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alÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ’nÔn
çaôrÔsÔyla toplanan Üçlü DanÔ÷ma
Kurulu’nun 8 öubat 2012 tarihinde yapÔlan
toplantÔsÔnda, taraflara “Ulusal õstihdam Stratejisi
Taslak Metni (2012-2023)” ile “Ulusal õstihdam
Stratejisi Eylem PlanÔ Taslak Metni (2012-2014)”
metinleri verilmi÷, bu metin hakkÔnda görü÷
bildirilmesi istenmi÷tir.
Verilen metinleri inceleyen Konfederasyonumuz,
metinlerin çalÔ÷an hak ve çÔkarlarÔ açÔsÔndan
8 Haziran 2010 tarihinde yapÔlan Ekonomik
Koordinasyon Kurulu toplantÔsÔnda açÔklanan
“Ulusal õstihdam Strateji Belgesi”nde yer alan
hükümleri tekrarladÔôÔ tespitini yapmÔ÷tÔr.
Konfederasyonumuz, ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ’na bir yazÔ göndererek, bu tespitin altÔnÔ
çizmi÷, konuyla ilgili görü÷lerimizin raporlar
halinde 21 Haziran 2010 tarihinde BakanlÔôa
bildirildiôini hatÔrlatmÔ÷ ve yeni bir görü÷
bildirmeyeceôini ifade etmi÷tir.
Tahmin edilebileceôi gibi, yeni sunulan metinlerde
de egemen yakla÷Ôm i÷sizliôe çözüm temelinde
“kÔdem tazminatÔ”, “bölgesel asgari ücret”, “özel
istihdam bürolarÔna i÷çi kiralama yetkisi verilmesi”
“esnek çalÔ÷ma biçimleri” ile “i÷gücü piyasasÔnÔn
esnekle÷tirilmesi” ba÷lÔklarÔ altÔnda ÷ekillenmi÷tir.
TÜRK-õö bu konulardaki görü÷lerini defalarca
açÔklamÔ÷tÔr ve bu konularÔn tartÔ÷ÔlmasÔna taraf
olmayacaktÔr.
–––– I ––––
ÇalÔ÷ma HayatÔnÔ düzenleyen 2821 ve 2822 sayÔlÔ
yasa deôi÷ikliklerine ili÷kin çalÔ÷malar sosyal
taraflarÔn uzun müzakereleri sonucunda bir
noktaya getirilmi÷ ve ortaya bir metin çÔkarÔlmÔ÷tÔr.
Sosyal taraflarÔn üzerinde büyük ölçüde uzla÷tÔôÔ
bu metin, Bakanlar Kurulu’nda üç ay bekletildikten

Mustafa KUMLU Genel Baçkan

sonra ne yazÔk ki çalÔ÷an hak ve çÔkarlarÔ
açÔsÔndan büyük ölçüde tÔrpanlanarak TBMM’ne
gönderilmi÷tir. TÜRK-õö, tasarÔnÔn TBMM
KomisyonlarÔndaki görü÷melerini takip etmekte,
görü÷ ve önerilerini komisyon toplantÔlarÔnda dile
getirmeye devam etmektedir. ÇabamÔz, çalÔ÷ma
hayatÔnÔn gelecek yÔllarÔna damga vuracak olan
bu yasanÔn ILO ve AB normlarÔ; ama mutlaka
Türkiye ko÷ullarÔ dikkate alÔnarak çÔkarÔlmasÔnÔ
saôlamaktÔr.
–––– I ––––
õ÷ SaôlÔôÔ ve õ÷ Güvenliôi Yasa TaslaôÔ da uzun
süredir Bakanlar Kurulu’nda bekletilmektedir.
Bu taslak üzerindeki çalÔ÷malar 2006 yÔlÔndan
bu yana devam etmektedir ve ülkemiz için bu
denli elzem olan bir yasanÔn hala çÔkarÔlamamÔ÷
olmasÔ çok üzücüdür. Ülkemizin çe÷itli
yerlerinde i÷çiler saôlÔksÔz ve güvencesiz çalÔ÷ma
ortamlarÔnda hayatÔnÔ kaybetmektedir. Daha
dün õstanbul Esenler’de bir AVM in÷aatÔnda
çalÔ÷an 11 i÷çi geceledikleri çadÔrda yanarak
can vermi÷tir. Bu tür i÷ cinayetlerinde elbette
ki i÷verenlerin sorumluluôu önemlidir. Ama
yasal müeyyideler de önemlidir. Mevcut yasa,
küçük ve orta boy i÷letmeleri kapsamamaktadÔr.
KayÔtdÔ÷Ô ekonominin hakim olduôu merdiven
altÔ i÷letmeler de göz önüne alÔndÔôÔnda, ülkemiz
i÷çilerinin büyük bir bölümü i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi
önlemlerinin alÔnmadÔôÔ i÷yerlerinde çalÔ÷maktadÔr.
Sendikala÷ma i÷ cinayetlerinin ve kayÔtdÔ÷ÔnÔn en
önemli panzehiridir. Ülkemizdeki sendikala÷ma
oranÔnÔn dü÷ük olmasÔ, bu tür ölümlerinin oranÔnÔ
artÔrmaktadÔr.
Cinayet mahiyetindeki i÷ kazalarÔnÔn önlenmesi
en önemli hedeflerimizden biri olmalÔdÔr. õnsanlar
öldükten sonra, hatalarÔ, ihmalleri sÔralamanÔn
hiçbir anlamÔ bulunmamaktadÔr.
Bakanlar Kurulu’nda bulunan õ÷ SaôlÔôÔ ve
Güvenliôi Kanun TasarÔsÔ bir an önce TBMM’ye
sevkedilmeli, TBMM görü÷melerinde eksiklikler
tamamlanarak tasarÔ yasala÷tÔrÔlmalÔdÔr.
–––– I ––––
Ülkemiz, geni÷ kapsamlÔ bir Anayasa deôi÷ikliôine
hazÔrlanmaktadÔr. TÜRK-õö Anayasaya ili÷kin
deôi÷iklik önerilerini TBMM Anayasa Uzla÷ma

Komisyonu’na sunmu÷, TÜRK-õö uzmanlarÔ
çaôrÔ üzerine Komisyona gitmi÷ ve TÜRK-õö’in
görü÷lerini anlatmÔ÷lardÔr. Bunun yanÔ sÔra
TÜRK-õö, diôer emek ve meslek örgütlerinin
olu÷turduôu “Anayasa Platformu, Türkiye
Konu÷uyor” toplantÔlarÔna da katÔlmakta, il il
yapÔlan bu toplantÔlarda TÜRK-õö temsilcileri
de yer almaktadÔr. Anayasa deôi÷iklik
çalÔ÷malarÔna halkÔn da katÔlÔmÔnÔ öngören
bu toplantÔlarÔn MayÔs ayÔ sonuna kadar
devam etmesi öngörülmektedir. ToplantÔlarÔn
tamamlanmasÔndan sonra ortaya çÔkan görü÷ler
TBMM Anayasa Uzla÷ma Komisyonu’na
sunulacaktÔr.
TBMM gündemine gelen diôer konularda ciddi
bir çatÔ÷ma tablosu sergileyen milletvekillerinin
Anayasa Uzla÷ma Komisyonu çalÔ÷malarÔna bu
görüntüyü yansÔtmamalarÔ ve Anayasa’nÔn uzla÷ma
ile deôi÷tirilebilmesi dileôimizdir.
Konfederasyonumuz; Cumhuriyetimizin
temel niteliklerini düzenleyen hükümler
çerçevesinde; çaôda÷ ve demokratik ilkeleri
benimseyen, toplumsal ve bireysel özgürlükleri
esas alan, hukukun üstünlüôü temeline oturan,
erkler arasÔndaki denge ve ahengi koruyan,
uygarlÔk yolunda deôi÷ime ve geli÷ime açÔk,
toplumumuzun temel deôerleriyle bütünle÷mi÷,
demokratik, ekonomik ve sosyal haklarÔn özgürce
kullanÔlmasÔna imkân saôlayacak bir Anayasa
istemektedir.
Devletin varlÔk nedeni, toplumu olu÷turan
tüm bireylerin refah ve huzurudur. Bu nedenle
hazÔrlanacak anayasa toplumun tüm kesimlerinin
temel hak ve özgürlüklerini güvence altÔna almalÔ;
bu yönü ile çaôda÷ demokrasilerin temel ilke
ve kurumlarÔnÔn tamamÔnÔ kapsamalÔ, özellikle
demokratik yapÔnÔn olu÷masÔna katkÔ saôlayan
sivil toplum kurulu÷larÔnÔn ve toplumun farklÔ
kesimlerini temsil eden bireylerin veya gruplarÔn
söz söyleme, ekonomik ve siyasi katÔlÔm haklarÔnÔ
geni÷letmelidir.
HazÔrlanacak anayasa, çalÔ÷anlar açÔsÔndan;
özellikle i÷çi-i÷veren kesimleri arasÔnda
uluslararasÔ normlarÔn benimsediôi hükümlere
dayalÔ, çalÔ÷anlarÔn örgütlenme ve toplu hareket
edebilme haklarÔna imkân veren bir felsefeye sahip
olmalÔ ve dengeleri gözetmelidir.
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ürk Metal SendikamÔz tarafÔndan her yÔl Dünya KadÔnlar Günü’nde düzenlenen
KadÔn õ÷çiler Büyük KurultayÔ’nÔn
17.si 8 Mart 2012 günü Ankara’da
Büyük Anadolu Otel’de yapÔldÔ.
Kurultaya TÜRJK-õö Genel Ba÷kanÔ
Mustafa Kumlu, Genel Sekreter ve
Türk Metal SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ
Pevrul Kavlak, TõSK Yönetim Kurulu Ba÷kanÔ Tuôrul Kutadgobilik, ILO
Türkiye Temsilcisi Ümit Efendioôlu,
MESS Genel Sekreteri õsmet Sipahi,
AKP õzmir Milletvekili õlknur Denizli ve CHP Tekirdaô Milletvekili
Candan Yüceer konu÷macÔ olarak
katÔldÔlar.
Kurultay’da söz alan TÜRK-õö
Genel Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu ÷unlarÔ söyledi:
“Ya÷adÔôÔmÔz yer kürede adaletin ve barÔ÷Ôn ancak ve ancak kadÔna yapÔlan negatif ayrÔmcÔlÔôÔn son
bulmasÔyla saôlanabileceôine olan
inancÔmÔ dile getirmek istiyorum.
Biz erkekler anlamalÔyÔz ki, kadÔn
yaratÔcÔ gücü ve yeteneôinin, kadÔn
duyarlÔlÔôÔ ve saôduyusunun, kadÔn
÷efkati ve merhametinin en küçük

birimden, devlet yönetimlerine kadar her alana yansÔmasÔnÔ engellediôimiz sürece, ne kadar çÔrpÔnÔrsak
çÔrpÔnalÔm, hayatÔn hiçbir alanÔna
kalÔcÔ bir bolluk ve bereket, kalÔcÔ
bir huzur ve mutluluk getiremeyiz.
KadÔnlarÔna acÔ çektiren bir dünyada, erkeklerin ve çocuklarÔn mutluluôundan da bahsedilemez.
Bir ülkede kadÔna ili÷kin sorunlarÔn varlÔôÔ, o ülkenin sosyal ve
ekonomik ya÷amÔnÔn sorunlu olduôunun en ciddi i÷aretidir. Toplumsal olarak kadÔnlar payla÷ÔmcÔlÔôÔn,
bilginin, fedakarlÔôÔn ilk öôreticisidir. KadÔnÔn öôretmen olarak rolünü
modern dünya ancak kre÷leri, çocuk
bakÔmÔ ve eôitimi ile ilgili kurumlarÔ tesis ettikten sonra daha iyi fark
edebilmi÷tir. KadÔnlarÔn toplum
hayatÔnda oynadÔôÔ rolü belirtmek
için cinsiyet ayrÔmcÔlÔôÔna dayanan
ön yargÔlarÔn yÔkÔlmÔ÷ olmasÔ gerekmektedir. KadÔnlarÔn insan yerine
bile konulmadÔôÔ toplumsal anlayÔ÷larÔn çok gerilerde bÔrakÔlmasÔ için
büyük mücadeleler verilmi÷tir. Bütün bunlara raômen günümüzde de
o karanlÔk dönemlerin kalÔntÔlarÔna
sahip çÔkan anlayÔ÷ ve uygulamala-

ra rastlamak mümkündür. Bilhassa
kadÔnÔn çalÔ÷ma hayatÔna atÔlmasÔ ile
birlikte kar÷Ôla÷tÔôÔ olumsuz tavÔrlar,
kadÔn emeôini ve bedenini istismar
konusu yapan zihniyetler, toplumsal geli÷menin önündeki en büyük
engel ve sorun olarak durmaktadÔr.
KadÔnÔn toplumsal hayata katkÔlarÔnÔn yanÔnda ekonomik hayata
katÔlÔmÔnÔn yarattÔôÔ deôerin de fark
edilmesi ÷arttÔr. ÇalÔ÷ma hayatÔnda
kadÔnÔn yer almasÔ insanÔn ve insan
emeôinin özgürle÷mesi bakÔmÔndan
anlamlÔdÔr, önemli ve gereklidir.
Üretim sürecinde ya÷anan kadÔn istismarÔ, o ülkenin geli÷mi÷liôi açÔsÔndan ciddi sorunlar olduôunun
i÷areti sayÔlmalÔdÔr. Cinsiyete dayalÔ
ayrÔmcÔlÔkla kadÔn emeôinin istismar edilmesi, kadÔn kimliôine yönelik bir deôersizle÷me problemine yol
açmaktadÔr. KadÔn emeôinin daha
dü÷ük ücretlendirilmesi de doôrudan doôruya emeôe yönelik bir saldÔrÔ anlamÔnÔ ta÷ÔmaktadÔr.
Türkiye’de cinsiyet ayrÔmcÔlÔôÔ
özellikle belli bölgelerimizde çocuklarÔn eôitim çaôÔna adÔm atmalarÔyla
birlikte ortaya çÔkmaktadÔr. Cinsel

Kumlu:
“ÇalćĆma
hayatćnda var olan
kuralsćzlćklarćn
yasalaĆtćrćlarak
kural haline
getirilmesi ya da
var olan haklarćn
budanmasć, kadćn
maăduriyetinin
artćrćlmasć
anlamćna da
gelecektir.”
kültürün, e÷itliôi algÔlayamadÔôÔ durumlarda, kÔz çocuklarÔnÔn maôduriyeti temelinde toplumsal geli÷menin önü kesilmektedir. Ülkemizde
eôitim sürecinde, kÔzlarÔmÔzÔn erkeklere göre ikinci planda kalmasÔ
eôitimli kadÔn zekasÔnÔn toplumsal
payda içinde yer alabilmesine engel
olmaktadÔr. Eôitilmi÷ kadÔn, sade
emeôi ile deôil, bilgisiyle, kazandÔôÔ
nitelikleriyle de topluma çok ÷ey katabilir. Toplumun bunlardan mahrum olmasÔ sadece bir ekonomik
deôer kaybÔ deôil, sosyal deôer kaybÔ
yaratÔr.
Hepiniz ya÷Ôyorsunuz, biliyorsunuz… Hiç birinizin i÷i i÷yerinde
bitmiyor… Evlerinize döndüôünüzde evinizdeki i÷ de sizi bekliyor…
E÷iniz bekliyor, çocuôunuz bekliyor… Varsa ya÷lÔ anneniz, babanÔz,
kayÔnvalideniz bekliyor… Elbette
e÷iniz size yardÔm etmeli ama maalesef çoôu erkek o bilinç düzeyinde
deôil. Temizlik, yemek… õ÷yerinde
çalÔ÷tÔôÔnÔz süre kadar evde de çalÔ÷Ôyorsunuz…. Bu bakÔmdan kadÔnÔn
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i÷ sürecinde istismar edilmemesi,
psikolojik olarak tüketilmemesi,
onun ve varsa küçük çocuklarÔnÔn
her türlü imkana sahip olmasÔ fevkalade önemlidir. ÇalÔ÷an kadÔn
sayÔsÔ ne olursa olsun, i÷yerlerinde
kre÷ imkanÔnÔn bulunmasÔ, modern
toplumlarda çoktan geride bÔrakÔlmÔ÷ bir sorun haline gelmi÷ken, ülkemizde kadÔnlarÔmÔz maalesef, i÷yerlerinde kre÷ olmadÔôÔ için ya da
kre÷ açmak için yeterli sayÔda kadÔn
i÷çi bulunmadÔôÔ için “evde çocuk
bakmak” ya da “çalÔ÷mak” arasÔnda
tercih yapmak durumunda kalabilmektedir. öüphesiz sosyal devlet anlayÔ÷ÔnÔn en geni÷ bir ÷ekilde hayata
geçirilmesi gereken alan kadÔn ve
çocuk alanÔdÔr. KadÔnlarÔmÔzÔn tüm
bu maôduriyetlerden kurtarÔlmasÔ
gerekmektedir. Bu konuda devlete
ve i÷verenlerimize büyük görev dü÷mektedir.
Türkiye Cumhuriyeti yeryüzünde yasal platformda e÷it i÷e e÷it ücret
ilkesini ilk benimseyen ülkelerden
birisidir. Buna raômen kaynaôÔnÔ

Anayasa’dan alan “e÷itlik” ilkesi
çoôu zaman göz ardÔ edilmekte, kadÔn i÷çilerimiz, “ucuz emek”, “yedek
i÷gücü” ve kayÔt dÔ÷Ô istihdamÔn her
türlü kuralsÔzlÔôÔna mahkum edilmektedir. Biz, i÷verenlerin bu zihniyeti deôi÷tirmelerini, devletin de
sosyal hukuk formatÔnÔ geni÷leterek
bu zihniyete kar÷Ô kadÔn emeôini koruyacak bir yakla÷ÔmÔ benimsemesi
gerektiôini dü÷ünüyoruz. UnutmayalÔm ki kadÔnÔ korumak çocuklarÔ
korumaktÔr, aileyi korumaktÔr ve
hatta erkekleri korumaktÔr.
Bugün ülkemizin gündeminde
Ulusal õstihdam Stratejisi yakla÷ÔmÔ
içinde “esnek çalÔ÷ma biçimlerinin
yaygÔnla÷tÔrÔlmasÔ ve yeni biçimlerin olu÷turulmasÔ”, özel istihdam
bürolarÔna i÷çi kiralama yetkisi verilmesi”, “kÔdem tazminatÔnÔn fona
dönü÷türülmesi”, “bölgesel asgari
ücret” gibi bizlerin kar÷Ô çÔktÔôÔ konular bulunmaktadÔr. BunlarÔn bir
bölümünün kadÔn istihdamÔnÔ artÔrmaya yönelik olduôu ifade edilse de,
bu hususlarÔn ete kemiôe bürünmesi
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halinde bundan en büyük zararÔ kadÔnlarÔmÔz görecektir. Çünkü emek
kar÷ÔtÔ tüm hükümler en negatif
biçimiyle kadÔnlarÔmÔza yansÔmaktadÔr. ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ’nÔn bu yakla÷ÔmlarÔ, kadÔn
maôduriyetinin engellenmesi anlamÔnda da gözden geçirmesinde yarar
bulunmaktadÔr. Çünkü çalÔ÷ma hayatÔmÔzda var olan kuralsÔzlÔklarÔn
yasala÷tÔrÔlarak kural haline getirilmesi ya da var olan haklarÔn budanmasÔ, kadÔn maôduriyetinin artÔrÔlmasÔ anlamÔna da gelecektir. Üstelik
bu yakla÷Ômlar Ulusal õstihdam Stratejisinde yer alan çoôu olumlu yakla÷ÔmÔ da gölgelemektedir.

KadÔnlarÔn siyasal karar alma süreçlerinde yeterli düzeyde bulunduôunu da söylemek zordur. ÇalÔ÷an
kadÔnlarÔn ba÷ta sendikalar olmak
üzere siyasal partilerde, mecliste daha fazla yer aldÔôÔ bir Türkiye
hepimizin özlemidir. Bu elbette ki
kotalarla saôlanabilir. Ama belki de
daha anlamlÔ olanÔ kadÔnlarÔn eôitilmesinin önündeki engelleri kaldÔrarak, üretim sürecine daha aktif
katÔlÔmlarÔnÔ saôlayarak, daha fazla
e÷itlik imkanÔ vererek saôlamamÔz
olacaktÔr. Aksi takdirde kadÔnlara
bir ÷eyi baôÔ÷lama tarzÔndaki yakla÷Ômlar hep tartÔ÷ma konusu olmu÷tur, olmaya da devam edecektir.

Gazi Mustafa Kemal Pa÷a, kadÔnlarÔn hayatÔn her alanÔnda erkeklerle
birlikte söz sahibi olmasÔ konusunda büyük bir hassasiyet göstermi÷tir.
O günlerden bu günlere Türk ekonomisi ve sosyal hayatÔnda pozitif
birçok geli÷me ya÷anmÔ÷tÔr. Ama bugün hala ülkemizin bir bölümünde
töre cinayetleri i÷lenmekte, kadÔnÔn
bireysel varlÔôÔnÔ hiçe sayan zihniyetin bir ürünü olarak kadÔna yönelik
÷iddet ülkemizde kol gezmektedir.

KadÔn i÷ gücünün ücretler içerisinde aldÔôÔ pay da bütün e÷itlik
arayÔ÷larÔmÔza raômen hak ettiôi yerde deôildir. Biz bütün bu sorunlara
raômen Türkiye’nin potansiyeline
inanÔyoruz. Bilhassa Türkiye’nin
demokratikle÷mesinin önündeki engeller kaldÔrÔlÔp demokrasi kurumla÷tÔkça sorun çözme kabiliyetinin
artacaôÔna inanÔyoruz. Biliyoruz ki
sosyal politika uygulamalarÔnÔn yaygÔnla÷tÔôÔ bir zeminde kadÔn erkek
tüm vatanda÷larÔmÔz daha mutlu bir
ülkede ya÷amanÔn gurunu hissedecektir.”

Tüm bu olumsuz yansÔmalarÔn
bertaraf edilebilmesinde yasal yaptÔrÔmlarÔn önemi çok büyüktür ve hiç
÷üphesiz ki hayatÔn her alanÔndaki
kadÔn maôduriyeti, kar÷ÔsÔnda yasalarÔ bulmalÔdÔr. Ancak görülmektedir ki, kadÔna dair kimi sorunlarÔn
nedenini, “kadÔna bakÔ÷ açÔsÔndaki
çarpÔklÔk” olu÷turmaktadÔr. En mükemmel yasalar da çÔkarÔlsa, kadÔnÔ
ikinci sÔnÔf vatanda÷ olarak gören
zihniyet tarihe gömülmediôi sürece,
kadÔna ili÷kin sorunlarÔn ya÷anmaya
devam edeceôi açÔktÔr. Bu handikapÔ geni÷ ölçüde ve kalÔcÔ bir biçimde
a÷abilmemizin tek yolu eôitimdir.
Ya÷ananlar, çocuklarÔmÔzÔn ilköôretimden ba÷layarak kadÔn erkek
e÷itliôi konusunda eôitilmesinin
zorunluluôunu; ayrÔca yeti÷kin eôitimleri konusunda da sosyal sorumluluk projelerine yer verilmesinin
gerekliliôini ortaya çÔkarmÔ÷tÔr.

Kurultay’da açÔ÷ konu÷masÔ yapan TÜRK-õö Genel Sekreteri ve
Türk Metal SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ
Pevrul Kavlak da ÷unlarÔ söyledi:
“8 Mart 1857’de, yani bundan
tam 155 yÔl önce Amerika’da tekstil
i÷çileri greve çÔktÔ. Bu grevci i÷çilerin çoôunluôu kadÔndÔ. õstedikleri,
ayrÔmcÔlÔôa son verilmesi, 12 saati
a÷an çalÔ÷ma süresinin azaltÔlmasÔ,
yani daha insanca bir ya÷amdÔ. Sadece bu kadardÔ. Bu kadar sade, bu
kadar haklÔ ve bu kadar insancaydÔ.
Ama polis greve müdahale etti. Çoôu
kadÔn 129 i÷çi, olaylarda hayatÔnÔ
kaybetti. Onlar sadece kendileri için
deôil, bizim için, hatta çocuklarÔmÔz
için hayatlarÔnÔ hiçe saydÔlar. OnlarÔn, hayatlarÔ pahasÔna kazandÔôÔ

haklar, ÷imdi bizim haklarÔmÔz oldu.
Ölen i÷çi kadÔnlar ve onlarÔn hatÔralarÔ bizim en deôerli mirasÔmÔzdÔr.
AnÔlarÔ önünde saygÔyla eôiliyoruz.
Aradan tam 155 yÔl geçti. Bugün,
dünyanÔn her yerinde 8 Mart Dünya
KadÔnlar Günü kutlanÔyor. Peki ama
kaç ki÷i bugünün anlamÔnÔ biliyor?
Kaç ki÷i New Yorklu kadÔn i÷çileri
hatÔrlÔyor? Kaç ki÷inin onlarÔn mücadelesinden haberi var? Her deôer
gibi, Dünya KadÔnlar Günü’nün de
içi bo÷altÔldÔ, anlamÔ yok edildi. Basit bir hediye alma, çiçek verme törenine dönü÷türüldü. Biz, Türk Metal olarak, Dünya KadÔnlar Günü’nü,
yeniden gerçek anlamÔna, hak ettiôi
yere ta÷Ômaya kararlÔyÔz. HafÔzamÔzda, emekçilerin haklarÔ için canlarÔnÔ veren o kadÔn i÷çiler… AklÔmÔzda
mücadele… Gönlümüzde de insanca bir ya÷am var. KadÔn õ÷çiler 17.
Büyük KurultayÔ’nÔ i÷te bu bilinçle
gerçekle÷tiriyoruz.
Birle÷mi÷ Milletler verilerine
göre, dünyadaki i÷lerin yüzde 66’sÔ
kadÔnlar tarafÔndan görülüyor. Yani
dünyanÔn yükü, kadÔnlarÔn omzunda. Ama kadÔnlar dünyadaki toplam
gelirin sadece yüzde 10’unu alÔyor.
Daha da içler acÔsÔ olan, kadÔnlarÔn
dünyadaki mal varlÔôÔ oranÔ, sadece
yüzde 1. õ÷te bizim itiraz ettiôimiz
bu… Son verilmesini istediôimiz
haksÔz düzen bu… Üretirken kadÔnÔ erkekle e÷it sayacaksÔn, ama sÔra
ücret vermeye geldiôinde e÷it olmayacak... AlÔnteri dökerken erkekle
e÷itsin diyeceksin ama sÔra sosyal
haklara gelince farklÔ olacak. Tezgah
ba÷Ônda, çalÔ÷ma saatlerinde, performans ölçümlerinde aynÔsÔnÔz diyeceksin ama sÔra yükselmeye, daha
üst görevlere atamaya gelince dur
diyeceksin... õ÷te düzen bu… “Böyle
gelmi÷ böyle gider” diyenler olabilir.
Ama biz onlardan deôiliz. Biz, “emek
en yüce deôerdir” sözünü bir süs e÷yasÔ gibi duvara asanlardan deôiliz.
Biz, bu sözü hayata geçirenlerdeniz.
Biz emek en yüce deôerdir sözünü
alÔn terimizle çeliôe nakÔ÷ gibi i÷le-

Kavlak:
“Tezgah baĆćnda
kadćn erkek
eĆitliăini biz
saălayacaăćz.”
yenleriz. Biz Türkiye’nin en büyük
örgütlü gücüyüz. Biz Türk Metaliz.
Dünya Ekonomik Forumu, her
yÔl kadÔn erkek e÷itliôi konusunda ülke raporlarÔ hazÔrlÔyor. Bütün
dünyada tartÔ÷masÔz kabul gören
rapor, bu yÔl da yayÔnladÔ. Türkiye,
kadÔn erkek e÷itliôi konusunda 135
ülke arasÔnda 122’nci. Yani sonlarda. Ama daha da vahimi var. Türkiye, kadÔnÔn ekonomiye katÔlÔmÔ ve
i÷teki e÷itlik konusunda 132. sÔrada.
Sadece Suudi Arabistan, Pakistan ve
Yemen’den daha iyi durumdayÔz.
Ara÷tÔrma bununla da bitmiyor, ama
devam etmeyeceôim. Daha fazla söze
gerek yok, bu kadarÔ yeter. Bu kadarÔ bile bize ne durumda olduôumuzu
anlatmaya yeter. Bu kadarÔ bile bize
neden ilerleme, geli÷me, çaôda÷la÷ma yolunda tökezleyip durduôumuzu anlatmaya yeter.
Metal i÷çisi karde÷lerime sesleniyorum: Sizler bu yolun öncüsü olmalÔsÔnÔz. Biz, Türkiye’nin en büyük
örgütlü gücüyüz. Biz Türk Metaliz.
Biz emeôin ve ekmeôin temsilcisi,
alÔn terinin bekçisiyiz. Ba÷kasÔndan
bekleyemeyiz, tezgah ba÷Ônda kadÔn
erkek e÷itliôini biz saôlayacaôÔz.
KadÔn erkek e÷itliôi, ilerleme,
çaôda÷lÔk, uygarlÔk demek. Yani
kadÔn erkek e÷itliôi insan olmak demek. KadÔn erkek e÷itliôi karanlÔktan aydÔnlÔôa geçmek demek. Ama
bakÔn, Türkiye’de kadÔnlarÔn yarÔdan fazlasÔ daha evliliklerin ilk gününde karanlÔôa gömülüyor. Daha
ilk günde, belki de hayatÔnÔn en
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güzel gününde e÷inden ÷iddet görüyor. öehirlerde evli kadÔnlarÔn yüzde 20’si, köylerde ise yüzde 75’i e÷i
tarafÔndan ÷iddette maruz kalÔyor.
Aile içi suçlarÔn yüzde 90’ÔnÔ kadÔna kar÷Ô i÷lenen suçlar olu÷turuyor.
Bu çok karanlÔk bir tablo. Biz, bu
karanlÔktan kurtulmak için üzerimize dü÷en görevi biliyoruz. Türk
Metal olarak, üyemiz kadÔn i÷çilere, Türkiye’nin cefakar kadÔnlarÔna,
tüm dünyanÔn çileli emekçi kadÔnlarÔna söz veriyoruz: Bu karanlÔk
tabloyu düzeltmek için üzerimize
dü÷eni yapacaôÔz. E÷itlik için gerekirse üretimden gelen gücümüzü
kullanacaôÔz, gerekirse sosyal sendikacÔlÔôÔn öncüsü olarak kaynaklarÔmÔzÔ bu alana seferber edeceôiz.
Ve hepinize söz veriyorum, kadÔnerkek e÷itliôi konusunda kadÔnlarla
birlikte erkek üyelerimizi de kapsamlÔ bir eôitimden geçireceôiz. Bir
yol bulacaôÔz. Bu karanlÔktan kurtulmak için, kadÔnÔn evinde huzur
içinde ya÷amasÔ, i÷inde alÔn terinin
kar÷ÔlÔôÔnÔ almasÔ, toplumda hak et-

tiôi yere gelmesi, siyasette söz sahibi
olmasÔ için bir yol bulacaôÔz.
Bu yolun hangisi olduôunu aslÔnda hepimiz biliyoruz. UygarlÔôa,
çaôda÷lÔôa, aydÔnlÔôa giden yolun
hangisi olduôunu çok iyi biliyoruz.
Ama bu yolun zor bir yol olduôunu da biliyoruz. Çünkü bu yolda
çok mücadele etmemiz gerekiyor.
Çünkü bu yolda bazen geleneklerimizle, alÔ÷kanlÔklarÔmÔzla, büyüklerimizle, bazen çÔkarlarÔmÔzla, bazen
yasalarla, bazen de yazÔlÔ olmayan
kurallarla kÔyasÔya mücadele etmemiz gerekiyor. Hem de korkmadan,
çekinmeden, geri adÔm atmadan. Bu
yolda ancak böyle ilerleyebiliriz. Bunun için de yürek gerek, mangal gibi
yürek gerek.
Ya eve mahkum edilmi÷ kadÔnlarÔn olduôu bir ülkede ya÷ayacaôÔz ya
da kadÔnlarÔn özgürce çalÔ÷acaôÔ bir
ülkede… Ya aynÔ tezgahta birlikte
çalÔ÷tÔôÔmÔz kadÔn i÷çinin sömürülmesine seyirci kalacaôÔz ya da onun
haklarÔ için mücadele edeceôiz… Ya
÷iddetin ve nefretin konu÷tuôu bir

evde ya÷ayacaôÔz ya da a÷kÔn ve sevginin… KÔsacasÔ arkada÷larÔm; Ya
böyle gelmi÷ böyle gider diyeceôiz
ya da yeni bir yol bulacaôÔz… Ya karanlÔôa teslim olacaôÔz ya da aydÔnlÔôa ko÷acaôÔz…”

Adana Toplantćsć
8 Mart Dünya KadÔnlar Günü,
Konfederasyonumuzun
Adana’da
yaptÔôÔ toplantÔyla da kutlandÔ.
Genel Eôitim Sekreterliôimizin õ÷
SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Semineri’nin
ilk günü kadÔn i÷çilerimize ayrÔldÔ.
Burada bir konu÷ma yapan TÜRKõö Genel Eôitim Sekreteri Ramazan
Aôar, ÷unlarÔ söyledi:
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“YapÔlan yasal düzenlemelerle
ülkemizde var olan cinsiyetçi toplum yapÔsÔ sürmekte, kadÔnlarÔn toplumsal cinsiyet e÷itliôi için verdikleri
mücadelenin önüne yeni engeller
çÔkarÔlmaktadÔr. Toplumumuzda kadÔnlarÔn “birey” olarak deôil, “anne”
ve “e÷” olarak görülmesi, kadÔnlarÔn
i÷gücü piyasasÔna katÔlÔmÔnÔn önündeki en temel engeldir. Çocuk, ya÷lÔ
bakÔmÔ, ev i÷leri kadÔnlarÔn görevi
olarak görülmektedir. Erkeklerin bu
yükü payla÷mamasÔ, sosyal destek
hizmetlerinin yetersizliôi, var olan
hizmetlerin pahalÔ olmasÔ kadÔnlarÔn
i÷gücüne katÔlÔmÔnÔ etkilemektedir.
KadÔnlarÔn eôitim düzeylerinin dü÷üklüôü, vasÔfsÔzlÔôÔ ve kayÔtlÔ sektörde istihdam olanaklarÔnÔn kÔsÔtlÔ
olu÷u, kadÔnlarÔn daha çok kayÔt dÔ÷Ô
sektörde istihdam edilmesine neden
olmaktadÔr. KayÔt dÔ÷Ô istihdam ve
güvencesiz esnek çalÔ÷ma modelleri
kadÔnlarÔn çalÔ÷ma hayatÔnda ya÷adÔôÔ sorunlar arasÔnda yer almaktadÔr.
KayÔt dÔ÷Ô çalÔ÷ma, sosyal güvenceden
ve örgütlenmeden yoksun, dü÷ük
ücretli çalÔ÷mayÔ beraberinde getirmektedir. õ÷verenlerin ve hükümetin
gündeminde yer alan esnek çalÔ÷ma
modelleri ise kadÔnlarÔ tam zamanlÔ
ve güvenceli istihdamdan uzakla÷tÔrmakta, geleneksel cinsiyet rollerinin
devam ettirilmesini saôlamaktadÔr.

Güvencesiz esnek çalÔ÷ma modelleri,
kadÔnlarÔn “ideal e÷” ve “ideal anne”
rollerinin kolaylÔkla devam ettirilebilmesini saôlayacaôÔndan özellikle
tercih edilmekte olup, erkek egemen
yapÔnÔn deôi÷mesinin önünde de büyük bir engel olarak durmaktadÔr.
KayÔt dÔ÷Ô sektörde istihdam edilen kadÔnlarÔn sendikala÷masÔ mümkün olmadÔôÔndan, kadÔnlar, yasal
ve sosyal haklara sahip olamamaktadÔr. KayÔt dÔ÷Ô sektörde, çalÔ÷ma
saatlerinin uzunluôu, i÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôi kurallarÔnÔn ihlal edilmesi, ücretlerin asgari ücretin altÔnda
olmasÔ ve ücretlerin zamanÔnda alÔnmamasÔ gibi genel sorunlar ne yazÔk
ki yÔllardÔr çözülememi÷tir.
KadÔn bir birey olarak deôil,
daha çok ailenin bir parçasÔ olarak
anlamlÔ görülmektedir. DolayÔsÔyla
tüm düzenlemeler de bu yönde yapÔlmaktadÔr. Oysa mevzuatta yapÔlacak tüm deôi÷ikliklerde kadÔn, toplumun ve ailenin bir parçasÔ olarak
deôil, öncelikle bir “birey” olarak
dü÷ünülmelidir.
KadÔn ve kÔz çocuklarÔnÔn eôitimine önem verilmelidir. KÔz çocuklarÔnÔn erken ya÷ta evlendirilmeleri
konusu bir devlet sorunu olarak ele
alÔnmalÔ ve ilgili kurum ve kurulu÷larla bir araya gelinerek konuya
ili÷kin politikalar üretilmelidir. Ücret politikalarÔnda kadÔnlara yönelik
yapÔlan ayrÔmcÔlÔôÔn ortadan kaldÔrÔlmasÔ saôlanmalÔdÔr.
KadÔnÔn i÷gücü piyasasÔna katÔlÔmÔnÔn önündeki en büyük engellerden biri olan bakÔm hizmetlerinin
kadÔnÔn sorumluluôundan alÔnmasÔ
için devlet, i÷çi ve i÷veren i÷birliôi
yapmalÔdÔr. ÇocuklarÔn güvenilir,
kaliteli ve ücretsiz kre÷ ve bakÔm
yurtlarÔnda bakÔmÔ saôlanmalÔdÔr.
Kre÷ ve bakÔm yurdu açma kriteri
sadece kadÔn i÷çi sayÔsÔna baôlanmamalÔdÔr.
Bilinç ve dayanÔ÷ma ruhuyla mücadele edecek, her zamankinden gür

bir sesle beklentilerimizi siyasal iktidarlardan talep edeceôiz. “Ekmek ve
Gül”, yani e÷it bir ücret ve insanca
çalÔ÷ma ko÷ullarÔ istiyoruz. AB ülkelerinde olduôu gibi, kadÔn i÷çilerin
yüzde 50-60 oranÔnda çalÔ÷ma hayatÔna katÔlÔmlarÔnÔ istiyoruz.”

Anayasa
Platformu
8 Mart’ć Kutladć
Yeni anayasa için söz, bu kez kadÔnlardaydÔ. 8 Mart Dünya KadÔnlar
Günü dolayÔsÔyla sadece kadÔnlarÔn
katÔlÔmÔyla Ankara’da “Anayasa Vatanda÷ ToplantÔsÔ’ düzenlendi. Anayasa Platformu adÔ altÔnda bir araya
gelen 13 meslek örgütü ve sivil toplum kurulu÷unun toplantÔsÔ TOBB
ETÜ’de yapÔldÔ. ToplantÔya, TBMM
Ba÷kanÔ Cemil Çiçek, TBMM Anayasa Uzla÷ma Komisyonu’nun AKP,
CHP, MHP ve BDP’li üyeleri, Anayasa Platformu Üyeleri, yerel ve ulusal
sivil toplum kurulu÷larÔ temsilcileri
ve yedi bölgeden kadÔnlar katÔldÔ.
ToplantÔda Konfederasyonumuzu Genel Mali Sekreter Ergün Atalay
temsil etti. Atalay burada yaptÔôÔ konu÷mada ÷unlarÔ söyledi:
“Bugün ülkemizde kadÔnlarÔmÔzÔn ve özellikle de çalÔ÷an kadÔnlarÔmÔzÔn sorunlarÔ vardÔr. Bu sorunlar
hayatÔn her alanÔnda kendisini göstermektedir. KadÔnlarÔmÔz ne yazÔk
ki çalÔ÷ma ya÷amÔnda “ucuz emek”
ve “yedek i÷gücü” olarak dü÷ünülmektedir. KayÔt dÔ÷Ô istihdamÔn en
önemli kaynaôÔnÔ kadÔnlar olu÷turmaktadÔr. Esnek çalÔ÷ma biçimlerinin en olumsuz hallerini kadÔn
i÷çilerimiz ya÷amaktadÔr. Dü÷ük
ücretle, sosyal güvenceden ve örgütlenmeden yoksun istihdam biçimlerine en çok kadÔn i÷çilerimiz muhatap kÔlÔnmaktadÔr. Özelle÷tirilen
i÷yerlerinde önce kadÔnlarÔmÔz i÷ten
çÔkarÔlmÔ÷tÔr. KadÔn emekçiler çok
aôÔr çalÔ÷ma ko÷ullarÔna dayanmak

cinayetlerine ‘hayÔr’ dediklerini ifade ederek, “AyrÔmcÔlÔôa, tacize hayÔr
diyoruz, bu tip olaylarÔn ya÷anmamasÔnÔ temenni ediyoruz. Ama maalesef ülkemizde bu tip olaylar hala
ya÷anÔyor” dedi.

zorunda kalmÔ÷lardÔr. Geçtiôimiz
yÔllarda, kapalÔ bir minübüsün içinde sele kapÔlarak hayatlarÔnÔ kaybeden kadÔnlarÔmÔzÔ dü÷ündükçe,
benim burada anlatmak istediklerim
daha açÔk bir biçimde anla÷Ôlabilir.
Diôer yandan kadÔnlarÔmÔz ne
yazÔk ki töre cinayetlerine, can kayÔplarÔna varan aile içi ÷iddete maruz kalmaktadÔr. KadÔnlarÔmÔz güvencesizdir, korumasÔzdÔr, her türlü
istismara açÔktÔr. Tüm bu olumsuz
yansÔmalarÔn bertaraf edilebilmesinde yasal yaptÔrÔmlarÔn önemi
çok büyüktür. Ancak hayatÔn her
alanÔndaki kadÔn maôduriyetini gidermek için, kadÔnlarÔmÔz için gereken bütün düzenlemeler anayasal
güvenceye alÔnmalÔdÔr. Biz ba÷ta
kadÔn i÷çilerimiz olmak üzere, tüm
çalÔ÷anlarÔmÔz için insan onuruna
yara÷Ôr bir i÷ saôlanmalÔdÔr. Ba÷ta
kadÔnlarÔmÔz olmak üzere, herkese
i÷ güvencesi, sosyal güvenlik, saôlÔk,
eôitim, i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi haklarÔ
verilmelidir. AyrÔmcÔlÔôÔn her türü
ile mücadele etmek ve e÷itliôi saôlamak için önlemler alÔnmalÔdÔr.”

BASS Kadćn
ĄĆçiler Paneli
Konfederasyonumuza
baôlÔ
Banka ve Sigorta õ÷çileri SendikasÔ
(BASS) Dünya KadÔnlar Günü dolayÔsÔyla 10 Mart 2012 günü Afyon’da
bir toplantÔ düzenledi. ToplantÔya
TÜRK-õö Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay, VakÔfbank Yönetim Kurulu Ba÷kanÔ Halil Aydoôan, BASS
Genel Ba÷kanÔ Turgut YÔlmaz ve çok
sayÔda sendika üyesi katÔldÔ.
ToplantÔda konu÷an BASS Genel
Ba÷kanÔ YÔlmaz, Sendika olarak töre

Genel Mali Sekreter Ergün Atalay
ise, TBMM’nin Türk milletine yeni
bir Anayasa sözü olduôunu ifade
ederek, “Birkaç yÔl önce õstanbul’da
bir sel felaketi oldu. 8 kadÔn i÷çimiz
can verdi. õstanbul’da Davutpa÷a’daki patlamadan dolayÔ kadÔnÔ, erkeôi
birçok i÷çimiz can verdi. BunlarÔn
sebebi ülkedeki kayÔt dÔ÷ÔlÔk. KayÔt dÔ÷ÔnÔn en büyük maôdurlarÔ da
kadÔnlar. Bu ülkeden merdiven altÔ
çalÔ÷an i÷yerlerinde çoôunlukla kadÔnlar var. Büyük bölümü asgari
ücretle çalÔ÷Ôyor. õçlerinde sigortasÔ olmayanlar çoôunlukta. Dünya
Ekonomik Forumu 160 ülkede ara÷tÔrmaya yapmÔ÷. Bu ülkeleri kadÔn
haklarÔ bakÔmÔndan incelemi÷. Ne
yazÔk ki ülkemiz bu sÔralamada çok
gerilerde. Türkiye ancak 114’üncü
sÔrada yer alÔyor. Benim ülkeme bu
sÔralama yakÔ÷mÔyor” dedi.
Atalay, TÜRK-õö’in uzun yÔllardÔr kadÔn i÷çiler konusunda çalÔ÷malar yaptÔôÔnÔ, bu ülkede kadÔnÔn
adÔ yokken TÜRK-õö’in KadÔn õ÷çiler
Bürosu kurduôunu söyledi. KadÔnlarÔmÔzÔn ve özellikle de kadÔn i÷çilerin sorunlarÔnÔn yalnÔzca 8 Mart
geldiôinde ele alÔnmasÔnÔn sakÔncalarÔna da deôinen Atalay, ülkede kayÔt dÔ÷ÔlÔôÔn önlenmemsi durumunda birçok sorunu çözmenin çok zor
olduôunu sözlerine ekledi.
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TÜRK-Ąą Yönetim Kurulu BaĆbakanć Ziyaret Etti

T
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ÜRK-õö Yönetim Kurulu 31
Ocak 2012 günü Ba÷bakan Recep Tayyip Erdoôan’Ô makamÔnda
ziyaret etti.
Ziyarette Genel Ba÷kan Mustafa
Kumlu, Genel Sekreter Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ergün Atalay ve Genel Eôitim Sekreteri Ramazan Aôar bulundu.

Ziyarette ayrÔca ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Faruk Çelik de
yer aldÔ.
Ba÷bakan Erdoôan’la yapÔlan görü÷mede TBMM gündeminde bulunan Toplu õ÷ õli÷kileri yasa tasarÔsÔ
ve çalÔ÷ma ya÷amÔnÔn güncel sorunlarÔ üzerinde görü÷ alÔ÷veri÷inde bulunuldu.

TÜRK-õö Yönetim Kurulu görü÷mede, TBMM gündemindeki Toplu
õ÷ õli÷kileri yasa tasarÔsÔndaki bazÔ
düzenlemelerin çalÔ÷ma barÔ÷ÔnÔ bozacak nitelikte olduôunu Ba÷bakan
Erdoôan’a aktardÔ. Ba÷bakan Recep
Tayyip Erdoôan, TÜRK-õö’in haklÔ
talepleriyle ilgili gereken çalÔ÷malarÔn yapÔlacaôÔ konusunda ilgililere
talimat verdi.

BaĆkanlar Kurulumuz Toplandć

T

ÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu, 7
öubat 2012 günü TBMM gündeminde bulunan Toplu õ÷ õli÷kileri
yasa tasarÔsÔ ve çalÔ÷ma ya÷amÔnÔn
güncel sorunlarÔnÔ görü÷mek üzere
toplandÔ.
ToplantÔda yasa tasarÔsÔnÔn getirdiôi düzenlemeler üzerinde görü÷
alÔ÷veri÷inde bulunuldu.
Ba÷kanlar Kurulu Üyeleri tasarÔyla ilgili görü÷ ve dü÷üncelerini
aktarÔrken Genel Ba÷kan Mustafa
Kumlu da TÜRK-õö’in tasarÔyla ilgili yaptÔôÔ giri÷imler hakkÔnda Ba÷kanlar Kurulu’na bilgi verdi.

ąeker-ĄĆ Sendikasć Genel BaĆkanć Ąsa Gök:

“ÖzelleĆtirme politikalarć ayak
baăć haline getirilmemelidir.”
eker-õ÷ SendikamÔz tarafÔndan
düzenlenen ‘öekerin Geleceôi-Sektörde YÔldÔz Ülke Olabiliriz’ konulu sempozyum 12-13
Ocak 2012 günlerinde Büyük Anadolu Oteli’nde yapÔldÔ. Sempozyuma TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Mustafa
Kumlu, Genel Sekreter Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ergün Atalay, Genel Eôitim Sekreteri Ramazan
Aôar ve Genel te÷kilatlandÔrma Sekreteri Nazmi Irgat da katÔldÔ.

ö

olarak oldukça yoôun bir mücadeleyi geride bÔraktÔk. õzlenen özelle÷tirme politikalarÔ, uygulanan tarÔmsal
düzenlemeler ÷eker sektörünü ve
pancar tarÔmÔnÔ doôrudan olumsuz
etkilemektedir. Bugün ÷eker sanayi
adÔna atÔlacak yanlÔ÷ adÔmÔn ülkemizin sosyoekonomik geli÷melerine
nasÔl gölge dü÷üreceôini, milli sorunlarÔmÔza çözüm ararken, çÔkmaz
yola nasÔl sevk edileceôimizi farkÔndalÔôÔ ile hareket ediyoruz” dedi.

Sempozyumda ayrÔca, TBMM’de
grubu bulunan siyasi partilerin
temsilcileri, diôer siyasi partilerin
yöneticileri, sendikalarÔmÔzÔn genel
ba÷kanlarÔ ve yöneticileri ve akademisyenler de yer aldÔ.

Özelle÷tirme yoluyla ÷eker sanayinin bütünlüôünü koruyamayacaôÔnÔ ifade eden Gök, üretim yapan
birçok tesisin kapanma tehlikesiyle kar÷Ô kar÷Ôya kalacaôÔnÔ ve Doôu
ve Güneydoôu Anadolu’daki ÷eker
fabrikalarÔnÔn kapatÔlmasÔyla bölgede i÷sizliôin artacaôÔna dikkati çekti. öeker sektöründe, 2000 yÔlÔnda
Türk÷eker’in özelle÷me kapsamÔna

Sempozyum açÔlÔ÷ konu÷masÔnÔ
yapan öeker-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ õsa Gök, “Geriye dönük son 10
yÔla baktÔôÔmÔzda öeker-õ÷ SendikasÔ

alÔndÔôÔnÔ kaydeden Gök, pancar
÷eker potalarÔnÔn dü÷ürüldüôünü ve
ülkenin ni÷asta bazlÔ ÷eker potalarÔ
ile tanÔ÷tÔôÔnÔ söyledi. Özelle÷me sürecinde her kesim ile bilgilendirme
toplantÔlarÔ gerçekle÷tirildiôinin altÔnÔ çizen Gök, ülke ekonomisinde ÷eker sanayisi adÔna üzerlerine dü÷eni
yaptÔklarÔnÔ belirtti. Gök, “Türkiye,
Tekel’de ya÷anan ba÷arÔsÔz özelle÷tirme örneklerine bir yenisini daha
eklemek üzeredir. Polonya, ya÷adÔôÔ tecrübeden ders çÔkarÔyor ve geri
adÔm atÔyor. Fransa’da aynÔ ÷ekilde
kamula÷ma yoluna gidiyor, bu noktada Türkiye neden bile bile bir yanlÔ÷a sürükleniyor, gereken tecrübeyi
edinemiyor” dedi. Geli÷en ve hÔzla
deôi÷en dünyada ya÷ananlara kar÷Ô
kayÔtsÔz kalmak istemediklerini belirten Gök, ÷ekerde dÔ÷a baôÔmlÔ olmak istemediklerini söyledi.
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Kumlu:
“TÜRK-Ąą, ąeker-ĄĆ
Sendikamćzćn bu mücadelesini
tüm gücüyle desteklemektedir”
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“Ülkemiz, son büyük ekonomik
krizin ülkemize yansÔyan aôÔr sonuçlarÔnÔ, deôi÷im sorunlarÔyla birlikte ya÷amaktadÔr. Bütün ümidimiz
ve güvenimiz, bu sorunlara raômen
Türkiye’nin sahip olduôu büyük
potansiyeldir. Bu potansiyelin içerisinde, küçük giri÷imcilerin, dünya
çapÔnda pazar mücadelesine giren
ihracatçÔlarÔn, içeride ve dÔ÷arÔda
rekabet edebilme ÷artlarÔnÔ adeta
tÔrnaklarÔyla kazÔyarak elde etmeye
çalÔ÷an üreticilerin ve hiç ÷üphesiz
emeôin vazgeçilmez bir yeri bulunmaktadÔr.
Biz, Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürebilmesi için her
türlü fedakârlÔôÔ yapmaya hazÔrÔz.
Ama ekonomik büyümeyle sosyal
politikalarÔn mutlaka paralel gitmesi, birbirini desteklemesi gerektiôine
inanÔyoruz. Biz, Türkiye büyürken,
sosyal taraflarÔnÔn da, kar÷ÔlÔklÔ anlayÔ÷ içinde yüzlerini gülümsetecek
bir sosyal barÔ÷Ôn gerçekle÷mesini
istiyoruz. Bu barÔ÷Ôn saôlanabilmesinin ise ekonomik politikalarÔ
destekleyen sosyal politikalarÔn uygulanmasÔna baôlÔ olduôunu dü÷ünüyoruz.
Türkiye’ de son 15 yÔldÔr uygulanan özelle÷tirme politikalarÔ, çoôu
kez sosyal barÔ÷Ô bozan, üretim yapÔsÔnÔ gerileten sonuçlara yol açmÔ÷tÔr.
Özelle÷tirmelerle paha biçilmez deôerdeki kamu kaynaklarÔ heba edilmi÷, özelle÷tirme gelirleri de hiçbir
yaraya merhem olmamÔ÷tÔr. Özelle÷tirilen her i÷yerinde i÷sizle÷tirme ve
sendikasÔzla÷tÔrma ya÷anmÔ÷, bu durum toplumsal dengelerin daha da
bozulmasÔnÔ beraberinde getirmi÷tir.

öeker sektöründe ya÷anan özelle÷tirme süreci ise özelle÷tirmelerin
ülkemize verdiôi zararÔn son halkalarÔndan biri olarak görülebilir. Bugün ÷eker sanayinin ülke üretimine
katkÔlarÔ dikkate alÔndÔôÔnda, bu
sektörde gerçekle÷tirilecek özelle÷tirme uygulamalarÔnÔn ne kadar yanlÔ÷ olduôunun yanÔ sÔra ekonomimize vereceôi zararlar da rahatlÔkla
görülebilecektir.
öeker endüstrisi, her yÔl ürettiôi
ürünlerle ülkemiz ekonomisine milyar dolarla ifade edilebilecek büyüklükte katkÔ saôlamaktadÔr. Yakla÷Ôk
üç milyar dolar civarÔndaki bu katkÔnÔn yanÔ sÔra doôal ÷eker üretilirken
ba÷ka nelerin üretildiôini de dikkatle deôerlendirmek gerekmektedir.
Bu ürünler içerisinde besicilikte
kullanÔlan çe÷itli yemler, kimya endüstrisinde kullanÔlan çe÷itli ürünler, enerji kaynaklarÔ bulunmaktadÔr. öeker endüstrisinin elektronik
aygÔtlar fabrikasÔ ve makine fabrikalarÔ, bugün ülkemizi fabrika yapan
bir ülke konumuna getirmi÷tir. Geni÷ bir tarÔmsal faaliyet ve istihdam
alanÔ olan ÷eker endüstrisi yÔlardÔr

özelle÷tirilecek diye hiçbir yatÔrÔm
yapÔlmamasÔna raômen bünyesinde
bulunan fabrikalarla, Türkiye’nin
saôlÔklÔ beslenmesine önemli bir
katkÔ yapmaktadÔr. öeker fabrikalarÔ, ürettiôi doôal ÷ekerle, GDO’lu
ürünlerden elde edilen saôlÔksÔz tatlandÔrÔcÔlarÔn ve ni÷asta bazlÔ ÷eker
denilen, ba÷ta kanser olmak üzere
birçok hastalÔôa yol açtÔôÔ bilinen,
telafisi imkânsÔz sonuçlara yol açan
bir felaketin de önüne geçmektedir.
AyrÔca ÷eker endüstrisi bünyesindeki ba÷ta Erzurum, Kars, Erci÷, AôrÔ, Erzincan ve Mu÷ olmak
üzere Doôu ve Güneydoôu Anadolu Bölgesi’nde bulunan fabrikalar,
çiftçisinden, hayvan yeti÷tiricisine,
pazarÔndan, sofrasÔna kadar hem
ürettiôi ürünlerle, hem yarattÔôÔ istihdamla büyük bir sosyal destek
olu÷turmaktadÔr. Bugün ÷ekerde
sürdürülmek istenen özelle÷tirme
politikalarÔ, Doôu ve Güneydoôu Anadolu Bölgesi’nin bu üretim
imkânÔndan saôladÔôÔ istihdam ba÷ta
olmak üzere, bütün sosyal desteklerin kaybolmasÔna yol açacaktÔr.
Güneydoôu Anadolu’yu kalkÔndÔrmak için çare aranan ve bu amaçla

çe÷itli te÷vikler verilen bir dönemde,
verilen hiç bir te÷vik, bu üretim gücünün yerini tutamayacaktÔr. Yine
sürdürülen bu özelle÷tirme politikalarÔyla, özellikle ÷ehir merkezlerinde
bulunan fabrika arazilerinin yarattÔôÔ rant nedeniyle fabrikalarÔn kapatÔlmasÔ beklenen bir sonuçtur.
Özelle÷tirilen
kurulu÷larÔn
önemli bir kÔsmÔnÔn üretim dÔ÷Ôna
çÔkarÔlmasÔ ya da yüksek kâr elde
etme imkânÔnÔn kaybolduôu süreçte, ÷eker ithalatÔnda patlama yaratacak sonuçlarÔn ortaya çÔkmasÔ
kaçÔnÔlmazdÔr. GDO’lu ürünlerden,
ni÷asta bazlÔ ÷ekere dayanan ithalatÔn insanÔmÔzÔn saôlÔôÔnÔ tehdit ettiôi
dü÷ünülürse, bütünüyle bir memleket meselesiyle kar÷Ô kar÷Ôya olduôumuzu söylemek abartÔlÔ bir yakla÷Ôm
olmayacaktÔr. SayÔn Cumhurba÷kanÔnÔn, SayÔn Ba÷bakanÔn, bu gerçekleri özelle÷tirme bürokratlarÔnÔn
perspektifinden deôil, konunun uzmanlarÔndan dinleyerek, meseleye
saôduyuyla yakla÷masÔ gerektiôini
dü÷ünüyorum.
Henüz vakit vardÔr ve yanlÔ÷tan
dönmek mümkündür. Hükümet,
Türk÷eker özelle÷tirmesini durdurmalÔdÔr. Bu, ülkemiz için bir ihtiyaç,
bu tesislerde çalÔ÷an insanlarÔmÔz ve
aileleri için de bir zarurettir. öekerõ÷ SendikamÔz, mevcut fabrikalarÔn
revize edilerek teknolojilerinin yenilenmesini, ÷eker fabrikalarÔnÔn sadece Avrupa ülkeleri arasÔnda deôil,
dünya ülkeleri arasÔnda parmakla
gösterilecek karlÔ kurumlar haline
dönü÷türülmesini, GDO’lu mÔsÔrlar
ile Ni÷asta BazlÔ öeker kotalarÔnÔn
AB ülkeleri seviyesine dü÷ürülerek,
÷eker pancarÔ üretiminin desteklenmesini, ithalatÔna izin verilen
GDO’lu mÔsÔrlar yerine katkÔsÔz ve
mÔsÔrdan çok daha saôlÔklÔ, verimli ve ucuz olan ÷eker pancarÔndan
elde edilen küspenin hayvancÔlÔk
sektöründe kullanÔlmasÔ yönünde
kanunun çÔkartÔlmasÔnÔ, devletin ÷eker sektörüne yönelik finans katkÔsÔ
yapmasÔnÔ istemekte ve bu talepler

için örnek bir mücadele vermektedir. TÜRK-õö, öeker-õ÷ SendikamÔzÔn bu mücadelesini tüm gücüyle
desteklemektedir.”
Sempozyumda söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur ÇalÔk,
CHP Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ Gökhan GünaydÔn, MHP Genel Ba÷kan
YardÔmcÔsÔ Hamit Ayanoôlu, BDP

öÔrnak Milletvekili Hasip Kaplan,
Saadet Partisi Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ õlyas Tongüç, HAS Parti Genel
Ba÷kan YardÔmcÔsÔ ve eski TarÔm
ve Köyi÷leri BakanÔ Musa Demirci,
Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliôi (PANKOBõRLõK) Genel Müdürü
Fahrettin Tan da öeker-õ÷’in mücadelesine destek verdiler.

Sonuç Bildirgesi
Sempozyum son oturumunun
ardÔndan sempozyum sonuç bildirgesi öeker-õ÷ SendikasÔ Genel
Ba÷kanÔ õsa Gök tarafÔndan okundu. “öekerin Geleceôi-Sektörde
YÔldÔz Ülke Olabiliriz” sempozyumunun uluslararasÔ düzeyde her
yÔl belirlenen gün ve saatte düzenlenerek geleneksel hale getirileceôi
kaydedilen açÔklamada, ÷u ifadelere yer verildi:
“Sempozyumun bundan böyle
katÔlÔmcÔ sivil toplum kurulu÷larÔnÔn da görü÷ ve önerileri doôrultusunda,
‘Türkiye
öeker
Platformu’
adÔ altÔnda yeni bir
olu÷um
÷eklinde
gerçekle÷tirilmesi
dü÷ünülmektedir.
KurulmasÔ dü÷ünülen Türkiye öeker
Platformu, bundan
sonraki
dönemde
isimleri belirlenecek, altyapÔsÔ ve
tüzüôü olu÷turulacak olan mensup üye kurulu÷larÔ ile ilk etapta dönem sözcülüôünü öeker-õ÷
SendikasÔ’nÔn yapacaôÔ ortak bir
basÔn toplantÔsÔ ile kamuoyunun
kar÷ÔsÔna çÔkacak, amaç ve hedeflerini burada açÔklayacaktÔr.
Sempozyumda sanayimizin tüten
bacalarÔ, ülkemizin en büyük katma deôer yaratan biri olan ÷eker
sektörü ve fabrikalarÔnÔn özelle÷tirilmesi sürecinde DanÔ÷tay’Ôn
verdiôi kararlarÔn kendini inkar,

i÷çi ve çiftçiyle alay eden kararlar olduôu kanaatine varÔlmÔ÷tÔr.
Platform üyesi tüm sivil toplum
kurulu÷larÔ, öeker-õ÷ SendikasÔ’nÔn
÷ube ba÷kanlÔklarÔ aracÔlÔôÔyla bölgelerinde ortak basÔn açÔklamalarÔ
yapacak, iktidar ve muhalefet partilerini ziyaret ederek, kamuoyu
bilgilendirmeleri ve yerel medyada
÷eker fabrikalarÔnÔn özelle÷tirilme
sürecinde ekonomi ve saôlÔk boyutunu masaya yatÔracaktÔr. Çoôulcu, katÔlÔmcÔ bir toplum yapÔsÔnÔn olu÷masÔnÔ saôlamak suretiyle
temel bazda projeler
üretilerek
kaynak
saôlanacak ve bunlar uygulamaya geçirilecektir. Eôitim,
sosyal refah ve istihdam konularÔnda
hükümet politikalarÔna paralel ya da alternatif sorumluluklar üstlenilecektir. Türkiye öeker
Platformu üyesi kurulu÷lar, ÷eker
fabrikalarÔnÔn özelle÷tirilmesinin
÷eklen yanlÔ÷ olduôu kanaatinden
hareketle özelle÷tirilme kapsamÔndaki mevcut ÷eker fabrikalarÔnÔn
÷eker pancarÔ ürercilerine, i÷çilere,
ta÷Ôma sektörüne, sulama birliklerine, ziraat odalarÔna, yöre esnafÔ
ve halkÔn içinde bulunduôu yeni
bir olu÷uma devredilmesi gerektiôi ve bundan sonra bu yönde hareket etmek üzere ortak kararlar
alacaktÔr.”
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TÜRK-Ąą Genel Sekreteri Pevrul Kavlak:

14

“Yabancć yatćrćmcćlar ülkemize geldiklerinde çok farklć bir
niteliăe bürünüyorlar. Yatćrćm yaptćklarć diăer ülkelerde
çalćĆanlarć sendikalćyken, Türkiye’deki iĆçilerinin
sendikalaĆmasćndan rahatsćzlćk duyuyorlar.”

U

NI IKEA Küresel Sendikalar
Birliôi toplantÔsÔ 6-8 Mart
2012 günlerinde õstanbul’da
yapÔldÔ. IKEA’da örgütlenen tüm
sendikalarÔ õstanbul’da bir araya getiren toplantÔ sonunda, sendikalar
birliôi olu÷turuldu. Dünya genelinde
faaliyet yürüten IKEA maôazalarÔnda
çalÔ÷an i÷çiler küresel sendikalarÔn
desteôi ile güçlerini birle÷tirdi.
Böylece bugüne kadar yüzlerce küresel sözle÷me imzalayan UNI
(UluslararasÔ Sendikalar AôÔ) Küresel SendikasÔ, dünya genelinde imzaladÔôÔ küresel sözle÷melere bir yenisini daha ekledi.
IKEA’da örgütlenen tüm sendikalarÔn katÔlÔmÔ ile gerçekle÷ecek
toplantÔ, Koop-õ÷ SendikasÔ’nÔn ev
sahipliôinde gerçekle÷ti. Koop-õ÷
SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Eyüp Alemdar, toplantÔnÔn açÔlÔ÷Ônda yaptÔôÔ
konu÷mada, IKEA i÷yerlerinde er
ya da geç örgütleneceklerini, bunu
ba÷armak için uluslararasÔ sendikal

ToplantÔya katÔlan TÜRK-õö Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da bir
konu÷ma yaptÔ. Kavlak konu÷masÔnda ÷unlarÔ söyledi:

devletin unsurlarÔ olan sosyal güvenlik hakkÔndan i÷çi saôlÔôÔ ve güvenliôine, eôitim ve saôlÔk hakkÔna kadar
birçok hak, sosyal devletin olmazsa
olmazlarÔ olarak anayasalara, yasalara girmi÷tir. Avrupa’da 1940’lÔ yÔllardan itibaren ortaya çÔkan uluslararasÔ sendikal örgütlenmeler yoluyla,
bu birikim geli÷mekte olan ülkelere
aktarÔlmÔ÷, bu ülkelerin sendikal hareketleri, Avrupa i÷çi sÔnÔfÔnÔn kazanÔmlarÔndan yararlanma imkanÔ bulmu÷tur.

