol-  Federas-
yonu Genel Sekreteri, 1965 T P
Malatya milletvekili. 1926 y l nda
Yelliburgaz’da (Yunanistan) do du.
Edirne Erkek Sanat Enstitüsünü 
bitirdi. Hal tercümesindeki kendi 
ifadesine göre “çat-pat ngilizce” bi-
lir ve “eli biraz kalem tutar”. Milli 
Savunma Bakanl  hesab na yat l
okudu u için mecburi hizmet ola-
rak 9 y l makinist astsubayl k yapt .
1950’de asker olarak Kore’ye gön-
derildi. 1956’da Karayollar na ma-

kina ustaba s  olarak girdi. 1960’da 
arkada lar yla birlikte Türkiye Ka-
rayollar  Sendikas n  kurdu ve bu 
sendikan n ba kanl na getirildi. 
1963’te Yol-  Federasyonunun ku-
rulu  çal malar na öncülük etti ve 
federasyonun Genel Sekreterli i-
ne seçildi. 1962’de T P’e kat ld .57

1970’teki T P Genel Kurulu sonucu 
parti Genel Sekreterli ine getiril-
di. T P davas nda yarg land . 15 y l
hapse çarpt r ld , 2.5 y l cezaevinde 
kald ktan sonra 1974 aff yla serbest 
b rak ld . 1975’te T P’in ikinci kez 
kurulu una kat ld .

Notlar

  1 12 Aral k 1960 tarih ve 157 Say l  Kanun.

  2 13 Aral k 1960 tarih ve 158 Say l  Kanun.

  3 Fikret Bila. CHP Tarihi 1919-1979. Anka-
ra: 1979. s. 336.

  4 Toplam 450 milletvekilinin seçildi i 14. 
Dönemde (1969 seçimlerinde) toplam 12 
sendikac  TBMM’ye seçilmi  ve temsil ora-
n  2.6’ya ula m t . Bu oran o güne de in
yasama organlar ndaki en yüksek orand r.

  5 Temsilcileri Meclisi Kanunu’nun “ çi
temsilcileri” ba l kl  12. Maddesi i çi tem-
silcilerinin seçim usulünü düzenliyordu.

 “Madde 12- çi sendikalar ndan gelecek 
temsilciler:

 Türkiye çi Sendikalar  Konfederasyo-
nu Yönetim Kurulu ve cra Heyeti ile bu 
kanunun yay m  tarihinde mevcut bütün 

çi Federasyonlar  ve çi Birlikleri yöne-
tim kurullar  ve icra heyetlerinin bir araya 
gelmesi suretiyle te ekkül eden Temsilci 
Seçme Kurulu taraf ndan seçilecek 6 tem-
silciden ibarettir.

 Bu kurul, Konfederasyon Ba kanl  tara-
f ndan yap lacak ça r  üzerine bu kanu-
nun yay m  tarihinden en geç on be  gün 
içinde stanbul’da toplanarak temsilcileri 
seçer.”

  6 “Seçim gece geç saatlere kadar devam etti. 
Çünkü da n k ve çok say daki adaylar 
dolay s yla birinci ve ikinci turlarda ge-
rekli ço unluk sa lanam yordu. Bu arada 
her grup kendi adaylar n n seçilmesi için 
yo un kulis faaliyetlerine devam ediyor-
du.” Ömer Karahasan, Türkiye Sendika-
c l k Hareketi çinde Zonguldak Maden 

çileri ve Sendikas . Zonguldak: Zon-
guldak Maden çileri Sendikas  Matbaas ,
1978. s. 212.

  7 Karahasan , s. 212.

  8 Karahasan, s. 212; TÜRK- , Be inci Ge-
nel Kurula Sunulan dari ve Mali Rapor-
lar, 1964, s. 11. Bahir Ersoy, Temsilciler 
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Meclisi üyesi seçildi i s rada AID progra-
m  çerçevesinde ABD’de bulunmaktayd .
Karacagil ile görü me, stanbul: 10 Ocak 
2009; USAID, Directory of Participants,
s. 155.

  9 Sülker, Kerim Akyüz’ün 27 May s sonra-
s nda tutuklanan sendikac lar aras nda yer 
ald n  yazmaktad r. Kemal Sülker, Sen-
dikac lar ve Politika. stanbul: May Yay n-
lar , 1975. s. 184; A ral  ise Akyüz’un Seyfi 
Demirsoy’un kefaleti ile tahliye edilerek 
seçimlere kat ld n  yazmaktad r. Sedat 
A ral . Günümüze Kadar Belgelerle Türk 
Sendikac l . stanbul: Son Telgraf Mat-
baas , 1967, s. 103. Feridun akir Ö ünç
ise Kurucu Meclis üyesi s fat yla T P’e ka-
t ld  ancak k sa bir süre sonra ayr ld . Daha 
sonraki y llarda TÜRK-  içinde sosyal de-
mokrat muhalefetin içinde yer ald .

10 Karacagil ile görü me, stanbul: 3 Ocak 
2008.

11 Nejat Karacagil ile görü me, stanbul: 10 
Ocak 2009.

12 “TÜRK- dare Heyeti Raporu”, 15 Ocak 
1962, TÜRK-  Mümessiller Meclisi Tuta-
na  içinde, ço altma, s. 29.

13 TÜRK- , Be inci Genel Kurula Sunulan 
dari ve Mali Raporlar, 1964, s. 11.

14 Sad k ide ile görü me, Ankara: 20 Hazi-
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15 ide ile görü me.

16 TÜRK- , Yeniden Seçilmemesi Gereken 
Milletvekilleri, 1965.

17 TÜRK- , “Denetleme, Geçti O Günler”, 
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18 TÜRK- , Yeniden Seçilmemesi Gereken 
Milletvekilleri, 1965, s. 3.

19 Listede yer alan milletvekilleri unlard :
AP’den Naci Güray (Elaz ), Sait Sina 
Yücesoy (Konya), hsan Önal ( çel);
CHP’den Ahmet Ayd n Bolak (Bal kesir),
Zeynel Gündo du (Erzincan), Ruhi Soyer 
(Ni de), Ali akir A ano lu (Trabzon), 
MP’den Ahmet Bilgin (K r ehir), YTP’den 
Zeyyat Kocamemi  (Tokat).

20 TÜRK- , “Yeniden Seçilmemesi Gereken 
Milletvekilleri”, 1965; Halil Tunç, “De-
mokraside çinin Yeri”, TÜRK- , Say
30, A ustos 1965, s. 4-5; “Bask n n Ga-
yesi”, TÜRK- , Say  30, A ustos 1965, s. 
8-9.

21 TÜRK-  dergisi, Say  31, Eylül 1965, s. 6.

22 TÜRK-  dergisi, Say  31, s. 12-18.

23 TÜRK-  dergisi, Say  31, s. 19.

24 TÜRK-  dergisi, Say  31, s. 19.
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Ruhi Soyer (CHP), hsan Önal (AP), Ah-
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Genel Kurul Çal malar , TÜRK-  Yay n-
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 Oysa TÜRK-  tam da Demirsoy’un ya-
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Ayn  hizmet y l na ve kazanca sa-
hip olmalar na kar n farkl  mevzuat 
hükümlerine göre ayl klar  hesap-
land  için emsallerinden dü ük ay-
l k alan emekli dul ve yetimlerin bu 
ma duriyetlerini gidermesini bekle-
dikleri ntibak Yasas , Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

“ ntibak” ad  alt nda yap lan dü-
zenlemeden 31.12.1999 tarihinden 
önce malullük, ya l l k ve ölüm ay-

ntibak Yasas  Bekleneni Vermedi
l klar  ba lanm  olan, 5000 günden 
fazla prim ödeme gün say s  bulunan 
ve 50 ya ndan sonra emekli olan 
kad n sigortal lar ile 55 ya ndan
sonra emekli olan erkek sigortal lar
ile bunlar n dul ve yetimleri yararla-
nabilecek.

Kendi ad na ba ms z çal -
an sigortal lardan ise ayl klar

01.04.2012 ile 30.06.2012 tarihleri 
aras nda kullan lan gelir basamak-

lar ndan ayl klar  ba lanm  olanlar 
yararlanabilecek.

31.12.1999 tarihinden önce 
farkl  göstergelerin uygulanmas n-
dan kaynaklanan haks zl klar n gi-
derilmemesi, malullük, ya l l k ve 
ölüm ayl klar n n sadece 01.02.2000 
y l ndan itibaren 2008 y l na kadar 
geli me h z n n yüzde 75 kadar art -
r lmas  emekli ve dul yetilerin bekle-
diklerini kar lamad .

Kurum, Sa l k Uygulama Teb-
li inde yapt  de i iklikle,

ayaktan yap lan tedavilerde al nacak
kat l m pay  miktarlar n  yeniden 
düzenledi. Yap lan düzenlemede acil 
servislere ba vuran sigortal  hastala-
ra uygulanan baz  tedavilerden kat -
l m pay  alacak. Buna göre;

Birinci basamak sa l k hizmeti 
sunucular nda yap lan muayeneler-
den kat l m pay  al nmayacak.

Kat l m Pay  Yeniden Düzenlendi
kinci ve üçüncü basamak resmi 

sa l k hizmeti sunucular nda 5, özel 
sa l k hizmeti sunucular nda ise 12 
Lira al nacak.

kinci ve üçüncü basamak res-
mi sa l k hizmeti sunucular nda
yap lan muayenelerin kat l m pay ;
Kurumdan gelir ve ayl k alanlar ile 
bakmakla yükümlü olduklar  ki i-
lerin gelir ve ayl klar ndan Kurum 
taraf ndan, di er ki ilerinkini ise ec-
zaneler kendilerinden tahsil edecek.

Özel sa l k hizmeti sunucular n-
da yap lan muayenelerden al nmas
gereken kat l m paylar  da Kurum-
dan gelir ve ayl k alanlar ile bakmak-
la yükümlü olduklar  ki ilerinki ge-
lir ve ayl klar ndan, di er ki ilerinki
ise sa l k hizmeti sunucular  taraf n-
dan tahsil edilecek.

Özel sa l k hizmeti sunucular na
yap lan acil ba vurulardan al nmas
gereken kat l m pay  da eczanelerce 
ilgili ki ilerden tahsil edilecek.

ntibak Yasas n n görü ülmesi
s ras nda verilen önerge ile i -

verenlere uygulanan idari para 
cezalar n n miktar  dü ürülürken
uygulanan cezalarda bu oranda 
affedildi.

Emekli dul ve yetimlerin 
ayl klar nda beklenen düzenle-
melerin yap lmas  için verilen 
önergeler Kuruma yük getirece i
gerekçesi ile reddedilirken, i ve-

renlere uygulanan cezalar n mik-
tar n n dü ürülmesi ve bu oranda 
uygulanan cezalar n affedilmesi 
getirece i yük dikkate al nmadan
kabul edildi.

Yap lan düzenlemede sigorta-
l l  sona erenleri yasal süresin-
de elektronik ortamda kuruma 
bildirmeyen i verenler ile 506 
say l  Kanunun geçici 20, madde-
sinde yer alan sand klara, sand k

i tirakçili inin ba lama veya sona 
ermesine ili kin bildirimi, süresi 
içinde ya da Kurumca belirlenen 
ekle ve usule uygun olarak yap-

mayan i verenlere uygulanan ida-
ri para cezas n n miktar  her bir 
sigortal  için asgari ücretin onda 
birine dü ürüldü. Yasan n yürür-
lü e girdi i tarihten önce uygu-
lanm  olan idari para cezalar n n
da bu miktarda tahsil edilmesi 
öngörüldü.

dari Para Cezalar na Af
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Yaz l  ve görsel bas nda anal k
halinden/gebelik muayenelerin-

den ilave ücret ve kat l m pay  al -
namayaca na ili kin haberlerin yer 
almas  üzerine, Kurum sitesinde ko-
nuya ili kin duyuru yay mlad .

Kurum yay mlad  duyuruda, 
yazl  ve görsel bas nda yer alan bu 
haberlerin do ru olmad n , Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sa l k Sigorta-
s  Yasas nda anal k halinde/gebelik 
muayenelerinden kat l m pay  ve 
ilave ücret al nmas n  engelleyen 
bir düzenlemenin olmad n  belirti. 
Yay mlanan duyuruda “(…) Genel 
Sa l k Sigortal s  veya bakmakla yü-
kümlüsü olan ki iye anal k hali ne-
deniyle sa l k hizmeti verilmesinde; 
30 günlük süre veya borç sorgula-
mas  yap lmamaktad r. Anal k ha-
linde Kanun gere i al nmas  gereken 
kat l m paylar  al nmaktad r. Ayr ca

Anal k Hali ve Gebelik Muayenelerinde 
lave Ücret Al nacak

ki ilerin; anal k hali nedeniyle sa l k
hizmeti almak için Kanun gere i ila-
ve ücret almas na izin verilen sa l k

sunucular n  tercih etmeleri halinde 
kendilerinden ilave ücret al nabil-
mektedir” denildi.

Kurum taraf ndan genel sa l k sigortal s  olarak 
tescil edilenlerin yoksul say l p, say lmayacak-

lar , yoksul kabul edilmeyenlerin ise Genel Sa l k
Sigortas  primi ödeyecekleri gelirleri Adrese Dayal
Nüfus Kay t Sisteminde kay tl  adreslerinin bulundu-
u yerdeki sosyal yard mla ma ve dayan ma vak flar

taraf ndan yap l yor.

Gelir tespitin de aile olarak, ayn  hane içinde ya-
ayan Merkezi Nüfus daresi Sistemi (MERN S) ka-

y tlar nda yer alan e , ya lar na bak lmaks z n evli 
olmayan çocuk ve genel sa l k sigortal s  olarak tescil 
edilecek ki inin ana ve babas  esas al n yor.

Gelir tespitinde, ayn  hanede ya amayan, ö renim
nedeniyle ba ka bir hanede ya ayan ve evli olmayan 
çocuklardan 25 ya n  doldurmam  olanlarda dikka-
te al n yor.

Genel Sa l k Sigortal s , Sosyal Yard mla ma ve 
Dayan ma Vak flar  taraf ndan tespit edilip bildirilen 
geliri üzerinden primini ödemek zorunda.

Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Vakf  taraf n-
dan tespit edilerek yaz l  olarak bildirilen gelir mikta-
r na, yaz n n imzalanarak al nd  tarihten itibaren on 
be  gün içinde itiraz edilebilinecek.

Gelir testine yap lan itiraz, Sosyal Yard mla ma ve 
Dayan ma Vakf  kay tlar na girdi i tarihinden itiba-
ren on be  gün içinde ilgili vak f taraf ndan karara 
ba lanarak itirazda bulunan genel sa l k sigortal s na
ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecek.

tiraza kar  vakf n bildirdi i karara kar  yarg ya
ba vurmakta mümkün olabilecek.

Tespit Edilen Gelire
tiraz Edilebilecek
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Ticaret hukuku bir uzmanl k
alan , benim ilgim lisans ö -
renimim süresince bir k sm -

n  ders olarak alm  olmaktan ibaret. 
Ticaret yapmad m, irket kurmad m,
özel sermaye irketlerinde yönetim 
kurulu üyesi olmad m. Ben çal ma
hayat na i çi olarak ba lad m. Bu 
statüdeki çal mam kesintisiz k rk
y l  a t . Arada ek görevlerim oldu. 

Bunlar n aras nda baz  Kamu ktisa-
di Te ebbüslerinde yürüttü üm yö-
netim kurulu üyeli i görevlerim de 
var. Bu görevler kamu hizmeti say l-
sa da memuriyetten say lmad .

Türk Ticaret Kanununun uzun 
süren çal malardan sonra yeniden 
yap ld n  ve 01.07.2012 tarihin-
de yürürlü e girece ini biliyorum. 
Fikir sahibi olmak için de bas nda
yaz lan/konu ulanlar  izlemeye çal -

yorum.

Bas ndaki Haberler

lk okudu um haberde; özel sek-
törün istememesine kar n Sermaye 

Piyasas  Kurulu taraf ndan belirle-
necek isimlerin ba ms z yönetim 
kurulu üyesi olarak atanacaklar
yaz l yd . Hatta, ho nutsuzluklar n
ifade eden özel sektör temsilcilerine 
bir bakan n “Napal m partide eski 
milletvekileri, parti yöneticileri hep-
si kap m zda, bunlara i  vermemiz 
laz m” cevab n  verdi i yaz larak,
i in siyasi boyutuna dikkat çeki-
lip, böyle bir uygulaman n sadece 
Çin’de oldu u hat rlat l yordu.1

Çin benzetmesi de ba ka bir ga-
zetenin kö esinden al nm t .2

Alt  gün kadar sonra ilk haberin 
ç kt  gazetede “Yeni Türk Ticaret 

Halka Aç k irketlerde Ba ms z
Yönetim Kurulu Üyeli i - çinin

Yönetime Kat lmas
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-  Genel Sekreter Yard mc s
nacionsal@turkis.org.tr
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Kanunu’nda ba ms z üyelik konu-
sunda irketleri ba lay c  zorlay c
bir hüküm olmasa da...” ifadesi ile 
“Sermaye Piyasas  Kurulu’nun ya-
y mlad  Kurumsal Yönetim lke-
lerinin Belirlenmesine ve Uygulan-
mas na li kin tebli  ile halka aç k
irketlere ba ms z yönetim kurulu 

üyesi zorunlulu u getirildi” ifadesi 
haber konusu oluyordu.3

Daha sonraki bir haberde de, 
Türkiye Bankalar Birli i Ba kan n n
“Bankalara bir y l geçi  süreci tan n-
m  olsa da ba ms z üye bulman n
pek kolay olmayaca n ” söyledi i
duyuruluyor ve “Avrupa Birli i ül-
kelerinde ba ms z yönetim kurulu 
üyesi konusunda bir yapt r m olma-
d n  otoritenin sadece “ya ba m-
s z üye kural na uy, ya da uymad -

n  kamuoyuna aç kla der o kadar” 
dedi i ifade ediliyordu.4

Sermaye Piyasas  Kurulu Ba kan
da “Bir ba ms z üye dokuz üyeye 
bedel olmamal d r” diyordu.5

Mevzuat

Kanunu,6 Sermaye Piyasas  Ku-
rulunun Seri IV; 57,7 568 ve 549 nu-
maral  tebli lerini gözden geçirdim.

Önce Kanundan ba layay m. Yö-
netim kurulu üyelerinin say s  ve ni-
telikleri ile ilgili 359. maddeden;

 1. Anonim irketin bir veya daha 
fazla ki iden olu an bir yöne-
tim kurulu olaca ,

 2. Yönetim kurulu üyelerinin en 
az dörtte birinin yüksek ö re-
nim görmü  olmas ,

gerekti i anla l yor.

Kanunun 1529. maddesi ise; a a-
daki hususlar  düzenliyor.

 1.  Halka aç k anonim irketler-
de kurumsal yönetim ilkele-
ri, yönetim kurulunun buna 
ili kin aç klamas n n esaslar
ve irketlerin bu yönden dere-
celendirme kural ve sonuçlar

Sermaye Piyasas  Kurulu tara-
f ndan belirlenir.

 2. Sermaye Piyasas  Kurulu-
nun uygun görü ü al nmak
art yla, di er kamu kurum 

ve kurulu lar , sadece kendi 
alanlar  için geçerli olabilecek 
kurumsal yönetim ilkeleriyle 
ilgili, ayr nt ya ili kin s n rl
düzenlemeler yapabilirler.

Tebli lerden de; yönetim kuru-
lunun üçte birinin en az iki üye ol-
mak ko uluyla ba ms z üyelerden 
olu aca , son alt  y lda yönetim ku-
rulu üyesi olarak görev yapanlar n
ba ms z üye olamayacaklar , a a -
daki kriterlere uyan yönetim kurulu 
üyesinin de “ba ms z üye” olarak 
nitelendirilece i anla l yor.

 a- irket, irketin ili kili tarafla-
r ndan biri veya irket serma-
yesinde do rudan veya dolayl
olarak yüzde 5 veya daha fazla 
paya sahip hissedarlar n yöne-
tim veya sermaye bak m ndan
ili kili oldu u tüzel ki iler ile 
kendisi, e i ve üçüncü derece-
ye kadar kan ve s hri h s mla-
r  aras nda son be  y l içinde 
istihdam, sermaye veya tica-
ret anlam nda do rudan veya 
dolayl  bir menfaat ili kisinin
kurulmam  olmas ,

 b- Yönetim kuruluna bir pay 
grubunu temsilen seçilmemi
olmas ,

 c- Ba ta irketin denetimini ve 
dan manl n  yapan irket-
ler olmak üzere, yap lan an-
la malar çerçevesinde irketin
faaliyet ve organizasyonunun 
tamam n  veya belli bir bö-
lümünü yürüten irketlerde
çal m yor olmas  ve son be
y l içerisinde yönetici olarak 
görev almam  olmas ,

 ç- Son be  y l içerisinde, irke-
tin ba ms z denetimini ya-
pan kurulu larda istihdam 
edilmemi  veya ba ms z de-

netim sürecinde yer almam
olmas ,

 d- irkete önemli ölçüde hizmet 
ve ürün sa layan firmalar n
herhangi birisinde çal ma-
m  ve son be  y l içerisinde 
yönetici olarak görev almam
olmas ,

 e- E i veya üçüncü dereceye ka-
dar olan kan ve s hri h s mlar
aras nda hiçbirisinin irkette
yönetici, toplam sermayenin 
yüzde 5’inden fazlas n  elinde 
bulunduran veya her halükar-
da yönetim kontrolünü elinde 
bulunduran pay sahibi olma-
mas ,

 f- irketten yönetim kurulu 
üyeli i ücreti ve huzur hak-
k  d nda ba ka herhangi bir 
gelir elde etmiyor olmas ; yö-
netim kurulu görevi dolay -
s yla hissedar ise sermayede 
sahip oldu u pay n oran n n
yüzde 1’den fazla olmamas
ve bu paylar n imtiyazl  ol-
mamas .

Ba ms z yönetim kurulu üyesi, 
mevzuat, esas sözle me ve yukar -
da yer alan kriterler çerçevesinde 
ba ms z oldu una ili kin yaz l  bir 
beyan n  aday gösterildi i esnada 
yönetim kuruluna verecek, yöne-
tim kurulu ba ms z üye aday n n
ba ms zl k ölçütlerini ta y p ta -
mad n  de erlendirip buna ili kin
de erlendirmesini bir rapora ba -
layacak ve genel kurula sunacak. 
Ba ms z yönetim kurulu üyesi ata-
mas na ili kin genel kurul karar  ve 
gerekçeleri, kar  oylar  ve yönetim 
kurulu de erlendirme raporunu da 
içerecek ekilde irketin internet 
sitesinde aç klanacak. Sermayenin 
yirmide birini temsil eden pay sahip-
leri taraf ndan hakk nda olumsuz oy 
kullan lm  ba ms z yönetim ku-
rulu üyesi adaylar n n ba ms z üye 
olarak seçilmeleri durumunda, bun-
lar n ba ms zl k kriterlerini sa la-
y p sa lamad  Sermaye Piyasas
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Kurulu taraf ndan de erlendirilecek
ve karara ba lanacak.

Yönetime Kat lma

Yönetime kat lma; sermaye fak-
törünün tamamen ortadan kald r l-
d , i çi temsilcilerinin i letmeyi
yönetti i kendi kendini yönetimi 
eklinden; sermaye ve emek temsil-

cilerinin yönetimde e  say da temsil 
edildi i; i çiye i letmenin yönetim 
organlar nda yer verildi i; yönetime 
kat lman n gönüllü bir i birli in-
den kaynakland  veya bir i çiye
sembolik olarak yönetim kurulunda 
yer verildi i ekle kadar her ülkede 
farkl ekil ve metotlar ile uygulan-
m t r.10

çiler yönetime ya do rudan
kat lm lard r (bireysel ya da yay-
g n kat lma) ya da sendikalar  ya da, 
seçtikleri temsilciler arac l  ile ka-
t lm lard r.11

Ülkemiz uygulamas nda ilk, 
1945 y l nda ç kar lan kanun ile çi
Sigortalar  (daha sonra Sosyal Sigor-
talar Kurumu) Kurumunun dokuz 
ki ilik yönetim kurulunda bir i çi
üyeye yer verilmesidir. 1962 y l n-
da yürürlü e giren ktisadi Devlet 
Te ekkülleri ile Müesseseleri ve -
tirakleri Hakk ndaki 440 say l  Ka-
nun, bu i letmelerin yönetiminde 
bir i çi üye bulunmas  zorunlulu u
getirmi tir. Böylece uygulama kamu 
kesimi için genelle mi tir.

Ayr ca toplu i  sözle mesi düzeni 
içinde sendikalar, i yerlerinde disip-
lin kurulu, s nav kurulu vb. kurullar 
olu turarak ve bu kurullara i çilerin
kat l m n  sa layarak da yönetime 
kat lma sürecini i letmi lerdir.

1970-1980 aras nda geli en Tür-
kiye uygulamas  2364 say l  Ka-
nun ile olu turulan Yüksek Hakem 
Kurulu’nun süresi sona eren toplu 
i  sözle melerini yeniden yürürlü e
koyarken, bunlarda i çinin yöneti-
me kat lmas yla ilgili ne kadar mad-
de varsa hepsini ay klam , sözle -
melerden ç karm t r. Ayr ca 1983 

tarihli 60 say l  Kanun Hükmünde 
Kararname ile 2929 say l  Kanunda 
yap lan düzenlemeler ile de yönetim 
kurulunda i çi temsilcisine yer veril-
memi tir.12 Dünyada da güçlü uygu-
lamalar kaybolmu tur.

1990’l  y llar n ba nda Avrupa 
Birli i üyesi ülkelerde “i çilerin mali 
kat l m ” ad  alt nda, i çilerin irket
kâr ndan pay alma ve irketlerin his-
selerini sat n almalar eklinde uy-
gulamalar ba lam t r.13

Ülkemizde ise bu geli meler iz-
lenmektedir.

Ba ms z Üye-Yönetime Kat lma

Halka aç k irketlerde sendikala-
r n örgütlenmesi arzu edilir düzeyde 
olmasa da (yüzde 22 dolaylar nda)
geli me bu yönde olacakt r. Kurum-
sal sorumluluk anlay  çerçevesin-
deki irketler aç k, denetlenebilir 
ve hesap verebilir olacaklard r. Yeni 
Türk Ticaret Kanunundaki birçok 
düzenleme irketleri bu yola soka-
cakt r.

irketlerin internet siteleri ola-
cak, mali tablolar  burada aç k-
lanacak, yönetim kurulu üyeleri 
ald klar  ücretler dahil bu sitede ta-
n t lacakt r.

Avrupa Birli i’ndeki geli me-
ler de dikkate al nd nda irket-
lerin ba ms z yöneticilerinin bir 
k sm n n i çiler veya sendikalar
taraf ndan gösterilecek (kanunun 
öngördü ü ko ulara sahip) adaylar 
aras ndan seçilmesi irketlere ayr
bir prestij ve yeni bir imaj kazand -
racakt r. Kurumsal sosyal sorumlu-
luk uygulamalar n n büyük ölçüde 
hedefi de imaj oldu una göre; ak l-
l  i verenler bu geli mede öncülük 
alacaklard r. Sendikalar ve irketler
bu konular  konu maya ba lar hatta 
toplu i  sözle mesi düzenlemeleri ile 
uygulamaya koyma ba ar s n  göste-
rirlerse payda lar ve menfaatda lar
üzerinde de olumlu izlenim yarata-
caklard r.

Demokratik toplumun oldu-
u kadar demokratik irketlerin de 

varl  gönüllü birlikteli e ve ç kar
gruplar n n birbirlerini denetleyebil-
melerine ba l d r. Bilindi i gibi en-
düstriyel demokrasi; i çilerin daha 
verimli olmalar  amac yla, i letme
düzeyinde karar sürecine güç pay-
la m na dayal  olarak kat lmalar
olarak tan mlanmaktad r. Kurumsal 
ç karlar da demokrasi içinde böyle 
korunabilir.
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Ülkede uygulanmakta olan 
ekonomik ve sosyal poli-
tikalar n önemli bir gös-

tergesi i gücü piyasas  verileridir. 
Türkiye i gücü piyasas n n yap s
ve i leyi i, özellikle ya anan küresel 
kriz döneminde i ten ç karmalar n
artmas  ve i sizli in yayg nla mas y-
la ön plana ç km  ve tart ma konu-
su edilmi tir.

Ülkemiz i gücü piyasas s n ba -
l ca sorun alanlar ; istihdam ve i -
gücüne kat lma oranlar n n genel 
olarak ve özellikle kad nlarda dü-
üklü ü, AB ülkeleri ile k yaslamada

temel al nabilecek ölçüt olan tar m-
d  i sizlik oran ndaki düzey, genç-
lerin i sizli i, tar m n istihdam içe-
risindeki pay n n yüksekli i, kay t
d  istihdam n büyüklü ü, i gücü-
nün e itim düzeyindeki yetersizlik-
ler olarak dikkati çekmektedir.

Türkiye statistik Kurumu 
(TU K) taraf ndan aç klanan “Ha-
nehalk gücü Ara t rmas , 2011” 
y ll k sonuçlar , son bir y l içinde 
i gücü piyasas nda meydana gelen 
geli meleri ortaya koymaktad r. Te-
mel veriler kapsam nda ve ana hat-
lar yla i gücü piyasas ndaki geli me-
lere bak ld nda; 2011 y l  itibariyle 
istihdam n artt , i sizli in gerile-
di i, i gücüne kat lma ve istihdam 
oran n n yükseldi i, genç nüfusta 
i sizlik oran n n dü tü ü, kay td
çal anlar n oran n n bir önceki y la
göre azald  bir “olumlu bir tablo” 
ortaya ç kmaktad r.

Kalk nma Bakanl ’nca haz r-
lanan ve 2011 Ekim ay nda yay m-
lanan Orta Vadeli Program (2012-
2014)’ verilerine bak ld nda; 2011 

y l ortalamas  nüfus 73 milyon 950 
bin ki i, i gücüne kat lma oran  yüz-
de 49,9, istihdam düzeyi 23 milyon 
925 bin ki i, istihdam oran  yüzde 
44,7 ve i sizlik oran  da yüzde 10,5 
olarak öngörülmü tü.

Öngörü böyle olmas na kar n,
sadece temel al nan nüfustaki azal-
man n olumlu etkisiyle, i gücüne
kat lma oran  de i meden, bir önce-
ki y la göre istihdam edilenlerin sa-
y s  artm  ve i sizlik azalm t r.