“19. yüzyÔlda sanayi devrimi ko÷ullarÔnda ortaya çÔkan Avrupa i÷çi
sÔnÔfÔ, o dönemin zor ko÷ullarÔnda
hak ve özgürlükler mücadelesi vermi÷tir. Bugün tüm dünyada i÷çiler
adÔna kazanÔlmÔ÷ ne kadar hak varsa, büyük oranda Avrupa i÷çi sÔnÔfÔnÔn mücadeleleri sonucunda elde
edilmi÷tir. Bugünlerde korumak için
mücadele verdiôimiz “sosyal devlet”
olgusu, o günün mücadeleleri sonucunda ortaya çÔkmÔ÷tÔr. Bugün sosyal

Ülkemizde ise, i÷çi hareketi 60’lÔ
yÔllardan sonra etkinlik kazanmÔ÷,
grev ve toplu i÷ sözle÷mesi haklarÔ
ancak bu dönemde yasal güvenceye
kavu÷mu÷tur. Ülkemizde ya÷anan
bu geli÷mede de, Avrupa i÷çi sÔnÔfÔnÔn kazanÔmlarÔnÔn ve gücünün
etkisi büyüktür. O dönemde birçok
geli÷mekte olan ülke gibi, Türkiye
de, Avrupa i÷çi sÔnÔfÔnÔn kazanÔmlarÔndan yararlanma ÷ansÔna sahip olmu÷tur.

desteôe ihtiyaç duyduklarÔnÔ söyledi.
Alemdar, tüm iyi niyetli sosyal diyalog çabalarÔna raômen, IKEA i÷vereninin sendika kar÷ÔtÔ tutumunu sürdürdüôünü, bu tutumunda devam
etmesi ve sendikaya üye olan i÷çileri
i÷ten atmasÔ durumunda, tepkilerinin sert olacaôÔnÔ söyledi.

Ancak dünyamÔz bugün artÔk
ba÷ka bir süreçten geçmektedir. Küreselle÷me olgusuyla birlikte ortaya
çÔkan geli÷meler, özellikle de bizim
gibi ülkelerde, i÷çi hareketi açÔsÔndan
vahim bir tablonun ortaya çÔkmasÔna
neden olmaktadÔr. Hedef, insanlÔôÔn
en önemli kazanÔmlarÔndan biri olan
sosyal devlettir. Sosyal devletin kazanÔmlarÔnÔ, küresel güçlerin talepleri
doôrultusunda ortadan kaldÔrmaktÔr.
Küresel güçlerin amacÔ; sanayi devrimiyle birlikte örgütlenmeye ba÷layan, önemli kazanÔmlar elde eden
emekçilerin örgütlü gücünü yok etmektir. Amaç; emekçilerin, daha iyi
bir ücret ve daha iyi bir ya÷am ve çalÔ÷ma ko÷ullarÔ için verdikleri mücadelenin öncülüôünü yapan örgütleri
olan sendikalarÔ bitirmektir. Dünyada ve sendikal haklarÔn geli÷me a÷amasÔnda olan ülkelerde, sendikal hareket dört duvar içine hapsedilmek
istenmektedir. Emekçiler bir lokma
bir hÔrkaya mahkum edilmekte, hak
arama unutturulmaktadÔr.
Küresel sermayenin hedefi, sosyal güvenlik haklarÔnÔ, ücretsiz eôitim ve saôlÔk haklarÔnÔ, kÔdem tazminatÔ haklarÔnÔ, örgütlenme, grev
ve toplu sözle÷me haklarÔnÔ ortadan
kaldÔrmaktÔr. Esnek çalÔ÷ma modellerini emekçilere dayatmaktÔr. Uygulanan neoliberal politikalarÔn en
belirgin sonuçlarÔndan biri de i÷sizliôin yaygÔnla÷masÔdÔr. DünyanÔn egemenlerinin ülkelere biçtiôi ekonomik modellerle, ucuz emeôe dayalÔ,
dü÷ük katma deôerli, dü÷ük teknolojili üretim yapÔlarÔ adeta dayatÔlÔr
hale gelmi÷tir. Bunun sonucu olarak
da ya÷amakta olduôumuz ekonomik
kriz, ba÷ta çalÔ÷anlar olmak üzere dar
ve sabit gelirli kesimlerin hayatÔnÔ alt
üst etmi÷tir. õ÷ kaybetme korkusu
bir karabasan haline gelmi÷, sosyal
devlet olgusu ve çalÔ÷ma barÔ÷Ô örselenmi÷tir. Sermaye kesiminin daha
fazla kar etmek için getirdiôi düzenlemeler, yoksulla÷ma, dü÷ük ücret,
i÷sizlik gibi çalÔ÷ma ve ya÷ama ko÷ullarÔnda insani deôerleri a÷ÔndÔran,

toplumu tahrip eden olumsuzluklara
yol açmÔ÷tÔr.
Türkiye’de sendikal örgütlenme
konusunda ciddi sorunlar ya÷anmaktadÔr. Ülkemizde 1980’li yÔllarda, 45 milyon nüfus içinde 2,5 milyon sendikalÔ i÷çi vardÔ. Bugün ise 75
milyona yakla÷an nüfusumuza raômen, sendikalÔ sayÔsÔ 600-700 binler
arasÔnda gidip geliyor.
õ÷verenlerimiz sendikal örgütlenme konusunda zorluklar çÔkarÔyor.
Biz bunlara alÔ÷ÔôÔz, onlarla mücadele diyor, sonunda örgütlenmeyi
gerçekle÷tiriyoruz. Ancak bizim asÔl
anlamakta güçlük çektiôimiz, ülkemize gelen yabancÔlarÔn, özellikle de
AvrupalÔ yatÔrÔmcÔlarÔn bu konudaki tutumudur. YabancÔ yatÔrÔmcÔlar
ülkemize geldiklerinde çok farklÔ
bir niteliôe bürünüyorlar. YatÔrÔm
yaptÔklarÔ diôer ülkelerde çalÔ÷anlarÔ sendikalÔyken, Türkiye’deki i÷çilerinin sendikaya girmelerinden
rahatsÔzlÔk duyuyorlar. Bunu açÔkça
engelliyorlar.
Tabii bu durumda yalnÔzca yabancÔ yatÔrÔmcÔyÔ suçlamak da doôru
deôil. Çünkü ülkemizi ucuz emek
cennetine çevirmek isteyenler, sendikal hak ve özgürlükleri görmezden gelenler, bu yatÔrÔmcÔlara davet
yaparken onlara bu tür kolaylÔklar
da saôlÔyorlar. “Siz yeter ki gelin,
sendika falan olmaz, olursa da i÷çiyi
atarsÔnÔz” diyorlar. Temel neden budur. YabancÔ yatÔrÔmcÔlar da zaten bu
nedenle geliyorlar.
Ancak, demokrasinin be÷iôi olduôu bilinen, sendikal hak ve özgürlükler konusunda tüm dünyaya
örnek olmu÷ AvrupalÔlarÔn bu tutumu bizim için kabul edilemez. Biz
AvrupalÔ dostlarÔmÔzÔn, kendi i÷çilerine hak gördüklerini, Türk i÷çisinden esirgemek gibi bir dü÷ünceleri
olduôunu dü÷ünmek dahi istemiyoruz. Avrupa i÷çi sÔnÔfÔnÔn yarattÔôÔ
birikimleri, kendilerinden ba÷kalarÔ
için yok saydÔklarÔnÔ aklÔmÔza getirmek istemiyoruz. Avrupa Birliôi’nin

sendikal haklarla ilgili normlarÔnÔ,
bizim gibi ülkeler için küresel kapitalizmin acÔmasÔz kurallarÔna kurban
etmelerini kabul edemiyoruz.
Ben ülkemizin en büyük i÷çi
sendikasÔnÔ genel ba÷kanÔyÔm. Metal sektöründe örgütlü olduôumuz
yakla÷Ôk 400 i÷yerinin 73 kadarÔ ya
yabancÔ sermayelidir ya da yabancÔ
ortaklÔdÔr. Biz Türk Metal SendikasÔ
olarak uzun yÔllardÔr bu i÷yerlerinde
çalÔ÷ma barÔ÷ÔnÔ en üst düzeyde tesis
etmi÷ durumdayÔz. Bugüne kadar yabancÔ i÷verenlerimizle aramÔzda ciddi hiçbir sorun ya÷anmamÔ÷tÔr. Bizim
örgütlü olduôumuz tüm i÷yerlerinde
çalÔ÷ma barÔ÷Ô vardÔr, huzur vardÔr,
verimlilik vardÔr, i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi vardÔr.
Konfederasyonumuza
baôlÔ Koop-õ÷ SendikamÔz da, çaôda÷
sendikacÔlÔk anlayÔ÷ÔnÔ benimseyen,
örgütlenme mücadelesi içindeki bir
sendikamÔzdÔr. Koop-õ÷’in TÜRK-õö
topluluôu içinde saygÔn bir konumu vardÔr. Bu sendikamÔz, geçtiôimiz yÔl çokuluslu bir yapÔ market
olan Praktiker’de örgütlenmi÷ ve
toplu i÷ sözle÷mesini imzalamÔ÷tÔr.
Praktiker’e çalÔ÷ma barÔ÷Ô gelmi÷tir, huzur gelmi÷tir. Hepsinden de
önemlisi, insan onuruna yakÔ÷Ôr bir
çalÔ÷ma düzeni gelmi÷tir.
AynÔ düzenin, Koop-õ÷ SendikamÔzÔn örgütlenme mücadelesi verdiôi IKEA i÷yerlerinde de ya÷anmasÔnÔ
istiyoruz. Koop-õ÷, IKEA i÷yerlerinde sonunda örgütlenecektir. Dileôimiz bunun çalÔ÷ma barÔ÷Ô içinde saôlanmasÔdÔr. Hiçbir i÷çimize en küçük
bir zarar gelmeden sonuçlanmasÔdÔr.
TÜRK-õö topluluôu, bu örgütlü mücadelesinde Koop-õ÷ SendikamÔzÔn
yanÔndadÔr ve her türlü desteôi verecektir.
Ancak uluslararasÔ sÔnÔf dayanÔ÷masÔnÔn önemini de unutmamak
gerekmektedir. Bu mücadelede, sizlerin de Koop-õ÷ SendikamÔzÔn yanÔnda olduôunu görmek bizleri mutlu etmi÷tir.”
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Anayasa Platformu Toplantćlarć Sürüyor

Atalay:

“Toplumumuzun taleplerini dikkate
alan özgürlükçü, eĆitlikçi, demokratik
ve sosyal bir anayasa talep ediyoruz.”

A

nayasa Platformu Giri÷im
Grubunu olu÷turan 13 sendika, meslek örgütü ve sivil toplum kurulu÷unun katÔlÔmÔyla düzenlenen ‘Anayasa Vatanda÷
ToplantÔlarÔ’nÔn son duraôÔ 4 Mart
2012 günü õzmir’de yapÔldÔ. ToplantÔ dizisinin be÷incisi duraôÔ olan
õzmir, daha önceki toplantÔlarÔn yapÔldÔôÔ Ankara, Konya, Edirne ve DiyarbakÔr arasÔnda en fazla katÔlÔmÔn
gerçekle÷tiôi il oldu. ToplantÔ, kadÔn
katÔlÔmÔ açÔsÔndan da diôer illerin
önüne geçti.
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Kültür Park õzmir UluslararasÔ
Fuar AlanÔ’nda yapÔlan toplantÔya,
TBMM Ba÷kanÔ 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 katÔldÔ. ToplantÔda Konfederasyonumuzu Genel Mali Sekreter Ergün Atalay temsil etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliôi,
Türkiye Seyahat AcentalarÔ Birliôi,
Türkiye Noterler Birliôi, MÜSõAD,
TÜMSõAD, ASKON, TUSKON, Türkiye Emekliler Derneôi.

õzmir’deki toplantÔya katÔlan ve
Anayasa Platformunu olu÷turan kurulu÷lar ÷unlar: Türkiye õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu (TÜRK-õö),
Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÔ Konfederasyonu (TESK), Türkiye Ziraat
OdalarÔ Birliôi (TZOB), Türkiye õ÷veren SendikalarÔ Konfederasyonu
(TõSK), Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliôi (TOBB), HAK-õö, MemurSen, Türkiye Kamu-Sen, Türkiye
Barolar Birliôi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Mü÷avirler ve Yeminli Mali Mü÷avirler OdalarÔ Birliôi,

TBMM Ba÷kanÔ Cemil Çiçek de
konu÷masÔnda, yeni bir anayasanÔn
yumruklarÔn sÔkÔldÔôÔ bir ortamda
yapÔlamayacaôÔnÔ, insanlarÔn birbirinin elinin sÔktÔôÔ bir ortamda yapÔlabileceôini belirterek, “Geleceôimizi teminat altÔna alacak, Türkiye’ye
yeni kazanÔmlar gerçekle÷tirecek bir
anayasa yapmak istiyoruz” dedi.
Çiçek, õzmir’in yakÔn tarihte
demokratik kazanÔmlarÔn elde edilmesinde önemli payÔ olduôunu ifade ederek, “õnanÔyorum ki bu yeni
dönemde de yeni anayasa yapÔm

sürecinde en büyük katkÔyÔ buradan
alacaôÔz” dedi. ToplantÔya katÔlan
siyasiler olarak buraya görü÷ beyan
etmeye gelmediklerini, toplumun
bu konudaki fikirlerini, önerilerini
almaya geldiklerini belirten Çiçek,
böylesi toplantÔlarÔn çaôda÷ ülkelerde yapÔlan modeliyle ilk kez gerçekle÷tirildiôine i÷aret etti.

güvence altÔna almalÔdÔr. Bu haklar
sendikala÷ma, toplu sözle÷me ve
grev hakkÔdÔr. 1982 AnayasasÔ’nda
yer alan “sosyal devlet” ilkesi kaôÔt
üzerinde kalmÔ÷tÔr.
AnayasanÔn sendikal haklara ili÷kin 51, 52, ve grev hakkÔnÔ sÔnÔrlayan 54. maddeleri, sendikal haklarÔ
güvence altÔna almak amacÔyla deôil
sÔnÔrlamak amacÔyla kaleme alÔnmÔ÷tÔr. Bu maddeler aynen duruyor.

Anayasa Platformu’nun õzmir
toplantÔsÔnda konu÷an TÜRK-õö Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay ise
÷unlarÔ söyledi:
“Bir askeri darbe ürünü olan
1982 AnayasasÔ’nÔn deôi÷tirilmesini
savunuyoruz. AnayasamÔz, tüm toplumumuzun taleplerini dikkate alan
özgürlükçü, e÷itlikçi, demokratik ve
sosyal bir anayasa olmalÔdÔr.
1982’den bu yana hem dünya hem Türkiye çok deôi÷ti. Deôi÷ime ayak uydurmanÔn bir gereôi olarak 1982 AnayasasÔ’nÔn da
artÔk deôi÷tirilmesi gerekiyor. 1982
AnayasasÔ’nÔn pek çok hükmü deôi÷tirildi ama yeterli olmadÔ.

Demokratik ve insan haklarÔna
dayalÔ bir AnayasanÔn olmazsa olmaz unsuru sosyal devlet ilkesidir.
Anayasa, ekonomik açÔdan güçsüz
konumdaki i÷çilerin, çalÔ÷anlarÔn
kendilerini korumasÔ, haklarÔnÔ
geli÷tirmesi için onlarÔn haklarÔnÔ

Grev hakkÔ, dayanÔ÷ma grevi,
genel grev dahil olmak üzere güvenceye alÔnmalÔ. 1982 yÔlÔndan
bu yana deôi÷meyen 54. madde
deôi÷meli, grev yasaklarÔ mutlaka
kaldÔrÔlmalÔdÔr. Lokavt Anayasa
metninden çÔkarÔlmalÔdÔr. HazÔrlanacak yeni Anayasadan, ba÷ta ILO
sözle÷meleri olmak üzere, Birle÷mi÷
Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliôinin sendikal haklar hukukuna aykÔrÔ olan kurallarÔ ayÔklanmalÔdÔr. Anayasa i÷çi ve emekçilerin
haklarÔnÔn kÔsÔtlandÔôÔ bir metin
olmamalÔdÔr.”
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TÜRK-Ąą Genel Eăitim Sekreteri Ramazan Aăar:

“ÇalćĆanlarćn istikrarlć bir Ćekilde istihdam
edilmeleri, insan onuruna yaraĆćr gelir ve çalćĆma
Ćartlarćna sahip olmasć temel bir haktćr.”

T

ÜRK-õö Genel Eôitim Sekreteri Ramazan Aôar, 22 öubat
2012 günü, õ÷ Tefti÷ Ankara
Grup Ba÷kanlÔôÔ’nÔn ProgramlÔ Tefti÷ TanÔtma ToplantÔsÔna katÔlarak
bir konu÷ma yaptÔ. õ÷ Tefti÷ Ankara
Grup Ba÷kanlÔôÔ tarafÔndan, çalÔ÷ma
hayatÔ ile ilgili olarak 2012 yÔlÔnÔn
bundan sonraki aylarÔnda uygulanacak olan programlÔ tefti÷ler hakkÔnda yapÔlan tanÔtÔm toplantÔsÔnda çalÔ÷ma hayatÔnÔn güncel sorunlarÔna
deôinen Aôar ÷unlarÔ söyledi:

“ÇalÔ÷ma hayatÔ, bir anlamda ülkede uygulanan ekonomik ve sosyal
politikalarÔn bire bir yansÔdÔôÔ dinamik bir alan olarak kendini göstermektedir. Küresel ölçekte ya÷anan
deôi÷im ve geli÷im çalÔ÷ma ÷artlarÔnÔ doôrudan etkilemektedir. Üretim

yapÔsÔndaki deôi÷iklikler, kullanÔlan
araç ve gereçlerdeki yenilenmeler,
çalÔ÷ma yöntemlerindeki farklÔlÔklar çalÔ÷ma hayatÔna doôrudan yansÔmaktadÔr. Bütün bu geli÷meler
“insana yakÔ÷Ôr i÷ ortamÔ” arayÔ÷ÔnÔ
ve uygulamasÔnÔ gerekli ve zorunlu
kÔlmaktadÔr. õnsanca çalÔ÷ma ortamÔnda çalÔ÷anlarÔn kendilerini bir
deôer olarak görmeleri temel yakla÷ÔmdÔr.
Ülkedeki çalÔ÷ma ko÷ullarÔ; istihdam türlerine, çalÔ÷ma saatlerine, i÷in fiziksel ortamÔna, çalÔ÷ma
düzenine, çalÔ÷ma sürelerine veya
sendikal örgütlenmeden bilgi ve danÔ÷ma sürecinin i÷lerliôine, katÔlÔma,
gelirler ve ödeme sistemlerine ya da
i÷ dÔ÷Ô ya÷ama kadar çe÷itli konulardaki durumu kapsamaktadÔr. Ça-

lÔ÷ma hayatÔnÔ düzenleyen mevzuat
bu alanda var olan talep ve ihtiyacÔn
kar÷ÔlanmasÔna yönelik olarak ortaya çÔkmÔ÷tÔr. Ülkelerdeki çalÔ÷ma
ortamÔnÔn gerçekçi bir portresinin
ortaya konulmasÔ çalÔ÷malarÔnda temel kriter “insancÔl çalÔ÷ma ortamÔ”
kavramÔdÔr.
ÇalÔ÷anlarÔn, i÷lerinin düzeni,
çalÔ÷ma hÔzlarÔ, çalÔ÷ma zamanlarÔ
ile izin zamanlarÔnÔn belirlenmesi
gibi konular üzerinde denetim ve
kontrol yetkisi çoôu zaman bulunmamaktadÔr. Toplu i÷ sözle÷mesi
kapsamÔnda olan sÔnÔrlÔ sayÔdaki
i÷çi, sendikalarÔ aracÔlÔôÔyla, çalÔ÷ma
ili÷kileri ve ortamÔnÔn iyile÷tirilmesini saôlamaktadÔr. Böyle bir ortamda
çalÔ÷an ki÷inin verimlilik düzeyinin
yüksek olduôu da bilinmektedir.

Ancak ülkemizde, son dönemde
azalmÔ÷ olsa da kayÔt dÔ÷Ô istihdamÔn
yaygÔn olduôu i÷yerlerinde, çalÔ÷ma
mevzuatÔnÔn uygulanmasÔnda sÔkÔntÔlar ya÷anmaktadÔr. Küçük ölçekli,
çalÔ÷an i÷çi sayÔsÔnÔn on ki÷iden az olduôu i÷yerleri ülkemizde aôÔrlÔklÔdÔr.
ÇalÔ÷ma hayatÔ ile ilgili mevzuatÔn uygulanmasÔnÔn denetlenmesi
ve burada devlete dü÷en görev ve
sorumluluklar önem kazanmaktadÔr. ÇalÔ÷anlarÔn istikrarlÔ bir ÷ekilde
istihdam edilmeleri, insan onuruna
yara÷Ôr gelir ve çalÔ÷ma ÷artlarÔna
sahip olmasÔ temel bir haktÔr. Bu
ortamÔn saôlanmasÔ da öncelikle
devletin görevidir. Ülkedeki çalÔ÷ma mevzuatÔnÔn, evrensel hukuka
uygun olmasÔnÔn yanÔ sÔra, uygulanmasÔ gerekmektedir. Uygulamayan
hakkÔnda müeyyide uygulanmasÔ
hukuk devletinin gereôidir.
UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü’nün
kabul ettiôi sözle÷melerde, yayÔnlamÔ÷ olduôu çe÷itli raporlarda da
vurgulandÔôÔ üzere “i÷ tefti÷ hizmetleri” kurallarÔn uygulanmasÔnda önemli role ve önceliôe sahiptir.
ÇalÔ÷anlara insana yakÔ÷Ôr çalÔ÷ma
÷artlarÔnÔn olu÷turulmasÔ dü÷üncesi
tüm düzenlemelere ve uygulamalara
hakim kÔlÔnmalÔdÔr. Rekabet gücü,
emek maliyetini daha da dü÷ürecek
esnek çalÔ÷ma biçimlerinin yaygÔnla÷tÔrÔlmasÔyla saôlanamaz. õ÷çilerin
ya÷ama ve çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔ daha
da geriletecek bu ve benzeri yakla÷Ômlar çalÔ÷ma ya÷amÔnda sÔkÔntÔ
yaratacak konulardÔr. Sendikal hak
ve özgürlüklerin kullanÔldÔôÔ, sosyal
güvenlik hakkÔnÔn var olduôu, çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn olumlu olduôu, i÷çi-i÷veren arasÔnda sosyal diyalogun
kurulduôu ve saôlÔklÔ i÷letildiôi bir
yakla÷Ôm, çalÔ÷ma ya÷amÔnÔn temeli
olmalÔdÔr.
Ku÷kusuz i÷ müfetti÷lerinin özlük haklarÔnÔn ve çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn iyile÷tirilmesi, kadrolarÔnÔn i÷
yükü dikkate alÔnarak geni÷letilmesi
de bu toplantÔda vurgulanmasÔ gereken husus olmaktadÔr.”

ĄĆ Saălćăć ve Güvenliăi Semineri
Konfederasyonumuz taraf×ndan düzenlenen åç Saäl×ä×
ve Güvenliäi Seminerleri 2012 y×l× program× Adana’da
düzenlenen toplant×yla baçlad×.
ToplantÔnÔn açÔlÔ÷Ônda, TÜRK-õö Genel Eôitim Sekreteri Ramazan
Aôar bir konu÷ma yaptÔ. Aôar, konu÷masÔnda ÷unlarÔ söyledi:
“2010 yÔlÔ SGK istatistiklerine göre, 62.903 i÷ kazasÔ, 533 meslek
hastalÔôÔ olgusu meydana gelmi÷, bunlarÔn 1.454’ü ölümle sonuçlanmÔ÷tÔr. õ÷ kazalarÔ sonucu 1.976, meslek hastalÔklarÔ sonucu 109 ki÷i
olmak üzere 2.085 ki÷i ise sürekli i÷ göremez hale gelmi÷tir. Ülkemizde SGK tarafÔndan tutulan istatistikler sadece sigortalÔ i÷çilerle
sÔnÔrlÔdÔr. SGK verilerinin sadece sigortalÔlarÔ kapsadÔôÔ, sigortalÔlarÔn
sayÔsÔnÔn da yakla÷Ôk 10 milyon ki÷i olduôu, buna kar÷ÔlÔk toplam istihdamÔn yakla÷Ôk 22.5 milyon ki÷i olduôu dü÷ünülürse, gerçekte i÷
kazalarÔ ve buna baôlÔ olarak ölümlerin, meslek hastalÔklarÔnÔn çok
daha fazla olduôu anla÷ÔlmaktadÔr.
ILO’nun hazÔrladÔôÔ “Güvenlik Kültürü Raporu”na göre, meslek
hastalÔklarÔnÔn tümü, i÷ kazalarÔnÔn yüzde 98’i önlenebilir kazalardÔr.
Türkiye’de meydana gelen i÷ kazalarÔnda ve ölümlerde artÔ÷ söz konusudur. Günümüzde özelle÷tirme, ta÷eronla÷tÔrma, sendikasÔzla÷tÔrma ve esnek çalÔ÷ma biçimleri Türkiye’de saôlÔksÔz ve güvenliksiz
bir çalÔ÷ma hayatÔnÔ i÷çilerimize dayatmaktadÔr. Türkiye’de kayÔt dÔ÷Ô
ekonominin var olduôu bir yapÔda, sosyal güvenlik haklarÔna uyulmamakta, var olan haklar geriletmeye çalÔ÷Ôlmakta, sigortasÔz, kaçak i÷çi
çalÔ÷tÔrma her geçen gün yaygÔnla÷maktadÔr.”
Ülkemizde i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi tablosunun olumsuz olmasÔnÔn
nedeni, bu alanda ciddi önlemlerin alÔnmamasÔdÔr. Diôer bir deyi÷le,
i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi politikalarÔyla stratejilerinin sosyal taraflarÔn
katÔlÔmlarÔyla etkin bir biçimde uygulanamamasÔndan kaynaklanmaktadÔr. Ülkemizdeki kayÔt dÔ÷ÔlÔk ve örgütsüzlük i÷ kazalarÔnÔ ürkütücü boyutlara ta÷ÔmaktadÔr.
Öte yandan, i÷ kazalarÔnÔn yüzde 58’inin i÷yeri büyüklüôü 50’nin
altÔnda i÷çi çalÔ÷tÔran i÷yerlerinde olmasÔ dikkat çekicidir. Türkiye i÷
kazalarÔnda dünyanÔn en önde gelen ülkelerinden biri iken, meslek hastalÔklarÔnda ise sonlarda gelmektedir. SGK verilerine göre meslek hastalÔôÔ vaka sayÔsÔ çok dü÷üktür. SGK 2010 yÔlÔ istatistiklerine göre 533
meslek hastalÔôÔ vakasÔ tespit edilmi÷tir. Bu sayÔ ülkemiz için oldukça
dü÷ük bir sayÔdÔr. Bunun nedeni meslek hastalÔôÔ olgularÔnÔn saptanamamasÔdÔr. Oysa geli÷mi÷ ülkelerde, örneôin Almanya’da her yÔl en az
40.000 meslek hastalÔôÔ olgusunun rapor edildiôi bilinmektedir.
TÜRK-õö olarak i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi alanÔndaki görü÷lerimizi
her platformda dile getiriyor, ilgili birimlere raporlar sunuyor, i÷
kazalarÔ ve meslek hastalÔklarÔ konusunu eôitim seminerlerimizde
i÷liyor, meslek birlikleri ve odalar ile ortak sempozyumlar düzenliyor,
kitaplar yayÔmlÔyoruz. Ama bunlarÔn yeterli olduôu söylenemez. Ba÷ta
devlet olmak üzere, sosyal taraflar, ilgili meslek birlikleri ve odalar
olarak birlikte çalÔ÷malÔyÔz.
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TÜRK-Ąą Genel TeĆkilatlandćrma Sekreteri Nazmi Irgat:

“Demokrasilerde sendikal düzen var
olacaktćr. Türkiye paylaĆmayć, sendikalaĆmayć
ve iĆçi hakkćnć öărenecektir.

T

ÜRK-õö Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Nazmi Irgat,
geçtiôimiz ay Afyon, õzmir,
Bursa ve Çorlu’da ÷ube ba÷kanlarÔ
ile toplantÔlar gerçekle÷tirdi. Irgat,
÷ube ba÷kanlarÔ ile basÔn çalÔ÷anlarÔnÔn katÔldÔôÔ kahvaltÔlÔ toplantÔlarda,
çalÔ÷ma hayatÔnÔn güncel sorunlarÔ
hakkÔnda bilgi verdi, te÷kilatÔn sorunlarÔnÔ dinledi.
TBMM gündemindeki, “Toplu õ÷
õli÷kileri Kanunu”, örgütlenmenin
önündeki engeller, Ulusal õstihdam
Stratejisi ve kÔdem tazminatÔ konularÔnda ÷ube ba÷kanlarÔna bilgi veren, Irgat, TÜRK-õö Yönetim Kurulu

olarak bölge temsilciliklerimize baôlÔ ÷ube ba÷kanlarÔ ile sÔk sÔk biraya
geleceklerini ifade etti.
Nazmi Irgat, õzmir’de yaptÔôÔ konu÷mada, Türkiye’de sanayile÷mede
büyük yol alÔnmasÔna raômen çalÔ÷anlarÔn sendikal haklarÔnÔ alamadÔklarÔnÔ belirterek ÷unlarÔ söyledi.
“Ne yazÔk ki bazÔ i÷yerlerinde
i÷veren sendikal haklarÔnÔ isteyen
i÷çiye ÷iddete varan ters bir duru÷
sergiliyor. Oysa unutulmamalÔdÔr
ki sendikal örgütlenme ba÷ta insan hakkÔ olmak üzere anayasal bir
haktÔr. Türkiye’de acÔmasÔz rekabet

ko÷ullarÔnda ekonomiye sendikalar
yön vermektedir. Sermayenin küreselle÷tiôi dünyada emeôinde örgütlenmesi ve küreselle÷mesi gerekir.
ÇalÔ÷anlara buradan çaôrÔ yaparak,
sendikalarda yer almalarÔnÔ istiyoruz. ÇalÔ÷anlarÔn çalÔ÷ma hayatÔnÔn
ve demokrasinin önderi olan TÜRKõö çatÔsÔ altÔnda örgütlenmelerini istiyoruz”
Irgat, geçtiôimiz ay içinde
TÜRK-õö Bursa Bölge Temsilciliôinde ÷ube ba÷kanlarÔ ile bir araya geldi. Irgat, burada yaptÔôÔ konu÷mada
i÷verenlere sendikalarÔn örgütlenmesi konusunda yardÔmcÔ olmalarÔ
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çaôrÔsÔnda bulunarak “Bugüne kadar sendikanÔn girdiôi her i÷yerinde,
verimlilik, üretim ve kalite artmÔ÷,
sendika geldiôi için hiçbir i÷yeri kapanmamÔ÷tÔr” dedi.
Çorlu’da, Trakya’da bulunan
÷ube ba÷kanlarÔ, TÜRK-õö 1. Bölge
Temsilcisi Faruk Büyükkucak ve basÔn çalÔ÷anlarÔnÔn katÔldÔôÔ bilgilendirme toplantÔsÔnda konu÷an Irgat
÷u görü÷leri dile getirdi:
“2012 yÔlÔ Türkiye için önemli
bir yÔl olacak. Ekonomik sÔkÔntÔlarÔ,
i÷sizliôi, sendikala÷manÔn önündeki
engelleri a÷mak için el ele vermeliyiz
ve akÔllÔ hareket etmeliyiz. Tüm toplumumuz TÜRK-õö’ten önemli atak
ve çalÔ÷ma bekliyor. Çünkü TÜRKõö ülkemizin en büyük ve güçlü sivil
toplum kurulu÷udur.
Yürürlükte bulunan yasalarÔn
i÷çi hak ve özgürlüklerini düzenleyen hükümleri uygulanmazsa çalÔ÷-

ma barÔ÷Ô sÔkÔntÔya dü÷er. YalnÔzca
çalÔ÷ma barÔ÷Ô da deôil, ülke sÔkÔntÔya dü÷er. ÇalÔ÷an i÷çiler yasal hakkÔnÔ kullanamaz konuma getiriliyor.
õ÷verenler sendikalara ve i÷çilere
önyargÔlÔ davranÔp sendikala÷maya
kar÷Ôlar. Böyle sosyal barÔ÷ ve sosyal adalet olamaz. Despotlukla bir
yere gidilemez. Tüm kesimler bunu
anlamalÔ, sosyal diyalog, sosyal sorumluluk olacaktÔr. Türkiye ILO
tarafÔndan sorgulanÔr konuma dü÷mü÷tür.
öu
anda
sanayile÷mede
õstanbul’dan sonra pilot bölge
Trakya’dÔr. ArtÔk sanayi bu bölgeye
göç ediyor. Sanayide çalÔ÷anlarÔn
sendikalÔ olmasÔ için biz yola çÔktÔk.
Trakya’da sendikalarÔn kurduklarÔ
örgütlenme bürolarÔ çalÔ÷ma yapacaklardÔr.
Herkes ÷unu bilsin ki, insan
haklarÔ, sendikala÷madan geçer. Siz

basÔn mensuplarÔ da çalÔ÷an insanlarÔn sendikalÔ olmasÔ için destek
verin, bu konuda bizlere yardÔmcÔ
olun. SendikasÔz i÷çinin hak ve hukuku korunamaz, ücretleri dü÷ük
olur. FedakarlÔk tek taraflÔ olmaz.
Hükümet ve i÷verenler de fedakarlÔk yapacak ki sosyal barÔ÷ saôlanmÔ÷
olsun. ÇalÔ÷anlar milli gelirden adil
pay alsÔn.
Ülkemizde çalÔ÷an kesim birinci
sÔnÔf insan muamelesi görmek istiyor. Çünkü üretimi i÷çi gerçekle÷tiriyor. Ne yazÔk ki ürettiôinin yani
alÔn terinin kar÷ÔlÔôÔnÔ alamÔyor.
Dünya gelir adaletsizliôinin en fazla
olduôu üç ülke arasÔnda Türkiye de
var.
Demokrasilerde sendika, i÷çi olacaktÔr. Türkiye payla÷mayÔ, sendikala÷mayÔ ve i÷çi hakkÔnÔ öôrenecektir.
õ÷çiler TÜRK-õö çatÔsÔ altÔnda hak
mücadelesi yapacaktÔr.”

DOSYA

Örgütsüzlerin
Örgütlenmesi
Nazmi Irgat
Bolat Ankaralć
Prof. Dr. Ufuk Aydćn
Prof. Dr. Gamze Yücesan-Özdemir
Mehmet Çćrćka
Devrim Duman
Dr. Sinem Yćldćrćmalp
Gülhan Benli
Timurhan Yalçćn
Çiădem Demircan
Kutlu Dane
Elvan Demircioălu
Murat Muslu

Örgütsüzlerin Örgütlenmesi
Dünya ve Türkiye sendikal hareketinin hali hazÔrda kar÷Ô kar÷Ôya
olduôu en önemli sorunlarÔn ba÷Ônda üye kaybÔ ve yeni üyelere
ula÷ma konusunda ya÷anan zorluklar gelir. Nicelikte gerileme,
sendikalarÔn kamuoyunda etkin birer demokratik kitle örgütü
olma niteliôini de olumsuz yönde etkiler.

Editörden

Son otuz be÷ kÔrk yÔllÔk süreç içinde endüstri
ili÷kilerinin geçirmi÷ olduôu dönü÷üm ve buna
baôlÔ olarak sendikalara kar÷Ô geli÷tirilen stratejiler
yukarÔda belirtilen sorunlarÔn ortaya çÔkmasÔndaki temel
etkenlerdir.
Nitelikli ko÷ullara sahip istihdam ÷ansÔnÔn olduôu dönemdeki
sendikalÔ i÷çi profili ve sendikal örgütlenme stratejileri günümüz
ko÷ullarÔna göre farklÔlÔk gösterir. Söz konusu profil ve stratejiler
temel alÔnarak önümüzdeki döneme ili÷kin bir örgütlenme
planÔnÔn hazÔrlanmasÔ ortaya konan çabalarÔn bo÷a gitmesine yol
açacaktÔr.
Emek piyasasÔna kÔsaca göz atÔldÔôÔnda farklÔ adlarla anÔlan
i÷çilik/çalÔ÷ma biçimlerinin yaygÔnla÷tÔôÔ ve bundan sendikal
örgütlülüôün de etkilendiôi görülür. õ÷çi olmasÔna, ücretli bir i÷
ili÷kisi içinde bulunmasÔna raômen hukuki düzenlemelerden,
i÷veren baskÔsÔndan veya ki÷isel bakÔ÷ açÔsÔndan dolayÔ birçok
emekçi günümüz ko÷ullarÔnda sendikal örgütlülüôün ve toplu i÷
sözle÷melerinin kapsamÔ dÔ÷Ônda kalmaktadÔr.
Bu durum hem sendikalar hem de örgütsüz bir ÷ekilde çalÔ÷ma
hayatÔnda tutunmaya çalÔ÷anlar açÔsÔndan sorun yaratmaktadÔr.
Günümüz ko÷ullarÔnda var olan farklÔ istihdam biçimlerini
anlamak, bu biçimler altÔnda çalÔ÷anlarÔn sendikal örgütlenme
mücadelelerinde ne gibi deneyimler ya÷adÔôÔnÔ bilmek
sendikalarÔn ya÷adÔôÔ güç kaybÔnÔn önüne geçmek ve yeni
örgütlenme alanlarÔ açmak açÔsÔndan ya÷amsal öneme sahiptir.
Bu nedenle TÜRK-õö Dergisinin bu sayÔsÔndaki dosya
konusunun ba÷lÔôÔ “Örgütsüzlerin Örgütlenmesi” olarak
belirlenmi÷tir. Dosyada farklÔ alanlardaki örgütlenme
deneyimlerinde bizzat yer almÔ÷ sendikacÔ ve dernek üyeleri ile
bu alanlara ili÷kin bilimsel ara÷tÔrmalar yapmÔ÷ akademisyenlerin
çalÔ÷malarÔna yer verilmi÷tir. Bu dosya, var olan sorunlarÔ
anlamadan geleceôe yönelik adÔmlar atÔlamaz dü÷üncesiyle
hazÔrlanmÔ÷tÔr.
Var olan sorunlarÔn anla÷ÔlmasÔ amacÔyla fikirlerini ve
deneyimlerini payla÷an tüm yazarlara ve dosyaya katkÔ
saôlayanlara te÷ekkürler.

Güven Savul

dosya

örgütsüzlerin örgütlenmesi

“Emek kesimi büyürken örgütlü gücü
azalmaktadćr. TÜRK-Ąą tüm örgütsüz
kesimlerin örgütlenme mücadelesine
destek verecektir.”
Q Nazmi IRGAT / TÜRK-Ąą Genel TeĆkilatlandćrma Sekreteri

T

ÜRK-õö 21’inci Olaôan Genel Kurulu sonrasÔnda yeni bir döneme girmi÷ bulunmaktayÔz. Bu
dönem geçmi÷ten beri kar÷Ô kar÷Ôya olduôumuz
sorunlarla mücadele açÔsÔndan yeni stratejiler belirleyip
harekete geçme dönemidir.

24

Tüm dünyada olduôu gibi Türkiye’de de sendikal hareket ciddi sorunlarla kar÷Ô kar÷ÔyadÔr. Sendikalar uzun
süredir yeni üye örgütleyebilmek bir yana, mevcut üye
sayÔlarÔnÔ korumaya çalÔ÷maktadÔr. Ba÷ta özelle÷tirmeler,
çalÔ÷ma biçimlerinin deôi÷mesi, çalÔ÷ma ili÷kilerini yeniden düzenleyen yasalar, sendikal örgütlülüôün hem küresel hem de ulusal düzeyde kan kaybetmesine yol açan
etkenlerdir. Küreselle÷meyle birlikte dünya ekonomik
sisteminin yeniden yapÔlanmasÔ ve süreçte sendikal örgütlülüôün ekonomik geli÷imin önünde bir “engel” gibi
görülmesi de ya÷adÔôÔmÔz sorunlarÔ olu÷turan uygulamalarÔn fikirsel altyapÔsÔdÔr.

Dünya geneline bakÔldÔôÔnda, küreselle÷menin
1970’lerden itibaren etkili olmaya ba÷lamasÔyla birlikte
maliyetleri azaltma uôruna hem i÷çi haklarÔ üzerinde
baskÔ kurulmasÔ, hem de çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn (sekiz saatlik i÷günün ve emekliliôe kadar sürekli istihdam edilmenin bir standart olmamaya ba÷lamasÔ) deôi÷tirilmesi
söz konusudur.
Türkiye’de i÷çi haklarÔ üzerinde baskÔ kurulmasÔ ve
çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn a÷amalÔ dönü÷ümünün ba÷lamasÔ 1980 sonrasÔnda yoôunla÷mÔ÷tÔr. Türkiye’nin küresel
ekonomiyle bütünle÷mesiyle ilgili yeniden yapÔlanma sürecinde hem i÷çi haklarÔnÔ sÔnÔrlayan düzenlemeler hem
de maliyet azaltÔcÔ çalÔ÷ma biçimlerinin endüstri ili÷kilerine hakim olmasÔnÔn, sendikalarÔn güç kaybÔna saôlamÔ÷
olduôu olumsuz yöndeki katkÔ yadsÔnamaz.

Günümüz ko÷ullarÔnda örgütlenmeyle ilgili sorunlarÔn ya÷anmasÔnda iki ana neden vardÔr. Bunlardan ilki
küresel sermayenin emeôe ve emek örgütlerine uzun süredir yürüttüôü etkisizle÷tirme giri÷imleridir. Diôeri ise
emeôin kendini örgütlü olarak ifade edebildiôi yegane
örgütler olan sendikalarÔn, bu etkisizle÷tirme giri÷imleri kar÷ÔsÔnda doôru stratejiler belirleyip güncel ko÷ullara
uygun örgütlenme faaliyetleri yürütememesidir.

Bunlar sendikalarÔn örgütlü gücünün azalmasÔndaki
“dÔ÷sal” etkenlerdir. Örgütlenme konusundaki alÔ÷kanlÔklar (kamusal i÷letmelerin örgütlenme ve toplu pazarlÔk konusunda -günümüz ko÷ullarÔna göre- uzla÷macÔ bir
tutum sürdürmü÷ olmasÔ), çalÔ÷ma hayatÔyla ilgili yasal
düzenlemelerin emekçilere neler getirip neler getirmeyeceôinin tam olarak tahlil edilememesi, örgütlenecek kitlelerin mavi yakalÔ ve fabrika düzeninde çalÔ÷an i÷çilerden ibaret olduôunu dü÷ünülmesi ise sendikalarÔn örgütlenmeyle ilgili ya÷adÔôÔ sorunlarÔn “içsel” etkenleridir.

Hem dünyada hem de Türkiye’deki sendikal anlayÔ÷
20’inci yüzyÔlÔn çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔ ve endüstri ili÷kilerini temel alan bir felsefeye sahiptir. Diôer bir ifadeyle sendikalar, günde sekiz saat çalÔ÷an, günümüz ko÷ullarÔna
göre istihdam güvencesi olan ve sanayi temelli üretim yoôun olduôu ko÷ullarda i÷çileri örgütlemi÷tir. Söz konusu
i÷çilerin belli bir oranÔnÔn kamu iktisadi te÷ekküllerinde çalÔ÷tÔôÔ gerçeôi de göz ardÔ edilmemelidir. Hal böyle
olunca sendikalar açÔsÔndan hem örgütlenme faaliyetleri
hem de mevcut üyelerin sendikayla ili÷kileri -günümüze
göre- çok daha rahat bir ortamda yürütülmü÷tür.

Bu noktada özele÷tiri yapmak önümüzdeki dönemde atÔlacak adÔmlarÔn tespiti açÔsÔndan yararlÔdÔr. Hem
küresel hem de ulusal düzeyde sendikalarÔn sÔklÔkla,
evden çalÔ÷ma, çaôrÔ üzerine çalÔ÷ma gibi yeni çalÔ÷ma
biçimleri altÔnda istihdam edilen emekçilerle ileti÷im
kuramamÔ÷ olmasÔ ve bu kitleyi örgütlenmesi gereken
bir yÔôÔn olarak görememesi önemli bir eksikliktir. Yasal
mevzuatlarÔn aôÔrlÔklÔ olarak sekiz saatlik (fakat uygulamada bu düzenlemeye çoôunlukla uyulmamaktadÔr) bir
i÷günü içinde belirsiz süreli i÷ sözle÷mesi altÔnda tam zamanlÔ olarak istihdam edilen (standart çalÔ÷ma modeli)

“Emek Kesimi Büyürken Örgütlü Gücü Azalmaktadćr. TÜRK-Ąą Tüm Örgütsüz Kesimlerin Örgütlenme Mücadelesine
Destek Verecektir.” - Nazmi IRGAT

i÷çilere göre düzenlenmi÷ olmasÔ ve sendikalarÔn, yasal
mevzuatÔn yukarÔda bahsedilen yeni çalÔ÷ma biçimlerini
kapsayacak ÷ekilde geni÷letilmesini saôlayacak etkin faaliyetlerde bulunamamasÔ da söz konusudur. Sözü edilen sorunlar hem örgütlü sendikal mücadele geçmi÷inin
daha eski olduôu ülkeler hem de Türkiye gibi sendikal
örgütlenmeyle -tam anlamÔyla- 20’inci yüzyÔlda tanÔ÷mÔ÷
ülkelerde ya÷anmÔ÷tÔr.
Küreselle÷meyle beraber imalat temelli iktisadi faaliyetlerin a÷amalÔ bir ÷ekilde geli÷mi÷ ülkelerden geli÷mekte olan ülkelere kaydÔrÔlmasÔ ve bununla beraber
hizmetler sektörünün geli÷mi÷ ülkelerde daha görünür
hale gelmesi, yeni çalÔ÷ma biçimleri altÔnda çalÔ÷an veya
“i÷çi olmadÔôÔ” sanÔlan emekçilerin örgütlenme sorununun iyiden iyiye gündeme alÔnmasÔnÔ saôlamÔ÷tÔr. Özellikle ABD, Avrupa ve Kanada’da 1990’lardan itibaren
yarÔ zamanlÔ çalÔ÷ma, vardiyalÔ çalÔ÷ma ve evden çalÔ÷ma
gibi standart olmayan çalÔ÷ma biçimleri altÔnda çalÔ÷an
emekçilerin örgütlenmeleriyle ilgili sorunlar tartÔ÷ÔlÔr
hale gelmi÷tir. Diôer yandan sahne sanatlarÔ, bilgisayar
temelli faaliyetler olan grafik ve mühendislik tasarÔm i÷leri gibi alanlarda da emekçilerin örgütlenmesi amacÔyla
-yukarÔda sözü edilen geli÷mi÷ bölgeler aôÔrlÔklÔ olmak
üzere- çe÷itli giri÷imlerde bulunulmaya ba÷lanmÔ÷tÔr.
2000’lerden itibaren geli÷mi÷ ülkelerde yalnÔzca standart
istihdam modeli altÔnda deôil, aynÔ zamanda standart
olmayan istihdam biçimleri altÔnda çalÔ÷an emekçilerin
de örgütlenmesine yönelik çalÔ÷malarÔn hÔz kazanmaya
ba÷lamÔ÷tÔr. Söz konusu çalÔ÷malarÔn hÔz kazanmasÔndaki
en önemli neden -özellikle geli÷mi÷ ülkelerde- standart
olmayan istihdam biçimlerinin ve geleneksel i÷çi tanÔmlamasÔndan farklÔ olarak hizmetler sektöründe yürütülen
faaliyetlerin her geçen gün daha fazla emekçiyi kapsamasÔdÔr.

aittir. õmalat sektörünün geni÷leme süreci emekçilerin niceliksel geli÷imini de beraberinde getirmi÷tir. Bu,
imalat sektöründe çalÔ÷anlarÔn sayÔsÔnÔn artÔ÷Ô anlamÔna
gelmektedir. õmalat sektöründe çalÔ÷an emekçilerin sayÔsÔndaki artÔ÷ sendikalarÔn örgütlülük potansiyeline yansÔmamÔ÷tÔr.
Sendikal örgütlenmeyi engelleyen yasal düzenlemeler, sendikal örgütlenme yapÔlsa dahi toplu i÷ sözle÷mesi baôÔtlanma sürecinde kar÷Ôla÷Ôlan sorunlar, i÷veren
baskÔsÔ, i÷çilerin i÷lerini kaybetme korkusu ve i÷çilerin
sendikalara kar÷Ô olu÷turduklarÔ olumsuz fikirler gibi
nedenler, imalat sektöründe i÷çi tabanÔn geni÷lemesine
raômen Türkiye’deki sendikal örgütlülük gücünün artÔ÷
göstermesini engellemektedir. YukarÔda da vurgulandÔôÔ
gibi, imalat temelli iktisadi faaliyetlerin yoôunla÷masÔnda özel sektörün aôÔrlÔk kazanmasÔ ve bu alanda faaliyet gösteren i÷letmelerin önemli bir bölümünün küçük
ve orta ölçekli ÷irketlerden olu÷masÔ, i÷veren baskÔsÔ ve
yasal mevzuat sendikal örgütlülüôü olumsuz yönde etkilemektedir. Diôer bir ifadeyle imalat sektöründeki faaliyetlerin bölünerek artÔ÷Ô (i÷letmelerin çok sayÔda küçük
ölçekli ÷irketten meydana gelmesi) emekçilerin örgütlenmesini engelleyen bir durumdur. Söz konusu geli÷menin kÔsa açÔklamasÔ ÷udur: õ÷çi sÔnÔfÔ büyürken örgütlü
gücü azalmaktadÔr.

Eôer sendikalar son otuz be÷ yÔllÔk süre içinde kaybetmi÷ olduklarÔ gücü tekrar kazanÔp 21’inci yüzyÔlda
daha etkin bir mücadele yürütmek istiyorsa geleneksel
i÷çi tabanÔnÔn yanÔ sÔra, özel sektörde standart dÔ÷Ô bir
biçimde çalÔ÷an, kol emeôinden çok kafa emeôiyle ya÷amÔnÔ sürdüren i÷çileri de örgütlemek zorundadÔr. Bu,
sendikalar açÔsÔndan hem bir ölüm kalÔm hem de itibar
meselesidir.

Hizmetler sektöründeki dikkat çekici geni÷leme de
gözden kaçmamaktadÔr. Bu sektör kendi içinde dikkat
çekici bir biçimde alt bölümlere ayrÔlmaktadÔr. Örneôin
bir banka emekçisinin yanÔ sÔra, özel bir okulda çalÔ÷an
öôretmenin de hizmetler sektörü kapsamÔnda yer almaktadÔr. Bu noktada sektör içi farklÔlÔk veya benzerliklerin
istatistiki hesaplamalara ve emek tarihi/emek sosyoloji
alanÔnda yürütülen çalÔ÷malara göre farklÔlÔk göstermektedir. Hizmetler sektörünün geni÷ ve parçalÔ görünümü,
bu sektörde çalÔ÷an emekçilerin sendikalara olan ihtiyaçlarÔnÔ bir kez daha gözler önüne sermektedir. Günümüz
ko÷ullarÔnda, Türkiye’de hizmetler sektöründe çalÔ÷an
emekçilerin büyük bir çoôunluôunun, güvencesiz ve
insan onuruna yakÔ÷mayacak istihdam ko÷ullarÔyla kar÷Ô kar÷Ôya olduôunu söylemek gerekir. Bu arada imalat
sektöründe emekçilerin kar÷Ô kar÷Ôya olduôu olumsuz
çalÔ÷ma ko÷ullarÔ göz ardÔ edilmemektedir.

Türkiye’nin küresel ekonomiyle bütünle÷me sürecinde hem imalat hem de hizmet temelli iktisadi faaliyetlerin artÔ÷ göstermesi söz konusudur. õmalat temelli iktisadi faaliyetlerin artÔ÷Ônda alt i÷veren uygulamalarÔnÔn
(ta÷eronla÷ma) ve fason üretim yoluyla çokuluslu firmalara mal üretiminin önemli bir payÔ vardÔr. õmalat temelli
iktisadi faaliyetlerde önemli bir payÔn tekstil sektörüne

Hal böyleyken, sendikalarÔn örgütlü gücünün zayÔf
olduôu sektörlerde örgütlenmek günümüz sendikal örgütlenme stratejisinin temel gündem maddelerinde biri
olmalÔdÔr. Bir yandan diôer faaliyet alanlarÔna göre daha
yüksek ücret ve çalÔ÷ma ko÷ullarÔna sahip olan bili÷im
sektörü, diôer yandan güvencesizliôin yoôun olduôu
özel güvenlik i÷leri gibi, hizmetler sektörünün tüm alt
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dosya

örgütsüzlerin örgütlenmesi

bölümlerinde örgütlenmeye çalÔ÷mak, hem emekçilerin
sendikalara olan bakÔ÷ açÔlarÔnÔn dönü÷türülmesinde,
hem de çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn ortaya çÔkardÔôÔ güvencesizlik döngüsünün kÔrÔlmasÔnda önemli bir adÔm olacaktÔr.
Bu adÔmÔn atÔlmasÔna, örgütlenmeyi ve toplu i÷ sözle÷mesi baôÔtlamayÔ engelleyici yasal mevzuatÔn deôi÷tirilmesi giri÷mi÷lerinde bulunarak TÜRK-õö öncülük edecektir. 2821 sayÔlÔ Sendikalar YasasÔ ile 2822 sayÔlÔ Toplu
õ÷ Sözle÷mesi Grev ve Lokavt YasasÔnÔn deôi÷tirilmesiyle ilgili sürdürülen çalÔ÷malara en büyük i÷çi sendikasÔ
konfederasyonu olarak TÜRK-õö’in de müdahil olmasÔ,
örgütlenmenin önündeki engellerin kaldÔrÔlmasÔ açÔsÔndan önemlidir.
Örgütlenme çalÔ÷masÔ yapmak asli olarak sendikalarÔn görevidir. SendikalarÔn kaybettikleri üyelerini yeniden kazanÔp, yeni üyelerle güçlenmeleri sürecinde
TÜRK-õö sendikalara, demokratik ve me÷ru zemindeki

her türlü desteôi vermektedir ve önümüzdeki dönemde
de verecektir. TÜRK-õö örgütsüzlüôün yoôun olduôu
sektörlerdeki sendikal olu÷umlarÔ ve hak arama giri÷imlerini de memnuniyetle kar÷Ôlamakta; standart olmayan
çalÔ÷ma biçimleri altÔnda istihdam edilen emekçilerin de
örgütlenme hakkÔnÔ ilkesel olarak savunmaktadÔr.
Son otuz, otuz be÷ yÔllÔk süreçte yoôunla÷an sendikal
bunalÔmÔn a÷Ôlabilmesi için deôi÷en istihdam biçimlerine ve bu istihdam biçimleri altÔnda çalÔ÷an emekçilerin
sorunlarÔna odaklanmak gerekir. Günümüz ko÷ullarÔnda
emekçi yalnÔzca fabrikada çalÔ÷an i÷çi deôildir; emekçinin kapsamÔna bilgisayar ba÷Ônda rapor yazanlar, tiyatroda oyun sergileyenler gibi farklÔ alanlarda çalÔ÷anlar da
girmektedir. Bu nedenle örgütlenmenin dü÷ük olduôu
veya hiç olmadÔôÔ sektörlerde örgütlenme hedefi sendikalarÔn geleceôinin belirlenmesine ili÷kin stratejinin
önemli bir ayaôÔdÔr.

2005’ten 2012’ye Özel Güvenlik
ĄĆçilerinin Durumu
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ugün bir taraftan örgütlü toplumdan bahsedilirken diôer yandan örgütlenmenin önünün kesildiôi topluluk özel güvenlik i÷çileridir. Özel güvenlik
i÷çilerinin örgütlenme sorununu tartÔ÷madan önce sektörün geçmi÷ine kÔsaca göz atmamÔz gerekmektedir.
Özel güvenlik serüveni Türkiye’de 2495 sayÔlÔ YasanÔn çÔkmasÔ ile 1980 yÔllarda ba÷ladÔ. Fakat 12 Eylül
ürünü olan bu yasada özel güvenlik çalÔ÷anlarÔna örgütlenme imkânÔ verilmedi. 24 Haziran 2004 yÔlÔnda çÔkarÔlan 5188 sayÔlÔ Yasa ile özel güvenlik yasal bir çerçeveye
oturtularak örgütlenmenin önündeki yasal engeller kÔsmen kaldÔrÔldÔ.
Özel güvenlik sektöründe, 2004 yÔlÔndan itibaren günümüze kadar dünyada emsali görülmeyen bir büyüme
ya÷andÔ. Bu tarihten günümüze kadar ülkemizdeki rakamlara bakacak olursak;
Faaliyet izni alÔp çalÔ÷an faal özel güvenlik
÷irketi
Özel güvenlik izni alan yer

1.250
62.882

Özel güvenlik elemanÔ olmak için sertifika
alanlar

846.891

Özel güvenlik elemanÔ olmak için kimlik
alanlar

639.822

Valiliklerce tahsis edilen özel güvenlik
elemanÔ kadrosu

398.991

Halen çalÔ÷an özel güvenlik elemanÔ

213.718

Son 7 yÔllÔk sürede inanÔlmaz bir sayÔya yükselen özel
güvenlik elemanlarÔ maalesef örgütlenme a÷amasÔnda
çok fazla yol alamamÔ÷tÔr. YukarÔdaki rakamlara baktÔôÔmÔzda görmekteyiz ki, ülkemizde 398.991 özel güvenlik
görevlisinin çalÔ÷masÔ gerekirken bu sayÔ 213.718 olarak kalmaktadÔr. Bu da iki ki÷inin yapmasÔ gereken i÷i
bir ki÷inin yapmasÔ anlamÔna gelmektedir. Belki hiçbir
sektörde görülmedik bir çalÔ÷ma sistemi bu sektörde ya÷anmaktadÔr. HaftalÔk ve aylÔk çalÔ÷ma sürelerine birçok
i÷yerinde dikkat edilmezken çalÔ÷anlarÔn büyük bir bölümü yasal çalÔ÷ma saatlerinin iki katÔna yakÔn çalÔ÷tÔrÔlmaktadÔrlar.
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Özel güvenlik görevlilerinin ücretlerinde de tam bir
sefalet ortaya çÔkmaktadÔr. Özel güvenlik i÷çilerinin büyük bir bölümü kamu kurum ve kurulu÷larÔnda alt i÷veren maharetiyle çalÔ÷tÔrÔlmaktadÔrlar. Bu durumda çalÔ÷an özel güvenlik görevlileri arasÔnda bir ücret dengesi
bulunmamaktadÔr.
SaôlÔk BakanlÔôÔ kurum ve kurulu÷larÔnda çalÔ÷an
özel güvenlik görevlilerine BakanlÔk genelgesi ile asgari
ücrettin yüzde 5 fazlasÔ ücret verilmektedir. Hâlbuki bu
uygulamaya kadar bazÔ hastaneler inisiyatif kullanarak
daha fazla ücret ödüyordu. Maalesef BakanlÔk genelgesi ile bu imkân ortadan kalktÔ. Bu nedenle 2010 yÔlÔnda
1100 TL alan özel güvenlik görevlisi bugün 740-750 TL
arasÔ ücret almaktadÔr. Hiçbir yasal dayanaôÔ olmayan bu
karar maalesef SaôlÔk BakanlÔôÔ bünyesinde çalÔ÷an birçok personeli maôdur etmi÷tir.
Kamu kurum ve kurulu÷larÔnda özel güvenlik hizmetleri ihale yöntemi ile gördürülmektedir. Böyle olunca
da özel güvenlik görevlisine verilecek olan ücret ve diôer sosyal haklar asÔl i÷verenin inisiyatifinde olmaktadÔr.
Kamu kurum ve kurulu÷larÔnda çalÔ÷an özel güvenlik
personeline en az asgari ücret, en çok da asgari ücretin
iki katÔ ücret verilmektedir.

AsÔl i÷verenler hiçbir ÷artnamede kÔdem ve ihbar
tazminatÔ ile alakalÔ hüküm koymadÔôÔndan alt i÷veren
çalÔ÷an personele, “õ÷e ba÷latmadan istifa ve tazminatÔmÔ
elden aldÔm” gibi belgeler imzalatÔlmaktadÔr.
ÇalÔ÷ma ko÷ullarÔ ciddi zorluklarla doludur. Örneôin
yazÔn güne÷in altÔnda, kÔ÷Ôn yaômur ve soôukta korunaksÔz ve saôlÔksÔz ÷artlarda çalÔ÷tÔrÔlmaktadÔrlar.
YukarÔdaki veriler dikkatlice incelendiôince de görüleceôi üzere, normal ÷artlardaki çalÔ÷ma ko÷ullarÔ dikkate
alÔndÔôÔnda çalÔ÷masÔ gereken elemandan 185.273 eleman eksik çalÔ÷tÔrÔlÔnca bunlarÔn eksikliklerinden doôan
fazla mesailer çalÔ÷an 213.718 ki÷i tarafÔndan ücretsiz
olarak yerine getirilmektedir.
BazÔ kamu kurum ve kurulu÷larÔ 35 ya÷ sÔnÔrÔ zorunluluôu getirmekte ve ÷artnamelere bu yönde maddeler
koymaktadÔrlar. 30 ya÷Ônda i÷e giren bir eleman 35 ya÷Ôna geldiôinde i÷i yeni alan ÷irketçe i÷ten çÔkartÔlmaktadÔr.
Birçok çok özel güvenlik görevlisi hala 12 saat çalÔ÷Ôp
24 saat istirahat etmektedir. Bu ÷artlarda aylÔk çalÔ÷ma
240 saat olmaktadÔr. Bu ÷artlarda çalÔ÷an özel güvenlikçiler ne fazla mesai alabilmekte ne de bayram ve resmi tatil
yapabilmektedir.

Özel sektörde ise durum daha vahimdir. Üç ki÷i ile
yapÔlacak bir i÷ iki ki÷iye gördürmekte, yasal çalÔ÷ma saatlerine dikkat edilmemekte ve özel güvenlik görevlileri
asgari ücrete yakÔn bir bedelle çalÔ÷tÔrÔlmaktadÔrlar.

Özel güvenlik görevlileri vazifesi olmayan i÷lerde
çalÔ÷tÔrÔlmaya zorlanmaktadÔrlar. Örneôin para ta÷Ôma,
valelik, ÷oförlük gibi i÷ler yaptÔrÔlmakta ve bir sorun olduôu zaman suç özel güvenlik görevlilerine atÔlmaktadÔr.

Özel güvenlik görevlilerinin ya÷adÔôÔ temel sorunlara
gelince;

Kamu güvenliôini saôlayan polis, asker, korucu vb.
çalÔ÷anlar, yaralanma ve ölüm durumlarÔnda ÷ehit olarak
deôerlendirilip her türlü tazminatÔ alabilmektedirler. Fakat özel güvenlik görevlileri i÷lerini yaparken ölüm veya
yaralanmalarÔnda i÷ kazasÔ hükümleri uygulanmakta ve
hiçbir hak alamamaktadÔrlar. BankayÔ veya çalÔ÷tÔôÔ kurumun güvenliôini saôlayan bu insanlarla, aynÔ i÷i yapan
güvenlik güçlerinin arasÔndaki fark giderilmelidir.

ÇalÔ÷ma sürelerine dikkat edilmemekte özel güvenlik
elemanlarÔ 12/36 vardiya sisteminde çalÔ÷tÔrÔlmaktadÔrlar.
õ÷ Kanunu ve çalÔ÷ma mevzuat hükümlerine dikkat
edilmemekte, esas i÷veren ÷artnamelere bunlarla alakalÔ
maddeler koymamaktadÔr. Örnek vermek gerekirse; bir
eleman rapor alÔrsa, mazeret izni alÔrsa veya yÔllÔk izin
kullanÔrsa esas i÷veren bunlarla alakalÔ bir ödemeyi ÷artnamelere koymadÔôÔndan alt i÷veren böyle bir durumda
personeli 12/36 vardiya sisteminden 12/24 sistemine geçirmektedir. Bu durumda personel fazla mesai yapmak
zorunda kalmakta ve mesai ücretleri hiçbir durumda
ödenmemektedir.

Özel güvenlik görevlilerinin bazÔlarÔ yaptÔklarÔ i÷ aynÔ
olmasÔna raômen farklÔ ücret almaktadÔrlar. Hâlbuki
Anayasaya göre aynÔ i÷e aynÔ ücret verilmesi esastÔr; bunlar düzeltilmelidir.

Ücretler asÔl i÷verence belirlenmekte ve asgari ücret
temel alÔnmaktadÔr.

4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunu özel güvenlik çalÔ÷anlarÔnÔn
durumlarÔna uymamaktadÔr. Özel güvenlik çalÔ÷anlarÔnÔn çalÔ÷ma ÷artlarÔnÔ düzenleyecek kapsamlÔ bir çalÔ÷ma
yapÔlarak BasÔn õ÷ YasasÔ veya Deniz õ÷ YasasÔ ÷eklinde
Özel Güvenlik õ÷ YasasÔ mutlaka çÔkartÔlmalÔdÔr.

Çoôu kurum yol ve yemek parasÔnÔ dikkate almamaktadÔr.

SilahlÔ güvenlik görevlilerine yÔpranma hakkÔ getirilmelidir.
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Kamu kurum ve kurulu÷larÔ ile özel sektörde çalÔ÷an
personel sanki ta÷eronun elemanÔ olarak görülmekte;
alacaôÔ olan ücret ve diôer sosyal haklarÔ kimin ödeyeceôi
konusunda sorun ya÷anmaktadÔr. Ta÷eron alacaôÔnÔ alamadÔôÔ gerekçesiyle ödememekte, kurum ise biz sözle÷meyi gerekçe göstermektedir. Özel güvenlik görevlileri
bu ÷ekilde alacaklarÔnÔ alamamaktadÔr.
Özel güvenlik sektöründe, özel güvenlik ÷irketleri kamu kurum ve kurulu÷larÔnda ihaleye girip hizmet
satÔn almaktadÔrlar. Böyle olunca bu i÷lerin tamamÔ asÔl
i÷verenin sorumluluôunda olmalÔdÔr. Örneôin bir kamu
kurumu özel güvenlik hizmetini 2005 yÔlÔndan beri özel
güvenlik ÷irketleri eliyle gördürmekte fakat çalÔ÷an personel aynÔ olmasÔna raômen birçok özel güvenlik ÷irketi
ihaleyi alÔp bÔrakmaktadÔr. Bu durumda çalÔ÷anlar sosyal
haklarÔnÔ (kÔdem tazminatÔ, ihbar tazminatÔ ve yÔllÔk izin
vb.) alamamaktadÔrlar.
KÔsaca özetlemek gerekirse:
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O

Amelelik yaptÔrÔlan özel güvenlik görevlileri,

O

öoförlük yaptÔrÔlan özel güvenlik görevlileri,

O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

Kanuna aykÔrÔ olarak para ta÷Ôma i÷inde çalÔ÷tÔrÔlan
güvenlik görevlileri,
Bu i÷leri yaparken vurulan güvenlik görevlileri,
Otellerde cankurtaranlÔk, ÷oförlük ve resepsiyon
elemanÔ olarak çalÔ÷tÔrÔlan özel güvenlik görevlileri,
Tramvay duraklarÔnda yaômurda, güne÷te hiçbir
korunak bulunmadan çalÔ÷tÔrÔlan özel güvenlik
görevlileri,
Büyük ÷ehirlerde belediyelerce korunaksÔz yerlerde çalÔ÷tÔrÔlan güvenlik görevlileri,
Büyük ÷ehir belediyeleri ve diôer birçok belediyede çalÔ÷an; özel günlerde ve cumartesi, pazar maçlarda ek görev yazÔlarak yol, yemek, fazla mesai
ücreti alamayan özel güvenlik görevlileri,
Özel sektörde 12 saat çalÔ÷tÔrÔlÔp 12 istirahat ettirilen özel güvenlik görevlileri,
HakkÔ olduôu halde yÔllÔk izin ve mazeret izni kullandÔrÔlmayan özel güvenlik görevlileri,
KÔdem tazminatÔndan kurtulmak isteyen i÷verenlerce hesabÔna para yatÔrÔlÔp bankadan çektirilip
elinden alÔnan özel güvenlik görevlileri,
Marketlerde koli ta÷Ôyan özel güvenlik görevlileri,

O

Sitelerde gece özel güvenlik gündüz kapÔcÔlÔk yapan özel güvenlik görevlileri, mevcut sorunlarÔn
sadece bazÔlarÔnÔ yansÔtmaktadÔr.

Örgütlenme çalÔ÷malarÔna gelince;
õ÷çiyi asÔl i÷veren konumundaki kamu kurum ve kurulu÷larÔna ait üst düzey yöneticiler ve alt i÷veren konumundaki güvenlik ÷irketleri ayrÔ ayrÔ tehdit etmektedir.
Özel güvenlik ÷irketleri 5188 sayÔlÔ Yasaya göre “Sizin
sendikalara üye olma hakkÔnÔz yok” diyerek özel güvenlik i÷çilerini kandÔrmaktadÔr. SendikamÔza üye olanlarÔn
öncelikle nöbet yerleri deôi÷tirilmektedir ve ula÷ÔmÔ en
zor yerlere gönderilmektedir.
Bu kadar büyük bir kitleye sahip özel güvenlik görevlileri maalesef sindirilmi÷ bir durumdadÔrlar.
Bu büyük kitleyi örgütlemek adÔna 2011 yÔlÔnÔn sonlarÔnda kurulan Güvenlik-õ÷ SendikasÔ özel güvenlik görevlilerini örgütlemeye ba÷lamÔ÷tÔr.
Örgütlenme çalÔ÷malarÔnda asÔl i÷veren ve alt i÷veren i÷çilerimizi ayrÔ ayrÔ tehdit etmektedir. ÇalÔ÷anlarda
“Sendikaya üye olursam i÷ten atÔlÔrÔm” korkusu ve endi÷esi maalesef çokça ya÷anmaktadÔr; ama çalÔ÷an karde÷lerimize konu anlatÔldÔôÔnda kendilerinin haklarÔnÔ
koruyup kollayacak bir sendikanÔn varlÔôÔndan heyecan
duymaktadÔrlar.
Özel güvenlik çalÔ÷anlarÔnÔn haklarÔnÔ koruyacak,
toplu i÷ sözle÷meleri ile çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn ve i÷ güvencesinin saôlanacaôÔ günlerin çok uzakta olmadÔôÔ yapmÔ÷
olduôumuz çalÔ÷malarda da görülmektedir. Güvenlik-õ÷
SendikasÔ olarak özel güvenlik görevlilerinin sesi olmaya
çalÔ÷acaôÔz.
Bu çalÔ÷malar esnasÔnda Türkiye’nin her yerinden bizimle birlikte olup sendikamÔza üye olup bize güç verenlerin sayÔsÔ bütün olumsuzluklara ve baskÔlara raômen
çÔô gibi büyümektedir.
ArtÔk, Güvenlik-õ÷ (Tüm Özel Güvenlik ve Hizmet
õ÷çileri SendikasÔ) bünyesinde örgütlenen özel güvenlik görevlileri haklarÔnÔn aranmasÔ ve korunmasÔnda bo÷
durmayacak ses getirecek eylem ve çalÔ÷malara hÔzlÔ bir
÷ekilde devam edecektir.
ArtÔk 400 bin ki÷ilik koca bir kitleyi harekete geçirecek bir kÔvÔlcÔmÔ çakmÔ÷ bulunmaktadÔr. Ate÷in yanmasÔ için öce kÔvÔlcÔm gereklidir o kÔvÔlcÔm 400 bin özel
güvenlik görevlisinin katkÔsÔ ile çok kÔsa bir sürede ate÷
olacaktÔr.
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portif faaliyetler son yüzyÔlda önemli ölçüde büyümü÷ ve profesyonelle÷mi÷tir. Sporun bir sektör
haline gelmesi, ba÷langÔçta dernek niteliôi ta÷Ôyan
kulüplerin ÷irketle÷mesine ve i÷adamlarÔnÔn da bu ÷irketlere ilgi duymasÔna yol açmÔ÷tÔr. Sektörün i÷verenleri
kulüpler ve kulüp sahipleri iken; sporcular diôer çalÔ÷anlarla beraber sektörün i÷çileridir. Ancak profesyonel spor
sektörü sadece i÷çi ve i÷verenlerden ibaret deôildir. Spor
federasyonlarÔ, seyirciler/taraftarlar, medya ve yayÔncÔ
kurulu÷lar da sektörün i÷leyi÷inde büyük önem ta÷ÔmaktadÔrlar.
Profesyonel spor, deôi÷en dünyada gerçek anlamda
yükselen, her geçen gün popülaritesi artan bir alandÔr.
Popülaritenin artÔ÷Ônda en önemli katkÔ, bu deôeri yaratan sporcularÔndÔr. Sporcular tabi olduklarÔ kulüplerin
i÷çileri olmak dolayÔsÔyla i÷verenleri ile menfaat çatÔ÷masÔ içindedirler. SporcularÔn ekonomik ve sosyal menfaatleri kendileri tarafÔndan korunabileceôi gibi, üye olabilecekleri mesleki örgütlerce örneôin sendikalarca da korunabilir. Dünya üzerindeki uygulamalara bakÔldÔôÔnda bu
korumanÔn yaygÔn olarak sendikalarca gerçekle÷tirildiôini söylemek mümkündür.

ekonomik güç dolayÔsÔyla, kendi spor dallarÔnÔn önemli
aktörleri arasÔnda yer almaktadÔrlar.
Spor tarihinde bilinen en eski profesyonel sporcu
sendikasÔ 1885’de Amerika’da kurulan Beyzbol OyuncularÔ SendikasÔ’dÔr. Bunu takiben 1946 yÔlÔnda Major
Ligi Beyzbol OyuncularÔ SendikasÔ (MLBPA) kurulmu÷tur. 1956’da Amerikan Futbol Ligi OyuncularÔ SendikasÔ
(NFLPA); 1957’de Ulusal Hokey Ligi OyuncularÔ SendikasÔ (NHLPA); 1964’de Amerikan Ulusal Basketbol
(NBA) OyuncularÔ SendikasÔ (NBPA) kurulmu÷tur.3
Kara AvrupasÔ’na bakÔldÔôÔnda, profesyonel sporda
sendikala÷ma ile ilgili bilinen en ba÷arÔlÔ örnek õngiliz
Profesyonel Futbolcular SendikasÔdÔr (PFA). 1907’de
kurulan ve kurulu÷undan bu yana faaliyetini sürdüren
en eski sporcu sendikasÔ olan PFA, elde ettiôi bilgi birikimi ile birçok sporcu sendikasÔna örnek olmu÷tur. PFA
dÔ÷Ônda, Fransa’da Profesyonel Futbolcular Ulusal SendikasÔ (UNFP); Almanya’da Almanya Futbol OyuncularÔ
SendikasÔ (VdV); õtalya’da õtalya Futbolcular SendikasÔ
(AIC) önemli ve güçlü sendikalardÔr.4

Tarihçe

Ülkemizde profesyonel sporda sendikala÷ma ile ilgili
ilk örnek 31 MayÔs 1965’de kurulan Profesyonel Futbolcular SendikasÔdÔr. Dönemin özgürlükçü ortamÔnda 12
ki÷i tarafÔndan kurulan sendika 1966’da ilk genel kurulunu yapmÔ÷, 1969 yÔlÔndaki genel kurulda sendikanÔn
adÔ Türkiye Profesyonel Futbolcular, Antrenörler, Menajerler ve Moniterler SendikasÔ olarak deôi÷tirilmi÷tir.
ÇalÔ÷ma BakanlÔôÔ verilerine göre 1971 yÔlÔ itibarÔyla sendikanÔn üye sayÔsÔ 187’ye ula÷mÔ÷tÔr. Üye sayÔsÔnÔ 1974
yÔlÔ itibariyle 378’e yükselten sendika, 1975 yÔlÔnda yaptÔôÔ genel kurulda adÔnÔ Futbol-õ÷ (Türkiye Futbolcular,
Antrenörler, Masörler SendikasÔ) olarak deôi÷tirmi÷tir.
Sendika aynÔ yÔl TÜRK-õö’e üye olmu÷tur. Futbol-õ÷ SendikasÔ 1976 yÔlÔnda üye sayÔsÔnÔ en üst düzeye çÔkarmÔ÷
ve 440 üyeye ula÷mÔ÷tÔr. SendikanÔn son (olaôanüstü)
genel kurulunun yapÔldÔôÔ 1979 yÔlÔnda ise 290 üyesi bulunmaktadÔr.

Bir yazara göre, “sporcu sendikalarÔ profesyonel takÔm sporlarÔ kadar eskidir”.2 Bu ifade ABD için doôrudur.
Bugün ABD’de “dört büyük spor” olarak nitelenen beyzbol, futbol, basketbol ve hokey dallarÔnda kurulu sporcu
sendikalarÔ, hem saygÔnlÔklarÔ ve hem de sahip olduklarÔ

Futbol-õ÷ SendikasÔnÔn faaliyetleri 12 Eylül 1980’de
diôer sendikalar gibi durdurulmu÷; sendika 2821 SayÔlÔ
Sendikalar Kanununun 51.maddesi gereôi tüzük deôi÷ikliklerini yapmadÔôÔ ve genel kurulunu toplamadÔôÔ gerekçesi ile 23 Eylül 1984 tarihinde münfesih sayÔlmÔ÷tÔr.5

Profesyonel sporda sendikala÷ma1 ülkemiz açÔsÔndan
ilgi çekici bir geli÷me göstermi÷tir. Avrupa ülkelerinin
tersine ülkemizde bu alanda ciddi, katÔlÔmcÔ ve büyük bir
olu÷uma rastlanmamaktadÔr. Bunda bir yanda ülkemizdeki sendikal bilincin dü÷üklüôü, diôer yandan “sporcularÔn sendikaya ihtiyaç duymayacaôÔ” dü÷üncesinin etkili
olduôu söylenebilir. Ancak profesyonel spor alanÔnda ya÷ananlar, özellikle sporcularÔn sendikaya ihtiyacÔ olmadÔôÔ fikrinin gerçeôi yansÔtmadÔôÔnÔ göstermektedir. Zira,
dünyanÔn en çok kazanan sporcularÔ, en yüksek deôeri
bulunan liglerin mensuplarÔnÔn tamamÔna yakÔnÔ sendikalÔdÔr.
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Futbol-õ÷ SendikasÔnÔn çalÔ÷malarÔ ile ilgili birkaç
küçük gazete kupürü dÔ÷Ônda elde yazÔlÔ bir belge bulunmamakta; üyesi bulunduôu TÜRK-õö ar÷ivinde dahi
Futbol-õ÷’e ili÷kin herhangi bir belgeye rastlanmamaktadÔr.6 Faaliyetleri konusunda yeterli bilgiler edinilemeyen
Futbol-õ÷ SendikasÔnÔn 15 yÔl gibi kÔsa bir sürede 13 kez
Genel Kurul yapmÔ÷ olmasÔ, oldukça hareketli ve çalkantÔlÔ bir sendika olduôu dü÷üncesini yaratmaktadÔr.
Futbol-õ÷ SendikasÔnÔn o dönemdeki faaliyetleri arasÔnda
sezon ba÷Ônda sendika hesabÔna maç tertiplemek, futbolculardan ve diôer üyelerden aidat kesmek, futbolcu iken
sakatlananlarÔ tedavi ettirmek ve ihtiyaç duyanlara aylÔk
baôlamak sayÔlabilir.
Futbol-õ÷ SendikasÔnÔn faaliyet gösterdiôi dönemde
yeterli ba÷arÔyÔ elde ettiôini söylemek güçtür. Bunun birçok sebebi vardÔr. Sebeplerden bir tanesi kulüplerin o
dönemde ÷irket ve dolayÔsÔyla i÷veren olmamasÔ, dernek
statüsü ile yönetilmesidir. Bu durum futbolda endüstriyel ili÷kiler düzeninin kurulmamasÔna yol açmÔ÷tÔr. Bir
diôer sebep ise sporda sendikala÷ma faaliyetlerine duyulan ilginin azlÔôÔ ve sendikala÷ma konusunda aktif olan
sporculara yönelik olumsuz tavÔrlardÔr.7
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Futbol-õ÷ SendikasÔ dÔ÷Ônda ayrÔca 1970’li yÔllarda faaliyet gösteren Amatör Sporcular Derneôi’nin sporcularÔ
örgütlemek için çalÔ÷malar yürüttüôü ve 1975 yÔlÔ itibarÔyla 70 bin sporcuyu bünyesinde topladÔôÔ ileri sürülmektedir. Dernek, 12 Eylül 1980’de kapatÔlmÔ÷tÔr.8
Ülkemizde sporda sendikala÷ma ile ilgili son geli÷me 2009 yÔlÔnda ya÷anmÔ÷tÔr. 2009 yÔlÔnda eski futbolcu
Metin Kurt önderliôinde kurulan Spor-Sen ilk genel kurulunu Eylül 2010’da gerçekle÷tirmi÷tir. Genel kurulda
ba÷kanlÔôa Kemal SalahioôullarÔ seçilmi÷tir. Tüzüôüne
göre sendikanÔn temel amacÔ, “Emeôin en yüce deôer olduôu ilkesi ile spor emekçilerinin haklarÔnÔn güvencesini
spora ve sporcuya özgün ko÷ullarÔn bilimsel yöntemlerle deôerlendirildiôi bir Spor õ÷ YasasÔ’nÔn çÔkarÔlmasÔna
katkÔda bulunmak, bunun için kurumla÷mÔ÷ spor yapÔlarÔnda çalÔ÷an emekçilerin ekonomik, demokratik ve
sosyal haklarÔnÔ savunmak, geli÷tirmek ve güvence altÔna
almak; Spor õ÷ YasasÔ’nÔn çÔkartÔlmasÔnÔn saôlanmasÔ hedefiyle uluslararasÔ i÷çi sÔnÔfÔnÔn bir parçasÔ olarak tüm
gücüyle mücadele etmektir”. Olanca iyi niyetli çabaya
kar÷Ôn Spor-Sen’in henüz yeterli üye sayÔsÔna ula÷tÔôÔnÔ
söylemek güçtür.9
Bugün için ülkemizde sporda örgütlenmeyle ilgili bir
ba÷ka olu÷um da Profesyonel Futbolcular Derneôidir. Az
sayÔdaki futbolcu bu dernek bünyesinde örgütlenme ve
sorunlarÔna çözüm bulmaya çalÔ÷maktadÔrlar.

Avrupa’dan Bir Örnek
õngiliz Profesyonel Sporcular SendikasÔ PFA,
1907’deki kurulu÷undan bu yana, hala faaliyette bulunan en eski sporcu sendikasÔdÔr. PFA yÔllar boyunca
Britanya AdalarÔnda benzer örgütlenmelere, hem deneyimleriyle ve hem de moral desteôiyle önemli katkÔlarda
bulunmu÷tur.
PFA’in tarihi incelendiôinde pek çok önemli ba÷arÔ
ve üyeleri adÔna kazanÔmlar dikkati çeker. PFA’e profesyonel ve profesyonelliôe aday tüm futbolcular üye
olabilmektedir. Ancak, PFA sadece üyelerine deôil, profesyonel sporculuk ya÷amÔ sona ermi÷ eski üyelerine de
hizmet sunduôu için faaliyet alanÔ ve üye potansiyeli oldukça yüksektir. PFA’in, bugün için 4000’e yakÔn üyesi
bulunmaktadÔr. Sendika, õngiliz Sendikalar Kongresine
(Trade Unions Congress-TUC) üyedir.
PFA’in üst yönetiminde görev alanlarÔn tamamÔna
yakÔnÔ eski futbolculardandÔr. PFA, ülke genelinde yüzde 36 olan sendikala÷ma oranÔna kar÷Ôn, kendi faaliyet
alanÔnda neredeyse yüzde 100’lük orana ula÷an önemli
bir örnektir. Bunun sebebi bir yandan PFA’in ba÷arÔlÔ ve
günümüz gerçeklerine uygun faaliyetleri iken, diôer yandan 1907’deki felsefenin sürdürülmesidir. SendikanÔn
1907’deki “endüstri ili÷kileri alanÔnda üyelerini temsil
görevi” bugün de temel bir felsefe olarak tüm faaliyetlerinde kendini göstermektedir.10 Üyelik oranÔnÔn bu
kadar yüksek olu÷u PFA’in faaliyetlerinde daha rahat ve
cesur hareket etmesini saôlamaktadÔr. Bu durum bir yandan PFA’i daha güçlü kÔlarken, diôer yandan PFA üyeliôinin bir “sosyal norm” haline gelmesine yol açmakta,
üyelik tüm profesyonel ve yarÔ profesyonel futbolcular
bakÔmÔndan uyulan bir sosyal norma dönü÷mektedir.11
PFA’in temel politikasÔ üyelerini korumak ve onlara hizmet etmektir. Bu anlamda PFA’in bir sendika olmak dolayÔsÔyla endüstri alanÔndaki imkânlarÔ iki temel amaçla
kullanÔlmaktadÔr. PFA bir yandan bireysel olarak futbolcularÔn ihtiyaçlarÔnÔ gözetirken, öte yandan kolektif
olarak da profesyonel futbol endüstrisini korumakta ve
sektöre hizmet etmektedir.
PFA, bugüne kadar hiç grev uygulamasÔna gitmemi÷;
ABD’deki örneklerin tersine agresif olmayan ÔlÔmlÔ bir
politika izlemeyi tercih etmi÷tir. PFA’in ÔlÔmlÔ politikalarÔna raômen 2001 yÔlÔnda TV yayÔn gelirleri sebebiyle
ya÷anan uyu÷mazlÔkta grevin e÷iôinden dönülmü÷; uyu÷mazlÔk son anda anla÷ma ile sonuçlanmÔ÷tÔr.12
PFA, 100 yÔlÔ a÷an tarihinde hiç toplu i÷ sözle÷mesi
yapmamÔ÷tÔr. Ama buna raômen, belirtilen tarihsel sü-
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reçte, uyguladÔôÔ stratejik endüstri ili÷kileri yönetimi sayesinde üyelerine önemli haklar saôladÔôÔ da açÔktÔr.
PFA’in, üyelerine yardÔm amacÔyla kurduôu “YardÔmla÷ma Fonu”, “Kaza SigortasÔ Fonu”, “Oyuncular Nakit
YardÔm PlanÔ” ve “Emeklilik PlanÔ” çok önemli örneklerdir. SendikanÔn üyelerine dönük kurumsal bir hizmeti de
“finansal danÔ÷manlÔk” yapmaktÔr.
PFA’in eôitim alanÔnda da birçok faaliyeti bulunmaktadÔr. Bunlar arasÔnda, “Eôitim Fonu”, “FutbolcularÔn
õleri Eôitimi ve Mesleki Eôitimi ProgramÔ”, “Gençlik Eôitimi PlanÔ” sayÔlabilir.
PFA’in en önemli gelir kaynaôÔ televizyon yayÔnlarÔndan aldÔôÔ paylardÔr. Bunun yanÔnda üyelik aidatlarÔ, baôÔ÷lar ve menkul-gayrimenkul gelirleri de PFA’in finansal durumuna katkÔlar saôlamaktadÔr.
PFA, TV yayÔnlarÔndan gelir elde etme hakkÔna sahip
olmakla çok önemli bir parasal kaynak yaratmÔ÷, fÔrsatÔ
iyi deôerlendirmi÷tir. YaratÔlan parasal kaynak ba÷ta üyeler olmak üzere, sektörün ihtiyaçlarÔ için kullanÔlmÔ÷ ve
böylece PFA sempatisi olu÷mu÷tur. Bir yandan futbolcular için sosyal, ekonomik, finansal ve hukuksal yardÔm
olanaklarÔ; diôer yandan zor durumdaki kulüplere finansal destekler saôlanmÔ÷tÔr.
õngiltere’nin, endüstri ili÷kilerinin önem ve anlamÔnÔ
bilen demokratik bir ülke olmasÔ PFA’in ba÷arÔsÔnda etkili olmu÷tur. PFA yönetiminin rasyonel, demokratik ve
÷effaf olmasÔ PFA’e olan güveni artÔrmÔ÷tÔr. Rasyoneldir,
çünkü yöneticileri arasÔnda sorunlarÔ bilen eski sporcular
ve yöneticiliôi bilen profesyoneller vardÔr. Demokratiktir, çünkü her üye, delege veya yönetici olabilir. öeffaftÔr,
çünkü iyi bir iç ve dÔ÷ denetim mekanizmasÔna 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 kurmaktadÔrlar.13
Türkiye’de Durum
Ülkemizde profesyonel sporda sendikala÷maya ili÷kin sorunlar, genel anlamda sendikala÷maya ili÷kin sorunlardan farklÔ deôildir. Bu sorunlarÔn ba÷Ônda sendikal
bilinç gelmektedir. Gerçek sendikala÷ma oranÔnÔn yüzde
10-20’ler arasÔnda seyrettiôi dü÷ünülürse, profesyonel
sporda sendikala÷manÔn neden gerçekle÷mediôi ya da
zayÔf kaldÔôÔ sorusuna cevap verilebilir.
Sendikal bilinç dÔ÷Ôndaki bir sorun da i÷veren kesiminin sendikalara bakÔ÷ÔdÔr. Çoôu i÷veren olan ve hatta
büyük i÷veren niteliôi ta÷Ôyan spor kulübü yöneticilerinin sendikal faaliyete olumlu bakmayacaklarÔ açÔktÔr.

Geçmi÷te ya÷anan örnekler de, sendikal faaliyeti ba÷latan
sporcularÔn ne tür muamelelere maruz kaldÔklarÔnÔ göstermektedir.
Üçüncü bir sorun “sporcularÔn sendikaya ihtiyaç
duymayacaôÔ” dü÷üncesidir. Ba÷ta da belirttiôimiz gibi
bu dü÷ünce belki yÔldÔz sporcular için geçerlidir; yoksa
diôer sporcular için sendika ciddi bir gereksinimdir. Öte
yandan sporda “yÔldÔz” olma dönemi kÔsadÔr; kaldÔ ki,
yurtdÔ÷Ô örnekleri yÔldÔz olsun olmasÔn tüm sporcularÔn
sendikaya üye olduôunu, bunun bir “sosyal norm” haline geldiôini ve tüm sporcularÔn sendikaya üye olmak
dolayÔsÔyla ciddi kazanÔmlar elde ettiôini göstermektedir.
Hukuksal Temeller
4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunu, bu Kanununun sporcular
hakkÔnda uygulanmayacaôÔnÔ açÔk bir biçimde ortaya
koymu÷tur (m.4/1-g).14 õ÷ Kanununun sporcular hakkÔnda uygulanmÔyor olmasÔ spor faaliyetlerinin õ÷ Kanunu
kapsamÔ dÔ÷Ôna çÔkarÔlmasÔ anlamÔna gelmemektedir. Kanundan istisna edilen, sadece profesyonel sporculardÔr.
Yoksa sporla ilgili diôer çalÔ÷anlar, örneôin teknik direktörler, antrenörler, malzemeciler, masörler ve benzerleri
i÷ (hizmet) sözle÷mesi ile çalÔ÷Ôyor olmak ko÷ulu ile õ÷
Kanununa tabidirler15 ve YargÔtay da bu görü÷ü kararlarÔnda açÔkça ortaya koymaktadÔr.16
õ÷ Kanununun profesyonel sporcularÔ uygulama alanÔ
dÔ÷Ôna çÔkarmasÔ, onlarÔn “i÷çi” olma niteliklerini ortadan kaldÔrmamaktadÔr. õ÷ Kanununa göre “bir i÷ sözle÷mesine dayanarak çalÔ÷an gerçek ki÷iye i÷çi denir” (õ÷ K.
m.2/1). Profesyonel sporcular, i÷ sözle÷mesi ile çalÔ÷tÔklarÔndan hukukun gereôi olarak i÷çi niteliôi kazanÔrlar.
õ÷ Kanunu kapsamÔ dÔ÷Ônda tutulan profesyonel sporculara kural olarak Borçlar Kanununun hizmet akdine17
ili÷kin hükümleri (m.313 vd.) uygulanÔr. Ancak bir spor
dalÔnÔn federasyonu da kendi profesyonel sporcularÔnÔn
i÷ sözle÷meleri yapÔlÔrken uyulacak kurallarÔ düzenleyebilir. Nitekim Türkiye Futbol Federasyonu, 3813 sayÔlÔ
Kurulu÷ Kanununun 30. maddesine dayanarak çÔkarttÔôÔ
“Profesyonel Futbol TalimatÔ” ile18 profesyonel futbolcularla yapÔlacak i÷ sözle÷melerine ili÷kin hükümler getirmi÷tir. O halde i÷çi niteliôini ta÷Ôyan profesyonel sporcularÔn i÷ ili÷kileri õ÷ Kanununa tabi olmayacak; bunlarÔn
i÷ sözle÷meleri öncelikle ve eôer varsa kendi federasyonlarÔnca düzenlenmi÷ (kanun, tüzük ve benzerlerine uygun) talimatlara tabi olacaktÔr. Eôer federasyonca düzenlenmi÷ bir talimat yoksa ya da talimatla ilgili bir hukuki
bo÷luk doôarsa bu durumda devreye Borçlar Kanununun
hizmet akdine (i÷ sözle÷mesine) ili÷kin hükümleri girecek ve uygulanacaktÔr.19
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Bireysel i÷ hukuku bakÔmÔndan varÔlan bu sonuç, toplu i÷ hukuku ve özellikle Sendikalar Kanunu yönünden
de geçerlidir. Sendikalar Kanunu da profesyonel sporcularÔ i÷çi saymakta ve profesyonel sporcularÔn i÷çi sendikalarÔ kurmalarÔna veya kurulmu÷ sendikalara üye olmalarÔna herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadÔr. Son
olarak belirtelim ki, i÷çi sayÔlan profesyonel sporcuyu
istihdam ettikleri için i÷veren sayÔlan spor kulüplerinin,
i÷veren sendikasÔ kurmalarÔ ya da bir i÷veren sendikasÔna
üye olmalarÔ mümkündür.20
Bu arada belirtmek gerekir ki, profesyonel sporcular
Sosyal Sigortalar Kanununun kapsamÔ dÔ÷Ôna çÔkarÔlmadÔôÔndan, profesyonel sporcularÔn tümü 5510 sayÔlÔ Sosyal Sigortalar ve Genel SaôlÔk SigortasÔ Kanunu anlamÔnda (m.4/I-a) sigortalÔ sayÔlmaktadÔrlar.21
Sendikan×n Kuruluçu ve åçkolu Sorunu
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2821 sayÔlÔ Sendikalar Kanununa göre, i÷çi sendikalarÔ, i÷kolu esasÔna göre ve Türkiye çapÔnda faaliyette
bulunmak amacÔyla, bu i÷kolundaki i÷yerlerinde çalÔ÷an
i÷çiler tarafÔndan kurulur. Bir i÷kolunda birden fazla sendika kurulabilir. “Meslek” ve “i÷yeri” esasÔna göre i÷çi
sendikasÔ kurulamaz (m.3).
Sendikalar Kanununda i÷koluna göre sendikala÷ma
ilkesi benimsendiôine göre, sporla ilgili bir sendika belirli bir i÷kolunda kurulmak zorundadÔr. Ancak, ne i÷kollarÔnÔ sÔralayan 2821 sayÔlÔ Sendikalar Kanunu m.60 ve ne
de bu Kanuna dayalÔ olarak çÔkarÔlan õ÷kollarÔ Tüzüôü,
“Spor” i÷kolu isimli bir i÷koluna yer vermi÷ deôildir.
Profesyonel sporla ilgili bir sendikanÔn ülkemizde
hangi i÷kolunda kurulabileceôine dair üç görü÷ bulunmaktadÔr. Bu görü÷lerden ilkine göre profesyonel sporcu
sendikasÔ “genel i÷ler” i÷kolunda kurulabilir (S.K. m.60;
õ÷kollarÔ Tüz. sÔra no: 28).
õkinci görü÷e göre, spor alanÔnda faaliyet gösterecek
bir sendikanÔn kurulmasÔ dü÷ünülebilecek bir ba÷ka i÷kolu ise aynÔ Tüzüôün 25. sÔrasÔnda yer alan “Konaklama
ve Eôlence Yerleri” i÷koludur.
Profesyonel sporla ilgili bir sendikanÔn kurulacaôÔ
i÷kolu ile ilgili üçüncü bir görü÷ ise bu alanda yeni bir
“spor” i÷kolu düzenlenmesinin saôlanmasÔdÔr.
Profesyonel sporla ilgili bir sendikanÔn kurulabileceôi i÷koluna ili÷kin ki÷isel görü÷ümüze göre; en azÔndan
bugünkü yasal düzenlemeler kar÷ÔsÔnda bir profesyonel
sporcu sendikasÔnÔn 25 No’lu “konaklama ve eôlence
yerleri” i÷kolunda kurulmasÔ gerekir. Zira, böylesi bir
alanÔ genel i÷ler gibi çok geni÷ kapsamlÔ bir i÷koluna terk

etmek, aslen dar bir kesime hizmet verecek sendikayÔ
geni÷ kesimlere açmak anlamÔna gelecektir. õkincisi, bu
yönde ÇSGB tarafÔndan yapÔlmÔ÷ eski tarihli bir idari tespit kararÔ bulunmaktadÔr ve bu karar bir hareket noktasÔ
olu÷turabilir.22 Üçüncüsü õ÷kollarÔ Tüzüôü’nde “spor”
ifadesi sadece 25. No’lu i÷kolu için kullanÔlmÔ÷tÔr. Dördüncüsü ise, Avrupa’daki benzer sendikalarÔn da eôlence
sektörü (i÷kolu) içinde deôerlendirilmesidir; zira, profesyonel spor sektörü ile üretilen ürün eôlencedir. Tüm
bunlar birlikte deôerlendirildiôinde, olasÔ bir profesyonel
sporcu sendikasÔnÔn, 25. No’lu “konaklama ve eôlence
yerleri” i÷kolunda faaliyette bulunmak üzere kurulmasÔ
ve Tüzüôünü bu yönde düzenlemesi yerinde olacaktÔr.
2009’da faaliyete ba÷layan Spor Emekçileri SendikasÔ, Spor-Sen de Sendikalar Kanununun 60. maddesinde
tanÔmlanan ve 25. sÔrada yer alan, konaklama ve eôlence
yerleriyle açÔk ve kapalÔ spor yerlerinde tüm çalÔ÷anlarÔ
kapsayan, spordaki emekçilerin sendikasÔ olarak kurulmu÷tur (Tüz.m.3).
KanÔmÔzca, konunun hukuka uygun biçimde çözümünde en saôlÔklÔ yol yeni bir “spor” i÷kolunun olu÷turulmasÔ ve tüm spor çalÔ÷anlarÔnÔn bu i÷kolunda kurulacak sendika/sendikalarda örgütlenmesi olacaktÔr.
Sendikaya Üyelik
Sendikalar Kanununun kabul ettiôi, i÷koluna göre
sendikala÷ma ilkesinin bir gereôi olarak, profesyonel
sporla ilgili sendikaya, bu sendikanÔn kurulduôu i÷kolunda çalÔ÷an ve Sendikalar Kanunu anlamÔnda i÷çi sayÔlanlar23 üye olabileceklerdir. Böylece, ilgili i÷kolunda
çalÔ÷an ve özellikle profesyonel sporla ilgili i÷çi niteliôini
ta÷Ôyan herkes; sporcu, antrenör, malzemeci, kulüp hekimi, kulüp muhasebecisi olduôuna bakÔlmaksÔzÔn söz
konusu sendikaya üye olabilecektir.
Ekleyelim ki, sporla ilgili bir i÷yerinde; örneôin bir
spor kulübündeki i÷çiler spor dÔ÷Ônda ve yardÔmcÔ bir
i÷te çalÔ÷salar bile i÷yerinin baôlÔ olduôu i÷kolunda kurulu sendikaya üye olabileceklerdir. (S.K.m.22/1). 2009’da
kurulan Spor-Sen de kurumla÷mÔ÷ spor sektöründeki
tüm emekçileri sendikaya üye yapmaktadÔr (Tüz. m.5).
Sendikan×n Gelir ve Giderleri
KanÔmÔzca spor alanÔnda örgütlü bir sendikanÔn gereôi gibi faaliyette bulunabilmesi için mutlaka TV yayÔn
gelirlerinden pay almasÔ gerekir. Zira, belirttiôimiz nitelikte bir i÷çi/sporcu sendikasÔnÔn üye sayÔsÔ son derece
sÔnÔrlÔ olacaktÔr. õkincisi bu sendikanÔn kÔsa vadede bir
toplu i÷ sözle÷mesi yapma veya yetki alma ihtimali za-
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yÔf olduôundan aidat gelirleri oldukça dü÷ük olacaktÔr.
Ba÷langÔçta bazÔ yardÔm ve baôÔ÷ gelirleri bulunsa bile,
zaman içinde bunlarÔn erimesi kaçÔnÔlmazdÔr. DolayÔsÔyla TV yayÔn gelirlerinden ve ayrÔca yasal bahis oyunlarÔ
gelirlerinden belli bir pay almak gibi sürekli bir gelire
sahip olmak, belirttiôimiz sendikanÔn ya÷amasÔ ve faaliyetlerini sürdürmesi için önemli bir ko÷uldur. Nitekim,
BatÔ’daki örnekler dikkate alÔndÔôÔnda sporcu sendikalarÔnÔn bu gelir için çok ciddi mücadeleler verdikleri ve bu
gelir sayesinde önemli ba÷arÔlara imza attÔklarÔ görülür.24
Belirtelim ki, diôer gelirler dÔ÷Ônda, sendikanÔn TV
yayÔn ve yasal bahis oyunlarÔ gelirlerinden pay almasÔnda
büyük zorluklar ya÷anacaôÔ dü÷ünülebilir. FederasyonlarÔn ve kulüplerin çok büyük bir kaynak olan bu gelirlerden bir sporcu sendikasÔna pay verme konusunda
çok da istekli davranmayacaôÔ açÔktÔr. Ancak, sendikanÔn
ya÷amasÔ için ya÷amsal önemi olan yayÔn ve bahis gelirlerinden pay alma konusunda ÔsrarcÔ olunmalÔ ve endüstri
ili÷kileri sisteminin saôladÔôÔ tüm olanaklar devreye sokulmalÔdÔr.
Ülkemizde mevcut tek örnek olan Spor-Sen’in tüzüôüne göre, sendikaya kayÔtlÔ üyelerin ödeyeceôi aylÔk
aidat tutarÔ, amatör sporcularda 10 TL. profesyonel sporcularda 100 TL. ayrÔca bu kurumlarda çalÔ÷an üyelerde
25 TL.’dir. SendikanÔn diôer gelirleri arasÔnda dayanÔ÷ma
aidatlarÔ, Sendikalar Kanununa göre yapÔlacak faaliyetler
ile eôlence, konser gibi faaliyetlerden saôlanacak gelirler,
baôÔ÷lar, malvarlÔôÔ gelirleri vb.dir.
Sendikan×n Faaliyetleri
Sendikalar Kanununda yer alan ve sporla ilgili sendikanÔn gerçekle÷tirebileceôi faaliyetlerden özellikle
üyelerine adli yardÔmda bulunma (m.33/1), üyelerin bo÷
zamanlarÔnÔ geçirmeleri için imkanlar saôlama (m.33/3);
üyelerince kurulacak sandÔklara ve kooperatiflere yardÔmcÔ olma ve kredi verme (m.33/4-5); üyelerinin mesleki eôitim, bilgi ve tecrübelerini arttÔrmak için çalÔ÷ma
(m.33/6) ve saôlÔk, spor ve rehabilitasyon tesisleri kurma
ve ayrÔca doôal afetlerde ayni veya nakdi yardÔmlarda bulunma (m.33/8) gibi faaliyetler çok dikkat çekicidir.
Ülkemizde faaliyet gösterecek bir sporcu sendikasÔnÔn faaliyet alanÔ bu hüküm sayesinde olabildiôince
geni÷lemi÷tir. Hatta kanÔmÔzca bu hükümle sendika,
Avrupa’daki benzerlerinin, örneôin PFA’in yaptÔôÔ tüm
faaliyetleri gerçekle÷tirebilecektir. Sendika bu hüküm
sayesinde üyelerine teknik direktörlük, menajerlik eôitimi sunabilecek; bir yardÔmla÷ma sandÔôÔ olu÷turabilecek
ya da buna destek olabilecek; üyelerinin eôitimi için bir
fon ayÔrabilecek hatta federasyonlarla i÷birliôi yaparak

spor sektörünün geli÷imine yönelik faaliyetlerde de bulunabilecektir. BunlarÔn yanÔnda doôal afetlerde yapacaôÔ
ayni ve nakdi yardÔmlarla kamuoyunda sempati de toplayabilecektir. Sendikalar Kanununun belirtilen hükmü
sÔnÔrlayÔcÔ olmadÔôÔ için, sendikanÔn kendisi de medyada
faaliyet gösterebilecek; kamuoyunun ilgisini toplumsal
konulara çekebilecektir. Özellikle ünlü ve popüler üyelerini kullandÔôÔ takdirde, sendikanÔn bu faaliyetlerde
ba÷arÔ kazanacaôÔna ku÷ku yoktur.
Sporla ilgili sendikanÔn toplu i÷ sözle÷mesi yapmasÔna herhangi bir engel bulunmamaktadÔr. DolayÔsÔyla
belirtilen nitelikteki bir sendika, TõSGLK’da yer alan
ko÷ullarÔ saôladÔôÔ takdirde toplu i÷ sözle÷mesi yapabilecektir. Hatta, toplu i÷ sözle÷mesinin yapÔlmasÔ sÔrasÔnda uyu÷mazlÔk çÔkmasÔ halinde de grev ve hatta lokavta
ba÷vurulmasÔ söz konusu olabilecektir. Belirtelim ki,
Avrupa’daki sporcu sendikalarÔ da faaliyetlerini daha
çok üyelerine yönelik olarak gerçekle÷tirdiklerinden, bu
ülkelerde de sendikalarÔn toplu i÷ sözle÷mesi yapmalarÔna veya greve gitmelerine pek rastlanmamaktadÔr. Bu
sendikalar, federasyonlar ve kulüplerle genellikle spor
sektörü ya da bran÷ÔnÔn sorunlarÔ ve çalÔ÷ma ko÷ullarÔna ili÷kin genel/çerçeve nitelikli sözle÷meler yapmaktadÔrlar. Bu tür çerçeve sözle÷meler ülkemiz açÔsÔndan da
yararlÔ olabilir.
Sonuç
Tüm dünyada olduôu gibi ülkemizde de profesyonel
spor alanÔnda ciddi bir endüstrile÷me süreci ya÷anmaktadÔr. Sektörün kazancÔnÔn profesyonel sporu üreten sporcular ile onlarÔ yöneten kulüpler arasÔnda payla÷ÔlmasÔ
önemli bir sorundur. Bugün için belirtilen gelirin payla÷ÔmÔ sürecinde birkaç yÔldÔz sporcu dÔ÷Ônda belirleyici
olan kulüpler/lig yönetimleri iken, yakÔn gelecekte sporcularÔn da paylarÔnÔ arttÔrma ve ili÷kide söz sahibi olma
taleplerini ortaya koyacaklarÔnÔ ileri sürmek yanlÔ÷ olmayacaktÔr. En azÔndan BatÔ’daki örnekler ve ili÷kinin doôasÔ bu beklentiyi haklÔ kÔlacak niteliktedir. Bu talepleri
ortaya koymanÔn en akÔlcÔ biçimi de sendikala÷maktÔr.
Profesyonel spor alanÔnda faaliyette bulunan ya da
bulunacak bir sendikanÔn ba÷arÔlÔ olabilmesi için en
önemli unsurlardan biri sendikayÔ bir cazibe merkezi
haline getirmektir. Bu baôlamda sendikanÔn, potansiyel üyelerine yönelik faaliyetlere aôÔrlÔk vererek onlara
mesleki ve finansal olanaklar sunmasÔ; onlarÔn yanÔnda
olduôunun ve olacaôÔnÔn mesajÔnÔ vermesi; kamuoyu ile
iyi ili÷kiler kurup medyayÔ yanÔna almasÔ ve gerekiyorsa
bu amaçla popüler üyelerini/sporcularÔ kullanmasÔ zorunludur.
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Ülkemizde sendikal bilinçle ilgili sorunlar olduôu ve
sendikala÷ma oranlarÔnda süregelen bir dü÷ü÷ün ya÷andÔôÔ gerçektir. Bunun yanÔnda çalÔ÷ma mevzuatÔnÔn sendikal faaliyeti yeterince korumadÔôÔ da açÔktÔr. O halde
sendikal faaliyeti ba÷latacak “gönüllülerin” bulunmasÔ
büyük önem ta÷ÔmaktadÔr. KanÔmÔzca, alanÔndaki yeteneôinden ku÷ku duyulmayan, ba÷arÔlÔ bir kariyeri bulunan ve artÔk çok önemli ekonomik beklentileri olmayan
saygÔn profesyonelleri böylesi bir olu÷umun ba÷langÔcÔna
te÷vik etmek en gerçekçi yoldur.
Bu a÷amada önemle vurgulamak gerekir ki, 2008 yÔlÔnda TÜRK-õö ile SDA-Uni Europa’nÔn ortakla÷a gerçekle÷tirdiôi ve birçok spor adamÔ ile bizim de katÔldÔôÔmÔz
Sempozyum çok yararlÔ dü÷üncelerin ortaya konulmasÔna olanak saôlamÔ÷tÔr. Ancak onca çabaya raômen elde
edilen sonuçlarÔn ya÷ama geçirilmesi mümkün olmamÔ÷
ve ülkemizin popüler profesyonel spor bran÷larÔnda faaliyet gösteren sporcularÔn üyesi olduôu bir sendika kurulamamÔ÷tÔr.
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KanÔmÔzca, profesyonel sporda sendikala÷ma bakÔmÔndan tabandan gelecek bir hareketi beklemek güçtür.
Zira, özellikle finansal ve ekonomik krizden ciddi biçimde etkilenen Anadolu’daki spor kulüplerinin içinde
bulunduklarÔ ekonomik sorunlarÔ ve sporcularla ili÷kilerinde girdikleri yükümleri (ücret, sosyal yardÔm, sosyal
sigorta gibi) yerine getirmedeki isteksizlikleri tabandan
gelecek hareketin önündeki önemli ve ciddi engellerdir.
DolayÔsÔyla olu÷um yukarÔdan, yani yÔldÔz, saygÔn oyuncu/eski oyunculardan gelmelidir.
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ürkiye’de “üçüncü binyÔlÔn terhaneleri” olarak da
tanÔmlanan çaôrÔ merkezlerinde çalÔ÷anlar ve onlarÔn kolektif mücadeleleri üzerine neler söylenebilir? Son zamanlarda, Gerçeôe ÇaôrÔ Derneôi üzerinden
örgütlenme çabalarÔ, bu çabalarÔ da içeren “Ba÷ka Dilde
A÷k” filmi ve Burger King ÇaôrÔ Merkezi çalÔ÷anlarÔnÔn
Tezkoop-õ÷ SendikasÔ bünyesinde sendikala÷ma çabalarÔ
ile çaôrÔ merkezi çalÔ÷anlarÔnÔn örgütlenme deneyimleri
gündeme geldi. Bu örgütlenme deneyimleri üzerine tartÔ÷mak ve siyaset üretmek gerekiyor. ÇaôrÔ merkezlerinde, uzun çalÔ÷ma saatleri, yorucu ve yÔpratÔcÔ bir emek
süreci örgütlenmesi, dü÷ük ücretler ve genç ve görece
eôitimli bir i÷gücü gibi örgütlenme ve sendikala÷ma için
oldukça “verimli” ko÷ullarÔn neden örgütlenme ve sendikala÷ma ile sonuçlanmadÔôÔ, üzerinde dü÷ünülmesi
gereken bir soru ku÷kusuz. TartÔ÷malar, dernekle÷me çabalarÔ ve filmler büyük kentlerdeki çaôrÔ merkezlerine ve
çalÔ÷anlarÔna odaklanÔyor ama çaôrÔ merkezlerine dair en
önemli gerçeklik, Anadolu kentlerindeki her geçen gün
artan lokasyonlarÔ. Bu yazÔ, Anadolu’nun iki kentinde,
Samsun ve Gümü÷hane’de, çaôrÔ merkezi çalÔ÷anlarÔnÔn
kolektif mücadeleye ve sendikala÷maya nasÔl yakla÷tÔklarÔnÔ, onlarÔn “dilinden” aktarmayÔ amaçlÔyor.
Bu yazÔya temel olu÷turan çaôrÔ merkezi çalÔ÷anlarÔ ile
derinlemesine görü÷meler 5 ile 8 Aôustos 2011 tarihleri
arasÔnda Gümü÷hane’de ve 5 ile 10 Ekim 2011 tarihleri
arasÔnda Samsun’da gerçekle÷tirildi. Samsun’da 5 ki÷i ile
Gümü÷hane’de ise 10 ki÷i ile görü÷üldü. Tüm görü÷meciler 25 ile 30 ya÷ arasÔndaydÔlar, 6 aydan 2,5 yÔla kadar
uzanan çaôrÔ merkezi çalÔ÷ma deneyimleri vardÔ ve en
az okumu÷u 2 yÔllÔk meslek yüksek okulu mezunuydu,

diôerleri ise üniversite mezunlarÔydÔ. Görü÷tüôümüz 15
ki÷i hem Samsun hem de Gümü÷hane için çaôrÔ merkezi
çalÔ÷anlarÔnÔn ya÷, çalÔ÷ma süresi ve eôitim ortalamasÔnÔ
yansÔtmaktaydÔlar. Görü÷tüôümüz ki÷ilerin isimleri, onlarla da payla÷tÔôÔmÔz üzere saklÔ kalacaktÔr, yazÔda geçen
isimler gerçek deôildir.
Bu yazÔda öncelikle, çaôrÔ merkezlerinde sendikala÷ma önündeki engeller, büyük kentlerdeki eôilimleri merkezine alan ama geneli de kapsayan biçimde açÔklanacak,
ardÔndan ise Anadolu kentleri, Samsun ve Gümü÷hane
gerçeklikleri çaôrÔ merkezi çalÔ÷anlarÔnÔn “dilinden” ortaya konmaya çalÔ÷ÔlacaktÔr.
Çaär× Merkezlerinde Sendikalaçma Önünde Engeller
ÇaôrÔ merkezlerinde sendikala÷ma önündeki engeller, bir yandan diôer sektörler ve diôer i÷yerleri ile ortakla÷makta iken, diôer yandan çaôrÔ merkezlerinin kendine has engelleri de bulunmaktadÔr. OrtaklÔklar olarak
baktÔôÔmÔzda, ilk olarak, 1980’ler sonrasÔ yeni emek stratejilerinin, “piyasa”yÔ tek denetim mekanizmasÔ olarak
belirlemi÷ ve sendikalarÔ da, bir kar÷Ô hegemonya stratejisi yaratmaktan uzak kÔlacak ÷ekilde zayÔflatmÔ÷ olduôu açÔktÔr. Sendikalar çok ciddi yasal sÔnÔrlÔlÔklarla kar÷Ô
kar÷Ôya bulunmaktadÔrlar. õkinci olarak, ücretli ve maa÷lÔ
çalÔ÷anlarÔn her geçen gün azaldÔôÔ esnek ve kuralsÔzla÷tÔrÔlmÔ÷ emek piyasasÔnda, sendikalarÔn örgütlenmesi
için nesnel temellerin a÷Ônmakta olduôu sÔklÔkla vurgulanmaktadÔr. AyrÔca, 1990’lÔ ve 2000’li yÔllarda özelle÷tirme politikalarÔ, i÷çi hareketini zayÔflatmÔ÷tÔr. Türkiye’de
son dönem kapitalist emek süreci düzenlemeleri, “Japon

35

dosya

örgütsüzlerin örgütlenmesi

modeli”, “insan kaynaklarÔ yönetimi” ve “toplam kalite
yönetimi” gibi farklÔ adlandÔrmalarla, sendikayÔ tümüyle
süreç dÔ÷Ônda bÔrakmayÔ hedeflemektedir. Herkesin bildiôi üzere, Türkiye’de i÷ güvencesinin olmamasÔ, sendikala÷ma önünde en önemli engellerden biridir.
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BunlarÔn yanÔ sÔra, Türkiye’de sendikal mücadele,
genellikle raison d’etre of economism esasÔndan hareket
etmek durumunda kalmÔ÷ ve ücretler üzerinden tanÔmlÔ tartÔ÷malar, pazarlÔklar ve de anla÷malar olarak anla÷Ôlagelmi÷tir. SendikalarÔn güçsüzle÷mesinde bir diôer
önemli nokta ise, 1980’lerden bugüne sendikalarÔn ve
sendika yanlÔlarÔnÔn, medyada ve akademide konumlarÔyla ili÷kilidir ve sendikalar ve sendika yanlÔlarÔ, hayatÔn
her alanÔnda zor anlar ya÷amaktadÔrlar. Türkiye’de sendikal mücadelenin önündeki engellerden bir diôeri ise,
“profesyonelle÷me eôilimi”dir. Seçimden sonra, sendika
yöneticileri kendilerini ofislerine kapatmakta ve sendikanÔn tabanÔndan hÔzla uzakla÷maktadÔrlar. DolayÔsÔyla,
“onlar için güç” ve “onlara kar÷Ô güç” ikilemi, sendikal
harekette oldukça belirgindir. Bir önemli konu da, sendikal hareket, yeni iktisadi, siyasi ve ideolojik ortamÔn
yarattÔôÔ tehditler ve sorunlar konusunda yeterli bilgiye
sahip deôildir.
ÇaôrÔ merkezlerinin kendine has özellikleri olarak
baktÔôÔmÔzda ise, en önemli sorun çaôrÔ merkezlerinin
baôÔmsÔz bir i÷kolu olarak tanÔmlanmamasÔdÔr. Bu ise,
neredeyse tamamÔ farklÔ i÷kollarÔnda faaliyet gösteren
÷irketlere ait çaôrÔ merkezlerinin örgütlenme olanaklarÔnÔ büyük ölçüde ortadan kaldÔrmaktadÔr (Alkan, 2009).

ula÷amadÔk. AslÔnda çok üye yaptÔk, ama zamana yayÔldÔôÔ için, aynÔ anda hepsi aynÔ anda üye olarak kalamadÔôÔ
için yüzde 50+1’i yakalayamadÔk” (Demircioôlu, 2011)
demektedir.
Aray×ç æehri Samsun’da ve åki Daä Aras× æehir
Gümüçhane’de Sendikalaçma Önünde Engeller
Samsun, i÷çilik ve sendikal mücadeleyi deneyimlemi÷ ve bilen bir ÷ehir. 1980’ler öncesi, büyük ölçekli kamu yatÔrÔmlarÔ -gübre fabrikalarÔ, bakÔr i÷letmeleri,
tütün fabrikasÔ gibi- almÔ÷ bir ÷ehir. Bu kamu yatÔrÔmlarÔ, hem istihdam hem de sendikal hareketlilik getirmi÷
÷ehre. 1980 sonrasÔ ise, özelle÷tirmelerle birlikte i÷çilik
ve sendikacÔlÔk sönümlenmi÷ ve ortaya yoôun bir genç
i÷sizliôi çÔkmÔ÷ durumda (Özmen, 2011). 1980 sonrasÔ
Samsun’u bir arayÔ÷ ÷ehri olarak görmek yanlÔ÷ olmayacaktÔr (Özmen, 2011). Samsun, küçük ve orta i÷letmeler
(KOBõ’ler) ile uluslararasÔ kapitalizme eklemlenme çabasÔ içerisinde bir ÷ehir görünümü vermektedir. 2010 MayÔs’Ônda Koç Holding’e baôlÔ Callus ÷irketinin Samsun’da
açtÔôÔ lokasyon, 2012 öubat itibarÔyla yakla÷Ôk 400 ki÷iyi
istihdam ediyor. Gençler için oldukça önemli bir istihdam olanaôÔ saôlÔyor. Callus çalÔ÷anlarÔndan Ebru diyor
ki, “Samsun’un gençlerinin yüzde 80’i orada zaten. Bir
÷ekilde oraya uôramÔ÷lardÔr. Evet yani, biri birine söyler, öbürü ötekisine söyler. Bu ÷ekilde sürekli, orasÔ çok
kalabalÔk. Yani, ÷urada sokaôa çÔktÔôÔnÔz zaman, ÷irkette
çalÔ÷an en az on ki÷iye rastlayabilirsiniz.”

ÇaôrÔ merkezlerinin kendine has bir diôer özelliôi
de çalÔ÷anlar arasÔ ileti÷im eksikliôidir. ÇaôrÔ merkezi
çalÔ÷anlarÔnÔn esnek çalÔ÷ma ili÷kileri içinde olmalarÔ ve
ayrÔca gün boyu çalÔ÷ma ortamÔnda sürekli çaôrÔ alÔyor
olmalarÔ birbirleriyle kurabilecekleri ileti÷imi oldukça
aza indirgemektedir. Tezkoop-õ÷ SendikasÔ’ndan Elvan
Demircioôlu, süreci ÷öyle özetlemektedir: “Birbirleriyle ileti÷im ÷anslarÔ çok fazla deôil. Sürekli çaôrÔ almak
zorundalar. Sadece molalara nöbetle÷e çÔkÔyorlar. AynÔ
anda molaya çÔkmadÔysa, diôer arkada÷larÔ tanÔma ÷ansÔ
tesadüflere baôlÔ. Tesadüfen hep aynÔ iki ki÷iyle molaya
çÔkÔyorsa, diôer ki÷ileri tanÔmÔyor (Demircioôlu, 2011).”

Gümü÷hane için, “iki daô arasÔndan nehir deôil ÷ehir
akÔyor” denebilir. Gümü÷hane çok küçük ve az nüfuslu
bir ÷ehir. CoôrafyanÔn ÷ehir üzerindeki hakimiyeti, ÷ehrin büyüyememesinde en önemli etken. öehrin ekonomisine maden ocaklarÔ hakim. öehirdeki maden ocaôÔ sayÔsÔ
son dönemde hÔzla artmÔ÷. Gümü÷hane Üniversitesi öôrencileri ve orada ya÷ayan gençler için ise tek istihdam
olanaôÔ Gümü÷haneli AydÔn Doôan’Ôn ÷ehre katkÔsÔ olarak görülen, 2007 yÔlÔnda açÔlan ve 2012 öubat ayÔ itibarÔyla yakla÷Ôk 350 ki÷inin çalÔ÷tÔôÔ Doôan ÇaôrÔ Merkezi.
Özellikle üniversite öôrencileri öôrenim hayatlarÔnÔ bitirene kadar burada çalÔ÷Ôp yüksek olan ula÷Ôm ve konut
giderlerini rahatça kar÷ÔlamayÔ planlÔyorlar.

ÇaôrÔ merkezlerinde sendikala÷ma önünde engellerden bir diôeri ise, i÷gücü devrinin çok yüksek olmasÔdÔr.
Burger King örgütlenme sürecine dair Tezkoop-õ÷ SendikasÔndan Elvan Demircioôlu bu i÷gücü devrinin yüksekliôinden bahsederken, “biz üye yaptÔkça, üyelerimizden
istifa eden, yeni giren, yeni girenleri üye yap, onlar istifa
etsin falan derken, aynÔ anda bu 80 ki÷iyi üye bulamadÔôÔmÔz için ba÷vuruyu bir türlü yapamadÔk. Yüzde 50-1’e

Hem Samsun hem de Gümü÷hane örneôinde, çaôrÔ
merkezi çalÔ÷anlarÔnÔn sendikal mücadeleye ve sendikala÷maya dair dü÷ünceleri ve görü÷leri üzerine yürütülecek bir tartÔ÷manÔn ilk uôrak noktasÔ, çalÔ÷anlar arasÔnda
sendikanÔn ne olduôu ve ne i÷e yaradÔôÔ konusundaki
ciddi bilgisizlik. “SendikalÔ olmayÔ dü÷ündünüz mü?”
sorusuna “Tam olarak nasÔl bir ÷ey ki sendika?”, “ Yani
babamdan bildiôim kadarÔyla öyle Türk Eôitim-Sen falan
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gibi bir ÷eyden mi bahsediyorsunuz?” gibi yanÔtlar sÔklÔkla telaffuz edildi. Buna baôlÔ olarak, Samsun’dan Cem,
tüm süreci “hakkÔmÔzÔ, hukukumuzu bilmiyoruz” diye
açÔkladÔ. HaksÔzlÔklarla kar÷Ô kar÷Ôya kalÔndÔôÔ zaman
payla÷Ômlar olmakla birlikte hep bir yerde durulduôu belirtilmekte. Cem, “haksÔzlÔklarÔ görünce, biz de böyle yapabiliriz, biz de ÷öyle yapabiliriz, konu÷uyorsun, ama bir
yerde sÔô kalÔyor. Çünkü, böyle bir ÷ey yaparken neyle
kar÷Ôla÷acaôÔnÔ bilmiyorsun. Kesinlikle haklarÔnÔ bilmiyorsun, bu noktada da susmak durumunda kalabiliyorsun” demektedir.
õkinci olarak, çaôrÔ merkezi çalÔ÷anlarÔ, “i÷e alÔrken
mücadeleyi bitiriyorlar” demektedirler. õ÷e alÔm sürecinde Ôsrarla anne ve babanÔn eôitim durumu, anne ve
babanÔn i÷inin sorgulandÔôÔnÔ dile getiren Elif, “Ailene
bakÔyorlar, senin baban bilinçli mi, annen bilinçli mi?
Evde sendikayÔ bilen var mÔ? SendikalÔ var mÔ? Hepsini
bir güzel sorguluyorlar” diye belirtmektedir. õ÷e alÔnma
sürecinde çalÔ÷andan istenen referanslarÔn da örgütlü
mücadeleyi ve sendikala÷mayÔ önlediôini sÔklÔkla telaffuz
edildi. ÇalÔ÷anlarÔn vurguladÔôÔna göre, içeride yönetici
pozisyonunda tanÔdÔôÔn olsa da sendikala÷amÔyorsun, olmasa da sendikala÷amÔyorsun. Elif, süreci, ÷öyle anlattÔ:
“õ÷ ba÷vurusu sÔrasÔnda, ÷irkette çalÔ÷an referans istiyorlar. Mesela ‘TanÔdÔklarÔnÔz var mÔ?’, sen oraya ‘TanÔdÔôÔm var’ yazarsan alÔnÔyorsun. Eôer tanÔdÔôÔn çok yüksek
mevkideyse, süpervizörse, yöneticiyse alÔnÔyorsun. Neden? Onlardan çekineceôin için sendikala÷amayacaôÔnÔ
biliyorlar. ‘TanÔdÔklarÔnÔz var mÔ?’, sen oraya ‘Yok’ yazarsan da alÔnÔyorsun. Neden? Çünkü eôer tanÔdÔôÔn yoksa,
sen orada yalnÔz kalacaksÔn, seni ezebilecekler, senin bu
i÷e ihtiyacÔn var.”
“õ÷e alÔnÔrken mücadeleyi bitiriyorlar”la altÔ çizilen
bir diôer konu da: yalnÔz ve çekingen insanlarÔn i÷e alÔnmasÔ ve atak ve sorgulayÔcÔ olmayanlarÔn ise i÷e alÔnmamasÔ. “Sosyal hayatÔnda ezik olan insan, arkada÷Ô olmayan, arkada÷ çevresi olmayan ya da gelir düzeyi dü÷ük
insanlar orada çalÔ÷Ôyor. Neden, çünkü orada kendini
önemli hissediyorsun. Orada sana telefonda, ‘Bey’ diyorlar, ‘HanÔm’ diyorlar. Kendini önemli hissediyorsun”
diyor Emir. Atak ve sorgulayÔcÔ ki÷iliklerin çok i÷e alÔnmadÔôÔnÔ ve eôer ÷irkette öne çÔkanlar olursa, yönetimin
hemen onlara yönetici görevleri vererek, onlarÔ yanlarÔna
çektikleri aktarÔlÔyor.
Üçüncü olarak, i÷ten atÔlma gerçeôi çaôrÔ merkezi çalÔ÷anlarÔnÔn sendikadan uzak durmasÔ için en ciddi neden olarak ortadadÔr. Gümü÷hane’den Gürbüz, “bizim
÷irkette toplu bir ÷ey yaparsan, toplu bir ÷ekilde i÷ten
çÔkartÔlÔrsÔn en fazla” diyerek özetledi süreci. “300 ki÷iyi

aynÔ anda i÷ten atabilir” diyor Gürbüz, “çünkü 500 ki÷i
var sÔrada i÷e alÔnmayÔ bekleyen”. õ÷ten atÔlma korkusu,
“i÷yerinde kalÔcÔ olmamak” diye de ortaya konmaktadÔr.
Gümü÷hane’den Emir, “ben bu i÷yerinde kalÔcÔ olduôumun farkÔna varsam sendikaya giderim” demektedir.
Dördüncü olarak, sendikayÔ dü÷ünememenin ardÔnda “borçlu bir hayat” bulunmaktadÔr. Gümü÷hane’den
Emir, “buradaki insanlarÔ o ÷ekilde bir örgütlemek de
demeyelim de, bir araya getirmek zor. Çünkü herkesin
farklÔ beklentileri var. Birisi evlendi, düôününü yaptÔ, diôeri araba aldÔ kredisini ödemeye çalÔ÷Ôyor” demektedir.
Be÷inci olarak, sendikala÷amamanÔn önündeki engel
olarak “herkesin bir aôÔz olamamasÔ” dile getirilmektedir. Samsun’dan Cem ÷öyle aktarÔyor: “Molaya çÔkÔyorsunuz, tamam, molaya çÔkmadan önce bir haksÔzlÔkla kar÷Ôla÷mÔ÷sÔn, evet. Molaya çÔkÔyorsun, onu konu÷uyorsun
sürekli, ÷öyle yapÔlabilir, ÷öyle yapÔlabilir, ÷öyle yapÔlabilir. A÷aôÔya iniyorsun, herkes kendi masasÔna geçiyor,
çaôrÔ almaya devam ediyor”. Gümü÷hane’den Ali ÷öyle
açÔklÔyor “herkesin bir aôÔz olamamasÔnÔ”:
“Sendika hakkÔnda ben size ÷öyle söyleyeyim. öirket
içerisinde sendika veya normalde bir örgütlenme kurabilmeniz için herkesin bir aôÔz olmasÔ lazÔm. Ama ÷irkette tabii ki yanda÷lar oluyor. Herkes bir aôÔz olamÔyor. Bir
aôÔz olamayÔnca da, ÷irkette 400 ki÷i varsa, bunun 50’si
aynÔ lafÔ söylüyor, diôer 350’si susuyor. O yüzden sendika i÷i bizim burada yatÔyor.”
AltÔncÔ olarak, “toplum içinde dÔ÷lanma” sendikadan
uzak durma nedeni olarak konulmaktadÔr. Samsun’dan
Elif, “dizilerde bile öyle ÷eyler görüyoruz yani. Gerçekten korkuyorum, ben bir sendikalÔyÔm desem, kim bilir
neler olacak?” diye endi÷elerini dile getirmektedir.
Yedinci olarak, çalÔ÷anlar arasÔnda ÷irketler çok güçlü
görülmektedirler. öirketin hem ücretler hem de çalÔ÷ma
ko÷ullarÔ konusunda son sözü söyleyeceôine inanç çok
güçlüdür. Gümü÷hane’den Erhan’Ôn sözleriyle, “sendikalÔ olmak ile ko÷ullarÔ daha iyile÷tirme durumu veya maa÷
artÔmÔ gibi ÷eyler söz konusu olabilir, ama yine de son
kararÔ verecek olan ÷irkettir. Bununla ilgili sendikanÔn
pek bir yaptÔrÔmÔ olamaz. Son sözü, son noktayÔ her zaman ÷irket koyacak, yöneticiler koyacak. O yüzden, sendika ne kadar verimli olur, ne kadar yararlÔ olur, orasÔ
muamma.”
Sekizinci olarak, sendikala÷manÔn önünde engel olarak, “öncünün olmamasÔ” aktarÔlmaktadÔr. Hem Samsun
hem de Gümü÷hane çalÔ÷anlarÔ, herkesin dü÷üncesinin,
önce bir sendikanÔn olmasÔ ve iyi bir ÷eyler ba÷armasÔ
sonrasÔnda üyeliôi dü÷ünmek olduôunu dile getiriyorlar.
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Hiç kimse öne çÔkmak ve süreci örgütlemek istememektedir, herkesin aklÔna yatan, Gümü÷hane’den Ali’nin deyi÷iyle, “eôer baktÔk ki iyi bir ÷ey, biz de ondan sonra
katÔlÔrÔz”dÔr.
Dokuzuncu olarak, sendikanÔn ve kazanÔmlarÔnÔn
örnek olu÷turamamasÔ sendikadan uzak durmayÔ getirmektedir. ÇalÔ÷anlar, bir sendika örneôi göremediklerini,
sendikal mücadeleye tanÔk olmadÔklarÔnÔ ve kazanÔmlarÔ ile kar÷Ô kar÷Ôya kalmadÔklarÔnÔ dolayÔsÔyla sendikaya üye olmayÔ hiç dü÷ünmediklerini söylemektedirler.
Gümü÷hane’den Gürbüz ÷öyle aktarmaktadÔr:
“öu ÷ekilde, mesela ‘öunu bunu yapacaôÔm’ deôil. Öncelikle yapÔp, daha sonra bana gelip, ‘BakÔn, ben bunu
yaptÔm, daha da yapacaôÔm ve buna sen de gelir misin?’,
o zaman illa ki gelinir. Ama ÷u anda hiçbir ÷ey yapmayÔp,
‘Ben bir sendika kuracaôÔm, sen ta÷Ôn altÔna elini koyar
mÔsÔn?’ Bu ÷ekilde kimse koymaz.”
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Son olarak ise, kolektif mücadeleyi engelleyen bir
konu da mücadele edenin ve sesi çÔkanÔn ÷irketlerde yükselemeyeceôi endi÷esidir. Gürbüz, “ben hakkÔmÔ arÔyorum, o yüzden papazÔm yöneticilerle, o yüzden de 2,5 yÔldÔr mü÷teri temsilcisiyim” diye özetlemektedir durumu.