Nüfus ve gücü

2011 y l nda Türkiye nüfusu bir 
önceki y la göre 1 milyon 33 bin ki i
artarak 72 milyon 376 bin ki iye
ula m t r. Çal ma ça ndaki nüfus 
(15 ve daha yukar  ya ) ise 1 mil-
yon 52 bin ki i artm t r. Di er bir 
ifadeyle 2011’de ülke nüfusu yüzde 
1,45 oran nda artarken iktisaden faal 
nüfustaki art  yüzde 2,0 oran nda
gerçekle mi tir. Ancak istihdamdaki 
art  yüzde 6,7 oran nda olmu tur.

gücüne Kat lma Oran

Türkiye’de i gücüne kat lma ora-
n  2011 y l  ortalamas  olarak yüzde 

49,9 oran yla AB ülkeleri ortalamas
ve AB 2020 hedeflerine göre çok dü-
üktür. Türkiye’de i gücüne kat l m

oran n n dü ük olmas n n önemli 
bir nedeni, kad nlar n i gücüne ka-
t l m n n özellikle kentsel alanlarda 
oldukça az olmas d r.

stihdam

Türkiye’nin temel sorunu istih-
dam edilenlerin say s n n az ve yeni 
istihdam sa lanmas ndaki yetersiz-
likler oldu u bilinmektedir. Türkiye 
ekonomisinde son y llarda gözlenen 
güçlü büyüme performans na ra -
men, istihdam yaratma kapasitesi-
nin dü ük olmas  dikkati çeken bir 
özellik olmu  ve “istihdams z büyü-
me” diye tan mlanabilecek bir du-
rum ortaya ç km t r.

Tablodan da görülece i üzere, 
2005-2007 döneminde GSMH reel 
art  nispeten yüksek olmas na kar-

n istihdam edilenlerin say s  fazla 
de i meden 20 milyon civar nda
kalm , 2008 y l nda ve sonras nda
ya anan küresel krizin etkisiyle bü-
yüme h z  gerilemesine ve dü me-

Enis BA DAD O LU
TÜRK-  Ara t rma Müdür Yard mc s
enisbagdadioglu@gmail.com
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2011 Y l gücü Piyasas2011 Y l gücü Piyasas
Tablo: Türkiye’de gücü Durumu (Y ll k)
               (Bin Ki i, Yüzde)

2010 2011

Kurumsal olmayan nüfus 71.343 72.376

15 ve daha yukar  ya taki nüfus 52.541 53.593

gücü 25.641 26.725

stihdam edilenler 22.594 24.110

siz 3.046 2.615

gücüne kat lma oran 48,8 49,9

stihdam oran  43,0 45,0

sizlik oran 11,9 9,8

Tar m d  i sizlik oran 14,8 12,4

Genç nüfusta i sizlik oran 21,7 18,4

gücüne dahil olmayan nüfus 26.901 26.867

Kaynak: TÜ K Hanehalk gücü Anketi
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sine ra men istihdam art  devam 
etmi tir. 2010 y l nda gerçekle en
yüzde 9,0 oran ndaki büyüme h z -
n n da etkisiyle istihdam edilenlerin 
say s  22,6 milyon ki i olmu tur.
2011 y l nda ise istihdam edilenlerin 
say s  bir önceki y la göre 1 milyon 
516 bin ki i artarak 24 milyon 110 
bin ki iye ula m t r.

2011 y l  itibariyle istihdam 
edilenlerin sektörel da l m  yüzde 
48,1 ile hizmetler sektörü a rl kl -
d r. stihdam edilenlerin yüzde 25,5’ 
i tar mda, yüzde 19,5’i sanayide ve 
yüzde 7’si ise in aat sektöründedir. 
Tar m sektöründe istihdam n a rl -

 Avrupa Birli i ülkelerine k yasla
fazlad r.

Bir önceki y la göre istihdama 
kat lan 1 milyon 516 bin ki inin 460 
bini tar m sektöründedir. Sanayi 

sektöründeki istihdam art  208 bin 
ki i olurken, hizmetler kesimi 600 
bin ki i ile en fazla istihdam yaratan 
sektör olmu tur. n aat sektöründe-
ki art  bile sanayi sektöründen fazla 
245 bin ki i olmu tur.

ekil: Sektörel stihdam
(2010 Y l )

Kaynak: TÜ K

Türkiye’de istihdam edilenlerin 
2011 y l  itibariyle i teki durumu-
na bak ld nda; ücretli-yevmiyeli 
say s n n 14 milyon 876 bin ki i ile 
toplam istihdam edilenlerin yüzde 
61,7’sini olu turdu u görülmekte-
dir. “Ücretsiz aile i çisi” olarak ta-
r m kesiminde ço unlu u kad n ve 
çocuk olarak çal anlar n say s  3 
milyon 303 bin ki idir. Bu kesim, 
özellikle kriz dönemlerinde istih-
damdaki art  aç klamakta kulla-
n lan bir çal ma biçimi olmakta-
d r. Nitekim 2011 y l nda ücretsiz 
aile i çisi 220 bin ki i artm t r.
Türkiye’de küçük esnaf n simgesi 
konumunda olan “kendi hesab na
çal anlar” s n flamas nda istihdam 
edilenler 2011 y l  itibariyle 4 mil-
yon 687 bin ki i olurken, i veren
olarak çal anlar ise 1 milyon 244 
bin ki idir.

ekil: Ekonomik Büyüme ve stihdam Art  (Yüzde)

Tablo: Büyüme ve stihdam

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GSYH (Y ll k Reel Yüzde De i im) 8,4 6,9 4,7 0,7 -4,8 9,0 7,5*

stihdam Art  (Yüzde De i im)  2,2 1,8 1,5 2,2 0,4 6,2 6,7

stihdam 20.067 20.423 20.738 21.194 21.277 22.594 24.110

Kaynak: TÜ K

* 2011 büyüme h z  tahmindir.
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ekil: teki Duruma göre stihdam

Kaynak: TÜ K

sizlik

Ülkemizde uzun y llar yüzde 6-8 
civar nda seyreden y ll k ortalama 
i sizlik oran  2001 krizi sonras  yüz-
de 10’lar düzeyine yükselmi , 2008 
y l nda ba layan küresel kriz sonra-

s nda ise yüzde 14’lere t rmanm -
t r. 2009 y l ndaki bu zirveden son-
ra 2010 y l nda yüzde 11, 9 olarak 
hesaplanan i sizlik oran  2011 y l
itibariyle yüzde 9,8 oran  ile tekli 
rakamlara gerilemi tir. Ancak ülke 
istihdam nda yer alanlar n yakla k
dörtte birinin tar m sektöründe ol-
du u göz önünde tutuldu unda ve 
bu oran n AB-27 ülkeleri ortalama-
s n n çok üzerinde oldu u dikkate 
al n rsa, ülkemizi di er ülkelerle ve 
özellikle Avrupa’da yer alan ülkeler-
le k yaslad m zda tar m d  i siz-
lik oranlar n n esas al nmas  daha 
gerçekçi sonuçlara ula lmas n
sa lamaktad r. 2011 y l  ortalamas
olarak tar m d  i sizlik oran  yüzde 
12,4 olarak tahmin edilmi tir.

Ülkemizde genç i sizli i son 
y llarda gerilemesine ra men 2011 
y l ndaki yüzde 18,4 oran yla halen 
yüksektir.

gücüne Dahil Olmayanlar

2011 y l nda 26 milyon 867 bin 
ki i i gücüne dahil edilmemekte 
ve istihdam, i sizlik gibi hesapla-
malar bu kesim d ar da tutularak 
yap lmaktad r. gücüne dahil ol-
mayanlar aras nda en büyük pay
ev i leriyle me gul olan kad nlar
kapsamaktad r ve 2011’de bunlar n
say s  11 milyon 872 bindir. Emekli 
olanlar 3,6 milyon ki i ve e itimde
olanlar 4,2 milyon ki idir.

Kay d stihdam

Kay td  istihdam son bir y l
içinde 367 bin ki i artmas na kar-

n, kay tl  istihdam n daha fazla 
artmas  nedeniyle kay td  istihdam 
azalm  ve 2011 y l nda çal anlar n
yüzde42,1’i yapt  i ten dolay  sos-
yal güvenlik kapsam  d nda kal-
m t r. Ücretli-yevmiyeli aç s ndan
her dört i çiden biri kay t d  istih-
dam edilmektedir.
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Aral k 2011 itibariyle AB’deki 
i siz say s n n 23,8 milyon ola-

rak tespit edildi i belirtiyor. Bunun, 
2011 Mart ndan 1,1 milyon daha 
fazla i size kar l k geldi i ifade edi-
liyor. sizlikteki dü me e iliminin
tersine döndü ü vurgulan yor.

Sonuç olarak, AB i sizlik oran -
n n tarihinin en yüksek seviyesi olan 
yüzde 9,9’a ula t ; di er bir ifadey-
le 2011 Mart ndan binde 5 daha 
yüksek bir orana ç kt  belirtiliyor. 
Bunun AB’deki i sizli in dü tü üne
ili kin tahminlerin aksi yönde bir 
durumu ortaya koydu u da ifade 
ediliyor.

AB emek piyasalar  aras ndaki
raksama yüksek seyrini korumaya 

devam ediyor. Mart 2011’den beri 
i sizlik göstergelerindeki a a  yön-
lü e ilimin birçok ülkede tersine 
döndü üne ili kin emareler bulun-
makta. On üç ay n verileri de er-
lendirildi inde yaln zca yedi ülkede 
i sizlik oranlar n n dü ü ün sürdü-

ü görülüyor. Bu yedi ülke Alman-
ya, Romanya, Belçika, Finlandiya ve 
Balt k Ülkeleri olarak belirtiliyor.

sizlik oranlar  18 üye ülkede 
yükselirken, bundan ngiltere, tal-
ya, spanya, Fransa, Polonya gibi 
büyük ülkelerin yan  s ra Yunanis-
tan, Portekiz ve Hollanda da etkilen-
di. Almanya’daki i sizlik oran n n
sürekli ve tutarl  bir ekilde dü ü ü
AB’nin toplam i sizlik oran n daha 
kötü bir hal almas n  engelledi.

Genç i sizli i hala endi e verici 
boyutta olmas na kar n 2011 Kas m
ve Aral k verileri kar la t r ld nda
önemli bir art n olmad  görülü-
yor ve oran n yüzde 22,1’de kald
ifade ediliyor. 2010 Aral ktan yüz-
de 1,1 daha yüksek olan bu oran n
say sal kar l  2011 Aral kta 5,5 
milyon olarak belirleniyor. Bu bir y l
öncesinden 241 bin ki i daha fazla 
i siz anlam na geliyor.

AB üyesi ülkeler aras ndaki
önemli farkl l klar devam ediyor: 

Üye ülkelerin üçte ikisine yak nda
genç i sizlik oran  yüzde 20’nin üze-
rindeyken söz konusu oran n span-
ya ve Yunanistan’da yüzde 50’ye ya-
k n oldu u vurgulan yor. Bu oran n
Almanya, Avusturya ve Hollanda’da 
yüzde 10’dan daha dü ük oldu u
ifade ediliyor.

Hali haz rdaki ekonomik görü-
nüm i sizlik oranlar na ili kin gele-
cekteki beklentilerin olumsuz olaca-

n  ortaya koyuyor. Üçüncü sektör 
ve in aat sektöründeki istihdam ön-
görülerinin de karamsar oldu u dile 
getiriliyor.

Özel istihdam bürolar  arac l y-
la i çi kiralama faaliyetleri daha da 
yava lamas na kar n i e alma faali-
yetleri, internet üzerinden art  gös-
termeye devam eden emek talebi sa-
yesinde olumlu seyrini sürdürüyor. 
Yeniden yap land rma faaliyetlerinin 
Ocakta artt  ve i  olanaklar  üze-
rinde aç k olumsuz bir etki yaratt
vurgulan yor.

Ayl k Emek Piyasas  Raporu ubat 2012

Avrupa  Olanaklar  Gözlem 
raporunun Ocak say s na 

göre, yüksek vas fl l k istihdam 
olanaklar na ula ma aç s ndan 
önemini koruyor. Asl nda, “profes-
yonel” gruplar içinde i  bulanlar n
oran n n 2011’in ikinci çeyre in-
de yüzde 34 artt  vurgulan yor. 

 aray p “yasama organlar nda, 
k demli yönetici ve müdür konu-
munda” i  bulanlar n say s n n ise 
yüzde 25 oran nda art  gösterdi i
dile getiriliyor.

Kamu sektöründeki emek tale-
binin son dönemlerde gerileme e i-
limi içinde oldu una ili kin veriler 
bulunuyor. Özel istihdam bürolar

arac l yla geçici i çi kiralama sis-
temi üzerinden sa lanan i  olanak-
lar na ili kin güncel veriler, emek 
talebinin 2011 Temmuzdan beri 
dü tü ünü ortaya koyuyor.  ola-
naklar ndaki en büyük art n yüz-
de 39 ile imalat sektöründe, yüzde 
26 ile ticaret ve onar m/bak m sek-
töründe oldu u belirtiliyor.

Raporun Avrupa’da i  arayan 
gençlerin i  bulma f rsatlar yla il-
gili konulara ayr lan özel bir bö-
lümü a a daki bulgular  ortaya 
koyuyor:

 Yüksek i sizlik oran na ra -
men 20 milyon genç kad n
ve erkek yeni bir i  buldu. 

2010’da i  bulanlar n yüzde 
48’i gençlerden olu uyordu.
Bu durum büyük oranda 
emek piyasas ndaki hare-
ketlili e (yeni i e girenler, i
de i tirenler) ba l yd .

 aray p bulan gençlerin 
oran n n yüksek vas fl  (pro-
fesyonel) i ler ve hizmetler 
sektöründe (bankac l k,
hizmet ve sat  i çileri) daha 
yüksek oldu u tespit edilir-
ken, gençlerin fabrika i çili-
i, makine operatörlü ü gibi 

zanaat ve ticaretle ba lant l
geleneksel meslek grupla-
r nda istihdam n n daha s -
n rl  oldu u belirtiliyor.

Yüksek Vas fl l k stihdam Olanaklar  Aç s ndan Hala Önemli
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Avrupa Komisyonu yeterli, güven-
li ve sürdürülebilir emekli ayl k-

lar yla ilgili Beyaz Belgeyi yay mlad .

Söz konusu belgede, AB ve üye 
ülkeler emeklilik sistemiyle ilgili 
kar la lan sorunlar n çözümünde 
nas l bir yöntem izlenece i incele-
niyor. Belgede -çal ma dönemiyle 
emeklilik dönemi aras nda daha iyi 
bir dengenin sa lanmas na, ba ka bir 
üye ülkeye ta nan ki inin emeklilik 

haklar n n korunmas na, insanlar n
daha fazla tasarruf etmelerine yar-
d m edip emekli ayl klar yla ilgili ve-
rilen taahhütlerin yerine getirilmesi-
ne ve insanlar n emeklilik dönemine 
ili kin beklentilerini elde etmesine, 
öncülük edecek niteli e sahip- çal -
abilecek durumda olanlar için düz-

gün ko ullar n yarat lmas na yard m
edecek bir dizi giri imin ba lat lmas
gerekti inden söz ediliyor.

Beyaz Belge’de özellikle u konu-
lara ili kin önerilerde bulunuldu u
belirtiliyor:

 Ya l  i çilerin, Avrupa Sosyal 
Fonu kullan larak çal ma ya-
am na devam etmelerini sa -

layacak ko ullar n yarat lmas
aç s ndan sosyal taraflar bera-
ber çal mal ;

 Özel emeklilik uygulamalar
geli tirilmeli. Bu, sosyal ta-
raflar n te vik edilmesi, üye 
ülkelerin vergi di er te vikle-
ri optimize hale getirmesinin 
desteklenmesi arac l yla sa -
lanmal .

 Ek emekli ayl  planlar n n
güvencesi geni letilmeli. Bu, 
Mesleki Emeklilik Önlemleri 
Kurumu yönetmeli inin reviz-
yonu arac l yla sa lanmal .

 Ek emeklilik ayl klar , i gücü-
nün hareketlili i (mobilitesi) 
ile uyumla hale getirilmeli. 
Bu, hareketli (mobil) i çilerin
emeklilik haklar n  koruyacak 
kanuni düzenleme ve AB ge-
nelinde kurulacak bir emekli-
lik izleme hizmeti sistemi ara-
c l yla sa lanmal .

 Daha uzun süreli çal ma ya a-
m  için üye ülkeler cesaretlen-
dirilmeli. Bu, ya am beklenti-
siyle emeklilik ya  aras ndaki
ba lant n n kurulmas , erken 
emeklilik olanaklar n n s n r-
land r lmas  ve kad n erkek 
aras ndaki aç n kapat lmas
sayesinde gerçekle tirilmeli.

 Emekli ayl klar n n yeterlili i,
sürdürülebilirli i ve güvenli i
denetlenmeye devam etmeli; 
üye ülkelerdeki emeklilik re-
formlar  desteklenmeli.

AB Yeterli, Güvenli ve Sürdürülebilir 
Emekli Ayl klar çin Planlar Haz rl yor

Avrupa  Hareketlili i Bülteni
Avrupa  Hareketlili i Bülteninin Ocak say s na göre EURES inter-

net sayfas nda iyi f rsatlar sunan i  olanaklar  yer al yor:

 Mimarlar, mühendisler ve ilgili alanlardaki profesyoneller

 Bilgisayar programc lar

 Emlak de erleme uzmanlar  ve bu alanla ilgilenenler

 Büro memuru

 Fiziki ve mühendislik bilimi teknisyenleri

Bültenin ayn  say s nda, EURES internet sayfas nda zirvedeki be  i in 
listesi yer ald . Ocak ay  itibariyle bu i ler a a daki gibi s ralan yor:

 1. Finans ve sat la ilgili profesyoneller: Almanya’da 29 bin 400, 
Fransa’da 3 bin 400, Belçika’da 3 bin i  olana .

 2. Elektrik ve elektronik malzeme tesisatç  ve teknisyenleri: 
Almanya’da 25 bin 100, ngiltere’de 10 bin 100, Belçika’da 1500 
i  olana .

 3. Modern sa l k hizmetleriyle ilgili profesyoneller: ngiltere’de
22 bin 500, Almanya’da 10 bin, Belçika’da 3 bin 500 i  olana .

 4. Yönetim i leriyle ilgili profesyoneller: ngiltere’de 16 bin 900, 
Almanya’da 8 bin 500, Belçika’da 5 bin 800 i  olana .

 5. Makine teknisyen ve tesisatç lar : Almanya’da 25 bin, Belçika’da 
4 bin 400, ngiltere’de 3 bin 500 i  olana .

Avrupa  Olanaklar  Gözlem raporu, Avrupa i  olanaklar  piyasa-
s ndaki son geli meleri de erlendirme f rsat  sunuyor. Avrupa  Ola-
naklar  Bülteni EURES internet sayfas nda ulusal kamusal istihdam 
hizmetleri birimi taraf ndan yay mlanan i  olanaklar n n çözümlen-
mesine odaklan yor. Bu iki bülten, 2020 Avrupa Stratejisi kapsam nda
ba lat lan ‘Yeni vas flar ve i ler için bir gündem’ giri imi çerçevesinde 
dört ayda bir yay mlan yor.



1Ocak 2012 itibariyle yürürlü-
e giren genel sa l k sigortas

yükümlülükleri, öncelikle her 
hangi bir sosyal güvencesi olmayan-
lar ile ye il kart sahiplerini yak ndan
ilgilendirmi tir. Genel sa l k sigor-
tas  sistemi her bir bireyi kapsama 
alm  ve sisteme tescili olmayanlara 
süre verilerek önemli yükümlülük-
ler getirilmi tir.

Sosyal güvencesi olmayanlar ile 
k smi süreli veya ça r  üzerine ça-
l anlar n genel sa l k sigortas  pri-
minin ödenmesinde ölçütler belir-
lenmi tir. Buna göre, bu kapsamda 
olanlar n genel sa l k sigortas  prim-
lerinin ödenmesini, gelir testi so-
nuçlar na göre devletin veya aileden 
bir ki inin üstlenmesi gerekecektir.

2012 y l  birinci alt  ayda yap lan
gelir testi sonucunda;

 Hanede ki i ba na dü en ay-
l k gelir tutar, asgari ücretin 
üçte birinden (295.50 lira) az 
ç karsa, genel sa l k sigorta-
s  primleri devlet taraf ndan
ödenecektir.

 Hanede ki i ba na ayl k gelir 
tutar, 295.50 lira ile 886.50 
lira aras nda ç kmas  duru-
munda, genel sa l k sigortas
primi ayl k 35.46 lira,

 Hanede ki i ba na gelir 
886.50 lira ile 1773 lira ara-
s nda ç kmas  durumunda ge-
nel sa l k sigortas  primi ayl k
106.38 lira,

 Hanede ki i ba na gelir 1773 
liradan fazla ç kmas  duru-
munda genel sa l k sigortas
primi ayl k 216.76 lira.

Genel sa l k sigortas  tescili ya-
p lan ki i taraf ndan ödenecektir.

Genel Sa l k Sigortas nda
Bilinmesi Gereken Yükümlülükler

 1. Sosyal güvencesi olmayan-
lar: Sosyal güvenlik kurulu -
lar na kay tlar  olmayanlar, 
Ocak 2012 sonuna kadar 
ikamet ettikleri il veya il-
çelerdeki Sosyal Yard m ve 
Dayan ma Vak flar na mü-
racaat ederek gelir testi iste-
inde bulunacaklard r. Gelir 

testi yapt rmayanlar iki asgari 
ücret tutar nda gelire sahip-
mi  gibi de erlendirilecek ve 
212.76 TL genel sa l k sigor-
tas  primi ödemekle yükümlü 
say lacakt r. Bu bak mdan,
sosyal güvencesi olmayanla-
r n Ocak 2012 sonuna kadar 
gelir testini yapt rmalar  son 
derece önemlidir. Hanede 
ki i ba na dü en gelir, asgari 
ücretin üçte birinden az ol-
mas  durumunda, genel sa -
l k sigortas  primleri devlet 
taraf ndan kar lanacakt r.

Nam k TAN
TÜRK-  Ara t rma Müdür Yard mc s
namiktan@turkis.org.tr
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 2. Ye il kart sahibi olanlar:
Kartlar ndaki vizeleri dolana 
kadar bir i lem yap lmayacak-
t r. Ye il kart sahibi olanlar n
vizeleri doldu u tarihten son-
raki bir ay içerisinde Sosyal 
Yard mla ma ve Dayan ma
Vakf na müracaat etmeleri bir 
zorunluluk oldu undan, gelir 
testi ara t rmas n  istemeleri 
ve buna göre i lem yapt rma-
lar  gerekmektedir. Hanede 
ki i ba na dü en gelir, asgari 
ücretin üçte birinden az ol-
mas  durumunda, genel sa -
l k sigortas  primleri devlet 
taraf ndan kar lanacakt r.

 3. K z çocuklar :

 a) 5510 say l  Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sa l k Sigor-
tas  Kanunu’nun yürürlü-
e girdi i tarihte (1 Ekim 

2008) ilgili kanunlar  ge-
re i bakmakla yükümlü 
olunan k z çocuklar  (ya

ko ulu aranmaks z n) bu 
Kanun gere ince de bak-
makla yükümlü olunan 
ki i say lacakt r. Ancak, 
durumlar nda de i ik-
lik oldu unda (evlenme, 
bo anma, i e girme, i -
ten ç kma) sa l k hiz-
metlerinden yararlanma 
ko ullar  bu Kanun hü-
kümlerine göre yeniden 
belirlenir. K z çocukla-
r n n durum de i iklik-
lerinin ortadan kalkmas
halinde, bu ki iler tekrar 
ilgili kanunlar na göre 
bakmakla yükümlü olu-
nan ki i say lacakt r.

 b) 1 Ekim 2008 sonras nda
ilk defa genel sa l k sigor-
tas ndan yararlanan k z
çocuklar , erkek çocuklar
ile ayn  statüye ba lan-
m , e itim görmemesi 
durumunda 18 ya n  dol-
durmas  ile birlikte anne 
ve babas  üzerinden sa l k
yard m  almas na son ve-
riliyor ve genel sa l k pri-
mi ödenmesi getiriliyor. 
1 Ekim 2008 sonras  ilk 
defa anne ve babas  üze-
rinden sa l k yard m  alan 
k z ve erkek çocuklar n
e itimlerine devam etme-
si durumunda lise e itimi
için 20 ya , yüksek ö re-
tim e itimi için 25 ya a
kadar bakmakla yükümlü 
ki iler olarak de erlendi-
riliyor.

 4. K smi Süreli Çal anlar:
4857 say l  Kanunu’nun 13 
ve 14 üncü maddelerine göre 
k smi süreli veya ça r  üzeri-
ne yada ev hizmetlerinde 30 
günden az çal lmas  duru-
munda, sigortal lar n tercih 
edece i iki seçenek bulun-
maktad r:

 a) Eksik günlerin iste e ba l
sigorta ile tamamlanabilir. 
Böylece, eksik günlerin 

emeklilik ve genel sa l k
sigortas  primleri birlikte 
ödendi inden, gelir tes-
tine ba vurulmayacakt r.
Söz konusu primler, as-
gari ücret üzerinden de 
ödenebilir ve emeklilikte 
aranan prim gün say s na
katk  da sa lanm  olunur.

 b) ste e ba l  sigorta ile 
eksik günlerin tamam-
lanmamas  durumun-
da, genel sa l k sigortas
priminin ödenmesi gelir 
testine göre belirlenece-
inden, sosyal dayan ma

ve sosyal yard mla ma
vakf na ba vurulmas  da 
bir zorunluluktur. Hane-
de ki i ba na dü en gelir, 
asgari ücretin üçte birin-
den az olmas  durumun-
da, genel sa l k sigortas
primleri devlet taraf ndan
kar lanacakt r. Hanede 
ki i ba na gelir, asgari 
ücretin üçte birinden faz-
la ise, sigortal  taraf ndan
genel sa l k sigortas  pri-
mi ödenecektir.

 5. sizlik Sigortas : siz kalan 
sigortal lar, i sizlik ödene i-
ne hak kazanm sa, ödene in
sona erdi i tarihten itibaren 
bir ay içerisinde sosyal daya-
n ma ve yard mla ma vakf -
na ba vurmak durumunda-
d r. sizlik ödene ine hak 
kazanamayan i ten ç kar lan
sigortal lar ise, son bir y l içe-
risinde 90 gün primlerinin 
olmas  durumunda, 10+90 
günün bitiminden itibaren 
bir ay içerisinde sosyal daya-
n ma ve sosyal yard mla ma
vakf na ba vurmalar  da bir 
zorunluluktur. Hanede ki i
ba na dü en gelir, asgari üc-
retin üçte birinden az olmas
durumunda, genel sa l k si-
gortas  primleri devlet tara-
f ndan kar lanacakt r.



Ülkemizin sahip oldu u kay-
nak ve olanaklar n en ve-
rimli biçimde de erlendi-

rilmesi sürdürülebilir ekonomik ve 
sosyal kalk nman n sa lanabilmesi
aç s ndan önem ta maktad r. Kü-
reselle me ve ya anan ekonomik 
krizin ard ndan ortaya ç kan tablo 
de erlendirildi inde ve ülkemizde 
sürdürülen çal malar di er ülkelerle 
k yasland nda daha anlaml  sonuç-
lar elde edilebilecek ve gelecek çal -
malara daha iyi yön verilebilecektir. 
Ülkenin içinde bulundu u artlar n
belirli bir zaman aral nda gösterdi-
i geli me ve de i imin yan  s ra, bel-

ki de daha da önemlisi, di er ülkeler 
kar s ndaki durumu olmaktad r.

OECD’nin “Factbook 2012” ba -
l kl  çal mas  içinde yer alan veriler; 
nüfustan makro ekonomik e ilimle-
re, e itimden sa l a, enerjiden ya-
am süresine, fiyat geli melerinden

i gücü piyasalar na kadar birçok 
alanda “durum tespiti” yapmaya 
olanak sa lamaktad r. Söz konusu 
çal mada ana hatlar yla a a daki
tespitler yer almaktad r.

 Türkiye, 2010 y l  itibariyle 
Amerika, Japonya, Meksika ve 
Almanya’dan sonra 76.936.000 
olan toplam nüfusu ile OECD 
ülkeleri aras nda en kalabal k
be inci ülkedir. AB üyesi ül-
keler içinde ise Almanya’dan 
sonraki en kalabal k ülkedir. 
2020 y l nda 85.950.000 ile AB 

içerisinde ilk s ray  alaca  tah-
min edilmektedir.

 Türkiye, 2009 y l  OECD veri-
lerine göre, ki i ba na dü en
14.218 USD milli gelir ile son 
s rada yer almaktad r. OECD 
ortalamas  ayn  y l itibariye 
33.023 USD’dir.

 Tüketici fiyatlar  endeksi, tüm 
kalemler dikkate al nd nda
2010 y l  itibar  ile Türkiye’de 
yüzde 8.6 oran nda art  gös-
termi tir. Ayn  y l OECD orta-
lamas  yüzde 1.9 oran ndad r.
Sadece g da fiyatlar  dikkate 
al nd nda bu oran yüzde 
10.6 olmu tur, OECD ortala-
mas  ise yüzde 1.2 oran nda-
d r. Bu rakamlarla Türkiye, 
OECD ülkeleri içerisinde en 
fazla art a sahip ülke konu-

Ugra  GÖK
TÜRK-  D li kiler Uzman
intdept@turkis.org.tr
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103mundad r. Enerji fiyatlar  aç -
s ndan tüketici fiyatlar ndaki
art  oran  yüzde 10.5’dir. 
Türkiye bu oranla en fazla 
art  gösteren 9. ülke olmu -
tur. 2010 y l na kadar geçen 
üç y ll k süre içerisinde y ll k
enflasyon Türkiye, Meksika, 
Macaristan ve zlanda d nda
kalan OECD ülkelerinde yüz-
de 4.5’in alt nda olmu tur.

 OECD üyesi ülkeler aras n-
da nükleer enerji kullanarak 
elektrik üreten 18 ülke (Belçi-
ka, Kanada, Çek Cumhuriyeti, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Macaristan, Japonya, Kore, 
Meksika, Hollanda, Slovakya 
Cumhuriyeti, Slovenya, s-
panya, sveç, sviçre, ngiltere,
ABD) bulunmaktad r.

 Türkiye çal ma ya ndaki
nüfusun istihdam oran  ko-
nusunda OECD üyesi ülkeler 
içinde en dü ük orana sahip 
ülkedir. 2010 y l  itibariyle 
Türkiye’de toplam istihdam 
oran  yüzde 46.3’dür. 2010 
y l  OECD verileri erkekler 

için yüzde 66.7’yi gösterirken 
kad nlar için yüzde 26.2’dir. 
Türkiye bu oranla OECD ül-
keleri aras nda en dü ük ka-
d n istihdam na sahip ülkedir.

 Bu konuda Türkiye aç s ndan
önemli ba ka bir 2010 y l
verisi de 55-64 ya  aras nda
ve istihdamda olan ki ilerle
ilgilidir. Türkiye 55-64 ya
aral nda istihdamda olanlar 
aç s ndan yüzde 29.6 ile en 
dü ük orana sahip ülkedir.

 Toplam istihdam içerisinde 
yar  zamanl  çal anlar de er-
lendirildi inde; OECD 2010 
verilerine göre Türkiye, yüz-
de 11.5 ile Macaristan, Slovak 
Cumhuriyeti, Çek Cumhuri-
yeti, Estonya, Polonya, Yuna-
nistan, Portekiz, Slovenya ve 
Kore’nin üzerinde yer almak-
tad r.

 Yine 2010 y l  OECD verileri-
ne göre, toplam istihdam içe-
risinde kendi nam ve hesab na
çal anlar bak m ndan Türki-
ye son y llarda dü ü  gösterse 
de yüzde 39.1 ile en üst s rada
yer al yor. Kendi nam ve he-
sab na çal anlar grubu içeri-
sinde kad nlar n erkeklerden 
fazla oldu u sadece iki ülke 
var; Türkiye (yüzde 49.3) ve 
Meksika.

 OECD 2010 y l  verilerine 
göre, Türkiye’de bir çal an
y lda 1877 saat çal yor. Bu 
rakamla Türk i çisi, Kore, ili,
Çek Cumhuriyeti, Polonya, 
Estonya, Macaristan i çisinin
ard ndan OECD içerisinde en 
fazla çal an 7. i çidir.

sizlik oran  OECD üye-
si ülkeler ortalamas  olarak 
2010 y l nda artarak yüzde 
8.6 olmu tur. En dü ük i -
sizlik oranlar  yüzde 3,5 ile 
Norveç’te ve yüzde 3.7 ile 
Kore’dedir. En yüksek i siz-
lik oran  ise yüzde 20.1 ile 
spanya’da ve yüzde 16.8 ile 

Estonya’dad r. Türkiye’de bu 
oran yüzde 10.6’d r. gücüne
dahil olan Türk erkeklerinde 
i sizlik oran  yüzde 10.4 iken 
bu oran Türk kad nlar nda
yüzde 11.4’dür.

 Ancak 2010 y l  için toplam 
istihdam içinde uzun dönemli 
(12 ay ve daha fazla) i sizlik
verilerine göre, OECD ortala-
mas  yüzde 32,4’dür. Bu oran 
Türkiye’de yüzde 28.6’d r.

 OECD 2009 y l  verilerine göre 
15-19 ya  aral nda e itim ve 
istihdamda olmayan gençler 
aç s ndan Türkiye yüzde 28.7 
ile ilk s rada yer almaktad r.
20-24 ya  grubu aras nda yine 
ilk s rada yer alan Türkiye’de 
bu oran yüzde 46.1’dir.

 OECD 2009 y l  verilerine 
göre en k sa ya am beklentisi 
olan 73.8 y l ile Türk’lerdir. 
Bu oran kad nlarda 76.1 iken 
erkeklerde 71.5 y ld r. Ayr ca,
Türkiye alkol kullan m nda
son s ralarda ve sigara tüketi-
minde ilk s ralarda yer almak-
tad r. Her bin ki iye dü en
doktor ve hem ire aç s ndan
da Türkiye yine son s ralarda
yer almaktad r.

 OECD 2009 y l  verilerine 
göre, Türkiye’de do an her 
bin bebekten 13.1’i ölürken, 
OECD ülkelerinde ortalama 
bin bebekten 4.4’ü ölümle 
sonuçlanmaktad r. Türki-
ye bu oranla binde 14.7 olan 
Meksika’dan sonra sondan 
ikinci s rada yer almaktad r.

OECD Ülkeleri: Avusturya, Bel-
çika, Kanada, Danimarka, Estonya, 
Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hol-
landa, Norveç, Portekiz, spanya,
Yunanistan, zlanda, rlanda, talya,
sveç, sviçre, Türkiye, ngiltere,

ABD, Avustralya, Çek Cumhuriye-
ti, Finlandiya, Macaristan, Meksi-
ka, Japonya, Yeni Zelanda, Polonya, 
Portekiz, Slovakya, Slovenya, Güney 
Kore, ili.
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OECD Kaynaklar na Göre Türkiye
OECD’nin “Daha yi Ya am çin

Daha yi Politikalar” ba l k-
l  2011 y ll nda ülkelerden baz
manzaralara yer verildi. Y ll ktaki
verilere göre Türkiye’de,

 GSY H 1960-2009 y llar  ara-
s nda yüzde 726 artt ,

sizlik oran  1960 y l nda
yüzde 9,5 iken 2009 y l nda
yüzde 14 oldu,

 Kad nlar n i gücüne kat l m
1960-2009 y llar  aras nda
1.9 puan azalarak yüzde 27,6 
oldu,

 Nüfus 1960-2009 y llar
aras nda yüzde 176 artarak 
75.643.000 oldu,

 Nüfusa göre yoksulluk oran
2009 y l nda yüzde 17,5 oldu,

 GSY H’dan sa l a ayr lan pay 
1960-2009 aras nda 3.8 puan 
artarak yüzde 6 oldu,

 Kendi nam ve hesab na çal -
anlar n toplam istihdam içe-

risindeki pay  1960-2009 y l-
lar  aras nda 22 puan azalarak 
yüzde 39 oldu,

çi ba na y ll k çal ma saa-
ti 1960-2009 y llar  aras nda
168 azalarak 1918 oldu.

Genelde 1960 ile 2009 verileri-
ne göre kar la t rmalar n yer ald -

 Türkiye ile ilgili bölümde 2009 
y l n n ikinci çeyre inden itibaren 
ba layan iyile menin 2010 y l nda
da güçlü bir ekilde devam etti i
ifade ediliyor. Kriz sonras  ihracat n
ve tüketimin canlanmas  ile 2011 
ve 2012 y llar nda GSY H art n n
yüzde 5’in üzerinde seyredece i ön-
görülüyor. Türkiye’nin en az alt  ay 
i siz olan kad n ve gençleri istihdam 
eden i verenden ilk be  y ll k sosyal 
katk lardan vazgeçti i belirtiliyor.

AR&GE harcamalar nda Tür-
kiye ve Portekiz’in 1990’lar n or-
tas ndan itibaren en h zl  art
gösterdi i (her iki ülkede de y ll k
ortalama yüzde 10’un üzerinde) 
kaydediliyor. Ya am süresi aç -
s ndan Türkiye’nin OECD ülkele-
ri aras nda 73.6 ile son s rada yer 
ald , ancak 1960’lardan sonra 

h zla ilerleyerek di er OECD ül-
kelerini yakalad  ifade ediliyor. 
Türkiye’deki bebek ölüm oran n n; 
dramatik dü ü e ra men, yüzde 
4.7 olan OECD ortalamas n n dört 
kat ndan fazla oldu u belirtiliyor. 
Ki i ba na dü en doktor miktar
aç s ndan ise Türkiye OECD ülke-
leri aras nda son s rada yer al yor.

Yunanistan’a Sendikal Bak
Yunanistan’da ya anan geli -

melerin ard ndan ETUC Ge-
nel Sekreteri Bernadette Segol, 
14 ubat 2012 günü, Yunanistan 

çi Sendikalar  Konfederasyo-
nu GSEE Ba kan  Yannis Pana-
gopoulos ile bulu mak üzere 
Yunanistan’a gitti.

Segol, ILO ve Avrupa Parla-
mentosuna yap lan ba vurular
da dahil olmak üzere Avrupa ve 
Uluslararas  düzeyde GSEE’nin 
giri imleri hakk nda bilgi ald .
GSEE Ba kan  Segol’e, Avrupa 
Parlamentosu Ba kan  Martin 
Schultz’a bir mektup gönder-
di ini ve Antla malar ve Temel 
Haklar art nda yer alan temel 
ilkeleri tahrip eden önlemlere 
kar  acil giri imde bulunmas n
istedi ini ifade etti.

Segol, yeni paketin y k c
ekonomik ve sosyal etkileri oldu-
unu, çal ma hayat  ile ilgili ku-

rumlar  tasfiye etti ini, toplu pa-
zarl k sistemini kökünden söküp 
att n , çal anlar  sosyal koru-
madan mahrum b rakt n , asga-
ri ücreti yüzde 22 dü ürdü ünü
(yeni i e girenler/genç i çiler için 
yüzde 32), devleti ve tamamlay c
emeklilik ödeneklerini azaltt -
n , binlerce kamu sektörü i çisi-

nin geçici olarak i ine son verdi-
ini, devlet varl klar n n sat n

öngördü ünü ve ekonomiyi daha 
büyük bir daralman n içine sü-
rükledi ini, bu durumun sosyal 
bütünlü ü test etti ini söyledi.

Bu nedenlerle, yeni paketin 
kabul edilemeyece ini belirten 
Segol, plan n Yunanl lara gele-
cek ve ekonomik iyile me çerçe-
vesinde bir perspektif sunmad -

n  ifade etti. Sosyal taraflar n,
çal ma hayat na ili kin temel 
kurumlar n korunmas  konu-
sunda anla t klar n , ücretleri 
bask laman n ve i gücü piyasa-
lar n  düzensizle tirmenin reka-
beti artt rmayaca  konusunda 
ortakla t klar n , ancak bunun 
aç k bir ekilde görmezden ge-
lindi ini belirtti. Yunanistan’a 
dayat lan ve sürdürülmesi müm-
kün olmayan ekonomik ve sosyal 
durumun AB ilke ve de erlerine
sayg  konusunda da ciddi sorun-
lar yaratt n  vurgulad .

Segol endi elerini dile getir-
dikten sonra çal anlar n hak ve 
gelirlerini korumak için gerçek-
le tirece i bütün eylemlerde ve 
Avrupa Parlamentosu ile ilgili 
giri iminde ETUC’un GSEE’nin 
yan nda olaca n  aç klad .
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çal anlar  kemer s kma po-
litikalar n n i e yaramad n  ifade 
ederek, art k bu uygulamalara bir 
son verilmesi gerekti ini söyledi-
ler. Avrupa Sendikalar Konfederas-
yonu yay nlad  bildiride, kemer 
s kma politikalar n n durumu daha 
da a rla t rd n , sosyal aç dan bü-
yük hasara neden oldu unu belirtti. 
Avrupa istatistiklerine göre ba ta
gençler aras nda olmak üzere i siz-
li in rekor düzeye ula t n  ve her 
iki gençten birisinin i siz oldu unu
vurgulad .

Ayr ca, 115 milyon ki inin, bir 
ba ka ifadeyle toplumun yüzde 
23’ünün yoksulluk ve sosyal d lan-
ma ile kar  kar ya oldu u ifade edi-
len bildiride reddedilen uygulamalar 
a a daki ekilde s raland ;

 Ücretleri dü ürmek için yap -
lan bask lar,

 Sosyal koruman n tahrip edil-
mesi,

gücü piyasalar n n daha faz-
la esnekle tirilmesi,

 Kamu hizmetlerinin özelle ti-
rilmesi,

 Emekli ayl klar n n dü ürül-
mesi,

 Sosyal d lanma

 Toplu pazarl k ve sosyal diya-
logun çözülmesi

 Finans dünyas  ve spekülatör-
ler çiziksiz kurtulurken, çal -
anlar n sorumlu olmad klar

krizin bedelini çok a r bir 
ekilde ödemesi.

ETUC’un önerdi i politikalar ise 
yat r m ve sürdürülebilir büyümeye 
öncelik verilmesi, e itsizlikle mü-
cadele, kaliteli i ler ve sosyal adalet 
oldu. Öneriler bildiride a a daki e-
kilde yer ald ;

 Kaliteli i ler için Avrupa iyi-
le tirme ve yat r m plan ,

 Dü ük karbon, ye il ekonomi 
ve i  ve büyüme yaratacak ge-
lece in sektörlerine dönü en
dinamik bir Avrupa sanayi po-
litikas ,

 Uzun vadede bütçe dengesinde 
restorasyon,

 Gençler için kaliteli i  garantisi,

 Avrupa tahvilleri ile borçlar n
birle tirilmesi,

 Ayn  zamanda yat r m politi-
kalar n  da destekleyecek olan 
mali i lemler vergisi,

 Sosyal haklar ve ücretlerin 
azalt lmas na kar  yo unla t -
r lm  mücadele,

irketler için minimum vergi 
ile vergi taban n n düzenlen-
mesi,

 Temel sosyal haklar n garanti 
alt na al nmas  ve sayg  duyul-
mas ,

 Vergi kaç ranlara ve vergi hile-
lerine kar  mücadele.



Yunanistan’ n en az ndan AB 
içerisinde kalmaya devam et-
ti i sürece, ülkede i çi hakla-

r  ve gelirler, mali aç dan gelece ine
yön vermekte olan ‘Troika’n n son-
suz taleplerinden müte ekkil dipsiz 
bir kuyuya itilmi  vaziyette. Bunu 
Yunanistan sendikalar  da dile getiri-
yor. Üstelik Yunanistan’daki mevcut 
hükümetin Troyka’n n (Avrupa Ko-
misyonu, Uluslararas  Para Fonu ve 
Avrupa Merkez Bankas ) söz konusu 
taleplerine ili kin itaatkâr duru u da 
Yunan i çilerin Avrupa’da var olan 
sosyal ve siyasi medeniyetin d na
sürülmesinde etkin rol oynuyor.

‘IMF tipi yap sal reformlar’ ola-
rak adland r labilecek ard l devirler 
eklinde uygulanan kemer s kma

politikalar  ile vergi art lar  Yunan 
i çisi ve emeklisini adeta soyup, so-
ana çevirdi; onlar  haklar ndan ve 

gelirlerinden yoksun b rakt .

Geçti imiz y l n Temmuz ay nda
Yunan hükümeti Troika’n n ücret-
ler ve sosyal haklara ili kin asgari 
ko ullar  belirleyen Ulusal Toplu 
Emek Sözle mesinin la vedilmesi
konusundaki talebini resmi olarak 
onaylad . Hükümet kanad ndan ko-
nuya ili kin yap lan aç klamada gafil 
avland klar  söz konusu kurulu larla
daha önce yapt klar  görü melerde
böyle bir durumun gündeme gelme-
di i kaydedildi. Hükümet aç kla-
mas nda sözü geçen talebin sözüm 
ona Çal ma Bakan n n ofisine elek-
tronik posta olarak iletildi ini ifade 
etti. Söz konusu elektronik postada 
hükümetin yasamaya dair bir tak m
ad mlar atmas  gerekti i, bunu ya-
parken de sosyal ortaklar n uzla
göstermeyece i ulusal toplu sözle -
menin skartaya ç kart lmas n n art
oldu u gibi ifadelerin yer ald  daha 
sonradan bas na s zd .

Elbette ki burada dü ünce, özel 
sektörde bireysel pazarl klar üzerin-
den eme in maliyetinin azalt lma-
s yd . Hükümetin bu taleplere itaat 
etmede dü ece i en ufak bir hata ise 
mali yard m paketlerinin ‘Troika’ ta-
raf ndan serbest b rak lmamas  anla-
m na geliyor.

Ulusal Toplu Emek Sözle mesi
Yunanistan Anayasas nda yer almak-
tad r. Ülkedeki i veren örgütleri de 
a z birli i yapm ças na konu hak-
k nda velvele yaparak daha önce hiç 
kullanmad klar  kadar sert bir dille 
Ulusal Toplu Sözle meye olan mu-
halefetlerini hayk r yorlar. Ancak, 
Yunanistan’ n rekabet gücündeki 
dü ü ün emek maliyetinden ziyade 
ülkedeki asgari ücretin AB ortala-
mas nda 15. s ran n alt nda olmas
gerekti i yönünde dayat lan önlem-
lerden beslenen iktisadi durgunluk-
tan ileri geldi i de i veren kesiminin 
konuya ili kin kopard klar  gürültü 
pat rt  da dikkat çeken bir ba ka
nokta.

Burak EKMEKÇ O LU
TÜRK-  D li kiler Uzman
intdept@turkis.org.tr
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Söz konusu geli me emek ve 
sendika kar t  mevzuat reformu ya-
p lmas  yönündeki d  bask n n son 
darbesi oldu. çilerin asgari haklar -
n  muhafaza etmesi aç s ndan haya-
ti önem ta yan sektör düzeyindeki 
sözle melerin kald r larak yerlerine 
i letme düzeyinde sözle melerin uy-
gulanmas  konusunda Yunanistan 
üzerinde büyük bir bask  var. Av-
rupa Komisyonu bu konuda gerekli 
ad mlar  yeterli düzeyde atmad
için Yunan hükümetini ele tiriyor.
Ne yaz k ki u an ülkede özellikle es-
nek çal ma biçimlerinin en kötüsü 
olan azalt lm  süre ile dönü ümlü
çal may art ko an bireysel i  söz-
le melerine yönelim çarp c  biçimde 
artm  vaziyette. Bilindi i gibi birey-
sel sözle meler müzakere anlay
aç s ndan son derece olumsuz art-
lar içermekte olup, sendikac l n
özünü olu turan toplu pazarl n da 
alt n  oyuyor.

Yine geçti imiz y l n Temmuz 
ay nda Yunanistan Bakanlar Kuru-
lu bir ba ka kesinti tasar s n  kabul 
etti. Zaten bundan k sa bir süre önce 
de kemer s kmaya yönelik bir tak m
ek tedbirler do rudan uygulanmaya 
konmu tu. Emekli ayl klar na ili kin
dayat lan yeni kesintiler neticesinde 
aç a al nan devlet memuru say s -
n  30 bine ç kt . Y ll k gelir üzerin-
deki vergiden muaf s n r da 8 bin 
Avro’dan 5 bin Avro’ya dü ürüldü.
S ra d  bir ba ka tedbir olarak daha 
önceden dayat lan ve 2014 y l na ka-
dar devam edecek bir uygulama olan 
müstakil mülkiyet vergisi ise elek-
trik faturalar na eklenmek suretiyle 
vatanda tan toplanmakta. Üstelik bu 
vergi ta nmaz n de eri ya da mal sa-
hibinin gelir durumuna bak lmaks -
z n tüm ta nmaz sahiplerini ilgilen-
dirmekte. Söz konusu uygulama ile 

siz, engelli ve dü ük emekli ayl
alanlar da varl kl  kesimin ödedi i
oranda müstakil mülkiyet vergisi 
ödemek zorunda b rak ld .

Yine 2011 y l n n son çeyre inde
gerek halk gerekse Yunan sendikala-

r  taraf ndan yap lan ciddi protesto-
lara kar n kabul edilen orta vadeli 
ek kemer s kma plan  mevcut tasar-
ruf planlar n n kapsam n  neredeyse 
ikiye katlayarak; bütçede etkili ke-
sintiler, emekli ayl klar  ve ücret-
lere yönelik ilave kesintiler ile yeni 
vergileri beraberinde getirdi. Ayr ca
50 Milyar Avro’luk bir özelle tirme
program  da ivedi bir biçimde uygu-
lamaya kondu. IMF/EC/ECB üçlüsü 
tefti  ekibinin mevcut kesintilerden 
ikna olmamas  durumunda daha 
a r tedbirlerin dayat laca  da gün 
gibi a ikâr.

Önemli miktarda KDV art  ve 
di er dolayl  vergiler ile ücretlerin 
içinin bo alt lmas  gibi olumsuz-
luklar  bar nd ran bu vergi dalgas
ço unlukla dü ük gelirli vatanda ,
emekliyi ve ya am mücadelesi veren 
di er Yunanl lar  bo du. Bununla 
beraber Yunan hükümeti vergi ta-
ban n n toplumun tüm kesimlerine 
etkin biçimde yay lmas  ve vergi ka-
çakç l n n fiilen ele al nmas  konu-
sunda yetersiz kald .

Yap lan haks zl klar kar s nda
duyulan öfke ve umutsuzluk tüm 
ülkeyi sarm ken tutarl  ilk tepki 
sendikalardan geldi. Yunanistan çi
Konfederasyonu GSEE ile Memur 
Konfederasyonu ADEDY 19 Ekim 
2011 tarihinde 24 saatlik ortakla a
grev ça r s nda bulundular ve bunda 
da ba ar l  oldular.

Yunan halk na dayat lmakta olan 
ve sosyal aç dan hiç de adil olma-
yan bu sert tedbirler esas nda IMF, 
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Mer-
kez Bankas n n acil yard m paketini 
serbest b rakmas n n ön art d r. Bu 
tedbirler Yunan kamuoyu taraf ndan
kalk nma ve sürdürülebilirlik bek-
lentilerinin bast r lmas  olarak alg -
lanmaktad r. Sosyal korumaya ili -
kin herhangi bir hüküm olmaks z n
toplumun geni  bir kesiminin gelir 
ve ya am standard  tamir edilemez 
biçimde darbe alm t r. Ülkede ILO 
sözle melerince belirlenen temel i çi

haklar  ve sosyal haklar aç kça ihlal 
edilmektedir.

Yunanistan dayanma s n r n n
sonuna itildikçe Yunan halk  da 
ya am n  sürdürebilmek için ade-
ta rehin al nm t r ve bir kez daha 
dünyay  sarsan ekonomik mali kri-
zin faturas n  ödemek ard l tedbir 
paketleri vas tas yla i çiye, emekçiye 
b rak lm t r.

Krizden toparlanmaya yönelik 
bu ac mas z strateji ülkenin iflastan 
kurtulabilmesi için olmazsa olmaz 
bir gereklilik olarak gösterilmekte-
dir. Yunan sendikalar IMF/EC/ECB 
‘Troyka’s n n krizden ç k  için 
Yunanistan’a dayatt  reçetenin ha-
in bir kemer s kma ile tavsiyeye da-

yal  özelle tirmeler ve özellikle emek 
piyasas n n yap s n  kökten de i ti-
recek yap sal reformlardan meydana 
geldi ini ifade ediyorlar. Söz konusu 
dayatmalar n Yunan ekonomisinin 
yap s  ve kendine has bir tak m özel-
likleri dikkate al nmadan yap ld ,
mümkünü olmayan mühletler ve 
miktarlara dayal  hedeflerin Yunan 
halk n n önüne kondu unu belirti-
yorlar.

Kemer s kma tedbirlerinin finans 
piyasalar n n bask s  alt nda sosyal 
taraflara dan lmadan alelacele bir 
biçimde kabul edildi i, yap c  sosyal 
diyalog sürecinin aç k biçimde bo-
zuldu u da sendikalar n dile getirdi-
i bir ba ka önemli konu.

Aynen 1980’lerde ya anan borç 
krizi ya da 1990’lardaki Asya kap-
lanlar  durumunda tecrübe dildi i
üzere IMF bu kez AB’yi de arkas -
na alarak do abilecek siyasi ve sos-
yal etkilere bakmadan Yunanistan 
halk na yapt r mlarda bulunuyor. 
Bu ba lamda aç kça görülmektedir 
ki, Yunanistan ve IMF/EC/ECB’nin 
kredi mekanizmas  ko ullar na tabi 
olan ya da olacak tüm ülkeler ade-
ta üzerinde endüstriyel ili kilerin
kökünden yok edilmesi konusunda 
çal lan denekler olarak kullan l-
maktad r. Yunan sendikalara göre 
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günümüz Avrupa’s  hiçbir sosyal 
koruma olmaks z n tüm yükü i çi-
lerin omuzlar na yükleyen dü ey bir 
sarmal n içerisinde.

Sendikalar kemer s kma politi-
kalar n n uygulanmaya ba lad  ilk 
andan beri Yunanistan’da görülen 
etkilerine bak ld nda çarenin der-
din kendisinden daha beter oldu u-
na i aret ediyorlar. ok tedavisinin 
tamam yla hatal  oldu una dikkat 
çekiyorlar.

Nitekim AB ile IMF’nin ortakla a
borç düzene i ülkeyi tasarrufun ik-
tisadi durgunlu u besledi i bununla 
kalmay p daha a r tasarruf tedbir-
lerinin dayat ld , yeni vergilerin 
getirildi i ac mas z bir kapan n içine 
dü ürdü.

Uygulanan sözde ‘ ok tedavisi’ 
Yunan finans piyasalar n n sürdü-
rülebilir bir rotaya sokulmas  ko-
nusunda ba ar s z oldu. Bu yöntem 
insani ve sosyal aç dan büyük bedel-
ler kar l nda tüm ekonomik gös-
tergelere zarar verdi. ‘Eurozone’ ola-
rak bilinen Avro Bölgesi ne yaz k ki 
ortak para birli ini dengelemeyi be-
cerememi tir. Yunan halk  büyüme 
olmadan da bütçesel aç dan iyile me
olabilece i masallar  ile avutuldu. 

sizlik ve iflaslar yüzünden halk n
dayanma gücü kalmad .

sizlik oran  öylesine artm t r ki 
emsali görülmemi  boyutlara ula -
m t r. 2009-2011 y llar n  kapsayan 
3 y ll m dönemde %95 art la bir ön-
ceki dönemin iki kat na ç km t r.
2011 sonu itibariyle Yunanistan’daki 
i sizlik oran  %23’e ula m t r 2012 
ve 2013 y llar nda gerçekle tirilmesi
planlanan kamuda 150,000 pozis-
yonun kapat lmas  ile i siz say s n n
1 milyonun üzerine ç kaca  tah-
min edilmektedir. Bu olas  durum 
Yunanistan’  1950 seviyelerine geri 
götürecektir.

Durum gerçekten ciddidir;

 – Genç i sizlik oran  yüzde 
43’lerde seyretmektedir. Her 
iki gençten biri i sizdir.

 – Kad nlar aras nda i sizlik
oran  yüzde 18’lik bir oran 
ile tarihi seviyeye ula m t r.
Erkeklerde bu oran yüzde 12 
civar ndad r. Kemer s kma
uygulamalar  cinsiyetler aras
ücret aral n  iyice derinle ti-
rerek yüzde 20’lere ta m t r.

 – Sava  sonras  dönemde ilk kez 
olmak suretiyle Yunanistan i -
sizlik temelli iflas ile yüz yüze 
gelmi tir. siz say s  ekono-
mik aç dan faal nüfusu geçmi
durumdad r.

 – sizlik fonundan i sizlere
ödenen paralar hayati önem 
arz eden sosyal güvenlik fo-
nunun içini bo altm t r. u
an say lar  1 milyon civar n-
da olan i size ödenen miktar 
sosyal güvenlik kayna ndan
aktar mla 5 milyar Avro’ya 
ula maktad r.

Gelirlerdeki iddetli kay p mali 
göstergeleri kötüle tirmi  ve yurti-
çi talebi bast rm t r. Enflasyonist 
bask lar talebi keskin biçimde dü-
ürmü , ekonominin bel kemi i ni-

teli indeki orta ölçekli firmalar  da 
iflasa sürüklemi tir. Bu suretle eko-
nominin son kalan tüm üretim gücü 
de yok edilmi tir.

Her ey bir yana tek tarafl  yeni 
bir tak m hükümler ile ücretlerdeki 
zorunlu i sizlik katk  pay  art r lm -
t r. in tuhaf yan  devletin sosyal 
korumaya ili kin yükümlülü ü art k
i çilerin omuzlar na yüklenmi tir.

Kemer s kma politikalar n n
uygulanmas n n daha ilk y l nda
endüstriyel ili kiler nicelik ve ni-
telik aç s ndan en az 20 y l geriye 
götürülmü tür. Geçti imiz y l emek 
piyasas nda etkili yap sal ayarla-
malar n gerçekle tirilebilmesi için 
100’den fazla kanun hükmü bir dizi 
yasaya tefri  edilmek suretiyle yasa-
la m t r.

Bu yap sal de i iklikler ile kal c ,
tek tarafl , nispetsiz ve sosyal aç dan

adil olmayan tedbirler daha önceden 
onaylanm  temel sözle melerin ih-
lal edilmesine neden olmu , bundan 
dolay  da Yunanistan ILO gündemine 
al nm t r. Yunan sendikalar ücretle-
re, toplu pazarl n özerkli ine ya da 
ulusal ücret olu turma sistemlerine 
yap lan do rudan ya da dolayl  mü-
dahalelerin kriz bahanesiyle mazur 
görülemeyece ini savunuyor. Al -
nan tedbirler i çilerin yetki ve sala-
hiyetlerinin geri dönülemez biçimde 
ellerinden al nmas na yol açmamal ,
etkin bir sosyal diyalog olmadan ve 
de yeterli bir sosyal koruma sa lan-
madan dayat lmamal d r.

AB ve IMF ikilisinin krizden ç -
k  stratejisi Yunanistan ve benzer 
durumdaki ülkelere yard m etmek-
ten ziyade sorumsuz kredi politi-
kalar n n bedelini ödemekte olan 
Avro-Bölgesi bankalar n  içine dü -
tükleri durumdan kurtarmaya yö-
neliktir. Neticede dünya üzerindeki 
ülkelerin büyük ço unlu u mali 
kapitalizm ürünü, yap sal olarak 
yozla m  bir sistemle kar  kar -
ya. Zaten Yunanistan’ n içine dü tü
borç krizi de kendi içyap s ndaki
kusurlardan kaynaklan yor. Ancak 
yerel hükümetlerin büyümeyi finan-
se edebilmek amac yla döviz kar -
l  tahvil ihraç etmesi ile beslenen 
finans kapitalinin y k c  idaresi ve 
AB’nin bu gidi e tutarl  bir yan t ve-
rememesi sonucunda Yunanistan’ n
içine dü tü ü kriz zapt edilemez bir 
hal alm t r.

Uzun vadede de olsa Yunanistan 
için ufukta iflas senaryolar  ile be-
raber sosyal aç dan daha derin bir 
gerileme gözükmekte. Bu bak mdan
ba ta sendikalar olmak üzere tüm 
sivil toplum kurulu lar  ile toplu-
mun tüm duyarl  kesimleri için u
an en önemli mücadele ekonominin 
devletin müstakil idaresine geri iade 
edilmesi için çabalamaktan ibaret 
görünüyor. Öte yandan insanlar n
geçiminin temini ve i çilerin korun-
mas  için de sendikalar n rollerini 
etkin biçimde oynamalar  gerekiyor.



Dünya önümüzdeki on y l için 
de 600 milyon yeni i  olana
yaratmak zorundad r

Dünya 2012 y l na i  olanakla-
r na ili kin ciddi sorunlar ve insan 
onuruna yak r i lerdeki önemli 
eksikliklerle girmektedir. Küresel 
emek piyasalar nda üç y l süren 
kriz ko ullar n n ard ndan ve eko-
nomik faaliyetlerin daha da olum-
suz bir hal alaca na ili kin beklen-
tilere kar n, küresel i sizlik krizin 
ba lang c ndan beri 27 milyon ki i
artarak 200 milyona ula m t r. Di-
er yandan, önümüzdeki on y lda

i sizlik rakamlar nda daha fazla bir 
art  ya anmamas  için 400 milyon 
yeni i  olana na ihtiyaç duyulacak-
t r. Bu, toplumsal (sosyal) bütün-
le meyi in a ederken sürdürülebilir 
büyümeyi yaratma anlam na da gel-
mektedir. Dünya önümüzdeki on 
y l içinde -ço unlukla geli mekte
olan ülkelerde günde 2 ABD Dola-
r na tekabül eden yoksulluk s r n n
alt nda aileleriyle birlikte ya ayan
900 milyon i çiyi göz önünde tu-
tarak- acilen 600 milyon verimli i

olana  yaratma görevini üstlenme-
lidir.