Sonuç olarak, bu yazÔ, Anadolu kentlerinde çaôrÔ
merkezlerinde çalÔ÷anlarÔn seslerini duyurmayÔ amaçlamÔ÷tÔr. Bu yazÔ, “üçüncü binyÔlÔn terhaneleri” olan çaôrÔ
merkezlerinde örgütlenme üzerine tartÔ÷mak için çÔkÔlan
yolun ilk adÔmÔ olarak görülmelidir.
Notlar
1 Bu yazÔ, proje yürütücülüôünü yaptÔôÔm110K232 No’lu “Türkiye’de
õleti÷im Endüstrilerinde ÇalÔ÷ma õli÷kileri: ÇaôrÔ Merkezleri Üzerine
Bir Ara÷tÔrma” adlÔ TÜBõTAK projesinin alan ara÷tÔrmasÔna ve bulgularÔna dayanmaktadÔr.
2 Bu konuda, daha derinlikli tartÔ÷ma için benim “Emek ve Teknoloji:
Türkiye’de Sendikalar ve Yeni õleti÷im Teknolojileri” adlÔ kitabÔma bakÔlabilir.
3 Benzetme, TÜBõTAK projesi bursiyeri Alpaslan Çelikdemir’e aittir.
Kaynakça
Alkan, T. (2009) Sömürünün “Teknolojik” Hali: ÇaôrÔ Merkezleri, sendika.org, http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=28222 (eri÷im
tarihi: 18.02.2012).
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Müzik Sektöründe Sendikal Örgütlenme
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u yazÔ, ki÷isel gözlem, bilgi ve deneyimler çerçevesinde, müzik sektörünün sendikal örgütlenmesinde kar÷Ôla÷Ôlan temel sorunlarÔ tespit etmek, bun-

larÔ kamuoyu ve yetkililerin bilgisine sunarak sektördeki
örgütlenme çalÔ÷malarÔna katkÔda bulunmak amacÔyla
hazÔrlanmÔ÷tÔr.
Bu doôrultuda, örgütlenmede kar÷Ôla÷Ôlan sorunlarÔn
daha iyi anla÷Ôlabilmesi için öncelikle müzik sektöründeki sendikal örgütlenmenin kÔsa bir tarihçesine yer vermeyi yararlÔ görüyorum.
Tarihçeden sonra, örgütlenme sürecinde kar÷Ôla÷Ôlan
temel sorunlarÔ a÷aôÔdaki ba÷lÔklar altÔnda olabildiôince
özetleyerek açÔklamaya çalÔ÷acaôÔm.

Tarihçe
Ülkemizde müzik sanatçÔlarÔnÔn ilk sendikala÷ma
çalÔ÷malarÔ õstanbul’da gazino, pavyon, bar, kabare gibi
eôlence yerlerinde çalÔ÷an müzisyenlerce 1950 yÔlÔnda
ba÷latÔlÔrsa da, müzisyenlerin i÷çi statüsünde olmadÔôÔ
belirtilerek sendikala÷ma talepleri ba÷langÔçta reddedilir.
Daha sonra ÇalÔ÷ma BakanlÔôÔ, müzisyenlerin i÷çi statüsünde olduôunu kabul eder ve1951 yÔlÔnda õstanbul’da
Hafif BatÔ Musikisi MensuplarÔ SendikasÔ adÔ altÔnda ilk
müzisyen sendikasÔ kurulur.
Tespit edebildiôim kadarÔyla, ilk sendikala÷manÔn
ba÷ladÔôÔ 1951 yÔlÔndan bu yana, müzik sektöründe 6’sÔ
õstanbul, 3’ü Ankara, 3’ü Adana ve 1’i de õzmir merkezli
olmak üzere 4 büyük ilimizde toplam 13 sendika kuru-
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lur. BazÔ sendikalarca ÷ube örgütlenmeleri yapÔlarak sendikal örgütlenme yaygÔnla÷tÔrÔlmaya çalÔ÷ÔlÔr.
Yine saptayabildiôim kadarÔyla, Türkiye sendikacÔlÔk
tarihinde 31 sÔra No’lu Güzel Sanatlar i÷kolunda sadece
bir kez grev yapÔlabilir ve üç gün süren bu grev, toplu i÷
sözle÷mesi imzalanarak sonlandÔrÔlÔr.
Bununla birlikte, müzik sektöründe faaliyet gösteren
bazÔ sendikalar, zaman zaman i÷ yava÷latma, i÷ bÔrakma,
direni÷, dayanÔ÷ma direni÷i ÷eklinde gerçekle÷tirdikleri
sendikal eylemlerde ba÷arÔlÔ sonuçlar alÔrlar. Bu tür eylemler bazen i÷yeri düzeyinde gerçekle÷tirilir bazen de
yaygÔnla÷tÔrÔlÔr. Bu eylemler, müzik sektöründe hak arama bilinç ve cesaretinin olu÷masÔnda katkÔ saôlar.
õstisnalar dÔ÷Ônda toplu i÷ sözle÷mesi yapma olanaôÔndan yoksun kalan müzisyen sendikalarÔ, takÔm sözle÷meleri ile üyelerinin haklarÔnÔ geli÷tirmeye çalÔ÷mÔ÷larsa da, sendikala÷ma sürecinde kurumla÷ma saôlanamadÔôÔndan, doôaldÔr ki elde edilen kazanÔmlar kalÔcÔ
olamamÔ÷tÔr.
Ba÷langÔçta büyük umutlarla kurulan, sendika dernek
arasÔ bir örgütlenme modeli ile meslek sendikasÔ olarak
faaliyet gösteren, makbuzla aidat toplanmasÔ nedeniyle
yeterli maddi güce ula÷amayan, çoôunlukla amatör kadrolarca yönetilen müzik sendikalarÔ kalÔcÔ olamamÔ÷ ve
faaliyet süreleri birkaç ayla birkaç yÔl arasÔnda sÔnÔrlÔ kalmÔ÷tÔr. Nitekim sektörde kurulmu÷ olan sendikalardan
12’si zaman içerisinde kapanÔp gitmi÷tir.
Halen müzik sektöründeki tek sendikal örgütlenme, yeterli güç ve etkinlikte olmasa da, 1989 yÔlÔnda
Ankara’da kurulan ve meslek sendikasÔ olarak faaliyet
gösteren MÜZõK-SEN’in (Müzik ve Sahne SanatçÔlarÔ
SendikasÔ) çatÔsÔ altÔnda sürdürülmektedir
Mesleki, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Etkenler
Müzik sektöründe çalÔ÷ma büyük bir çoôunlukla gecenin ilk saatlerinde ba÷lar ve sabahÔn ilk saatlerine kadar
sürer. Sürekli gece çalÔ÷Ôp gündüz uyumak, milyonlarca
yÔldan bu yana güne÷e göre olu÷an insan doôasÔna aykÔrÔ olduôundan, müzik sanatçÔlarÔnÔn biyolojik dengeleri
bozulmakta, bu da psikolojik ve fizyolojik saôlÔklarÔnda
olumsuz etki yapmaktadÔr. Bu nedenle müzik çalÔ÷anlarÔ
günlük ya÷ama uyum saôlamakta güçlük çekmektedirler.
Müzik çalÔ÷anlarÔnÔn çoôunluôunun çalÔ÷ma süresi
içerisinde ve devamÔnda alkol kullanma alÔ÷kanlÔôÔ vardÔr.
Alkollün insan organizmasÔndaki olumsuz etkileri
nedeniyle, alkollü yatmak uyku kalitesini dü÷ürmekte
ve yeterli düzeyde uyuma ve dinlenme mümkün olma-

maktadÔr. Bu da ya÷am disiplinini bozmakta, sorunlarÔn
sürekli ertelenmesi ve giderek ya÷amdan kopmaya neden
olabilmektedir.
Müzisyenlerin ya÷am tarzlarÔ da yaptÔklarÔ müzik türüne göre de farklÔlÔk gösterebilir. Bununla birlikte genel olarak yerle÷ik kalÔplara uyulmaz. õçinde bulunulan
renkli dünyanÔn da etkisiyle yarÔnÔ dü÷ünmeyen hatta
bo÷ vermi÷ bir ya÷am sürdürülür.
Özetle çalÔ÷ma ve ya÷am ÷ekli ve buna baôlÔ olarak
olu÷an ki÷ilik yapÔsÔ, müzik sanatçÔlarÔnÔ böyle bir ya÷am
tarzÔna sürüklemektedir.
Müzik emekçilerinin büyük bir çoôunluôu tam profesyonel olarak adlandÔrÔlan ve geçimlerini sadece müzik
faaliyetinden saôlayanlardan olu÷ur. AyrÔca yarÔ profesyonel olarak adlandÔrÔlan ve öôrencilik süresinde harçlÔôÔnÔ çÔkarmak ya da ailesine destek olmak amacÔyla geçici olarak müzik faaliyetinde bulunanlarÔn sayÔsÔ azÔmsanamaz.
Yine sadece müzik yapma zevkini gidermek için hobi
(amatör) olarak müzisyenlik yapanlar da mevcuttur.
Müzik sanatçÔlarÔnÔn çoôunluôu toplumda saz, ince
saz, orkestra/caz gibi adlarla tanÔmlanan grup çalÔ÷masÔ
yaparlar. Bu durum grupla÷ma yarattÔôÔ gibi, bu grupla÷ma, müzisyenler arasÔnda mesleki ve sanatsal rekabet
olu÷masÔna neden olmaktadÔr.
Müzisyenler çoôunlukla kendi icra ettikleri müzik
türünü önemserler ve diôer müzik türlerini önemli bulmazlar. Yine kendi mesleki yetenek ve becerilerini beôenirler. Bu beôeni bazen fanatizme dönü÷ür. Yorum ve
performanslarÔ konusunda yapÔlacak en ufak ele÷tiriye
tepki verirler. Bu bir anlamda müzisyen kompleksi olarak da tanÔmlanabilir.
Müzisyenler arasÔnda alaylÔ-mektepli ayrÔmÔna da
rastlanabilir. Bu ayÔrÔm sonucu, müzik okulu bitirenler
ve mesleki becerileri geli÷mi÷ olanlarla, kendi kendini
yeti÷tiren piyasa müzisyenleri arasÔnda ilk gruptakiler
lehine bir hiyerar÷i olu÷ur. Yetenek ve beceri farklÔlÔklarÔ
da müzisyenlerde küçümseme ve kÔskançlÔk duygularÔnÔn olu÷masÔna neden olabilmektedir.
Müzik sanatçÔlarÔnÔn eôitim düzeyleri de farklÔlÔk
göstermektedir. Çok fazla sayÔda okuma yazma bilmeyen
olduôu gibi, birden fazla üniversite bitirenlere de rastlanabilir. Eôitim düzeylerindeki bu farklÔlÔk, giderek kültürel yönden de farklÔlÔôa neden olabilmektedir.
Yine icra edilen müzik türüne göre kültürel farklÔlÔklar olu÷abilmektedir. BatÔ müziôi alanÔnda uôra÷
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veren müzisyenler genellikle batÔ kültürleriyle uyum
saôlamaya çalÔ÷Ôrken, Türk Halk Müziôi ve Türk Sanat
Müziôi dallarÔnda uôra÷ veren müzisyenlerin ise çoôunlukla yerel kültürlerle uyum saôladÔôÔ gözlemlenmektedir. Bu durum, müzisyenler arasÔnda toplumsal ayrÔ÷ma
yaratmakta ve müzik türlerine göre adeta bir kast sistemi
olu÷maktadÔr.
Müzisyenler çalÔ÷Ôlan i÷yerine, çalÔ÷ma süre ve saatlerine, mesleki becerilerine, kamuoyunca tanÔnmalarÔna
ve benzeri etkenlere göre farklÔ ücretler alÔrlar. Hatta
aynÔ grup içerisinde bile sayÔlan nedenlerle ücret e÷itliôi olmayabilir. Kamuoyunca tanÔnma, mesleki beceri ve
yüksek ücret alma gibi farklÔlÔklar da ayrÔ bir hiyerar÷i
olu÷turabilmektedir.
YukarÔda açÔklamaya çalÔ÷tÔôÔm etkenler, ayrÔ÷ma
yaratarak, dayanÔ÷ma duygusunun ve giderek birlikte
davranma ve örgütlenme bilincinin geli÷mesine engel olmakta, dolayÔsÔyla sendikala÷ma sürecinde olumsuz etki
yaratmaktadÔr.
Çal×çma Düzeninden Kaynaklanan Sorunlar
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Müzik çalÔ÷masÔ, büyük bir çoôunlukla, 25 sÔra numaralÔ Konaklama ve Eôlence Yerleri i÷kolunun kapsamÔnda bulunan gazino, pavyon, bar, gece kulübü, restoran gibi eôlence yerleri ile otel, tatil köyü, plaj ve benzeri
konaklama amaçlÔ i÷yerlerinin kapsamÔnda sürdürülmektedir.

AyrÔca konser, festival, ÷enlik, balo, düôün ve benzeri
bir ya da birkaç gün süren çalÔ÷malar da yoôunluk göstermektedir.
Müzik sektöründe günlük çalÔ÷ma saatleri yönünden
de farklÔ çalÔ÷ma düzenleri olu÷mu÷tur.
õ÷yerlerinin günlük çalÔ÷ma süresinin tamamÔnda görev yapanlar olduôu gibi, program sanatçÔsÔ olarak adlandÔrÔlan ve günlük çalÔ÷ma süreleri 45-60 dakika arasÔnda
deôi÷en müzik sanatçÔlarÔ da mevcuttur.
Niteliôi itibariyle devamlÔlÔk göstermeyen çalÔ÷malarda, i÷ yasalarÔ uygulanamamakta ve doôal olarak temel
yasal haklar olu÷amamaktadÔr. AyrÔca müzik çalÔ÷masÔ
genellikle grup çalÔ÷masÔ olarak sürdürüldüôünden, yasal yönden sahip olunsa bile özgün çalÔ÷ma ko÷ullarÔ nedeniyle, uygulamada birçok temel hakkÔn bireysel olarak
kullanÔlmasÔ kolaylÔkla mümkün olamamaktadÔr.
Sektörde çalÔ÷manÔn çoôunlukla gece yapÔlmasÔ ve eôlence i÷yerlerinin devletin her türlü denetiminden uzak
kalmasÔ nedeniyle, bu sektörde çalÔ÷anlar büyük bir çoôunlukla kayÔt altÔna alÔnmamakta ve kayÔt dÔ÷ÔlÔk, neredeyse sektörün temelini olu÷turmaktadÔr.
Sektörde çalÔ÷mada süreklilik unsuru yoktur, sÔk sÔk
i÷yeri deôi÷tirilir, sÔklÔkla i÷siz kalÔnÔr. AynÔ ÷ekilde çalÔ÷manÔn geçtiôi i÷yerleri açÔsÔndan da çalÔ÷mada süreklilik
unsuru yoktur, i÷yerleri sÔk sÔk açÔlÔr kapanÔr, el deôi÷tirir.

õ÷yerlerinin çalÔ÷ma düzenindeki bu farklÔlÔklar doôal
olarak müzik çalÔ÷anlarÔnÔn çalÔ÷ma ÷ekil ve sürelerine de
yansÔmÔ÷ ve bu doôrultuda müzik sektöründe birbirinden çok farklÔ çalÔ÷ma düzenleri olu÷mu÷tur.

Ülkemizde yÔllardÔr süregelen ekonomik krizler sonucu, sektörde çok fazla sayÔda i÷yerinin kapanmasÔ, teknolojik geli÷meler paralelinde televizyon, cd, vcd, dvd gibi
ses ve görüntülü sistemlerin geli÷ip yaygÔnla÷masÔ, toplumun eôlence anlayÔ÷ÔnÔn deôi÷mesi, bilgisayar teknolojisinin sektördeki etkinliôinin giderek artmasÔ, yakla÷Ôk 20
yÔldan bu yana ülkemizde çalÔ÷ma olanaôÔ bulan yabancÔ
uyruklu müzik sanatçÔsÔ sayÔsÔnÔn her geçen gün artmasÔ
ve çe÷itli kamu kurulu÷larÔnda görev yapan memur müzik sanatçÔlarÔnÔn aynÔ zamanda sektörde çalÔ÷malarÔ ve
bunun giderek yoôunla÷masÔ, müzik sektöründeki i÷sizliôin her geçen gün artmasÔna neden olmaktadÔr. Bu
gün için, müzik sektöründeki i÷sizlik oranÔnÔn ülkemizdeki i÷sizlik ortalamasÔnÔn çok çok üzerinde olduôunu
belirtmek,sanÔrÔm abartÔlÔ bir söylem olmayacaktÔr.

Müzik sektöründe i÷yerlerinin niteliôine göre çalÔ÷ma
süreleri ile çalÔ÷ma saatleri de farklÔlÔk göstermektedir.
Belirsiz süreli sözle÷melerle i÷yerinin faaliyet gösterdiôi
süre boyunca çalÔ÷anlar olduôu gibi, program çalÔ÷masÔ
olarak adlandÔrÔlan belirli süreli çalÔ÷malarla, ayÔn belirli
günlerinde dönü÷ümlü yapÔlan çalÔ÷malar da mevcuttur.

Özetlersek; Müzik sektöründeki bir birinden çok
farklÔ çalÔ÷ma düzeni ve bu sektörün özgün çalÔ÷ma ko÷ullarÔ, çalÔ÷mada süreklilik unsurunun bulunmamasÔ,
müzik çalÔ÷anlarÔnÔn sÔk sÔk i÷yeri deôi÷tirmek zorunda
kalmalarÔ, teknolojik geli÷melerin sektöre olumsuz etkileri, sektördeki yoôun kayÔt dÔ÷ÔlÔk ve yoôun i÷sizlik

Yoôunluk göstermese de alÔ÷veri÷ merkezi, maôaza,
nikah salonu, kayÔt stüdyosu, gemi, tren ve benzeri farklÔ
i÷kollarÔnÔn kapsamÔnda bulunan akla gelebilecek her tür
i÷yerinde müzik çalÔ÷masÔ yapÔlabilmektedir.
Müzik sektöründe belirsiz süreli faaliyet gösteren eôlence i÷yerleri sektörün temelini olu÷turmaktadÔr. AyÔca
belirli süreli faaliyet gösteren mevsimlik i÷yerleri ile haftanÔn belirli günlerinde ya da düôün salonlarÔ gibi belirli
bir takvime baôlanamayan zamanlarda müzik faaliyetinde bulunan i÷yerleri de mevcuttur.
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oranÔ, eôlence yerlerinin büyük bir çoôunlukla küçük
ölçekte kurumla÷mamÔ÷ i÷letmeler olmasÔ ve i÷yerlerinin
sürekliliôi konusundaki istikrarsÔzlÔk ve belirsizlik, eôlence sektöründe sendikala÷ma çalÔ÷malarÔnÔn çok sert
tepkiyle kar÷ÔlanmasÔ, sendikala÷maya katÔlan ve öncülük edenlerin i÷ten atÔlmanÔn ötesinde kaba kuvvet, ÷iddet, yaralama hatta giderek çok daha sertle÷en tepkilerle
kar÷Ôla÷masÔ ve eôlence sektörünün sendikala÷manÔn en
zor olduôu i÷kollarÔnÔn ba÷Ônda yer almasÔ ve bunun gibi
nedenler, müzik çalÔ÷anlarÔnÔn, uzun ve zor bir süreç
gerektiren örgütlenme ve hak arama mücadelesini göze
alamamalarÔ sonucunu doôurmaktadÔr.
Yasalardan Kaynaklanan Sorunlar
AralarÔnda müzik sektörünün de yer aldÔôÔ Güzel
Sanatlar õ÷kolunda, 6 temel ba÷lÔk altÔnda 160’tan fazla
sanat dalÔ yer almakta ve bu sanat dallarÔnÔn çalÔ÷ma ko÷ullarÔ önemli farklÔlÔklar göstermektedir.
õ÷kollarÔ Tüzüôüne göre, Güzel Sanatlar alanÔ “Ticaret, Büro, Eôitim ve Güzel Sanatlar” ba÷lÔklÔ 17 sÔra numaralÔ i÷kolunun kapsamÔnda yer almaktayken, önceki
bölümde de açÔkladÔôÔm gibi, müzik sektörü büyük bir
çoôunlukla 25 sÔra numaralÔ Konaklama ve Eôlence Yerleri ba÷lÔklÔ i÷kolunun bünyesinde yer almaktadÔr.
õ÷kolu düzenlemesindeki bu çarpÔklÔk nedeniyle,
örneôin güzel sanat dallarÔ arasÔnda yer alan sinema ve
tiyatro çalÔ÷anlarÔ 17 sÔra numaralÔ i÷kolunda örgütlenirken, i÷yeri yoôunluôu ve aktif çalÔ÷an sayÔsÔ açÔsÔndan güzel sanat dallarÔ arasÔnda ilk sÔrada yer alan müzik sektörü 25 sÔra numaralÔ i÷kolunda örgütlenmek durumunda
kalmaktadÔr.
Müzik sektörünün yoôunlukla faaliyet gösterdiôi konaklama ve eôlence yerlerinde de “asÔl i÷” konaklama,
dinlenme, yeme-içme, eôlence ve spor hizmetleri olduôundan, müzik sektörü bu tür i÷yerlerinde de “yardÔmcÔ
i÷ “ kapsamÔna girmekte ve bu durum da örgütlenmede
sorun yaratmaktadÔr.
Konaklama ve Eôlence Yerleri õ÷kolunda i÷kolu düzeyinde örgütlenen sendikalar, müzik çalÔ÷masÔnÔn en yoôun olduôu eôlence yerlerini istikrarsÔz, kurumla÷mamÔ÷
ve sendikal örgütlenme açÔsÔndan verimsiz gördükleri
için, bu tür i÷yerlerinde ve dolayÔsÔyla müzik sektöründe
örgütlenme konusunda da istekli olmamaktadÔrlar. AynÔ
isteksizlik, özgün çalÔ÷ma ko÷ullarÔ doôrultusunda, mesleki niteliklerini avantaja dönü÷türerek pazarlÔk güçlerini artÔrmak ve meslek esasÔna göre örgütlenmek isteyen
müzik sektörü için de geçerli olmaktadÔr.

Buna ek olarak, yürürlükte bulunan sendikal sistemin sendikalarÔn i÷kolu esasÔna göre kurulmasÔnÔ öngörmesi ve meslek esasÔna dayalÔ i÷çi sendikasÔ kurulmasÔnÔn yasaklanmÔ÷ olmasÔ, müzik sektörünün örgütlenmesinde kar÷Ôla÷Ôlan diôer bir temel sorun olarak kar÷ÔmÔza
çÔkmaktadÔr.
KaldÔ ki, ister i÷kolu esasÔna ister meslek esasÔna göre
örgütlenme yapÔlsÔn, bu günkü sendikal sistemde yer
alan yüzde 10 baraj uygulamasÔ nedeniyle, ülkemizdeki
tüm müzik çalÔ÷anlarÔ aynÔ sendika bünyesinde yer alsa
dahi, sadece müzik sektörüne yönelik bir örgütlenmenin
25 sÔra numaralÔ i÷kolu için hesaplanan yüzde on barajÔnÔ
a÷masÔ olanaklÔ deôildir.
Diôer yandan, günümüzde müzik sektöründeki i÷ alÔ÷
veri÷i genellikle “ajans” olarak adlandÔrÔlan ve ta÷eron
i÷levi gören organizasyon ÷irketleri eliyle yürütülmektedir. Diôer i÷kollarÔnda olduôu gibi, ta÷eron sistemi müzik sektörünün sendikal örgütlenmesinde de önemli bir
engel olarak kar÷ÔmÔza çÔkmaktadÔr.
AyrÔca ülkemizdeki temel çalÔ÷ma ili÷kilerini düzenleyen 4857 sayÔlÔ õ÷ YasasÔ’nÔn, müzik sektörünün özgün
çalÔ÷ma ko÷ullarÔndan kaynaklanan ihtiyaçlarÔnÔ kar÷ÔlayamamasÔ, sektörde çalÔ÷anlarÔn temel yasal haklarÔndan
yoksun kalmasÔna neden olmakta ve sendikal örgütlenmede önemli sorunlar yaratmaktadÔr.
Yine 4857 sayÔlÔ õ÷ YasasÔyla getirilen “kÔsmi çalÔ÷ma”
ve Torba Yasa olarak adlandÔrÔlan 6111 sayÔlÔ Yasayla
getirilen “kÔsmi sigortalÔlÔk” sistemlerinin, müzik sektöründe, çalÔ÷ma ve sosyal güvenlik ili÷kileri yönünden kazanÔlmÔ÷ temel haklarÔ tümüyle yok ederek bu sektörde
sendikala÷mayÔ giderek olanaksÔz hale getirdiôini özellikle vurgulamak istiyorum.
Yürürlükte bulunan çalÔ÷ma, sosyal güvenlik ve sendikal mevzuat çerçevesinde, günümüz Türkiyesinde,
müzik sektöründe etkin ve gerçek anlamda bir sendikal
örgütlenmeyi öngörmek, adeta hayal görmek olacaktÔr.
Deäerlendirme ve Öneriler
Genelde tüm güzel sanat dallarÔnÔn ve özelde de müzik sektörünün özgün çalÔ÷ma ko÷ullarÔndan kaynaklanan farklÔlÔklar, doôal olarak, yönetim yapÔsÔ ve örgütsel
i÷leyi÷ biçimleri yönünden bu sektördeki sendikal örgütlenmelerde de farklÔlÔklara neden olmaktadÔr.
Ülkemizde uygulanan i÷kolu sendikacÔlÔôÔ, bugünkü
ko÷ullarda güzel sanat alanlarÔnÔn mesleki ihtiyaçlarÔnÔ
kar÷ÔlayamadÔôÔ için, bu alanlarda çalÔ÷anlarÔn sendikal
örgütlenmeden uzakla÷malarÔna yol açmaktadÔr.
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dosya

örgütsüzlerin örgütlenmesi

Bir ba÷ka deyi÷le, i÷kolu sendikalarÔ kendi sorunlarÔ
ile ilgilenmediôi için, nitelikli bir i÷ yapan güzel sanat
çalÔ÷anlarÔ i÷kolu sendikal örgütlenmesini anlamsÔz görmekte ve meslek sendikalarÔnÔn bünyesinde örgütlenmeyi tercih etmektedirler.
Günümüzde yasal zorunluluk nedeniyle i÷kolu esasÔna göre kurulduklarÔ halde, uygulamada meslek sendikasÔ olarak faaliyet gösteren sendikalara da rastlanÔlmakta
olup, Müzik-Sen, Sine-Sen, Oyuncular SendikasÔ ve Yazarlar SendikasÔ ilk akla gelenlerdir.
12 Eylül 1980 darbesinden sonra uygulanan özelle÷tirme, ta÷eronla÷tÔrma ve bilinçli bir ÷ekilde sürdürülen
sendikasÔzla÷tÔrma politikalarÔnÔn yanÔ sÔra, meslek ve i÷yeri sendikacÔlÔôÔnÔn yasaklanmasÔ sonucunda ülkemizdeki sendikala÷ma oranÔnÔn yüzde onun altÔna dü÷tüôü
bilinmektedir.
Üretim süreçlerinin, emek piyasalarÔnÔn “esnekle÷tirildiôi” günümüz Türkiye’sinde sendikal örgütlenmenin
de “esnekle÷mesi” gerekmektedir. Bu doôrultuda, ülkemiz ko÷ullarÔnda sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi ve geli÷tirilmesi için, meslek esasÔna dayalÔ örgüt-

lenmeye de her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduôu
dü÷ünülmektedir.
Sonuç olarak özetlemek gerekirse, güzel sanat dallarÔnda ve giderek müzik sektöründe etkin ve kalÔcÔ bir
sendikal örgütlenme sürecinin olu÷masÔ için;
1) Özgün çalÔ÷ma ve sosyal güvenlik ko÷ullarÔ esas
alÔnarak, güzel sanatlar i÷kolu için özel bir i÷ yasasÔ çÔkarÔlmalÔ ve mevcut sosyal güvenlik sisteminde sanatçÔlar için özel düzenlemeler yapÔlmalÔdÔr.
2) Geçmi÷te 274 sayÔlÔ Sendikalar YasasÔna göre düzenlenmi÷ olan õ÷kollarÔ Yönetmeliôinde belirlenen ÷ekilde, Güzel Sanatlar õ÷kolu ayrÔ bir i÷kolu
olarak düzenlenmelidir.
3) Mesleki örgütlenme ve meslek sendikacÔlÔôÔna
olanak tanÔnmalÔdÔr.
4) Örgütlenme özgürlüôünü engelleyen baraj uygulamasÔ kaldÔrÔlmalÔdÔr.
5) Güzel sanat dallarÔnda faaliyet gösteren sendikalara faaliyet alanlarÔna göre özel yetkiler verilmelidir.
6) Ta÷eron sistemi sonlandÔrÔlmalÔdÔr.
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Çokuluslu ąirketlerde Örgütlenme ve
UPS Örneăi
Q Devrim DUMAN / TÜMTĄS Uluslararasć ĄliĆkiler Uzmanć
Giriç
Sermayenin küreselle÷erek ulusal sÔnÔrlarÔ a÷masÔ, beraberinde çokuluslu ÷irketlerin yükseli÷ini ve sendikasÔzla÷tÔrmayÔ getirmi÷tir. Emek dünyasÔ ise, 1990’larda küresel
ekonomide meydana gelen deôi÷imlerle birlikte kendini
yeniden üreterek yeni mücadele araçlarÔ aramaya yönelmi÷tir. UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü’nün (ILO) temel sosyal hükümlerini geçerli kÔlabilmek amacÔyla ÷irket davranÔ÷ kurallarÔnÔn ve küresel sendika federasyonlarÔ ile çokuluslular arasÔnda imzalanan küresel çerçeve anla÷malarÔnÔn
bu mücadele araçlarÔndan ikisi olduôu bilinmektedir. Küresel sendika federasyonlarÔnÔn i÷levlerinden bir diôeri de
üye sendikalarÔnÔn yürütmekte olduklarÔ örgütlenme çalÔ÷malarÔ için destek ve dayanÔ÷ma eylemleri düzenlemektir.
Özellikle özel sektörde güç kaybeden i÷çi sendikalarÔ,
yeniden eski güçlerini kazanmak için yeni örgütlenme-

lerin ÷art olduôunun bilinci ile ülkemizde etkinlikleri
artan çokuluslu ÷irketleri örgütlenme hedefi olarak belirlemeye ve yukarÔda söz edilen yeni mücadele araçlarÔnÔ
kullanmaya ba÷lamÔ÷lardÔr.
TÜRK-õö’e baôlÔ TÜMTõS SendikasÔ da uluslararasÔ
alandaki geli÷meleri üyesi bulunduôu UluslararasÔ Ta÷ÔmacÔlÔk Federasyonu (ITF) ile yakÔn i÷birliôi üzerinden takip ederek yeni mücadele araçlarÔnÔ örgütlenme
çalÔ÷malarÔnda kullanan sendikalarÔmÔzdan birisidir. Bu
kapsamda, ambarlarda, küçük kargo ve nakliye ÷irketlerinde örgütlü bir sendika olan TÜMTõS, yeni örgütlenmenin ÷art olduôunun bilinci ile çokuluslu bir kargo
÷irketi olan United Parcel Service’i (UPS) hedef olarak
belirlemi÷tir. TÜMTõS; uzun ve zorlu bir mücadelenin
ardÔndan UPS’de örgütlenmesini tamamlayarak dünyanÔn en büyük kargo çokuluslusunun Türkiye ÷irketi
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ÜNSPED’de ilk toplu i÷ sözle÷mesini ba÷arÔyla imzalamÔ÷tÔr. Bu sözle÷me, UPS örgütlenmesi öncesinde sÔfÔr
örgütlenme oranÔna sahip olan kargo sektöründe de bir
ilktir. Bu yazÔda kÔsaca TÜMTõS’in UPS örgütlenmesindeki ba÷arÔsÔnÔ saôlayan faktörler ve süreç ele alÔnacaktÔr.
Uluslararas× Dayan×çma ve Küresel Eylem Günleri
Küreselle÷me, çokuluslu ÷irketlerin yükseli÷ine sebep
olurken aynÔ zamanda farklÔ ülkelerde özelle÷tirme, ta÷eronla÷tÔrma ve güvencesizle÷tirme gibi benzer sorunlarÔ
ya÷ayan emeôin gündemini de ortakla÷tÔrmÔ÷tÔr. Örgütlenme çabalarÔ ve arayÔ÷larÔna bir yanÔt olarak küreselle÷en sermaye kar÷ÔsÔnda emeôin uluslararasÔ dayanÔ÷masÔ
çokuluslu ÷irketlerde örgütlenmeyi mümkün kÔlan araçlar sunmaktadÔr.
TÜMTõS’in UPS örgütlenmesi, sendika üyeliôi nedeniyle i÷ten çÔkarÔlan i÷çilerin i÷e iadeleri için ba÷lattÔklarÔ
direni÷i ülke çapÔnda yapÔlan destek eylemlerinin yanÔ
sÔra bugüne kadar e÷i görülmemi÷ bir uluslararasÔ dayanÔ÷ma kampanyasÔna sahne olmasÔyla Türkiye i÷çi hareketi tarihinde çok özel bir yere sahip olmu÷tur.
MayÔs 2010’da sendikal nedenle i÷ten çÔkarmalar ba÷ladÔktan sonra õstanbul’da Mahmutbey ve Kurtköy aktarma merkezleri ile õzmir Bornova aktarma merkezi önünde
direni÷ çadÔrlarÔ kurulmu÷; çadÔrlar i÷ten çÔkarÔlan i÷çiler
i÷ba÷Ô yapana kadar ve i÷verenle Ocak 2011’de protokol
imzalanana kadar varlÔklarÔnÔ korumu÷lardÔr. Bu süreçte
i÷çilere geçinebilmelerine olanak saôlayacak asgari ücret
tutarÔnda mali destek saôlanmÔ÷tÔr. Bu destekte özellikle
üyelerimizin ve TÜMTõS’in üyesi olduôu Avrupa Ta÷ÔmacÔlÔk õ÷çileri Federasyonu’nun (ETF), TÜRK-õö ve
TÜRK-õö’e baôlÔ sendikalarÔn katkÔlarÔ önemli bir yer tutmaktadÔr. ÇadÔrlarda 272 gün süren direni÷ boyunca i÷çiler sendika yöneticileri tarafÔndan yalnÔz bÔrakÔlmamÔ÷;
sendika ile i÷çiler arasÔnda organik bir baô kurulmu÷tur.
Direni÷ çadÔrlarÔ, diôer sendikalar, TÜRK-õö, siyasi partiler, taraftar gruplarÔ, derneklerin yanÔ sÔra uluslararasÔ
delegasyonlar tarafÔndan sÔk sÔk ziyaret edilmi÷tir.
TÜMTõS, ITF’nin 3 Aôustos 2010 tarihinde
Meksika’da yapÔlan 42. Genel Kurulu’nda direnen UPS
i÷çileri ve TÜMTõS’in desteklenmesi amacÔyla 1 Eylül
ve 15 Eylül 2010 tarihlerinde kendisine baôlÔ sendikalarÔn bulunduôu 154 ülkede dayanÔ÷ma eylemleri düzenleme kararÔ almasÔnÔ ve uygulamasÔnÔ saôlamÔ÷tÔr.
Japonya’dan Hollanda’ya, Avustralya’dan Amerika Birle÷ik Devletleri’ne kadar on binlerce i÷çinin desteôini
almak üzere ITF’yi harekete geçiren TÜMTõS için UPS
merkezinin istenen adÔmlarÔ atmamakta direnmesi üzerine ITF yeni eylem kararlarÔ almÔ÷tÔr. õki yüz bin UPS

i÷çisinin üye olduôu Teamsters SendikasÔnÔn etkin müdahalesi ile Atlanta’da bulunan UPS Genel Merkezi’nin
giri÷imi üzerine TÜMTõS ile çözüme yönelik görü÷meler
yapÔlmaya ba÷lanmÔ÷tÔr.
åyi Niyet Protokolü ve Toplu åç Sözleçmesi
24 Ocak 2011 tarihinde UPS yönetimi ve alt i÷vereni ile imzalanan iyi niyet protokolü ile sendika üyeliôi
nedeniyle i÷ten çÔkarÔlan 163 i÷çinin i÷e geri dönmeleri
amaçlanmÔ÷tÔr. 151 i÷çinin 1 öubat 2011 tarihinde i÷ba÷Ô yapmasÔ ile örgütlenme çalÔ÷malarÔ hÔz kazanmÔ÷tÔr.
õ÷çiler bo÷ta geçen süreler için tazminatlarÔnÔ almÔ÷lar;
i÷e ba÷lamayan üyeler için ise on iki aylÔk brüt ücretleri tutarÔnda tazminatlarÔnÔn ödenmesi saôlanmÔ÷tÔr. 19
Temmuz 2011 tarihinde toplu i÷ sözle÷mesi yetkisinin
kesinle÷mesinden sonra 24 Aôustos 2011 tarihinde sözle÷me görü÷melerine ba÷lanmÔ÷tÔr. Çetin geçen müzakerelerin ardÔndan sözle÷me görü÷melerinin 130. gününde
üyelerinin tamamÔna yakÔnÔn onayÔ ile sözle÷me imzalanmÔ÷tÔr.
ålk Sözleçmenin Önemi
Müzakereler sÔrasÔnda hem ABD’de hem Avrupa’da
UPS’de örgütlü sendikalar, Avrupa UPS i÷çi temsilcilerinin UPS yöneticileri ile kurduklarÔ baôlantÔlar, sendikanÔn taleplerinin iletilmesinde etkili olmu÷tur. Toplu sözle÷me görü÷melerinin her a÷amasÔ düzenli yapÔlan üye
toplantÔlarÔ ile demokratik bir tartÔ÷ma ortamÔnda üyeler
ile payla÷ÔlmÔ÷; üyelerin yüzde 99’unun onayÔ alÔndÔktan
sonra toplu i÷ sözle÷mesi imzalanmÔ÷tÔr. Sözle÷menin
hem i÷yerinde hem sektörde hem de bir çokulusluda imzalanan ilk sözle÷me olduôu gerçeôi göz önünde bulundurulduôunda ba÷arÔlÔ bir sözle÷me olduôunu söylemek
yanlÔ÷ olmayacaktÔr.
Sözle÷me ile üyelerin mevcut ücretlerine net 140 TL
seyyanen zam yapÔlmÔ÷, bir aylÔk ücretleri tutarÔnda ikramiye verilmesi hükme baôlanmÔ÷tÔr. Toplam ücretlere
net olarak yüzde 30 ile yüzde 50 arasÔnda deôi÷en oranlarda zam yapÔlmÔ÷tÔr. Yemek ücretlerinde yüzde 50 artÔ÷
saôlanmÔ÷tÔr.
Fazla çalÔ÷ma ve hafta tatilinde çalÔ÷ma halinde fazla
mesai ücreti yüzde 60 zamlÔ ödenecektir. Ulusal bayram
ve dini bayramlarda üyelerin çalÔ÷tÔrÔlmasÔ durumunda
iki yevmiye tutarÔnda fazla mesai ücreti yüzde 100 zamlÔ
olarak verilecektir. Diôer resmi tatil günlerinde çalÔ÷tÔrma durumunda ise 1,5 yevmiye tutarÔnda fazla mesai ücreti verilecektir. AyrÔca alt i÷verene baôlÔ olarak çalÔ÷an
sendika üyesi 187 i÷çi kadroya alÔnacaktÔr. Sözle÷me ile
sosyal haklarda da çe÷itli kazanÔmlar elde edilmi÷tir.
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Kargo, Kurye ve Lojistik Hizmetleri
Ülkemizde, lojistik sektörü son yÔllarda geli÷me gösteren piyasa ekonomisine geçi÷ten sonra geli÷mesi hÔz
kazanmÔ÷ genç bir sektördür. Türkiye, coôrafi konumu
nedeniyle Ortadoôu, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa
arasÔnda bir aktarma merkezi olmasÔndan dolayÔ birçok otorite tarafÔndan lojistik üssü olma iddiasÔ ile tanÔmlanmaktadÔr. Bugün sektör, 80 bin ki÷iye istihdam
saôlamakta, 25 bin araç ile 10 bin sabit merkezde faaliyet göstermektedir. Sektör, ülkemizde heterojen bir
yapÔ göstermekte, sermaye, karlÔlÔk ve ciro büyüklüôü,
çalÔ÷ma prensipleri ve kültürleri bakÔmÔndan farklÔ yapÔda olan firmalar bulunmaktadÔr. Bunlar, küçük firmalar, KOBõ’ler ve bir holding bünyesinde olan büyüme ve
geli÷me ÷ansÔna sahip, uluslararasÔ boyutta i÷ yapabilme
yeteneôinde olan ve dünya çapÔnda partneri olan veya olmayan büyük firmalardÔr. Sektörün pazar deôeri yakla÷Ôk
olarak 2 ile 3 milyar ABD dolarÔ, pazar potansiyeli gayri
safi milli hâsÔlanÔn yüzde 10 ile yüzde 12’si; büyüme hÔzÔ
yüzde 10-15’tir. UPS sözle÷mesi, sÔfÔr örgütlenme oranÔna sahip bu sektörde bir ilktir.
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ITF ve Küresel Sendika AôÔ (UNI) sekretaryalarÔ tarafÔndan ortak yürütülen Küresel Teslimat AôÔ çalÔ÷malarÔ kapsamÔnda dünya çapÔnda faaliyetleri olan DHL,
UPS, Fedex, DPD Geopost ve TNT gibi küresel tesli-

mat firmalarÔnÔn analizleri yapÔlmaktadÔr. 2011 yÔlÔnda
Frankfurt’ta yapÔlan küresel konferans, 2012 MayÔsÔnda
Londra’da yapÔlacaktÔr. TÜMTõS, söz konusu ÷irketler
ile ilgili olarak stratejik ÷irket ara÷tÔrmasÔ çalÔ÷malarÔna
devam etmektedir. Ara÷tÔrma sonuçlarÔ Londra küresel
konferansÔnda TÜMTõS’in bundan sonraki örgütlenme
çalÔ÷malarÔnÔn planlanmasÔnda deôerlendirilecektir.
Sonuç
Sermayenin küreselle÷mesi aynÔ zamanda küresel
emek dayanÔ÷masÔnÔ mümkün kÔlmakta ve bu süreç,
sendikalarÔn üyesi bulunduklarÔ i÷kolu federasyonlarÔ ile
küresel sendika federasyonlarÔ arasÔndaki ili÷kilerde doôru ve anÔnda bilgi akÔ÷ÔnÔ saôlamasÔnÔn önemini ortaya
koymaktadÔr. UPS kampanyasÔ hem TÜMTõS’in direni÷
alanÔnda hem de onlarca ülkedeki i÷çilerin ve sendikacÔlarÔn mücadelesi ile kazanÔlmÔ÷ ortak bir ba÷arÔdÔr.
Referanslar
1- Babacan, Muazzez–Eri÷ ö. Engin Deniz. (2004): ‘Marketing Strategies of Logistics Firms in Turkey During Economic Crises’, International Logistics Congress 2004, Dokuz Eylül Publcations Volume I,
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2- Tümtis 28. Olaôan Genel Kurulu ÇalÔ÷ma Raporu (2008-2011)
3- www.karid.org.tr/tr/article.asp?ID=95 eri÷im tarihi 01.03.2012.
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E

v i÷lerinin ücret kar÷ÔlÔôÔnda yaptÔrÔlmasÔnÔ ifade
eden gündelik temizlik i÷çiliôi yaygÔn olarak kullanÔlan enformel çalÔ÷ma biçimlerinden biri haline
gelmi÷tir. YanÔ sÔra “gündelikçilik” olarak anÔlan temizlik
i÷çiliôi ülkemizde dahil olmak üzere pek çok ülkede Ev
õçi Hizmet Sektörü olarak anÔlmaktadÔr.

i÷ bulabilme ÷ansÔ olmayan ve daha çok yoksul kadÔnlarÔn gelir elde edilebilecekleri bir alanÔ olu÷turmaya ba÷lamÔ÷tÔr. Sektör aôÔrlÔklÔ olarak enformel yapÔsÔyla, gelir
yoksulluôu sebebiyle çalÔ÷an kadÔnlarÔn, yoksulluklarÔnÔ
yok edememekte ve hatta yoksunla÷masÔna sebep olmaktadÔr.

Toplumsal cinsiyet ayrÔmÔnÔn görünür olduôu, çoôunlukla kadÔnlarÔn belirli bir ücret kar÷ÔlÔôÔ çalÔ÷tÔôÔ
ve ev içerisindeki tüm i÷lerin kapsandÔôÔ bir alanÔ ifade
eden Ev õçi Hizmet Sektörü, özellikle eôitim ve vasÔf seviyesi yüksek kadÔnlarÔn çalÔ÷ma ya÷amÔna girmesi ve ev
i÷lerine zaman ayÔramamalarÔ sebebiyle formel piyasada

Enformel Hizmet Sektörü ve Kad×nlar
Yoksul kadÔnlarÔn yoksullukla mücadelede belirlediôi
bir strateji olan gelir getirici faaliyetlerin ba÷Ônda i÷gücü
piyasasÔna katÔlÔm gelmektedir. Ya÷amak ve geçinmek
için gerekli gelirden yoksun olan kadÔnlar, gelir elde
etmeye muhtaç durumda olduklarÔ için çalÔ÷acak alan
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bakÔmÔndan seçeneksizlikleri de göz önüne alÔndÔôÔnda
dü÷ük düzeyde ve düzensiz de olsa enformel sektörde
i÷gücüne katÔlmak zorundadÔrlar (ILO,2002:30). Zira,
beceri ve eôitim düzeyi dü÷ük olan yoksul kadÔnlar için
enformel sektörde de olsa gelir getirecek bir i÷e sahip olmak, gelir yoksulluôu için önemli olduôu gibi güç, statü, özgürlük gibi kadÔnÔn güçlenmesine yönelik unsurlar
açÔsÔndan da önemlidir (akt. Munck, 2003:147).
Özellikle 1980 sonrasÔ dönemde geli÷mekte olan ülkelerde enformel sektör içinde kadÔn i÷gücü oranÔnÔn
arttÔôÔ ve bu durumun yoksul aileler tarafÔndan yoksullukla mücadelede önemli bir strateji olduôu görülmü÷tür. KadÔn emeôinin enformelle÷tiôi bu süreçte kadÔnlar
toplumsal cinsiyete dayalÔ tutum ve yapÔnÔn etkisiyle
hizmet sektöründe kadÔn i÷i olarak algÔlanan belli i÷lerde
yoôunla÷mÔ÷lardÔr (Scott,1995). KadÔnlara atfedilen, sabÔr, uysallÔk ve itaatkârlÔk özellikleri, vasÔfsÔz, dü÷ük ücretli, emek yoôun, rutin, sÔkÔcÔ, dikkat gerektiren, hünere
dayalÔ i÷lerde yoôunla÷malarÔna yol açmaktadÔr. Toplumsal cinsiyet rollerine uygun olarak, güler yüz, el becerisi,
cinsel cazibe gerektiren i÷ler; toplumsal konulara ili÷kin
i÷ler veya kadÔnlarÔn ev sorumluluklarÔnÔn ev dÔ÷Ôndaki
bir uzantÔsÔ olarak görülen eôitim, bakÔm, temizlik i÷leri
çoôunlukla “kadÔn i÷leri” (Uluta÷, 2009:27) olarak görülmektedir.
Küreselle÷me ile birlikte geni÷leyen hizmetler sektöründe kadÔn i÷gücü oranÔ yükselmektedir ve sektör
yoôunlukla kadÔn istihdam etme eôilimindedir. AyrÔca enformel sektör içinde kadÔnlarÔn payÔnÔn da artÔ÷Ô
ile özellikle hizmet sektöründe enformel i÷ ve toplumsal cinsiyetin temel alÔndÔôÔ çalÔ÷malar hÔz kazanmÔ÷tÔr
(Mies, 1992; Harrison, 1991; ÇÔnar, 1994; öavran, 2008),
Harrison (1991), cinsiyete dayalÔ i÷bölümü üzerinden incelediôi enformel sektörde, kadÔn oranÔnÔn giderek arttÔôÔnÔ ve kadÔnlarÔn geçici ve vasÔfsÔz i÷lerde, ucuz, esnek
÷ekilde istihdam edildiôini ifade etmektedir.
Ülkemizde de son yÔllarda hizmet sektöründe aôÔrlÔôÔ kadÔnlar olmak üzere i÷gücünün yarÔya yakÔnÔnÔn enformel sektörde yoôunla÷tÔôÔ görülmektedir. Bu durum
çalÔ÷an yoksullar içinde kadÔn oranÔnÔn yüksekliôini de
açÔklamaktadÔr. Her ne kadar ülkemizde enformel çalÔ÷ma düzeyi erkekler için de temel bir istihdam sorunu
olsa da kadÔnlar için yaygÔn ve tipik çalÔ÷ma biçiminin
kayÔtdÔ÷Ô çalÔ÷ma olu÷u, çalÔ÷an yoksullar içinde kadÔnlarÔn yüksek oranÔnÔn temel gerekçelerindendir. Bu durum kadÔnlarÔn yüksek i÷ gücü devrinin yanÔ sÔra sosyal
korumadan, i÷sizlik ve emeklilik gibi ilerleyen yÔllarÔnda
gelirlerinin devamlÔlÔôÔnÔ saôlayacak güvencelerden yoksun olmalarÔna neden olmaktadÔr (Uluta÷, 2009: 28-29).

KadÔn emeôinin yoôun olarak enformelle÷tiôi hizmet
sektörünün, dünya istihdamÔ içerisinde payÔ artarken
enformel istihdamÔn da yaygÔn olduôu bir sektör haline
gelmi÷tir. Büyük çoôunluôu eôitim ve vasÔf seviyesi dü÷ük, ev kadÔnÔ statüsünde olan yoksul kadÔnlarÔn i÷gücü
piyasalarÔna giri÷inde ilk basamaôÔ olu÷turan enformel
hizmet sektöründe kadÔnlarÔn çoôu, toplumsal olarak
dü÷ük statülü ve ev içindeki konumlarÔyla örtü÷en i÷lerde çalÔ÷maktadÔrlar (Chen, 2001).
Bugünkü ko÷ullarda, dünyada yoksul kadÔnlarÔn,
geçinme stratejilerinden biri olan enformel hizmet sektöründe çalÔ÷ma 90’lÔ yÔllarla birlikte özellikle kentli/
kentteki kadÔnlarÔn imalat ve hizmetlerden, düzensiz
i÷lere yönelmesiyle artmaya ba÷lamÔ÷tÔr. Bu doôrultuda
ev hizmetinde çalÔ÷ma giderek yaygÔnlÔk kazanmÔ÷tÔr. Ev
dÔ÷Ônda hizmetçilik, temizlikçilik ve çocuk bakÔcÔlÔôÔ yapan kadÔn sayÔsÔ artarken, evde kendi ürettiklerini dÔ÷arÔda satarak kazanç saôlayan veya çok dü÷ük ücretlerle
özellikle konfeksiyon sanayinde çalÔ÷mayÔ kabul etmek
zorunda kalan kadÔnlarÔn sayÔsÔ da artÔ÷ göstermi÷tir
(KalaycÔoôlu ve Rittersberger TÔlÔç, 2000:43-44). Dü÷ük
nitelikli olarak nitelendirilebilen, eôitim ve tecrübe gerektirmeyen ev temizliôi, hizmetçilik, dadÔlÔk gibi i÷ler
özellikle büyük ÷ehirlerde yoksul kadÔnlar için istihdam
alanÔ yaratmaktadÔr. Yine aynÔ zamanda geli÷mekte olan
ülkelerdeki kadÔnlarÔn, daha iyi bir ya÷am ve geçim için
yüksek gelirli ve ya orta sÔnÔf ailelerin ev içi temizlik ve
bakÔcÔlÔk i÷inde çalÔ÷mak üzere geli÷mi÷ ülkelere göç ettiôi görülmektedir (Jelin, 1977).
Ülkemizde özellikle ev eksenli çalÔ÷ma ve ev hizmetlerinde çalÔ÷ma gibi kadÔnlar tarafÔndan gerçekle÷tirilen
enformel faaliyetlere ili÷kin güvenilir veriler bulunmamakla birlikte Türkiye’de ev hizmetlisi olarak çalÔ÷an
kadÔnlarÔn maddi yoksunluklar sebebiyle bu tür i÷leri
yaptÔklarÔ, ücretlerinin dü÷ük ve çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn
aôÔr olduôu yapÔlan ara÷tÔrmalarla ortaya konmaktadÔr (Özyeôin, 2005; KalaycÔoôlu ve Rittersberger-TÔlÔç,
2000).
Enformel i÷lerin genel özellikleri çerçevesinde sözle÷mesiz, i÷ tanÔmÔndan, sosyal güvenceden, i÷ güvencesinden ve örgütlenmeden yoksun olan ev hizmeti çalÔ÷masÔnda geçici ve yevmiyeli olarak çalÔ÷an kadÔnlar
yasalarca koruma altÔnda da deôillerdir. Geçici ve yevmiyeli olarak ev hizmetinde çalÔ÷an kadÔnlarÔn kanunlar
kapsamÔna alÔnmasÔ, sosyal koruma saôlanmasÔ yönünde
çe÷itli ülkelerde çabalar sürdürülmekle birlikte, yeterli düzeyde geli÷meler saôlanamamÔ÷tÔr (Wrigley, 1991;
Folbre,1986).
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Ev Hizmeti ve Ev Hizmetinde Çal×çanlar×n×n Çal×çma
Koçullar×
Geni÷ anlamda, bir hanedeki gereksinimler içinde, ev
halkÔnÔn kendini yeniden üretmesine katkÔda bulunan ve
ücret kar÷ÔlÔôÔnda, çoôunlukla ev halkÔ dÔ÷Ôndan temin
edilebilen her türlü ev içi hizmeti içeren ev hizmeti kavramÔ, temizlik, a÷çÔlÔk, çocuk, hasta, ya÷lÔ bakÔmÔ ve diki÷
dikme, misafir aôÔrlama, alÔ÷veri÷ gibi bazÔ uzmanla÷mÔ÷
hizmetlerden olu÷maktadÔr ( KalaycÔoôlu ve Rittersberger TÔlÔç, 2001:55).
Ücretli ev i÷leri olarak da anÔlan ev hizmeti içinde en
yaygÔn yapÔlanÔ temizlik i÷idir. DolayÔsÔyla ev hizmetini, kapalÔ ya÷am alanlarÔnÔn ba÷Ônda gelen evde, düzen
olu÷turmak, bu yerleri temizliôini koruyarak saôlÔklÔ mekanlar haline getirmek için yapÔlan i÷lerin tümü olarak
tanÔmlamak mümkündür (õSMEK, 2010).
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Genel olarak yapÔlan tanÔmlara baktÔôÔmÔzda ev hizmetlerinin, hizmetçi, a÷çÔ, çocuk bakÔcÔsÔ, u÷ak, kahya,
÷oför, bekçi, bahçÔvan gibi ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔ tarafÔndan yapÔlan, bir evin hizmeti ile ilgili i÷ler olarak (Eurofound,2005; Ramirez-Machado, 2003) tanÔmlandÔôÔnÔ
görmekteyiz. Günümüz ko÷ullarÔnda kadÔnlarÔn çalÔ÷ma
hayatÔna girmesi ile birlikte çocuk ve ya÷lÔ bakÔmÔnÔ da
içerecek ÷ekilde geni÷leyen ev hizmetleri, her hafta farklÔ
bir evi temizleyen i÷çilerle, dadÔ ya da hizmetçi olarak
çalÔ÷an ve bazen çalÔ÷tÔôÔ evde ya÷ayan i÷çileri kapsayan
bir istihdam alanÔnÔ olu÷turmaktadÔr (Erdem ve öahin,
2008).
TÜõK, Hane HalkÔ Gelir Tüketim Anketi (HHGTA)
tarafÔndan yapÔlan tanÔmlamada ev hizmetleri, evlerde
yaptÔrÔlan hizmet i÷leri olarak ifade edilirken, ev hizmetinde çalÔ÷anlar; “ BahçÔvanlar (özel), bekçi (özel; ev, tarla, mülk vb. benzeyen), evde çalÔ÷an a÷çÔlar, evde çalÔ÷an
dadÔlar, mürebbiyeler, evde çalÔ÷an hizmetçiler, eve gelen
özel öôretmen (evde özel ders), evlerde yaptÔrÔlan hizmet
i÷leri, gündelikçi, temizlikçi kadÔnlar, kahyalar, u÷aklar,
kapÔcÔlar, seyis, ÷oför (özel)” olarak tanÔmlanmaktadÔr.
Birçok ülkenin ulusal yasasÔnda özel ve genel koruyucu düzenlemelerin yer aldÔôÔ ev hizmeti ülkemiz yasalarÔnda yer almamakta, ev hizmetinin ne olduôu konusunda yasalarÔmÔzda herhangi bir hüküm bulunmaktadÔr.
Ancak ev hizmetinde çalÔ÷anlarÔn kimler olduôu doktrin,
yargÔ kararlarÔ (Okur, 2004:354) ve Sosyal Sigortalar
Kurumu genelgelerinde sayÔlmaktadÔr. Ev hizmetlerinde
çalÔ÷anlar kavramÔ, hizmetçi, a÷çÔ, ÷oför, çocuk bakÔcÔsÔ
(Okur, 2004:355; Tunçomaô, Centel, 2003:38) gibi bedeni çalÔ÷maya dayanan çalÔ÷malar yanÔnda, özel hastabakÔcÔ, özel sekreter, özel ders verenler, mürebbiyeler

gibi fikri çalÔ÷masÔ (Tunçomaô, 1990:111, Tunçomaô,
Centel,2003:38) ile yönetim ve denetimin aôÔr bastÔôÔ
kimseleri kapsamaktadÔr.
Ev hizmetlerinde çalÔ÷anlar, görünürde baôÔmsÔz, kararlarÔnÔ kendileri verebilecek nitelikte bir i÷ yürütüyor
gibi görünse de gerçekte çoôunlukla gelir getirecek bir
i÷e sahip olmanÔn ihtiyacÔnÔn da eklenmesi ile olumsuz
çalÔ÷ma ko÷ullarÔ altÔnda çalÔ÷maya mecbur kalmaktadÔrlar. Her ÷eyden önce dünyada da ülkemizde de ev
hizmetlerinde çalÔ÷anlar sayÔca önemli bir kesimi olu÷turmalarÔna raômen, resmi istatistiklerde görünmemekte
ve çalÔ÷an olarak algÔlanmamaktadÔr. Böylelikle çalÔ÷ma
ya÷amÔnda kar÷Ôla÷tÔklarÔ ilk olumsuzluk yok sayÔlmalarÔdÔr diyebiliriz.
Tam süreli ya da kÔsmi süreli olarak çalÔ÷an, ev hizmetinde çalÔ÷anlarÔn (Eurofound, 2005:4), çalÔ÷ma süreleri
uzunken dinlenme süreleri kÔsadÔr. Genel olarak ev hizmetlisine i÷i için ne kadar zaman harcadÔôÔna bakÔlmaksÔzÔn tek fiyat ödenmektedir. DolayÔsÔyla evde çalÔ÷an kadÔnÔn, hÔzÔnÔ yava÷latmak, çalÔ÷ma saatlerini artÔrmak ve
böylece ücretini yükseltmek gibi bir gayreti yoktur. ÇalÔ÷ma saati açÔsÔndan kÔsmen de özerkliôe sahiptir çünkü
i÷ini ne zaman bitirirse o zaman gidebilecektir (Özyeôin,
2005:137-138). Evde ikamet etmek suretiyle çalÔ÷anlarÔn
haftalÔk çalÔ÷ma saatlerine ili÷kin bazÔ ülkelerde düzenlemeler söz konusudur. BazÔ ülkelerde özel yasalarda ve
i÷ yasalarÔnda çalÔ÷ma saatlerine yönelik, dinlenme süresi, ikamet yeri, ya÷a göre düzenlemeler yapÔlmÔ÷tÔr. Örneôin, Fransa’da haftalÔk azami çalÔ÷ma süresi 40 saat,
Portekiz’de 44 saat ve õspanya’da 40 saat olarak belirlenmi÷tir. Malta, Tanzanya, Vietnam’da çalÔ÷ma saatleri
günlük ve haftalÔk çalÔ÷ma saatleri olarak düzenlenmi÷tir. Meksika, Peru ve Venezuella’da ise dinlenme süreleriyle ilgili düzenlemeler mevcuttur. Meksika’da günlük
dinlenme süresi 8 ile 12 saat arasÔnda belirlenmi÷ken,
Peru’da 8 saat, Venezuella’da ise 10 saat olarak belirlenmi÷tir. KÔsmi süreli çalÔ÷anlarÔn haftalÔk çalÔ÷ma süresi
ise, haftada 4-5 yarÔm gün ve 35 saatin altÔnda çalÔ÷mak
üzere düzenlenmi÷tir. Ulusal yasalarca farklÔ ÷ekillerde
ayrÔntÔlÔ olarak düzenlenen çalÔ÷ma saatleri ile istenmeyen durumlarÔn, ihlallerin önlenmesi amaçlanmaktadÔr
(Ramirez-Machado, 2003:19-22). Ülkemizde çalÔ÷ma saatlerine ili÷kin bir düzenleme söz konusu deôildir.
Ev hizmetinde çalÔ÷anlarÔn ücreti, i÷in dü÷ük statülü görülmesine baôlÔ olarak dü÷üktür. Türkiye’de ev
hizmetinde belli bir ücret sistemi yoktur ancak genelde
ücretler aynÔ düzeydedir. Dünya genelinde ve ülkemizde
ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔn ücretleri, çoôunlukla asgari
ücretin altÔnda seyretmektedir (Özyeôin, 2005:138; Ra-
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mirez-Machado, 2003). Kanada, Fransa, Malta, Filipinler
ve Tanzanya’da ev i÷lerinde çalÔ÷anlara yasalarla asgari
bir ücret belirlenirken, Arjantin, Bolivya, Kosta Rika ve
Meksika da ücret sabit bir asgari gelir deôil, yetkililerce
belirlenen bir ücrettir. Kolombiya ve õspanya’da ise ulusal asgari ücret, ev i÷lerinde çalÔ÷anlar için de geçerlidir.
öili ve Türkiye’de ise, ev i÷leri için sabit bir asgari ücret
bulunmamakta, taraflarÔn anla÷masÔna dayalÔ bir ücret
sistemi yürütülmektedir (Ramirez-Machado, 2003:5253).
Genellikle tek bir ev hizmetlisi tarafÔndan yerine getirilen ev hizmeti i÷i, çalÔ÷an kadÔnlarÔn i÷ yüklerinin aôÔr
olmasÔna sebep olmaktadÔr. Evin genel temizliôi, yemek
yapÔlmasÔ, çama÷ÔrlarÔn yÔkanmasÔ bazen çocuk bakÔmÔ
da eklenince ev hizmeti çalÔ÷anÔnÔn i÷ yükü aôÔr olmaktadÔr. YanÔ sÔra bu i÷lerin önemli bir kÔsmÔnÔn yürüyerek ve
ayakta yapÔlmasÔ da i÷i yorucu ve aôÔr kÔlmaktadÔr (Akt.
Karaca ve Kocaba÷, 2009:169).
Sosyal yardÔm ve i÷ güvencesizliôi açÔsÔndan bakÔldÔôÔnda, dünya genelinde ev hizmetinde çalÔ÷anlara sosyal
yardÔm yapÔlmamakta veya çok sÔnÔrlÔ, yetersiz düzeyde yapÔlmaktadÔr. Sosyal korumadan da yoksun olan
ev hizmeti çalÔ÷anlarÔnÔn i÷verenleri de çalÔ÷tÔrdÔklarÔ
kadÔnlarÔn sigortalÔlÔk durumlarÔna, saôlÔk ve emeklilik
programlarÔna katkÔda bulunmamaktadÔrlar. Genellikle
yapÔlmayan ancak varsa da baôlayÔcÔ niteliôi olmayan,
çoôunlukla sözlü ÷ekilde yapÔlan i÷ sözle÷meleri ise i÷
güvencesizliôine sebep olmaktadÔr. õ÷ten çÔkarÔlma ya
da ayrÔlma durumunda da herhangi bir zorunlu ödeme,
kÔdem tazminatÔ da bulunmamaktadÔr. Özellikle hastalÔk, kaza ve gebelik gibi durumlarda var olan i÷lerini kaybetmeleri oldukça kolaydÔr (Ramirez-Machado,
2003:2). Bilindiôi gibi ev hizmetlileri, bir kaç istisna
dÔ÷Ônda, pek çok ülkede ve ülkemizde de yasal olarak
i÷çi sayÔlmamaktadÔr. Ev hizmeti çalÔ÷anlarÔ ve onlarÔ çalÔ÷tÔran i÷verenleri, var olan i÷ ve sosyal güvenlik yasalarÔnca kapsanmayan enformel sektörün içinde geli÷en
i÷ ili÷kisi yürütmektedirler. DolayÔsÔyla ev hizmetinde
çalÔ÷anlar emeklerini enformel yollarla satmÔ÷ olurlar ve
ko÷ullar, ücretler sözlü ve yasal yaptÔrÔmÔ olmayan anla÷malara göre ÷ekillendirilmektedir. Bu durumda yasal
düzenlemelere uygun asgari ücret, i÷ sürekliliôi, çalÔ÷ma
saatleri, hastalÔk izni, tatiller ya da sosyal sigorta bulunmamaktadÔr (Özyeôin, 2005:143). Ev hizmetlileri ile i÷verenleri arasÔnda da sorunlara neden olan i÷in tanÔmÔ,
süresi, ücreti gibi konularÔn sorun niteliôi kazanmasÔnÔn
ba÷lÔca nedeni; bu konularÔn genellikle i÷veren tarafÔndan tek taraflÔ olarak, kendi lehine hareket etmesinden
kaynaklanmaktadÔr.