Küresel emek piyasalar  s n rl  bir 
geli me göstermektedir

Emek piyasas na ili kin var 
olan bu sorunlara kar n, küresel i
olana  yarat lmas na ili kin gün-
dem her geçen gün daha da kötü-
ye gitmektedir. Temel öngörüler, 
2016’ya kadar küresel i sizlik oran -
n n –küresel i gücünün yüzde 6’s
seviyesinde kalarak- de i meyece-
ini gözler önüne sermektedir. Bu 

durum, 2012’de dünya genelinde 
üç milyon daha fazla i sizin olmas

veya 200 milyon olan küresel dü-
zeydeki i siz say ns n n 2016 itiba-
riyle 206 milyona ç kmas  anlam na
gelmektir. E er a a  yönlü risklere 
ili kin beklentiler gerçe e dönü ür-
se bu durumda küresel i siz say s
2012’de h zl  bir ekilde 204 milyo-
na ula abilir. Bu rakam temel al nan
senaryodan en az 4 milyon daha 
fazla i siz demektir ve i sizlik ra-
kamlar n n bu ekildeki art , 2013 
y l  itibariyle küresel düzeyde 209 
milyon i siz olaca  anlam na gel-
mektedir. Bu say  temel al nan se-
naryodan 6 milyon daha fazla i siz
demektir. Avro borç krizinin h zl
bir ekilde çözüldü ünü savlayan 

Özet Çeviri: Güven SAVUL
TÜRK-  Uzman Yard mc s
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ILO Küresel 
stihdam

E ilimleri
2012
Raporu

Ocak 2012’de yay mlanan raporda, küresel krizin 
üçüncü a amas na girilmesi riskinden söz ediliyor 

ve i sizli e ili kin verilerin 2016’ya kadar, kriz 
öncesindeki seviyesine inemeyece inin öngörüldü ü
belirtiliyor. Küresel düzeyde yeni i  olanaklar  yaratma 
kapasitesinin dü tü ü vurgulanan raporda, gençlerin 
yeti kinlere göre i sizlikten daha fazla etkilendi inin

alt  çiziliyor. Raporda, geli mi  ülkelerde ya anan
sorunlar n, göreceli olarak durumu daha olumlu 
görünüm sergileyen geli mekte olan ülkeleri de 

“yay lma etkisi” arac l yla etkiledi i dile getiriliyor. 
2009’dan beri güvencesiz, k r lgan çal ma biçimlerinin 

artt  ve 2012’de küresel düzeydeki büyümenin 
zay  ayaca  da raporda vurgulan yor.
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ve buna göre de küresel i sizli in
2012’de 1 milyon 2013’te ise 1,7 
milyon ki i daha az olaca n  iddia 
eden daha olumlu bir senaryo da 
mevcuttur. Fakat bu senaryo, yüzde 
6 civar nda sabitlenece i öngörül-
mü  olan küresel i sizlik oran n yö-
rüngesini kayda de er bir biçimde 
de i tirecek bir etki yapmayacakt r.

Özellikle gençler krizden olumsuz 
yönde etkilenmektedir

2011’de 15-24 ya lar  aras nda-
ki genç i sizlerin say s  2007’den 
itibaren 4 milyon ki i artarak 74,8 
milyona ula m t r. Küresel düzey-
deki genç i sizlik oran  yüzde 12,7 
ile kriz öncesindeki seviyesinden 
iki kat daha fazla artm t r. Küresel 
düzeyde gençler yeti kinlere göre 
üç kata daha fazla i sizlikle kar -
la ma durumuyla kar  kar ya ka-
l rlar. Bunun yan  s ra 6,4 milyon 
gencin i  bulma umudunu yitirerek 
emek piyasas nda bir i  aramaktan 
vazgeçti i de tahmin edilmekte-
dir. Di er yandan istihdam edilen 
geçlerin ço u geçici sözle melerle
yar  zamanl  i lerde çal maktad r.
Geli mekte olan ülkelerde gençlik 
büyük oranda çal an yoksullar n
kapsam na girmektedir. siz geç-
lerin say s  ve oran n n 2012’de de-
i meyece i ön görülmekte, emek 

piyasas n  terk eden geçlerin say s
artmaya devam etmekte ve mevcut 
ko ullar alt nda genç istihdam n n
olumlu yönde tatmin edici bir geli -
me gösterece ine dair umutlar n az 
oldu u söylenmektedir.

gücü kat l m oran n n dü mesi
küresel düzeydeki i sizli in daha 
olumsuz bir durumda oldu u
gerçe ini maskelemektedir

Dünya genelinde, kriz öncesi 
e ilimler temelinde bir de erlendir-
me yap ld nda, 2011’de i gücüne
kat l m n beklenenden neredeyse 
29 milyon daha az oldu u tespit 
edilmi tir. 29 milyon ki inin 22,3 

milyonu yeti kinlerden 6,4 mil-
yonu ise gençlerden olu makt r.
Bu say  2011’deki gerçek küresel 
i gücünün nerdeyse yüzde 1’ine, 
dünyadaki toplam i siz say s n n
yüzde 15’ine e ittir. E er çal maya
elveri li tüm i çiler i  arasayd , kü-
resel düzeydeki i sizlerin say s  225 
milyona ç kard  veya hali haz rdaki
yüzde 6’l k küresel i sizlik oran -
n n aksine yüzde 6,9 olarak tespit 
edilirdi. Kriz öncesi beklentilerden 
6 milyon daha az ki inin i gücüne
kat lmas yla birlikte geli mi  ül-
kelerde ve AB bölgesinde kat l m
oranlar  dü mü tür. Sözü edilen 6 
milyon ki ilik kitlenin de i sizlere
eklenmesi halinde bölgedeki i siz-
lik oran  yüzde 8,5’ten yüzde 9,6’ya 
yükselecektir.

Küresel ekonominin yeni i
olanaklar  yaratma kapasitesi 
ciddi anlamda dü mü tür

Küresel düzeyde, istihdam n
nüfusa oran , kriz süresince yüz-
de 61,2’den (2007) yüzde 60,2’ye 
(2010) ciddi bir ekilde dü mü tür.
Bu, 1991’den beri kaydedilmi  en 
keskin dü ü  olarak tespit edilmi -
tir. Mevcut makro ekonomik tah-
minler temel al nd nda, ILO’nun 
istihdam n nüfusa oran  tahminleri 
2016 y l  için çok olumlu bir gö-
rünüm arz etmemektedir. ILO’nun 
olumsuz görünüme sahip senaryo-
su, küresel düzeydeki istihdam n
nüfusa oran nda -2013’te en dü ük
düzeyine ula mak üzere- çift dipli 
bir resesyon ya anabilece ini orta-
ya koymaktad r. Olumlu yöndeki 
senaryonun da, küresel düzeydeki 
istihdam n nüfusa oran nda kayda 
de er bir art  sa lamayaca , bu 
oran n kriz öncesindeki seviyesinin 
oldukça alt nda kalaca  varsay l-
maktad r.

Asya d ndaki geli mekte
olan bölgeler, emek verimlili i
art  noktas nda, ya am

standartlar ndaki dengenin 
bozulmas na ve yoksullu un
azalt laca na ili kin öngörülerin 
s n rland r lmas na neden olarak, 
geli mi  olan ekonomilerin 
gerisinde kalm t r

Küresel ekonominin tekrar ya-
va lamas , ya am standartlar n n
yak nsamas ndaki yava lamay  da 
beraberinde getirmi tir. Ülkeler 
aras ndaki gelir seviyesinin yak n-
samas n n önemli bir göstergesi ola-
rak, geli mekte olan ve geli mi  ül-
kelerin emek verimlili i aras ndaki
aç k son yirmi y lda daralm  fakat 
kayda de er bir seviyede kalm t r.

çi ba na dü en ç kt  miktar  ge-
li mi  ekonomiler ve AB bölgesinde 
2011 y l  için 72.900 ABD Dolar
olarak gerçekle irken geli mekte
olan ülkelerde ayn  y lda (2011) 
13.600 ABD Dolar  olmu tur. Bu, 
ülkeler aras ndaki fiyat fark  düzen-
lendi inde, geli mekte olan bir ül-
kedeki ortalama i çinin üretiminin, 
geli mi  bir ülkedeki i çinin yapt
üretimin be te birine tekabül etti i
anlam na gelmektedir.

Küresel seviyede i çiler aras ndaki
a r  yoksullu un azalt lmas na
ili kin bir geli me kaydedilse bile 
çal t  halde yoksul olanlar n
say s  hala yayg n bir sorundur

Çal t  halde yoksul olan 900 
milyon i çinin 456 milyonunun, 
2011’de günlük 1,25 ABD Dolar na
kar l k gelen a r  yoksulluk s n -
r n n alt ndaki bir gelirle ya amaya
çal t  tahmin edilmektedir. A r
yoksullar n say s  2000’den beri 233 
milyon, 2007’den beri ise 38 milyon 
ki i azalm t r. Yine de, küresel dü-
zeydeki a r  yoksullar n toplam 
say s , -Çin’deki h zl  büyüme ve 
yoksullu un azalmas na ba l  ola-
rak- Do u Asya’daki a r  yoksul-
lar n say s ndaki önemli dü ü ten
etkilenmi tir. Çal t  halde yoksul 
olanlar n say s  2000’den beri 158 
milyon 2007’den beri ise 24 milyon 
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artm t r. Bunun yan  s ra, 2008’den 
beri çal t  halde yoksul olar n
oran ndaki dü ü ün yava lad
tespit edilmi tir. 2011’de, kriz ön-
cesi tahminlerden 50 milyon daha 
fazla i çinin çal t  halde yoksul 
kalaca  beklentisi söz konusu ol-
mu tur. Benzer ekilde, 2011’de 55 
milyon daha fazla insan n aileleriyle 
birlikte günlük 2 ABD Dolar na kar-

l k gelen yoksulluk s n r n n alt n-
da ya amak zorunda kald  tahmin 
edilmektedir.

K r lgan istihdam 2009’dan beri 
23 milyon ki i artm t r

2011’de k r lgan istihdam ko ul-
lar  alt nda çal an i çilerin say s
küresel düzeyde 1,52 milyar olarak 
tahmin edilmektedir. Bu 2000’den 
beri 136 milyon 2009’dan beri de 
23 milyon ki ilik bir art a kar -
l k gelmektedir. K r lgan istihdam 
ko ullar  alt nda çal an i çilerin
say s  2007’den beri Do u Asya’da 
40 milyon ki i gerilemesine kar-

n, Sahra-Alt  Afrika’da 22 milyon, 
Güney Asya’da 12 milyon, Güney-
do u Asya ile Pasifik Bölgesi’nde 
6 milyona yak n, Latin Amerika 
ile Karayipler’de 5 milyon Orta 
Do u’da ise 1 milyon ki i artm t r.
Dünya genelinde k r lgan istihdam 
ko ullar  alt nda çal an kad nla-
r n oran  yüzde 50,5 iken, erkekler 
aras nda k r lgan istihdam ko ul-
lar nda çal anlar n oran  yüzde 
48,2’ye kar l k gelmektedir. Kuzey 
Afrika’da (yüzde 55 kad nlar, erkek-
ler yüzde 32), Orta Do u’da (yüzde 
42 kad nlar, yüzde 27 erkekler) ve 
Sahra-Alt  Afrika’da (yüzde 85 ka-
d nlar, yüzde 70 erkekler) kad nlar
erkeklere göre çok daha fazla bir 
oranda k r lgan istihdam ko ullar
alt nda çal maktad r.

Geli mi  ülkelerde yeterli 
istihdam sa lamayan büyüme 
ve geli mekte olan ülkelerdeki 
dü ük verimlilik, kapsaml  bir 
toparlanmay  tehdit etmekte ve 

ekonomik kalk nma öngörülerini 
s n rlamaktad r

Özellikle geli mi  ekonomi-
lerde, makro ekonomi ve emek 
piyasas  aras nda olumsuz yönde 
döngüsel bir ili ki oldu una dair 
dü ünceler artmaktad r. Yüksek i -
sizlik ve ücretlerin yeteri kadar art-
mamas  mal ve hizmetlere olan tale-
bi azalt rken bu durum i letmelerin
yat r m yapma ve istihdam olana
sa lama konusunda karars z kalma-
lar na neden olmaktad r. Bu olum-
suz yöndeki döngünün k r labilme-
si sürdürülebilir bir toparlanman n
kök salmas  sayesinde gerçekle ebi-
lecektir. Geli mekte olan ülkelerin 
ço unda, verimlilikteki sürdürüle-
bilir art n sa lanmas  için yap sal
dönü ümün –geçimlik tar m faali-
yetlerinin istihdam n ana kayna
olmaktan ç kart lmas  ve ihracat 
kazançlar  için dalgal  emtia piyasa-
lar na duyulan güvenin azalt lmas
arac l yla- daha yüksek katma de-
erli faaliyetlere geçilmesi sayesin-

de gerçekle ece i öngörülmektedir.

Küresel büyüme 2012’de 
zay flayacakt r

2009’da ba layan toparlanma 
k sa ömürlü ve dar kapsaml  olmu ,
ciddi istihdam aç klar  kapat lama-
m t r. 2011 yaz ndan beri geli mi
ülkelerde yat r m ve küresel düzey-
de i  olana  yaratma yetersizli i
gibi makro ekonomik sorunlar daha 
da kötüle mi tir. Mali sektör istik-
rars zl  ve ülke borçlar  üzerinde-
ki belirsiz görünümün s rt nda yük-
selen riskli primler, özel sektörün 
kredilelere eri imini s n rland rm ,
i letmelerin ve tüketicilerin hassa-
siyetlerini art rm t r. Çok az say da
ülke uzun dönemli ciddi ekonomik 
ve mali sorunla kar la mas na ra -
men, küresel ekonomi belirsizli in
geli mi  ülkelerin d na da yay l-
mas na ba l  olarak h zl  bir ekilde
zay flam t r. Sonuç olarak dünya 
ekonomisi kriz öncesindeki e i-

limlere göre belirlenmi  olan pati-
kas ndan uzakla m t r. Hali haz r-
daki bu sorunlu ortamda dahi çift 
dipli resesyon riski uzak bir olas l k
olarak kalmaktad r.

Üç a amal  bir kriz

Küresel ekonomik çalkant n n
dördüncü y l na girerken üç a ama-
l  bir krizin mevcut oldu una dair 
kan tlar vard r. Krizin ilk dalgas ,
büyümedeki toparlanmaya öncü-
lük eden ve daralma ile daha yük-
sek i sizlik oranlar n n olu mas n
engelleyen, koordine edilmi  ön-
leyici bir maliye ve para politikas
karmas  taraf ndan kar lanm t r.
Fakat bu durum özellikle geli mi
ekonomilerde i  olanaklar  yarat l-
mas  konusunda sürdürülebilir bir 
toparlanmay  sa lama konusunda 
yetersiz kalmaktad r.

kinci a amada, yüksek kamu 
ve ülke borçlar , sermaye piyasa-
lar nda güvenin sa lanmas  ama-
c yla tasarruf önlemlerinin (kemer 
s kma önlemleri) al nmas na ne-
den olmu tur. Sonuç olarak, mali 
önlemler etkisiz olmaya ba lam
ve geli mi  ülkelerdeki ekonomik 
faaliyetlere yönelik destekler para 
politikalar n  nicel aç dan rahat-
lat lmas na odaklanm t r. Maliye 
ve para politikalar n n hem GSY H
hem de istihdam üzerindeki bile-
ik etkisi zay flam t r. GSY H’deki

büyüme 2010’da yüzde 5’den 
2011’de yüzde 4’e gerileyerek kü-
resel düzeyde dü mü tür. Geli mi
ülkelerdeki GSY H art n n 2011 
Eylülünde IMF taraf ndan yap lan
tahminlere göre yüzde 1,4’e inmesi 
beklenmektedir. Zay fl n ilk ema-
releri 2011’in son çeyre inde daha 
az sanayile mi  yerlerde görülmesi-
ne ra men, GSY H art n n gerile-
mesinden 2011 boyunca büyüme-
nin güçlü oldu u geli mekte olan 
ülkeler de etkilendi.

Tasarruf önlemlerinin s k la -
t r lmas  ve i sizli in sürekli yük-
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sek seyri krizin üçüncü a amas na
girilmesi riskini art rmaktad r. Bu 
a ama, baz  geli mi  ekonomilerin 
büyümesinde ve istihdam nda artan 
ikinci dip riski ve krizin ba lang -
c ndan beri ortaya ç kan emek pi-
yasas n n olumsuz ko ullar n  iyice 
kötüle tirme olas l  ta yan nite-
likler taraf ndan ekillendirilmi tir.

Politika uygulama alan
daralm t r

Krizin üçüncü a amas nda po-
litika uygulama alan  ciddi bir e-
kilde s n rland r lm t r. Bu durum 
ekonomideki olumsuz geli meleri
durdurmak bir yana yava lat lma-
s n  dahi zor bir hale getirmekte-
dir. Küresel krizin ilk a amas nda
ülkeler kurtarma paketlerinin yan
s ra mali sektörü destekleme ön-
lemlerini h zl  bir ekilde ya ama
geçirmi tir. Ortaya konan çabalara 
kar n, ek kamusal harcamalar n
yüzde 90’ na yak n  bankalar  kur-
tarma amac yla kullan lm t r. Mali 
sektör yüksek derecedeki k r lgan
niteli ini korumaya devam etmekte 
ve reel sektöre borç verme kapasi-
tesini zay flatmaktad r. Kredi kul-
lan m ko ullar  son aylarda tekrar 
s k la t r lm t r. Bu durum küresel 
ekonomik görünüme ili kin yüksek 
düzeydeki belirsizlikle k smen ilgi-
lidir. Ayn  zamanda geli mi  ülke-
lerdeki ana ülke borçlar n n yüksek 
düzeyi, bu ülkelerdeki hükümetle-
rin ek bir kurtarma program  uygu-
lamalar n n önünü kesmektedir.

Ekonomik ko ullar, Do u Asya 
ve Latin Amerika’daki yükselen 
ekonomilerin daha h zl  toparla-
naca n  ispatlam t r. Yine de, ge-
li mi  ekonomilerdeki zorluklar n
yükselen ekonomiler üzerinde ya-
ratt  etki (yay lma etkisi) gözle 
görülebilir bir durumdad r. Küresel 
büyümenin kaynaklar  krizin ba -
lang c ndan beri a amal  bir ekil-
de yer de i tirmektedir. Yükselen 
ekonomiler her geçen gün dünya-

daki talebe daha fazla katk  yap-
maktad r. Yükselen ekonomilerin 
kendi aralar nda ticari faaliyetler, 
bu ekonomilerin geli mi  ülkele-
re olan ba ml l n n a amal  bir 
ekilde azalmas na ve büyümenin 

yeni merkezlerinin ortaya ç kmas -
na katk  yapmaktad r. Bu geli me-
lerin küresel büyümeyi dengeleyip 
çift dipli resesyonu engelleme ola-
s l  vard r. Yükselen ekonomiler-
deki olumlu ekonomik ko ullar i
olana  yarat lma oranlar n  i gücü
büyüme oranlar n n üzerine ç kar-
m , bu sayede yurtiçi talep özellik-
le Latin Amerika ve Do u Asya’n n
büyük ülkelerinde artm t r. Her 
eye ra men, yükselen ekonomi-

lerin geli mi  ülkelere yapt klar
ihracata duyduklar  güven devam 
etmektedir. Di er yandan 2011’in 
son çeyre inde yükselen ekono-
milerde de büyüme oranlar n n
yava lad n  görmü tür. Bu nok-
tada, hem geli mi  ülkeler hem de 
yükselen ekonomilerdeki politika 
belirleme mekanizmalar  taraf ndan
sergilenen ortak bir çaba küresel 
ekonominin, büyümenin bu yeni 
merkezlerinden yararlanmas n  sa -
layabilecek ve küresel ekonominin 
daha fazla yava lamas n  engelleye-
bilecektir.

Yat r m bask lanm t r, yeni i
olana  yarat lmas  sorunludur

Küresel görüm üzerindeki ar-
tan belirsizlikle birlikte yat r mlar
dünya geneline e itsiz bir ekilde
da lm t r. Geli mi  ekonomiler ve 
Do u Avrupa’da çözülemeyen mali 
sektör sorunlar , küresel öngörülere 
ili kin yüksek düzeyli belirsizlik ve 
hane halk n n dü ük tüketim e ili-
mi irketlere yönelik yat r mlardaki
toparlanmay  da yava latm t r. Kri-
zin ba lang c nda, irket yat r mlar
tarihin en dü ük seviyelerine ge-
rilemi tir. Bu durum net sermaye 
stokunun s n rland r lmas na yol 
açm  ve özellikle yeni i  olanakla-

r  yarat lmas  üzerinde olumsuz bir 
etki yaratm t r. Yat r mdaki topar-
lanman n yava lamas , i  olanaklar
yarat lmas n n önünü keserek ilave 
i sizli e neden olmu tur. Geli mi
ülkelerin aksine yükselen ekono-
miler, ortalamada sergiledikleri 
güçlü performans sayesinde çoktan 
kriz öncesi yat r m oranlar na geri 
dönmü tür ve bu oranlar n orta 
vadede a lmas  beklenmektedir. 
Yat r mlardaki bu yava lama, ge-
li mi  ülkelerde yeni i  olanaklar -
n n yarat lmas yla ilgili sorunlar n
bir göstergesi olmu tur. Asl nda
yat r mlar n güçlü art  –üretim 
art n n da ötesinde- i sizlik oran-
lar n n dü ü ün bir göstergesiydi. 
Bu nokta, ILO istihdamda h zl  bir 
toparlanma sa layacak yat r mlar n
güçlendirilmesi (olas  yat r mlar
küresel düzeydeki GSY H’ye dünya 
genelinde yüzde 2 oran nda veya 1 
milyar 200 bin ABD Dolar  katk
yapacakt r) krizden beri süregelen 
istihdam aç n n tam anlam yla
ortadan kald r lmas  için gereklidir.

Yap sal dengesizlikler istihdam 
art na ili kin orta vadeli 
e ilimleri olumsuz etkilemektedir

Son on y lda ortaya ç kan yap -
sal dengesizlikler istihdam n görü-
nümünü daha kötü hale getirmek-
tedir. Konut ve di er varl k fiyat
balonlar  krizin ortaya ç k ndaki
birincil neden olmu tur. Düzeltil-
mesi gereken sektörel sorunlar n
çözümü hem ekonomiler hem de 
ülkeler aras ndaki uzun vadeli ma-
liyetli yeni i  olanaklar  yarat lma-
s  sürecine ba l d r. Güçlü likidite 
art  konut sektörü ve mali sektör-
deki canlanmaya öncülük etmi tir.
Bu canlanma baz  ekonomilerde 
kaynaklar n süregelen yanl  da -
l m na öncülük eden ve tam anla-
m yla çözülmesi zaman alacak gibi 
görünen emek piyasas ndaki yap -
sal sorunlar n yarat lmas nda etkili 
olmu tur.
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Bu konulara dikkat çekmek için 
ilgili politikalar küresel düzeyde 
koordine edilmeye ihtiyaç duyar

Uzun vadeli piyasa sorunlar na
dikkat çekmek ve dünyay  daha 
sürdürülebilir bir toparlanma pati-
kas na sokmak için birçok politika 
de i ikli ine ihtiyaç vard r. lk ola-
rak küresel politikalar daha s k  bir 
ekilde koordine edilmelidir. Krizin 

ba lang c nda uygulanan para ve 
maliye politikalar n n art k uygu-
lanabilirli i kalmam t r. Asl nda,
baz  ülkelerdeki kamu finansma-
n n n sürdürülebilirli ine ili kin
kamu borçlar ndaki art  ve bunu 
takip eden sorunlar ana ülke borç-
lar n n art n  zorlamakta ve bu 
durum da daha s k  kemer s kma
önleminin al nmas n  beraberinde 
getirmektedir. Yine de, mali harca-
malar ve likidite yarat lmas  temelli 
ülkeleraras  yay lma etkisi yararl
olabilir ve –e er bu koordineli bir 
ekilde kullan l rsa- küresel ekono-

minin yan  s ra kendi ekonomileri-
ni desteklemek için hala manevra 
kabiliyeti olan ülkelere çe itli ola-
naklar tan yabilir. Koordine edilmi
bu tür kamu maliyesi önlemleri, 
güncel ko ullarda toplam küresel 
talebin desteklenmesi, önümüzdeki 
dönemde ise yeni i  olanaklar n n
yarat lmas n n canland r lmas  için 
gereklidir.

“Mali sistemi onar ve yeniden 
düzenle…”

kinci olarak, mali sistemin 
daha etkin bir ekilde onar m  ve 
yeniden düzenlenmesi, inan l rl k
ve güvenilirli i yeniden tesis edip 
bankalara kriz süresince sorun ya-
ratan kredi risklerinin üstesinden 
gelme olana  tan yacakt r. Tüm 
firmalar özellikle KOB ’ler bundan 
karl  ç kacakt r. Mali piyasalarda, 
yurtiçi bankac l k sektöründe daha 
kapsaml  tasarruf önlemleri gerçek-
le ecek kapsaml  bir reform emek 
piyasalar na kayda de er bir ekilde

destek sa layabilir ve ülkelerdeki 
ko ullara ba l  olarak istihdamda 
yar  yar ya bir art  sa layabilir.

“ stihdam için iyile tirme
önlemlerini hedefle…”

 olanaklar ndaki art n sa -
lanmas  amac yla reel ekonominin 
desteklenmesi hedeflenmelidir. 
stihdam olanaklar  yarat lmas

konusunda ya anan bocalama ve 
emek gelirlerinde süregelen güçsüz 
art , küresel ekonomik faaliyetin 
yava lamas n n ve kamu maliyesi-
nin daha da kötüle mesinin mer-
kezinde yer almaktad r. ILO’nun 
kapsaml  kurtarma paketlerine 
yönelik özel ilgisi bulunmaktad r. 
Bu önemler krizin ilk etkisinin gö-
rülmesinden beri ortaya ç kan i siz 
say s ndaki 27 milyon ki ilik bir 
art n engellenmesinin yönetimi-
ni gerçekle tirememi tir. Aç k bir 
ekilde, politika önlemleri iyi he-

deflenememi  ve bu etkinliklerine 
göre politikalara duyulan ihtiyaç 
yeteri kadar de erlendirilememi -
tir. Asl nda, geli mi  ülkelerde 
farkl  emek piyasas  araçlar  ko-
nusunda yap lan tahminler, hem 
aktif hem de pasif istihdam poli-
tikalar n n, yeni i  olanaklar n n
yarat lmas  ve gelirlerin desteklen-
mesi noktas nda oldukça etkili ol-
du unu ispatlam t r. Bir dizi emek 
piyasas  uygulamas  temelinde 
ülkelere ili kin yap lan de erlen-
dirmeler, istihdam ve gelirlerdeki 
art  ortaya koymaktad r. Söz ko-
nusu emek piyasas  uygulamalar -
n n kapsam na, kamusal istihdam 
hizmetlerinin, kamu yarar na ça-
l ma programlar n n ve giri imci 
te viklerinin geni letilmesinin yan
s ra i sizlik sigortas n n ve i  payla-

m programlar n n geni letilmesi, 
asgari ücretlerin ve ücret sübvan-
siyonlar n n yeniden de erlendiril-
mesi de girmektedir.

“Yat r m amac yla özel sektörü 
cesaretlendir…”

Kamusal destekler i  olanaklar -
n n yarat lmas  konusunda tek ba-

na yeterli olmayacakt r. Politika 
uygulay c lar , özel sektör yat r m-
lar na yönelik korkunun ortadan 
kald r lmas  için koordineli olarak 
kararl  bir ekilde çaba göstermeli-
dir. Bu durum özel sektörün, küre-
sel i  olanaklar  yarat lmas n n ana 
motorunu yeniden çal t rmas n
sa layacakt r. letmelerin fabri-
kalarla, araç ve gereçlere yat r m
yapmalar  amac yla sa lanacak 
te vikler ile ücretlerde yap lacak 
iyile tirmeler, istihdamda güçlü 
ve sürdürülebilir bir canlanman n
sa lanmas  açs ndan gerekli ola-
cakt r.

“Mali istikrar  riske atmadan…”

lave te vik paketleri, kamu 
maliyesinin sürdürülebilirli ini
riske atmamak zorundad r. Bu ba-
k mdan, kamu harcamalar n n ta-
mam n n gelir art r m  taraf ndan
kar lanmas , denge bütçe çarpan
yard m  arac l yla reel ekonomiyi 
canland r c  bir etki a layabilir. Ta-
lebin belirsiz oldu u zamanlarda, 
toplam talebin art r lmas nda devle-
tin rolünün büyümesi ekonominin 
istikrara kavu mas na –harcamalar 
vergi gelirlerindeki e  zamanl  art
taraf ndan kar lansa bile- yard m
etmekte ve yeni bir te vik paketini 
ortaya koymaktad r. Bu raporda tar-
t ld  gibi, özellikle büyük çapl
yetersiz kapasitenin ve yüksek i -
sizlik oranlar n n söz konusu oldu-
u mevcut ko ullar alt nda, denge 

bütçe çarpan  büyük olabilir. Ayn
zamanda, harcamalar n daha yük-
sek gelirlerle dengelenmesi, bütçe 
risklerini sermaye piyasalar n n
memnun kalaca  ölçüde dü ük se-
viyede tutmay  garantilemektedir. 
Bu tür bir politika seçene i –te vik
paketlerinin ekonomi üzerinde tam 
etkin hale gelmesine olanak tan ya-
rak- faiz oranlar n  etkisiz hale ge-
tirmektedir.
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Ki isel Koruyucu Donan mlar
(KKD), i yerinde ve günlük 

kullan mda olas  kazalara kar  ko-
runma sa lamak amac yla kullan -
lan ürünlerdir. Sa l k ve güvenlik te-
mel hakt r ve bu yüzden insanlar en 
yüksek seviyede koruma talep eder 
ve beklerler. Bu amaç do rultusun-
da bir yeni yakla m direktifi olan 
89/686/EEC say l  Ki isel Koruyucu 
Donan m Direktifi, Ki isel Koruyu-
cu Donan m Yönetmeli i olarak ül-
kemiz mevzuat na aktar lm t r.

Ülkemizde kullan lan, sat lan ve 
ithal edilen tüm ki isel koruyucu 
donan mlar n CE i areti ta mas  ve 
Türkçe kullan m k lavuzunun bu-
lunmas  gerekmektedir. KKD’lerin 
bu özellikleri ta mas  hem çal an-
lar n hem de yasalara uyan üretici, 
tedarikçi ve sat c lar n korunma-
s  aç s ndan önem ta maktad r.
KKD’lerin CE i areti ta mas  o ürü-
nün güvenli oldu u ve uygun kulla-
n ld nda tam koruma sa layaca
anlam na gelir. Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl  Sa l  ve Gü-
venli i Genel Müdürlü ü ( SGGM)
taraf ndan tüm ülke çap nda Ki isel
Koruyucu Donan mlar n ilgili yö-
netmeli e ayk r l klar n tespiti ama-
c yla Piyasa Gözetim ve Denetimi 
faaliyetleri yürütülmektedir.

Ki isel Koruyucu Donan mlar n
Piyasa Gözetim ve Denetimi

SGGM, Ki isel Koruyucu Dona-
n mlar Yönetmeli i ile ilgili tarafla-
r n sorumluluklar n  ve duyarl l k-
lar n  art rmay  amaçlamaktad r. Bu 
amaç do rultusunda KKD’lerin gü-
venli olup olmad  ile ilgili, herhan-
gi bir üpheye dü üldü ünde, yetkili 
kurum olan ÇSGB’ye, www.isggm.
gov.tr ve http://kkd.isggm.gov.tr ad-
reslerinde yay mlanan ikayet/ihbar
formunu doldurarak ya da Çal ma

ve Sosyal Güvenlik leti im Merkezi 
Alo 170 numaral  telefonu arayarak 
bildirimde bulunabilirsiniz. Bu yön-
de yap lacak bildirimlerin sa l klar -
n  kimi durumlarda canlar n , ki isel
koruyucu donan mlara emanet eden 
i çilerin korunmas na katk  sa laya-
ca  unutulmamal d r.