Birçok ülkede yapÔlan ara÷tÔrmalar, ev hizmeti çalÔ÷anlarÔnÔn özellikle yatÔlÔ olarak kalanlarÔn özel ya÷amlarÔnÔn
bir mahremiyeti kalmadÔôÔ konusunda ÷ikayetçi olduklarÔnÔ göstermektedir (Karaca ve Kocaba÷, 2009:169). Diôer yandan ev hizmetlileri, i÷ ko÷ullarÔnÔn resmi biçimde
belirlenmediôi ve düzenlenmediôi özel evlerde çalÔ÷Ôrlar.
õ÷ yerleri kendileri gibi ba÷ka çalÔ÷anlardan uzaktÔr ve
ki÷isel i÷ denetimi yollarÔna kÔsmen de olsa olanak ta÷Ôr
(Özyeôin, 2005:150).
Sosyal dÔ÷lanmÔ÷lÔk ve örgütlenememe de ev hizmetlerinde çalÔ÷anlar için önemli bir sorundur. Sahip olduklarÔ ve olamadÔklarÔ konumlarÔ itibariyle ekonomik kaynaklara ve kamusal hizmetlere eri÷imde yetersizliklerle
kar÷Ôla÷makla birlikte, haklarÔnÔ toplu olarak savunmalarÔ, örgütlenebilmeleri de engellerle kar÷Ôla÷maktadÔr.
Gerek yasalarca i÷çi olarak tanÔnmamakta gerekse i÷in
ve i÷yerinin niteliôinden kaynaklanan savunmasÔzlÔk ya÷ayan ev hizmeti çalÔ÷anlarÔ ciddi sÔkÔntÔlar ya÷amaktadÔrlar. Dünya genelinde, ev hizmetinde çalÔ÷anlara toplu
pazarlÔk ve örgütlenme hakkÔnÔ tam bir özgürlük içinde
sunan ülke bulunmamaktadÔr (Karaca ve Kocaba÷,2009:
Ramirez-Machado, 2003). AyrÔca ev hizmeti i÷inde, ev
hizmetinde çalÔ÷an ve i÷vereni olacak ki÷i arada bir aracÔ kurum olmadan veya örgütlenme olmadan bir araya
gelmektedirler. Genellikle bu ili÷ki türü enformel aôlar
üzerinden saôlanmaktadÔr (KalaycÔoôlu ve Rittersberger
TÔlÔç, 2001:136).
Özellikle çalÔ÷tÔklarÔ evlerde ya÷ayan ev hizmeti çalÔ÷anlarÔnÔn barÔnma ve beslenmede yetersizlik ya÷amasÔ da söz konusudur. AyrÔca ev hizmetleri i÷i beceri ve
nitelik gerektirmediôi için dü÷ük statülü bir i÷tir ve bu
i÷te mesleki ilerleme fÔrsatÔ, kariyer yapma söz konusu
deôildir. Olumsuz ko÷ullar içinde psikolojik ve fiziksel
taciz ve ÷iddeti de saymak mümkündür. Ev hizmeti çalÔ÷anlarÔ, a÷aôÔlama ve dÔ÷lama gibi tacizlere de maruz kalabilmektedirler (Ramirez-Machado, 2003:2).
BazÔ ülkelerde 20. yüzyÔlda yapÔlan yasal düzenlemelerle ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔ, hem özel yasalarla hem
de i÷ yasalarÔyla a÷amalÔ olarak i÷ hukuku kapsamÔna
alÔndÔôÔ görülmektedir (Ramirez Machado, 2003:3). Ancak, yapÔlan düzenlemelere raômen, hala birçok ülkede
ev hizmetlerinin aile hukuku kapsamÔnda olduôu ve i÷
hukuku kapsamÔna alÔnmadÔôÔ görülmektedir. Zira i÷
yasalarÔ yaygÔn olarak, ev hizmetleri çalÔ÷anlarÔnÔ diôer
i÷çi kategorilerinin sahip olduôu birçok haktan mahrum
bÔrakarak, onlara dü÷ük düzeyde koruma saôlamakta ya
da onlarÔ tamamen kapsamÔ dÔ÷Ônda tutmaktadÔr (Karaca ve Kocaba÷, 2009:166). Nitekim ülkemizde Gerek õ÷
Kanunu’nda gerekse Sosyal Sigortalar ve Genel SaôlÔk
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dosya

örgütsüzlerin örgütlenmesi

SigortasÔ Kanunu’nda kapsam dÔ÷Ô bÔrakÔlan ev hizmetinin tanÔmÔ konusunda yasalarÔmÔzda bir hüküm bulunmamakla birlikte doktrin ve yargÔ kararlarÔnda ev
hizmetinde çalÔ÷anlarÔn kimler olduôu belirtilmektedir
(Okur, 2004:354). Öôretide evde gündelik ya÷amÔn gerektirdiôi; temizlik, yemek, çama÷Ôr, ütü, çocuk bakÔmÔ,
mürebbiyelik gibi i÷ler olarak kabul edilen ev hizmetleri
(Süzek, 2005: 180), ülkemizde õ÷ Kanunu’nun korumasÔ kapsamÔ dÔ÷ÔndadÔr (4857 sy. õ÷ K.m.4/1.e). Ancak õ÷
Kanunu hükümleri kapsamÔ dÔ÷Ônda kalan ev hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn haklarÔnÔn Borçlar YasasÔ kapsamÔnda
korunmasÔ, bu ki÷ilerin Borçlar Kanunu hükümlerine
tabii olduklarÔ ÷eklinde ifade edilmektedir (Akyiôit,
2005: 8).
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Ev hizmetinde çalÔ÷anlarÔn sosyal güvenlik açÔsÔndan
korunma durumlarÔna baktÔôÔmÔzda, burada da yapÔcÔ bir
tablo görememekteyiz. Ülkemizde ev hizmetinde çalÔ÷anlar 11.08.1977 Tarih ve 2100 sayÔlÔ yasa ile sosyal sigorta
kapsamÔna alÔnmamÔ÷lardÔr (Karadeniz, 2008: 186). Ancak gerek 506 sayÔlÔ Sosyal Sigortalar YasasÔ’nda gerekse
Sosyal Sigortalar ve Genel SaôlÔk SigortasÔ YasasÔ’nda ev
hizmetlerinde ücretli ve sürekli olarak çalÔ÷anlar kapsam
içine alÔnmÔ÷ken, ev hizmetlerinde örneôin gündelik temizlik i÷i yapanlar kapsam dÔ÷Ô bÔrakÔlmÔ÷lardÔr (SGSS
YasasÔ m.6/c).
Ev hizmetlerinde çalÔ÷anlarÔn sigortalÔlÔôÔ biri ücret
kar÷ÔlÔôÔnda çalÔ÷ma ve diôeri sürekli çalÔ÷ma olarak iki
temel ko÷ula baôlanmÔ÷tÔr. Bu durum ev hizmetlerinde
gündelik ya da yevmiyeli olarak çalÔ÷an, sosyal korumaya
en fazla ihtiyacÔ olan kesimi olu÷turan kadÔnlarÔn zorunlu sigorta kapsamÔ dÔ÷Ônda kalmasÔna neden olmaktadÔr
(Güzel ve Okur, 2004: 106). AyrÔca ev hizmetlerinde
gündelik çalÔ÷an kadÔnlar temizlik gibi aôÔr ve tehlikeli
i÷lerde çalÔ÷makta, i÷ kazasÔ ve meslek hastalÔôÔ riskleri
ile kar÷Ô kar÷Ôya kalmakta ve en az diôer çalÔ÷an gruplarÔ
kadar sosyal güvenceye ihtiyaç duymaktadÔrlar (Karadeniz, 2011: 111).
Sonuç
Ev hizmetinde çalÔ÷ma tüm dünyada olduôu gibi
ülkemizde de yaygÔnlÔk kazanmÔ÷tÔr. Küreselle÷me ile
birlikte ortaya çÔkan sosyoekonomik deôi÷ikliklerle,
çalÔ÷ma hayatÔna formel sektörde katÔlan kadÔnlarÔn ev
içi sorumluluklarÔn yerine getirilmesi için bu hizmetleri
“satÔn almaya” yöneldikleri gözlemlenmektedir. KadÔnlarÔn i÷gücüne katÔlÔm oranÔnÔn artmasÔnÔn yanÔ sÔra refah
devletinin çökmesiyle devletin saôlÔk ve bakÔm hizmetlerinden çekilmesi, nüfusun ya÷lanmasÔ, geleneksel aile
yapÔsÔndaki deôi÷im gibi faktörler günümüzde ücretli

emeôe/ücretli ev hizmetine yönelik talebi açÔklamada
önemli paya sahiptir.
SayÔca önemli bir kesimi olu÷turan ancak istatistiklerde görünmeyen ve çalÔ÷an olarak algÔlanmayan ev hizmetinde çalÔ÷anlarÔn insan onuruna yara÷Ôr bir ÷ekilde
çalÔ÷ma ya÷amÔnda yer alabilmeleri için öncelikle yasal
düzenlemeler ve örgütlenmeye ili÷kin çalÔ÷malara yer verilmelidir. Bu kapsamda ev hizmeti i÷ini yapan kesimin
öncelikle õ÷ Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamÔna alÔnmasÔ gerekmektedir. Ülkemizde dü÷ük ücretle,
çoôunlukla sosyal güvenlikten yoksun ÷ekilde çalÔ÷an
ev hizmetlilerini korumaya yönelik yasal çerçevenin yetersizliôi bu ki÷ilerin çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔ aôÔrla÷tÔrÔrken,
yoksulluklarÔnÔn artmasÔna da neden olmaktadÔr. Zira
yapÔlan pek çok ara÷tÔrma, maddi sorunlar nedeniyle ev
hizmetinde çalÔ÷an kadÔnlarÔn yasal yoksunluklarÔnÔn
yanÔ sÔra çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn aôÔr olduôu, ücretlerinin
dü÷ük olduôu, dolayÔsÔyla tüm bu ya÷adÔklarÔ çerçevesinde ücret kar÷ÔlÔôÔ çalÔ÷manÔn ya÷amlarÔnda önemli bir
dönü÷ümü getirmediôini ifade eden sonuçlar ortaya koymaktadÔr.
Sosyal güvenlik ÷emsiyesi dÔ÷Ônda kalarak sosyal koruma yoksunluôu ya÷ayan, her türlü riske kar÷Ô korunmasÔz kalan ev hizmetinde çalÔ÷anlara örgütlenme hakkÔnÔn da tanÔnmadÔôÔ görülmektedir. KayÔt dÔ÷Ô sektörde
büyüyen bir alanÔ olu÷turan “Ev Hizmeti Sektörü”nün,
formel bir alana çekilebilmesinde örgütlenmenin de
önemli katkÔsÔnÔn olacaôÔ unutulmamalÔdÔr. Ancak bilindiôi üzere sendikalara ili÷kin yasal mevzuat sadece
i÷ sözle÷mesine sahip kayÔtlÔ i÷çileri kapsamaktadÔr.
Sendikalar, sivil toplum kurulu÷larÔ, yerel yönetimler
ve politika üreticisi resmi kurulu÷larÔn örgütlenme ve
dayanÔ÷ma yolunda birlikte adÔm atmalarÔ, sorunlu olan
her alanda olacaôÔ gibi bu alanda da etkin çözümlere
ula÷ÔlmasÔnÔ saôlayacaktÔr. AyrÔca ILO’nun 189 nolu Ev
õ÷çileri Sözle÷mesi’nin imzalanmasÔ da ülkemizde çalÔ÷an ev i÷çileri için atÔlacak olumlu adÔmlardan birini
olu÷turacaktÔr.
Diôer yandan, ba÷ta erkek egemen karar alma-verme süreçleri olmak üzere örgütlenmeye yönelik algÔnÔn
olumsuzluôu gündelik temizlik i÷çisi olarak çalÔ÷an kadÔnlar arasÔnda ekonomik ve sosyal haklarÔnÔ korumaya
yönelik örgütlenme faaliyetlerine mesafeli yakla÷maya
neden olsa da kadÔnlarÔn son yÔllarda örgütlenme konusunda bilinçlendikleri ve sendikala÷ma yolunda adÔm attÔklarÔ görülmektedir. Bu duruma verilebilecek güzel bir
örnek olarak Türkiye’deki bütün ev i÷çilerinin çalÔ÷ma
ko÷ullarÔnÔ iyile÷tirmek amacÔyla yola çÔkan Ev õ÷çileri
DayanÔ÷ma SendikasÔ (EVõD-SEN) gösterilebilir.
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Sosyal Güvence ve SendikalaĆma
Hakkć Ąstiyoruz
Q Gülhan BENLĄ / Ev ĄĆçileri DayanćĆma Sendikasć Kurucusu

E

v õ÷çileri DayanÔ÷ma SendikasÔ, evlerde çalÔ÷an kadÔnlarÔn kurduklarÔ bir sendika. SloganlarÔ “Hep birlikte el ele mücadeleye”. SendikanÔn kurucusu Gülhan Benli ile õstanbul’da görü÷tük. Benli, ya÷adÔklarÔ sorun-

larla mücadele etmeye karar veren cesaretli birkaç kadÔnÔn
sendika kurmaya kadar giden hikayesini, ölümlerle sonuçlanan i÷ kazalarÔnÔ, kadÔnlarÔn çalÔ÷tÔklarÔ evlerde ya÷adÔôÔ
taciz, tecavüz, alÔkonma gibi sÔkÔntÔlarÔ anlattÔ bize.
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Sendika kurma fikri ilk sizden mi ç×kt×?
Evet. Arkada÷larÔmla konu÷tum. Onlar da buna sÔcak
baktÔ. “Bizim de kafamÔzda vardÔ böyle bir ÷ey, yapalÔm”
÷eklinde yakla÷ÔmlarÔ oldu. AslÔnda ben onlarÔn da dü÷ündüklerini dile getiren oldum.
Nas×l çal×ç×yorsunuz? Düzenli olarak tek ya da
birkaç eve mi yoksa sürekli farkl× evlere mi temizliäe
gidiyorsunuz?
Ben çocuk bakÔyordum. YatÔlÔ çalÔ÷Ôyordum. Ama gün
geldi hasta da baktÔm, gündeliôe de gittim. Uzun süreli
çalÔ÷tÔôÔm evler de oldu, aylÔk çalÔ÷tÔôÔm evler de.

Ev úüçileri Dayan×üma Sendikas× Kurucusu Gülhan Benli ile
röportaj× TÜRK-úû Uzman Yard×mc×s× Güldane Karsl×oùlu
yapt×.

Ev åççileri Sendikas× nas×l kuruldu, süreç nas×l
geliçti?
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Biz 2009 tarihinde ba÷ladÔk çalÔ÷malarÔmÔza. Birkaç
arkada÷ bir araya geldik, sorunlarÔmÔzÔn her geçen gün
artmasÔ kar÷ÔsÔnda ne yapabileceôimizi konu÷tuk. SorunlarÔn çözümünü olu÷turmak gerekiyor. Bunu nasÔl
yapabiliriz diye kafa yorduk. Bir sendikanÔn bünyesine
girerek, kendimizi örgütleyerek bunu saôlayabiliriz diye
dü÷ündük. Daha sonra bazÔ sendikalarla görü÷tük. Tabii
bürokratik engeller, i÷çi olarak tanÔmlanmÔyor olu÷umuz
gibi sorunlar üzerine dernek giri÷imi olarak faaliyetlerimizi sürdürdük. Yakla÷Ôk 10 arkada÷ bir araya gelip bir
çalÔ÷ma yapmÔ÷tÔk o süre içerisinde. O çalÔ÷mayÔ daôÔtmak istemedik. Ancak tam dernek de olamadÔk. Ama
yine de bu çalÔ÷malar için en iyisinin sendika olacaôÔna
karar verdik. Sendika giri÷imi olarak, önümüze bir de
hedef koyduk. 15 Haziran’da kendimizi “sendika giri÷imi” olarak herkese duyurduk. 15 Haziran 2011’de resmi
ba÷vurumuzu yaptÔk, sendikamÔzÔ kurduk.
Bu hikaye içinde siz kendinizi nas×l tan×ml×yorsunuz?
Toplumda ev i÷lerinde çalÔ÷an herhangi biriyim, yÔllardÔr ev i÷çiliôi yapÔyorum. Emeôinin kar÷ÔlÔôÔnÔ hiçbir
zaman tam olarak alamadÔm. Geriye dönüp baktÔôÔnda
sÔfÔr noktasÔnda olan biriyim. Biraz daha ya÷Ôm ilerlediôinde duvar dibinde kalacak olan biriyim, eôer bu sorunlarÔmÔz çözülemezse. SendikanÔn kurucusu olmak beni
diôer arkada÷larÔmdan farklÔ kÔlmÔyor. Tek fark belki de
bir ÷eylerin bilincinde olmam ve bu sendikayÔ kurmak
istemem olabilir.

Bu soruyu çunun için sordum. Uzun süreli çal×çt×ä×n×z
yerlerde sigorta giriçiniz yap×ld× m×?
Yok, yapÔlmadÔ. Hiçbir yerde yapÔlmadÔ. Hep sigortasÔz çalÔ÷tÔm. 17-18 seneden bahsediyorum. Bu 18 yÔl
içinde 5 yÔl, 3 yÔl, 2 yÔl çalÔ÷tÔôÔm yerler oldu. Gündelik
olarak gitsem de düzenli gittiôim yerler oldu. Hiçbirinde
sigortam olmadÔ.
æu an herhangi bir sosyal güvenceniz var m×?
Maalesef böyle bir güvencem yok. öimdi yeni çÔkan
yasada da kendi primimizi yatÔrmamÔz isteniyor. Ama
evine ekmek alamayan, çocuôuna süt alamayan insan
nasÔl kendi primini yatÔrsÔn. Bu yakÔnda bir sosyal patlamaya neden olabilir bence.
Gelir tespitinizi yapt×rd×n×z m×?
YaptÔrmadÔm. Bir gelirim olmadÔôÔ için. Belki de bu
bize dayatÔldÔôÔ için istemedim.
Ev hizmetlerinde çal×çan insanlar×n sorunlar×ndan söz
eder misiniz?
Bu insanlar o kadar çok sorunla boôu÷uyor ki. ÇalÔ÷tÔklarÔ yerlerde hÔrsÔzlÔkla suçlanÔyor, paralarÔnÔ istediklerinde de hÔrsÔzlÔkla bile suçlanabiliyor. Bu nedenle
de biz beyanlarÔmÔzÔn esas alÔnmasÔnÔ istiyoruz. Çünkü
dört duvar arasÔndasÔnÔz. KapÔlar kapandÔôÔnda orada
ne ya÷andÔôÔnÔ sizden ve o evin sahibinden ba÷ka kimse
bilmiyor. Bu evler bizim i÷yerlerimiz. Biz ne akrabayÔz,
ne dostuz, ne de herhangi ba÷ka bir ÷ey. Oralar bizim
i÷yerlerimiz, biz gider i÷imizi yaparÔz, paramÔzÔ alÔrÔz.
Öncelikle bizim i÷çi olarak kabul edilmemiz gerekiyor,
bu birincisi.
õkincisi, arkada÷larÔmÔz gittikleri yerlerde tacize ya da
tecavüze uôrayabiliyor. Birçok arkada÷ÔmÔz bilinçli olmadÔôÔ için ya da korktuôu için anÔnda doktora gidip bir
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rapor alamÔyor. Tacize uôrayanlarda ispat sorunu ya÷anÔyor. Hadi kamera var diyelim evde. Ama kamera görüntüleri ev sahibinin elinde.
Bir de kameradan göremediklerinde arayÔp, neredesin
diye kontrol ediyorlar hemen. õnsan ne diye çalÔ÷anÔnÔn
yatak odasÔna kamera koyar? Bu insanÔn özelidir. Orada
giyinip soyunursun. Geçenlerde bir arkada÷ÔmÔz bizi aradÔ aôlayarak. OdasÔnda gizli kamera koymu÷lar. Arkada÷ÔmÔz bunu söylediôinde ÷izofren olmakla suçlandÔ. “Neden beni izliyorsunuz, ben burada giyiniyorum soyunuyorum” dediôinde “Ne var ki, biz izliyoruz” diye cevap
vermi÷ ev sahipleri. Ama bunu ispat etme ÷ansÔ yok. Biz
bu gibi konularla ilgili arkada÷larÔmÔzÔ bilinçlendirmeye
çalÔ÷Ôyoruz.
åç kazalar×ndan söz edelim mi? Geçenlerde camdan
düçen bir arkadaç×n×z ölmüç.
õ÷ kazalarÔ bizim için çok daha korkunç olanlarÔ. Arkada÷larÔmÔz camlara çÔkÔp temizlik yaparken, dü÷üp
hayatlarÔnÔ kaybedebiliyor. Ulus’ta bir arkada÷ çalÔ÷tÔôÔ
yerde tecavüzden kendini korumak için kendini camdan
atÔp hayatÔnÔ kaybetti. Daha öncesinden bildirimde bulunmu÷tu buna dair. Buna benzer birçok ölümün ÷üpheli
olduôunu dü÷ünüyoruz.
Mesela, göçmen ev i÷çisi arkada÷ÔmÔzla yeni konu÷tuk. Üç kadÔnÔ temizlik için alÔp ÷ehir dÔ÷Ôna götürmeye
çalÔ÷mÔ÷lar. Fuhu÷ yaptÔrmak istemi÷ler. KadÔnlar ÷ikayetçi oldular ama polis burada yasal çalÔ÷ma izni olmadÔôÔ için ilgilenmiyor.
Bu alanda çalÔ÷an ÷irketler var. Bunlar i÷çi simsarlÔôÔ
yapÔyor. Hem i÷çiden hem i÷verenden para alÔyor. Ama
i÷çinin güvenliôini saôlamak gibi herhangi bir ÷ey yok.
Biz özel istihdam bürolarÔnÔn ortadan kalkmasÔnÔ istiyoruz. Bunlar bizim üzerimizden güzel güzel para kazandÔlar ama bizi kayÔt altÔna almadÔlar.
Neden bizim tazminat hakkÔmÔz, analÔk hakkÔmÔz, i÷sizlik sigortasÔ hakkÔmÔz yok. Bu üç be÷ ki÷inin yaptÔôÔ
bir i÷ olmaktan çÔktÔ, bir sektör bu artÔk. Bir ara÷tÔrmaya göre Türkiye ekonomisine katkÔ saôlama konusunda
balÔkçÔlÔk sektörünü geçti ev i÷çiliôi. Ama hala biz i÷çi
sayÔlmÔyoruz. NasÔl oluyor bu?
Sendikan×za kimler üye olabiliyor?
Biz ücretli-ücretsiz diye bir tanÔm getirdik. Ücretli ev
i÷çileri evlerde temizlik yapan, hasta bakan, ya÷lÔ bakan,
çocuk bakan, bahçÔvanlÔk, özel güvenlik, evde parça ba÷Ô
i÷ yapan ücretli ev i÷çileridir. AynÔ zamanda bir de ücretsiz ev i÷çilerimiz var. Onlar da görülmeyenler. Ba÷ka-

sÔnÔn evine gidip aynÔ i÷i yaptÔôÔnda i÷çi olarak görülen
fakat kendi evinin i÷ini yaptÔôÔnda hiç görülmeyen, yok
sayÔlan bir emek. Ev hanÔmlarÔ. Biz onlarÔ da görüyoruz
ve onlarÔ da kapsÔyoruz. Böyle üyelerimiz de var. Üyelerimizin hepsi kadÔn. Biz diyoruz ki, kadÔn-erkek ayrÔmÔ
olmasÔn. E÷it i÷e e÷it ücret olsun. E÷it haklar istiyoruz.
æu an sendikan×zla ilgili bir kapatma davas× söz
konusu.
Dava açÔldÔ. Ama bize haber vermeye bile gerek görmüyorlar. Hadi sendika binasÔna göndermediniz, 10 kurucu üyenin ikametgah adresleri var, onlara da gönderilmedi. Biz davanÔn açÔldÔôÔnÔ bilemedik, haberimiz olmadÔôÔndan takip edemedik. Dava sonucu geldi. Ancak
biz pes etmeyeceôiz, onlar kapatsÔn biz yine açarÔz. Zaten
itiraz edeceôiz davaya. Demokraside çareler tükenmez.
En büyük sorununuz kay×t d×ç×l×ä× nas×l açmay×
düçünüyorsunuz?
Bununla ilgili bir imza kampanyasÔ ba÷lattÔk. Bunu
devam ettireceôiz. AynÔ zamanda yasa önergeleri hazÔrlayacaôÔz ve bunlarÔ Meclis’e sunacaôÔz. Diôer taraftan biliyorsunuz UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü’nün gündeminde
bir sözle÷me var. 189 sayÔlÔ Ev õ÷çileri Sözle÷mesi. Öyle
ya da böyle bu sözle÷me Türkiye’yi ilgilendiriyor, imzalamasa da. Bu sözle÷menin imzalanmasÔ, onaylanmasÔ
için bir kampanya sürdüreceôiz. Meclis’te de baôlantÔlar
kurarak ve sürekli kamuoyunda dile getireceôiz bunlarÔ.
Üye say×n×z× art×rmak için bir çal×çma yap×yor
musunuz?
8 Mart’tan sonra eôitim çalÔ÷malarÔmÔz ba÷layacak.
Mahalle muhtarlarÔyla irtibata geçeceôiz. Bu eôitim çalÔ÷malarÔna her mahalleden bir kadÔn katÔlacak. Sonra mahalledeki diôer kadÔnlara anlatacak. Bu eôitimler örgütlemeyi saôlayacak. Bu ÷ekilde hem çalÔ÷an hem çalÔ÷mayan
kadÔnlarÔ bilgilendireceôiz.
åç Kanunu kapsam×nda olmaman×z×n baçka
sorunlar× da var m×?
Biz öncelikle õ÷ Kanunu kapsamÔnda deôerlendirilmek istiyoruz. BeyanlarÔmÔzÔn esas alÔnmasÔnÔ istiyoruz.
Herhangi bir hak talep edemiyoruz bu ÷ekilde.
Hasta bakacak arkada÷lardan saôlÔk raporu isterler.
Ama biz herhangi bir ÷ey isteyemiyoruz. Bize de onlardan
hastalÔk bula÷abilir, çok kötü sonuçlarÔ olabilir. Bununla ilgili önlemlerin alÔnmasÔ için, biz de saôlÔk taramasÔ
yapmalarÔnÔ talep edeceôiz. Biz bunu istihdam bürolarÔna
söylediôimizde bize gülüyorlar.
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En büyük s×k×nt×n×z sigortan×z×n, emekli olma
çans×n×z×n olmamas×, içveren hatas×ndan kaynaklanan
bir nedenden iç kazas× geçirdiäinizde herhangi bir hak
talep edememeniz.
Evet, en büyük sÔkÔntÔ bu. Bizim yÔllarca bu i÷lerde
çalÔ÷an tanÔdÔklarÔmÔz var, bizden bir önceki ku÷ak. Herhangi bir sosyal güvencesi olmadÔôÔ için emekli olamadÔôÔ için, ÷u anda kendi sorunlarÔyla ba÷ ba÷a kalan ev
i÷çisi insanlar var. Kiminin e÷i, çocuôu ölmü÷, kom÷u-

larÔnÔn yardÔmÔyla geçiniyor. Bu insanlarÔ örnek gösteriyoruz.
Sendikaya karç× da bir önyarg× var m×?
Var. “Sendikalar da bir ÷ey yapmÔyor” diyorlar. “SendikalÔ olacaôÔz da ne olacak” diyorlar. SendikalÔ olmak
demek, senin sosyal güvencenin olmasÔ demek. Sendika
olmazsa olmaz bir hak arama örgütüdür. Sendika olmadan bu haklarÔ alamazsÔn, hakkÔnÔ arayamazsÔn tek ba÷Ôna. Bununla ilgili de ayrÔca açÔklamalar yapÔyoruz.

Örgütlenmenin Sćkćntćlć Alanć
“Dershaneler”
Q Timurhan YALÇIN / Özel Öăretim Kurumlarć ÇalćĆanlarć Derneăi BaĆkanć
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urumsal olarak bugünkü statülerini 5580 sayÔlÔ
özel öôretim kurumlarÔ kanunundan alan dershanelerde, 2010 itibariyle çalÔ÷an öôretmen sayÔsÔ
50 bin 432’ye ula÷mÔ÷ durumdadÔr. Bu alanda kayÔt dÔ÷Ô
çalÔ÷manÔn yaygÔn olduôu hesaba katÔldÔôÔnda dershanelerde çalÔ÷an öôretmen sayÔsÔnÔn 70 binler civarÔnda olduôu BakanlÔk tarafÔndan dahi dillendirilmektedir.
Özel öôretim alanÔnda ise öôretmen statüsü ile çalÔ÷anlarÔn sayÔsÔ 150 bin dolayÔndadÔr. Bu yazÔda sadece
üniversite, fen lisesi ve Anadolu liselerine hazÔrlÔk amaçlÔ
açÔlan dershanelerdeki çalÔ÷anlarÔn durumu ile ilgili deôerlendirmeler mevcut olmakla beraber diôer alanlarda
ya÷anan sorunlarÔn da çok baôÔmsÔz olmadÔôÔ varsayÔlmaktadÔr.

Dershaneler ba÷langÔçta çalÔ÷anlar açÔsÔndan ekonomik getirisi iyi olan, temel mantÔk olarak öôrencilerin
okuldan aldÔklarÔ öôretimi destekleyen, peki÷tiren, öôrenciyi daha çok test tekniôi ve sÔnav yönünden eôiten
kurumlardÔ. Bundan dolayÔ çalÔ÷anlarÔn ders saatleri, sorumluluklarÔ ve sÔkÔntÔlarÔ azdÔ. Ancak dershaneciliôin
geli÷mesi ve kontrolsüz büyümesiyle diôer ticaret alanlarÔnda kar elde edemeyen ya da daha çok kar elde etmek
amacÔ güden sermayenin bu alana girmesiyle “tüccar
dershanecilik” paradigmasÔ hakim olmaya ba÷ladÔ. õ÷in
özünü ve mantÔôÔnÔ kaybeden, bilimsel öôretim ilkelerinden hÔzla uzakla÷an ve acÔmasÔz bir rekabetin döndüôü
bir alan haline geldi. Bu rekabet; eôitimin sosyal bir hak

olmasÔnÔn ötesinde, e÷itsizlik üreten bir alan olmasÔnÔn
da göstergesidir.
1980 darbesiyle kapatÔlma korkusunu ya÷ayan dershane sermayesi i÷i ÷ansa bÔrakmamak için örgütlenme
sürecine girdiler. Bugün Türkiye’de üç büyük i÷veren
kurulu÷u olan TÖDER, GÜVENDER ve ÖZDEBõR bu
ko÷ullarda ortaya çÔkan kurumlardÔr. Sermaye, kendi
arasÔndaki rekabeti ve piyasa ko÷ullarÔnÔ bahane ederek
çalÔ÷ma ÷artlarÔ konusunda acÔmasÔz davranmayÔ ve bunun ortaya çÔkardÔôÔ ÷artlarÔ doôalla÷tÔrma yoluna gitti.
õ÷veren kesimi kendi konumunun bütün rasyonelliôini uygularken, çalÔ÷an kesim, özellikle öôretmenler
hiçbir ÷eyin farkÔnda deôillerdi. FarkÔndalÔôÔn olu÷maya
ba÷lamasÔ, çalÔ÷ma ÷artlarÔnÔn aôÔrla÷masÔ ve ücretlerin
gerilemesiyle oldu. 1999 bu alanda en sert kÔrÔlmanÔn
olduôu yÔldÔr. õlk olarak, sÔnav sistemi deôi÷ti ve artÔk öôretmen niteliôi belirleyici olmaktan çÔktÔ. ArdÔndan devlet, öôretmen alÔmlarÔnÔ, sÔnava göre yapÔnca büyük sayÔda i÷siz öôretmen ordusu olu÷tu. Bu insanlar dershane
sektörünü bir çare olarak görmeye ba÷layÔnca patronlara
bulunmaz bir fÔrsat doôdu; artÔk rekabeti, ilkel biçimde
çalÔ÷anlarÔn arasÔna yaymak ve çok az ücretlerle çalÔ÷tÔrmak mümkündü.
Bütün bu süreç bazÔ öôretmenleri harekete geçirdi.
ArtÔk geri dönü÷ün olamayacaôÔnÔn farkÔnda olan bir
grup öôretmen 2000 yÔlÔnda toplanarak, bugün varlÔôÔnÔ
sürdüren Özel Öôretim KurumlarÔ ÇalÔ÷anlarÔ Derneôini
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(ÖZ-DER) kurdu. Ankara’da yakaladÔôÔ güçlü nicel toplama raômen istenilen nitel sÔçrama bir türlü ba÷arÔlamadÔ. O dönemde farklÔ örgütlenmeler de kuruldu. Eôitim
Emekçileri Derneôi ve Eôitim-Sen’de bir araya gelen öôretmenler bunun örnekleridir. 2007 yÔlÔnda yapÔlan yasal
düzenlemeler sendikala÷ma hakkÔnÔ tanÔyÔnca örgütlenme süreci ba÷ka bir düzeye ta÷ÔndÔ. YazÔnÔn sahibinin de
içinde bulunduôu 120 civarÔnda öôretmen sendikala÷ma
yoluna gitti.
Bizim her alanda anlatmaya çalÔ÷tÔôÔmÔz, bu alandaki sorunlarÔn ancak bu alanÔn çalÔ÷anlarÔ tarafÔndan bilineceôi ve örgütlenmesinin ise yine çalÔ÷anlar tarafÔndan
yürütülebileceôi dü÷üncesiydi. Bu dü÷üncemizin temel
dayanaôÔ sektördeki öôretmen fenomeninde yatmaktadÔr. Tabii burada dershane öôretmeninin melankolik
halini, psikolojik hassasiyetlerini açÔklamak, anlatmak
derdinde deôilim. Anlatmak istediôim ve artÔk anlamamÔz gereken bu alanÔn gerçek özüdür. Bizler bu alanda
kaygÔsÔ yüksek, temposu yüksek ve biraz da tavizi yüksek olarak ya÷arÔz. BunlarÔ ya÷amanÔn genelde bÔraktÔôÔ tortu, “Sektörün gerçeôi bu!” yollu tanÔmlama olur.
Her yÔl bunu defalarca tekrarladÔôÔmÔzda, 3-5 yÔl içinde
sektörün dinamiklerini iyi analiz etmi÷ kurt öôretmen
(!) mertebesine nail oluruz ve bundan, gerçek sÔzÔmÔzÔ
dindirdiôimizi zannettiôimiz geçici bir haz sarmalÔ ya÷arÔz. Kendi konumunu tanÔmlama acizliôini a÷mak için
devlette çalÔ÷an öôretmenlerin haklarÔna kar÷Ô kÔskançlÔk içindeki öôretmenden söz ediyoruz. Patronuyla arasÔndaki ili÷ki kar÷ÔsÔnda sürekli yalan söylemeyi, “Her
görü÷me bireyseldir” prangasÔnÔn rahatlÔôÔyla sürdüren
bir öôretmen profili... SigortasÔnda sorun ya÷ayan, çifte
sözle÷me gerçeôini kabullenmi÷, bu yüzden emekliliôini
hayal durumuna dü÷üren, “gönüllü, bedava” derse girmeyi hiçbir yasal hükmü olmayan bir kaôÔda imza ettiôi
halde yÔl boyu buna biat eden, yayÔn yazmayÔ sorumluluk
gören, sene sonu kayÔtlar iyi olmazsa kendini suçlu hisseden bir “hassasiyete” sahip, haftada 6 gün çalÔ÷masÔnÔn
krizini arkada÷larÔnÔn programlarÔna dadanarak a÷maya
çalÔ÷an bir emekçiden söz ediyoruz.
Her defasÔnda “Biz niye örgütlenemiyoruz?” sorusunu, cevabÔ olsun diye deôil, duyarlÔlÔôÔna dair son iz
olarak sunan öôretmenden söz ediyoruz. ÇalÔ÷tÔôÔ alanÔn
sistemin yarasÔ olduôunu bildiôi halde “eôitim ve öôretimin tek adresiyiz” fikrini sadece dilde var eden bir öôretmenden konu÷uyoruz. Çok çalÔ÷an, az kazanan ama
bunu dert etmeyen ve her yÔl inanmadÔôÔ halde “Bu i÷i
zaten bÔrakacaôÔm” yalanÔnÔ söyleyen bir öôretmenden
bahsediyoruz. Kendi çabasÔyla kazanmadÔôÔ için midir
bilinmez ama devletin tanÔdÔôÔ “sendika hakkÔna” kay-

gÔyla yakla÷an, ilk sorusu “Patron duyar mÔ?” olan bir
öôretmenden konu÷uyoruz. SÔnÔfÔndaki, ekonomik özgürlüôü olmadÔôÔ için birey olarak görmediôi öôrencisinden, YGS rezaleti kar÷ÔsÔnda tam da birey olma dersini
alÔrken, donuk donuk bakan öôretmen; i÷siz olduôu için
ve öôretmen olmak istediôi için günlerce açlÔôa katlanabilen “atanmayan öôretmenlere” kendi yerine gelme
potansiyeli ta÷Ôyan rakip gözüyle bakan öôretmenden
bahsediyoruz. Biz bu öôretmenin durumu için en uygun
kavramÔn ‘çaôda÷ köle’ olduôunu tespit ettik. Bu sÔnÔfsal
analizimizin bizi götürdüôü nokta örgütlenme zorunluluôu oldu. 2009 yÔlÔnda Koop-õ÷’te örgütlenme bu tespitlerle ba÷ladÔ.
Bu alanla ilgili biri devletin, biri de i÷veren grubunun
dile getirdikleri tabloyu anlama açÔsÔndan önemlidir. Birincisi, devletin 2007 SGK faaliyet raporudur. Bu raporda dershanelerde çalÔ÷an 5593 ki÷i ile yapÔlan görü÷mede
ortaya çÔkan sonuç oldukça vahimdir. Görü÷me sonucuna göre 5593 ki÷iden 3398 ki÷inin kayÔt dÔ÷Ô çalÔ÷tÔôÔ tespit edilmi÷tir. YapÔlan sadece 5.543.216 YTL para cezasÔ
verilmesidir.
õkincisi, ÖZ-DE-BõR 13. Olaôan Genel Kurulunda,
Ba÷kanÔn, sendika hakkÔ tanÔyan yasayÔ eôitim ve öôretimi aksatacaôÔ temelli ele÷tirisidir. Hatta bir ba÷ka
i÷veren “ÇalÔ÷anlar için dernek gerekiyorsa derneôi de,
sendika gerekiyorsa sendikayÔ da ben kurarÔm” diyebilmi÷tir. Bütün bunlar örgütlenmenin zorunlu olduôunun
göstergesi durumundadÔr. Bizim temel ÷iarÔmÔz “Bireysel
kaybetmekten kurtulup hep beraber kazanmak” olmu÷tur. Bireysel olarak i÷veren odalarÔnda kaybettiklerimizi
örgütlü olarak toplu sözle÷melerle kazanmamÔz gerektiôi
açÔktÔr.
Bugüne kadar i÷verenlerin daha fazla kar mantÔôÔyla,
hükümetlerin demogojik söylemleriyle bu alanÔn düzelmediôi açÔktÔr. Ekonomik ve sosyal bakÔmdan asgari insani ölçütleri ya÷ayamayan, özel öôretim kurumlarÔ çalÔ÷anlarÔnÔn dayanma noktasÔ gittikçe azalmaktadÔr. öimdi
bu alandaki sorunlarÔ toparladÔôÔmÔzda ÷unlar ön plana
çÔkmaktadÔr:
– ÇalÔ÷ma sürelerinin esnekliôi (öôretmenler ortalama 60 saatini dershanede geçirmektedir).
– Etüt adÔ altÔnda ücretsiz çalÔ÷tÔrma (resmi olmayan
sözle÷melerde toplam ders saatinin yüzde 25’inin
etüt olarak taahhüt edilmesi).
– Çift sözle÷me uygulamasÔ (bu sözle÷melerin 10 aylÔk yapÔlmasÔ).
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– Genel ve resmi tatil günlerinde çalÔ÷ma.
– SGK primlerinin gerçek ücretten yatÔrÔlmamasÔ.
– Ücret ödemelerinin zamanÔnda yapÔlmamasÔ.
– Asgari geçim indirimi bedelinin çalÔ÷anlara verilmemesi.
– KÔdem tazminatÔnÔn yok sayÔlmasÔ ya da asgari ücretten ödenmesi.
– Stajyerlik tanÔmÔnÔn esnek yapÔlarak ücretsiz ve
kölece çalÔ÷tÔrÔlmasÔ.
– Doôum, hastalÔk, evlilik, askerlik ve ölüm izinlerinin kullandÔrÔlmamasÔ.
– Telif haklarÔnÔn tanÔnmamasÔ.
– MEB’e baôlÔ resmi okullarda çalÔ÷an öôretmenlerin
dershanelerde çalÔ÷masÔ.
– Paso hakkÔnÔn olmamasÔ.
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AslÔnda bütün bu sorunlar 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunu,
5580 Özel Öôretim KurumlarÔ Kanunu ve bunlara baôlÔ
yönetmeliklerin uygulanmasÔyla bile kÔsmen çözülecek
hususlardÔr. Bu sorunlarÔ çözmede bireysel çabalarÔn fayda getirmeyeceôi açÔktÔr. Bu sorunlar etrafÔnda örgütlenmenin zaruri olduôu kavranmalÔdÔr. Öôretmenler olarak
bizler, mesleôimizin belli farklarÔna kar÷Ôn i÷çi olduôumuzu kabullenmeliyiz. Bu sistemde i÷ gücünden ba÷ka
satacaôÔ olmayan her insan i÷çidir. Mesleôin etiôini ve
onurunu kurtarmak için bile örgütlenmek zorunlu hale
gelmi÷tir. Çünkü üreten biziz. Bu nedenle sendikala÷ma
çaôrÔmÔzÔ ortaya koyarken hem mesleôin hem insan olmanÔn onurunu birbirinden ayÔrmadÔk.
Bütün bu nesnel durum kar÷ÔsÔnda, örgütlenmenin
istenen düzeyde gerçekle÷memesinin nedenlerini ise ÷u
÷ekilde toparlamak mümkün, ilk olarak i÷sizlik kaygÔsÔ
çok belirleyici çünkü bu taleplerin dillendirilmesi dahi
i÷ten atÔlmak için bir neden olabiliyor (sektörü bilenler
bir dönem patronlarÔn elindeki kara listeler uygulamasÔnÔ hatÔrlar). õkincisi; güvencesizlik duygusunun yarattÔôÔ psikolojik tahribatÔn, bireyleri sürekli sÔzlanan ama
çözümden uzak varlÔklar haline getirmesi. Üçüncüsü,
bu sektörde uzun vadeli çalÔ÷mayÔ dü÷ünmeme gayreti. Dördüncüsü bunlarÔn getirdiôi güven ve dayanÔ÷ma
duygularÔnÔn yitikliôi. Be÷incisi örgütlenmeye duyulan
korku formasyonu. AltÔncÔsÔ bütün bu ÷artlarÔn normal
olduôuna inanÔlmasÔ. Bunlar çalÔ÷an merkezli sorunlar
olarak tanÔmlanabilir. Bu alanÔ örgütleme iddiasÔndaki kurumlarÔn içine dü÷tüôü zaaflar ise ÷unlardÔr; õlkin
örgütlenmenin sendikal açÔdan sadece “toplu sözle÷me
yapma” olarak ele alÔnmasÔ ve bu yüzden sendikalar tara-

fÔndan bu sektöre politik bakÔ÷Ôn yoksun olmasÔ. õkincisi,
dershaneciliôin külliyen yanlÔ÷ olduôu için sorunlarÔnÔn
genel sorunlara eklemli dü÷ünülmesi.
Biz bütün bu bakÔ÷ açÔlarÔnÔn ortasÔnda sendika tanÔmÔmÔzÔ ÷u temellere dayandÔrdÔk: “Bireysel kurtulu÷un
çözüm olmadÔôÔ bilinciyle, fÔrsatçÔlÔôÔn, çÔkarcÔlÔôÔn insan
hayatÔnÔ zehirleyen davranÔ÷lar olduôunu tespit ederken
örgütlenme sürecinin insanÔ zenginle÷tirdiôini kabul ettik. Örgütlü ili÷kilerin, üretken ve yaratÔcÔ bireyler olmamÔza katkÔ saôladÔôÔnÔ dü÷ündük”. Gerçeôin bilincinde
olan insanlar olarak sendika istedik.
Bu sendikala÷ma sürecinde kar÷Ôla÷tÔôÔmÔz temel engellerden biri de hükümetin sendikal sürece ili÷kin tavrÔdÔr. Bugüne kadar demokrasiyi sadece kendisi için algÔlayan siyasal iktidar, örgütlenme özgürlüôü baôlamÔnda
gerekli reformlarÔ yapmamÔ÷tÔr. Bunlardan en önemlisi,
i÷yeri barajÔnÔn kaldÔrÔlmamÔ÷ olmasÔdÔr. õ÷yerinde mevcut yüzde elliden bir fazlayÔ örgütlerken, i÷verenlerin
÷irket adÔna birkaç kolda faaliyet göstermesi örgütlenmenin direncini kÔran bir unsur haline gelmi÷tir. Bir ba÷ka
durum da, aynÔ dershanenin çalÔ÷anlarÔnÔn birden fazla
÷irketin çalÔ÷anÔ olarak kar÷ÔmÔza çÔkartÔlmasÔdÔr. Ülke
barajÔ diye belirtilen ucube ise kendi alanÔnda doôal yapÔlacak bir örgütlenmeyi imkansÔz hale getirmektedir.
Bu durum bütün büyük sendikalarÔn konum almakta
zorlandÔôÔ bir noktadÔr. Oysa biz sendikayÔ kasa ve masa
birlikteliôine indirgemeyen bir anlayÔ÷la örgütlemek istiyoruz. Toplumun her katmanÔnda çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn
bu denli aôÔrla÷tÔrÔldÔôÔ dönemde umut olamayan bürokratik sendikal anlayÔ÷Ô reddediyoruz.
Bütünsel örgütlenememe nedenlerinden biri olarak
gördüôümüz temel noktalardan birisi de hukukun bizzat devlet eliyle dönü÷türüldüôü karikatürize durumdur.
Her i÷ davasÔnÔn yÔllarca sürmesi ve bizim derneôimizin
bu davalarda danÔ÷Ôlan kurum olarak kabul edilmesine
raômen taraflÔ tutumlarÔn devam etmesi ve kaderimizi
kabul etmemiz gerektiôini söyleyen hakimlerin bile türemesi örgütlenme sürecimizi baltalamÔ÷tÔr. Buradan hareketle örgütlenme sürecinde kar÷Ôla÷tÔôÔmÔz sorunlarÔ ÷u
ba÷lÔklar altÔnda toplayabiliriz:
– Sistemsel sorunlar
– Örgütlenme öznesinin kifayetsizliôi
– ÇalÔ÷anlarÔn sÔnÔfsal konumlanÔ÷Ô
Bu üç saikin birbirinden baôÔmsÔz ÷ekillenmediôini
dü÷ünüyoruz. Sistemin liberal bir hegemonyada i÷lediôini varsayarsak i÷verenlerin tavrÔ son derece rasyonel
ve anla÷ÔlÔr oluyor. Örgütlenme öznesi olan sendikalarÔn
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tutumu ise sistem kar÷ÔsÔnda baôÔmsÔzla÷tÔkça anlam kazanÔr diye bakÔyoruz. ÇalÔ÷anlarÔn sÔnÔfsallÔôÔ ve bunun
analizi ise en büyük engel olarak kar÷ÔmÔzda duruyor. SÔnÔfsal kavramÔnÔ tercih etmemin nedeni her türlü konum

analizinde öznel olmaktan kurtulmanÔn gerektiôini vurgulama isteôidir. Yani kÔsacasÔ, bütün bu olumsuzluklar
kar÷ÔsÔnda dayanÔ÷ma ve mücadeleyi birle÷tiren bir sendikal örgütlenme bizler için kaçÔnÔlmazdÔr.

Geri DönüĆüm ĄĆçilerinin Örgütlenme
Deneyimleri: Antalya Örneăi
Q Çiădem DEMĄRCAN / Akdeniz Üniversitesi ĄĄBF Kamu Yönetimi Bölümü
Q Kutlu DANE / Ąstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü

Giriç
õçinde bulunduôumuz yüzyÔl, tam da bir önceki yüzyÔlÔn sonunda kapitalizmin nihai zaferi ilan edilmi÷, tarihin sonunun geldiôi iddia edilmi÷ken, yeni ve derin bir
bunalÔm ile açÔlmÔ÷ bulunmaktadÔr. DahasÔ, kapitalizmin
bunalÔmÔ, yine bu üretim ÷eklinin sonuçlarÔndan olan
ekolojik yÔkÔmÔn da daha fazla görünür hale geldiôi bir
sürece denk gelmektedir. A÷aôÔda, hem kriz ve onun yarattÔôÔ i÷sizlik ile hem de ekolojik sorunlarla doôrudan
baôlantÔlÔ olan enformel çöp toplama sürecine ili÷kin bir
çerçeve çizilmeye çalÔ÷Ôlacak, ardÔndan da Antalya’da geri
dönü÷üm i÷çilerinin örgütlenmesine ili÷kin gözlemler
aktarÔlacaktÔr.
Geli÷mekte olan ülkelerde geri dönü÷üm sektörü,
yeni bir kentsel i÷kolu ortaya çÔkarmÔ÷ durumdadÔr. Bu i÷
kolunda çalÔ÷anlar, katÔ atÔklarÔ konteynÔrlarÔn içerisinde
ya da depolama alanlarÔnda ayÔklayÔp, satmakta, böylelikle ikili bir faaliyet yürütmektedirler; yani bir yandan
kamusal bir hizmete katkÔda bulunmakta, diôer yandan
ise kendi geçimlerini saôlamaktadÔrlar (Özgen, 2001, s.
90-91). Bununla birlikte, bu i÷kolunda çalÔ÷anlarÔn sayÔsÔnÔn Asya ve Latin Amerika’da toplam nüfusun yüzde
2’sine denk geldiôi dü÷ünülürse, önemli bir faaliyet alanÔ ile kar÷Ô kar÷Ôya olunduôu daha iyi anla÷Ôlabilecektir
(Agamuthu, 2010, s. 671).
YalnÔzca Türkiye’ye ya da azgeli÷mi÷ ülkelere has
olmayan, geli÷mi÷ ülkelerde de temel problem alanlarÔ
arasÔnda tanÔmlanan bu enformel çöp toplama süreci,
genellikle “çevre yönetimi” ya da “çöp yönetimi” alanlarÔnÔn konusu olarak ve kalkÔnma projeleri kapsamÔnda
ele alÔnmÔ÷, “öteki olan i÷çiler/toplayÔcÔlar ve hatta kimi

zaman giri÷imciler!” ön kabulüyle toplumsal kabul edilebilirlik ve maliyetten kÔsabilirlik analizleri çerçevesinde
deôerlendirilmi÷tir. Bu alandaki bir diôer çalÔ÷ma alanÔ
ise bu ki÷ilerin saôlÔksÔz çalÔ÷ma ko÷ullarÔ olmu÷tur.
Genel anlamda vasÔfsÔz, örgütsüz ve üretim sürecinin dÔ÷Ônda tarif edilen ve fakat bizzat kapitalizmin bir
ürünü olan i÷sizlik olgusu sonucunda bu tür bir çalÔ÷ma
yöntemi seçen geri dönü÷üm i÷çilerinin, metala÷tÔrÔlmÔ÷
doôanÔn ve emeôin yeniden metala÷tÔrÔlmasÔ sürecindeki
rolünün ve örgütlenme süreçlerinin incelenmesi anlamlÔdÔr. Bu inceleme alanÔna, ÇEVKO gibi yetkilendirme
kurulu÷larÔ ve bu vakÔf tarafÔndan yetki ve yerel yönetimler kanalÔyla i÷letme hakkÔ tanÔnmÔ÷ daôÔtÔcÔ kurumlarÔn
rant yoluyla sermaye birikimine katkÔ mekanizmalarÔnÔn
incelenmesi de önemlidir.
Doäan×n ve Çöpün Metalaçt×r×lmas× Sorunu
õnsanÔn doôayÔ mülk edinmesi, aynÔ zamanda insanÔn doôanÔn bir bile÷eni iken, doôadan ve kendisinden
yabancÔla÷masÔ, doôa üzerinde tahakküm kurma ve kaynaklarÔ dÔ÷sal olarak edinim sürecini, yani, özünde doôadan kopma sürecini ba÷latmÔ÷tÔr.
Tarih boyunca insanlar (diôer canlÔlar gibi) ya doôadan doôrudan kullanÔm deôerleri edinmi÷ler ya da diôer
canlÔlardan farklÔ olarak bu kullanÔm deôerlerini ba÷ka
kullanÔm deôerlerine dönü÷türmü÷lerdir. YalnÔzca temel
ihtiyaçlarÔ deôil, aynÔ zamanda kültürel gereksinimleri
de içine alan bu kullanÔm deôerleri, insanlarÔn kendi tarihlerini biçimlendirdikleri maddi ko÷ullarÔ, yani insan
ya÷amÔnÔn sürdürülmesini saôlamaktadÔr. Bu zenginlik,
doôada halihazÔrda bulunan maddi unsurlarÔn yanÔnda,
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insan eylemliliôinin ürünü olan insan emeôiyle saôlanmaktadÔr. YalnÔzca insan, bu maddi üretim ko÷ullarÔnÔ,
bilinçli olarak ÷ekillendirmektedir ve bu zenginliôi üretmede, doôa olmaksÔzÔn bir üretimde bulunmasÔ söz konusu olamamaktadÔr.
Marx’a göre emek gücünün kendisi de doôal bir nesnedir (Burkett 2004: 38). Bu emek nesnesi, doôadan
edindiôi nesneleri ya doôrudan insan emeôiyle i÷lenmemi÷ haliyle ya da daha önce biçimlendirilmi÷ nesneler
olarak tekrar edinebilir. Ancak insan emeôinin i÷lerlik
kazanabilmesinin yegane ko÷ulu doôada var olan kullanÔm deôerleridir. Ve emeôin deôi÷im deôerleri yaratmasÔ
sürecinde, insanÔn i÷lenmi÷ ya da i÷lenmemi÷ maddelere
el koyabilmesinin yegane ko÷ulu da bu maddelerin ba÷ka
bir ki÷i/kurumun mülkiyetinde bulunmamasÔdÔr. Burada
önemle üzerinde durulmasÔ gereken nokta, doôanÔn insan olmadan da var olduôu ve kullanÔm deôerleri ürete
geldiôidir.
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Ancak bu kullanÔm deôerlerinin deôi÷im deôerlerine
dönü÷türülme süreci hem doôanÔn hem de emek gücünün mülk edinilmesiyle doôa ve insanlÔk tarihinde rastlanmayan bir doôa yÔkÔmÔyla sonuçlanmÔ÷tÔr. Burada iki
÷eyi belirtmek önemlidir: öncelikle insanlar ister kullanÔm deôeri, ister deôi÷im deôeri yaratmak istesin, bunu
doôanÔn sunmu÷ olduôu kullanÔm deôerleri olmadan yapamazlar. õkinci olarak kullanÔm deôerine sahip olan bir
÷eyi, emek gücünün kullanÔm deôeri sürece katÔlmadan
deôi÷im deôerine dönü÷türmek mümkün deôildir.
Geri dönü÷ümle ilgili olarak Antalya örneôine geçmeden önce, sürecin kapitalist bir ekonomide ne gibi bir
anlam içereceôinin ortaya konulmasÔ açÔsÔndan, çöpün
meta olarak analizinde çöpün deôerinin ya da çöp üzerindeki mülkiyetin olanaôÔnÔn olup olmadÔôÔ gibi bazÔ
temel sorulara yanÔtlar aranmalÔdÔr.
Maddi doôada, kullanÔm deôerlerine deôer ya da deôersizlik atfetmek için bilinçli insanÔn tarihsel sürecinin
ba÷lamasÔ gerekmi÷tir. Kapitalizm açÔsÔndan zenginliôi
yaratan ÷ey, kullanÔm deôerlerini deôi÷im deôerlerine dönü÷türmek olduôundan, çöpe atfedilen deôer deôi÷ken
bir özelliôe bürünür. õster üretici olsun isterse tüketici,
insanlar kullanÔm ya da deôi÷im deôeri yaratmayacaôÔnÔ dü÷ündüôü ÷eylerin, çöplerin mülkiyetinden vazgeçmektedir.
Doôadaki her ÷ey bir kullanÔm deôeri ta÷Ôrken, piyasa, her kullanÔm deôerini deôi÷im deôeri yaratmaya layÔk
bulmayacaktÔr. Ancak bu, her çöpün deôi÷im deôeri yaratmada kullanÔlmayacaôÔ ÷eklinde algÔlanmamalÔdÔr. õster daha önce metala÷tÔrÔlmÔ÷ nesneler olsun, isterse hiç

metala÷mamÔ÷, ancak bazÔ insanlar için kullanÔm deôeri
kalmamÔ÷ çöpler/nesneler deôi÷im deôeri yaratmak için
üretim sürecine dahil edilebilir. Hatta bu çöplerin üretim
sürecine katÔlmasÔ, üretim maliyetini azaltmak açÔsÔndan
da tercih edilebilir. Örneôin madenlerden (gümü÷, alüminyum, nikel vb.) yapÔlmÔ÷ metalar bu tür bir özellik
sergilerler.
õ÷çi doôa olmadÔkça hiçbir ÷ey üretemez ve bu üretimini de doôanÔn bir parçasÔ olarak yapmak zorundadÔr.
Doôa i÷çi için yalnÔzca fiziki varlÔôÔnÔ sürdürebilmesi için
gerekli nesneleri saôlamaz, aynÔ zamanda emeôiyle deôer üretebileceôi nesneler de saôlar. õ÷çi emeôiyle maddi
dünyayÔ ne kadar çok sahiplenirse (kapitalist üretim biçimi dü÷ünüldüôünde ne kadar çok meta üretirse), kendi
geçim araçlarÔndan o denli yoksunla÷Ôr. Bu yoksunla÷ma
hem doôanÔn artÔk i÷çinin emeôi için bir geçim aracÔ olmamasÔ hem de i÷çinin fiziki geçim aracÔ olmamasÔ anlamÔndadÔr (Marx, 2005; 141). Öyleyse i÷çi, emek ürününe yabancÔla÷tÔkça, kendi varolu÷unu, yine kendisini
tahakküm altÔna alan, onu kölele÷tiren bu nesnele÷mi÷
emeôi ile maddi doôanÔn kendini yeniden üretmesine deôil, sermaye sahibi için zenginlik üretmeye sunar. Çöp
konusunda bu yabancÔla÷ma daha da büyümektedir.
KatÔ atÔklarÔn ayrÔ÷tÔrÔlmasÔ süreci her ne kadar doôrudan somut bir ürün üretmese de, daha sonra üretime
sokulacak emek gücünün bir parçasÔ olarak, hizmet üreten bir emek olarak ele alÔnmak zorundadÔr. DolayÔsÔyla
çöp i÷çisinin emeôi, çöpten yeniden meta üretme sürecinde çalÔ÷tÔrÔlan i÷çinin emeôiyle bütünle÷erek tekrar
somut bir meta üretecektir. Burada ÷u soru akla gelebilir:
bu iki ayrÔ süreçte eklenen emek gücü, malÔn nihai deôerini artÔrÔcÔ bir özellik sergiler mi? Çöp i÷çilerinin emek
gücünün sürece katÔlmasÔ, nihai ürünün deôerinde bir
artÔ÷ meydana getirmez ama üretilen malÔn piyasa deôeri
üzerinden maliyet azaltÔcÔ bir unsur olarak kârÔ artÔrma
özelliôine bürünebilir. Burada kârÔ artÔrmada iki faktör
önemlidir. õlk olarak nihai malÔn üretimi için kullanÔlacak olan çöpe ne tür bir fiyat biçileceôi, ki bu doôrudan
çöp i÷çisinin emeôinden ne tür bir artÔk elde edileceôini
belirler. õkinci olarak da nihai mal üretimine katÔlan i÷çilerin emek güçlerine ne kadar el koyulup koyulmayacaôÔdÔr. Konumuz açÔsÔndan ilki bizim için önemlidir.
Çöp i÷çileri, belediyede istihdam edilmemektedir ve
i÷çilerin asÔl amaçlarÔ ne doôrudan belediyeye ait çöpleri
toplamak (Birkbeck, 1978) ne de doôanÔn sürdürülebilirliôi kaygÔsÔnÔ ta÷ÔmaktÔr. õstihdam olanaklarÔnÔn kÔsÔtlÔ
olduôu çoôu ülkede olduôu gibi asÔl amaçlarÔ, yoksulluk
nedeniyle yok olmamak için çöpten geçimlerini saôlayabilmektir. Çöp i÷çileri büyük fabrikalarÔ besleyen bir geri
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dönü÷üm aôÔnÔn parçasÔdÔr ve ayrÔ÷tÔrÔlmÔ÷ maddelerin
büyük bir çoôunluôu bu i÷çiler tarafÔndan gerçekle÷tirilmektedir. Çöp i÷çileri belediyeler tarafÔndan istihdam
edilmediôi gibi bu büyük fabrikalar tarafÔndan da istihdam edilmemektedir. Ancak bu çöp i÷çilerinin kendi
hesabÔna çalÔ÷an özel giri÷imciler olduôunu göstermez,
aksine daha çok küçük bir ‘patronlar’ grubunun yararÔna çalÔ÷an i÷çiler olarak nitelendirilebilirler (Birkbeck,
1978).
Fabrika sahiplerinin çöp ayÔrma i÷ini neden kendi bünyesinde sürdürmedikleri ya da neden bu i÷çileri
istihdam etmedikleri sorusu önemli bir sorudur. Fabrikalar için atÔk ayÔrma süreci sermaye-yoôun yatÔrÔmlarÔ
gerektirdiôinden, kesinlikle kâr artÔrÔcÔ bir süreç olmayacaktÔr. Emek yoôun çalÔ÷an çöp toplayÔcÔlarÔndan akan
ayrÔlmÔ÷ atÔklar, maliyeti azaltÔcÔ etkiye sahip asÔl etkendir. õ÷çilerin fabrika’da istihdam edilmemesinin sebepleri, fabrikalarÔn fiyat belirleme tekelinden vazgeçmek
istememeleri, i÷çilerin formel olarak çalÔ÷masÔ ve dolayÔsÔyla örgütlenme ve ücret pazarlÔôÔ yapabilme yetkilerinin olmasÔ nedeniyle maliyetlerinin artacak olmasÔdÔr
(Birkbeck, 1978).
Belediyeler açÔsÔndan çöp i÷çilerinin yapmÔ÷ olduklarÔ ayÔrma i÷i, çöp toplama i÷leminden ayrÔ olduôu için
doôrudan bir belediye örgütlenme süreci kamusal anlamda tartÔ÷ÔlmamaktadÔr. Belediyeler açÔsÔndan böyle
bir yükümlülük, kamuya deôil, özel sektöre doôrudan
hizmet götürmek olarak deôerlendirilmektedir. Çöp i÷çisi ile belediyelerin ili÷kisi, daha çok çöplerin mülkiyeti
üzerinden doômaktadÔr. Genelde çatÔ÷ma, i÷çilerin hangi
çöplere ne ÷ekilde ula÷ma yetkisinin olacaôÔ üzerindendir. Bu eri÷im hakkÔ “de jure” (hukuki) olmaktan ziyade “de facto”dur (fiili). Ancak fabrika sahipleri fiyatlarÔ
istediôi seviyelerde tutabilmek için belediyelerin i÷çiler
üzerinde yetki kullanmasÔnÔ isteyebilmektedir. Özellikle AB uyum sürecinin bir ürünü olarak ortaya çÔkmÔ÷
ÇEVKO gibi kurulu÷lar belediye ile doôrudan geri dönü÷türülebilir atÔôa ihtiyacÔ olan fabrikalar açÔsÔndan bir
aracÔ görevi üstlenmektir. ÇEVKO, çöp i÷çilerini, kendi
i÷leyi÷ini engellemeyecek ve fakat tamamen de ortadan
kaldÔrmayacak biçimde belediyeleri süreci kontrol etmeye zorlamaktadÔr. Temel dertlerinden birisi i÷çileri
formelle÷tirmeden kontrol edebilmek olduôu kadar, aracÔ kurumlarÔ (ardiyeleri ve atÔklarÔ ardiyeden satÔn alÔp
fabrikalara satan presçileri) mümkün olduôunca ortadan
kaldÔrmaktÔr. Fabrikalar ise bu süreçten ürettiklerinin
belirli bir oranÔnÔ geri dönü÷türme yükümlülüôünden
kurtularak ve bundan daha önemlisi atÔklarÔ daha ucuza
mal ederek kârlarÔ artÔracak ÷ekilde çÔkmaktadÔr. Burada
i÷çile÷me sürecinin ve ta÷eronla÷tÔrmanÔn ayrÔ bir boyu-

tuyla kar÷Ô kar÷Ôya kalmÔ÷ oluruz. Özellikle atÔklar çÔktÔ
deôil, bir girdi olduôu için fabrikalar tarafÔndan aracÔlarÔn ortadan kaldÔrÔlmasÔ oldukça önemlidir. DolayÔsÔyla
belediyeler de bu ili÷kide formel olmayan fakat kontrol
altÔnda bir sÔnÔf altÔ yapÔlanmaya ihtiyaç duymaktadÔr.
Çöp toplama faaliyeti, parça ba÷Ô bir i÷tir. AlÔcÔlar genelde tek bir malda uzmanla÷mÔ÷ olduôu için ayrÔ ayrÔ
toplamak ve satmak zorundadÔr. Bu satÔ÷larÔn parça ba÷Ô
yapÔlÔyor olmasÔ da fabrika sahiplerine fiyat belirleme
yetkisi veren önemli unsurlardan birisidir. Bir de aracÔlarÔn varlÔôÔ, çöp i÷çilerinin eline geçen paranÔn oldukça
azalmasÔna neden olmaktadÔr. Çöp toplama sürecinde
bir i÷bölümü söz konusu deôildir. õ÷çiler toplama, ayÔrma, sÔnÔflandÔrma ve paketleme i÷ini tek ba÷larÔna üstlenmektedir. DolayÔsÔyla çöp toplamak için harcadÔklarÔ
zaman yanÔnda (ki bu günlerinin büyük bir çoôunluôunu alÔyor) aynÔ zamanda diôer faaliyetlere de ayÔrmak
zorundadÔr.
Burada aynÔ zamanda fabrikalarÔn monopson olma
eôiliminden söz etmek gerekir. Çöp toplayÔcÔlarÔ açÔsÔndan ürünlerin o üründe uzmanla÷mÔ÷ fabrikaya satÔlabilecek olmasÔ, i÷çilerin ya da aracÔlarÔn o fabrikaya baôÔmlÔlÔôÔnÔ artÔrmaktadÔr. õ÷te fabrikalarÔn monopson olma
eôilimi fiyatlarÔn bu baôÔmlÔlÔk üzerinden daha dü÷ük
olarak belirlenebilmesi imkanÔ tanÔmaktadÔr.
Antalya Örneäi
Antalya’daki gözlemler, 2011 yÔlÔnÔn öubat ayÔndan
ba÷layarak, aynÔ yÔlÔn Haziran ayÔna kadar olan zaman
diliminde, Antalya Merkez Muratpa÷a õlçesi sÔnÔrlarÔnda
geri dönü÷üm hizmetini gerçekle÷tirmekte olan yakla÷Ôk
on kadar i÷çi ve dört ardiye sahibi ile yapÔlan görü÷melere, ayrÔca süreç içerisinde göstermi÷ olduklarÔ örgütlenme faaliyeti vesilesiyle kurulan Antalya Geri Dönü÷üm
õ÷çileri Derneôi’nin ve bu çalÔ÷manÔn hazÔrlayÔcÔlarÔnÔn
da içerisinde görev almÔ÷ olduklarÔ, Akdeniz Üniversitesi
Çöp ÇalÔ÷ma Grubu’nun toplantÔ notlarÔna vb. dayanmaktadÔr.
Türkiye’nin pek çok farklÔ bölgesinde olduôu gibi,
Antalya’da da geri dönü÷üm hizmetleri alanÔnda ikili bir
yapÔ bulunmaktadÔr. Geri dönü÷türülebilir malzeme, iki
farklÔ kanaldan geri dönü÷üm sürecine dahil edilmektedir. BunlarÔn ilki, lisanslÔ firmalarÔn olu÷turduôu yapÔdÔr.
ÇEVKO gibi vakÔflar tarafÔndan saôlanan lisanslarla geri
dönü÷türülebilir malzemeyi toplama “yetkisi” kazanmÔ÷
olan bu firmalar, genellikle bu i÷lemi maliyet açÔsÔndan
sürdürülebilir kÔlmak adÔna, kendi kumbaralarÔ, belediyelerin saôladÔôÔ kumbaralar ve büyük i÷letmelerin atÔklarÔ gibi kaynaklardan geri dönü÷türülebilir malzemeyi
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dosya