Konu hakk nda detayl  bilgi için: 
http://kkd.isggm.gov.tr

Mevzuat
• Tekstil Sektöründe Entegre 

Kirlilik Önleme Ve Kontrol 
Tebli i – 14 Aral k 2011.

• Sanayi Kaynakl  Hava Kirlili i-
nin Kontrolü Yönetmeli inde
De i iklik Yap lmas na Dair 
Yönetmelik – 10 Ekim 2011.

2012-2013 Avrupa yi Uygulama 
Ödülleri Yar mas  “Riskleri 
Önlemek çin birli i Yapal m”

Avrupa  Sa l  ve Gü-
venli i Ajans  (EU-

OSHA)’n n, 2012-2013 y llar
yeni kampanyas n n temas
“R SKLER  ÖNLEMEK Ç N

B RL  YAPALIM”d r. Söz 
konusu kampanya kapsam n-
da gerçekle tirilecek faaliyet-
lerden biri, iyi uygulamalar n
özendirilmesi ve yayg nla t -
r lmas  amac yla düzenlenen 
“Avrupa yi Uygulama Ödülleri 
Yar mas ”d r. Türkiye’nin ulusal düzeyde üçüncü kez kat laca  ya-
r ma ile Türkiye çap nda “i birli i ve birlikte çal ma”y  vurgulayan 
iyi uygulama örnekleri toplanarak Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l  Sa l  ve Güvenli i Genel Müdürlü ü taraf ndan de erlendiri-
lecektir. Ulusal düzeyde seçilen en iyi iki örnek EU-OSHA’ya gönderi-
lecek ve ülkemizi Avrupa çap nda temsil etme f rsat n  yakalayacakt r.
Örneklerin toplanmas  süreci Yar ma duyurusunun EU-OSHA web 
sitesinde (http://osha.europa.eu/en/front-page ) yay nlanmas n n ar-
d ndan Nisan ay nda kabul edilmeye ba lanacakt r. Örnekler,  Sa -
l  ve Güvenli i Genel Müdürlü ü’ne elden veya posta ile gönderile-
cektir.

Yar ma için Son Ba vuru Tarihi 31 Ekim 2012’dir.
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Bilgilendirme Platformunun ama-
c , özellikle çal anlar n çal ma

hayat n n her safhas nda kar lar na
ç kan sorunlarla ilgili bilgi sahibi 
olmalar n  sa lamak, çal ma hayat -
n  düzenleyen de i ik kanunlardan 
do an hak ve yükümlülüklerini en 
iyi ekilde anlamalar na yard mc
olmak, bilgi vermek, ve yol göster-
mektir.

Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl  Bilgilendirme Platformu

Bilgilendirme Platformu, çal -
anlara do rudan ve temel bilgileri 

vermek üzere çal ma hayat na ilk 
ad m, emeklilik, i sizlikle ilgili i -
lemler, kay t d  istihdam, i  sa l
ve güvenli i ile ilgili i lemleri içeren 
be  ana bölümden olu makta, bu 
bölümler özellikle çal anlar n hak 
ve sorumluluklar n  en basit ekilde
görsel ve sesli olarak ö renmelerine

yol gösterici nitelikte temel bilgileri 
içermektedir. Bilgilendirme Platfor-
mundan çal anlara yönelik olu tu-
rulan NAPO’nun E itim Filmlerine, 
S k Sorulan Sorulara ve çerik Ara-
ma Motoruna da ula labilmektedir.

Platforma a a daki adresten ula-
labilir:

http://bilgilendirme.csgb.gov.tr/
platform/index.php

Dan tay 10. Daire, TMMOB‘nin 27.11.2010 
tarih ve 27768 say l  Resmi Gazete‘de yay m-

lanan  Güvenli i Uzmanlar n n Görev, Yetki, 
Sorumluluk ve E itimleri Hakk nda Yönetmeli in 
yetki yönünden tamam n n ve baz  maddelerinin 
iptali ve yürütmesinin durdurulmas  istemiyle aç-
t  davada, yönetmeli in 25. maddesinin (b) bendi 
ile Geçici 1., Geçici 3. ve Geçici 4. maddelerinin yü-
rütmesinin durdurulmas na karar verdi.

Yürütmesi durdurulan maddeler öyle:

Belge alma ve vize i lemleri

MADDE 25 - (1) Belge almak veya vize i lemle-
rini yapt rmak isteyen ki i ve kurulu lar n;

b) Bakanl kça belirlenen belge veya vize ücre-
tini ödemeleri

gereklidir.

Bir üst s n fta çal ma

GEÇ C  MADDE 1- (1) Bu Yönetmeli in yay -
m ndan itibaren, (C) s n f  i  güvenli i uzmanl
belgesine sahip olanlar üç y l süreyle tehlikeli s -
n fta yer alan i yerlerinde, (B) s n f  i  güvenli i

uzmanl  belgesine sahip olanlar dört y l süreyle 
çok tehlikeli s n fta yer alan i yerinde i  güvenli i
uzman  olarak görevlendirilebilirler.

Vizesi dolmu  i  güvenli i uzmanl  belgeleri

GEÇ C  MADDE 3 - (1) Belge alma tarihine 
göre vize süresi dolmu  olan i  güvenli i uzmanla-
r n n belgeleri bu Yönetmeli in yay m  tarihinden 
itibaren alt  ay süreyle geçerlidir. Bu sürenin so-
nunda yenileme e itimini tamamlamayanlar n yet-
ki belgelerinin geçerlili i söz konusu e itimi alana 
kadar ask ya al n r.

E itimi tamamlayanlar

GEÇ C  MADDE 4- (1) 15/8/2009 tarihli ve 
27320 say l  Resmî Gazete‘de yay mlanan yeri 
Sa l k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa l k ve Gü-
venlik Birimleri Hakk nda Yönetmelik kapsam nda 
yetkilendirilmi  e itim kurumlar nca düzenlenen 
i  güvenli i uzmanl  e itim programlar n  ta-
mamlayanlar bu Yönetmelik kapsam nda yer alan 
i  güvenli i uzmanl  e itimlerini tamamlam
say l rlar ve düzenlenecek s navlara kat lmaya hak 
kazan rlar.

 Güvenli i Uzmanlar
Yönetmeli ine K smi Durdurma
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1928”de Hac bekta ’ta do du.
1952’de sendikac l k ya am na at l-
d . TÜRK-  Genel Ba kanl  yapt .
1972’de kontenjan senatörü oldu.

Hac bekta  türbesini gölgele-
yen ya l  dut a ac na sorsak, Hüs-
nü Efendi’yi tan r m ? O sar , kuru 
köyden ç k p tam 9 y l dönmeyen 
hem ehrisini... Ayakta çar k, ba -
ta e reti duran üçgen er apkas  ile 
Trablusgarp’ta sava an askerci i.
lk orada, komutan Ethem Pa a’n n

gencecik kurmay  olarak gördü ü
Mustafa Kemal’e, 1920’de halkç
mecliste ba kan vekilli i yapacak 
Çelebi Cemalettin Efendi’yi bir yay-
l yla Ankara’ya götüren arabac  Hüs-
nü Efendi’yi...

Kurtulu a yal n eme ini sunmu
Hac bekta l  Hüsnü Efendi, y llar
sonra çal anlar n, emekçilerin ör-
gütüne önder olacak Halil Tunç’un 
babas d r.

Halil Tunç, 1928 do umlu. Ya-
am  ve çevreyi alg lamas , Cumhu-

riyetin ilk y llar na rastl yor. K rk
y l n ba nda iki tek att nda yan k
türküler söyleyen babas n n arazisi 
yok, i çilik, arabac l k yap yor. Tek 
sahip olduklar  varl klar, birkaç ko-
yun ve tavuk ile iki inek. Halil Tunç, 
yoksul bir ev an ms yor:

“Arabac l k yapard  babam. Çe-
lebiler için K r ehir’den doktor ge-
tirirdi arabayla. Bir portakal alm
olurdu kimi zaman. Annem onu 
soyar, dilim dilim k z karde ime,
a abeyime, bana ve kendisi ile baba-
ma verirdi. Zeytini, çay  bilmezdik. 
Sabah tarhana çorbas , ö leyin bul-
gur pilav . Çok ender, y lda bir filan, 
annem tavuk keserdi. Ovvv, bayram 
ederdik.”

Anne, Hatun Han m. Çocukla-
r na eski elbiseler giydirmek için 
Çelebiler’in çama rlar n  y kayan,
yo urttan ya  ç kar p bakkaldan kil, 
sabun, gaz alan, elleri yufka kokulu 
ana. Darald  m , bunald  m  tevek-
küle s nan ana:

“O ul o ul, harpten yeni ç kt k
can o ul. Ülkenin s k nt lar  var. Ça-
l aca z o ul.”

Öbür yandan Bekta ili in özünü 
aktaran, Tanr  korkusu yerine, Tanr
sevgisi veren ana:

“Bak o ul, eline, beline, diline sa-
hip olacaks n. Yalan söylemeyecek-
sin, ba kas na kötülük yapmayacak-
s n. nsanlar  ho  göreceksin. Ama, 
haks zl a da boyun e meyeceksin.”

Halil Tunç’a göre, fakir bir or-
tamd  ama bir karamsarl k hava-
s  esmezdi evde. Gelece e umutla 
bakmay , Atatürk’e ve genç Cum-
huriyete güvenmeyi ö renmi lerdi.
“Kuvay  Milliye’yi amil, milli iradeyi 
hâkim k lma” karar  ald ktan hemen 
sonra Mustafa Kemal ve arkada la-
r n n ilk solukland klar  durak olan 
Hac bekta ’ n halk  için do ald  bu 
duygu. Halil Tunç’un, ilkokulday-
ken bilincinde derin iz b rakan bir 
olay Atatürk’ün ölümü oldu:

“Dördüncü ya da be inci s n ftay-
d m. Okul ç k  kuzu güdüyorum 
harman yerinde. Hac bekta ’ta bir 
hareketlenme oldu unu hissettim. 
Eve geldim, bakt m annem babam 
a l yor. Telgraf müdürü söylemi :
Atatürk bir gün önce ölmü . Tüm 
ilçe ve evimiz yas içindeydi.”

lkokul. Çocuklu un oyuna bil-
giyi kat k etti i süreç. Halil Tunç’ n
akl ndan süzülüp gelenler öyle:

“Hac bekta ’ta tek bir okul ve bu 
okulun da üç ö retmeni vard . l-
kokul boyunca hiç yeni kitap yüzü 
görmedik. A abeyim Ahmet bir s n f
öndeydi benden. Onun kitaplar yla
bitti okul.”

Ya oyun? Dü ler ve oyunlar pek 
yoktu Halil Tunç’un çocuklu unda:

“E er ö retmenler, teneffüsler-
de oyun kurarlarsa onu oynard k.
Okuldan ç kar ç kmaz i e ba lard k.
Hayvanlar n alt n  temizlemek, on-
lar  gütmek, suya götürmek benim 
görevlerimdi. Oynamak, ko mak,
gezmek gibi bir an  haf zamda yer 
etmemi . Yaz n, k  için haz rl k ya-
pard k. Yaban teze i, ayr k toplard k
yakmak için. Ot toplard k ineklerin 
yemesi için. Yazlar  aya m çar k
görmezdi. Da da, ta ta yar l rd  aya-

m n alt , dikenler batar, ak r ak r
kanard .”

Böylesi dura an ve ac l  bir ak -
ta, ötelerden gelen farkl  bir ses ça-
k lmaz m  bilincin kuytusuna? Ça-
k l r elbette:

“ lkokulda bir ö retmenimizin
ancak kulakl kla dinlenebilen bir 
radyosu vard . Giderdik evine. S -
raya koyard  bizi. Birer birer takard
kulakl klar . Yar m saat süren tem-
siller olurdu. Efektler filan. Aman 
da aman! Eve döner, bire bin kat p
annemize babam za anlat rd k dinle-
diklerimizi...”

Halil Tunç, daha 8 ya ndayken,
kalbinden rahats z a abeyi Ahmet’e 
ilaç almak için ta K r ehir’e yürür-
dü. K r ehir ki, minik bir ilkokul 
ö rencisinin ad mlar yla 8 saat gidi ,
8 saat dönü . afakla beraber ba la-
yan yürüyü , gece yar s n  geçe eve 
dönü  ile sonlan rd .

Özleminden
Sava m naEKMEK

Halil Tunç
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Bir de, tek ba na a abeyi Ahmet’i 
Ankara’ya gönderi i var ki, bize Sa-
bahattin Ali’nin ‘Ayran’ adl  öykü-
sünü ça r t rd . Hani, bir Anadolu 
istasyonunda ayran satan çocu un
eve dönü ünde tipinin içinde yitip 
gidi ini anlatan öykü. Halil Tunç’u 
dinleyelim:

“A abeyim, doktor için 
Ankara’ya gidecek. Fak l  istasyonu 
9 saat. lkokul 5. s n ftay m. A a-
beyimi kom udan ödünç ald -
m z e e e bindirdim, dü tük yola, 
Trene bindirdim, dönüyorum geri. 
Hac bekta ’a iki saat kala bir kar 
f rt nas  ba lad  ki, göz gözü görmü-
yor, solu um kesiliyor. E ek yorul-
du. Hayvana binmek öyle dursun, 
onu da ite kaka gece yar s  döndüm 
eve. Tam be  gün gözlerimden ya
geldi.”

kinci Dünya Sava , yoksullu u
perçinledi. Anne, ekme i dolaba ki-
litler, her ö ünde parça parça ç ka-
r r oldu. Halil Tunç, ilkokulu bitir-
mi tir. Hac bekta ’ta ortaokul yok, 
lise yok. lkokuldaki ba ö retmen
ça r r:

“Halil, seni ve birkaç arkada n
Köy Enstitüsüne gönderelim. Köy 
Enstitüsünden mezun olduktan son-
ra bir çift at verecekler, pulluk vere-
cekler, arazi verecekler. Hem köyde 
ö retmenlik yapacak, hem araziyi 
i leyecek, köye örnek çiftçi olacak-
s n. 20 lira maa  alacak, yedeksubay 
olacaks n.”

Çok sevindi. Annesi babas  da, 
“O lumuz okuyacak adam olacak” 
diye co tu. Çelebi ailesinden 1 lira 
harçl k ald . Annesi torba dikti. Di-
er çocuklarla üstü aç k bir at ara-

bas na bindi. Himmetdede istasyonu 
9 saat çekiyor. Toz toprak içinde 
indiler Himmetdede’ye. Oradan 
Kayseri’ye. Maarif Müdürlü ünü
buldular. Her gün gelirmi  Köy Ens-
titüsünün erzak kamyonu. Vard lar
Pazarönü Köy Enstitüsü’ne. Halil 
Tunç, sonras n  anlats n:

“Oradaki ko ullara çabuk uyum 
sa lad k. Gitti imizin birinci ay nda
bina yapmak için kerpiç kesmeye, ta
ta maya ba lad k. O s rada, ömrüm 
boyunca unutmayaca m ve bizi çok 
etkileyen bir olay olmu tu: Bakt k,
müdürümüz evket Gediko lu’nun
e i ö retmen Emine Gediko lu ça-
r k giymi , ta  ta yor. Bir kad n n,
hem de bir müdür e inin s rt nda ta
ta mas  bizi heyecanland rm t . O 
ta yorsa, biz de bu i i seve seve yap-
mal y z diye dü ünmü tük.”

Sava , okulu da derinden etki-
liyordu. Potin, postal filan yok, ö -
renciler çar k giyiyorlar. Ekmek s -
k nt s  da sürüyor:

“P narba ’ndan gelirdi ekme i-
miz. Ak amüstü oldu mu takattan 
dü erdik. Enstitüye yak n bir sete 
otururduk. Bütün gözler, az ilerde-
ki dönemeçte olurdu. Sinek uçsa 
sesi duyulurdu, öyle bir sessizlik. 
P narba ’ndan ekmek getiren ens-
titünün arabas  girdi mi viraja, bir 
u ultu, bir sevinç sormay n gitsin. 
O el kadar ekmekler an nda biterdi.”

Ard  ard na iki ölüm, Halil 
Tunç’un ya am nda yeni bir ekmek 

dönemecinin ba lang c  oldu. Baba 
ve a abey Ahmet, bir hafta içinde 
pe  pe e yittiler. Anne yaln z, ev 
Halil Tunç’a bakar. Okulu b rakt .
Oysa, alt  ay sonra ö retmen ç ka-
cakt  Köy Enstitüsünden. 1946’da 
Ankara’ya geldi, otobüs dairesinde 
biletçili e ba lad . Uzun süre kom-
ulardan a abeyinin ilaç paralar n

ödemek için al nm  borçlar  ödedi. 
Ard ndan askerlik. Askerlik dönü ü,
Ankara Bira Fabrikas ’na girdi. Önce 
memur olmas n  önerdiler, ama o 
kabul etmedi:

“Bir kere memur ile i çi maa
aras nda fark vard . Ama, ondan öte 
i çiler yatakhanede kalabiliyorlard .
Yani, ev tutup kira vermeye gerek 
yoktu.”

Annesinden, babas ndan, Köy 
Enstitüsünden ö renmi ti ya ‘hak-
s zl a boyun e memeyi’, tüm ço-
cuklu u, gençli i ekmek özlemi ile 
geçmi ti ya, Halil Tunç TÜRK-
Genel Ba kan  oldu.

Gazeteci-yazar I k Kansu’nun “Çocuklu a
Yolculuk Öyküsel Röportajlar” Bilgi 

Yay nevi May s 2002 eserinden al nm t r.
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Yunanistan’da ilk sendikal örgüt-
lenmeler 1870’li y llarda görül-

meye ba lam t r. Bu y llarda köyden 
kente göç artm  ve ekecek topra
olmad  için günlük yevmiye ile 
çal an bir s n f olu mu tur. 1879 
y l nda marangozlar ve tersane ça-
l anlar  ilk sendikalar n  kurmu lar
ve o y l grev ba latm lard r. Grevin 
sebebi sat n alma gücünde %30’luk 
bir azalmaya sebep olan mali kriz-
dir. Bu grevin ard ndan 1882 y l n-
da Atina’da ve Lavrion’daki maden 
ocaklar nda birçok grev gerçekle -
tirilmi  ve bu grevler neticesinde 
Yunanistan genelinde ücretler art -
r lm , çal ma saatleri 10’dan 8 sa-
ate dü ürülmü  ve kaza sigortas  ile 
sa l k hizmetlerinden yararlanma 
hakk  elde edilmi tir.

1908 y l nda, o güne kadar kurul-
mu  olan 28 i kolu sendikas  a r ve 
adil olmayan vergi sistemine kar  bir 
araya gelerek büyük bir gösteri dü-
zenlerler. Bu geli me birle menin ilk 
i areti olmu tur. 1918 y l nda 44 sen-
dikan n delegeleri bir araya gelerek 
Yunan Genel Emek Konfederasyonu 
GSEE’yi kurarlar. O günden bu güne 
kadar geçen süre içersinde gerçekle-

en 1. ve 2. Dünya Sava lar , ç Sava
ve diktatörlük rejimine ra men GSEE 
varl n  korumay  ba arm t r.

Yunan Genel Emek Konfede-
rasyonu GSEE Yunanistan’daki en 
büyük i çi örgütüdür. 1918 y l n-
da kurulan Konfederasyon kendi 
deyimiyle sosyal adalet, e itlik ve 
dayan ma prensipleri çerçevesin-
de çal anlar n sosyal ve ekono-
mik ç karlar n  korur ve te vik
eder. GSEE’nin toplam üye say s
450.000’dir. Konfederasyon a rl kl
olarak özel sektörde faaliyet göster-
mektedir. GSEE’ye ba l  73 i kolu
federasyonu bulunmaktad r.

GSEE bünyesinde birçok farkl
ideolojiye sahip sendika gruplar -
n n temsil ediliyor olmas na ra -
men sendikal hareketin birli ine ve 
bütünlü üne önem verilmektedir. 
Konfederasyon “Ulusal Genel Top-
lu Sözle me” için müzakerelerde 
bulunur. Çal anlar n sosyal güven-
lik haklar n n korunmas , adil vergi 
sistemi, i sizlikle mücadele gibi ko-
nular üzerine yo unla an GSEE’nin 
haftal k çal ma saatlerinin 35’e in-
dirilmesi gibi uzun vadeli talepleri 
de bulunmaktad r.

GSEE
Yunan Genel Emek Konfederasyonu

GSEE’nin en üst idari organ
Kongre’dir. Ard ndan Genel Konsey 
gelir. Genel Konsey i  kolu fede-
rasyonlar  ile bölgesel i çi merkez-
lerinin Ba kan ve Genel Sekreterle-
rinden, Kongre taraf ndan seçilen 
25 delegeden, dari Kurul üyeleri 
ve Denetleme Kurulu Ba kan ndan
olu ur. dari Kurul Kongre taraf n-
dan seçilen 45 üyeden olu maktad r.
Kongre taraf ndan al nan kararlar
uygular ve Toplu  Sözle melerini
sonuçland r r. dari Kurul gizli oy-
lamayla kendi aras ndan 15 ki iyi
seçer ve bu 15 ki i cra Kurulu’nu 
olu turur. cra Kurulu dari Kurul 
taraf ndan al nan kararlar  uygu-
lamakla yükümlüdür. cra Kurulu 
kendi aras nda yapt  gizli oylama 
ile 8 ki iyi belirler. Bu 8 ki i Yöne-
tim Kurulunu olu turur. Yönetim 
Kurulu GSEE organlar  taraf ndan
al nan kararlar  uygular ve günlük 
i leri takip eder. Denetleme Kurulu 
15 ki iden olu ur ve Kongre taraf n-
dan seçilir.

GSEE, Avrupa Sendikalar Kon-
federasyonu-ETUC ve Uluslararas
Sendikalar Konfederasyonu ITUC 
üyesidir.
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K saca Yunanistan
Ba kent : Atina

Nüfus : 10.787.690

Ki i ba  GSMH : 13.574 $ (Aral k 2010)

Toplam gücü : 5.021.000 (2010)

sizlik Oran  : %18.2 (Ekim 2011)

gücünün Sektörler Aras  Da l m

Tar m : %12

Sanayi : %20

Hizmetler : %68

Gençlerde sizlik Oran  : %36 (2011)

Sendikala ma Oran  : %24 (2008)

PAME-Tüm
Çal anlar
Militan
Cephesi
Tüm Çal anlar Militan Cephesi 

PAME 1999 Nisan ay nda Yu-
nanistan Komünist Partisi üyesi sen-
dikac lar taraf ndan kurulmu  bir 
sendikal koordinasyon merkezidir. 
PAME’in 415.000 üyesi bulunmak-
tad r. PAME Dünya Sendikalar Fe-
derasyonu WFTU üyesidir.

Tüm Çal anlar Militan Cephe-
si-PAME, Yunanistan’daki en bü-
yük Konfederasyonlar olan GSEE 
ve ADEDY’nin istismarc  kapitalist 
sistemi savundu unu ve halk kar t
politikalar izledi ini ve bu yüzden 
i birli i ve sosyal diyalog yolunu 
seçtiklerini ifade etmektedir.

PAME, Avrupa çi Sendikalar
Konfederasyonu-ETUC ve Ulusla-
raras  Sendikalar Konfederasyonu 
ITUC’nin de kapitalizm için çal t -

n  aç kça ifade emektedir.

ADEDY-Yunanistan Memur 
Sendikalar  Yüksek daresi

Yunanistan Memur Sendikalar  Yüksek 
daresi ADEDY Yunanistan’daki memur 

sendikalar n n üye oldu u bir üst kuru-
lu tur. ADEDY 280.000 üyeye sahip olup 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC 
üyesidir. ADEDY, GSEE ile ortakla a ha-
reket eder. Genelde yapt klar  tüm eylem, 
grev ve faaliyetler ortakt r. Ortakla a kur-
mu  olduklar  INE/GSEE-ADEDY ad nda
bir i çi enstitüleri bulunmaktad r. Top-
lu sözle meler ile ilgili leriye dönük tüm 
stratejiler ve planlamalar bu enstitüde ger-
çekle tirilir. Bir nevi sendikal argümanlar n
bilimsel olarak kan tland  yerdir.



GENEL MADEN-

HEMA Madencilikte 
Örgütlendi

Genel Maden çileri Sendikas  (GM S), bir süredir 
sürdürdü ü özel sektör maden ocaklar nda örgütlenme 
çal malar  sonucunda 25 Ocak 2012 tarihinde Hattat 
Holding’e ba l  HEMA Endüstri A . Armutçuk-Kandil-
li letmesinde çal an 800 maden i çisini örgütlemeye 
ba lad .

GM S Genel Ba kan  Eyüp Alaba  kuyu ba nda ma-
den i çilerine hitaben bir konu ma yapt . Alaba öyle
konu tu:

“Biz ayn  kaderi payla an, ölümü bile birlikte pay-
la an madenciler olarak örgütlenmeye çok ihtiyaç du-
yulan i kolunda çal yoruz. Daha önce TTK’da çal an
ta eron Star irketi i çilerinin sendikam zda örgüt-

lenmesi ile ilgili yetki davas n
da kazand k. Biz art k geni  bir 
madenci ailesine kavu tuk. Siz-
lerle birlikte, bundan sonra Ge-
nel Maden-  Sendikas  çat s
alt nda i , ekmek mücadelemize 
devam edece iz. Hedefimiz aile-
mizi daha da büyütmek. Bölge-
mizden ba lamak üzere özel ma-

den i letmelerinde örgütlenme çal malar m za devam 
edecek, madenci arkada lar m z  GM S çat s  alt nda
örgütleyece iz. Bizler, i yerinin imkanlar  ölçüsünde 
sizlere toplu sözle me imzalayarak insanca ya aman z,
hak etti iniz ücreti alman z ve yine hak etti iniz ça-
l ma ko ullar nda çal man z için elimizden geleni ya-
pacak, birlikte mücadele edece iz. Bugünden itibaren 
Genel Maden çileri Sendikas  sizin yuvan z, eviniz. 
Evinize, yuvan za ho  geldiniz diyorum.”

PETROL-

Zentiva laç Eylemi Sona 
Erdi

Frans z sermayeli Sanofi-Aventis Grubu’nun Tür-
kiye i tiraki Zentiva Sa l k Ürünleri San. ve Tic. A .

(Zentiva laç) i yerinde, toplu i  sözle mesi zamlar n n
verilmemesi nedeniyle bir ay önce ba layan eylemler 
i verenin ücret zamlar n  ödemeyi kabul etmesiyle 
sona erdi. Petrol-  Sendikam z n örgütlü oldu u Zen-
tiva laç i yerinde i veren baz  gerekçelerle i çilerin
toplu i  sözle mesinden do an son dönem ücret zam-
lar n  ödemeyece ini bildirmi , bunun üzerine son bir 
ayd r fabrikada eylemler ba lam t . Petrol-  Sendika-
m z üyesi Zentiva laç i çileri önce mesaiye kalmama 
eylemi ba latt lar. Ancak i verenin ücret zamlar n
ödememekte direnmesi üzerine erkek üyeler sakal b -
rakma eylemine ba lad lar ve son 15 gündür sakallar -
n  kesmediler.

Geri ad m atmayan i verenin, yine ilaç sektöründe 
ya anan s k nt lar  gerekçe göstererek 50 Zentiva laç
i çisini de i ten ç kartaca n  bildirmesi Petrol-  üye-
si i çilerin sabr n  ta rd . 23 ubat 2012 günü i çiler
fabrikay  terk etmeyerek gece i yerinde kald . 24 ubat
2012 günü de tüm i çiler fabrikada eylemlere ba lad lar
ve i verenin bu tavr n  protesto ettiler.

Fabrika i gal eylemi sürerken Petrol-  Sendika-
s  Genel Ba kan  Mustafa Özta k n ve Genel Sekreter 
Ali Ufuk Ya ar i yerine geldiler. Protesto eylemindeki 
Petrol-  üyesi i çilere hitaben burada bir konu ma ya-
pan Özta k n unlar  söyledi:

“Bizler ilaç sektöründeki geli meleri takip ediyoruz. 
laç sektöründe u anda dalgalanmalar var. E er Zen-

tiva laç i vereni gerçekten ma dursa, i çi ç karmaya
ihtiyaç varsa biz bunun yolunu da söylüyoruz. çimiz
rahat olmasa da i ten ayr lmak isteyen, emeklili ine az 
kalm , gönüllü arkada lar m z var. Bu arkada lar m z
i ten ayr labilir. Ancak i veren maalesef armut seçer 
gibi i çi ç kartmaya kalk yor. Bizler de bunu istemiyo-
ruz. u anda fabrika ile görü melerimiz devam ediyor. 
E er i veren diretirse bizler de yasalar n bize tan d
ba ka yollara ba vuraca z.”

Daha sonra Özta k n ve Ya ar, Zentiva laç i vere-
niyle görü melere ba lad . verenle yap lan uzun gö-
rü meler sonucunda i ten ç kar-
t lacak i çi say s  50’den 12’ye 
dü ürüldü. Petrol-  Sendikam z
yöneticileri, i veren ile yap lan
görü mede, ç kart lacak 12 i -
çinin gönüllü olarak i ten ayr l-
mak isteyen i çilerden seçilmesi 
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gerekti ini bildirdiler. Yap lan uzun ve çetin görü me
sonunda ç kart lacak i çi say s  5’e dü ürüldü, 7 i çi de 
gönüllü olarak i ten ayr ld . ten ayr lan 12 i çiye k -
dem ve ihbar tazminatlar na ek olarak 12 maa  tutar n-
da da tazminat ödenmesi kararla t r ld . Di er yandan 
i veren toplu i  sözle mesinden do an ücret zamlar n n
da ödenmesini kabul etti ve eylem sona erdirildi.

TEKGIDA-

ALTA çileri Kazand
Ordu’da, özelle tirildikten sonra Alta  Ya  Sanayii 

ad n  alan, Fiskobirlik’e ait soya ya  fabrikas nda i ve-
ren i çi ücretlerini dü ürüp, bir bölüm i çinin de taz-
minatlar n  ödeyerek i ten atm t . 11 i çinin i ten at l-
mas  üzerene fabrikada örgütlü Tekg da-  Sendikam z
i e iadesi için dava açt . Yerel mahkeme i çilerin lehine 
karar verdi. veren temyize gitti. Ancak Dan tay i çi-
leri hakl  bularak temyizi reddetti. çiler i e iadeleri 
için dilekçe hakk n  kullan yor. veren bir ay içinde 
olumlu ya da olumsuz bir yan t vermek zorunda. E er
i e iadeyi uygularsa dört ayl k ücret ödeyecek. e iade-
yi kabul etmezse, dört ayl k net ücretleri tutar nda ve 
sigortal  say lmak üzere 12 ayl k brüt ücret tutar nda
tazminat ödeyecek.

Tekg da-  Sendikas  Ordu ube Ba kan  Ali Öner 
“Bu kazan m Ordu ilimizin i çi mücadelesi için olumlu 
örnek olacakt r. çi arkada lar n haklar na sahip ç k-
ma konusunda moral kazanmalar na neden oldu. Birlik 
ve dayan ma ile yap lan mücadelenin zaferle sonuç-
lanmas  bizi oldukça sevindirdi” diye konu tu.