örgütsüzlerin örgütlenmesi

elde etmektedirler. Bu firmalar, a÷aôÔda da ele alÔnacaôÔ
üzere, evsel atÔk konteynÔrlarÔndaki malzemeyi ayrÔ÷tÔrmamaktadÔrlar.
Bu firmalarÔn önemli bir özelliôi, geçmi÷te de (Birkbeck, 1978, s. 1174), bugün de bu firmalarÔn geri dönü÷türülebilir malzemenin sadece sÔnÔrlÔ bir miktarÔnÔ
toplayabiliyor olmalarÔdÔr. Son dönemde ise, geri kazanÔlmasÔ olanaklÔ olan atÔklarÔn iktisadi bir deôer kazanmÔ÷ olmasÔ ve bu alanda bir takÔm yasal düzenlemelerin
yapÔlmÔ÷ olmasÔ sonucunda, geri dönü÷türülebilir malzemeyi toplayan ve geri dönü÷üm i÷lemini gerçekle÷tiren
firmalarÔn sayÔsÔnda artÔ÷ ya÷anmÔ÷tÔr (DalyancÔ, 2006, s.
23). Bununla beraber, bu firmalarÔn gerçekle÷tirdiôi geri
dönü÷üm miktarÔnÔn artmakta olduôuna dair herhangi
bir veri bulunmamaktadÔr.
Sistemin ikinci ayaôÔnÔ ise geri dönü÷üm i÷çileri olu÷turmaktadÔr. Bunlar, aslÔnda geri dönü÷üm sisteminin
sayÔsal olarak ana omurgasÔnÔ olu÷turmaktadÔrlar. öirketlerle kÔyaslanÔnca tekil anlamda oldukça küçük birimlerden olu÷makla beraber, toplam itibariyle ÷irketlerin
yürüttükleri faaliyetlerin çok daha üzerinde bir bile÷ime
sahiptir.
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Antalya’da geri dönü÷üm alanÔnda geri dönü÷üm
i÷çilerinin faaliyette bulunmasÔ 1990’larda ba÷lamÔ÷tÔr. Görü÷ülen i÷çilerin bir kÔsmÔ, bu tarihlerden beri
Antalya’da geri dönü÷üm faaliyetini sürdüren i÷çilerdir. BunlarÔn da önemli bir kÔsmÔ Antalya’ya sonradan
gelerek yerle÷mi÷ olanlardan olu÷maktadÔr. Faaliyetin
ilerlemesi ile beraber, hem Antalya dÔ÷Ôndan gelenlerin
hem de AntalyalÔ olup da bu i÷e ba÷layanlarÔn sayÔsÔnda
önemli bir artÔ÷ meydana gelmi÷ bulunmaktadÔr. Günümüzde bakmakla yükümlü olduklarÔ ki÷iler de dahil
edildiôinde tahminen yakla÷Ôk 4.000 ki÷i, geçimini bu
i÷i yaparak saôlamaktadÔr.
Yap×lan åçin Niteliäine Dair Gözlemler
Öncelikle, Antalya’daki gözlemlerden yola çÔkÔlarak,
bu i÷çilerin yaptÔklarÔ i÷ a÷aôÔda mümkün olduôunda ayrÔntÔlÔ bir biçimde tanÔmlanmaya çalÔ÷ÔlacaktÔr. Geri dönü÷üm i÷çileri, yakla÷Ôk 300 kg kadar atÔôÔ ta÷Ômaya olanak saôlayan, elle çekilen ve deôi÷ik ÷ekillerde (çek-çek,
japon vb) adlandÔrÔlan araçlar kullanmaktadÔrlar. Bunun
yanÔnda zaman zaman çöp konteynÔrlarÔndan malzemeleri ayÔrmalarÔnda yardÔmcÔ olacak bazÔ yardÔmcÔ ekipman da kullananlarÔ bulunmaktadÔr. Örneôin bir fener,
ya da bir uzun çubuk bu i÷te onlara yardÔmcÔ olmaktadÔr.
YaptÔklarÔ i÷, belediyeler tarafÔndan sokaklara yerle÷tirilmi÷ olan evsel atÔk konteynÔrlarÔndan, geri dönü÷-

türülebilir malzemeleri toplamaktÔr. Bu i÷çiler, sadece
belediyelerin evsel atÔk konteynÔrlarÔndan deôil, aynÔ
zamanda matbaa, okul, sendika, basÔn kurulu÷larÔ gibi
pek çok farklÔ yerden de bu tür atÔklarÔ toplamaktadÔrlar.
Tüm bunlara bir de AntalyalÔlarÔn bizzat kendilerine verdikleri atÔklarÔ eklemek gerekmektedir. Geri dönü÷üm
i÷çilerinin en azÔndan bir kÔsmÔnda, kendilerine düzenli
olarak geri dönü÷türülebilir atÔk malzeme veren ki÷ilerin
cep telefonu numaralarÔ bulunmaktadÔr.
Bu insanlarÔn geri dönü÷üme kazandÔrmakta olduklarÔ atÔklarÔn önemli bir özelliôi, evsel atÔk konteynÔrÔndan
alÔnÔyor olmalarÔdÔr. Bunun anlamÔ çok açÔktÔr; belediyelerin ya da bu alanda faaliyet gösteren lisanslÔ firmalarÔn
geri dönü÷üm konteynÔrlarÔna atÔlmadÔôÔ için (tesiste geri
dönü÷üme sokulmasÔ durumunda) evsel atÔklarla beraber deôerlendirilerek niteliôi dü÷en veya geri dönü÷üme
hiç yollanamayan atÔklarÔn geri kazanÔmÔnÔn saôlanmasÔ.
DolayÔsÔyla, geri dönü÷üm i÷çilerinin faaliyetlerine kabataslak bir bakÔ÷ dahi, bu i÷çilerin hem daha nitelikli hem
de daha fazla miktarda geri dönü÷üm saôlamakta önemli
bir rolü olduôunu göstermektedir.
Türkiye ile ilgili elde kapsamlÔ veriler bulunmamakla beraber dünyadan örneklerle bu i÷çilerin faaliyetinin
önemi ortaya konulabilmektedir. Örneôin Bankok, Cakarta, Karaçi ve Manila kentlerinde toplayÔcÔlarÔn faaliyetlerinin her kent için ayrÔ ayrÔ olmak üzere, yÔllÔk
23 milyon dolarlÔk bir deôerin tasarrufunu saôladÔklarÔ
ölçülmü÷tür. Bu tasarruf; daha dü÷ük hammadde ithali
gereôi ve daha dü÷ük çöp toplama maliyetleri gibi kalemlerden kaynaklanmaktadÔr. Benzer bir biçimde, EndonezyalÔ toplayÔcÔlarÔn faaliyetleri, katÔ atÔk miktarÔnÔn
1/3 oranÔnda azalmasÔ sonucunu doôurmaktadÔr (Medina, 2002, s. 13).
ToplayÔcÔlar, evsel atÔk konteynÔrlarÔndan ve diôer
kaynaklardan elde ettikleri geri dönü÷türülebilir malzemeyi, genellikle mahalle aralarÔnda kurulmu÷ bulunan
küçük depolara getirmektedirler. Bu depolar, toplayÔcÔlar arasÔnda çe÷itli isimlerle anÔlmaktadÔr. Ancak bu çalÔ÷mada, Antalya örneôindeki adlandÔrma esas alÔnarak
ardiye adÔ kullanÔlacaktÔr. ToplayÔcÔlarÔn örgütlenmesi,
genellikle ardiyeler bazÔnda olmaktadÔr. Bu yüzden, her
toplayÔcÔ (aslÔnda baôlayÔcÔ bir durum olmamasÔna kar÷ÔlÔk), topladÔôÔ geri dönü÷türülebilir malzemeyi düzenli
olarak aynÔ ardiyeye getirmektedir.
Bu süreklilik, Antalya’nÔn yanÔ sÔra õstanbul, õzmir ve
Ankara’daki uygulamalarda, genellikle, bir arada barÔnma olgusu ile bütünle÷iktir. Bununla beraber, yurtdÔ÷Ô
örnekler üzerinde yapÔlan ara÷tÔrmalar, toplayÔcÔlarÔn
zor dönemlerde kredi kullanabilmek ya da bazÔ acil du-
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rumlarda (saôlÔk sorunlarÔ gibi) yardÔm alabilmek gibi
amaçlarla da belirli bir ardiye sahibi ile sürekli bir ili÷ki
geli÷tirdiôini göstermektedir (Hayami et al, 2006, s. 55).
Ardiyeler, kendilerine toplayÔcÔlar tarafÔndan getirilmekte olan geri dönü÷türülebilir malzemeleri aôÔrlÔklarÔ
nispetinde, belirli bir fiyat üzerinden satÔn almaktadÔrlar.
Her geri dönü÷türülebilir malzemenin bu nedenle ardiyeler arasÔnda e÷it ya da yakla÷Ôk olarak e÷it bir fiyatÔ olduôu gözlenmi÷tir.
Ardiye sahibi olarak tanÔmlanan kesim ise, kendileri
atÔk toplama sürecinde yer almayan, buna kar÷ÔlÔk toplanan atÔklarÔ geri dönü÷üm i÷çilerinden satÔn alanlardan olu÷maktadÔr. Bunlar çoôunlukla kendi hesaplarÔna
çalÔ÷maktadÔrlar ve geri dönü÷üm i÷çilerine kalacak yer
saôlamaktadÔrlar. Ancak, sosyolojik ortaklÔklar, ilk bakÔ÷ta bir ardiyedekiler arasÔndan kimlerin ardiye sahibi,
kimlerin ise i÷çi olduôunu ayÔrt etmek neredeyse olanaksÔzla÷tÔrmaktadÔr. Diôer yandan, ardiye sahiplerinin
tamamÔ, daha önce kendileri de toplama i÷inde çalÔ÷mÔ÷
kimselerden meydana gelmektedir. Bu iki kesim, a÷aôÔda
görüleceôi üzere beraber hareket ediyor ve örgütlenmektedir. Ancak diôer yandan, bu ilk kademe ili÷kisi, görünürde bir sÔnÔfsal ayrÔmÔn olu÷makta olduôunu hemen
göstermektedir. Burada ardiye sahibi, üretim sürecindeki
rolü bakÔmÔndan küçük burjuva bir karakter ta÷ÔmaktadÔr. Oysa geri dönü÷üm i÷çileri, parça ba÷Ôna çalÔ÷an i÷çi
konumuna oldukça yakÔndÔr.
Sürecin bu kÔsmÔndan sonrasÔ ise, bulunulan bölge
itibariyle önemli farklÔlÔklar göstermektedir. Antalya örneôinde, ardiye sahipleri tarafÔndan alÔnan geri dönü÷türülebilir malzeme, kendi aralarÔnda “presçiler” adÔnÔ vermi÷ olduklarÔ tesislere satÔlmaktadÔr. Bu tesisler, oldukça
büyük miktarlarda geri dönü÷türülebilir malzemeyi toplayarak, bunu yeniden nihai ürün haline getirecek firmalara satmaktadÔrlar. Bununla beraber, bazÔ küçük ölçekli
bölgelerde presçiler adÔ verilen bu tesislerle ardiyeler arasÔnda ba÷ka aracÔlarÔn da olduôu söylenmi÷tir. Genel olarak bakÔldÔôÔnda, ardiye düzeyindekilerin (ya da tacirlerin) birden fazla çe÷it atÔôÔ çe÷itli fiyatlardan kabul ettiôi,
ancak bunlarÔn bir üstündeki toptancÔlarÔn ise genellikle
bir ürün üzerinde uzmanla÷mÔ÷ firmalar olduklarÔ görülmektedir (Hayami et al, 2006, s. 43).
Sürecin T×kanmas×
Bu yapÔnÔn saôlÔklÔ olup olmadÔôÔ sorunu ÷imdilik bir
kenara bÔrakÔlÔrsa, bu yapÔnÔn i÷leyi÷ini kÔsa bir dönemliôine de olsa sekteye uôratan ve böylelikle geri dönü÷üm i÷çilerinin pek çok ba÷ka ilin ardÔndan Antalya’da
da örgütlenmesini hÔzlandÔran faktörlere yakÔndan bak-

mak gerekmektedir. Bu faktörler ve arkalarÔnda yatan
nedenler açÔk bir ÷ekilde ortaya konulmadÔkça, sürecin
saôlÔklÔ bir analizini yapmak kanaatimizde olanaklÔ olmayacaktÔr.
YukarÔda açÔklanan ÷ekliyle sürmekte olan geri dönü÷üm faaliyeti, 2011 yÔlÔnÔn öubat ayÔnda, Antalya’daki
geri dönü÷üm i÷çilerinin arabalarÔna el konulmaya ba÷lanmasÔ ile beraber yakla÷Ôk 40 gün süren bir kesintiye
uôramÔ÷tÔr. Bu el koyma i÷lemleri i÷çiler tarafÔndan ba÷langÔçta münferit olaylar olarak algÔlansa da, kÔsa bir süre
içerisinde pek çok geri dönü÷üm i÷çisinin arabalarÔna el
konulmu÷tur.
Kendileri ile yapÔlan görü÷meler, bu uygulamalar
sÔrasÔnda kendilerine herhangi bir hukuki evrak verilmediôi, sözlü olarak da “bu faaliyetlere artÔk izin verilmeyeceôinin” söylendiôini göstermektedir. Bu durum
kar÷ÔsÔnda, daha önce farklÔ illerde aynÔ i÷i yapmÔ÷ olan
i÷çilerin öncülüôünde Antalya’da geri dönü÷üm i÷çilerinin örgütlenmeye ba÷lamasÔ söz konusu olmu÷ ve farklÔ
ardiyeler kendi aralarÔnda bir araya gelerek nasÔl bir çalÔ÷ma yapÔlabileceôi konusunda fikir alÔ÷veri÷ine ba÷lamÔ÷lardÔr.
Bu süreçte, örgütlenme faaliyeti dolaysÔz bir biçimde, kendilerine yönelik müdahaleleri sona erdirebilme ve
çalÔ÷malarÔnÔ sürdürebilme amacÔnÔ ta÷ÔmaktadÔr. AynÔ
zamanda, bu örgütlenme, üretim ili÷kileri anlamÔnda
aralarÔnda sÔnÔfsal bir farklÔla÷ma olan ardiye sahipleri
ile toplayÔcÔlarÔn bir arada hareket etmesini doôurmu÷tur. Çünkü toplayÔcÔlarÔn mal getirememesi, ardiyelerin
de elini kolunu baôlamÔ÷tÔr ve aslÔnda izin verilmeyeceôi
söylenen faaliyetlerin içerisinde ardiyelerin depolama faaliyetleri de yer almÔ÷tÔr.
õlk eylem, ba÷langÔçta kar÷Ô kar÷Ôya kaldÔklarÔ uygulamalar kar÷ÔsÔnda bütünlüklü bir çalÔ÷ma yürüten geri
dönü÷üm i÷çilerinin kendi aralarÔnda ayrÔ÷malar ya÷amasÔnÔn da ba÷langÔcÔ olmu÷tur. Kendilerine yapÔlan
müdahalenin sorumlusu olarak gördükleri Muratpa÷a
Belediyesi’nin hizmet binasÔ önünde toplanan geri dönü÷üm i÷çileri, burada yetkililerle görü÷me taleplerini
ortaya koymu÷lardÔr. Ancak eyleme ili÷kin (slogan atÔlmasÔ ve sloganlarÔn içeriôi gibi) bazÔ ayrÔntÔlar üzerinden
kendi aralarÔnda ya÷anan tartÔ÷malar, faaliyetin bu andan
itibaren iki ayrÔ örgütlülüôe bölünmesi sonucunu doôurmu÷tur. AslÔnda elbette bu süreç, Roman, Türk ve Kürt
i÷çilerin ve ardiyelerin arasÔnda beliren bir gerilimin o
anda açÔôa çÔkmasÔndan ibaret olarak görülebilmektedir.
õlk örgütlenme, diôer illerden önemli miktarda bilgi
ve deneyimin kente ta÷ÔnmasÔ ile zenginle÷mi÷ görün-
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mektedir. Akademisyenlerin ve bu faaliyette daha önceden deneyimi olan insanlarÔn destekleri ile beraber öubat ayÔnÔ izleyen dönemde bir yandan dernek faaliyete
geçirilmeye çalÔ÷ÔlmÔ÷, diôer yandan da devletin çe÷itli
makamlarÔ ile görü÷meler yapÔlarak, bu insanlarÔn yeniden faaliyetlerini sürdürmelerinin yollarÔ aranmÔ÷tÔr. Bu
süreç yakla÷Ôk 40-45 gün sürmü÷ ve tüm bu zamanda
i÷çiler, günlük yevmiyelerinden daha önce biriktirmi÷
olduklarÔ sÔnÔrlÔ miktarda para ile ya÷amlarÔnÔ sürdürmü÷lerdir, ayrÔca ailelerine para yollamakta olanlar bunu
gerçekle÷tirememi÷lerdir.
õ÷çilerin resmi makamlarla yaptÔklarÔ görü÷meler, ÷a÷ÔrtÔcÔ sonuçlar ortaya çÔkarmÔ÷tÔr. Kendilerinin faaliyet
alanÔnda bulunan ilçe belediyesi, sorunun kaynaôÔnÔn
kendi makamlarÔ olmadÔôÔnÔ, bu durumun ilçe emniyet
müdürlüôünden kaynaklandÔôÔnÔ söylemi÷tir. ArdÔndan
görü÷ülen emniyet müdürlüôü ise, kendilerinden bu
konuda (i÷çilerin geri dönü÷üm faaliyetinin engellenmesi konusunda) yardÔm talep edenin belediye olduôunu
söylemi÷tir. DolayÔsÔyla yapÔlan görü÷meler, sürecin uzamasÔna ve geri dönü÷üm faaliyetinin sürdürülememesine
neden olmu÷tur.
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Diôer yandan resmi makamlar, bir yandan ana sorumluluôu üzerlerine almak istemezken, diôer yandan da yapÔlan uygulamalarÔn gerekçelerini ortaya koymu÷lardÔr.
BunlarÔn ilki, geri dönü÷üm i÷çilerinin “görüntü kirliliôi”
yaratÔyor olu÷udur. õkinci gerekçe ise, geri dönü÷üm i÷çilerinin aralarÔnda eski “suçlularÔn” bulunuyor olmasÔdÔr.
õlk gerekçenin, en azÔndan anla÷Ôlabilir bir yanÔ bulunmaktadÔr. Bununla beraber, bu i÷çilerin yerine getirdiôi
hizmetin önemi dü÷ünüldüôünde herhalde çözümün bir
takÔm düzenlemeler getirmek olduôu anla÷ÔlacaktÔr. Hizmetin tamamen durmasÔna yol açmak bu anlamda doôru
bir yakla÷Ôm olarak görülmemektedir. õkinci gerekçe ise,
devletin özel firmalara dahi belirli sayÔda eski hükümlüyü istihdam etme zorunluluôu getirdiôi bir ortamda
anla÷Ôlabilir deôildir.
Uygulanan Modelin Sorunlar×
Sürecin öubat 2011’de tÔkanmasÔnÔn arkasÔnda temel
olarak mülkiyet sorunlarÔnÔn yattÔôÔ görülmektedir. Belediyeler ve onlarÔn lisans verdikleri firmalar, katÔ atÔk
konteynÔrlarÔndaki atÔklarÔn kendi mülkiyetlerinde olduôunu belirtmekte ve çoôu kez toplayÔcÔlarÔn yapmÔ÷
olduklarÔ faaliyetleri yasadÔ÷Ô saymaktadÔrlar. Buna kar÷Ô
ileri sürülen argüman ise, sokak ve caddelerde bulunan
katÔ atÔk konteynÔrlarÔna bÔrakÔlan malzemelerin, yani
çöplerin, bir mülkiyetinin olamayacaôÔ, bunlarÔn doôasÔ
gereôi “terk edilmi÷ mallar” olarak deôerlendirilmesi ge-

rektiôidir. Bir diôer görü÷e göre de, bu konteynÔrlardaki
malzemenin özel mülkiyete konu olmasÔ, ancak bunlarÔn apartman içlerinde (ya da herhangi bir biçimde özel
mülk sÔnÔrlarÔnda) bulunmasÔ ile mümkündür.
Diôer yandan, lisanslÔ firmalarÔn mülkiyet sorununa dikkat çekmesi, sadece toplayÔcÔlar bu firmalara ait
toplama kutularÔndan katÔ atÔklarÔ izinsiz olarak aldÔklarÔnda anlamlÔ olmaktadÔr. Çünkü, belediyelere ait evsel
katÔ atÔk konteynÔrlarÔndan zaten bu firmalarÔn malzeme
toplayarak geri dönü÷üme sokmasÔ söz konusu deôildir.
DahasÔ, böyle bir uygulama maliyetlerin yüksekliôi nedeniyle neredeyse dünyada hiç görülmemektedir.
ToplayÔcÔlarÔn saôlÔk sorunlarÔ, geri dönü÷üm alanÔnda uygulanmakta olan modelin ikinci büyük sakÔncasÔnÔ olu÷turmaktadÔr. Bu sakÔnca aslÔnda iki farklÔ açÔdan
belirmektedir. BunlarÔn birincisi, toplayÔcÔlarÔn büyük
çoôunluôunun ba÷ka bölgelerden gelmesi, bu yüzden
de barÔnma olanaklarÔnÔ aynÔ zamanda çöplerin de depolandÔôÔ ardiyelerde saôlamalarÔdÔr. Antalya örneôinde,
bu ko÷ullarÔn oldukça saôlÔksÔz olduôu, bu i÷i geçici bir
süreliôine yapmakta olduôunu dü÷ünen toplayÔcÔlarÔn
da bu durumu fazla umursamadÔôÔ görülmü÷tür. Antalya dÔ÷Ôndaki uygulamalarda da, toplayÔcÔlarÔn oldukça
saôlÔksÔz ko÷ullarda barÔnma olanaklarÔ edindikleri bilinmektedir (Ergun, 2005, s. 100). õkinci bir unsur, geri dönü÷türülecek malzemenin evsel atÔk konteynÔrÔndan toplanmasÔ sürecinde ortaya çÔkmaktadÔr. ToplayÔcÔlar konteynÔr içerisindeki atÔklarÔn neden olacaôÔ bazÔ olumsuz
etkilere maruz kalabilmektedirler. Bu etkilerin ba÷Ônda
katÔ atÔklarÔn üzerinde parazit ve bakterilerin bulunmasÔ
gelmektedir. Bunlar, yeterli önlem alÔnmadÔôÔ takdirde
aôÔz yoluyla toplayÔcÔya geçmekte ve hastalÔk yapmaktadÔrlar. Yine konteynÔrlarda bulunan kimi malzemeler,
yaralanmaya yol açacak sertlik ya da keskinlikte olabilmektedir. Bu durumda da, tetanoz ba÷ta olmak üzere
pek çok saôlÔk sorunu ile kar÷Ô kar÷Ôya kalÔnmasÔ olasÔdÔr
(Hunt, 1996, s. 111 – 112). BunlarÔn dÔ÷Ônda, toplayÔcÔlarÔn hastane ve bazÔ endüstriyel atÔklarÔ karÔ÷tÔrmalarÔ
durumunda, ilave bazÔ saôlÔk sorunlarÔ riski doômaktadÔr. Hastanelerin ve diôer saôlÔk kurulu÷larÔnÔn atÔklarÔ
haliyle önemli hastalÔk riskleri ta÷Ômaktayken, bazÔ endüstrilerin atÔklarÔnda bulunan kimyasallar da aôÔr metal
zehirlenmesi gibi sonuçlara yol açabilmektedirler. Tüm
bunlara, ayrÔca oldukça aôÔr olan malzeme arabalarÔnÔn
gün boyu çekilmesinden doôan zararlar da eklenmelidir
(Hunt, 1996, s. 112).
õkili modelin bir diôer sakÔncasÔ ise, toplayÔcÔlarÔn gelir güvencesinin ve sosyal güvenliklerinin bulunmamasÔdÔr. Ya÷amÔnÔ geri dönü÷ümden kazanan insanlarÔn çoôu,
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bu i÷e bilinçli olarak girmemi÷tir. Ergun (2005)’in toplayÔcÔlar arasÔnda gerçekle÷tirdiôi ve õzmir ve Isparta illerindeki uygulamalarÔ kÔyasladÔôÔ ara÷tÔrmasÔ, bu illerde
sÔrasÔyla yüzde 42 ve yüzde 37.5 oranÔndaki toplayÔcÔnÔn
bu mesleôe 2001 krizinden sonra ba÷ladÔôÔnÔ göstermektedir (Ergun, 2005, s. 117).
ToplayÔcÔlarÔn gelir düzeyi, informel sektörde çalÔ÷an
pek çok i÷çininkinden daha yüksektir. Bununla beraber,
bu geliri elde etmek, yorucu ve tehlikeli çalÔ÷ma saatlerinin bir ürünüdür. Uygulanmakta olan modelde, bir
toplayÔcÔnÔn günlük ihtiyaçlarÔnÔ kar÷Ôlamak ve bakmakla yükümlü olduôu aile bireyleri için de para ayÔrmak
amacÔyla, günde yakla÷Ôk üç sefer ta÷ÔdÔôÔ yükü ardiyeye getirmesi gerekmektedir. Antalya örneôinde durum
böyledir ve en azÔndan Ankara ve Adana örneklerinde de
durumun aynÔ olduôu, o dönemde Antalya’da olup, daha
öncesinde bu illerde çalÔ÷mÔ÷ olan toplayÔcÔlarla yapÔlan
görü÷melerde ortaya çÔkan bir sonuçtur.
Diôer yandan, geri dönü÷türülebilir malzemenin satÔ÷Ôndan elde edilen gelirin önemli bir bölümü, kendisi
toplayÔcÔ olmadÔôÔ halde aracÔlÔk yaparak bu sürece dahil
olan ardiye sahiplerinin elinde kalmaktadÔr. Diôer yandan toplayÔcÔlarÔn neredeyse hiçbirisinin sosyal güvenlik
kapsamÔnda olmadÔôÔnÔ belirtmek gerekmektedir (Ergun, 2005, s. 100). Bu durum özellikle ciddi yaralanmalarda ya da mikrobik hastalÔklarda sorunun büyümesine
neden olmaktadÔr.
õkili modelin son kusuru ise, geri dönü÷ümü yapÔlacak malzemenin farklÔ düzeyler arasÔndaki alÔm satÔmÔnda açÔk bir monopson durumunun varlÔôÔdÔr. Yine ardiyeciler açÔsÔndan da presçi adÔ verilen firmalara yapÔlan
satÔ÷larda çoôu ilde benzer bir monopson durumunun
bulunduôu da belirtilmelidir. Bu durum, toplayÔcÔlarÔn (ve ikincil olarak da ardiye sahiplerinin) refahÔnda
önemli bir dü÷ü÷ doôurmaktadÔr.
Sonuç
YukarÔdaki sorunlarÔn varlÔôÔ sürerken, bir yandan da
özellikle Türkiye gibi geli÷mekte olan ülkelerde geri dönü÷üm süreçlerinin giderek daha önemli bir hale geleceôi dü÷ünülmektedir. Bunun en önemli nedeni, ülkelerin
geli÷mi÷lik düzeyinin ve buna baôlÔ olarak gelir düzeylerinin artmasÔ ile paralel olarak, bu ülkelerdeki ÷ehirlerde
ya÷ayan insanlarÔn daha yüksek oranda paketlenmi÷, ambalajlanmÔ÷ gÔda, temizlik vb malzemeleri kullanmalarÔ,
bunun doôal sonucu olarak da meydana gelen evsel katÔ
atÔklarÔn içerisinde geri dönü÷türülebilir malzemenin giderek artmasÔdÔr (Medina, 2002, s. 8). Bu yüzden geri

dönü÷üm i÷çilerinin yapmakta olduklarÔ faaliyetin önemi
de giderek artmaktadÔr.
O halde, sürecin bütünlüklü olarak ele alÔnmasÔ, kapitalist üretimin niteliôi ile beraber dü÷ünülmesi gerekmektedir. Kapitalizm, yalnÔzca üretim sürecinde doôaya
zarar vermemektedir, aynÔ zamanda tüketicilerini ta÷eronla÷tÔrarak ürettikleri ambalajlarla doôayÔ kirletmeye devam etmektedir. Geri dönü÷üm böylece farklÔ bir
anlama bürünmektedir; sömür-kirlet-yok et döngüsü.
Burkett (2004; 31), ekolojiyle barÔ÷Ôk bir üretim sistemi
için verilecek mücadelenin, emeôin ve doôanÔn ürünlerinin sömürülmesine kar÷Ô mücadeleden ayrÔlamayacaôÔnÔ
belirtmektedir. Tarihsel materyalizm, bu mücadelenin
evrildiôi noktada kalmasÔnÔ reddetmekte ve insanÔn bir
parçasÔ olduôu doôanÔn kendi kendini idame edebilmesinin ko÷ulu olarak, toplumsal maddi deôerler bütününün
doôayÔ kapsayÔcÔ ve i÷birliôine dayalÔ bir üretim, daôÔtÔm,
tüketim ve bölü÷üm sistemini olu÷turacak, özgün ko÷ullara ve doôa-insan ili÷kisine göre deôi÷en bir sürekli geli÷imi öngörmektedir. DoôanÔn maddi ürünleri ve bunun
ayrÔlmaz bir parçasÔ olan insan emeôinin mülkiyet ili÷kilerinden kurtulmasÔyla, üretimin maddi ko÷ullarÔnÔn deôi÷eceôi ba÷ka bir özgün süreçte, bu mülkiyet ili÷kilerinin zorunlu kÔldÔôÔ, doôanÔn (ve insanÔn) gerekli olandan
daha fazlasÔnÔ sunmasÔ gerekmeyecektir.
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on yÔllarÔn en gözde ve en hÔzlÔ geli÷en meslek
alanlarÔndan birisi hiç ku÷kusuz bilgi ve ileti÷im.
Dünya ölçeôinde teknolojik geli÷melerin de itici
gücü ile hÔzla geli÷en bu sektör, 90’lÔ yÔllarÔn ortalarÔndan sonra ülkemizde de benzer bir geli÷me izlemeye
ba÷ladÔ. Nitekim Türkiye’ye gelen ilk bili÷im ÷irketi IBM,
1938’de resmi açÔlÔ÷ yaptÔ. Bili÷imdeki bu hÔzlÔ geli÷meye
paralel olarak da bilgi ve ileti÷im alanlarÔnda çalÔ÷mak
isteyenlerin sayÔsÔ hÔzla arttÔ.
Ülkemizde bili÷im sektörü, üretim ve buna paralel
ara÷tÔrma geli÷tirmeye dayalÔ bir seyir deôil, temel olarak
hizmet ve satÔ÷a odaklÔ bir geli÷me izledi. Diôer birçok
sektörde olduôu gibi bili÷imde tamamen ‘dÔ÷a baôÔmlÔ’
bir sektör olarak geli÷mi÷ ve bugüne kadar ulusal ölçekte bir bilgi ve ileti÷im politikasÔ belirlenmemi÷tir.

Gerek bu dÔ÷a baôÔmlÔlÔk ve üretim sürecinden kopuk geli÷en bili÷im sektörünün yarattÔôÔ sorunlar, gerek
hÔzla artan bili÷im çalÔ÷anÔ olmak isteyen genç nüfus,
gerekse de bili÷im sektörünün ana unsuru olan insan
gücünün örgütsüzlüôü bir araya gelince, bili÷imin gerçek yüzü yani bili÷im çalÔ÷anlarÔnÔn çalÔ÷ma ko÷ullarÔ
anla÷ÔlÔr ve tartÔ÷ÔlÔr olmaya ba÷ladÔ. Bu noktada bili÷im
sektörünün dÔ÷a baôÔmlÔ yüzünü ve ülkemizdeki bili÷im
sektörünün elit sanÔlan çalÔ÷anlarÔnÔn sorunlarÔnÔ su yüzüne çÔkartan IBM süreci önemlidir. Bili÷im sektörünün
sorunlarÔnÔn ve bu sorunlar temelinde örgütlenme ihtiyacÔnÔn belirgin hale gelmesinde IBM Türk’te ya÷ananlar
belirleyici olmu÷tur.
Elbette bili÷im sektöründe çalÔ÷anlarÔn sorunlarÔ,
diôer sektörlerin çalÔ÷anlarÔnÔn sorunlarÔndan çok da

farklÔ deôil. Fakat bili÷im çalÔ÷anlarÔnÔn bu sÔraladÔôÔmÔz sorunlarÔna dönük bakÔ÷larÔ ve bili÷im çalÔ÷anlarÔnÔn bu örgütlülük (!) düzey ve bilinçleri bu sorunlarÔn
hÔzla artmasÔnda belirleyici faktör olmaktadÔr. Tam da
bu noktada bili÷im çalÔ÷anlarÔ için bir ilk olacak IBM
Türk’deki sendikal örgütlenme çabasÔ tüm bili÷im çalÔ÷anlarÔ tarafÔndan sahiplenilmelidir.
Bili÷im çalÔ÷anlarÔnÔn sorunlarÔ ve bu sorunlar etrafÔnda olu÷an örgütlenme ihtiyacÔnÔn görünür hale gelmesinde, IBM Türk çalÔ÷anlarÔnÔn ba÷lattÔôÔ sendikal
örgütlenme mücadelesi önemli bir a÷amaydÔ. AslÔnda
IBM Türk sadece Türkiye’ye ilk gelen bili÷im ÷irketi
olma unvanÔnÔ Türkiye’de ilk sendikal örgütlenme yapÔlan bili÷im ÷irketi olarak sürdürmü÷tür. IBM çalÔ÷anlarÔ ilk olarak 1968 yÔlÔnda AmerikalÔlar veya AvrupalÔlar tarafÔndan yönetilmek istemedikleri için, sendikal
örgütlenme gerçekle÷tirmi÷ ve Bil-õ÷ Bilgi õ÷lem õ÷çileri
SendikasÔnÔ kurmu÷lardÔr. Bil-õ÷ SendikasÔ bugün halen ya÷ayan ancak 1981 yasal deôi÷iklikleri ile yetkisiz
kalan bir sendikadÔr. Bil-õ÷ 1981 yÔlÔna kadar toplu i÷
sözle÷mesi baôÔtlamÔ÷ bir sendikadÔr. Hatta IBM Türk
çalÔ÷anlarÔna halen bu toplu i÷ sözle÷mesindeki haklar
uygulanmaktadÔr. Bil-õ÷ SendikasÔ, IBM i÷yerinde çok
yüksek bir örgütlülük düzeyine sahipti. Evet, yüzde 10
barajÔnÔ a÷amadÔôÔ için yetkisizdi ama i÷verenin kar÷ÔsÔna oturup pazarlÔk edebiliyordu. Ben 6-7 yÔl kadar
Bil-õ÷ SendikasÔna Genel Ba÷kanlÔk yaptÔm. DolayÔsÔyla
yapÔlanlarÔ ya÷ayan, bilen canlÔ tanÔôÔm. Örneôin 1981
TõS’i ile kazanÔlmÔ÷, her yÔl MayÔs ayÔnda toplu ödenen
tatil parasÔ hakkÔmÔzÔ, ücretlere yedirerek yok etme giri÷imi kar÷ÔsÔnda durmu÷, itiraz etmi÷tik. õtirazÔmÔz so-
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nucu tatil paralarÔ aylÔk hale geldi, ama bordrolarÔmÔzda
ayrÔ bir kalem halinde gösterildi ve böylece asla eriyip
gitmedi. Bil-õ÷ SendikasÔnÔn, dolayÔsÔyla ba÷kanlÔk yaptÔôÔm süre zarfÔnda benim, yÔllarca ba÷ etmeye çalÔ÷tÔôÔm, mücadele verdiôim en önemli konulardan birisi de
ta÷eronluktu.
Diôer birçok sektörlerde hÔzla artan ta÷eronla÷tÔrma
olgusu elbette bili÷im sektöründe de ya÷anÔyordu. Ta÷eron firma üzerinden çalÔ÷an arkada÷larÔmÔz bizle aynÔ i÷i
yapÔyor ama dü÷ük ücret alÔyor, sosyal haklardan yararlanamÔyordu. ÇalÔ÷ma barÔ÷Ô hÔzla bozulmaya ba÷lamÔ÷tÔ.
Bil-õ÷ SendikasÔ olarak önce ta÷eron üzerinden çalÔ÷an
arkada÷larÔmÔzÔ üye kaydettik. Sonra akademisyenlerden görü÷ aldÔk, seminerler düzenledik, IBM i÷vereni ile
ta÷eron i÷vereni arasÔnda mekik dokuduk. Kolay olmadÔ,
yÔllar sürdü ama sonunda bu arkada÷larÔmÔzÔ IBM kadrosuna geçirtmeyi saôlayabildik. Ancak, IBM kadrosuna
geçirilirken IBM i÷vereninin arkada÷larÔmÔza dayattÔôÔ,
aylÔk brütlerini dü÷ürerek ikramiye ve sosyal haklarÔnÔ
ödeme ÷artÔ, mücadele ettiôimiz ama i÷ten çÔkarÔlma tehdidi kar÷ÔsÔnda mücadelemizin kÔrÔldÔôÔ ve ba÷arÔlÔ olamadÔôÔmÔz bir husustur.
Daha sonradan bili÷imde ta÷eronla÷tÔrmanÔn deôi÷ik bir ÷ekli ile kar÷Ôla÷tÔk. Bu ta÷eronla÷ma bili÷im çalÔ÷anlarÔnÔn ta÷eronla÷masÔ deôildi. AsÔl i÷i bili÷im olmayan firmalara, bili÷im ile ilgili i÷lerini yapabilmeleri
için personel istihdamÔ yerine hizmet alma alternatifi
sunuyordu. õ÷te son yÔllarda adÔnÔ çokça duyduôumuz
’outsourcing’ böyle ba÷ladÔ ve hÔzla yaygÔnla÷tÔ. ‘Outsourcing’ veya dÔ÷ kaynak kullanÔmÔ ‘Bili÷im Teknolojileri
ile ilgili operasyon maliyetlerinin azaltÔlmasÔ’ için, son
derece zor ve maliyetli bir biçimde yeti÷tirilen bili÷im
profesyoneli barÔndÔrma zorluôundan kurtulmak için
kÔsacasÔ maliyetleri dü÷ürmek için bir araç. Bir sürü cafcaflÔ lafÔn altÔnda yatan temel gerçek, maliyet i÷çiliktir,
maliyet i÷çilerin ekonomik ve sosyal haklarÔdÔr. O halde maliyetler i÷çilerin ekonomik ve sosyal haklarÔnÔn
gasp edilmesi ile dü÷ürülecektir. õ÷te bu yaldÔzlÔ ‘outsourcing’ i÷inin özü budur. KÔsaca özetlemek gerekirse
her ne ad ile adlandÔrÔlÔrsa adlandÔrÔlsÔn ta÷eronla÷tÔrma öncelikle çalÔ÷anlarÔ örgütsüzle÷tirmeye dönük bir
uygulamadÔr. AsÔl amacÔ da örgütlenme ve hak arama
imkanÔndan yoksun kalan ta÷eron çalÔ÷anlarÔnÔn dü÷ük
maa÷la ve güvencesiz çalÔ÷tÔrÔlmasÔdÔr. Bunun patronlar açÔsÔndan ifadesi ise i÷çilik maliyetlerinin dü÷mesi,
çalÔ÷an alma ve çÔkarmanÔn kolayla÷masÔdÔr. Son haberlere bakÔlÔrsa IBM i÷vereni maliyet dü÷ürme çabasÔnda
tavan yapmÔ÷ durumda. IBM i÷vereni ta÷eron aracÔlÔôÔ
ile yaptÔrdÔôÔ yazÔlÔm i÷ini bireysel üreticilere yaptÔrma-

ya hazÔrlanÔyor. Yeni kar÷ÔmÔza çÔkan bireysel üretici
kavramÔnÔ kÔsaca, i÷vereni, i÷veren olmaktan çÔkarmak,
i÷verenlik ile ilgili tüm yükümlülüklerinden kurtarmak, yasal yükümlülüklerinden sÔyÔrmak, i÷çileri esnek
ve evden çalÔ÷manÔn da ötesinde sömürmek, sigorta ve
vergi ödeme yükümlülüôünü bile i÷çiye yüklemek, zor
olan örgütlenmelerini imkansÔz hale getirmek olarak
özetleyebiliriz. En ba÷ta söylediôim gibi ülkemizde ne
yazÔlÔm, ne donanÔm üretimi yapÔlÔyor yani bugün için
bu tehlike belki ülkemiz için geçerli deôil ama vah÷etin
geldiôi noktayÔ görmemiz ve tedbir almamÔz açÔsÔndan
önemli.
Bili÷im çalÔ÷anlarÔ esnek çalÔ÷ma adÔ altÔnda çalÔ÷ma
saatlerinin giderek arttÔrÔlmasÔ ve sürekli hale getirilen
fazla mesai uygulamasÔ ile kar÷Ô kar÷Ôya. Bili÷im çalÔ÷anlarÔ; belirsiz ücret politikalarÔ, ücret dengesizlikleri ücret
daôÔlÔmÔndaki adaletsizlikler ve emeôinin kar÷ÔlÔôÔnÔ alamama sorunlarÔ ile zaten yeterli olmayan sosyal haklarÔn
tÔrpanlanmasÔ ile kar÷Ô kar÷Ôyalar. ÇalÔ÷anlarÔn örgütlenmesi önünde ki yasal olan ve olmayan engellemeler ile
dayanÔ÷manÔn ortadan kaldÔrÔlmasÔna dönük uygulanan
performans politikalarÔ ile ücretlerin sürekli dü÷ürülmesi yöntemleriyle bili÷im sektöründe çalÔ÷anlar giderek
daha fazla sömürülmektedir.
Bil-õ÷ SendikasÔ, son be÷ yÔl çalÔ÷anÔna hiç zam yapmayan, özel emeklilik sigortasÔ fonunu çalÔ÷an aleyhine
deôi÷tirmeye çalÔ÷an IBM Türk i÷vereni kar÷ÔsÔnda daha
fazla bir yaptÔrÔmÔ olmayacaôÔna karar vererek 2007 yÔlÔnda tüm IBM çalÔ÷anlarÔ ile toplantÔ yaparak yetkili bir
sendikaya geçme kararÔ vermi÷tir. õ÷te aslÔnda basÔnda
ve kamuoyunda duyulan ve yeni örgütlenme gibi algÔlanan IBM Türk örgütlenmesinin temelinde aslÔnda
Bil-õ÷ SendikasÔ vardÔr. Bil-õ÷ SendikasÔ olarak yÔllarca
ve halen IBM çalÔ÷anlarÔna ‘i÷çi’ olduklarÔnÔ kabul ettirme çabamÔz vardÔr. Yetkili sendikaya gitmekten ba÷ka
çaremiz kalmadÔ dediôimizde pek çok arkada÷ÔmÔzda,
gideceôimiz sendika bize hitap edebilecek mi, sorunlarÔmÔzÔ anlayabilecek mi, bizimle aynÔ dili konu÷acak mÔ,
gibi endi÷eler olu÷tu. Evet, bili÷im çalÔ÷anlarÔ bir fabrika
i÷çisinden, bir market i÷çisinden, bir kamu i÷çisinden
farklÔydÔ, beyaz yakalÔydÔ ve gideceôi sendikada da buna
kar÷ÔlÔk bekliyordu. IBM i÷çisi Tezkoop-õ÷ SendikasÔ’yla
çalÔ÷tÔkça bu endi÷elerinin gereksiz olduôunu görmü÷,
sendikanÔn sadece mavi yakalÔ i÷çiler için olmadÔôÔnÔ ya÷ayarak anlamÔ÷tÔr.
Bil-õ÷ SendikasÔnÔn giri÷imleri ile 2008 yÔlÔ ba÷Ônda
hÔzlÔ bir Bil-õ÷’ten istifa ve Tezkoop-õ÷’e üye olma süreci ya÷andÔ. Tezkoop-õ÷ SendikasÔ birkaç ay içinde yüzde
50+1’i a÷Ôp yetki ba÷vurusunda bulundu. Bundan sonra
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dosya

örgütsüzlerin örgütlenmesi

ya÷ananlar ise bir Türkiye klasiôi. IBM i÷vereni yasalardaki bo÷luklarÔ diôer tüm i÷verenler gibi lehine kullanarak yetkiye itiraz etti. Bu da yetmedi 1982 yÔlÔnda Bil-õ÷
SendikasÔnÔn baôÔtladÔôÔ toplu sözle÷me hükümlerini
halen kullandÔôÔ halde Bil-õ÷ SendikasÔ ile aynÔ i÷kolunda olan Tezkoop-õ÷ SendikasÔnÔn i÷koluna da itiraz etti.
Davalar sürerken üç i÷yeri sendika temsilcisini i÷ten çÔkarttÔ. Sendika üç i÷yeri temsilcisinin i÷e iade davalarÔnÔ
açtÔ. õ÷e iadeler kazanÔldÔ. IBM i÷vereni tazminatÔ ödeyerek arkada÷larÔ i÷e ba÷latmadÔ.
IBM i÷vereni zaten bu davalarÔ kaybetmeyi göze alarak üç temsilciyi i÷ten atmÔ÷tÔ. AmacÔ sendikala÷mayÔ
engellemekti. Bunu da ÷imdilik ba÷ardÔ.

64

õ÷kolu ve yetki davalarÔ sendika yani IBM i÷çisi lehine tamamlandÔ ve nihayet IBM Türk i÷vereni ile toplu
i÷ sözle÷mesi masasÔna oturuldu. Ama IBM Türk i÷vereni 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 dolmasÔnÔ beklemeden, tek taraflÔ olarak
uyu÷mazlÔk tutanaôÔ tutarak ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔna ba÷vurdu. Arabulucu sürecinde de aynÔ uzla÷maz tutumunu sürdüren i÷veren toplu sözle÷me sürecini grev a÷amasÔna ta÷ÔdÔ. Toplu sözle÷me sürecinin
her a÷amasÔnda Tezkoop-õ÷ SendikasÔ IBM çalÔ÷anlarÔ ile
sürekli toplantÔlar yapmÔ÷, süreçler, sendikanÔn katkÔlarÔyla, ama çalÔ÷anlarÔn fikirleri doôrultusunda, ilerlemi÷tir. ÇalÔ÷anlar ile grev süreci her boyutuyla tartÔ÷ÔlmÔ÷,
tüm olasÔlÔklar göz önüne alÔnmÔ÷tÔr. SendikanÔn tüm
cesaretlendirmesine raômen IBM Türk çalÔ÷anlarÔ kesin
olarak greve çÔkmak yerine ilk sözle÷menin Yüksek Hakem Kurulundan gelmesini tercih ettiklerini sendikaya
bildirdiler, hatta imza toplayÔp grev oylamasÔ ba÷vurusunu kendileri yaptÔlar.
õ÷çiler ‘Greve HayÔr’ diyerek ilk toplu sözle÷melerinin Yüksek Hakem Kuruluna gönderilmesini ve bu süreç sonunda mutlaka bir toplu i÷ sözle÷meleri olmasÔnÔ
hedeflediler ve talep ettiler. IBM i÷vereni çalÔ÷anlarÔnÔn
greve çÔkmayÔ göze alamayacaôÔnÔ biliyordu. Zaten üç
sendika temsilcisini i÷ten atmasÔnÔn altÔnda yatan neden bu korkuyu tüm çalÔ÷anlarÔn içine salmaktÔ. IBM
i÷vereni, yanlÔ÷ okumuyorsunuz, i÷veren, grev oylamasÔnda ‘Greve Evet’ çÔkmasÔ için var gücünü ortaya
koydu. õzindeki müdürlerini geri çaôÔrdÔ. Tüm müdürlere bölümlerinde toplantÔlar yaptÔrÔp, çalÔ÷anlarÔn oy
kullanmasÔnÔ engellemeye böylece greve dolaylÔ evet
dedirtmeye çalÔ÷tÔ. Grev oylamasÔnÔ Genel Müdürün
odasÔnÔn önünde yaptÔrdÔ. Son dakikalarda cesaretlerini toplayÔp oy kullanmaya gelenleri BakanlÔk yetkilileri

gidene kadar Genel Müdür odasÔnda misafir etti! Tüm
bu engellemelere ve baskÔlara raômen IBM i÷çisi büyük
bir kararlÔlÔkla oylamaya katÔldÔ. Pek çok arkada÷ izinlerini keserek Marmaris’ten, Antalya’dan gelip oy kullanÔp geri döndü. Ancak tüm bu çabalar, IBM i÷vereninin
yurt dÔ÷Ô görevlileri ve stajyerleri çalÔ÷an sayÔsÔna ekleyip çalÔ÷an sayÔsÔnÔ abartmasÔ nedeniyle yeterli olmadÔ
ve “greve evet” çÔktÔ.
Bundan sonrasÔ tahmin edilebileceôi gibi geli÷ti.
Grev günü geldi çattÔ. Ancak greve çÔkmayÔ dü÷ünen i÷çi
sayÔsÔ grevi yürütmeye yetecek oranda olmadÔôÔndan
greve çÔkmamaya ve daha sonra yeniden sürece ba÷tan
ba÷lamaya karar verildi.
IBM Türk’te sendika temsilcilerinin i÷ten çÔkartÔlmalarÔnÔn ardÔndan beyaz yakalÔ çalÔ÷anlarÔn aôÔrlÔkta
olduôu bir gurup IBM çalÔ÷anlarÔna destek olmak amacÔyla kendiliôinden bir araya gelerek kendilerine “Plaza
Eylem Platformu” adÔnÔ verdi. Plaza Eylem Platformu
IBM önünde her hafta yapÔlan basÔn açÔklamalarÔnÔn ve
eylemlerin de katÔlÔmcÔsÔ ve destekçisiydi. Plaza Eylem
Platformu bile÷enlerinin içinde Elektrik Mühendisleri
OdasÔ gibi sivil toplum kurulu÷larÔ, mühendisler, banka
çalÔ÷anlarÔ ve çaôrÔ merkezi çalÔ÷anlarÔ vardÔ. ÇaôrÔ merkezi çalÔ÷anlarÔ daha önce de örgütlenme çabasÔ vermi÷
ancak sendikal örgütlenmenin ko÷ullarÔnÔ saôlayamadÔklarÔ için dernek kurup faaliyetlerini ‘Geleceôe ÇaôrÔ
Derneôi’ çatÔsÔ altÔnda yürütmeye ba÷lamÔ÷lardÔ. ÇaôrÔ
merkezleri, gÔda, banka, beyaz e÷ya, telefon, hastane gibi
pek çok farklÔ sektörlerde aynÔ hizmeti veriyor. ÇaôrÔ
merkezi çalÔ÷anlarÔ hangi sektörün çaôrÔ merkezi olursa
olsun çok aôÔr çalÔ÷ma ko÷ullarÔnda ve dü÷ük ücretlerle
çalÔ÷maktalar. Uzun çalÔ÷ma saatleri, bekleyen çaôrÔ var
diye doôal ihtiyaç molasÔ bile alamama, sürekli aynÔ i÷i
yapmanÔn getirdiôi monotonluk çaôrÔ merkezi çalÔ÷anlarÔnÔn ba÷lÔca sorunlarÔ. õ÷te Burger King ÇaôrÔ Merkezi
çalÔ÷anlarÔ ile tanÔ÷mamÔz IBM Türk’teki bu eylemlerden sonra oldu. Dernek ile sorunlarÔnÔn çözülemeyeceôini dü÷ünen Burger King çaôrÔ merkezi çalÔ÷anlarÔ
Tezkoop-õ÷ SendikasÔnda örgütlenmeye karar verdiler.
Örgütlenme süreci son derece iyi gidiyordu ki Burger
King ÇaôrÔ Merkezi i÷vereni öncülerden olan bir arkada÷ÔmÔzÔ haksÔz gerekçelerle i÷ten çÔkarttÔ. Diôer öncü arkada÷larÔmÔzÔn buna kar÷Ô çÔkmasÔ sonucunda diôer üç
öncü arkada÷ÔmÔz da i÷ten çÔkartÔldÔ. Dört öncü arkada÷ÔmÔz ile ilgili i÷e iade davalarÔ Tezkoop-õ÷ SendikasÔnca
açÔldÔ ve takip ediliyor. Bu i÷ten çÔkartmalar örgütlenme
sürecini biraz yava÷latsa da Burger King ÇaôrÔ Merkezi
çalÔ÷anlarÔnÔn örgütlenme sürecinin ba÷arÔ ile biteceôine
inancÔmÔz tam.
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enelde tüm toplumun, özelde çalÔ÷anlarÔn örgütlenme sürecine ili÷kin fikir beyanlarÔnda
söze çoôunlukla “örgütlenme bilincinin olmadÔôÔ” yargÔsÔ ile ba÷lanÔr, “insanlarda hak arama bilincinin geli÷memi÷ olduôu” tezi ile devam edilir. Buradan hareketle ben de söze benzer ÷eyleri, oyunculuk
mesleôini yapanlarÔn örgütlenmesine ili÷kin yazarak/
söyleyerek ba÷layabilirim. Oyunculuk derken; sahne,
perde, ekran ve mikrofon alanÔnda, diôer bir deyi÷le;
tiyatro, opera, bale, sinema-tv., seslendirme vb. alanlarda, görsel-i÷itsel alÔmlama için yazÔlan ya da doôaçlama olarak üretilen dramatik bir eserdeki karakteri/
rolü, zihinsel ve bedensel yetilerini kullanarak, jest,
mimik, ses vb. unsurlar aracÔlÔôÔyla oynayan/canlandÔran yaratÔcÔ ki÷inin yaptÔôÔ i÷i/mesleôi kastediyorum.
OyuncularÔn örgütlenmesi derken de biraz önce saydÔôÔm sahne, perde, ekran ve mikrofon gibi geni÷ bir
alana daôÔlmÔ÷ bir meslek grubunun tümünün veya
bir kÔsmÔnÔn mesleki-sendikal örgütlenmesini kastediyorum elbette.

çoôunun gündeminde deôil. Ülkemizde oyuncularÔn
çoôunluôu kendi mesleôine ili÷kin haklara, sorunlara kar÷Ô duyarsÔz, ilgisiz ve de bilgisiz dersem sanÔrÔm
abartmÔ÷ olmam. Bu durum örgütlenme süreçlerini de
zorluyor elbette ki… Bunun somut örneklerini ister
Sinema Emekçileri SendikasÔ’nda (Sine-Sen) yönetim
kurulu üyeliôi yaptÔôÔm süreçte olsun, ister kurucu
üyelerinden biri olduôum Sinema OyuncularÔ Meslek
Birliôi (BõROY) sürecinde olsun isterse kurulmasÔ için
‘ilk kur÷un’u attÔôÔm Oyuncular SendikasÔ sürecinde
olsun çokça gördüôümü söyleyebilirim. Bu süreçlerde gördüôüm manzara oyuncularÔn büyük bir çoôunluôun halen kurulu bulunan dernek, meslek birliôi,
sendika gibi kurulu÷lardan haberi olmadÔôÔ gibi, haberli olanlarÔn da bunlarÔn ne i÷e yaradÔôÔnÔn ayÔrdÔn
da olmadÔôÔ ÷eklindeydi. Bu konuda son zamanlarda
bazÔ geli÷meler olsa da bunun bugün için de geçerli
olduôunu söylemek mümkün.

Son zamanlarda çok kazandÔklarÔ savÔyla pop kültürün reyting/satÔ÷/tÔklanma odaklÔ mecralarÔnda boy
gösteren bir avuç ünlüden ibaretmi÷ yanÔlsamasÔndan
sÔyrÔlarak baktÔôÔmÔzda oyunculuôun çok daha geni÷
bir alanda, çok daha fazla ünlü veya ‘ünsüz’ ki÷i tarafÔndan gerçekle÷tirilen bir meslek olduôunu görürüz.
Oyuncu sayÔsÔ fazla da sorunlar az mÔ? Elbette medyada yansÔtÔlanlarÔn aksine oyuncularÔn büyük bir çoôunluôu için bugün sosyal güvencesizlikten, i÷sizliôe,
i÷/rol güvencesinin olmamasÔndan, saôlÔksÔz çalÔ÷ma
ko÷ullarÔna kadar birçok sorun mevcut. Bu durum
sorunlarÔn çözümü için oyuncularÔn gerçek anlamda
örgütlenmelerini zorunlu kÔlÔyor. Ancak ister oyunculuk mesleôinin icra edildiôi alanlarÔn tümü olsun
isterse sinema, tiyatro ya da seslendirme gibi daha dar
bir alanÔ olsun; oyuncularÔn gerçek anlamda örgütlenmesi süreci zorlu bir süreç. Çünkü oyunculuk mesleôini yapan ki÷iler arasÔnda bu sorunlarÔn çözümüne ili÷kin örgütlenme bilgisi/bilinci çok dü÷ük, hak
arama bilinci çok geli÷mi÷ deôil veya bu tür meseleler

Peki, oyuncular bugüne kadar hiç mi örgütlenmemi÷ler? Örgütlenme kültüründen bu kadar mÔ uzaklar? HayÔr, tabi ki örgütlenmi÷ler. Elbette ki tümü
deôilse bile bir kÔsmÔ örgütlü zamanlar ya÷amÔ÷lar/
ya÷Ôyorlar; örgütlüler; ama pasif örgütlüler! KâôÔttan
kaplanlar misali kâôÔt üstünde örgütlüler! KÔsa bir
tarih yolculuôuna çÔkarsak oyuncularÔn görece aktif
örgütlenmelerinin tarihinin 1960’larÔn ortalarÔna; Sinema õ÷çileri SendikasÔ (Sine-õ÷) sürecine kadar uzandÔôÔnÔ görürüz. Bunu yine 1960’larÔn sonuna doôru
ortaya çÔkan Türkiye, Opera, Tiyatro SanatkârlarÔ ve
YardÔmcÔ õ÷çileri SendikasÔ (TOTSõS) ve Türkiye Tiyatro õ÷çileri SendikasÔ (TõSEN) süreçleri izler. Ancak
bir süre sonra Sine-õ÷’ de bir grup oyuncunun “Biz
i÷çi deôiliz” diyerek sendikadan ayrÔlmasÔ sonucu
oyuncularÔn emek eksenli örgütlenmesi, bir bilinç
kÔrÔlmasÔna uôramÔ÷tÔr. Bunun üstüne tuz biber eken
bir geli÷me de grev yapmak isteyen TOTSõS’in Devlet
TiyatrolarÔ’ndaki “kraldan çok kralcÔ” yöneticilerin
çabalarÔ sonucu sönümlenmesi ve ardÔndan yapÔlan

Kaä×t Üzerinde Örgütlüler
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yasal deôi÷ikliklerle Devlet TiyatrolarÔ oyuncularÔnÔn
memurla÷tÔrÔlmasÔ, Tõ-SEN’in de bu süreçten etkilenerek etkisizle÷ip yok olmasÔ olmu÷tur. Bu durum bu
alanda yeni yeni filizlenen sendikal pratiôi kesintiye
uôratmÔ÷tÔr.
Oyuncular 1970’li yÔllarda Sinema Emekçileri SendikasÔ (Sine-Sen), Tüm Tiyatro SanatçÔlarÔ Birliôi (TõSAN), Devlet TiyatrolarÔ ÇalÔ÷anlarÔ Derneôi (DETÇA), Film Seslendirme SanatçÔlarÔ Derneôi (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 paylarÔnÔ almÔ÷, sendikal vb. örgütlenmelerden el çektirilmi÷lerdir.
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Elbette, 1980’den günümüze deôin oyuncular dernek, vakÔf, meslek birliôi, sendika gibi olu÷umlarla
yollarÔna devam etmi÷ler. Ancak bu olu÷umlarÔn birçoôu zaman içerisinde çe÷itli nedenlerle bir ‘tabelaya’
dönü÷mü÷, o günden bugüne yapÔlan tüm iyi niyetli
çabalar da bu kurumlarÔ tabela olmaktan kurtaramayÔp, zamanÔn tozuna, topraôÔna karÔ÷arak yitip gitmi÷lerdir. Deyim yerindeyse katÔ olanÔ buharla÷tÔracak,
oyuncularÔn ‘makûs talihini’ deôi÷tirecek, tarihe bir
çentik atacak, oyuncularÔn mesleki haklarÔnÔ kazanma/koruma baôlamÔnda istedikleri düzeye ula÷malarÔnÔ saôlayacak geli÷meler hep bir ba÷ka bahara kalmÔ÷tÔr. Oyuncular, örgütlenme tarihlerinde zaman zaman
“aktörler sendikasÔ” dü÷leri kurmu÷lar, “kendilerine
ait bir sendika” görü÷ünü dillendirmi÷lerse de MayÔs
2010’da ortaya çÔkan, Haziran 2010 itibariyle Su Gösteri SanatlarÔ Sahnesi’nde ba÷layan toplantÔlarla güç
toplayan, 29 KasÔm 2010’da Point Hotel/Barbaros’ta
yapÔlan Oyuncular Bulu÷masÔ ile katlanarak büyüyen,
3 Ocak 2011’de “öi÷li’de bir apartÔman”da tutulan ofis
ile muradÔna eren ve 29 Mart 2011’de resmen hayata geçen iradeye kadar bildiôim kadarÔyla bu konuda
ciddi bir giri÷imde bulunmamÔ÷lardÔr. OyuncularÔn
kendi sendikalarÔnÔ kurma istekleri yönünü veya akacaôÔ yataôÔ bulamadÔôÔndan olsa gerek hep sözde, hep
dü÷te kalmÔ÷tÔr! Bilebildiôim kadarÔyla bunda en büyük etken “var olan yasalarla oyuncularÔn sendika kuramayacaôÔ” ÷eklindeki algÔydÔ. Ki bu algÔnÔn olu÷masÔna Sine-Sen sürecinde veya BõROY’un kurulu÷ sürecinde çe÷itli platformlarda zaman zaman gündeme gelen aktörler sendikasÔ konusunun “yassah hem÷erim”
söylemleri ile gündemden dü÷ürülmesine çokça tanÔk
olmu÷umdur. Bu algÔya yol açan “yassah hem÷erim”

söyleminin kÔsmen gerçeklik payÔ olsa da aslÔnda temelde bir “niyet” ve “irade” sorunu olduôunu dü÷ünüyorum. Çünkü yasalar her ne kadar uygun olmasa
da her zaman oyuncular sendikasÔ kurmak için bir
“de facto” seçeneôi mevcuttu. Doôrusu beni harekete
geçiren de bu seçenek oldu. Daha sonra hukuk danÔ÷manÔmÔzla “kurulamaz” denen o yasal çerçeve içinde
formüle ettik sendikanÔn kurulu÷unu. Öyle ki süreç
içerisinde “yassah hem÷erimciler”in bazÔlarÔ da sendikaya gelip üye oldular. Bazen “yasalarÔn antidemokratikliôi örgütlenmemenin bahanesi de olmu÷ olabilir
mi?” diye dü÷ünmeden edemiyorum doôrusu.
Bir K×r×lma Dönemi Yaçan×yor
Öte yandan Oyuncular SendikasÔ’nÔn kurulu÷una
kadar geçen süreç oyuncularÔn özlük haklarÔ baôlamÔnda dü÷ünüldüôünde ister devlet veya ÷ehir tiyatrolarÔndaki oyuncular olsun ister özel tiyatrolar
veya sinema-dizi-seslendirme alanÔndaki oyuncular
olsun geçmi÷teki görece kazanÔmlarÔn süreç içerisinde kaybedildiôi bir dönem olmu÷tur. Oyuncular
SendikasÔ’nÔn kurulu÷u kaybedilen kazanÔmlarla birlikte yeni kazanÔmlarÔn da saôlanabileceôine dair bir
umut olmu÷tur. Bu umudun ne kadarÔnÔn gerçekle÷eceôini ne kadarÔnÔn gerçekle÷emeyeceôini elbette
zaman gösterecek. Ancak ÷u tespiti de yapmak durumundayÔz: Bugün bir e÷ik dönemi, bir kÔrÔlma dönemi
ya÷Ôyoruz… Özellikle dizi sektöründe ya÷anan ‘orman
ko÷ullarÔ’ oyuncular ba÷ta olmak üzere tüm gösterim
sanatlarÔ çalÔ÷anlarÔnÔn en azÔndan bir kÔsmÔnÔ yava÷
yava÷ da olsa örgütlenmenin gerekliliôi konusunda
hemfikir kÔlÔyor… Oyuncular SendikasÔ bu hemfikirliliôin yansÔmasÔ olarak tarih sahnesine çÔktÔ. Shakespeare, Hamlet’in aôzÔndan insanÔn varolu÷una ili÷kin
sorunsalÔ “Var olmak mÔ, yok olmak mÔ, bütün sorun
bu!” diyerek tartÔ÷maya açÔyordu; biz de “Oyuncular
SendikasÔ” olarak, oyuncularÔn var olma ko÷ullarÔnÔ
saôlamak ve gerçekle÷tirmek için yola çÔktÔk. Bu çerçevede oyuncularÔn varolu÷una ili÷kin sorunsalÔ bir
anlamda “Örgütlenmek mi, Örgütlenmemek mi? Bütün sorun bu!” diyerek tartÔ÷maya açtÔk.
Elbette arzulanan tüm oyuncularÔn tercihlerini
örgütlenmeden yana yapmasÔ. Ancak bu süreç yukarÔda da vurguladÔôÔm gibi zorlu, sancÔlÔ bir süreç…
Peki nedir, nelerdir bu süreci zorlu ve sancÔlÔ kÔlan?
Burada ister istemez hemen akla yasal zorluklar, engeller geliyor. OyuncularÔn örgütlenmesinin önündeki engellerden biri hiç ku÷kusuz var olan sendikalar
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yasasÔ; barajlar, federasyona izin vermemesi, sendikal
tür çe÷itliliôine engel yapÔsÔ, i÷kolu dayatmasÔ; Kamu
Görevlileri SendikalarÔ Kanunu’nda Kültür-Sanat i÷kolu olarak ayrÔ bir i÷kolu ÷eklinde tanÔmlanmÔ÷ken
i÷çilerin örgütlülüôüne ili÷kin Sendikalar Kanunu’nda
Güzel sanatlarÔ hâlâ eôitim, ticaret vb. i÷kollarÔ ile birlikte ele almasÔ vb… nedenler örgütlenmenin önünde engel. Bu arada yeni hazÔrlanan yasa da engelleri
kaldÔrmÔyor, onu da belirteyim. Hal böyleyken var
olan Sendikalar YasasÔ çerçevesinde formüle edilerek
Oyuncular SendikasÔ kuruldu. Kli÷e deyimle “karanlÔôa küfretmektense bir Ô÷Ôk yakarak” Oyuncular SendikasÔnÔ kurduk. Yani Oyuncular SendikasÔnÔ kurmak
için yasalarÔn uygun hale gelmesini beklemedik! Herhalde yasalar kendi kendine uygun hale gelmeyecekti! öimdi görev: yasalardaki örgütlenmeye engel olan
maddelerin kaldÔrÔlmasÔ için mücadele etmek.
ÇalÔ÷anlarÔn yasalar da i÷çi ve memur ÷eklinde
ayrÔlmÔ÷ olmasÔ da oyuncularÔn örgütlenmesinde bir
ba÷ka engel olarak kar÷ÔmÔzda duruyor. Çünkü ülkemizdeki sendikal kanunlara göre i÷çiler, i÷çi sendikalarÔnda, memurlar kamu çalÔ÷anlarÔ sendikalarÔnda
örgütlenebiliyor. Oyuncular da i÷çi ve memur olarak
ikiye ayrÔldÔôÔ için maalesef tek bir sendikal yapÔda
örgütlenemiyor. Devletin i÷ine geldiôinde “memur”
kabul ettiôi i÷ine gelmediôinde “memur deôilsin” dediôi Devlet TiyatrolarÔ oyuncularÔ ile öehir ve Belediye TiyatrolarÔ’nÔn memur statüsündeki oyuncularÔ
ne yazÔk ki hem kendi kurumlarÔnda i÷çi statüsünde
çalÔ÷an, hem de özel tiyatrolarda oynayan veya özel
seslendirme stüdyolarÔnda seslendirme yapan meslekta÷larÔ ile aynÔ türden sendika da örgütlenemiyorlar.
Oysa oyuncularÔn i÷-rol güvencesinin de içinde bulunduôu tüm özlük haklarÔnÔn verildiôi/korunduôu,
oyunculuk mesleôine ili÷kin bir yasal düzenleme yapÔlarak i÷çi-memur oyuncu ayrÔmÔnÔn ortadan kaldÔrÔlmasÔ ve tüm oyuncularÔn tek bir yasal mevzuata tabi
tutulmalarÔ gerekiyor.
Öte yandan yasalar bir hizmet sözle÷mesi ile çalÔ÷an herkesi i÷çi kabul ederken film sektöründe ücretli
olarak çalÔ÷an oyuncular i÷verenler tarafÔndan defter
tutma, fatura kesme gibi fiili bir durumla kar÷Ô kar÷Ôya bÔrakÔlarak, emeôini satan i÷çi deôil, malÔnÔ satan esnaf durumuna dü÷ürülüyor. BunlarÔn dÔ÷Ônda,
yasaya göre ancak 4/a’lÔ (eski SSK’lÔ) ve halen çalÔ÷Ôyor olanlarÔn sendikalÔ olabileceôi dü÷ünüldüôünde,
oyuncularÔn çoôunun hem film sektöründe hem de
özel tiyatrolarÔn birçoôunda sigortasÔz, kayÔt-dÔ÷Ô ça-

lÔ÷tÔrÔlmasÔ da sendikal örgütlülüôün 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 çoôunlukla oyuncularÔn sinema-dizi veya tiyatro yapÔmcÔlarÔ/
sahipleri tarafÔndan sigortasÔz, i÷-rol güvencesiz, özlük haklarÔndan yoksun; çalÔ÷tÔrÔlmalarÔnÔn kÔlÔfÔ olurken, oyuncularÔn bu çerçevede hak talep etmek için
örgütlenmelerinin de önünü kesiyor. Bu söylemler bir
anlamda hak gasplarÔnÔn maskesi i÷levi görüyor.
OyuncularÔn i÷yerlerinin daôÔnÔklÔôÔ; aynÔ günde
birçok i÷yerinde birden çalÔ÷Ôyor olmalarÔ ve düzensiz
çalÔ÷ma saatleri/dönemleri de bir ba÷ka engel. Çünkü oyuncular sabah provada, öôle vakti sette, ak÷am
oyunda, gece de dublaj’da ya da günlerce ÷ehir dÔ÷Ônda
turnede olabiliyorlar. Bu da hem kendilerinin örgütlü
çalÔ÷malara katÔlmalarÔnÔ engellemese bile aksatmalarÔna yol açarken hem de oyuncularÔ örgütlemeye çalÔ÷anlarÔn i÷lerini zorla÷tÔrÔyor.
OyuncularÔn örgütlenmesi sürecinin en temel handikaplarÔndan birini de “kimin oyuncu olduôu?” sorunsalÔ olu÷turuyor. Oyunculuk mesleôine ili÷kin yasalarla güvence altÔna alÔnmÔ÷ bir tanÔmlama olmadÔôÔ
için bu yasal bo÷luk ortamÔnda oyunculuk neredeyse
hemen herkesin yapabildiôi bir i÷ haline dönü÷mü÷;
kim amatör oyuncu, kim profesyonel oyuncu birbirine karÔ÷mÔ÷; yasal tanÔmsÔzlÔk, mesleôe ili÷kin etik vb.
ilkelerin ve bu konuya ili÷kin herhangi bir yaptÔrÔmÔn
olmamasÔ alanÔn ba÷Ôbo÷ kalmasÔna ve eôitimli birçok
oyuncunun/oyuncu adayÔnÔn yerine vasÔfsÔz/gizli i÷siz
birçok ki÷inin istihdam olanaôÔna sahip olmasÔna yol
açmÔ÷ durumda. Burada anlatÔlmak istenen tanÔm elbette kimin iyi kimin kötü oyuncu olduôunun tanÔmÔ
deôildir. Bu ba÷ka bir tartÔ÷manÔn konusu... Kastedilen; teknik bir tanÔm; “i÷”e ili÷kin bir tanÔmdÔr, yoksa
“sanatsal yetiye” ili÷kin bir tanÔm deôil. Bir ki÷i yÔllardÔr bu i÷i/mesleôi yapÔyor olabilir, onun kötü bir
oyuncu olmasÔ veya o an oynadÔôÔ rolde kötü bir performans sergilemesi mesleki haklar bakÔmÔndan onun
oyuncu olmadÔôÔ anlamÔna gelmez. Ancak örgütlenerek mesleôe sahip çÔkÔldÔkça da oyunculuôun kalitesinin artmasÔ da ihtimal dâhilindedir.
OyuncularÔn örgütlenmesini zorla÷tÔran bir diôer
engel de oyuncular arasÔndaki çoôu yapay ayrÔmlar.
Bu ayrÔmlarÔ ÷öyle özetleyebiliriz belki:
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– Sinemada-Tiyatroda; Eôitimli-Eôitimsiz,
– Sinemada-Tiyatroda; Okullu-Okulsuz, (Burada bir de okullar arasÔ ayrÔm var: Bilkentli-DilTarihli, Mimar SinanlÔ-Belediye KonservatuarlÔ
vb.)
– Ünlü-Ünsüz; Star-Noname,
– Çok kazanan-Az kazanan-Kazanamayan/õ÷siz,
– Tiyatroda; Devletli-öehirli-Belediyeli-Özel Tiyatrolu,
– Ye÷ilçam’da; Jönler-Starlar-KavgacÔlar, SinemacÔlar-Tiyatrocular,
– Sinema ve Dizide; Tiyatrocu-DublajcÔ-Ye÷ilçamcÔ-Manken-Türkücü-öarkÔcÔ vb.,
– Ki÷isel husumetler; küslük, birbirini sevmeme,
beôenmeme vb., (Kimileri “o üyeyse, o varsa
ben gelmem o sendikaya, o meslek birliôine” diyebiliyor.)
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– Ku÷ak/Jenerasyon/Dönem farkÔ,
– õdeolojik ayrÔmlar.
Dayan×çma: “Yaln×z ve Güzel” Retorik
Oyuncular arasÔnda Bireyci/Rekabetçi/Hedonist
kültürün yaygÔnlÔôÔ da örgütlenmeleri önünde ku÷kusuz bir ba÷ka engel. Bu kültürün ifadesi olan statüyü
koruma veya sÔnÔf atlama kaygÔsÔnÔn baskÔn olmasÔ vb.
gibi nedenler oyuncularÔn örgütlenme sözcüôü ile yan
yana gelmeyi tercih etmemesine yol açabiliyor. Çünkü
oyuncularÔ klasik i÷çiden, mavi yakalÔlardan ayÔran en
temel ÷eylerden biri i÷çilerin hayatÔ boyunca aldÔklarÔ
ücret nedeniyle büyük bir olasÔlÔkla hep “i÷çi” kalacak olmasÔ iken, bir oyuncu aldÔôÔ, alacaôÔ ücretle her
zaman için her an sÔnÔf atlamanÔn e÷iôinde durur. Bu
e÷ik durumu bazÔ oyuncularda ÷izoid bir ruh haline
yol açar. Çünkü o “zincirlerinden ba÷ka kaybedecek
÷eyleri olmayanlardan” biri gibi görmediôi için kendini, hep bir gün “yÔrtacaôÔ” umuduyla ya÷ar. Bu yüzden
etliye sütlüye karÔ÷arak kendini riske atmak istemez.
O, “gemisini kurtaran kaptan” ideolojisinin sadÔk bir
kölesidir! “õnsan insanÔn kurdudur” tezi belki de en
çok oyuncular arasÔnda geçerlidir; oyuncu oyuncunun
kurdudur! Birbirleri arasÔnda gizli-açÔk bir rekabet
vardÔr. DayanÔ÷ma kavramÔ genelde “yalnÔz ve güzel”
bir retorik olarak kalÔr! SaôlÔklÔ örgütlenmenin önün-

deki en büyük engellerden biri olan kökenleri daha
önce söylediôim gibi 1960’lara uzanan “Biz i÷çi deôiliz” söylemi de i÷te tam da burada bir anlam kazanÔyor. Bu söylem bazÔ oyuncularÔn i÷çilikten gocunduôu
hissini uyandÔrÔyor. SanÔrÔm bu meslekta÷larÔmÔz için
i÷çilik, kurtulunmasÔ gerekli bir ÷ey. “SanatçÔlÔk dururken i÷çilik de nereden çÔktÔ?” diye dü÷ünüyorlar
herhalde! Onlar sanatçÔ olmak için yola çÔktÔlar, i÷çi
deôil! Birçoôu sanatçÔlÔôÔ bir meslek sanÔyor! õ÷çiliôi
sanatçÔlÔôa engel sanÔyorlar. õ÷çiliôi sadece madende
kir pas içinde çalÔ÷mak ya da sokaôÔ süpüren çöpçü
olmak gibi algÔlÔyorlar kanÔmca… Ve bu yüzden de
i÷çiliôi aristokrat tavÔrlarÔna içkinle÷tiremiyor, sanatçÔ
ki÷iliklerine yediremiyorlar! Oysa bugün i÷çi derken
ücretli emek kategorisinde çalÔ÷an doktorundan, avukatÔna, oyuncusundan, mühendisine ister maviyakalÔ,
ister beyazyakalÔ herkes kastediliyor.
Mesih Bekleme, Simurg Ol!
OyuncularÔn örgütlenmesine ili÷kin belki de ÷imdiye kadar söylediklerimden çok daha önemli bir sorun ya da engel de oyuncularÔn örgütlenmeye olan
inançsÔzlÔôÔ, umutsuzluôu veya bir tür öôrenilmi÷ çaresizlik içinde olmalarÔ… Buna paralel olarak kurum
yöneticilerine kar÷Ô ya÷adÔklarÔ inanç ve güven sorununu da ekleyebilirim. Yani örgütlenmeye inanmÔyor,
inansa bile kurumlarÔn yöneticilerine inanmÔyor, güvenmiyor. Maalesef kurumlarÔ daha çok ki÷isel çÔkarlarÔ, kendi halkla ili÷kiler faaliyetinin ya da 1., 2., 3.
kariyer planlarÔnÔn bir parçasÔ gibi kullanan veya zamanÔn ruhunu yakalayamamÔ÷, arkaik retorikleri ile,
bugünü açÔklamaya çalÔ÷an kimi yönetici örnekleri,
yöneticilere güvenmeme tutumunun gerekçesi olabiliyor.
Es geçilmemesi gereken son ve önemli bir nokta
da; oyuncularÔn çoôu örgütlenme süreçlerinde aktif
olmaktan, “elini ta÷Ôn altÔna koymaktan” sakÔnÔyor,
kaçÔnÔyor. Bunun yerine sorunlarÔnÔn çözümü için
ünlü meslekta÷larÔndan ya da mesleôin ‘duayenlerinden’ medet umuyor. Çoôu bir tür Mesih bekleme
sendromu içinde, sorunlarÔnÔn çözümünü kurtarÔcÔlara, bir nevi ta÷eronlara havale ediyor. Oysa oyuncular; “rakÔ ÷i÷esinde balÔk olmayÔ” yeôlemi÷ mesleôin
duayenlerinden/ünlülerinden, ta÷eron Mesihlerden,
hiçbir zaman gelmeyecek Godotlar’dan, çözüm beklemek yerine; sorunlarÔnÔn çözümü için ünlü-ünsüz,
çalÔ÷an-i÷siz ayrÔmÔ gözetmeksizin Simurg olmanÔn
yollarÔna bakmalÔ!
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a÷eronla÷ma, yani hizmet alÔmlarÔ, 1970’li yÔllardan bu yana her geçen gün artarak devam etmektedir. Özellikle 2005 yÔlÔndan sonra bu artÔ÷
fazlala÷mÔ÷, kamunun neredeyse her biriminde hizmet
alÔmlarÔyla personel çalÔ÷maya ba÷lamÔ÷tÔr. Özellikle
SaôlÔk BakanlÔôÔ’nda yakla÷Ôk 150 bin, diôer alanlarda
317 bin toplamda ise 467 bin ta÷eron çalÔ÷an vardÔr.
Ucuz i÷gücü olarak kullanÔlan biz ta÷eron ÷irket i÷çileri bugüne kadar haklarÔmÔzÔn neler olduôunu, hangi kanuna tabii olarak çalÔ÷tÔôÔmÔzÔ ve neler yapmamÔz
gerektiôini bilmiyorduk. õ÷ garantimizin olmamasÔ ve
çalÔ÷Ôp çalÔ÷mayacaôÔmÔzÔn insanlarÔn iki dudaôÔ arasÔnda olmasÔ bizlerin örgütlenme özgürlüôünü kÔsÔtladÔ ve
elimiz kolumuz baôlÔ kaderimize razÔ olma durumunda
kaldÔk. Zaman ilerledikçe ve sorunlarÔmÔz arttÔkça bizler
de bir arayÔ÷ içerisine girdik. Bu haksÔzlÔôÔ ortadan kaldÔracak ve bizlere de insan gibi muamele edecek çözümler
bulmaya uôra÷tÔk. Anayasada sendikal haklarÔmÔz olmasÔna raômen bu özgürlüôümüz bize i÷ korkusu ve atÔlma
gerekçeleri ile kullandÔrÔlmadÔ.
Bizler de sendikal örgütlenme özgürlüôümüzün
kÔsÔtlanmasÔ durumunda dernek kurarak mücadele etmeye karar verdik. YaptÔôÔmÔz ara÷tÔrmalar ile Türkiye
genelinde asgari ücretle çalÔ÷an i÷çilerin örgütlenmede
ve hak aramada neler yaptÔôÔnÔ nasÔl çalÔ÷tÔôÔnÔ tespit
ettik. 2010 yÔlÔnda Ordu ilinde õ÷çi DayanÔ÷ma Derneôi
olarak kurulmu÷ ve i÷çinin hakkÔnÔ savunan bir örgütü
bulduk. Zaman kaybetmeden derneôin ba÷kanÔ Abdülaziz Özen’i arayarak konu hakkÔnda bilgi aldÔk. Özen’in
verdiôi bilgiler bizi bu konuda motive etti. õ÷çinin hakkÔnÔ savunmak için dernek kurmanÔn ve hak aramanÔn
bizim için önemini anladÔk. ÇalÔ÷anlarÔn sosyal ve kültürel anlamda bir araya gelerek sorunlarÔnÔ ve sÔkÔntÔlarÔnÔ payla÷masÔna kimsenin kar÷Ô çÔkmayacaôÔnÔ ve hiç
kimsenin böyle bir sebepten dolayÔ i÷ kaybetme korkusu
ya÷amayacaôÔnÔ dü÷ündük. NasÔl ki ÷irket çalÔ÷anlarÔnÔn
kanarya sevenler derneôine üye olmasÔna alt i÷veren ya
da asÔl i÷veren karÔ÷mÔyorsa sosyal ve kültürel birliktelik

saôlayan bu derneklere üye olacak i÷çilere de kimsenin
karÔ÷amayacaôÔnÔ dü÷ündük. Sendikalara üye olmanÔn
anayasal hakkÔmÔz olduôunun bilincindeyiz. Fakat kamuda statü sorunu olduôundan i÷ten çÔkartÔlma korkusu ve tehdit bu sendikal özgürlüôümüzü kÔsÔtladÔ. Buna
alternatif olarak bizler de ülke genelinde dernekle÷tik.
õnsanlarÔ derneklere üye yapmak çok zor oldu ama bunu
ba÷ardÔk. Bu dü÷üncelerle derneklerimizi kurduk ve artÔk haklarÔmÔzÔ bu dernekler aracÔlÔôÔyla savunuyoruz.
ÇalÔ÷ma modelimizin sendikal çalÔ÷ma modelinden hiçbir farkÔ yok, farklÔ olan bir tek isimlerimiz.
Tüm ülkede dernek kuran arkada÷larÔmÔzÔn ilk yaptÔôÔ i÷ kurum amirleri ile görü÷mek oldu. Onlara bu
olu÷umun gerekçelerini anlattÔk. Siyasi bir amaç gütmediôimizi, sorunlarÔmÔzÔ baôÔmsÔzca dile getirebileceôimiz yapÔ olduôumuzu söyledik. õ÷çi arkada÷larÔmÔz
sendikala÷ma süreçlerinde olduôu gibi ilk zamanlarda
derneklere de olumsuz bakÔyorlardÔ. Ancak zamanla
yapÔlan çalÔ÷malarÔ analiz ettikçe üye olmaya ba÷ladÔlar.
Hak aramasÔnÔ bilen insanlar olarak dernek kurmanÔn
da yeterli olabileceôini gösterdik. õ÷çi karde÷lerimize seminerler, konferanslar, el ilanlarÔ ve bro÷ürlerle destek
olduk. Anayasal haklarÔn alÔnmasÔ için derneklere üye
olmalarÔnda bir sorun olmadÔôÔnÔ ispatladÔk.
Bununla beraber tüm dernek ba÷kanlarÔmÔz i÷çi arkada÷larÔmÔzÔn özlük haklarÔ ile ilgili yÔllardÔr çözülmeyen sorunlarÔ hÔzla çözmeye ba÷ladÔ. Örneôin geçmi÷
yÔllarda yÔllÔk izinlerini kullanmayan i÷çi arkada÷larÔmÔz
bu haklarÔnÔ elde etmeye ba÷ladÔlar. Bu geli÷me diôer çalÔ÷anlar için de güzel bir örnek oldu ve netice itibariyle
derneklerimize üye olmaya ba÷ladÔlar.
Anayasal anlamda derneklere üye olmada herhangi
bir sÔnÔrlama yok. Fiili ehliyete sahip herkes 5188 sayÔlÔ
Kanuna göre dernek kurabilir ve derneklere üye olabilir.
Özellikle güvenlik görevlisi arkada÷larÔmÔzÔn bu konuda
tereddütleri olduôunu görüyoruz. Bunun için konunun
uzmanlarÔ ile görü÷tük ve herhangi bir sorun ya÷anama-
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yacaôÔnÔ bu hakkÔn bizlere Anayasa tarafÔndan verildiôini öôrendik.

kanlarÔ ile yaptÔôÔ toplantÔda bunu anlattÔk fakat ikna
edemedik.

Biz kamuda çalÔ÷an ta÷eron ÷irket personeli olarak
devletimizden çok ÷ey istemiyoruz. Bizler de 4857 sayÔlÔ
õ÷ Kanununa tabii çalÔ÷Ôyoruz. Kanunda her ÷ey açÔk yazÔlmÔ÷, fakat denetim mekanizmasÔnÔn aktif olmamasÔndan dolayÔ maôdur edilen kesim olarak biz ön plandayÔz.
öirket çalÔ÷anlarÔnÔn kanuna göre almasÔ gereken haklarÔ
çok ama biz Ta÷eron õ÷çi Dernekleri Platformu olarak
asÔl sorunu i÷ garantisi ve statümüzün olmamasÔ yönünde beyan ettik. Bu ana sorunlar çözüme kavu÷tuôu anda
her ÷ey kendiliôinden çözülecektir.

Bakan Çelik ile Ocak ayÔnda tüm dernek ba÷kanlarÔ
olarak dört saatlik bir toplantÔ yaptÔk. Bu toplantÔ örgütlenmenin bir ederidir. Kimsenin bizi yok sayarak çalÔ÷ma yapmasÔnÔn imkanÔ yok. Bu toplantÔ arkamÔzdan sürüklediôimiz kitlenin sesi üzerine olmu÷tur. ToplantÔda
tüm dernek ba÷kanlarÔ tek tek söz alarak ya÷anan sorunlarÔ dile getirdi. SorunlarÔmÔzÔ yakla÷Ôk 40 madde halinde Bakan’a sunduk. En son Bakan Çelik tüm sorunlarÔ
14 madde altÔnda toparladÔ ve bizlere okudu. KatÔlÔmcÔ
dernek ba÷kanlarÔ olarak sadece õ÷ Kanununun 2. maddesinin deôi÷mesini ve kÔdem tazminatÔ fonu olu÷turulmasÔna itiraz ederek kabul etmedik. Geriye kalan bütün
maddelerde mutabÔk olduk. Bu maddeler yÔllÔk izinler,
yol ücretleri, haftalÔk mesai saati ve benzer haklarÔ içermekteydi. Zaten asÔl sorun olan i÷ garantisi ve statü sorunu çözülmesi halinde diôerleri doôrudan çözülecek
sorunlardÔr. Bakan Çelik Haziran ayÔna kadar bunu çözeceklerini ve taslak bittikten sonra tekrar dernek ba÷kanlarÔ ile toplanÔp deôerlendireceklerini söyledi.

YÔllardÔr geleceôimizin insanlarÔn iki dudaôÔ arasÔnda
olmasÔnÔ istemiyor ve kabul etmiyoruz. Kurumlarda alt
i÷verenin mi yoksa asÔl i÷verenin mi personeli olduôumuzun belli olmamasÔndan dolayÔ i÷ garantimiz yok. ÇalÔ÷anlarÔn hangi statüde olduôu belli olmadÔôÔndan statü
sorunu ortaya çÔkÔyor. HastalÔk te÷his edilmi÷, tedavisi
belli, ancak doktor tedaviyi uzatmakta ÔsrarlÔ. Eôer tedavi uzarsa her ÷ey çok geç olacak ve hasta ölecek. õ÷te
bizim statü sorunumuz da i÷ garantisi sorunumuz da bu
÷ekilde. Türkiye genelinde platformda bulunan tüm dernekler olarak bizde statü sorununun çözüme kavu÷masÔ
için mücadele ediyoruz.
Biz zaten 4857 sayÔlÔ õ÷ Kanununa göre asÔl i÷verenin
elemanÔ olarak çalÔ÷Ôyoruz. 500 bin çalÔ÷an arkada÷ÔmÔzÔn yüzde 60’Ôndan fazlasÔ asÔl i÷verenin i÷ini yapÔyor. õ÷
Kanununun 2. maddesinde asÔl i÷verenin i÷inin alt i÷veren eliyle yürütülemeyeceôine hükmedilmi÷tir. AynÔ
madde eôer bu ÷ekilde çalÔ÷an varsa bu durumun muvazaalÔ olduôunu ve asÔl i÷verene baôlanmasÔ gerektiôine i÷aret edilmektedir. Bunu dernekler aracÔlÔôÔyla defalarca anlattÔk. BasÔn açÔklamalarÔyla söyledik. BaktÔk
ki umursayan yok biz de tüm dernekler olarak ÇalÔ÷ma
ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ müfetti÷lerine ba÷vurarak
asÔl i÷verenimizin tespit edilmesini istedik. Müfetti÷lerin raporlarÔnda yazdÔôÔ bizim anlattÔklarÔmÔzdÔr. Örneôin Sivas Devlet Hastanesi, Sivas Numune Hastanesi ve
Sivas õl SaôlÔk Müdürlüôü müfetti÷ raporunda ÷u ifadeler geçmektedir: “AsÔl i÷verenin i÷i alt i÷veren eliyle
yürütülemez. Bu muvazaalÔ bir durumdur. ÇalÔ÷anlarÔn
i÷e ba÷ladÔklarÔ ilk günden asÔl i÷verenin i÷çisi sayÔlmasÔ
karar verilmi÷tir. AynÔ i÷i hem ÷irket çalÔ÷anÔ hem kadrolu personelin yaptÔôÔndan Anayasadaki e÷it i÷e e÷it
ücret ihlal edilmi÷tir.” FarklÔ olan bir ÷ey yok. Derneklerin anlattÔklarÔyla müfetti÷lerin yazdÔklarÔ aynÔ. Biz
dernekler hakkÔmÔzÔ bu raporlarla mahkemeye ta÷Ôyor
ve yargÔ yoluyla almak için mücadele ediyoruz. ÇalÔ÷ma
ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Faruk Çelik’e dernek ba÷-

1-6 Mart 2012 günlerinde Ankara’da çe÷itli temaslarÔmÔz oldu. Amaç ve hedefimiz belli. öirket çalÔ÷anlarÔnÔn sorunlarÔnÔ çözmek için herkesi bu sorunlardan haberdar etmek ve kamuoyu olu÷turmak istiyoruz. Siyasi
partiler ve sendikalar bu konuda çalÔ÷ma yapÔyor. Biz de
bu çalÔ÷mada gördüôümüz eksiklikleri tamamlamak ve
aktif olarak çalÔ÷malarÔn içinde yer almak istiyoruz. Bu
nedenle 1 Mart 2012 tarihinde Türkiye Partisi ile ba÷layan ziyaretlerimizi sÔrasÔyla Türkiye Kamu-Sen, TÜRKõö ve MHP ziyareti izledi.
õkinci gün olu÷turulan be÷ ki÷ilik heyetimiz TÜRKõö uzmanlarÔ ile bu konuda toplantÔ yaparken diôer arkada÷larÔmÔz, AK Parti genel merkezi, Memur-Sen ve
UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü’nü ziyaret etti.
Üçüncü gün Ankara”da kurulan derneôin açÔlÔ÷ÔnÔ
yaptÔk ve tüm katÔlÔmcÔ dernek ba÷kanlarÔ ile deôerlendirme toplantÔsÔ düzenledik.
Dördüncü gün bazÔ illerimizin milletvekilleri ile bulu÷arak görü÷meler yaptÔk.
Be÷inci gün Ta÷eron õ÷çi Dernekleri Platformu basÔn
sözcüsü Sivas Dernek Ba÷kanÔ Adem Kuru, Bengütürk
TV kanalÔnda programa katÔlÔrken diôer ekibimiz BBP
Genel Ba÷kanÔ ile görü÷tü. Daha sonra arkada÷larÔmÔz
Saadet Partisi ve CHP Genel Merkez ziyaretleri ile günü
tamamladÔ.
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AltÔncÔ günde ise AK Parti grup toplantÔsÔna katÔldÔk.
Daha sonra CHP Genel Ba÷kanÔ Kemal KÔlÔçdaroôlu ile
heyetimiz bir görü÷me yaptÔk. AltÔ gün sonunda ÷unu
iyi kavradÔk ki, örgütlü bir toplumun açamayacaôÔ kapÔ
yoktur. Örgütlenmek ve bu gücün farkÔnda olmak ayrÔ
bir güzelliktir. Her ilin dernek ba÷kanlarÔ ile gündüz ziyaretlere katÔldÔk ak÷am ise geç saatlere kadar toplantÔlar
yaptÔk. Bizler de asgari ücretle çalÔ÷an insanlarÔz. Fakat
biri bu meselede öncülük yapmak zorunda. õ÷te 25 ilden
birle÷erek kurulan bu platform ilk resmi organizasyon
ile sesimizi Ankara’nÔn her tarafÔna duyurduk. Verilen
mesaj tek. Biz buradayÔz, 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 anlattÔk. Platform olarak hazÔrlanan dosyayÔ takdim ettik. KÔsa zamanda bu ziyaretinde meyvelerini almaya ba÷layacaôÔz.

500 bin ki÷iye mesajÔmÔz açÔk ve net. Mustafa Kemal
Atatürk “Birlik ve beraberlik ölümden ba÷ka her ÷eyi yener” demi÷tir. Örgütlü toplumlar, bir kitleye hitap eden
toplumlar, o kitlenin neferleri tuttuôunu kopartÔr. ArkamÔzdaki gücün farkÔnda olan bizler in÷allah tüm sorunlarÔ çözeceôiz. Herkes illerindeki derneklere inansÔn
güvensin ve üye olsun. Her ÷eyini i÷çinin hakkÔ almak
için adayan derneklere destek olsunlar ve büyütsünler.
Dernekler güçlü olmalÔ ki platform daha güçlü olsun.
AltÔ gün boyunca uzaktan yakÔndan gelen tüm dernek
ba÷kanlarÔ ve yöneticilerine ziyaretlerimiz boyunca bizlere ilgi ve alakasÔnÔ esirgemeyen siyasi ve sendikalara
özellikle te÷ekkür ederiz. SorunlarÔmÔzÔ daha somut hale
getirmek adÔna acil komisyon kurarak bizleri dinleyen
TÜRK-õö yetkililerine özellikle te÷ekkür ederiz.
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Duayen gazeteci-yazar Yavuz Donat:

“12 Eylül, kurusun, yok olsun
diye, Türkiye iĆçi sćnćfćnćn,
emek hareketinin köküne
kibrit suyu dökmüĆtür.”
Yavuz Donat ile röportaj× Uzman Yard×mc×m×z Güldane Karsl×oùlu yapt×.

Basćnćn duayen isimlerden biri olan Sabah Gazetesi yazarć Yavuz
Donat, yoăun gündemi arasćnda bize vakit ayćrdć, dostça aăćrladć.
Donat, mesleăe baĆladćăć yćllardan itibaren siyasetin içinde
oldu, siyasi haberleri ile gündemi belirledi, kamuoyu oluĆturdu.
Siyasetçilerin çoăuyla yakćn dostluklar kurduău gibi, eski ve yeni
sendikacćlarćn çoăuyla da yakćn iliĆkiler içinde oldu. Donat ile
1970-80’lerden bugüne TÜRK-Ąą’i, sendikacćlćăć ve sendikacćlarć,
siyaseti, siyaset-emek iliĆkisini, medyayć konuĆtuk. Donat
sohbetimizi anćlarćyla süsledi.
Siz Konfederasyonumuzun
geçmiçini çok iyi bilen, deneyimli
bir gazetecesiniz. TÜRK-åæ ile o
dönemde yak×n iliçkileriniz olmuç.
Sizden o y×llar× dinlemek istiyorum
öncelikle.
TÜRK-õö’in karizmatik ba÷kanÔ Seyfi Demirsoy benim çok aziz
dostumdu. Seyfi Genel Ba÷kandÔ,
Halil Tunç Genel sekreterdi. Be÷li
bir yapÔ vardÔ yönetimde. BunlarÔn bir kÔsmÔ milletvekili olmu÷tur.
CHP’den olmu÷tur, Adalet Partisinden olmu÷tur. Halil Tunç Kontenjan
Senatörüydü. TÜRK-õö’in siyasetteki
aôÔrlÔôÔ i÷te böyle bir aôÔrlÔktÔ.
Türkiye’de nasÔldÔr bilmem ama
Almanya’da ÷öyle bir usul vardÔr.
Almanya’nÔn en büyük i÷çi konfederasyonunun ba÷kanÔ, Alman
Cumhurba÷kanÔ’ndan bir mark
daha az maa÷ alÔrdÔ. O da Alman
Cumhurba÷kanÔ’na gösterilen saygÔdan dolayÔdÔr. Alman õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonunun Genel Sekreteri de, Alman Ba÷bakanÔ’ndan bir
mark daha az ücret alÔrdÔ. Almanya
sendika yöneticilerine bu itibarÔ gösterirdi. Sadece maddi anlamda deôil,
her anlamda.
Daha sonra öevket YÔlmaz TÜRKõö ba÷kanlÔôÔ yaptÔ. öevket Bey de
geçmi÷inde Adana milletvekilliôi
yapmÔ÷tÔ. Karaoôlan Ecevit Cumhuriyet Halk Partisinin ba÷Ôna geçince
1972 yÔlÔnda, yerel seçimde bir sendikacÔyÔ Ankara Belediye Ba÷kanlÔôÔna aday gösterdi. O sendikacÔ seçimi
kazanamadÔ ama olsun. SanÔrÔm Tesõ÷ SendikasÔnÔn ba÷kanÔydÔ Osman
SoôukpÔnar.

Gazetecilerin bir Ba÷bakanlÔk
muhabiri var, Cumhurba÷kanlÔôÔ
muhabiri var, siyasi partilere bakan
muhabirleri var… TÜRK-õö muhabirliôi de, sendika muhabirliôi de
geçmi÷te gazetecilikte çok önemli bir
alandÔ. öu anda o aôÔrlÔkta olduôunu
zannetmiyorum.
Benim belirli bir alanÔm yoktu.
Gazeteciliôe ba÷ladÔôÔm ilk zamandan itibaren siyaset gazeteciliôinin
içindeyim. Siyasetle, iç politikayla
ilgiliyim. Ama siyasetle ne kadar ilgiliysem, sendikal hareketle de o kadar
iç içeydim. Çünkü sendikal hareketi
siyasetin dÔ÷Ônda tutabilmek ya da
siyasetle ilgileniyorsanÔz, sendikal
hareketi, emek hareketini yok sayabilmek mümkün deôildi. Özenle çok
üzerinde durulmasÔ gereken bir ÷eydi. Haftada bir veya iki, hatta bazen
üç kez uôradÔôÔm bir yerdi TÜRK-õö
Genel Merkezi. O kadar çok uôrayÔnca da, hepsi benim dostum olmu÷tu. Halil Bey’in, Seyfi Demirsoy’un
odasÔna öyle randevulu falan deôil,
istediôim zaman çat kapÔ girecek samimiyetteydim. Tabii ÷imdiki Genel
Ba÷kanÔnÔz da dostumdur.

Emek muhabiri olmak prestijli bir
içti dediniz. O y×llardan bu y×llara
geldiäimizde emeäe bak×ç aç×s×nda
siyasette ne gibi deäiçiklikler
oldu?
Bence 1980 õhtilali bir kÔrÔlma
noktasÔdÔr. Türkiye’nin en büyük
õ÷veren SendikalarÔ Konfederasyonu
Ba÷kanÔ 12 Eylül õhtilali olunca, “Bugüne kadar i÷çiler gülüyordu, bundan sonra biz güleceôiz” dedi.

1982 AnayasasÔ topaldÔr. Emek
ikinci plana atÔlmÔ÷tÔr. Sendikal hareket törpülenmi÷tir, tÔrpanlanmÔ÷tÔr. O tarihten bu yana da güçlenememi÷tir. Çünkü dallarÔ kesildi.
Aôaç kurusun diye bazen dibine çama÷Ôr suyu, yanÔk yaô falan dökerler.
12 Eylül Hareketi Türkiye i÷çi sÔnÔfÔnÔn, emek hareketinin köküne kibrit
suyu dökmü÷tür. Hareketi zayÔflatmÔ÷tÔr, siyasal aôÔrlÔôÔnÔ azaltmÔ÷tÔr.
õ÷çiler ne der? Bugün siyasetin öyle
bir kaygÔsÔ, tasasÔ yok. Sol parti ya da
CHP diyoruz... Avrupa sendikacÔlÔôÔna baktÔôÔmÔz zaman, Avrupa’da
sendikalar i÷çi partilerinin, sosyal
demokrat partilerin arka bahçesidir.
Biz de bugün sol siyasetin sendikal
hareket diye bir çabasÔ yok. O zaman
sol parti emekten oy alamazsa kimden oy alacak? Arka bahçesi olmasÔ
söz konusu deôil. SendikalarÔn siyasetle uôra÷masÔ bütünüyle yasaklandÔ, o kanallar kapatÔldÔ. Geçmi÷le
kÔyasladÔôÔm zaman onu görüyorum.
TÜRK-õö her zaman kendi yerini,
aôÔrlÔôÔnÔ, saygÔnlÔôÔnÔ korumu÷tur.
Zaman zaman yazdÔôÔm olmu÷tur,
ele÷tirdiôim ÷eyler olmu÷tur. Ele÷tirdiôim konularda da daima uygarca
yanÔtlar almÔ÷ÔmdÔr. Geçenlerde de
yazdÔm, siyasetçinin kamuoyu önünde zaten yaralÔ olan sendikal hareketi incitecek beyanlardan kaçÔnmasÔnÔ
tavsiye ederim. Siyaset için sendikal hareket kazanÔlmasÔ gereken bir
alandÔr. õyi ili÷kiler içinde götürülmesi gereken bir alandÔr.
Sizce sendika ve siyaset iliçkisi ne
seviyede olmal×?
Yeni Anayasa dengeleri gözeten
bir anayasa. Mutlaka anayasa deôi÷ikliôi ÷art, yani bu eski anayasa artÔk
belki klasik bir tabirdir ama son kullanma tarihi geçti, miadÔnÔ doldurdu,
eskidi, köhnedi. 1993’te Ba÷bakan
Süleyman Demirel ile Körfez gezisine gittim. Be÷ ülkeyi kapsayan bir
geziydi. Sonra da Abdullah Gül ile
Birle÷ik Arap Emirlikleri’ne gidiyordum. 1993’ten bu yana neler deôi÷-
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mi÷ diye kÔyaslama yapmak istedim.
1993’teki yazÔmÔ çÔkardÔm, baktÔm.
öunu yazmÔ÷Ôm Süleyman Bey’e hitaben: “Baba bu Anayasa’yÔ deôi÷tir.
Tek ba÷Ôna deôi÷tirmeye ya da ortaôÔnla deôi÷tirmeye gücün yetmiyorsa,
referanduma git deôi÷tir. Bu anayasa
artÔk köhnemi÷, eskimi÷. Türkiye’ye
dar geliyor.” Bunu yazmÔ÷Ôm. 1993’te
ben bu anayasanÔn Türkiye için artÔk ta÷Ônamaz yük olduôunu söylüyordum. 2012 yÔlÔnda Türkiye’nin
bu anayasayla bir yere gidebilmesi
mümkün deôil. 2012 de bu anayasa
dökülen köhne bir araçtÔr.
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Tabii 1980’de Türkiye’de ÷öyle
bir hata da yapÔldÔ. Bugün oturup
geçmi÷le ilgili bazÔ ÷eyleri söylemek
çok kolaydÔr. O günün ÷artlarÔnÔ
iyi bilmek lazÔmdÔr. 1980’de ihtilal
olunca, askerlerin kurduôu hükümete TÜRK-õö Genel Sekreteri bakan olarak istendi ve sonuçta bakan
oldu. Bir taraftan sendikal hareketin
ipi çekildi. Sendikal hareketin ipini
çekerken de önemli bir sendikacÔyÔ bu i÷e ortak ettiler. O dönemleri
gördük. Ama dünü dünde bÔrakmak
lazÔm. Düne takÔlÔp kalmamak lazÔm,
dünden de ders almak lazÔm.
Bugün ne yapÔlacak derseniz bugün de yapÔlacak olan ÷u. Ben Türk
i÷çi hareketinin yapÔlacak yeni anayasaya destek vermesini ve sadece
destek deôil katkÔda bulunmasÔnÔ
isterim. Yeni bir anayasa yapÔlÔyor,
eski anayasa dengesizdir. Yenisi dengeli olsun. Yani bu dengenin içinde
fakir fukara, emek de gözetilsin. Sadece nüfusun tepedeki yüzde 20’lik
kesimin anayasasÔ olmasÔn, halkÔn
anayasasÔ olsun. Bu konudaki öncülüôünü de sendikal hareketin yapmasÔnÔ beklerim. “Emek en yüce deôerdir”, bir zamanlar slogan buydu.
Bugün böyle bir slogan yok. Bugün
yükselen deôer kö÷eyi dönmektir.
Dön ama nasÔl dönersen dön.
Bireysel hareketler ön plana
ç×k×yor ve toplu iççi hareketleri göz
ard× ediliyor. Medya da art×k emek
haberlerini göz ard× ediyor.

Hava buz gibiydi, kÔ÷Ôn ortasÔ,
tam zemheri dediôimiz bir dönem.
TÜRK-õö’in önüne gittim, i÷çilerin
Tekel eylemine. Hatta giderken birkaç ki÷i “Medyaya kar÷Ô tepki gösteriyorlar, gitmeseniz ÷öyle olur falan” dedi. Dedim “Ne tepkisi! Eôer
yanlÔ÷ yapÔyorsanÔz size tepki gösterirler. Yani bir uygunsuz, yakÔ÷ÔksÔz yayÔn yaptÔysanÔz ya da i÷çilerin
hak etmediôi, onlarÔ incitecek bir
yayÔn yaptÔysanÔz tepki gösterirler”
dedim. Ma÷allah bizim millet biraz
da magazine meraklÔ. Eylemin bulunduôu sokakta birahaneler de var.
Bir iki fotoôraf çekilmi÷, yok i÷çiler,
eylemciler birahanede falan diye. Eylemciler ekmek derdinde. õçlerinden
birkaçÔ birahaneye gitmi÷, bunlar
konu÷ulacak mevzular deôil. Bu tür
görüntüler falan yayÔnlanÔnca büyük
bir tepki olu÷mu÷. Benim bunlardan
haberim yok. Gittim, çadÔrÔn birine
girdim. “Ooo Yavuz aôabey gelmi÷,
ho÷ gelmi÷” dediler kadÔnlÔ erkekli,

kahvaltÔ yapÔyorlardÔ. “KarnÔn aç mÔ”
dediler, “Aç ama ben ekmek falan
yiyemem” dedim. “Senin yiyeceôin
zeytinimiz var” dediler. õnsanlarÔn
yaptÔklarÔ kahvaltÔ bir kuru ekmek,
çay, zeytin falan, böyle bir kahvaltÔ.
Oturduk. Aôlamamak, duygulanmamak elde deôil.
Ertesi gün, ÷öyle bir konuyu gündeme getirdim. “Ey” dedim, “Türk
i÷verenleri, bunlar orada bir dilim
ekmeôe muhtaç halde o çadÔrlarda
eylem yapÔyorlar. Bizim i÷veren sendikalarÔmÔzÔn ya da büyük i÷verenlerimizin, i÷veren kurulu÷larÔmÔzÔn,
eôer Tekel i÷çileriyse bunlar Tekel
i÷verenleri de dahil olmak üzere yapmalarÔ gereken ÷u; oraya 30-40 tane
düzgün, muhafazalÔ çadÔr gönderin.
300-500 tane battaniye gönderin. Bir
yemek ÷irketiyle anla÷Ôn, oraya yemek servisi yaptÔrÔn ve i÷çiye ÷u mesajÔ verin. ‘Senin bu eylemini tasvip
etmiyorum, senin bu eylemine de
hak vermiyorum. Eyleminin yanÔnda

larÔdÔr. Anadolu’dan gelmi÷ ya da
õstanbul’a doôudan, Karadeniz’den
gelmi÷, göç nüfusunun çocuklarÔdÔr.

da deôilim. Ama sen benim i÷çimsin, sensiz yapamam, senin saôlÔôÔna
özen göstermek zorundayÔm. Aman
i÷çim kendine dikkat et’. Türk i÷vereni gaddar olmamalÔ bunu yapmalÔ
dedim. Ben size bir ÷ey söyleyeyim.
Bu yazÔdan bir hafta sonra bir daha
gittim. Yine habersiz gittim. Bir daha
gittiôimde miting meydanÔ gibiydi.
Gördüôüm ilgi olaôanüstüydü. Ancak medya Tekel i÷çilerine, Tekel
Eylemi’ne gereken ilgiyi gösterdi mi?
HayÔr göstermedi.
Evet. Son y×llar×n en önemli emek
olay× olmas×na raämen göstermedi.
Siz de böyle düçünüyorsunuz...
öimdi ÷una bakalÔm. Türk
Parlamentosu’nda 550 ki÷i var. Bu
550 ki÷iyle ilgili bir köken ara÷tÔrmasÔ yapÔlmasÔnÔ herkese öneririm. YapÔlsÔn, görülecektir ki; Türk
Parlamentosu’nun yüzde 75’i yüzde
80’i fakir fukaranÔn çocuôudur. Zor
÷artlarda yeti÷mi÷ insanlarÔn çocuk-

Ben de Mersin’deki Merkez
Bakkaliyesi’nin sahibi Borlu Mehmet
Aôa’nÔn oôluyum. Bir yere geldikten
sonra geldiôimiz yeri unutmamÔz lazÔm. Kökenimizi, kökümüzü unutmamÔz lazÔm. Yani i÷çi çocuôu yönetim kademesine geldiôi zaman, ne
kadar güzel gurur duyalÔm ama o da
i÷çisine kar÷Ô gaddar olmamalÔ. Bölü÷ebilmeli. Günümüzün en önemli
sloganÔ nedir: “Demokrasi”. Daha
çok demokrasi, vazgeçilmez tek ÷ey
var demokrasi. Aile içinde demokrasi
olursa kadÔna ÷iddet dediôimiz olgu
ortadan kalkar. Eôitimde demokrasi olmalÔ. Üniversite kendi dekanÔnÔ
seçebiliyor mu? Rektör seçiminde
hocalarÔn söz hakkÔ var mÔ? Biz rektör seçimini Çankaya’ya bÔrakÔyoruz.
Ne alakasÔ var Çankaya ile rektör
seçiminin? En önemlisi de i÷yerinde
demokrasi. õ÷çinin yönetime katÔlma
hakkÔ. õ÷çinin yönetimde söz sahibi
olabilmesi ve öyle sembolik falan
deôil. Bugün TÜSõAD Türkiye’nin
en güçlü i÷veren örgütüdür. õ÷veren
kurulu÷larÔna bakÔn, bunlarÔn Türk
demokrasisiyle ilgili ve yeni anayasa paketi ile ilgili hazÔrlÔklarÔ vardÔr. Bunlar 20 yÔldÔr da demokrasi
paketleri hazÔrlarlar. Geçmi÷ ihtilal
döneminde de hazÔrlamÔ÷lardÔr, bu
son zamanlarda da hazÔrlarlar. öimdi bir konuda bahse girelim. õ÷veren
kurulu÷larÔnÔn demokrasi paketlerinin içerisinde “i÷yerinde demokrasi”
diye bir bölüm yoktur. Biz demokrasiyi kendimiz için istiyoruz. Herkes
kendine demokrat. Benim burada
yüksek sesle savunduôum ÷ey ÷udur:
“õ÷yerinde demokrasi”.
Türkiye’nin istihdam
yaratamama gibi bir sorunu var.
åçsizlik Türkiye’nin en büyük
sorunlar×ndan. åçsizlerimiz için
istihdam yaratam×yoruz. Bununla
ilgili ne düçünüyorsunuz?
Benim

dü÷ündüôüm

÷u:

Avrupa’da nüfus eksiye doôru gidiyor, nüfus artmÔyor, ya÷lanÔyor.
BatÔdaki kom÷u ülkelere ya da AB
ülkelerine bakarsak, hÔzlÔ bir nüfus
azalmasÔ görüyoruz. BatÔnÔn göç almamasÔ mümkün deôil. Ancak batÔnÔn bundan sonra sokaklarÔ süpürecek insana deôil, eôitimli i÷gücüne
ihtiyacÔ var. Meslek eôitimi görmü÷
i÷gücüne ihtiyacÔ var. Bizim i÷sizlik
sorununu a÷abilmemiz için mutlaka
yurtdÔ÷Ôna yeniden göç vermemiz
gerektiôine inanÔyorum. Bunun da
altyapÔsÔnÔ olu÷turmak için meslek
eôitimi vermek, yabancÔ dil eôitimi
vermek, insanÔmÔzÔ yeti÷tirmek gerekiyor. Biz meslek eôitimi konusunda iki büyük hata yaptÔk. Bir:
Cumhuriyet döneminin bence en
köklü en esaslÔ ürünlerinden birisi,
Köy Enstitüleriydi. Biz onu siyasete
kurban ettik. õkincisi; son yÔllarda
meslek eôitimi, meslek liseleri buna
aôÔrlÔk verilsin, dedik. Meslek eôitimine aôÔrlÔk verilsin derken, senin
burada kafanÔn arkasÔnda yatan bir
gizli ajandan var, sen õmam Hatipleri kastediyorsun. Ya, ÷imdi õmam
Hatip falan ayrÔ bir ÷ey. Ben õmam
Hatip’ten bahsetmiyorum, meslek
eôitiminden bahsediyorum. Düz liseye çocuôu gönderiyoruz. OrayÔ
bitiriyor, sonra deôi÷ik okullara gidiyor ve ortalÔk elinde hiçbir becerisi olmayan i÷siz üniversite mezunlarÔyla dolu. Oysa iyi bir tornacÔ, iyi
bir tezgah operatörü, iyi bir i÷ makinesi operatörü, iyi bir bilgisayarcÔ,
iyi bir tamirci, bunlarÔn kazandÔôÔ
para bugün diôer sektörlerde beyaz
yakalÔlarÔn aldÔôÔ maa÷lardan az deôildir, daha fazladÔr.
Zaten göç vermeyi b×rak×n, biz
bu insanlar× yetiçtirirsek kendi
talebimizi gidermiç olacaä×z.
Türkiye’nin de ara eleman ihtiyac×
çok fazla.
Sendika olarak zaman zaman bu
tür giri÷imleriniz var. Gezdiôim yerlerde organize sanayi bölgelerinde
görüyorum. Ankara’daki organize
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sanayide de gördüm. Yine i÷çi i÷veren i÷birliôiyle açÔlan meslek kurslarÔ, meslek okullarÔ, projeler var. Hatta o projeler AB’den falan da destek
alÔyor. Bence onlara aôÔrlÔk vermek
lazÔm. öu anda veriliyor ama yeterli
deôil. Bir de yÔllarÔn ihmali var.
Tabi bir anda giderilebilecek
bir aç×k deäil, maalesef.
Özelleçtirmelerle ilgili ne
düçünüyorsunuz. Özelleçtirmeler
sonucu birçok insan birdenbire
içsiz kal×yor.
Özelle÷tirme çaôÔn ihtiyacÔ.
Önemli olan burada verimliliktir. õ÷letmenin verimli olarak yönetilmesi,
yürütülebilmesidir. Özelle÷tirmede
amaç en fazla paraya satarÔm deôil,
özelle÷tirmenin sosyal boyutunu ihmal edemeyiz.
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Van’da deprem oldu gittim, gördüm. Türkiye’de Van’a depremden
sonra en fazla giden gazeteciyim.
Önümüzdeki günlerde yine gideceôim. Mesela biz Van Et’i özelle÷tirirken i÷in sosyal boyutunu ihmal
ettik. Türkiye’nin bazÔ bölgelerinde
doôuda, güneydoôuda kamu iktisadi te÷ebbüsleri dediôimiz i÷letmelerden kar beklemeyelim. Ona bir
sosyal araç diye bakalÔm. Efendim
zarar ediyor deniyor. Peki özelle÷tirdin belirli bir fiyata. Ertesi gün
i÷çiyi i÷ten çÔkartÔyor. Daha sonra
da biz devlet olarak hangi fonlardan
olursa olsun, fakir fukara fonu ya da
bilmem ÷u vakÔf fonu deôil, gene biz
devletin fonlarÔndan onlarÔn evine
erzak daôÔtÔyoruz, kömür veriyoruz. Bir taraftan alÔyoruz, bir taraftan
veriyoruz. Sonuçta deôi÷en bir ÷ey
yok, bu bir. õkincisi özelle÷tirmeyi
Almanya da yaptÔ, õngiltere de yaptÔ,
bütün ülkeler yaptÔ. Gerekirse ÷unu
dediler, “Bu fabrikayÔ sana 1 marka
veriyorum. Hatta burayÔ büyütmen
için sana i÷letme sermayesi olarak
bankadan kredi de temin edeceôim,
onu da vereceôim. Ama i÷çi sayÔsÔnÔ artÔracaksÔn”. Almanya-Polonya
sÔnÔrÔnda duvarlar yÔkÔlmadan önce

Doôu Almanya döneminde para÷üt
fabrikasÔ olarak kullanÔlan bir fabrika, bu ÷ekilde 1 marka özelle÷tirildi.
Özelle÷tirmeden de orayÔ bir Türk
aldÔ. Her türlü kolaylÔôÔ gösterdiler,
banka kredisi desteôi de verdiler.
“Yeter ki bu fabrikayÔ büyüt” dediler. “Daha modern hale getir ve bu
fabrikada daha fazla insan çalÔ÷sÔn”
dediler. O fabrika o Türk tarafÔndan
geli÷tirildi, büyütüldü. Gittim, gezdim. O fabrikada Airbus uçaklarÔnÔn
iç giydirmesi yapÔlÔyordu. õnanÔlmaz
bir mucizedir. Biz özelle÷tirmede
i÷in o boyutunu göz ardÔ ettik. Özelle÷tirilen tesislerin bir kÔsmÔnÔn arazisi kÔymetliydi. FabrikayÔ da dört
gün sonra kapattÔlar, i÷çiler dÔ÷arÔda
kaldÔ. O yerlere de binalar yaptÔlar.
õ÷in o tarafÔna pek dikkat edilmedi.
Oraya dikkat edilmesi gerekirdi.
Demokrasinin alfabesi uzla÷madÔr. Eôer Tekel i÷çisi eylem yapÔyorsa, ona kÔzmak, baôÔrmak ya da sen
bana kar÷ÔsÔn diye küsmek, ötelemek, dÔ÷lamak deôil, “gel bir de seni
dinleyeyim” onu diyebilmek önemlidir.
Turgut Özal Ba÷bakan olduktan
sonra, kendisi de daha önce i÷veren
sendikasÔnÔn genel sekreterliôini,
profesyonel yöneticiliôini yapmÔ÷
falan, i÷çi hareketine biraz kar÷ÔydÔ.
Anavatan iktidarÔ döneminde TÜRKõö Kongresine kendisi de bakanlarÔ
da katÔlmadÔ. Ama daha sonra Turgut Bey hatasÔnÔ anladÔ. õlk kez Turgut beyin bir bakanÔ Mükerrem Ta÷çÔoôlu ÇalÔ÷ma BakanÔ olduôunda
TÜRK-õö’in kongresine gitmi÷tir ve o
zaman da bayaôÔ çekinerek gitmi÷tir,
yuhalanmaktan korkmu÷tur. YuhalanmadÔ, alkÔ÷landÔ.
TÜRK-åæ’le ilgili bizimle
paylaçmak isteyeceäiniz an×lar×n×z
var m×?
Malik Yolaç’Ôn Ak÷am Gazetesi
olayÔ var. Malik Bey sÔkÔntÔya girmi÷ti, artÔk maa÷larÔ ödeyememe
noktasÔna gelmi÷ti. Bir dönemde
1960’lÔ yÔllarda, Hürriyet ve Ak÷am

Türkiye’nin en yüksek iki tirajlÔ gazetesiydi. Ankara Temsilcisi õlhami
Soysal’dÔ. Gazetenin yazarlarÔndan
birisi Çetin Altan’dÔ. Benim de ilk
yazarlÔk tecrübem oradadÔr. Haftada
iki gün Madalyonluk Dersi diye bir
kö÷ede ba÷lamÔ÷tÔm, bir taraftan gazetenin muhabiriydim. Ama gazete
geri geri gidiyordu artÔk. Maa÷ ödeyemiyordu. Gazetenin maa÷ ödemediôi noktada TÜRK-õö devreye girdi.
Bizim maa÷larÔmÔzÔ ödedi. Daha sonra Malik Yolaç’Ôn artÔk devam edebilecek hali yoktu. TÜRK-õö gazeteyi
satÔn aldÔ ve bir süre çÔkardÔ. Ama
TÜRK-õö’in i÷i gazete çÔkarmak deôildi. Bir an önce elden çÔkarmasÔ gerekiyordu. Bu gazeteyi çÔkarabilecek
ekibe devretmesi gerekiyordu.
Gazete TÜRK-õö’e geçtiôi zaman
bana gazetenin Ankara Temsilciliôi teklif edildi. Geri geri giden bir
gazetede ÷u koltukta veya bu koltukta olsanÔz ne olacak, olmasanÔz
ne olacak? 1971 bahsettiôim tarih.
O tarihte beni de ba÷ka gazetelerden istiyorlardÔ. Hürriyet, Milliyet,
Tercüman istiyordu beni. KÔsmet
Tercüman’mÔ÷. Tercüman’a geçtim.
Geçtikten sonra Seyfi Bey beni aradÔ, “Yavuzcuôum görü÷elim” dedi.
Gittim. “Sen ayrÔldÔn ama bizim
dostumuzsun. Bir de sen çalÔ÷an bir
insansÔn. Birkaç ay buradan maa÷ÔnÔ
almamÔ÷sÔn. Senin çalÔ÷an bir insan
olarak maôdur olmanÔ dü÷ünemeyiz” dedi. Benim tazminatÔm TÜRKõö tarafÔndan ödendi. Daha sonra gazete batma sürecine girmi÷ti, gazete
çalÔ÷anlarÔ, geç ödenen maa÷larÔn faizini almak için dava açtÔlar. Gazete
çalÔ÷anlarÔnÔn avukatlÔôÔnÔ da Önder
Sav yaptÔ. Önder Sav mahkemede
savunmasÔnÔ yaparken “Yavuz Donat ayrÔlmÔ÷, tazminatÔ da TÜRK-õö
tarafÔndan ödenmi÷. Ama Yavuz’a
da o maa÷Ôn faizi ödenmelidir” dedi.
Hakim, “õyi ama Yavuz Bey alacaôÔnÔ almÔ÷, hiçbir alacaôÔm yoktur
diye ibraname de imzalamÔ÷” deyince Sav da, “TazminatÔnÔ alabilmek
için imzalamÔ÷, o bölümünü almadÔ

paranÔn” dedi. Bu arada TÜRK-õö’in
avukatÔna soruldu, Ümit Teoman’dÔ
zannediyorum TÜRK-õö’in avukatÔ.
Dedi ki; “Ben TÜRK-õö’in avukatÔyÔm fakat Önder Sav’Ôn dediôine katÔlÔyorum Yavuz Donat’Ôn da bizden
bu alacaôÔ vardÔr.” TÜRK-õö’e dönüp
Demirsoy ve Halil Tunç’a, “Biz bu
parayÔ Yavuz Donat’a ödemeyebiliriz. Mahkemede de o ÷ekilde bir
savunma yapabilirdim. Ama biz sendikayÔz. O para Yavuz’un hakkÔdÔr.
Ödememiz lazÔm” dediôinde, bana
ilave bir para ödediler. O parayla o
tarihte Eski÷ehir yolunda bir arsa
almÔ÷tÔk. Önder Sav o davada benim
avukatÔmdÔ. Fakat TÜRK-õö’in avukatÔ sanki benim avukatÔmmÔ÷ gibi
hukukumu savundu. Böyle bir sendikal anlayÔ÷tan geliyoruz.
Halil Bey’i unutamam. Makam
aracÔ bir Volkswagen’di. O kaplumbaôa dediôimizden ve arabayÔ da
kendi kullanÔrdÔ. Halil Bey çok güçlü
bir sendikacÔydÔ. Yeri göôü inleten
bir sendikacÔydÔ. õzmir’de ÷alter indiren bir sendikacÔydÔ. Korumayla
falan dola÷mazdÔ, gösteri÷i yoktu.
Siyasetçilerle ilgili an×lar×n×z…
1961’de õsmet õnönü koalisyon
hükümetine Ba÷bakan olunca, ÇalÔ÷ma BakanlÔôÔna Bülent Ecevit’i
getirdi. Bülent Ecevit’in siyasette ilk
parladÔôÔ dönem ÇalÔ÷ma BakanlÔôÔ
dönemidir. Grev ve toplu sözle÷me
hakkÔ vermi÷ti i÷çiye. O yüzden Karaoôlan olmu÷tur. Yani karizmatik
Zonguldak milletvekilliôi oradan
gelir.
Sonra õnönü Hükümetleri sona
erdi. 1964’de Süleyman Demirel Adalet Partisine Genel Ba÷kan
oldu. 1965’te Adalet Partisi tek ba÷Ôna iktidara geldi. Süleyman Demirel Ba÷bakan oldu. Süleyman
Demirel’in ilk ÇalÔ÷ma BakanÔ õhsan
Sabri Çaôlayangil’dir. õhsan Sabri
Çaôlayangil’e ÇalÔ÷ma BakanlÔôÔ söylenince “Ben ameleleri bilirim, amelelerle ilgileneceôim” deyince ina-

nÔlmaz bir tepki aldÔ. “õ÷çiye amele
diyor bu” diye. Halbuki, Amele Birlikleri hala var, Zonguldak’a gittiôiniz zaman görürsünüz. Hatta onlarÔn
Ankara’daki misafirhanelerinin üstünde koskoca yazar “Amele Birliôi”
diye. Ama amele deyince halk arasÔnda böyle sanki bir ikinci sÔnÔf gibi,
bir a÷aôÔlama var gibi algÔlanÔyor.
“Bakan bizi a÷aôÔladÔ” diye kÔyamet
kopmu÷tu. õhsan benim dostumdur.
“Yavuzcuôum, ben ne dedim, yanlÔ÷ yapmadÔm ki, ben amele dedim”
dedi. Dedim ki, “SayÔn Bakan o eskidendi. ArtÔk literatür deôi÷ti. ArtÔk
lisanÔnÔ deôi÷tireceksin, bundan sonra i÷çi diyeceksin”.
Benim insanlarla en fazla dostluôum, onlar görevden ayrÔldÔktan
sonradÔr, Süleyman Demirel dahil.
1980’de õhtilal olup da liderleri hiç
kimse aramadÔôÔ zaman ben dördünü de Hamzakoy’dan arayan insandÔm. Süleyman Bey’i ve diôer liderleri arayÔp “Bir ihtiyacÔnÔz var mÔ, sizin
için yapabileceôim bir ÷ey var mÔ” diyen bir insanÔm. Benim onlarla dostluôum oralardan o tarihlerden geli÷mi÷tir. Bu bir siyasi yatÔrÔm falan da
deôildir. Kimin nereye geleceôi belli
deôildir. Sürgüne gitmi÷ bir siyasetçi
dönüp dönmeyeceôi belli deôildir.

Ama döndüler. Demirel Cumhurba÷kanÔ oldu, Ecevit Ba÷bakan oldu,
Erbakan Ba÷bakan oldu. Türke÷ de
dahil hepsi benim dostumdur. Döndükten sonra dördü de bana te÷ekkür etmi÷lerdir. Dördüyle de kar÷ÔlÔklÔ saygÔ, sevgi ve güven içerisinde
ili÷kimiz devam etmi÷tir.
SendikacÔlardan Halil Bey doôaya
meraklÔydÔ. Ankara yakÔnlarÔnda çok
güzel bir bahçesi vardÔ, orada gül yeti÷tirirdi. Ziyaretine giderdim. Ölene
kadar da Halil Bey’le dostluôumuz
devam etmi÷tir.
Mustafa Ba÷oôlu daha bu yakÔnlarda öldü. Geç evlendi. Zannediyorum Samsun’dan evlenmi÷ti. Evlilik
tarihini falan bilirim. 12 Eylül döneminde, yasaklÔ dönemde sendikacÔlarÔ toplayÔp Süleyman Demirel’in evine götürürdü Mustafa Ba÷oôlu, vefalÔ
bir insandÔ. Daha sonra da Süleyman
Demirel Cumhurba÷kanÔ olunca onu
Cumhurba÷kanlÔôÔ danÔ÷manÔ yaptÔ.
Ama daha sonraki süreçte de ters
dü÷tüler ayrÔldÔlar.
AnÔlarÔm o kadar çok ki, hepsini burada anlatmak mümkün deôil,
tüm sendikacÔ dostlarÔma sevgilerimi
gönderiyorum, size de çok te÷ekkür
ediyorum.