Billur Tuz’da Eylem Devam Ediyor

Tekg da-  Sendikam za üye olduklar  için i ten 
at lan Billur Tuz i çileri direni lerini sürdürüyor. Ey-
leme destekler de devam ediyor. Tekg da-  Sendikas
yetkilileri, yapt klar  aç klamada yaln z olmad klar n
söyledi. Tekg da-  Sendikas  Genel Sekreteri Mecit 

Amaç; Billur Tuz i çilerini ey-
lemleri sürdü ü sürece yaln z
b rakmayacaklar n  söylerken, 
verilen hakl  mücadeleyi kaza-
nacaklar na de indi. Amaç’ n
ard ndan Genel Te kilatlanma 
Sekreteri Recep Ali Çelik i çile-

re, sonuna kadar yanlar nda olacaklar n  söyledi. Ya-
p lan konu malardan sonra i çilere getirilen erzaklar 
da t ld .

Adana Amylum Ni asta’da Grev

Tekg da-  Sendikam z, 5 Mart 2012 günü ngilte-
re merkezli bir irketin Türkiye’deki kolu olan Amy-
lum Ni asta’da greve ba lad . Grevin aç l nda i letme
önünde yap lan toplant ya Tekg da-  Sendikas  Ge-
nel Ba kan  Mustafa Türkel, Yönetim Kurulu üyeleri, 
TÜRK-  Adana l Temsilcisi Edip Gülnar, TÜRK- ’e
ba l  Sendikalar m z n ube Ba kan ve Yöneticileri ve 
i çiler kat ld .

Tekg da-  Sendikas  Genel Ba kan  Mustafa Tür-
kel, burada yapt  konu mada toplu i  sözle mesi sü-
reci boyunca i verenle uzla ma sa lamak için azami 
gayret ve iyi niyet gösterildi ini söyledi. Türkel, bu 
a amaya gelinmi  olmas n n nedeninin i verenin kat
ve uzla maz tutumu oldu unu belirtti. Grevin Ana-
yasa ve yasalarla i çilere tan nm  bir hak oldu unun
ve sendika ile Amylum Ni asta i çilerinin de yasalar n
kendisine tan m  oldu u bu hakk  kulland n  belir-
ten Türkel, üyelerin talep ve beklentilerini kar layacak
haklar  elde edinceye kadar mücadelenin sürdürülece-
ini söyledi.

Bu arada TÜRK-  Genel E itim Sekreteri Ramazan 
A ar Adana’da Amylum Ni anta Fabrikas ’nda greve 
ç kan i çileri ziyaret etti. A ar, grevci i çilerin hak mü-
cadelesini desteklediklerini söyledi.

EKER-

NB  Kotas n n
Art r lmas  Giri imine
Dan tay Freni

eker-  Sendikam z tara-
f ndan aç lan davada, eker
Kurumu’nun 244 bin 400 ton 
olarak belirlenen Ni asta Bazl
eker (NB ) kotas n n yüzde 50 

oran nda art r lmas na ili kin ka-
rar bir kez daha yarg dan döndü.
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eker- ’ten yap lan aç klamaya göre, Bakanlar 
Kurulu’nun 2010-2011 pazarlama y l nda ni asta bazl
ekerler için 29 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete’de 

yay mlanan 2011/2003 say l  karar  ile eker Kurumu 
taraf ndan 244 bin 400 ton olarak belirlenen NB  ko-
tas n n yüzde 50 oran nda art r lmas na ili kin karar
bir kez daha yarg dan döndü. eker-  Sendikas  tara-
f ndan Dan tay 13. Dairesine aç lan dava sonucunda 
verilen yürütmenin durdurulmas  karar nda, “ eker
Kurulu taraf ndan ayr lan kotan n yüzde 50 oran nda
art r lmas na ili kin Bakanlar Kurulu karar nda kamu 
yarar  ve hizmet gereklerine uyarl k bulunmamakta-
d r” denildi.

eker-  Sendikas  Genel Ba kan sa Gök, NB  ko-
tas n n ortalama yüzde 2 olarak uyguland  480 mil-
yon nüfuslu AB ülkelerinde NB  üretiminin 570 bin 
ton iken 75 milyon nüfuslu Türkiye’de NB  üretimi-
nin 366 bin ton olmas n n manidar oldu unu kaydet-
ti. Gök, Türkiye’de NB  üreticileri ile ekerli g da ve 
içecek üreticilerinin olu turdu u anti-pancar lobisinin, 
sa l k risklerine ra men, daha çok kar güdüsüyle hare-
ket ederek, NB  kotalar n n art r lmas  yönünde sürekli 
ve yo un bir çal ma yürüttüklerini iddia etti.

Gök, pancardan eker üretiminin özelle tirme ile 
yok edilmek istendi ini, özelle tirmenin fabrikalar n
kapat lmas  amaçlanarak yap ld n , bu durumda ko-
tas n n çok üstünde kapasitesi olan NB  üreticilerine 
gün do aca n  bildirdi.

eker-  Sendikas ’n n hukuki mücadelesinde bir 
kez daha hakl  ç kt n n alt n  çizen Gök, dünya ülke-
lerinin NB  üretimini s n rland rd  21. yüzy lda ülke-
mizde bu tür tart malarla kamuoyu olu turulmas n n
mant n  kavrayamad klar n  söyledi. eker kurumu 
bürokratlar na da serzeni te bulunan Gök, “Konu milli 
menfaatlerimiz oldu unda sorumluluk almaktan kaç -
nan tav rlar n  onaylamak mümkün de ildir.

Öyle ise bu kurumun üyeleri kime ve neye hizmet 
ettiklerini bir an önce kamuoyuna aç klamak zorun-
dad rlar” diye konu tu. Gök, gelinen süreçte eker-
Sendikas  olarak sorumluluk almayan, Dan tay karar-
lar n  etkisiz b rakmaya yönelik kararlar n alt na imza 
atan eker Kurulu üyelerine yönelik her türlü hukuki 
haklar n  kullanacaklar n n da alt n  çizdi.

TEKS F

Kapanan Fabrikadan 
Alacaklar n stediler

Denizli’de 2009 y l nda küresel ekonomik kriz s ra-
s nda kapanan ve üç y ldan bu yana üretim yapmayan 
Denizli Basma ve Boya Sanayi’nin (DEBA) 100’e yak n
i çi, Teksif Sendikas  Denizli 
ubesi’nin öncülü ünde eylem 

yapt . Bayramyeri Meydan ’nda
toplanan i çiler, DEBA Yönetim 
Kurulu Ba kan  Esat Sivri’den 10 
ayl k ücretlerini ve k dem tazmi-
natlar n n ödenmesini istedi.

çiler ad na konu an Teksif 
Sendikas  Denizli ube Ba kan  Recep Oktay, i verenin
i çilerin haklar n  ödemesini istedi. çilerin haklar n
sonuna kadar arayacaklar n  dile getiren Oktay, “Hak-
lar m zdan vazgeçilmesi bekleniyorsa aldan yorlar. Biz, 
‘Ya adalet, ya k yamet’ diyoruz. DEBA i vereni Esat Sivri 
dikkate almad  takdirde haklar m z  al ncaya kadar ta-
leplerimizi, gerek ulusal, gerek uluslararas  insan hakla-
r  kurulu lar , üyesi oldu umuz TÜRK-  ile dünya ve 
Avrupa sendikalar  konfederasyonlar  arac l yla dile 
getirece iz. Eylemlerimiz kamuoyunun önünde me ru,
demokratik olarak iddeti artarak sürecektir” dedi.

TÜRK-  1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak da, 
12 gündür fabrika önünde direnen i çilere destek vere-
rek, Türkiye’nin her yerinde eme e sald r lar n devam 
etti ini, bu sald r lar kar s nda i çilerin sendikalar ile 
daha güçlü oldu unu kaydetti. Büyükkucak “Ancak 
örgütlü olursan z güçlü olursunuz. Kendimizi patron-
lar n insaf na emanet edersek i te dü tü ümüz durum 
ortada dedi”

DER -

Kampana ve Savrano lu
çilerine TÜRK-

Deste i
Kampana Deri ve Savrano lu Deri i çilerine TÜRK-
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 taraf ndan yard mda bulu-
nuldu. 8-11 Aral k 2011 tarih-
leri aras nda yap lan TÜRK-
21.Ola an Genel Kurulu’nda 
kabul edilen önergeyle, Tuzla 
Kampana ve zmir Savrano lu
Deri’de direnen i çilere maddi 
yard m yap lmas  karar  al nm -

t . Bu karar do rultusunda direni çi i çilere y lba  ön-
cesi TÜRK-  taraf ndan yard m yap ld . zmir’de Sav-
rano lu Deri’de direni lerinin 152. gününde TÜRK-
Genel Te kilatland rma Sekreteri Nazmi Irgat taraf n-
dan ziyarette bulunuldu. Irgat burada yapt  aç kla-
mada Savrano lu’nda 152 gündür devam direni i takip 
ettiklerini söyledi ve demokrasinin bir gere inin de 
örgütlenme hakk  oldu undan söz etti. Irgat, i çilerin
al nterinin gerçek kar l n n da verilmesi gerekti ine
de indi. Sendikan n oldu u hiçbir yerde üretimin bal-
talanmad na ve aksamad na de inen Irgat, ça da l -

n bir gere i olarak sendikan n kabul edilmesi gerek-
ti ini vurgulad . TÜRK-  Yönetim Kurulu olarak her 
zaman Savrano lu i çilerinin yanlar nda olunaca n
söyleyen Irgat, i çilere ba ar lar diledi.

Ziyarete Teksif üyesi Hugo Boss i çileri, TÜRK-  2. 
Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakç  ve TÜRK- ’e ba l
Sendikalar n ubeleri kat ld .

stanbul’da ise TÜRK-  1.Bölge Temsilcisi Faruk 
Büyükkucak ve ba l ubeler y lba  öncesi Tuzla’da 
Kampana Deri’de devam eden direni e direni in 285. 
Gününde i çileri ziyaret etti.

Deri-  Sendikas  Genel Ba kan  Musa Servi, bu-
rada yapt  konu mada, yo un bak lara ra men 
mücadelenin sürdü üne de indi. Anaysal haklar n
kullanan i çilerin i ten at lma riskiyle kar la t na 
de inen Servi, s n f dayan mas n n önemine de indi. 
Mücadeleyi ba ar ya ula ana kadar devam ettirecekle-
rine de indi.

TÜRK-  1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak 
ise, gerek Tuzla gerek Menemen’de devam eden müca-
deleyi kutlad klar n  söyledi. Bu olay n sadece Kampa-
na i çisinin sorunu olmad n  ve sendikal  olmak iste-
yen herkesin benzer sorunlarla kar la t na de inen
Büyükkucak, Kampana i çilerinin ekmekten ba ka bir 
derdi olmad n  ve i verenin inatla maktan vazgeçme-
si gerekti ine söyledi. Büyükkucak konu mas n n ar-

d ndan Kampana i çilerine TÜRK-  taraf ndan yap lan
yard m zarflar n  da tt .

Savrano lu çilerine Sald r

zmir Menemen’de 158 gündür direnen Savrano lu
Deri i çilerine bir sald r  yap ld . Direni  çad r na elle-
rinde sopa ve b çakla gelen sald rganlar i çileri tehdit 
etti ve sald rd . Olayda alt  sald rganla birlikte iki i çi
gözalt na ald .

Deri-  sendikas  sald r y  k nayarak, amac n i çile-
rin hakl  mücadelesini gölgelemek oldu unu söyleye-
rek davan n takipçisi oldu unu vurgulad .

6 Ocak 2012 günü yap lan aç klamada, “Savrano -
lu Deri sendikay  sokmamak için firma ad n  de i -
tirmi  ve çal ma ruhsat  almadan çal mas n  devam 
ediyordu. Geçti imiz günlerde ruhsats z çal t  için 
i  makineleri mühürlendi. veren ise bilinçli olarak 
içerideki çal an i çilerle direni i sürdüren üyelerimizi 
kar  kar ya getirmeye çal t . Bilinçli bir provakasyon-
la direni i k rmay  hedefleyen sald r  kar s nda hakl
mücadelemizi gölgelemek isteyenler bunu ba aramaya-
caklard r.

Grup Suni Deri’de çiler Kazand

Çorlu’da Grup Suni Deri’de 2010 y l nda sendika-
l  olan i çiler bask yla kar la m , sendikadan istifay
kabul etmeyen 14 i çi i ten ç kar lm t . Bunun üzeri-
ne i çiler direni  çad r  kurmu lar ve 110 gün fabrika 
önünde direni lerini sürdürmü lerdi. Bu olay üzerine 
aç lan dava 9 ubat 2012 tarihinde sonuçland  ve sen-
dikal sebeple i ten ç kar ld na hükmederek 14 i çi
için i e iade karar  verildi. veren 16 ayl k ücret öde-
meye mahkum edildi.

Kampana Deri’de e ade Davas  Kazan ld

Öte yandan, Kampana Deri’de Deri-  Sendikam za
üye olduktan sonra i ten at lan ve 21 Mart 2011 ta-
rihinden bu yana 310 gündür direni lerini sürdüren 
i çilerin açm  olduklar  i e iade davas  sonuçland .
Mahkeme 13 i çinin sendikal nedenle i ten ç kar ld k-
lar na karar vererek at lan i çilerin i e iadesine karar 
verdi. Kartal 1.  Mahkemesinde sonuçlanan davada 
310 gündür süren ve direni lerini sürdüren i çilerin
hakl l  bir kez daha mahkeme karar yla da kesinle -
mi  oldu.
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TÜRK METAL

Metal Sektöründe Ortak 
E itim Projesi

Türk Metal Sendikas  ile k sa ad  MESS olan Türki-
ye Metal Sanayicileri Sendikas  aras nda 2000 y l ndan
beri sürdürülen ortak e itim projesi kapsam nda top-
lam 80 bin metal i çisi e itimden geçirildi.

çi ve i veren sendikalar n n i birli i ile yürütülen 
bu e itim modeli dünyadaki en ba ar l  sendikal e itim
çal mas  olarak kabul ediliyor.

E itimler sonras nda i çi ve i veren sendikalar  ta-
raf ndan yap lan y ll k ortak de erlendirmeler sonra-
s nda, i yerlerinde verimlilik ve kalitede yüzde 10-15 
civar nda art lar kaydedildi.

E itim çal malar  kapsam nda Türk Metal ve 
MESS’n örgütlü oldu u çe itli i yerlerinde çal an iki 
bin engelli i çi de birer haftal k e itimlerden geçirildi.

E itime al nan metal i çilerine Sendikal li kiler,
nsan li kileri ve leti im, Toplam Kalite Yönetimi, Uz-

la ma Teknikleri, Endüstri li kileri,  Hukuku, Genel 
Ekonomi ve Tüketici Haklar  konular nda e itimler ve-
riliyor.

Türk Metal Sendikas  Genel Ba kan  ve TÜRK-
Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, konuya ili kin yapt
aç klamada unlar  söyledi:

“Türk Metal ile MESS aras nda 2000 y l ndan beri 
sürdürülen e itim projesi kapsam nda toplamda 80 bin 
i çimizin e itimleri tamamland . Fabrikalar m zda çal -
an ba ta i itme engelli üyelerimiz olmak üzere, fizik-

sel engelli i çilerimizden iki bin i çimizin de bu süre 
içinde e itimleri tamamlanm t r. itme engelliler için 
i aret dili bilen çevirmenler arac l  ile e itimler gör-
sel malzemelerle de desteklenerek sürdürülmektedir. 

Fiziksel engelli üyelerimiz için 
de, e itim merkezine geli leri ve 
seminerlere kat lma konusunda 
bütün ön kolayla t r c  tedbirler 
al nmaktad r.

Türk Metal ve MESS sen-
dikalar  taraf ndan yürütülen 

ortak e itim projesi, dünyada engelli üyeleri için de 
e itim veren tek sendikal e itim projesidir. Bu yüzden 
dünyada en ba ar l  e itim projesi olmaya devam et-
mektedir.”

TES-

DS  7. Bölgede ten
Ç kar lanlara Destek

Devlet Su leri (DS ) 7. Bölge Müdürlü ünde ta-
eron bir firmada güvenlik görevlisi olarak çal an ve 

i ten at lan 13 i çinin davas  sonuçland . Dava sonu-
cu Safari Özel Güvenlik ir-
ketinin i çilere tazminatlar n
ödemesine karar verildi. Dava 
sonuçlan nca irketin, i çileri
tazminatlar ndan vazgeçmeleri 
ko uluyla, i e alaca n  söyleme-
si i çilerin tepkisini çekti.

Dava sonucuyla birlikte ya a-
nanlara tepki gösteren Tes-  Sendikas  Samsun ubesi,
DS  bahçesinde bas n aç klamas  yapt . DS l Müdür-
lü ünün güvenlik hizmetini ta eron irket eliyle sa la-
mas n  ele tiren Tes-  Sendikas  Samsun ube Ba kan
Nakif Y lmaz, “DS  7. Bölge Müdürlü ü bu haks zl a,
hukuksuzlu a sessiz kalamaz. Bu i çilere sahip ç kmak
zorundad r. Bölge Müdürlü ünü ta eronlar de il ku-
rum yönetimi yönetmelidir. DS  Bölge Müdürlü ünde
kimlerin ne ekilde çal aca na müdürlük karar ver-
melidir” diye konu tu. Y lmaz konu mas n öyle sür-
dürdü: “ çilerin as l at lma gerekçeleri, emeklerinin 
kar l n  istemeleri ve haklar n  aramalar d r. Bu hak-
s zl k hukuksuzluk ortadan kalkana kadar mücadele 
edece iz. At lan i çilere sahip ç kaca z.”

TEZKOOP-

K PA’da Mücadele 
Devam Ediyor

Tesco Kipa Ma azalar nda sendikal mücadele ve-
ren Tezkoop  Sendikam z n sürdürdü ü eylemlere 
22 ubat 2012 günü Tarsus Kipa önünde devam edildi. 
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Tezkoop-  Sendikas ’ndan yap -
lan aç klamada öyle dendi:

“Yakla k 8 bin i çinin ça-
l t  Tesco-Kipa i yerlerinde,
2003’ten bu yana yürüttü ümüz
sendikal mücadele sürüyor. Ör-
gütlülü ü bozmak, y lg nl k ve 

bezginlik yaratmak, toplu sözle meden kaçmak için 
her türlü oyunu oynayan Kipa i vereni kar s nda y l-
mad k, bezmedik, yorulmad k. Daha çok kenetlendik, 
daha çok örgütlendik. Kipa i vereninin sendika kar t
tutumunu ve Kipa i çilerinin sendikal , kurall , onur-
lu çal ma hakk  mücadelesini duyarl  Tarsus halk na
anlatmak, Tarsuslu emekçilerle dayan mak için yeni 
aç lan Tarsus Kipa önündeyiz. Bize destek veren tüm 
üyelerimize, emek dostlar na ve Tarsus halk na te ek-
kür ediyoruz.”

OK’taki Bask lar Protesto Edildi

Ülker Grubu taraf ndan sat n al nan ok marketler 
zincirinde Tezkoop-  Sendikam za üye i çilere yöne-
lik bask  ve istifaya zorlama giri imlerini protesto eden 
sendika üyeleri, 13 Ocak 2012 günü Üsküdar K s kl ’da
bulunan Y ld z Holding önüne “ ok marketlerde, Ana-
yasa suçu i leyen Ülker’i k n yoruz” yaz l  siyah çelenk 
b rakt . Y ld z Holding önünden, ok Market Genel 
Müdürlü ü’ne yürüyen i çiler, burada bas n aç klamas
gerçekle tirdi. Ülker önünde konu ma yapan TÜRK-
1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, Ülker Grubu-
nun i çilere yapt klar n  insanl k suçu olarak de erlen-
dirirken, “TÜRK-  olarak, üretimden ve tüketimden 
gelen gücümüzü kullanaca z” dedi.

Tezkoop-  Sendikas  Örgütlenme Sekreteri Hay-
dar Özdemiro lu ise “ ok i çisi ve örgütlü bulundu u
Tezkoop-  Sendikas , sendikal  ve toplu sözle meli ça-
l ma hakk ndan asla vazgeçmeyecektir” dedi.

HAVA-

Sabiha Gökçen’de ten
At lmalar Protesto Edildi

stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas  Havaliman ’nda
yer hizmetlerinde çal an Hava-  Sendikam z üye-

si 550 i çinin i  sözle mesi 3 
Ocak 2012 günü feshedildi. 
Hava-  Sendikam z taraf ndan
2009’dan beri örgütlenme ça-
l mas  yürütülen havaalan n-
da 2011’in Kas m’ nda toplu i
sözle mesi imzalanm t . As l
i veren Limak Holding, i ten ç -
karmalar n gerekçesi olarak Pegasus firmas n n SG Yer 
Hizmetleri’nden hizmet al m n  durdurmas n  gösterdi. 
Hizmet al m  sözle mesi 2013’te son bulmas  gerekir-
ken 2012’de son bulunca hizmet sözle mesi Çelebi 
Hava Servisi taraf ndan sa lanmaya ba lad .

Hava-  Sendikas  Yönetim Kurulu bir aç klama
yaparak, Limak Holding’in, yasa d  olmas na ra men
Pegasus’un sözle me feshi kar s nda hiçbir i lem ba -
latmad n  duyurdu. Limak Holding, i ten ç karma-
lar n nedenini Pegasus’un hizmet al m sözle mesini
fesh etmek olarak duyursa da Hava-  Sendikas  yap-
t  aç klamayla anla man n muvazaal  oldu unu as l
amac n toplu sözle me düzenini ortadan kald rmak ve 
sendika dü manl  oldu unu belirtti.

Hava-  sendikas n n 2 y ld r örgütlenme faaliyeti 
yürüttü ü ve 3 Kas m 2011 tarihinde 1. dönem toplu 
i  sözle mesinin imzaland  ISG Yer Hizmetleri A .’de
i ten ç karmalar stanbul Sabiha Gökçen Havaliman n-
da Hava-  Sendikas n n kitlesel bas n aç klamas  ile 
protesto edildi. Bas n aç klamas nda u görü lere yer 
verildi:

“Avrupa nsan Haklar  Sözle mesinin 11. madde-
si ile güvence alt na al nan örgütlenme özgürlü üne,
Anayasada çal ma özgürlü üne ili kin düzenlemelere, 
Türk Ceza Kanunun 118. maddesine, Medeni Kanu-
nun 2. maddesine, 4857 Say l  Kanununa ve 2821 
Say l  Sendikalar Kanununa ve 2822 Say l  T SGLK’na
ayk r , aç kça muvazaal  i lem ve giri imlere Hava-
Sendikas  kesinlikle kar  ç km t r.

ISG ile Pegasus Havayolu aras nda yap lan hizmet 
al m sözle me feshi tam bir oyundur, hiledir, muvazaa-
d r. in garibi SG bu yer hizmetleri al m sözle mesine
ayk r  Pegasus’un fesih i lemine kar  k l n  bile k p r-
datmamaktad r. Hatta cezai bir art bile uygulanma-
maktad r. Pegasus Havayolu i letmesi ise birçok ba ka
illerden getirilen ve kölelik artlar nda çal t r lan Çe-
lebi Hava Servisi firmas n n i çileri ile tüm uçu  emni-
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yet kurallar n  hiçe sayarak yer hizmetlerini yürütmeye 
çal maktad r.

Yap lan sözle me feshi dan kl  dövü tür ve amaç 
sendikal  toplu i  sözle meli bir düzenden kurtulmak-
t r.

SG i çilerinin verdi ini kararl  ve bilinçli mücade-
le bu havaliman nda ve di er sendikas z i yerlerinde
dalga dalga yay lm  ve umut olmu tur. imdi bütün 
havayolu patronlar  bu umudu k rmak için ortak dav-
ran yorlar.

stanbul Sabiha Gökçen Havaliman nda sendikal 
hak ve örgütlenme mücadelemiz her alanda sonuna 
kadar kesintisiz devam edecektir. Üyelerimizin hukuki 
tüm haklar n n korunmas  amac  ile her türlü yasal i -
lem ba lat lacak ve takip edilecektir.

ISG ve Pegasus Havayolu yönetimlerinin bu ortak 
i çi dü man  plan  bozulacakt r.”

HARB-

Dört çimiz Hayat n
Kaybetti

K r kkale’nin Yah ihan ilçesindeki Türk Silah-
l  Kuvvetleri’ne ait Mühimmat Ay rma ve Ay klama
Tesisi’nde meydana gelen patlamada Harb-  Sendika-
m z üyesi 4 i çimiz hayat n  kaybetti. Patlaman n, gaz 
s k mas ndan kaynakland  belirtildi. Patlamada ha-
yat n  kaybedenlerin, gece vardiyas nda çal an Salih 
Erkeç (43), Adnan Da deviren (46), Cezair Çal kan
(30) ve Samet Aygar (19) oldu u belirtildi.

Türk Harb-  Sendikas  Genel Ba kan  Bayram Bo-
zal, TSK Mühimmat Ay rma ve Ay klama Tesisi depo-
sunda ya anan patlamada 4 üye arkada lar n ehit ver-
dikleri belirterek, “Ac m z büyük” dedi.

çilerin 14 Ocak 2012 günü yap lan cenaze töre-
nine, TÜRK-  Genel Sekreteri 
Pevrul Kavlak da kat ld .

“Yerli Uça  Biz Yapar z.”

Türk Harb-  Sendikas  Ge-
nel Ba kan  Bayram Bozal, Milli 
Savunma Bakan n n ard ndan

Ula t rma Bakan  taraf ndan da dile getirilen yerli uçak 
konusunda bas na aç klamada bulundu. Bozal aç kla-
mas nda u görü lere yer verdi:

“Türkiye’nin yerli uçak ve uzay teknolojilerini gün-
demine almas n  Türk Harb-  Sendikas  olarak son 
derece önemsiyor ve yak ndan takip ediyoruz. Siyasi 
iktidar n güçlü bir irade ile bu projelerin arkas nda
durmas  ve gerekli imkanlar n sa lanmas  halinde, Mil-
li Savunma i çileri Türkiye’nin ilk yerli uça n  yapma-
ya haz rd r.

Ba ta Hava kmal Merkezleri olmak üzere milli sa-
vunma i yerleri, nitelikli i gücü aç s ndan Türkiye’nin 
gözbebe i kurumlard r. Her y l Milli Prodüktivite 
Merkezi’nin seçti i y l n i çileri bu i yerlerinden ç k-
maktad r. Üyelerimiz, savunma sanayiinde d a ba m-
l l  azaltan say s z projelerle, ülke ekonomisine mil-
yonlarca dolar katk  sa lamaktad r. Bu nedenle yerli 
uçak konusunda ba ka adres aranmamal d r. En az
20 y ll k tecrübeye sahip savunma i çileri ba ta uçak 
yap m  olmak üzere savunma sanayinin tüm ihtiyaçla-
r n  kar layacak donan ma sahiptir. Savunma i çileri
Türkiye’nin uzay teknolojisinde de rol üstlenecek dü-
zeyde vizyonunu geni  tutmaktad r.”

TGS

veren Bask lar
Artarak Sürüyor

Anadolu Ajans  i yerlerinde çal an TGS üyeleri-
ne yönelik bask lara, 5 Mart 2012 tarihinden itibaren 
“sendika üyeli inden istifa” bask s  da eklendi. Ana-
dolu Ajans  i vereni, TGS üyelerini tehdit ve bask yla
Sendikadan istifaya zorlayarak, i yerinde var olan tüm 
sendikal haklar  ve toplu i  sözle mesiyle kazan lm
koruyucu hükümleri yok etmeyi amaçl yor.

TGS’den bu konuda yap lan aç klamada u görü le-
re yer verildi:

“AA yönetimi, TGS’nin iç i lerine kar makla aç kça
suç i lemektedir. AA yönetiminin, TGS’nin i yerindeki
yetkisini yok etme giri imleri, AA çal anlar n n dire-
ni iyle bo a ç kar lmal d r. TGS, Üyelerinin deste iyle,
bu dönemde de AA i yerlerinde toplu i  sözle mesi sü-
recini ba latacakt r.
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Anadolu Ajans  i yerlerinde
toplu i  sözle mesi yapma yet-
kisine sahip tek sendika Tür-
kiye Gazeteciler Sendikas ’d r.
‘Gazetecilik’ i kolunda toplu i
sözle mesi yapma yetkisi olan 
tek sendika da Türkiye Gazete-
ciler Sendikas ’d r. Bu dönemde, 

ba ka bir sendikan n toplu sözle me yetkisi alabilmesi 
hem yasal olarak hem de fiilen mümkün de ildir.

Türkiye Gazeteciler Sendikas  olarak, AA i vereni-
ni, toplu i  sözle mesi hükümlerine ve çal anlar n ya-
sal haklar na sayg l  davranmas  ve Sendika ile diyalog 
kap lar n  aç k tutmas  konusunda bir kez daha uyar -
yoruz. Aksi takdirde her türlü yasal hakk m z  sonuna 
kadar kullanmaktan kaç nmayaca m z bilinmelidir.”

pekçi Açl k Grevinde

Türkiye Gazeteciler Sendikas  Genel Ba kan  Ercan 
pekçi bu geli meler üzerine Ajans önünde süresiz aç-

l k grevine ba lad .

pekçi, açl k grevine ba lad  9 Mart 2012 günü ta-
leplerini aç klad . Buna göre;

1) Anadolu Ajans ’nda Türkiye Gazeteciler Sendi-
kas  üyelerine yap lan istifa bask lar  sona ermelidir. 
Bask yla Sendikadan istifa eden üyelerimizin geri dö-
nü leri engellenmemelidir.

2) Anadolu Ajans ’nda çal an üyelerimize yönelik 
sürgün, görev de i ikli i, i ten atma tehdidi, r za d
tayinler, uygunsuz savunma talepleri gibi her türlü bas-
k  ve mobbing uygulamas na son verilmelidir.

3) Anadolu Ajans ’nda “stajyer”, “ka eli”, “hizmet 
al m ”, “yurt muhabiri” adlar  alt nda y llard r sigor-
tas z olarak çal t r lan personelin kadrolar  verilmeli, 
sigortalar  yapt r lmal d r.

4) Anadolu Ajans ’na yeni al nan personelin Sendi-
kaya kendi özgür iradeleriyle üye olma ya da dayan -
ma aidat  ödeme talepleri engellenmemelidir.

5) Anadolu Ajans ’nda i lerin k smen ya da tama-
men ta eron irketlere yapt r lmas  uygulamas ndan
vazgeçilmelidir.

6) Anadolu Ajans  i yerlerinde Türkiye Gazeteciler 
Sendikas  yöneticileri ve temsilcilerinin duyuru da t-

ma, üyelerle görü me gibi yasal sendikal faaliyetleri en-
gellenmemelidir.

7) Anadolu Ajans ’ndan haks z yere tazminats z ola-
rak i ten at lan üyelerimizle anla ma yoluna gidilmeli, 
ya hak ettikleri k dem tazminatlar  ödenmeli ya da i e
geri dönü leri kabul edilmelidir.

8) Türkiye Gazeteciler Sendikas ’n n kendi iç so-
runlar yla ilgili olarak ba lat lm  olan demokratik 
sürecin Anatüzük hükümlerine göre i leyi ine herkes 
sayg  göstermelidir.

TÜRK-  Genel Te kilatland rma Sekreteri Nazmi 
Irgat, TGS Genel Ba kan pekçi’yi Ajans önünde ziyaret 
ederek destek verdi. Irgat burada yapt  konu mada,
TGS’nin TÜRK-  ile ya t, önemli bir sendika oldu u-
nu, bu sendikam za kar  i veren bask lar n  asla kabul 
etmeyeceklerini söyledi. Irgat, pekçi’nin mücadelesini 
sonuna kadar destekleyeceklerini, sorunun çözümü 
için gereken çabay  göstereceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, TÜRK-  Genel Sekreteri Pevrul 
Kavlak da yapt  aç klamada, Türkiye Gazeteciler 
Sendikas ’nda son dönemde ya ananlar  kayg yla izle-
di ini belirterek unlar  söyledi:

“Sendikan n kendi iç i lerinden kaynaklanan so-
runlar bizi elbette ki ilgilendirmez. Biz Konfederasyo-
numuza ba l  her sendikan n güçlü, huzurlu ve i ko-
lunda etkili olmas n  isteriz. Ancak burada söz konusu 
olan, i verenin do rudan sendikan n iç i lerine kar -
mas d r. Bunu kabul etmemiz mümkün de ildir. Sen-
dikalar demokratik örgütlerdir. Kendi yetkili organlar
vard r. Kimin yönetici olaca na, bu yöneticilerin nas l
de i ece ine yetkili organlar, delegeler, üyeler karar 
verir. verenin genel ba kan n ve yöneticilerin de i -
mesini talep etmesi, demokratik ilkelerle, geleneklerle 
ve sendikal ba ms zl kla ba da maz.

Say n Ercan pekçi, TÜRK-  Ba kanlar Kurulu 
üyemizdir. Uzun y llar çal ma ya am  muhabirli i
yapm t r. Bu süreçte de TÜRK- ’e ve sendikal hare-
kete çok yak n olmu tur. Daha sonra da TGS’nin uzun 
y llar genel sekreterli ini ve genel ba kanl n  yap-
m t r. Say n pekçi’nin sendikas n n ba ms zl n
koruma yönünde verdi i mücadele hakl  ve me rudur.
Dile im, bu sorunun sendikan n demokratik gelenek-
leriyle a lmas , i verenin bu sürecin sonunda kalmas
ve TGS’nin tüm bas n organlar nda örgütlü, güçlü ve 
kal c  bir sendika olmas d r.”

SSendikalar m zdanendikalar m zdan
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Tüketici Haklar  Derne i, son 
y llarda halk n al m gücünün 

dü mesi nedeniyle, özellikle dü ün-
lerde ve kad nlar taraf ndan düzen-
lenen alt n günlerinde ya da yat r m
amac yla “yar m çeyrek alt n” ad
alt nda sat lan alt nlara büyük ra -
bet gösterildi ini belirterek yar m
çeyrek alt n n Darphane taraf ndan
üretilmedi ini aç klad .

Tüketici Haklar  Derne i Ba -
kan  Turhan Çakar, “Birkaç irket
taraf ndan geçti imiz y l n sonlar n-
da piyasaya sürüldü ü saptanan 22 
ayar yar  çeyrek alt nlar n izinsiz ve 
standartlara uygun olmad  belir-
lenmi tir. Cumhuriyet ziynet alt n-
lar  ve sarrafiye ürünlerinin üretme 
görev ve yetkisi Darphane ve Dam-

Tüketici Haklar  Derne i Uyard :

“Yar m Çeyrek Alt n Üretimi Yok”
ga Matbaas  Genel Müdürlü ü’ne
aittir. Dolay s yla yar m çeyrek al-
t n bas lacaksa buna karar verip 
basma ve piyasaya da tma yetkisi 
sadece ve sadece Darphane Ge-
nel Müdürlü ü’nündür. Aksine bir 
davran  en az ndan tüketicilerin 
dü tü ü zaruri durumdan veya bil-
gisizli inden, tecrübesizli inden
yararlan p, bundan ticari rant elde 
etmektir” dedi.

Çakar, unlar  söyledi. “Di er
yandan, yar m çeyrek alt n olarak 
bas lan ve halk aras nda çeyrek alt -
n n n yar s  olarak alg lanan alt nlar
0,245 gram eksiktir. Çünkü 1,75 
gram olan çeyrek alt n n yar s  0,875 
gramd r. Oysa piyasada sat lan yar m
çeyrek alt nlar n 0,63 gram geldi i

belirlenmi tir. Bu da uygulamada 
tüketicinin nas l yan lt l p aldat ld -

 konusunda ibret verici di er bir 
yönü olu turmaktad r. Tüketiciler 
bu alt nlar  bozdurmak istediklerin-
de bu gerçekle kar la arak tüketici 
örgütlerine ba vurmaktad rlar. As-
l nda bu durum 4077 say l  Tüketici-
nin Korunmas  Hakk ndaki Yasa’n n
4. maddesine ayk r d r, izinsiz ola-
rak standartlara ayk r  bir ekilde
bas lan yar  çeyrek alt nlar ay pl
alt nlard r. Bununla birlikte, piyasa-
ya sürülen yar  çeyrek alt nlar, yine, 
ayn  Yasan n 16. maddesine göre de 
“tüketiciyi yan lt c  ve aldat c  veya 
onun tecrübe ve bilgi noksanl klar -
n  istismar edici” unsurlar  ta mas
nedeniyle tüketici haklar na ayk r -
l k te kil etmektedir.”

Kart borcunun 5-10 kuru unu unuttu u için kart
kapat lan 500 bin ki inin imdad na BDDK yeti ti.

20 liran n alt nda borcu olanlar n kart  kapat lmaya-
cak. Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 
(BDDK) kredi kart nda asgari ödeme tutar n  kade-
meli olarak yüzde 20’den yüzde 40’a kadar ç karan ve 
üç ay kart borcunun yüzde 50’sini ödeyemeyenlere 
nakit çekimi yasaklayan karar  17 Eylül’de yürürlü e
girdi. BDDK’n n asgari ödenmesi gereken tutar  art -
r p, nakit çekim yasa  getirmesinin 5 ayda borcunu 
yine kredi kart  borcuyla kapatan ve böylece borç sar-
mal na giren 5 milyon 250 bin ki inin kart n n nakit 
çekime kapat lmas na neden oldu u ö renildi.

Edinilen bilgilere göre BDDK, Banka ve Kredi 
Kartlar  Yönetmeli i’nin 22. maddesinin 6. bendi ge-
re i 1 takvim y l  içinde en fazla üç defa kredi kart
borcunun yüzde 50’sini ödemeyenlerin kartlar n n
nakit çekime kapat lmas na 20 lira s n r  getirdi. Bu 
s n r n getirilmesine kart borcunun 5-10 kuru  gibi 

küsuratlar n  ödemeyi unutan ve böylece kredi kart-
lar  nakit çekime kapat lan 500 bin ki inin unutkan-
l klar  neden oldu. Bankalar n 20 liraya kadar borç-
lar n neden oldu u 500 bin unutkan kart sahibini 
BDDK’ya bildirdi i, Kurul’un da küçücük tutarlar 
nedeniyle ma dur olan bu 500 bin kart kullan c s n
kurtarmak için bu 20 liran n alt nda kart borcu olan-
lar n kart n n nakit çekime kapat lmamas  karar  al-
d  ö renildi.

Kart Borçlusunun mdad na BDDK Yeti ti
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Son y llarda sigorta irketleri ile 
tüketiciler aras ndaki hak arama 

tart malar  giderek art yor. Tüketi-
ci sigorta yapt rd  evinin, arac n n,
i yerinin sonradan çe itli konular 
öne sürülerek sigortas n n eksik ya-
p ld n  görüyor. Bu yüzden sigor-
ta yapt r rken a a daki hususlara 
dikkat edilmesi gerekiyor:

1. Sigorta sözle meleri temel 
olarak sigorta talebinde bulunan 
ki inin beyan  esas al narak düzen-
lenmektedir. Sat n almak istedi i-
niz güvencenin mahiyetinin sigor-
ta irketi yetkilileri taraf ndan tam 
olarak anla lmas  size sunulacak 
poliçenin ihtiyaçlar n z  tam olarak 
kar lamas n  sa layacakt r. Ayr ca,
sigorta talebinde bulunan n sigorta 
irketini yan lt c  beyanda bulun-

mas  ya da buna neden olacak ekil-
deki sessizli i sigorta irketine söz-
le meden cayma hakk  verecektir.

2. Sözle me kurulmadan önce 
sözle meye taraf olmak isteyen ve 
talep edilmesi hâlinde sigortadan 
faydalanacak di er ki ilere sigorta-
c  taraf ndan verilen ve sigortan n
kapsam , i leyi i ve tazminat ödeme 
kurallar na ili kin özet bilgileri içe-
ren Bilgilendirme Formunu mutla-
ka al n ve okuyun.

3. Poliçenizi mutlaka okuyun. 
Poliçeniz, sigorta irketi ile sigor-
ta ettiren/sigortal  aras nda yap lan
bir sözle medir. Dolay s yla hem 
sigorta irketini hem de sigorta et-
tireni/sigortal y  ba lay c  hüküm-
ler ta maktad r. Bu nedenle, gerek 
size dü en yükümlülükleri gerekse 
sigorta irketinin size kar  yüküm-
lülükleri ö renmek için poliçenizi 
ve eklerini mutlaka okuyun.

4. Sigorta Genel artlar n  ince-
leyin. Sigorta Genel artlar , Hazine 
Müste arl nca haz rlanan ve si-
gorta teminat n n kapsam , sigorta 

irketi ile sigorta ettiren/sigortal -
n n görev ve yükümlülükleri, anla -
mazl k durumunda takip edilecek 
prosedürler gibi temel konulara 
ili kin düzenlemeleri içeren tebli
niteli indeki mevzuatt r. Sigorta 
sözle mesinin bir parças  olmas
nedeniyle bütün sigorta irketleri
Sigorta Genel artlar n  sözle me ile 
birlikte mü teriye vermek zorunda-
d r. Sat n almak istedi iniz ürün 
hakk nda ayr nt l  bilgi edinmek 
üzere bu kaynaktan yard m ala-
bilirsiniz. Hatta sigorta poliçenizi 
almadan önce sigorta genel art n
incelemeniz sat n almak istedi iniz
poliçenin kapsam  konusunda bilgi 
edinmenize yard mc  olacakt r. Si-
gorta Genel artlar na Internet ara-
c l  ile www.sigortacilik.gov.tr ya 
da www.tsrsb.org.tr adresinden de 
ula abilirsiniz.

5. Sigorta Poliçesinde taraf n -
za sunulan teminatlar n kapsam n
tam olarak ö renin. Sigorta irke-
tinden sat n alm  oldu unuz po-
liçenin size hangi güvenceleri sa -
lad  konusunda akl n zda hiç bir 
tereddüt kalmayacak ekilde bilgi 
edinin.

6. Sigorta poliçenizde özel art-
lar n neler oldu unu inceleyin. Si-
gorta irketleri, Sigorta Genel art-
lar n  daralt c  olmamak kayd yla
sigorta sözle mesinde taraflar n
görev ve yükümlülüklerini göste-
ren özel artlar öne sürebilir. Özel 
artlar hakk nda bilgi sahibi olma-

n z gelecekte bir sürpriz ile kar -
la maman z için büyük bir önem 
ta maktad r.

7. Poliçeniz hakk nda akl n za
gelen her türlü konuyu sigorta söz-
le mesini düzenleyen ki iye sorun. 
Poliçeniz ve eklerinde yer alan bü-
tün hükümleri okuman za ra men
anlamad n z hususlar var ise si-

gorta poliçenizi düzenleyen ki iye
sorun. Bu ki inin yard m n  yeterli 
bulmuyorsan z sigorta hukuku ko-
nusunda uzman bir avukata ba vu-
rabilirsiniz.

8. Poliçenizin ücretini ödeyin. 
Sigorta Mevzuat na göre, sigor-
ta ücretinin tamam  veya taksitle 
ödenmesi kararla t r lm  ise ilk 
taksit, poliçenin teslimine ra men
ödenmemi se sigortac n n sorum-
lulu u ba lamaz. Dolay s yla, söz-
le menizin hüküm ifade edebilmesi 
için sigorta irketine poliçede yazan 
ücreti mutlaka ödemi  olman z ge-
rekmektedir.

9. Poliçenizde muafiyet ve/veya 
mü terek sigorta uygulamas  var 
ise bunun size sa lad  avantaj ve 
dezavantajlar  ö renin. Sigorta ir-
ketleri taraf ndan sat lan ço u si-
gorta poliçesinde muafiyet ve/veya 
mü terek sigorta uygulamas n n yer 
ald  görülmektedir. Bahse konu 
uygulama ile k saca poliçede belir-
tilen risklerin bir k sm n n sigorta 
talebinde bulunan n üzerinde kal-
mas  kar l nda sigorta bedelinde 
indirim yap lmaktad r. Hasar an n-
da alaca n z tazminat miktar n n
hesaplanmas nda bir hayli etkili 
olan muafiyet ve mü terek sigor-
ta uygulamas n n size sa layaca
avantaj ve dezavantajlar  ö renme-
niz bu aç dan önem ta maktad r.
Konu hakk nda ayr nt l  bilgi için 
www.sigortacilik.gov.tr/Sigortal
Kö esi/S kça Sorulan Sorular bölü-
münden yararlan labilir.

10. Zorunlu Trafik Sigortan z
yapt rd ktan sonra poliçenizi www.
tramer.org.tr adresinden kontrol 
edebilirsiniz.

11. Zorunlu Deprem Sigortas
yapt rd ktan sonra poliçenizi www.
dask.gov.tr adresinden kontrol ede-
bilirsiniz.

Sigorta Yapt r rken Bilmemiz Gerekenler
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Fiyat art lar  nedeniyle son bir 
y lda sadece mutfa a gelen ek yük 
84 lira olarak hesaplan rken, ailenin 
ya ama maliyeti bir önceki y la göre 
274 lira artt . Önceki y l n ayn  dö-
neminde açl k s n r  889,54 lira ve 
yoksulluk s n r  2.897,54 lira olarak 
hesaplanm t .

TÜRK- ’in verileri temel al n-
d nda ubat 2012 ay  itibariyle 
“mutfak enflasyonu”ndaki de i im
öyledir:

 Ankara’da ya ayan dört ki ilik
bir ailenin “g da için” yapmas
gereken asgari harcama tutar
bir önceki aya göre yüzde 1,53 
oran nda artt .

 Y l n ilk iki ay  itibariyle art
oran  yüzde 3,53 oldu.

 G da enflasyonunda oniki ay 
itibariyle art  oran  yüzde 
9,45 oran nda gerçekle ti.

 Y ll k ortalama art  oran  ise 
yüzde 6,82 olarak hesapland .

G da harcamas  çal mas na te-
mel al nan beslenme kal b nda yer 

alan ürünlerin fiyatlar nda ubat
2012 itibariyle gözlenen de i im
öyledir:

 Süt, yo urt, peynir grubunda; 
bu ay önemli bir fiyat de i ik-
li i olmam t r.

 Et, tavuk, bal k, sakatat, bakli-
yat gibi ürünlerin bulundu u
grupta; et fiyat  baz  market-
lerde -k yma et hariç- dü ük
oranda da olsa art  göstermi
ve fakat hesaplamada yans -
mas  fazla olmam t r. Tavuk 
fiyat  bu ay art  göstermi ,
bal k fiyatlar  ise ortalama 
olarak ayn  kalm t r. Sakatat 
ürünleri (ci er, yürek, böb-
rek) fiyatlar  da de i mezken,
yumurta zamlanarak tane-
si 35 kuru a yükselmi tir.
Bakliyat ürünlerinin (nohut, 
mercimek, kuru fasulye, bar-
bunya vb) tümünün fiyat  bu 
ay artm t r. Bakliyat ortala-
ma kilogram fiyat ndaki art
yüzde 14,85 olarak hesaplan-
m t r.

Dört ki ilik ailenin açl k s n r  974 Lira,
yoksulluk s n r  3.171 Lira.

Mutfak en  asyonu ayl k yüzde 1,53 ve son oniki ayl k
yüzde 9,45 oran nda artt .

enisbagdadioglu@gmail.com

Milyonlarca Çal an n Geliri 
Sa l kl  Beslenmek çin Yetersiz

TÜRK-  taraf ndan, çal an-
lar n geçim ko ullar n  orta-
ya koymak ve temel ihtiyaç 

maddelerindeki fiyat de i ikli inin
aile bütçesine yans malar n  belirle-
mek amac yla her ay düzenli olarak 
yap lan “açl k ve yoksulluk s n r ”
ara t rmas n n 2012 ubat ay  so-
nuçlar na göre;

 Dört ki ilik bir ailenin sa l k-
l , dengeli ve yeterli beslene-
bilmesi için yapmas  gereken 
g da harcamas  tutar  (açl k
s n r ) 973,58 lira,

 G da harcamas  ile birlikte gi-
yim, konut (kira, elektrik, su, 
yak t), ula m, e itim, sa l k
ve benzeri ihtiyaçlar için ya-
p lmas  zorunlu di er harca-
malar n toplam tutar  (yok-
sulluk s n r ) ise 3.171,27 lira,

Olmu tur. Mutfak enflasyonun-
da ayl k art  yüzde 1,53 oran nda
gerçekle irken, bir önceki y l n ayn
ay na göre de i im oran  (son oniki 
ayl k art ) yüzde 9,45 olarak hesap-
lanm t r.

Son oniki ay itibariyle g da fiyat-
lar ndaki geli im TÜRK-  ve TÜ K
verileri temel al nd nda öyle bir 
seyir izlemi tir:
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 Ya  sebze-meyve grubu, el-
veri siz mevsim ko ullar  ne-
deniyle mutfak harcamas n
olumsuz etkilemeye devam 
etti. Ancak genel ortalama 
olarak önceki aya göre seb-
ze fiyat nda gerileme ve fakat 
meyve fiyat nda art  olarak 
de i iklik izlendi. Ortalama 
sebze kilogram fiyat  bu ay 
3,10 lira, ortalama meyve ki-
logram fiyat  ise 3,46 lira ola-
rak hesapland . Geçti imiz ay 
3,35 lira olarak hesaplanan 
ya  sebze-meyve a rl kl  or-
talama kilogram fiyat  ise bu 
ay biraz gerileyerek 3,21 lira 
oldu. Yap lan hesaplamada 
-her zaman oldu u gibi- pa-
zarda bol bulunan ve sat lan
ürünler temel al nd .

 Ekmek, pirinç, un, makar-
na gibi ürünlerin bulundu u
grupta; ekmek fiyat  -henüz 
anla ma olmad ndan- de-
i memi tir. Makarna ve un 

fiyat  ayn  kal rken, pirinç, 
bulgur, irmik fiyat  artm t r.

 Son grup içinde yer alan g da
maddelerinden; tereya , zey-
tinya  ve ayçiçe i ya  fiyat
de i memi , margarin fiyat
ise gerilemi tir. Siyah ve ye il
zeytin fiyatlar nda art  tespit 
edilmi tir. Bal, reçel, eker ve 
tuz ürünlerinin fiyat  bu ay 
yine de i memi , baz  pekmez 

ürününde indirim yap lm t r.
Baharat ürünlerinin (kimyon, 
nane, karabiber, vb) fiyat
ayn  kalm t r. Ya l  tohum 
ürünlerinden (ceviz, f nd k,
f st k, ayçekirde i vb) ceviz 
ve ay çekirde i fiyat  artm t r.
Çay n fiyat  de i mezken hla-
mur zamlanm t r. Salça fiyat
ise ayn  kalm t r.

“Açl k ve Yoksulluk S n r ” ça-
l mas nda hesaplamaya temel olan 
g da maddelerinin fiyatlar , Konfe-
derasyonumuzca piyasadan, market 
ve semt pazarlar  sürekli ve düzenli 
dola larak do rudan tespit edil-
mektedir. Çal ma bu niteli iyle ba-

ms zd r ve tüketici fiyatlar ndaki
art  e ilimini yans tan “öncü gös-
terge” niteli i ta maktad r. Ku ku-
suz hesaplanan “yoksulluk s n r ”
tutar  ücret düzeyi olmay p, haneye 
girmesi gereken gelir toplam n  ifa-
de etmektedir.

Milyonlarca çal an n tek geliri 
olan asgari ücretin 701,13 lira, en 
dü ük emekli maa n n bu tutar n
da alt nda oldu u ko ullarda, sa -
l n temeli olan yeterli ve dengeli 
beslenmekten söz etmek mümkün 
de ildir. Ço u zaman açl k duygu-
sunu bast rmak veya kar n doyur-
mak biçiminde gerçekle en yetersiz 
beslenmedir.

Tablo 2: G da Harcamas ndaki De i im

ubat ubat ubat ubat
 2009 2010 2011 2012

Bir önceki aya göre de i im oran  (%)   0,61   3,84   2,20 1,53

Bir önceki y l n Aral k ay na göre de i im oran  (%)   0,05   6,06   2,51 3,53

Bir önceki y l n ayn  ay na göre de i im oran  (%)   3,51 13,91   5,52 9,45

12 ayl k ortalamalara göre de i im oran  (%) 10,77   5,26 10,93 6,82

Tablo 1: Dört Ki ilik Ailenin Açl k ve Yoksulluk S n r  (TL/Ay)

ubat’2011 Aral k’2011 Ocak’2012 ubat’2012

Yeti kin Erkek 247,41 259,17 264,01 267,48

Yeti kin Kad n 207,00 218,48 223,19 226,15

15-19 Ya  Grubu Çocuk 260,71 274,94 279,57 284,45

4-6 Ya  Grubu Çocuk 174,42 187,80 192,11 195,50

Açl k S n r  889,54 940,39 958,89 973,58

Yoksulluk S n r  2.897,54 3,063,17 3,123,41 3,171,27

* G da harcamas  tutar , yuvarlama nedeniyle, toplamda farkl  olabilmektedir.
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ARINÇ Z YARET
Ba bakan Yard mc s  Bülent Ar nç 19 Ocak 2012 günü 

TÜRK-  Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Genel Ba kan Mustafa 
Kumlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görü en Ar nç, 21. Ola-
an Genel Kurulda seçilen TÜRK-  yöneticilerine ba ar lar

diledi. Çal ma ya am n n güncel sorunlar  hakk nda TÜRK-
yönetiminden bilgi alan Ar nç bir de bas n toplant s  düzenledi.

FARUK ÖZAK TÜRK- ’TE
Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakan  Faruk Özak 25 Ocak 

2012 günü TÜRK-  Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette 
Genel Ba kan Mustafa Kumlu’nun yan s ra Genel Mali Sekreter 
Ergün Atalay da haz r bulundu.

ZEYBEK Z YARET
Demokrat Parti Genel Ba kan  Nam k Kemal Zeybek 24 

Ocak 2012 günü TÜRK-  Genel Ba kan  Mustafa Kumlu’ya bir 
kutlama ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Demokrat Parti Genel 
Ba kan Yard mc s  ve Türk Metal Sendikas  eski yöneticisi Me-
cit Haz r da bulundu.

SAL H KAPUSUZ Z YARET
Ak Parti Genel Ba kan Yard mc s  Salih Kapusuz ve berabe-

rindeki heyet 20 ubat 2012 günü TÜRK-  Genel Merkezini 
ziyaret etti. Kapusuz, Genel Ba kan Mustafa Kumlu ve Yönetim 
Kurulu üyeleriyle görü tü.

ÇALI MA L K LER  DERG S
ÇASGEM’in kurulu  amac ; 7460 Say l  Kurulu

yasas nda aç kland  üzere çal ma hayat  ve sosyal 
güvenlik konular nda ulusal ve uluslararas  düzeyde 
e itim, ara t rma, inceleme, yay n, dokümantasyon ve 
dan manl k faaliyetlerinde bulunmak.

ÇASGEM’in kurulu  amac na uygun olarak çal -
ma hayat  ve sosyal güvenlik alan n n tüm boyutlar n
içeren bilimsel bir derginin yay n hayat nda yer almas
hedeflendi.

Bu amaçla bilimsel ve akademik bir yay n olan Ça-
l ma li kileri Dergisi 2010 y l  Aral k ay nda ilk sa-
y s n n yay mlanmas  ile bilim dünyas nda yerini ald .
Dergi imdiye kadar iki say  yay nland , üçüncü say s
için çal malar devam ediyor.

2010 ve 2011 y llar nda bir say  olarak ç kan dergi 
2012 ve müteakip y llarda Ocak ve Temmuz aylar nda
olmak üzere y lda iki say  ç kart lacak. 2012 y l  Ocak 
say s n n en k sa sürede yay nlanabilmesi için çal ma-
lar h zla devam ediyor. 

Çal ma li kileri Dergisi, uluslararas  statüde yay n
yapan bilimsel hakemli bir dergi. Dergide yay mlanmas
için Dergi Editörü’ne gelen makaleler önce Editör ve 
daha sonra en az doktora derecesine sahip iki ba ms z
hakem taraf ndan inceleniyor ve akademik standartlara 
ve bilime katk s na göre de erlendiriliyor.

Editör ve hakem raporlar  do rultusunda uygun 
bulunan makaleler genel yay n ilkelerine göre yay nla-
n yor.  Çal ma li kileri Dergisi ilk say s ndan itibaren 
dünya çap nda taranan indexlerde de yer al yor.

Çal ma li kileri Dergisi hakk nda kapsaml  bilgi-
ye www.calismailiskileridergisi.org adresinden ula -
labilir. Makale göndermek isteyenler ise çal malar n
editor@calismailiskileridergisi.org ya da erdemcam@
yahoo.com adresinden Dergi Editörüne ula t rabilirler.
(Kurucu Editör: Dr. Erdem Cam)
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3 Ocak 2012

ntibak: 2000 öncesi gösterge 
sistemine göre emekli olanlar
kapsayan intibak kanun tasar s
Bakanlar Kurulunda kabul edi-
lerek TBMM’sine sunuldu. Prim 
kazançlar  ve prim ödeme gün 
say lar  ayn  olanlar aras nda
e itli in sa lanmas n  öngören 
intibak n belirlenmesinde izlene-
cek yöntem u ekilde olacakt r.
1999 sonu hak edilen gösterge 
tablosu ile prim ödeme gün sa-
y lar na göre belirlenecek ayl k
ba lama oranlar  esas al narak
hesaplanan ayl k, 2000 y l ndan
itibaren y ll k tüfe art lar  ve ge-
li me h z n n yüzde 75’i ile Ocak 
2008 ay na kadar güncellenecek. 
2008 y l ndan itibaren de emekli 
ayl klar na yap lan art larla 2012 
sonuna kadar intibak ayl  bu-
lunacakt r. Bu konuda aç klama
yapan Türkiye Emekliler Derne-
i Genel Ba kan  Kaz m Ergün, 

bu uygulaman n tam bir intibak 
olmad  ve farkl  parametreler-
le 2000 öncesi emeklilere prim 
ödeme gün say lar na göre kendi 
içinde farkl la an bir iyile tirme-
nin yap ld n  söyledi.

4 Ocak 2012

Kamu çal anlar na enflasyon 
fark : Kamu çal anlar n n ayl k-
lar na 2011 y l  ikinci yar s nda
yüzde 4 art  yap lm t . 2011 
ikinci yar  enflasyonun yüzde 
6.79 aç klanmas  üzerine, Bakan-
lar Kurulu Karar yla kamu çal -
anlar na yüzde 2.69 enflasyon 

fark  verildi. Kamu çal anlar na

2012 y l nda yap lacak zamlar ile 
ilgili belirsizlik sürüyor. Kamu 
çal anlar n n toplu sözle mesi
kanunu ç kar lamad ndan, bi-
rinci alt  ay ücret zamm  gecik-
meli uygulanacak. Maliye Bakan
Mehmet im ek yapt  aç klama-
da, kamu çal anlar na 2012 y l
birinci alt  ay zamm n n Nisan 
ay  itibariyle uygulanmas  için ge-
rekli olan çaban n gösterilece ini
söyledi.

7 Ocak 2012

Milletvekili emekli ayl klar :
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 
Cumhurba kan  Abdullah Gül’ün 
“kamu vicdan nda rahats zl k ya-
ratt ” gerekçesiyle iade etti i mil-
letvekili emekli maa lar yla ilgili 
düzenlemeyi, maa lar n katlan-
mas na neden olan yüzde 60 ora-
n n  yüzde 45’e çekerek kabul etti. 
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Baka-
n  Faruk Çelik, yeni düzenlemey-
le milletvekili emekli maa lar n n
5 bin 860 lira ile 6 bin 270 ara-
s nda de i ece i bilgisini verdi. 
Sivil toplum örgütleri taraf ndan
yap lan aç klamada, i çi, memur 
ve emeklilerin içinde bulundu u
zorluklar n dikkate al nmadan
milletvekili emekli ayl klar nda-
ki art n toplum vicdan nda yer 
bulmad na i aret edilerek ayn
duyarl l n gündemde olan i çi
emeklilerine yap lacak intibakta 
da gösterilmesi ve insanca ya a-
maya yetecek bir ayl n tespit 
edilmesi istendi.

12 Ocak 2012

Anayasa önerileri: Ba bakanl k
nsan Haklar  Ba kanl , Anayasa 

Uzla ma Komisyonuna gönderdi-
i raporda; asgari ücretin vergi 

d  kalmas n , Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ç karma yetki-

sinin kald r lmas n , insan hak-
lar na sayg l  tabir yerine ‘insan 
haklar na dayanan’ veya ‘insan 
haklar na ba l ’ tabirlerin kulla-
n lmas n  talep etti. Yüksek yarg
üyelerinin görev sürelerinin Ana-
yasada belirlenmesi istendi.

16 Ocak 2012

Genel sa l k sigortas : 1 Ocak 
2012 itibariyle genel sa l k si-
gortas  yürürlü e girdi. Sosyal 
güvenlik sistemine tescili olma-
yanlar ile ye il kart sahiplerinin 
vizelerinin bitimini takiben gelir 
testine ba vurmalar  gerekiyor. 
Gelir testi yapt rmayanlar 212.76 
lira genel sa l k sigortas  primi 
ödemekle yükümlü tutuluyor-
lar. Türkiye’de yakla k 1 milyon 
800 bin ki inin sa l k güvencesi 
d nda bulundu u ve bu durum-
dakilerin 31 Ocak tarihine kadar 
gelir testi için ba vurmak zorun-
da olduklar  bildirildi. Gelir testi 
sonucuna göre ki i ba na gelirin 
295.50 lira olmas  durumunda 
genel sa l k sigortas  primleri 
devlet taraf ndan ödenecektir. 
Ki i ba na gelir 295.50 liran n
üzerinde ise, gelir testi sonucuna 
göre 35.46 lira ile 212.76 lira ara-
s nda de i en bir tutar n aileden 
bir ki i üzerinden genel sa l k si-
gortas  primi ödenecektir.

17 Ocak 2012

stihdam ve i sizlik: Türkiye 
statistik Kurumu (TÜ K), Hane-

halk gücü Ara t rmas , “2011 
Eylül Dönemi Sonuçlar na (Ey-
lül- Ekim-Kas m)” göre, 2011 Ni-
san ay ndan bu yana yüzde 10 se-
viyesinin alt nda seyreden i sizlik
oran , Ekim 2010’a göre, yüzde 
2.1 azalarak, yüzde 9.1 seviyesin-
de gerçekle ti. Kentsel yerlerde 
i sizlik oran  2.5 puanl k gerile-

Çal ma Ya am nda
Ocak- ubat 2012

Nam k TAN
namiktan@turkis.org.tr
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meyle yüzde 11.1, k rsal yerlerde 
ise 1.1 puanl k dü ü le yüzde 5.3 
oldu. Genç nüfusta i sizlik oran
da 2010 y l n n ayn  dönemine 
göre 3.9 puan azalarak, yüzde 
17.4’e geriledi. Sektörel kompo-
zisyona bak ld nda, istihdam n
yüzde 25.7’si tar m, yüzde 19’u 
sanayi, yüzde 7.2’si in aat, yüzde 
48’i ise hizmetler sektöründe yer 
ald . Yapt  i ten dolay  herhan-
gi bir sosyal güvenlik kurulu u-
na kay tl  olmadan çal anlar n
oran , 2011 Ekim döneminde 
2010’un ayn  dönemine göre, 1.7 
puanl k azal la yüzde 41.8 oldu. 
Tar m sektöründe sosyal güven-
likten yoksun çal anlar n oran
yüzde 85.3’ten yüzde 84.6’ya, ta-
r m d  sektörlerde yüzde 29.1 
‘den yüzde 27’ye dü tü. Bu sonuç-
lar göstermektedir ki, istihdam n
önemli bir k sm n n sosyal gü-
venlik haklar ndan yoksun çal -
t r ld  ve anayasal bir hak olan 
sosyal güvenlik konusunda yeteri 
kadar tedbirlerin al nmad  dik-
kat çekmektedir.

23 Ocak 2012

Kamu Görevlileri Toplu Söz-
le mesi: Memura toplu sözle me
hakk  öngören yasa tasar s  Mec-
lise sunuldu. Kamu Görevlileri 
Sendikalar  Kanunu’nda de i ik-
lik yap lmas na ili kin tasar , me-
murlara tan nan toplu sözle me
hakk n n kullan m n n düzen-
lenmesi ile toplu sözle menin
yap lma usulünün, taraflar n n,
kapsam n n, toplu sözle meden
yararlanacak olanlar n, toplu söz-
le me hükümlerinin emeklilere 
yans t lmas n n detaylar n  içeri-
yor. Yap lacak toplu sözle meyle;
kamu görevlilerine uygulanacak 
katsay  ve göstergeler, ayl k ve 
ücretler, her türlü zam ve tazmi-
natlar, ek ödeme, toplu sözle me
ikramiyesi, fazla çal ma ücreti, 
harc rah, ikramiye, do um, ölüm 
ve aile yard m  ödenekleri gibi 

mali ve sosyal haklar belirlene-
cek.

25 Ocak 2012

lave tediyelerin ödenmesi: Ba-
kanlar Kurulu Karar yla, 6772 sa-
y l  Kanun kapsam na giren kamu 
i çilerine 2012 y l nda yap lacak
ilave tediyelerin ödeme günleri 
belirlendi. Resmi Gazete’de ya-
y mlanan Bakanlar Kurulu Kara-
r na göre, 6772 say l  Kanun kap-
sam na giren kurumlarda çal an
i çilere 2012 y l nda söz konusu 
kanunun birinci maddesine göre 
yap lacak ilave ödemenin birinci 
yar s  31 Ocak 2012, di er yar -
s n n 29 Haziran 2012 tarihinde 
yap lacak. 2012 y l  ikinci yar -
s nda ödenecek ilave tediyelerin 
tarihleri daha sonra belirlenecek. 
6772 say l  Kanunun 2’nci mad-
desine göre maden i letmelerinin
münhas ran yer alt  i lerinde ça-
l anlara yap lacak ilave tediyenin 
tamam  27 Aral k 2012’de ödene-
cek.

26 Ocak 2012

ILO’nun istihdam önerisi: Ulus-
lararas  Çal ma Örgütü (ILO) 
küresel istihdam konusunda ya-
y nlad  y ll k raporunda, ekono-
mik büyümenin ve sosyal istikra-
r n sürdürülebilmesi için gelecek 
10 y lda dünyada 600 milyon ki i
için istihdam yarat lmas  gerek-
ti ini aç klad . “2012 Küresel s-
tihdam E ilimleri: Daha Derin Bir 

 Krizinin Önlenmesi” ba l kl
rapora göre, dünyan n, günde 2 
dolardan az para ile geçinen, ço u
geli mekte olan ülkelerde ya a-
yan, yakla k 600 milyon ki i için 
insanca i ler yarat lmas  zorlu u
ile kar  kar ya oldu u belirtildi. 
Rapora göre, küresel i sizlik 200 
milyona ula t  ve bu say  2016’da 
206 milyona ç kacak. ILO Genel 
Direktörü Juan Somavia, “Hükü-
metlerin yo un çal malar na ra -
men, i  krizi azalmadan sürmek-

te. Dünyada her 3 çal andan biri 
ya da yakla k 1.1 milyar insan 
i siz veya yoksulluk içinde ya -
yor. htiyac m z, ekonomilerde 
i  yaratman n birinci önceli imiz
olmas d r” dedi.

31 Ocak 2012

eker Fabrikalar n n Özelle -
tirilmesine Tepki: eker-  Sen-
dikas  Genel Ba kan sa Gök, e-
ker fabrikalar n n özelle tirilmesi
halinde 25 eker fabrikas ndan
18’inin kapanaca n  belirterek 
özelle tirmeye kar  yürüyecek-
lerini söyledi. Gök, ba ta Malatya 
olmak üzere Türkiye’nin birçok 
ilinden Ankara’ya “ ekerin Ayak 
Sesi” yürüyü ünü gerçekle tirme-
yi planlad klar n  kaydetti. eke-
rin milletimizin sa l  aç s ndan
da önemli bir güvence oldu una
dikkat çeken sa Gök, “ayn  za-
manda ekonominin büyümesin-
de, tar m n güçlenmesinde ve is-
tihdam n artmas nda büyük paya 
sahip olan eker fabrikalar n n
korunmas n n ve geli tirilmesi-
nin ülke yarar na olaca ” uyar -
s nda bulundu.

4 ubat 2012

ntibak farklar  netle ti: TBMM
Komisyonlar nda görü ülmeye
ba lanan ntibak Kanunuyla 1.9 
milyon emeklinin maa nda art
yap lacak. ntibak sonucu olu-
acak farklar, emeklilerin prim 

ödeme gün say s  ve göstergele-
rine göre de i mektedir. Yap lan
ara t rmalara göre, 9 bin 613 ki i
250 lira, 525 bin 613 ki i 100-150 
TL aras nda, 365 bin 146 ki i 50-
100 TL aras nda, 283 bin 762 ki i
150-200 TL, 197 bin 978 ki i 200 
- 250 TL aras nda de i en intibak 
art na hak kazanacakt r. Bu so-
nuçlardan görülece i gibi göster-
gesi ve prim ödeme gün say lar
dü ük olan emeklilerin intibak-
tan yararlanmayaca  anla lmak-
tad r. Özellikle, üst göstergeden 
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emekli olanlar n intibak farklar
normal göstergeye göre yüksek 
hesaplanacakt r. Kanun, farkl  bir 
hesaplama yöntemi getirdi in-
den, 2000 öncesi emekli olanlara 
geli me h z  ayl klara direk yans -
t lmamaktad r. Bu durumda, ken-
di içinde yeni bir e itsizlik getir-
mektedir.

9 ubat 2012

Kamuda engellilere istihdam 
sa lanmas : Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanl , Devlet Personel 
Ba kanl , Sa l k Bakanl  ile 
Ölçme Seçme ve Yerle tirme Mer-
kezi (ÖSYM) aras nda imzalanan 
protokol ile engellilerin kamu 
i yerlerinde istihdam  için 29 
Nisan tarihinde s nav yap lacak.
S nav dört grupta; genel özürlü-
ler (ortopedik, süre en, ruhsal 
ve duygusal, dil ve konu ma bo-
zuklu u olan özürlüler gibi), gör-
me özürlüler, i itme özürlüler ve 
zihinsel özürlüler kategorilerin-
de gerçekle tirilece i için s nava
yönelik ücretsiz kurslar da buna 
göre düzenlenecek. Haz rl k kurs-
lar na, lise ve dengi okul mezunu, 
ön lisans mezunu ve lisans mezu-
nu olanlar ba vurabilecek. S nava
haz rl k amaçl  olarak ücretsiz ya-
p lacak kurslar için ilgililerin il ve 
ilçelerdeki Halk E itim Merkezle-
rine ba vurular  gerekiyor.

10 ubat 2012

D SK Genel Kurulu yap ld :
D SK 14. Genel Kurulu yap ld .
10/12 ubat 2012 tarihleri ara-
s nda yap lan genel kurulda D SK 
Genel Ba kanl na Erol Ekici se-
çildi. Genel Kurulda ta eron uy-
gulamalar  ve bu kapsamda çal -
an i çilerin örgütlenmesi ve toplu 

i  sözle mesine eri meleri üzerin-
de de erlendirmeler yap ld .

15 ubat 2012

Genel sa l k sigortas  gelir tes-
ti sonuçlar : Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun (SGK), “Mektup 
elinize ula t ktan sonra gelir testi 
için ba vurmazsan z 213 TL prim 
ödersiniz” uyar s n n ard ndan
gelir testi için 4 milyon 607 bin 
370 ki i ba vurdu. 1.5 milyon ki-
inin primi Genel Sa l k Sigortas

(GSS) gelir testi i lemleri Sosyal 
Yard mlar Genel Müdürlü ü’nce
haz rlanan altyap  ile Sosyal 
Yard mla ma ve Dayan ma
Vak flar ’nca (SYDV) yürütülü-
yor. 13 ubat itibar yla 4 milyon 
607 bin 370 ki inin ba vurusu
kabul edilirken, 1 milyon 638 bin 
40’n n gelir testi sonucu SGK’ya 
iletildi. Devlet SGK’ya iletilen 
ki ilerden 1 milyon 437 bin 584 
ki inin primini ödeme karar  ald .

27 ubat 2012

sizlik sigortas  talebi: Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarlar Konfede-
rasyonu (TESK) Genel Ba kan
Bendevi Palandöken, esnaf ve 
sanatkarlar için de i sizlik fonu 
olu turulmas  gerekti ini belirtti. 
Palandöken, memurun primini 
devlet, i çinin primini ise patro-
nunun ödedi i-
ni, ancak esnaf 
ve tüccar n pri-
mini kendisi-
nin ödedi ini
kaydetti. ler
bozuldu unda 
i çiye i sizlik
fonundan belli 
dönemler için 
de olsa bir i -
sizlik sigorta-
s  ödendi ini,
sosyal güvenlik 
primini kendisi 
ödeyen esna-
fa ise böyle bir 
hak tan nma-
s  gerekti ini
belirten Pa-
landöken, bu 
önerimizin bir 
sigorta kolu 

eklinde de erlendirilmesi gerek-
ti ini söyledi.

29 ubat 2012

SGK, SMS ile ilgililere bilgileri 
bildirecek: Sosyal Güvenlik Ku-
rumu (SGK), sigortal l n ba la-
t lmas  veya sonland r lmas , maa
ba lanmas , ah s ödemeleri, i
göremezlik ödene i, evlenme yar-
d m , cenaze ödemeleri ve hizmet 
borçlanmas  gibi hizmetler hak-
k ndaki bilgileri, isteyen i veren, 
i tirakçi ve hak sahiplerine online 
olarak k sa mesajla iletecek. Bu 
kapsamda, halen Sosyal Güvenlik 
l Müdürlükleri ve Sosyal Güven-

lik Merkezleri taraf ndan manüel 
olarak yürütülen SMS gönderme 
sistemi online hale getirilecek ve 
i veren, i tirakçi ile hak sahipleri-
nin cep telefonu numaralar  siste-
me kaydedilecek. Sisteme kayd n
yapt ran i veren, i tirakçi ve hak 
sahiplerinin cep telefonlar na bilgi-
lendirme için SMS yani k sa mesaj 
gönderilecek. Online olarak bilgi-
lerin cep telefonlar na k sa masaj-
la gönderilece i bu uygulama için 
vatanda lardan ücret al nmayacak.
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Dr. Naci ÖNSAL

Ç N N K TAPLI I

Ö REN LM Y MSERL K
Dr. Martin E. P. SELIGMAN
Çeviren: Semra Kunt Akba   •  HYB Yay nc l k  •  Ankara, 2011

Seli man n “ö renilmi  çaresiz-
lik” kuram  beni çok etkilemi -
ti. Laboratuvarda tekrarlana-

rak ispatlanm  bu psikoloji kuram
davran ç lar ile bili çiler aras ndaki
tart man n bili çilerin galibiyeti ile 
sonuçlanmas yd . Ö renilmi  ça-
resizlik, ö renmeyi de engelleyen 
olumsuz bir davran ekliydi ve i
ya am na doyumsuzluk, yabanc -
la ma ve devams zl k eklinde yan-
s yordu. Acaba psikoloji alan na ait 
olan bu kuram sosyal olaylar için 
de geçerli olabilir miydi? Toplumun 
baz  gruplar na veya tümüne baz
olaylar kar s nda çaresiz olduklar
ö retilebilirmiydi?

Seli man n 1990 da yay mlanan
kitab  bu y l “Ö renilmi yimserlik”
ad yla Türkçe yay mlan nca büyük 
bir ilgiyle okumaya ba lad m.

Seli man, son yirmibe  y l n
iyimser ve kötümserlere ay rd n ,
pek çok insan n kötümserli inin far-
k nda bile olmadan onun gölgesinde 

ya ad n  söylüyor. Ya am n tam bir 
çaresizlik ile ba lad n  vurguluyor. 
Depresyon, ba ar  ve fiziksel sa l n
ö renilmi  iyimserli in en aç k üç 
uygulamas  oldu una i aret ediyor.

Sonra kendisini me hur eden 
“ö renilmi  çaresizlik” olgusunu 
nas l fark etti ini ve Steve Maier ile 
birlikte on y l süren çal mas n  an-
lat yor.

20 y l içinde kuram  herkes kabul 
ediyor. Donald Hiroto deneyi insan-
lar üzerinde gerçekle tiriyor. John 
Teasdale den itirazlar geliyor ve ça-
l malar onunla devam ediyor.

Seli man, bütün insanlar n ya a-
d  ve “normal” olarak tan mlanan,
tek kutuplu ve çift kutuplu olmak 
üzere depresyonun üç halini anlat -
yor. Günümüzde depresyonun teda-
vi edilebilir oldu una dikkat çekiyor. 
Ba ar n n s rr n  “iyimserlik” olarak 
aç kl yor. yimserli in kökeninde 
anne ve babalar n ö retmenlerin ve 
okul’un etkilerini gözden geçiriyor.

Ve sonra ö re-
nilmi  iyimserli-
in ölçümlendi i

üçüncü alana ge-
çiyor. “Sa l k”

Ö r e n i l m i
çaresizlik gibi 
psikolojik bir du-
rumun kansere neden olabilece inin
gösterildi ini, i ten at lan ve bo a-
nan insanlar n bula c  hastal klara
yakalanmalar , hatta kalp krizi ge-
çirmeleri ve kanser olma riskinin ya-
amlar  olays z geçen insanlara göre 

çok fazla oldu unu anlat yor.

De i im; kötümserlikten iyim-
serli e. Bunu ba arabilirsiniz. Çocu-
unuzun kötümserlikten kaçmas na

yard m edebilirsiniz. Kitaptaki test-
leri cevaplay p kendinizi tan yabilir-
siniz.

stenilen körükörüne bir iyim-
serlik de il, esnek gözleri aç k bir 
iyimserlik.

Morta , boksit madeninin 
bulunu unun, alüminyum 
fabrikas n n kurulu unun,

köylülerin, i çilerin, i çilerin i çi ol-
duklar n  alg lamalar n n, i çilerin
i verenden isteklerinin, i çilerin baz
isteklerine ula malar n n, yöredeki 
ilk sendika ve sendikac lar n hikaye-
leri ile ba l yor.

Do an n tahrip edilmesini, fab-
rikan n i letmeye aç lmas n  anlat -

yor. Beyzan y lan n, ye il ve k z l n,
gazeteci Sabrinin, e raftan Bekir Gü-
zel Ku ak’ n, sendikal çeki menin,
anar inin, brahimin Kiki pavyona 
gidi inin, Hasan ö retmenin, para 
kazanma h rs n n köylüleri giri im-
ci yap n n, batanlar n-ç kanlar n,
seçimlerin hikayeleri ile devam edi-
yor. Viladimir- efika ve efikan n
Beyzan’  öldürmesiyle sona eriyor. 
Seydi ehir Akçalar kasabas nda do-
an, ilk ö retimini Akçalar, orta 

ö retimini Seydi ehir ve Ak ehir’de
sürdüren Mustafa Bademci hikaye-
sinin co rafyas n  çok iyi tan yor,
yörenin dilini iyi biliyor. Ya ad kla-
r n  ve duyduklar n  birbir haf zas na
kaydetmi . “Dumnut dumnut terle-
mi ”, “kan uyku-
da bir gürültü”, 
“a z na bal ya ”,
“ses seste türkü 
söylüyor”, “ofun 
sofun oldular” vb. 
deyi leri rahat-
l kla kullan yor.
Masals , ironik, 
ak c  bir dili var. 
Rahat okunan bir 
roman.

MORTA
Mustafa BADEMC
Logos Yay nlar   • stanbul, Mart 2011



Dünyadaki ve Türkiye’deki tüm kadınların
Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, ükranlarımızı,

sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.
“Ça da lık mertebesinde, ya adı ımız dünyayı tanımlayan en önemli özelliklerden biri insanların e it ve özgür 

do dukları dü üncesidir. Ancak, bu dü üncenin gerçek ya amda kar ılı ını bulamaması ezilen ve hor görülen 
kesimlerin dayanı masını beraberinde getirmektedir.

8 Mart, ezilen ve hor görülen kadınların 1857 yılında a ır çalı ma ko ullarına kar ı ba lattıkları mücadelenin 
yıldönümüdür. Kadına her eyden önce insan olmaktan kaynaklanan de erin verilmemesi, 1857 yılında bir kadın
dayanı masını beraberinde getirmi , bıça ın kemi e dayandı ı O günde 129 kadın i çinin hayatını kaybetmesiyle 
ba layan bu mücadele asırları a arak bu günlere ula mı tır. Geçen yüzyıllar içinde kadınların hak etti i yerde 
olabilmesi için önemli adımlar atılmı , ama ülkemiz dahil kimi ülkelerde halen istenilen noktaya gelinememi tir.

Bugün ülkemizde, kadınlarımızın ve çalı an kadınlarımızın sorunları vardır. Bu sorunlar hayatın her alanında
kendisini gösterebilmektedir.

 ya amında “ucuz emek”, “yedek i  gücü” kavramları en çok kadın i çilerde kendisini bulmakta, kayıt dı ı
istihdamın en önemli kayna ını kadınlar olu turmaktadır.

Eve i  verme, yarı zamanlı çalı ma gibi esnek çalı ma biçimlerinin en olumsuz hallerini kadın i çilerimiz
ya amakta, emek yo un, dü ük ücretle, sosyal güvenceden ve örgütlenmeden yoksun istihdam biçimlerine en çok 
kadın i çilerimiz muhatap kılınmaktadır.

Aynı zamanda birer “anne” de olan kadın i çilerimiz, güvenceli çalı tıkları ko ullarda bile çocuk bakımı
problemi ile kar ı kar ıya bırakılmakta, kadınlarımız, ya lı ya da engelli bakımı nedeniyle üretim sürecinin dı ında
kalabilmektedir.

Kayna ını anayasamızdan alan e itlik ilkesinin kadına muhatap tüm kesimler tarafından birebir gözetilmesi 
önem kazanmaktadır. Sosyal devlet kavramının kadının her platformdaki ya am kalitesini iyile tirebilir düzeyde 
geni letilmesinin ve toplumsal cinsiyet e itli inin sa lanmasına yönelik yapılacak tüm yasal düzenlemelerde 
kadınların bir “birey” olarak yer almasının önemi de açıktır.

Di er yandan kadınlarımız kayna ını en ilkel dü ünce biçiminden alan töre cinayetlerine maruz kalabilmekte; aile 
içi iddet can kayıplarına neden olabilmekte, erken ya ta evlilik zorlamaları ve okula göndermeme yakla ımları kız
çocuklarımızın gelece ini karartabilmektedir.

Tüm bu olumsuz yansımaların bertaraf edilebilmesinde yasal yaptırımların önemi çok büyüktür ve hiç üphesiz
ki hayatın her alanındaki kadın ma duriyeti, kar ısında yasaları bulmalıdır.

Ancak görülmektedir ki, kadına dair kimi sorunların nedenini, yasal yetersizliklerin yanı sıra “kadına bakı
açısındaki çarpıklık” olu turmaktadır. En mükemmel yasalar da çıkarılsa, kadını ikinci sınıf vatanda  olarak gören 
zihniyet tarihe gömülmedi i sürece, kadına ili kin sorunların ya anmaya devam edece i açıktır. Bu handikapı geni
ölçüde ve kalıcı bir biçimde a abilmemizin tek yolu e itimdir. Ya ananlar, çocuklarımızın ilkö renimden ba layarak
e itlikler konusunda e itilmesinin zorunlulu unu; ayrıca yeti kin e itimleri konusunda da sosyal sorumluluk 
projelerine yer verilmesinin gereklili ini ortaya çıkarmı tır.

Toplumsal ve siyasal ya amımız, bugün kadınların yaratıcı gücü ve yetene inin eksik yansımasının sıkıntısını
ya amaktadır. Sendikalar da dahil, kamusal ve özel bir çok alanda ve TBMM’de kadınlar gerekti i kadar temsil 
edilememekte, bu durum, Türkiye’yi kadın sa duyusu ve duyarlılı ından mahrum bırakmaktadır.

Oysa kadınlar yaratıcı, yetenekli, sa duyulu oldukları kadar, efkatlidir, sevgi doludur. Yönetim mekanizmalarında,
siyasette ve toplumun her biriminde kadınların da bulundu u bir Türkiye için elbette ki sosyal barı  uzak olmayacaktır.
Çünkü, bu evrende konu madan alınıp verilebilen ve dalga dalga yayılıp huzura dönü ebilen tek enerji, sevgi 
enerjisidir.

Türkiye bu enerjiye muhtaçtır.

Bu anlayı  ve umutla TÜRK-  olarak ba ta kadın çalı anlarımız olmak üzere dünyadaki ve Türkiye’deki tüm 
kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, onlara ükranlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.”

TÜRK-  Yönetim Kurulu
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TARIM-
Genel Ba kan: BEDRETT N KAYKAÇ
Bankacı Sokak No. 10   Kocatepe / ANKARA
Tel: (312) 419 04 56 (6 Hat)  •  Faks: (312) 419 38 47

ORMAN-
Genel Ba kan: BAK  YÜKSEL
Özveren Sokak No. 19   Maltepe / ANKARA
Tel: (312) 229 10 56-59  •  Faks: (312) 229 21 15

TÜRK YE MADEN-
Genel Ba kan: NURETT N AKÇUL
Strasburg Cad. 7/4-5   Sıhhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 73 55-56-57  •  Faks: (312) 229 89 31

GENEL MADEN-
Genel Ba kan: EYÜP ALABA
Mithatpa a Mah. Nizam Cad. emsi Denizer Sk. No. 18
Tel: (372) 251 44 77  •  Faks: (372) 253 66 35    ZONGULDAK

PETROL-
Genel Ba kan: MUSTAFA ÖZTA KIN
Altunizade Mah. Ku bakı ı Sok. No. 25   Üsküdar / STANBUL
Tel: (216) 474 98 70 (10 Hat)  •  Faks: (216) 474 98 67 - 474 92 38

TEKGIDA-
Genel Ba kan: MUSTAFA TÜRKEL
Konaklar Mah. Faruk Nafiz Çamlıbel Sok. No. 5
4. Levent / STANBUL
Tel: (212) 264 49 96 (4 Hat)  •  Faks: (212) 278 95 34

EKER-
Genel Ba kan: SA GÖK
Karanfil Sokak No. 59   Bakanlıklar / ANKARA
Tel: (312) 418 42 73-74  •  Faks: (312) 425 92 58

TEKS F
Genel Ba kan: NAZM  IRGAT
Ziya Gökalp Cad. Aydo mu  Sok. No. 1   ANKARA
Tel: (312) 431 21 70-71-72-73  •  Faks: (312) 435 78 26

DER -
Genel Ba kan: MUSA SERV
Ali Nihat Tarlan Cad. Erta  Sok. No. 4 (Ardil  Merkezi) Kat: 3
Tel: (216) 572 90 50-51-52  •  Faks: (216) 572 90 53  Bostancı/ ST.

A AÇ-
Genel Ba kan: MÜRSEL TA ÇI
Necatibey Cad. No. 20/22-23   Sıhhiye / ANKARA
Tel: (312) 229 53 95 - 229 08 27  •  Faks: (312) 231 52 19

SELÜLOZ-
Genel Ba kan: ERG N AL AN
Ankara Cad. pek Apt. No. 87   ZM T
Tel: (262) 321 18 99  •  Faks: (262) 321 34 51

BASIN-
Genel Ba kan: YAKUP AKKAYA
Hanımeli Sokak No. 26/6-7   Sıhhiye / ANKARA
Tel: (312) 230 29 08 - 229 85 65  •  Faks: (312) 229 43 15

BAS SEN
Genel Ba kan: MET N T RYAK O LU
Altunizade Mah. Ku bakı ı Cad. No. 15   Üsküdar / STANBUL
Tel: (216) 651 48 60 (8 hat)  •  Faks: (216) 651 48 38

BASS
Genel Ba kan: TURGUT YILMAZ
Sümer 2 Sok. No. 29 Kat. 3   Kızılay / ANKARA
Tel: (312) 232 50 09-11  •  Faks: (312) 231 67 30

TÜRK YE Ç MSE-
Genel Ba kan: ZEKER YE NAZLIM
Esat Cad. No. 43   Küçükesat / ANKARA
Tel: (312) 419 58 30-34  •  Faks: (312) 425 13 35

KR STAL-
Genel Ba kan: B LAL ÇET NTA
Sahip Molla Cad. No. 32  Pa abahçe   Beykoz / STANBUL
Tel: (216) 680 07 10  •  Faks: (216) 680 12 02

TÜRK METAL
Genel Ba kan: PEVRUL KAVLAK
Be tepeler Mah. Ya am Cd. 1. Sok. No. 7/A  Sö ütözü/ANKARA
Tel: (312) 292 64 00 (30 hat)  •  Faks: (312) 284 40 18

Genel Ba kan: MUSTAFA KUMLU
Bayındır Sokak No. 10  ANKARA  Tel: (312) 433 31 25 (4 Hat)
Faks: (312) 433 68 09 - 433 85 80

TÜRK-

TÜRK-  ve BA LI SEND KALAR
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DOKGEM -
Genel Ba kan: H. NEC P NALBANTO LU
Pirimehmetpa a Mah. Kumbarahane Cad. No. 58 Kat: 2-3
Tel: (212) 369 73 90 (pbx)  •  Faks: 369 73 93   Beyo lu / ST.

TÜRK YE YOL-
Genel Ba kan: RAMAZAN A AR
Sümer 1 Sok. No. 18   Kızılay / ANKARA
Tel: (312) 232 46 87-95  •  Faks: (312) 232 48 10

TES-
Genel Ba kan: MUSTAFA KUMLU
Meriç Sok. No. 23   Be tepe / ANKARA
Tel: (312) 212 65 10 (20 Hat)  •  Faks: (312) 212 65 52

TEZKOOP-
Genel Ba kan: OSMAN GÜRSU
Mebusevler Mah. ller Sokak No: 7   Tando an / ANKARA
Tel: (312) 213 34 44 (pbx)  •  Faks: (312) 213 34 30

TÜRK KOOP-
Genel Ba kan: EYÜP ALEMDAR
Özveren Sokak No. 6   Maltepe / ANKARA
Tel: (312) 230 08 55 - 229 44 80  •  Faks: (312) 229 58 36

TÜMT S
Genel Ba kan: KENAN ÖZTÜRK
nkilap Cad. No. 35/1-2   Aksaray / STANBUL

Tel: (212) 530 07 43  •  Faks: (212) 588 26 20

DEM RYOL-
Genel Ba kan: ERGÜN ATALAY
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 5   ANKARA
Tel: (312) 231 80 30-31  •  Faks: (312) 231 80 32

TÜRK YE DEN ZC LER
Genel Ba kan: HASAN PEKDEM R
Rıhtım Cad. Denizciler Sok. No. 7   Tophane / STANBUL
Tel: (212) 292 90 81 (7 Hat)  •  Faks: (212) 244 52 21

HAVA-
Genel Ba kan: AT LAY AYÇ N
ncirli Cad. Volkan Apt. 68/1-2-3-4   Bakırköy / STANBUL

Tel: (212) 660 20 95 (5 Hat)  •  Faks: (212) 571 90 51

L MAN-
Genel Ba kan: ÖNDER AVCI
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 4/5   Sıhhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 74 18  •  Faks: (312) 230 24 84

TÜRK YE HABER-
Genel Ba kan: VEL  SOLAK
Kültür Mah. Yüksel Cad. No. 38   Yeni ehir / ANKARA
Tel: (312) 444 1992  •  Faks: (312) 434 57 04

SA LIK-
Genel Ba kan: HASAN ÖZTÜRK
Hedef Sok. No. 5   Anıttepe / ANKARA
Tel: (312) 231 80 45  •  Faks: (312) 230 23 96

TOLEY S
Genel Ba kan: CEMA L BAKINDI
Aksaray Mah. Küçük Langa Cad. Bilir  Merkezi No. 16/18 Kat. 3
Tel: (212) 530 73 82-585 52 07  •  Faks: 530 72 99  Aksaray / ST.

TÜRK HARB-
Genel Ba kan: BAYRAM BOZAL
nkılap Sokak No. 20   Kızılay / ANKARA

Tel: (312) 417 50 97-98-99  •  Faks: (312) 417 13 64

TGS
Genel Ba kan: ERCAN PEKÇ
Basın Sarayı Kat. 2   Ca alo lu / STANBUL
Tel: (212) 514 06 94-96  •  Faks: (212) 511 48 17

TÜRK YE BELED YE-
Genel Ba kan: N HAT YURDAKUL
Necatibey Cad. No. 59   Kızılay / ANKARA
Tel: (312) 231 83 43-45  •  Faks: (312) 232 08 74

TÜRK-SEN
Genel Ba kan: ARSLAN BIÇAKLI
A. ehit Mehmet R. Hüseyin Sok. No. 7   Lefko e / KKTC
Tel: (0.392) 227 24 44  •  Faks: (0.392) 228 78 31

HÜR-
Genel Ba kan: YAKUP Ö. LAT FO LU

ehit ener Enver Sok. No. 23   Yeni ehir - Lefko e / KKTC
Tel: (0.392) 228 24 56  •  Faks: (0.392) 228 64 31

www.turkis.org.tr
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