77

ÇalćĆma YaĆamćnda Kadćn Saălćăć
daha aôÔr saôlÔk sorunlarÔna
yol açar,

Prof. Dr. Recep AKDUR
Ankara Üniversitesi Tćp Fakültesi
Halk Saălćăć Anabilim Dalć
O

78

G

erek dünyada ve gerekse
Türkiye’de milyonlarca kadÔn, i÷ ortamlarÔnda erkeklere göre daha aôÔr saôlÔk ve güvenlik
riski altÔndadÔr. Çünkü kadÔnlarÔn
fizik, fizyolojik ve psikolojik, yapÔlarÔnÔn önemli farklÔlÔklar göstermesine kar÷Ôn i÷ ko÷ul ve ortamlarÔ
büyük bir çoôunlukla erkeklere göre
düzenlenmektedir. õ÷ ortamlarÔnda
kadÔnlarÔn cinsiyetlerinden dolayÔ,
sunuk kaldÔklarÔ risklerin ba÷lÔcalarÔ
÷öyle sÔralanabilir:
O

O

O

KadÔnlarÔn beden ölçüleri erkeklerden daha küçük olup,
erkeklere göre daha kÔsa, daha
hafif ve daha az kaslÔdÔr. Buna
kar÷ÔlÔk hemen bütün makine
ve i÷lerin ergonomik ölçüleri
erkeklere göre ayarlanmÔ÷tÔr.
Bu yetmezmi÷ gibi, bireysel
koruma malzemelerinin büyük çoôunluôu erkek ölçülerine göre yapÔlmÔ÷tÔr,
KadÔnlar genellikle erkekler
tarafÔndan yeôlenmeyen i÷lerde çalÔ÷Ôrlar,
Birçok kimyasal kadÔnlarda
daha dü÷ük doz ve sürede

O

O

O

õ÷ ya÷amÔnda kadÔn inisiyatifi
erkek inisiyatifine göre daima
daha az belirleyicidir (gender),
KadÔnlar düzenli olarak menstürasyon görür ve her ayÔn
belli günlerini bu fizyolojik ve
psikolojik konumda ya÷arlar,
KadÔnlar gebelik loôusalÔk ya÷ar ve annelik yaparlar,
KadÔnlarÔn menapozu erkeklerin andropozuna göre çok
daha aôÔr ya÷anÔr.

Daha birçoklarÔ eklenebilecek
yukarÔdaki listede verilen nedenlerle kadÔnlar, günlük ya÷amda olduôu
gibi, i÷ ortamlarÔnda da erkeklerden
hem daha aôÔr hem de daha farklÔ
saôlÔk ve güvenlik riskleri ile kar÷Ô
kar÷Ôya kalÔr. Bundan ötürü de, ba÷ta
kadÔn i÷çilerin kendisi, i÷yeri hekimleri, sendikalar ve i÷verenler bu konuyu kesinlikle ihmal etmemelidir.
õ÷yeri ve ülke düzleminde i÷ saôlÔôÔ
- güvenliôi programlarÔ yapÔlÔr ve
yürütülürken daima kadÔn çalÔ÷anlar
ile ilgili etmenlere dikkat edilmelidir. Daha i÷e giri÷ muayenelerinden
ba÷layarak bir yandan klasik (her iki
cinsiyet için de gerekli olan) periyodik izlemelerde kadÔnlarÔn farklÔlÔklarÔ göz önünde bulundurulurken
öte yandan da bu izlemelere kadÔna

özgü periyodik izleme programlarÔnÔn entegre edilmesi konusuna ayrÔ
bir özen gösterilmelidir.
Makine, i÷ ve i÷yerlerinin genelde erkek beden ölçü ve gücüne göre
dizayn edilmi÷ olmasÔ aynÔ makineyi
kullanan aynÔ i÷i yapan ya da aynÔ i÷yerinde çalÔ÷an kadÔnlarÔn erkeklere
göre daha aôÔr i÷ yapÔyor konumda
olmasÔ sonucunu doôurur. Makine
ve insan arakesitleri dolayÔsÔ ile de
komuta kontrol i÷lemleri hem antropometrik ölçüler hem de kas gücü
açÔsÔndan kadÔnlarÔ zorlar. Bundan
ötürü hemen istisnasÔz tüm kadÔn
çalÔ÷anlarda i÷e baôlÔ olarak eklem
ve kas (özellikle boyun, omuz, sÔrt,
el-bilek, diz ve ayak) aôrÔlarÔ erkeklerden kat kat daha fazladÔr. Bunlar
genellikle göze görünmeyen, ölüm,
sakatlÔk ya da diôer hastalÔklar gibi
istatistiklere yansÔmayan sorunlardÔr. Bu nedenle de her anlamda ihmal edilirler. Bu tür yakÔnmalarÔn
sÔklÔôÔ ve fazlalÔôÔ saôlÔk çalÔ÷anlarÔ
ve i÷yeri hekimlerinde kadÔnlara
kar÷Ô adeta bir duyarsÔzlÔk olu÷turur
ve görmezlikten gelme ya da basit
palyatif reçetelerle geçi÷tirme alÔ÷kanlÔôÔ kazandÔrÔr.
Tezgah ölçüleri, malzeme aôÔrlÔklarÔ ve kas yorgunluôu nedeniyle
kadÔnlar daha sÔk malzeme dü÷ürür
ve bunun olumsuz sonuçlarÔna daha
çok maruz kalÔrlar. Sorumlu ki÷i ve
kurullar konuyu bir saôlÔk ve gü-

venlik sorunu olarak algÔlamak ve
ele almak yerine kadÔnlarÔn daha
dikkatsiz, “sakar” olduklarÔ gibi bir
yakla÷Ôm sergilerler.
KadÔnlarÔn erkeklerin tercih etmediôi temizlik vb hizmet i÷lerinde
çalÔ÷tÔrÔlmasÔ onlarÔn kimyasallarla
daha sÔk temas etmelerine bundan
ötürü de erkeklere göre daha sÔk cilt
sorunlarÔ ya÷amalarÔna neden olur.
Bu tür cilt yakÔnma ve sorunlarÔnÔ
sÔk sÔk dile getirmeleri onlarÔn ciltlerine daha dü÷kün olduklarÔ ÷eklinde
bir algÔlanmasÔ dolayÔsÔ ile de bu ÷ikayet ve sorunlarÔna duyarlÔ davranÔlmamasÔ sonucunu doôurur.
OlayÔn gender boyutu bir yana
bÔrakÔlÔr ise, buraya kadar söz konusu edilen sorunlar aslÔnda doôrudan
cinsiyete baôlÔ sorunlar da deôildir.
Ba÷ka bir anlatÔmla aynÔ konumda
olmalarÔ halinde erkek kadÔn fark
etmeksizin tüm çalÔ÷anlar aynÔ saôlÔk ve güvenlik sorunlarÔnÔ ya÷arlar.
Çünkü sorun özünde bir cinsiyet
sorunu olmaktan çok i÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôine özelikle de ergonomiye
özen göstermeme sorunudur. Ergonomiye özen gösterilmeyen bir i÷
yerinde, ortalamanÔn altÔnda boy ve
kiloya (bodur ve zayÔf) erkek i÷çiler
de yukarÔda özetlenen ve kadÔnlarÔn
ya÷adÔôÔ türden sorunlarÔ ya÷arlar.
Benzeri bir ÷ekilde hijyene özen gösterilmeyen bir temizlik i÷inde çalÔ÷an ve sürekli kimyasallarla temas
eden erkekler de kadÔnlarla aynÔ türden cilt ÷ikayetleri çekerler.
õ÷ ortamÔnda ya÷anan ve doôrudan kadÔn cinsiyetine özgü olan
riskler daha çok, menstürasyon, gebelik, loôusalÔk, emziklilik, annelik
ve menapoz gibi kadÔnlarÔn üreme
i÷levlerinden ileri gelir. BunlarÔn
içinde de gebelik hem kadÔn çalÔ÷anÔ
hem de karnÔndaki çocuôu olumsuz etkilemesi nedeniyle en önemli
olandÔr. Bu nedenle de çalÔ÷ma ya÷amÔnda kadÔn saôlÔôÔ denilince üzerinde ayrÔca ve önemle durulmasÔ
gereken bir konudur.

Her ÷eyden önce i÷ ortamÔ kadÔn
çalÔ÷anlarÔn gebelik olay ve olasÔlÔôÔnÔ hem özgürce ya÷ayabileceôi hem
de özgürce-çekinmeden açÔklayabileceôi bir iklime sahip olmalÔdÔr. Bu
baôlamda tanÔ olanaklarÔndan kolayca yararlanabileceôi ve gebe olmasÔ
halinde ilgililerden gerekli saôlÔk ve
güvenlik korunmasÔnÔ isteyebileceôi
bir ortam olmalÔdÔr. Gebelik tanÔsÔ ile birlikte, i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi sistemi gebeye özel bir koruma
programÔ ba÷latmalÔ, derhal çalÔ÷masÔ sakÔncalÔ i÷ ve alanlardan uzakla÷tÔrÔlarak, gerekir ise i÷ deôi÷imi
yapÔlmalÔdÔr. Özellikle uzun saatler
devam eden, kas gücünü gerektiren,
sürekli yinelenen, kramp ve kasÔlma
yaratan pozisyonda yapÔlan i÷lerden,
gece vardiyalarÔndan, stresten, gürültüden, mü÷teri ÷iddetinden, a÷ÔrÔ
sÔcak, yemek de dahil her türlü kokudan, kaygan ve Ôslak zeminli alanlardan, radyasyon ve toksik kimyasallardan uzak bir alana alÔnmalÔdÔr.
Gebe çalÔ÷anlar için, tanÔ gününden itibaren, gebelere özgü periyodik tÔbbi izlem programÔ tam uygulanmalÔdÔr. õ÷yeri saôlÔk ve güvenlik
birimi bunu yapacak olanak ve yetenekte deôil ise ba÷ta aile hekimi
olmak üzere, diôer saôlÔk birimleri
ile e÷güdüm saôlanmalÔ ve izlemler i÷yeri hekimi ile diôer kurulu÷lar tarafÔndan entegre bir biçimde
yürütülmelidir. KadÔn çalÔ÷ana bu
kontrollerini yaptÔrmasÔ için izin
gereôinde de ula÷Ôm saôlanmalÔdÔr.
ZamanÔ geldiôinde doôum öncesi ve
sonrasÔ izinlerini eksiksiz kullanmalÔ ve i÷yerinden ayrÔ olduôu bu süre
ona i÷yerinde herhangi bir ÷ey kaybettirmemelidir. Emzirme döneminde özgürce bebeôini emzirebilmesi
için ba÷ta izin olmak üzere her türlü
imkan tanÔnmalÔdÔr.
Ev, annelik ve i÷ üçgeni arasÔnda ya÷adÔklarÔ sorumluluk ve stres
nedeniyle bir yandan dikkati daha
daôÔnÔk olan kadÔn çalÔ÷an öte yandan da bu üçlünün yarattÔôÔ baskÔ
nedeniyle yoôun ba÷ aôrÔsÔ ve ank-

siyete ya÷ar. õ÷ ortamÔ kadÔnlarÔn bu
üçgendeki i÷levlerini rahatça kar÷Ôlayabileceôi olanaklar saôlamalÔdÔr.
Anneliôini en rahat ya÷amasÔ ve annelik anksiyetesini en aza indirmek
için i÷yeri kre÷i çok önemlidir.
Sonuç ve özet olarak; ba÷ta ILO
sözle÷meleri olmak üzere uluslararasÔ sözle÷melerde ve ulusal yasalarda,
kadÔn çalÔ÷anÔn saôlÔk ve güvenline
ili÷kin birçok düzenleme getirilmi÷
olmasÔna kar÷Ôn, bunlar günlük ya÷ama yansÔmamakta ve kadÔnlarÔn
i÷yerlerinde cinsiyetlerine baôlÔ olarak daha aôÔr güvenlik ve saôlÔk sorunlarÔ ya÷amasÔ önlenememektedir.
Düzenlemeleri ya÷ama geçirme ve
kadÔnlarÔn i÷yerlerinde erkeklerden
daha aôÔr güvenlik ve saôlÔk sorunlarÔ ya÷amasÔnÔ önlemede iki anahtar
ki÷i vardÔr. Bunlardan biri kadÔn çalÔ÷an iken diôeri de i÷yeri hekimidir.
KadÔn çalÔ÷an haklarÔnÔn bilincinde
olmak ve onu her kademede (i÷yeri
sendika vb) talep ederek savunmaktan sorumludur. õ÷yeri hekimi ise
bunlarÔ gözetmekten sorumludur.
AyrÔca i÷yeri hekimi yukarÔda ba÷lÔcasÔ özetlenen sorunlarÔ i÷verenden,
sendikadan ve hatta çalÔ÷anÔn kendisinden daha iyi bilen ki÷idir. Konuya daha duyarlÔ yakla÷arak, hem
taraflarÔ bilgilendirmek hem de tÔbbi
yetkilerini kullanmak sureti ile kadÔnlarÔn i÷yerlerinde ya÷adÔklarÔ sorunlarÔ önemli oranda azaltabilir.
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Workers And Gender Issues On OccupatÔonal Safety And Health Safework International Labour Office
Health And Safety For Women And ChÔldren,
http://actrav.itcilo.org/actrav
english/
telearn/osh /wc/wcmain.htm (Eri÷im 21
Ocak 2012)
Pregnancy at work http://www.businesslink.gov.uk/ bdotg/action/detail?itemId
=1080898378&type=RESOURCES ( Eri÷im 21 Ocak 2012)
Women’s health and safety; http://www.unison.org.uk/acrobat/12091.pdf (Eri÷im 21
Ocak 2012)
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Ev-Eksenli ÇalćĆan Kadćnlar 2. Ülke Konferansć

E
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v-eksenli çalÔ÷ma, tüm dünyada
olduôu gibi ülkemizde de yaygÔnla÷makta olan bir çalÔ÷ma ÷ekli.
Tekstil, tarÔm, gÔda, dokuma gibi geleneksel alanlara ek olarak, otomotiv, elektronik, ambalaj gibi modern
sektörlerde de yaygÔnla÷Ôyor. Ev-eksenli çalÔ÷anlar, kendi evlerinde ya
da evlerinin uzantÔsÔ olan yerlerde
bazen fason (parça ba÷Ô) i÷lerde aracÔlara, bazen konu kom÷uya ya da
yakÔn veya uzak çevreden aldÔklarÔ
sipari÷lere, bazen de pazarlarda ve
dükkânlarda satmak ya da sattÔrmak
üzere kendi hesaplarÔna üreterek çalÔ÷Ôyorlar. Genellikle sigortasÔz bir
çalÔ÷ma türü olan evden çalÔ÷mada
ne i÷in ne ücretin garantisi var. ÇalÔ÷anlarÔn çoôunluôu yoksul, bakÔm
yüklerinden eôitim ya da ailevi durumuna kadar birçok nedenle ba÷ka
i÷lerde çalÔ÷ma imkânÔ bulamayan
kadÔnlar.
1999 yÔlÔnda olu÷turulan EvEksenli ÇalÔ÷an KadÔnlar ÇalÔ÷ma Grubu, kurulu÷undan bu yana
Türkiye’deki ev-eksenli çalÔ÷an kadÔnlarÔn görünürlük kazanmalarÔ,
örgütlenmeleri, gerek ki÷isel gerekse
bir çalÔ÷an grubu olarak güçlenmelerine yönelik çalÔ÷malar yürütüyor.
Grup, çalÔ÷anlarÔn kendileri için bir
araya gelebilmelerini saôlayan yerel
atölyeler ve ülke toplantÔlarÔ düzenliyor. Ortak ve ulusal politikalarÔn
olu÷abilmesi için kamu temsilcileriyle bir araya gelmeyi saôlayan
kamu atölyeleri gerçekle÷tiriyor.

celikle talep ediyoruz. Konferansta
ula÷tÔôÔmÔz önemli sonuçlar ve taleplerimiz özetle ÷öyledir:

– Ev-eksenli çalÔ÷anlara ili÷kin
veri tabanÔnÔn olu÷turulmasÔna,

– Ev-eksenli çalÔ÷an kadÔnlar
olarak, öncelikle, ev-eksenli
çalÔ÷an kadÔnlarÔ dayanÔ÷ma
ve örgütlenmemize katÔlmaya
çaôÔrÔyoruz.

– Örgütlenmemizin kolayla÷tÔrÔlmasÔ ve kooperatiflerimizin
desteklenmesi için yasal ve bürokratik sÔkÔntÔlarÔn, mali yüklerin azaltÔlmasÔna, örneôin
vergi muafiyetlerinin saôlanmasÔna, fuarlarda standlarÔn
ev-eksenli çalÔ÷anlar kurulu÷larÔna ücretsiz ya da çok dü÷ük ücretle verilmesine;

– Görünmezlik sorunumuzun
a÷Ôlabilmesi için kamu kurulu÷larÔ ve yerel yönetimlerin,
üniversitelerin ara÷tÔrma ve
duyarlÔlÔôÔna çok ihtiyacÔmÔz
var.
– õ÷çi sendikalarÔnÔn ev eksenli
çalÔ÷ma ve ev eksenli çalÔ÷anlara duyarlÔ hale gelmesini,
bu alanda çalÔ÷malar yapmasÔnÔ ve bizimle i÷birliôine özen
göstermesini istiyoruz.
– UluslararasÔ
kurulu÷larÔn
Türkiye’ye verdiôi desteklerin
görünmezliôimizi azaltacak
program ve projelere yönlendirilmesini istiyor, bekliyoruz.
– Devlet politikalarÔnda görünür olmayÔ, taleplerimize cevap bulmayÔ, kamu kurum
ve kurulu÷larÔnÔn ev-eksenli
çalÔ÷maya ili÷kin ve ev-eksenli
çalÔ÷an kadÔnlarÔn çalÔ÷anlar
olarak haklarÔnÔ geli÷tirecek
çalÔ÷malarÔnda sosyal taraf olarak muhatap ve i÷birliôi içinde
olmayÔ, ayrÔca kamunun kendi arasÔnda e÷güdüm içinde
olmasÔnÔ istiyoruz. Kamunun
kadÔn-erkek e÷itliôi amaçlÔ ve
ev-eksenli çalÔ÷an kadÔnlarla
ilgili birimler olu÷turmasÔnÔ
ve bu birimlere bütçe ayÔrmasÔnÔ bekliyoruz.

Ev-Eksenli ÇalÔ÷an KadÔnlar 2.
Ülke KonferansÔ, Ev-Eksenli ÇalÔ÷ma Grubu ve Çözüm OrtaklarÔ
tarafÔndan 2-4 AralÔk 2011 tarihinde Ankara’da gerçekle÷tirildi. Ülke
Konferans katÔlÔmcÔlarÔ ile birlikte
÷ekillendirilen Sonuç Bildirgesinde
÷u görü÷lere yer verildi:

Bu çalÔ÷malar içinde;

“Türkiye’nin henüz taraf olmadÔôÔ ILO’nun 177 sayÔlÔ Evde ÇalÔ÷ma
Sözle÷mesi’nin onaylanmasÔnÔ ön-

– Ev-eksenli çalÔ÷maya ili÷kin
tanÔmlarÔn ortakla÷tÔrÔlmasÔ ve
standartla÷tÔrÔlmasÔna,

– õ÷ ve sosyal güvenlik yasalarÔnda gerekli düzenlemeler
yapÔlarak, ödeyebileceôimiz
düzeydeki primlerle emeklilik, saôlÔk ve i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôimizin saôlanmasÔna;
– õ÷ arama ve bulmakta kamunun bizi gören göze kavu÷turulmasÔna;
– Kamunun tüm çalÔ÷malarÔnÔn
cinsiyete duyarlÔ hale getirilmesine;
öncelik verilmesini istiyoruz.
KonferansÔmÔz katÔlÔmcÔlarÔ özellikle yerel yönetimlerin ev-eksenli
çalÔ÷ma ve ev-eksenli çalÔ÷an kadÔnlarÔn sorunlarÔnÔn çözüme kavu÷turulmasÔnda ciddi sorumluluklarÔ
olduôunda ortakla÷tÔ. YukarÔda belirttiôimiz kamu kurulu÷larÔndan taleplerimize ilaveten, istihdam, kre÷,
ya÷lÔ-hasta bakÔm hizmetleri, bu hizmetlerden ücretsiz ya da çok küçük
ücretli ve yaygÔn ÷ekilde yararlanabilmemiz, kayÔtlÔ hale gelmemiz ve
satÔ÷ imkânlarÔmÔzÔn artÔrÔlmasÔnda,
malzeme alÔmÔndan ürün geli÷tirmeye, pazar yerlerinde görünür noktalarda satÔ÷ imkânÔ saôlamaktan danÔ÷manlÔk hizmetlerine kadar birçok
ihtiyacÔmÔzÔ yerel yönetimlerin saôlayabileceôini biliyoruz. Beklentimiz
onlarÔn da bu sorumluluklarÔnÔ sahiplenmeleridir.”

Hülya UZUNER
hulyauzuner@gmail.com

Kalkćnmada Kadćn Emeăi
H

er alanda ötelenen, itilen, toplumda sadece “anne” ve “e÷”
olarak görülen ve “birey” olarak görülmeyen kadÔn! Erkek egemen toplumlarda her platformda geri planda
tutulan kadÔn! Eôitimde ikinci plana atÔlan kadÔn! ÇalÔ÷ma hayatÔnda, siyasette ve sendikalarda sadece
olmasÔ gerektiôi varsayÔlarak, söz
konusu yapÔlarÔn karar alma süreçlerinde ve yönetimlerinde etki gücü
olmayan kadÔn! Ücreti aile bütçesine
katkÔ olarak dü÷ünülen kadÔn! BakÔm hizmetlerinin ve ev i÷lerinin tek
sorumlusu olarak addedilen kadÔn!
öiddetin her türüne maruz kalan ve
öldürülen kadÔn! “Dünyada o kadar
sorun var, bir sizin sorununuz kusur
kalmÔ÷tÔ!” denilerek sorunlarÔ göz
ardÔ edilen kadÔn! Ekonomide ise
esamesi okunmayan yine kadÔn!
Görüldüôü üzere her yerde ve
her platformda kadÔn yok
sayÔlÔyor. Geçim sorunu erkeôin sorunu olarak görülüyor. Bu yüzden erkeklerin
çalÔ÷ma hayatÔnda yer almasÔ
olmazsa olmazken, kadÔnÔn
çalÔ÷ma hayatÔnda yer almasÔ, genellikle ailenin geçim
sÔkÔntÔsÔyla baôlantÔlÔ olarak deôi÷ebiliyor. Hal böyle
olunca, kadÔnÔn okumasÔnÔn
ve kariyer sahibi olmasÔnÔn
da bir önemi kalmÔyor. Erkek üretim sürecinde yer
alÔrken, kadÔn hane içerisinde yeniden üretim sürecinde bulunuyor. KadÔn ‘ev
ekonomisi’nden
sorumlu
tutulurken, erkek ülke ekonomisinin bir parçasÔ olarak
görülüyor. Bu nedenle de kadÔnÔn adÔ kalkÔnma sürecinde yer almÔyor.

Burada toplumlarÔn cinsiyete bakÔ÷ÔnÔ irdelemek
gerekiyor. Biyolojik olarak

“erkek” olmanÔn getirdiôi fiziksel
üstünlük ya da güç, yine biyolojik
olarak “kadÔn” olmanÔn toplumda
ve çalÔ÷ma hayatÔnda ezilmesine neden oluyor. AyrÔca bu durum, kadÔn
emeôinin görünmez kÔlÔnmasÔnÔ da
beraberinde getiriyor. KadÔnlarÔn
eôitimde, istihdamda, ekonomide
ve toplumun her alanÔnda erkeklerle
e÷it olarak yer alabilmesi, toplumsal cinsiyet e÷itliôinin saôlanmasÔ ile
mümkün olabilir.
Son dönemlerde kadÔnlarÔn
toplumsal ve çalÔ÷ma hayatÔndaki
sorunlarÔna ili÷kin daha fazla çalÔ÷malar yapÔlmaktadÔr. Ancak kadÔn
emeôi ve ülkenin kalkÔnma düzeyine
ili÷kin çalÔ÷malar yetersizdir. Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ÇalÔ÷ma Ekonomisi ve Endüstri
õli÷kiler Bölümü Öôretim Üyesi Prof.
Dr. Gülay Toksöz, “KalkÔnmada Ka-

dÔn Emeôi” konulu kitap ile bu konudaki eksikliôi giderecek nitelikte.
“KalkÔnmada KadÔn Emeôi” ba÷lÔklÔ kitapta özellikle a÷aôÔda yer alan
sorularÔn yanÔtlarÔ bulunmaktadÔr:
– Kapitalist kalkÔnma sürecinde
kadÔn emeôinin rolü ve kalkÔnmanÔn emeôine etkisi ne
olmu÷tur?
– KadÔnlarÔn hane içinde harcadÔôÔ emek toplumsal ya÷amÔn
sürdürülebilirliôi
açÔsÔndan
nasÔl bir rol oynamaktadÔr?
– FarklÔ büyüme modellerinin,
örneôin ithal ikameci sanayile÷me dönemi ile ihracata yönelik sanayile÷me döneminin
kadÔn emeôi ve istihdamÔ açÔsÔndan farklÔlÔklarÔ nelerdir?
– KadÔnlarÔn eôitim ve gelir getirici istihdam imkânlarÔna
eri÷imlerini ve dolayÔsÔyla
kalkÔnmanÔn olumlu etkilerinden yararlanmalarÔnÔ önleyen patriarkal tahakküm
deôi÷ik coôrafyalarda ne tür
farklÔlÔklar göstermektedir?
–
Kapitalizm ve patriarka arasÔnda nasÔl bir etkile÷im vardÔr?
Toksöz kalkÔnmayÔ, “bir
toplumda insanlarÔn sÔnÔf,
cinsiyet, Ôrk, etnik köken,
din vb. farkÔ gözetmeksizin,
insan onuruna yakÔ÷an bir
ya÷am düzeyi sürdürmek
için yürütülen çalÔ÷malar”
olarak tanÔmlamÔ÷tÔr. Toksöz ayrÔca, kadÔnlarÔn, kendi ya÷amlarÔ üzerinde söz
sahibi olmasÔnÔn, siyasetin
yapÔldÔôÔ tüm yapÔlarda e÷it
temsil edilmelerine ve her
türlü politik kararÔn olu÷umunda yer almalarÔna baôlÔ
olduôunu belirtiyor.
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Mustafa BaĆoălu’nu Kaybettik

T

ürkiye SaôlÔk õ÷çileri SendikasÔ’nÔn 50 yÔllÔk Genel Ba÷kanÔ, Konfederasyonumuz eski Genel Eôitim Sekreteri Mustafa Ba÷oôlu, 31
Ocak 2012 günü sabah saatlerinde vefat etti.

Bir süredir solunum yetmezliôi te÷hisi ile Ankara Türkiye Diyanet
VakfÔ 29 MayÔs Hastanesi yoôun bakÔm ünitesinde yatmakta olan Ba÷oôlu,
1 öubat 2012 günü HacÔ Bayram Camii’nde kÔlÔnacak öôle namazÔnÔ müteakip Tacettin DergahÔ’nda defnedildi. Cenazeye TBMM Ba÷kanÔ Cemil
Çiçek, Ba÷bakan YardÔmcÔsÔ Bülent ArÔnç, Gümrük ve DÔ÷ Ticaret BakanÔ Hayati YazÔcÔ, Ula÷tÔrma BakanÔ Binali YÔldÔrÔm, TÜRK-õö Genel Mali
Sekreteri Ergün Atalay ve Genel Eôitim Sekreteri Ramazan Aôar katÔldÔ.

Ba÷oôlu, 1963 yÔlÔnda kurucu üye olarak saôlÔk i÷kolunda sendikacÔlÔôa ba÷ladÔ. õlk Genel Kurulda Kurucu Genel Ba÷kanlÔôÔna seçildi. õzmir’de
aynÔ i÷kolunda kurulu olan ba÷ka bir sendikayla birle÷meyi saôlamak
amacÔyla Genel Ba÷kanlÔktan istifa etti. 1964 yÔlÔnda yapÔlan genel kurulda Genel Sekreterliôe, 1965
yÔlÔnda yapÔlan genel kurulda ise Genel Ba÷kanlÔôa seçildi.
1986 ve 1989 yÔlÔnda yapÔlan Genel Kurullarda iki dönem üst üste TÜRK-õö Genel Eôitim Sekreterliôine getirildi.
1977 Genel Seçimlerinde Adalet Partisi Ankara Milletvekilliôine seçildi. 15 Eylül 1994’de dönemin
Cumhurba÷kanÔ Süleyman Demirel tarafÔndan, Cumhurba÷kanlÔôÔ Ba÷danÔ÷manlÔôÔna getirildi.
Ba÷oôlu 2011 yÔlÔnda yapÔlan Türkiye SaôlÔk õ÷çileri SendikasÔ Olaôan Genel Kurulu’nda aday olmayarak 50 yÔllÔk aktif sendikacÔlÔk hayatÔnÔ sonlandÔrdÔ.
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TÜRK-õö Yönetim Kurulu, Ba÷oôlu’nun vefatÔnÔn ardÔndan yaptÔôÔ yazÔlÔ açÔklamada, ya÷amÔnÔ i÷çi
hak ve özgürlükleri mücadelesine adayan Mustafa Ba÷oôlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve
sendikal camiaya ba÷saôlÔôÔ diledi.

Sendikacć Milletvekilleri
(1960-1969) - 3
Doç. Dr. Aziz ÇELĄK
Kocaeli Üniversitesi ĄĄBF ÇEEĄ Bölümü

S

endikacÔ Milletvekilleri yazÔ
dizimizin bu bölümünde 1960
sonrasÔnÔ ele alacaôÔz. 1960’da
Kurucu Meclis üyeliôine ve 1961 ve
1965 seçimlerinde Millet Meclisi ve
Cumhuriyet Senatosu üyeliklerine
seçilen ve 1969 seçimlerine kadar
görev yapan sendikacÔ ve i÷çileri inceleyeceôiz.
Dönem içinde yasama organlarÔna seçilen ve atanan sendikacÔlar
üç bölümde ele alÔnabilir: Kurucu
Meclis, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu. Kurucu Meclis Te÷kili
HakkÔndaki Kanuna göre, Kurucu
Meclis’in Temsilciler Meclisi kanadÔnda mesleki ve sosyal temsil ilkesiyle seçilecek temsilciler de yer alacaktÔ. “Diôer te÷ekküller ve kurumlar
temsilcileri ba÷lÔôÔ” altÔnda seçilecek
temsilciler arasÔnda “i÷çi sendikalarÔ temsilcileri” de sayÔlmÔ÷tÔ.1 Temsilciler Meclisi Seçimi Kanunu ile

Tablo 1
Temsilciler Meclisi’nde Kurumsal/Mesleki Temsil
Kurum/Meslek

Say×

Barolar temsilcileri

6

BasÔn temsilcileri

12

Eski Muharipler Birliôi temsilcileri

2

Esnaf te÷ekkülleri temsilcileri

6

Gençlik temsilcisi

1

õ÷çi sendikalarÔ temsilcileri

6

Odalar temsilcileri

10

Öôretmen te÷ekkülleri temsilcileri

6

TarÔm te÷ekkülleri temsilcileri

6

Üniversite temsilcileri

12

YargÔ organlarÔ temsilcileri

12

Toplam (Kurumsal/Mesleki)
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seçilecek temsilcilerin sayÔlarÔnÔ ve
seçim yöntemlerini düzenliyordu.2
Yasa i÷çi sendikasÔ temsilcilerinin
sayÔsÔnÔn 6 olmasÔnÔ öngörmü÷tü.
Temsilciler Meclisi’nde öngörülen
kurumsal ve mesleki temsilin daôÔlÔmÔnÔn nesnel bir ölçüte dayanma-

dÔôÔ açÔktÔr. A÷aôÔdaki Tablo 1’de
yer alan daôÔlÔm bunu açÔkça ortaya
koymaktadÔr.
Kurumsal/mesleki temsilciler yanÔnda Kurucu Meclis’e siyasal partiler kontenjanÔ olarak 49 CHP’li, 25
CKMP’li üye de girmi÷ti. Bila, çe÷itli
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meslek, i÷çi ve yargÔ kurulu÷larÔyla
illerden gelen temsilcilerin de çoôunu CHP’lilerin olu÷turmasÔ nedeniyle, CHP’nin Kurucu Meclis’te
kesin bir sayÔ üstünlüôü saôladÔôÔnÔ
belirtmektedir.3 Kurucu Meclis’in
Temsilciler Meclisi kanadÔnÔn üye
sayÔsÔ Bakanlar Kurulu üyeleri hariç
256 idi ve kurumsal/mesleki temsile dayalÔ 79 üyesinin sadece 6’si
sendikalarÔ temsil ediyordu. YargÔ,
üniversite, basÔn ve baro temsilcilerinin sayÔsÔ ise 42 idi. Kurucu Meclis
içinde 6 ki÷ilik sendikacÔnÔn temsili
yüzde 2.3 gibi bir temsiliyet oranÔna
kar÷ÔlÔk gelmekteydi. Bu oran son
derece dü÷ük olsa da, 1946-1966 döneminde bir yasama organÔndaki en
yüksek sendikal temsiliyet oranÔnÔn
Temsilciler Meclisi’nde söz konusu
olduôunu vurgulamak gerekir.4
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Temsilciler Meclisi Kanunu’nun
gördüôü usul çerçevesinde 29 AralÔk 1960 tarihinde toplanan Temsilci
Seçme Kurulu, Temsilciler Meclisi’ne
katÔlacak 6 sendika temsilcisini
seçti.5 Seçimler oldukça çeki÷meli
geçti.6 298 delegenin oy kullandÔôÔ
seçimlere 37 aday katÔldÔ.7 Seçimler sonucunda Temsilciler Meclisi
üyeliklerine i÷çi temsilcileri olarak
Ömer Karahasan (101 oy), õsmail
õnan (89 oy), Feridun öakir Öôünç
(79 oy), Abdülkerim Akyüz (71 oy),
Bahir Ersoy (69 oy) ve Tekin Çullu
(68 oy) seçildiler.8 Görüldüôü gibi,
adaylar çok dü÷ük oylarla seçilmi÷lerdir. Bu tablo sendikacÔlar arasÔndaki ki÷isel çeki÷meler kadar CHP/
DP yarÔlmasÔnÔn bir sonucu olarak
da görülebilir. Temsilciler Meclisi’ne
seçilen üyelerden Bahir Ersoy, Tekin
Çullu ve õsmail õnan CHP’li idi. Karahasan da “mutedil” CHP’li olarak
bilinmekteydi. Kerim Akyüz ise DP
eôilimli bir sendikacÔdÔr.9
Seçimin yapÔldÔôÔ toplantÔya katÔlan Karacagil seçimin DP ve CHP’li
sendikacÔlar arasÔnda büyük çeki÷meye yol açtÔôÔnÔ belirterek Akyüz
ve Öôünç’ün DP eôilimli delegelerce desteklendiôini ancak Öôünç’ün

ÔlÔmlÔ CHP’li kimliôiyle tanÔndÔôÔnÔ
belirtmektedir. Karacagil seçimlerle
ilgili önemli bir ayrÔntÔya da yer vermektedir: “Halk Partili Tekin Çullu
ile DP’li Osman Kum aynÔ oyu aldÔ.
Kura çekildi. Demirsoy’un arkasÔndaydÔm. Kuradan Osman Kum çÔktÔ,
Demirsoy kâôÔdÔ yÔrttÔ attÔ ve ‘Tekin
Çullu’ dedi. õtiraz edecek gibi oldum.
‘öimdi böyle gerekiyor’ dedi.”10 Karacagil, Temsilciler Meclisi seçimi öncesinde DP’li sendikacÔlarÔn emniyete çaôrÔlarak ta÷kÔnlÔk yapmamalarÔ
ve liste çÔkarmamalarÔ konusunda
uyarÔldÔklarÔnÔ
belirtmektedir.11
õ÷çi kanadÔndan seçilenler arasÔnda
DP’lilerin fazla olmasÔ istenmediôi
anla÷ÔlmaktadÔr. Seçimlerin sorunlu
geçtiôi TÜRK-õö Yönetim Kurulu raporlarÔna da yansÔmÔ÷tÔr:12
“AltÔ i÷çi temsilcisinin õstanbul’da
yapÔlan seçimleri esnasÔnda arzu edilen olgunlukla hareket edilememi÷
bulunulmakla beraber seçilen arkada÷larÔmÔzÔn icra heyetimizle yaptÔklarÔ sÔkÔ i÷birliôi sayesinde yÔlllar yÔlÔ
tahakkukuna çalÔ÷tÔôÔmÔz temel hürriyetlerin ve sosyal anlayÔ÷Ôn zamanÔn
gerektirdiôi nisbette yer almasÔnda
muvaffak olunmu÷tur.”
Ancak TÜRK-õö Yönetim Kurulu tarafÔndan 1962’de “arzu edilen
olgunlukla” geçmedi diye ele÷tirilen seçimler 1964 õcra Kurulu raporunda 1962 raporunun tam zÔddÔ
biçimde “Seçim büyük bir ciddiyet ve
olgunlukla yapÔlmÔ÷ ve Konfederasyonumuz bu hususta güzel bir imtihan
vermi÷tir” deôerlendirmesiyle yer
almÔ÷tÔr.13 AynÔ seçimler konusunda
aynÔ kadrolar tarafÔndan hazÔrlanan
iki ayrÔ raporda birbirine zÔt iki ayrÔ
deôerlendirmenin yer almasÔ emek
tarihi yazÔmÔnda resmi raporlara ihtiyatla yakla÷mak gerektiôini, raporlarda yer alan deôerlendirmelerin
günün ihtiyacÔna göre deôi÷ebileceôini gösteren örneklerden biridir.
Kurucu Meclis üyesi seçilen
sendikacÔlardan hiçbiri Ekim 1961
tarihinde yapÔlan seçimlerde millet-

vekili seçilememi÷tir. Bu seçimlerde
sadece iki sendikacÔ AP’den milletvekili (Nuri Be÷er ve Saim Kaygan)
seçilebilmi÷ ve TÜRK-õö Genel Mali
Sekreteri Ömer Ergün ise Cumhurba÷kanÔ Gürsel’in kontenjanÔndan
senatör olarak atanmÔ÷tÔr. 1965 seçimlerinde AP’den dört, TõP’ten üç
olmak üzere toplam yedi sendikacÔ
yasama organÔna seçilmi÷, Ömer
Ergün de Kontenjan Senatörü olarak görevine devam etmi÷tir. 1961
ve 1965 seçimlerinde toplam dokuz
sendikacÔ milletvekili seçilmi÷tir.
Bunlardan 6’sÔ AP, üçü ise TõP milletvekilidir. CHP’den hiçbir sendikacÔ seçilememi÷tir. 1961 seçimlerinde
sendikal temsil yüzde 0.4 gibi, ihmal
edilebilecek bir düzeyde kalmÔ÷tÔr.
1965 seçimlerinde ise bu oran yüzde
1.5’e yükselmi÷tir. Sendika kökenli milletvekilleri partilerin toplam
milletvekillerine
oranlandÔôÔnda
AP’de yüzde 1.5, TõP’te ise yüzde 21
olduôu görülmektedir. TõP yönetim
organlarÔnda i÷çi ve sendikacÔlar için
öngördüôü yüzde 50 oranÔnda temsili kendi milletvekilleri arasÔnda
saôlayamasa da bugüne kadar a÷Ôlamayan bir sendikal temsil oranÔna
ula÷mÔ÷tÔr.
O yÔllarda siyasi partilerin sendikalara oy deposu olarak baktÔôÔnÔ
anlatan öide, “sendika ba÷kanlarÔnÔ
yanlarÔna çekerek temsil ettikleri
üyelerin oylarÔnÔ kazanmaya çalÔ÷ÔyorlardÔ” görü÷ünü dile getirmektedir.14 “Partiler üstü politika anlayÔ÷Ô
sonucu siyasi partiler ayaôÔmÔza gelmeye ba÷ladÔlar” diyen öide, “ancak
farklÔ partilerdeki sendikacÔ milletvekilleri Mecliste birlik olamadÔ.
SendikacÔ kökenli milletvekillerinin
siyasi partiler üzerinde faydasÔ olamadÔ. FarklÔ partilerden sendikacÔ
milletvekilleri birbirlerine muhalif
çalÔ÷tÔlar” ele÷tirisini yapmaktadÔr.15
1965 Seçimleri ve “Seçtirmeme”
Kampanyas×
TÜRK-õö, ABD sendikacÔlÔôÔnÔn
“dostlarÔnÔ ödüllendir, dü÷manÔnÔ ce-

zalandÔr” yakla÷ÔmÔna çok benzeyen
bir giri÷imi 1965 seçimleri öncesinde gerçekle÷tirdi ve “Yeniden Seçilmemesi Gereken Milletvekilleri” kampanyasÔ ba÷lattÔ.16 TÜRK-õö Nisan
1963’te Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinin i÷çi konularÔyla ilgili davranÔ÷larÔnÔ izlemeye
aldÔôÔnÔ ve Meclis’te i÷çi, toplum ve
memleket çÔkarlarÔ aleyhinde çalÔ÷an
milletvekilleri ile senatörleri tespit
edip seçimlerde bunlarÔ seçtirmemeye çalÔ÷acaôÔnÔ açÔkladÔ.17 TÜRKõö bu çalÔ÷malarÔ sonucunda i÷çi ve
toplum aleyhinde çalÔ÷an 100’den
fazla milletvekili tespit ettiôini, ancak bunlardan sadece en a÷ÔrÔ hareket etmi÷ olanlarÔ seçtirilmeyecekler
listesine aldÔôÔnÔ bildirdi. TÜRK-õö,
seçtirmeme kampanyasÔnÔn ilk kez
yapÔldÔôÔnÔ, bu yüzden henüz politikacÔlarÔn bu anlayÔ÷a eri÷memi÷
olduôu dikkate alÔnarak, kampanyanÔn sÔnÔrlÔ tutulduôunu; bir sonraki
seçim döneminde, bu müsamahanÔn da yapÔlmayacaôÔnÔ, hatta i÷çi
aleyhtarÔ çalÔ÷an siyasi partileri dahi
i÷çi aleyhtarÔ ve toplum aleyhtarÔ
ilân edeceôini açÔkladÔ.18 Böylece,
TÜRK-õö 10 Ekim 1965 seçimleri
öncesinde son derece dü÷ük profilli
bir kampanya ile 9 ki÷ilik “yeniden
seçilmemesi gereken milletvekilleri”
listesi açÔkladÔ. Bu milletvekillerinin
üçü AP’li, dördü CHP’li, biri MP’li
ve biri de YTP’liydi.19 TÜRK-õö’in
seçtirilmeyecek milletvekilleri listesi
de partilerüstü ve partilerarasÔ denge
anlayÔ÷ÔnÔ yansÔtÔyordu. TÜRK-õö bu
kampanyayÔ tam bir “baskÔ grubu”
yakla÷ÔmÔ ile hazÔrlamÔ÷tÔ. TÜRK-õö
kendini bir baskÔ grubu olarak tanÔmlÔyor ve kamuoyuna baskÔ grubu
olarak sendikalarÔn böylesi kampanyalar yapabileceklerini anlatmaya
çalÔ÷Ôyordu.20
TÜRK-õö, kampanyayÔ 16 Aôustos 1965’te açÔkladÔ ve hazÔrladÔôÔ
“seçtirmeme” bro÷ürünü daôÔtmaya
ba÷ladÔ. TÜRK-õö, hazÔrladÔôÔ bro÷ürde seçtirmeme kampanyasÔnÔn
çe÷itli engelleme ve sindirme me-

totlarÔ ile kar÷Ôla÷abileceôini öngörmü÷tü. Ancak TÜRK-õö, beklediôinden daha yoôun bir engelleme
kampanyasÔ ile kar÷Ôla÷tÔ. Ankara
Cumhuriyet SavcÔlÔôÔnÔn talebi ve
mahkemenin de bu yönde kararÔyla 18 Aôustos 1965 günü TÜRKõö arandÔ, bro÷ürlere el kondu ve
TÜRK-õö Ba÷kanÔ ve Genel Sekreteri
hakkÔnda dava açÔldÔ.21 Bu müdahale
Suat Hayri Ürgüplü’nün Ba÷bakan,
Süleyman Demirel’in Ba÷bakan YardÔmcÔsÔ olduôu dönemde gerçekle÷ti. Oysa Ürgüplü, 1962 yÔlÔnÔn ilk
günlerinde ziyaret ettiôi õõSB’de bir
i÷çi partisinin “ehliyetli ki÷iler” tarafÔndan kurulmasÔnÔn yararlÔ olacaôÔnÔ söylemi÷ti. TÜRK-õö’in aranmasÔ
CKMP sözcüsü ile CHP’liler tarafÔndan protesto edildi ancak hükümette yer alan AP’den konuya ili÷kin bir
tepki gelmedi. AP’nin TÜRK-õö’in
aranmasÔnÔ ve kampanyanÔn engellenmesini istediôi anla÷ÔlmaktadÔr.
Ya÷anan geli÷meler üzerine TÜRKõö, bazÔ çevrelerin kampanyadan gocunduôunu açÔklamÔ÷tÔr.22
Arama
kararÔnÔn
ardÔndan
TÜRK-õö yönetimi, sendika liderlerini 2 Eylül 1965 günü toplantÔya
çaôÔrdÔ. ToplantÔyÔ açÔ÷ konu÷masÔnda Demirsoy, Türk sendikacÔlÔôÔ için
oldukça “radikal” sayÔlabilecek ve
ihkak-Ô hak anlamÔna gelen ifadeler
kullandÔ: “Hür sendikacÔlÔôÔ tahrip,
Türkiye’nin bu en büyük te÷kilâtÔnÔ
yok edecek tutum ve davranÔ÷lar olmadÔôÔ müddetçe, kanunlar dairesinde
hareket etmeyi ÷iar ediniyoruz. Fakat
biz, kanunsuz ÷ekilde muamele yapmaya itildiôimiz takdirde, icabederse,
kanunsuz i÷ler de yapacaôÔz.”23 ToplantÔda konu÷an õsmail õnan ise tüzüôün partilerüstü politikaya ili÷kin
hükmünü kastederek “Bu maddenin
onda birini uyguluyoruz ba÷ÔmÔza bu
geliyor, ya tümünü uygulamaya kalkarsak neler olacaktÔr” dedi. ToplantÔda AP’li Kaya Özdemiroôlu particiliôi sendikacÔlÔôÔn üstünde tuttuôu
için ele÷tirildi.24 3 Eylül 1965 günü
toplanan TÜRK-õö Yönetim Kurulu

ise seçtirmeme kampanyasÔ ile ilgili
olarak TÜRK-õö’e kar÷Ô giri÷ilen arama, bro÷ürlere el koyma ve bunun
gibi baskÔ hareketlerini nefretle telin
etti ve seçtirmeme kampanyasÔna
devam edileceôini vurguladÔ.25
Bu arada, seçtirmeme kampanyasÔna muhatap olan milletvekillerinin
söylemi oldukça tanÔdÔktÔr. Kampanya ba÷lamadan önce TÜRK-õö’in
“kara liste”sinde adÔ geçen Trabzon
Milletvekili öakir Aôanoôlu, TÜRKõö’i toplumu sÔnÔflara bölmekle
suçladÔ: “Türk i÷çisini millet içersinde ayrÔ bir sÔnÔf olarak dü÷ünmek
ve onun menfaatlerini milletin toplu
menfaatlerinden ayrÔ olarak görmek
ve göstermek bu milleti bölmek gayretinden ba÷ka bir ÷ey deôildir... Türk
toplumunu sÔnÔflar halinde bölmeye
gayret edenler ve bu sÔnÔflarÔ menfaat
mücadelelerine tahrik etmeye heveslenenler, bu mücadelede çÔkar yol arÔyanlar, bu milletin birliôini boômak
istiyen maksatlarÔ karanlÔk bedbahtlardÔr.”26
Seçtirmeme kampanyasÔnÔn kapsamÔndaki 9 milletvekilinin sadece
dördü ön seçimleri kazanarak listelere girebildi. Bir milletvekili ise ön
seçimi kaybettiôi halde merkez kontenjanÔndan aday gösterildi. Böylece, 9 milletvekilinin be÷i seçimlere yeniden aday olarak katÔldÔ.27
TÜRK-õö, parti listelerinde yer alan
bu milletvekillerinin seçilmemesi
için de kampanyaya devam etti. 10
Ekim 1965 seçimleri sonucunda
TÜRK-õö’in seçtirmek istemediôi
dokuz milletvekilinden altÔsÔ tekrar
meclise giremedi, parti listelerinden
yeniden aday gösterilen dört milletvekilinden üçü ise yeniden seçildi.28
TÜRK-õö, kampanya sonrasÔ yaptÔôÔ deôerlendirmede “maalesef, bazÔ
yerlerde, sendikacÔlarÔmÔz seçtirmeme
kampanyasÔnÔ tam manasÔyla halkoyuna aksettirememi÷lerdir” demektedir. Ancak yine hedeflenen dokuz
milletvekilinin altÔsÔnÔn milletvekili
seçilememi÷ olmasÔ kampanyanÔn
ba÷arÔlÔ olarak deôerlendirilmesine
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yol açmÔ÷tÔr.29 Ancak be÷ milletvekilinin önseçimi kaybetmesinde
TÜRK-õö’in kampanyasÔnÔn rolü tartÔ÷malÔdÔr.

Yasama Meclislerinde Sendikac×lar
(1960-1969)

TÜRK-õö’in seçtirmeme kampanyasÔ yetersiz bulunarak ele÷tirilmi÷tir. Adil A÷çÔoôlu, Yön’de yayÔnlanan
deôerlendirmesinde:
“TÜRK-õö’in
kara listesinde yer alan ki÷ilerin partilerin aday listelerine yeniden giremediklerini dü÷ünelim, bu neyi deôi÷tirecektir? (...) 3-5 milletvekilinin
Parlamentoya yeniden girmemeleri
önemli deôildir. Önemli olan bu partilerin tüm olarak Parlamentodaki üstünlüklerine son vermektir” demektedir.30 Seçtirmeme kampanyasÔnÔn
yetersizliôi ve daha ileri gidilmesi
konusundaki ele÷tirilere kar÷Ô Demirsoy, i÷çinin buna hazÔr olmadÔôÔ
yanÔtÔnÔ vermektedir:31

A. Kerim Akyüz: 1927 õstanbul
doôumlu. Lise mezunu. õstanbul
Üniversite Hukuk Fakültesinden
terk. 1945’te Deniz Kuvvetleri KomutanlÔôÔ Deniz Dikimevinde büro
i÷çisi olarak çalÔ÷maya ba÷ladÔ.1959
yÔlÔnda Türkiye Askeri õ÷yerleri õ÷çi
SendikalarÔ Federasyonu Genel Sekreterliôine seçildi.32

“Arkada÷larÔm, seçtirmeme kampanyasÔnda arkada÷larÔmÔz ileri gitmek istiyorlar. Bizden çok daha fazla ÷eyler bekliyorlar. Bu bir zaman
meselesidir, eôitim meselesidir. Daha
fazla yük yüklemeyin üzerimize. Ne
diyor bir arkada÷Ôm, partileri kar÷ÔmÔza alamÔyoruz. O güçte deôiliz.
Bir kongrede konu÷urken müdahele
ettiler: ‘seni sendikacÔlÔôÔn için seviyoruz; bizi partimizden ayÔrmak istediôin takdirde kar÷ÔndayÔz.’ Daha i÷çiyi
partilerden kendi saflarÔnÔza çekebildiniz mi? Veya bir seçimde TÜRK-õö
Ba÷kanÔ olarak deseniz ki; ‘Ey i÷çiler
÷u partiyi destekleyiniz.’ Aksini yaparlarsa ne olur senin sözün, itibarÔn.”
1954’teki i÷çi milletvekili adaylarÔnÔ destekleme giri÷iminden sonra
1965 “seçtirmeme” kampanyasÔ da
iktidarÔn tahammülsüz tutumuyla
engellenmek istenmi÷tir. 1954 kampanyasÔ ba÷lamadan biterken 1965
kampanyasÔ ise cÔlÔz sonuçlar veren
ve ABD sendikalarÔna özenmekle
birlikte onlarÔn elde ettikleri sonuçlarÔ dahi elde edemeyen yetersiz bir
giri÷im olarak kalmÔ÷tÔr.

Kurucu Meclise Seçilen SendikacÔlar:

Bahir Ersoy: 1920 Osmaniye doôumlu. Lise mezunu. Bir süre Hukuk
Fakültesine ve Gazetecilik Enstitüsüne devam etti. 1947’de sendikacÔlÔôa ba÷ladÔ. 1950’de õstanbul Tekstil
õ÷çileri SendikasÔ ba÷kanÔ oldu. 1950
döneminde õõSB yöneticiliôi yaptÔ.
Kendi ifadesine göre Türkiye Milli
Gençlik [Te÷kilatÔ] ile mü÷tereken
[birlik?] kurulmasÔ için gayret sarf
ettiôi için aynÔ fikirde olan arkada÷larÔyla birlikte devrin mebuslarÔnÔn
telkini ile idare heyetinden tasfiye
edildi. Türkiye Milli Gençlik Te÷kilatÔ õdare Heyeti üyeliôi yaptÔ. Sosyal
Siyaset KonferanslarÔ dizisinde iki
konferans verdi.33 Ersoy, 1969-1980
yÔllarÔ arasÔnda CHP õstanbul Milletvekilliôi ve 1977 ve 1978’deki Ecevit
hükümetlerinde ÇalÔ÷ma BakanlÔôÔ
yaptÔ.
Feridun æakir Öäünç: Ankara,
1920 doôumlu. Lise mezunu. FransÔzca bilmektedir. 1941-1945 yÔllarÔnda Galatasaray Lisesinde muallim
vekilliôi yaptÔ. 1945’te DenizyollarÔnda gemi kâtibi olarak çalÔ÷maya
ba÷ladÔ. 1955 yÔlÔndan ba÷layarak
Denizci gazetesi adlÔ bir yayÔn çÔkardÔ. 1953 yÔlÔnda Türk Gemi Kâtipleri
ve YardÔmcÔlarÔ SendikasÔnÔ kurarak
sendikacÔlÔôa ba÷ladÔ. Türk Gemi-õ÷
Federasyonu ba÷kanlÔôÔnÔ yaptÔ.34
Feridun öakir Öôünç, 1981’de Milli
Güvenlik Konseyi tarafÔndan DanÔ÷ma Meclisi üyeliôine atandÔ. Öôünç
1983’de HalkçÔ Parti õstanbul milletvekili seçilmi÷tir.35

åsmail ånan: õnan’a ili÷kin biyografik bilgilere TÜRK-õö dergisinin
bir önceki sayÔsÔnda (yazÔ dizisinin
2. Bölümü) yer vermi÷tik.
M. Tekin Çullu: 1929 õzmir doôumlu. õstanbul YÔldÔz Teknik Okulu mezunu. Makine teknikeri. õngilizce bilmektedir. Zonguldak kömür
madenlerinde, õzmir Çimento FabrikasÔnda ve õzmir Devlet Su õ÷lerinde çalÔ÷tÔ. Devlet Su õ÷leri SendikasÔ
Ba÷kanlÔôÔnÔ ve õzmir õ÷çi SendikalarÔ Birliôi õcra Kurulu üyeliôi yaptÔ.36
Ömer Karahasan: 1907 Hopa doôumlu. Eski rü÷tiye ve imam hatip
okulunda öôrenim gördü.1925-1927
yÔllarÔ arasÔnda ilk okul öôretmenliôi yaptÔ. Öôretmenliôi bÔrakarak
Zonguldak’a göçtü ve Zonguldak
Maden Kömür õ÷leri Türk Anonim
öirketinde çalÔ÷maya ba÷ladÔ. öirket
devlete intikal ederek Ereôli Kömür
õ÷letmelerine dönü÷tükten sonra da
burada çalÔ÷maya devam etti. Halkevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu
yöneticiliôinde bulundu. Zonguldak
Maden õ÷çileri SendikasÔ ve Türkiye Maden õ÷çileri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliôi ve Ba÷kanlÔôÔ
yaptÔ. 1960’da TÜRK-õö Yönetim
Kurulu üyeliôine seçildi.37
1961 Seçimlerinde Milletvekili Seçilen SendikacÔlar:
Nuri Beçer:38 Eski TÜRK-õö Ba÷kanÔ, 1961 AP Zonguldak Milletvekili. 1922 Erzincan doôumlu. Sanat
okulu mezunudur. 1938-1946 yÔllarÔ arasÔnda askeri fabrikalarda çalÔ÷tÔ.
1946’dan sonra Denizcilik BankasÔ
i÷yerlerinde çalÔ÷tÔ. 1951’de sendikal çalÔ÷malara katÔlmaya ba÷layan
ve 1957-1960 döneminde TÜRK-õö
Genel Ba÷kanlÔôÔnÔ yapan Be÷er, 27
MayÔs sonrasÔnda TÜRK-õö Disiplin
Kurulu tarafÔndan TÜRK-õö’ten ihraç
edildi ancak bu ihraç kararÔ TÜRKõö Genel Kurulunda kabul edilmedi.
DP/AP geleneôinin sendikal alandaki simge isimlerinden olan Nuri Be÷er, 1946 Ocak ayÔnda DP õstanbul õl
Müte÷ebbis Heyeti içinde yer aldÔ.39

1957-1960 döneminde õstanbul Belediye Meclisi üyeliôi yaptÔ.40 1961
yÔlÔnda AP Zonguldak milletvekili
olan Be÷er, AP’nin önde gelen isimlerindendir.41 Merkez õdare Kurulu
üyesi olan Be÷er’e AP Genel Merkezi
tarafÔndan yayÔnlanan “Adalet Partisi-Fikirler ve Portreler” adlÔ kitapta
11. sÔrada yer verilmektedir.42 Kitapta , “Türk milletinin siyasi olgunluôuna iman eden Nuri Be÷er, memleketi hürriyetlerden ve demokrasiden
uzakla÷tÔracak olan her türlü faaliyet
ve propagandaya ciddiyet ve ÷iddet
ile kar÷Ô konmasÔ gerektiôi kanaatindedir” denmekte ve söz komünizm
bahsine getirilmektedir. Bilhassa
komünizm bahsinde daha büyük
hassasiyet gösterilmesi gerektiôini
belirten Be÷er’in “Türk milleti komünizme kar÷Ô uyanÔktÔr. Milletçe
hassas olu÷umuzdan dolayÔdÔr ki, bu
hastalÔk bünyemizi saramamÔ÷tÔr”
dediôi belirtilmektedir.43
TÜRK-õö’ten ihracÔ TÜRK-õö Genel Kurulu tarafÔndan kabul edilmeyen Be÷er, milletvekilliôinden “ihraç” edilmekten kurtulamayacaktÔr.
Subaylara yönelik hakaret iddiasÔyla
olu÷an tepki üzerine Nuri Be÷er’in
dokunulmazlÔôÔ Millet Meclisi’nin
12 öubat 1962 tarihli birle÷iminde 3 nolu karar ile kaldÔrÔlmÔ÷tÔr.
Meclis’in bu kararÔn hemen ardÔndan aldÔôÔ “öanlÔ Türk Ordusuna
Millet Meclisi’nin sevgi ve saygÔlarÔnÔn iblaôÔ hakkÔnda” 4 nolu kararda
÷öyle denmektedir: “Zonguldak Milletvekili Nuri Be÷er’in dokunulmazlÔôÔnÔn kaldÔrÔlmasÔ münasebetiyle
Millet Meclisi’nin öanlÔ Türk Ordusuna sevgi ve saygÔlarÔnÔn iblaôÔna44
karar verilmi÷tir.45 Be÷er, daha sonra
AP’den de ihraç edilmi÷tir.
Marshall YardÔmÔndan sorumlu ICA Türkiye Misyonu, 1957 seçimleri sonrasÔnda Be÷er hakkÔnda
÷u deôerlendirmeyi yapmaktadÔr:
“TÜRK-õö’in yeni ba÷kanÔ Nuri Be÷er küçük bir sendikanÔn ba÷kanÔdÔr. ÇarpÔcÔ ve etkili bir sendika lideri
deôildir. Dalkavuk bir tip olmamakla

birlikte hükümetin adamÔdÔr. Kesinlikle hÔrslÔ biri. õstanbul’dan DemokratlarÔn listesinde olmayÔ çok isterdi,
ama olamadÔ.”46
Saim Kaygan: 1924 õzmir doôumlu. õzmir õ÷çi SendikalarÔ Birliôi
Ba÷kanÔ. 1961 õzmir AP Milletvekili. Ortaokul mezunu. Askeri silah
fabrikasÔnda tornacÔ olarak çalÔ÷tÔ.
1949’da õzmir Tekel Sigara fabrikasÔnda çalÔ÷maya ba÷ladÔ. 1950’de
aktif sendikal çalÔ÷malara ba÷ladÔ.
1954 ve 1957’de õzmir õ÷çi SendikalarÔ Birliôi Ba÷kanÔ seçildi. AyrÔca
TTMYF (Müskirat Federasyonu)
õdare Heyeti üyesi oldu. AP õl õdare
Kurulu üyeliôi yaptÔ. õl õdare Kurulu
üyeliôi yaptÔôÔ sÔrada 1961 yÔlÔnda
göz altÔna alÔndÔ. Bu gözaltÔ takipsizlikle sonuçlandÔ ancak yeniden i÷e
alÔnmadÔ.47
Kontenjan Senatörü:
Ömer Ergün: TÜRK-õö Genel
SaymanÔ. KasÔm 1961-1968 yÔllarÔ
arasÔna Cumhurba÷kanlÔôÔ Kontenjan Senatörü olarak Cumhuriyet
Senatosu üyeliôi yaptÔ. 1919 Çanakkale doôumlu. Bursa Bölge Sanat
Okulu Mezunu. 1938 yÔlÔnda Eski÷ehir DemiryollarÔ fabrikasÔna girerek döküm ve teknik ressamlÔk i÷lerinde çalÔ÷mÔ÷tÔr. Burada çalÔ÷Ôrken
i÷çi temsilciliôi yapmÔ÷, 1950-1954
yÔllarÔ arasÔnda Eski÷ehir DemiryollarÔ õ÷çileri SendikasÔ, 1952-1954
arasÔnda ise Türkiye DemiryollarÔ
õ÷çi SendikalarÔ Federasyonu ba÷kanlÔôÔ yapmÔ÷tÔr. AyrÔca Eski÷ehir
õ÷ Mahkemesi üyeliôi yapmÔ÷tÔr.48
1953 yÔlÔnda seçildiôi TÜRK-õö Mali
Sekreterliôi görevini 1986 yÔlÔna kadar aralÔksÔz sürdürmü÷tür.
1965 Seçimlerinde Milletvekili Seçilen SendikacÔlar:49
Enver Turgut: 1965-1969 AP õzmir Milletvekili. Tes-õ÷ Federasyonu
Genel Sekreteri. 1927 DiyarbakÔrKulp doôumlu. Ortaokul mezunu.
DiyarbakÔr Belediyesi, KarayollarÔ
ve Devlet Su õ÷leri i÷yerlerinde ça-

lÔ÷mÔ÷tÔr. 1954 yÔlÔndan ba÷layarak
KarayollarÔnda ve Devlet Su õ÷lerinde sendikacÔlÔk yaptÔ. 1964 yÔlÔnda
kurulan Tes-õ÷’te Genel Sekreterliôe seçildi.50 1965’te Tes-õ÷ Ba÷kanÔ,
1966’da ise TÜRK-õö Yönetim Kurulu üyeliôi yaptÔ. Meclis ÇalÔ÷ma Komisyonunda görev yaptÔ.51
Hasan Türkay: Çimse-õ÷ SendikasÔ Ba÷kanÔ, TÜRK-õö Ba÷kanvekili,
1965-1969 döneminde AP Ankara,
1969-1973 döneminde AP õstanbul
milletvekili. 1917’de Bulgaristan
Burgaz’da doôdu. 1934 yÔlÔnda Beykoz Kundura, 1935 yÔlÔnda Pa÷abahçe Cam FabrikasÔnda çalÔ÷maya
ba÷ladÔ. 22 yÔl Pa÷abahçe Cam fabrikasÔnda çalÔ÷tÔ. 1946’da DP Pa÷abahçe OcaôÔnÔn kurucusu ve ba÷kanÔ
oldu. Hasan Türkay, Pa÷abahçe fabrikasÔna i÷çi mümessili ve õstanbul
Cam Sanayi õ÷çileri SendikasÔ (Camõ÷) yönetimine seçildi. Türkay,
1950’de Cam-õ÷ Ba÷kanlÔôÔna seçildi.
1948’de õõSB’nin kurucularÔ arasÔnda
yer aldÔ ve ikinci ba÷kan oldu. KÔbrÔs Türktür Cemiyeti Pa÷abahçe öubesi ba÷kanÔ olan Türkay, 6-7 Eylül
olaylarÔndan sonra tutuklandÔ ve 95
gün tutuklu kaldÔ. Türkay, 1958’de
i÷yerinden ayrÔldÔ ve profesyonel
sendikacÔ olarak çalÔ÷maya ba÷ladÔ.
AynÔ yÔl SSK Yönetim Kurulu üyeliôine seçildi. 27 MayÔs sonrasÔnda
gözaltÔna alÔndÔ ve bir ay süreyle
Balmumcu’da kaldÔ. Türkay, 1963
yÔlÔnda Çimse-õ÷ SendikasÔnÔ kurdu
ve 1974 yÔlÔna kadar genel ba÷kanlÔôÔnÔ yürüttü. 1965 yÔlÔnda AP’ye
girdi. 1965 ve 1969 yÔllarÔnda iki
dönem üst üste milletvekili seçildi.52
Kaya Özdemir(oälu): Metalõ÷ Federasyonu Ba÷kanÔ, TÜRK-õö
Genel Sekreter yardÔmcÔsÔ, TÜRKõö Genel Eôitim Sekreteri. 1965 AP
õstanbul milletvekili. 1931 Sivas
doôumlu. Erkek Saat Enstitüsü mezunudur. Kaya Özdemiroôlu, 1954
yÔlÔnda KÔrÔkkale Metal-õ÷ SendikasÔ
Ba÷kanÔ seçildi. 27 MayÔs sonrasÔnda
i÷ten çÔkarÔldÔ. 1961’de Ankara’dan
AP milletvekili adayÔ oldu. öadi
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PehlivanlÔoôlu’nun
ba÷kanlÔôÔnÔ
yaptÔôÔ Türk Gençlik Te÷kilatÔ’nÔn
KÔrÔkkale ÷ubesini açtÔ. 1962 tarihinde atamayla TÜRK-õö Genel
Sekreter YardÔmcÔlÔôÔna getirildi.
1965 yÔlÔnda AP milletvekili seçilen
Özdemiroôlu 1965-1969 arasÔnda
ÇalÔ÷ma Komisyonu ba÷kanlÔôÔnÔ
yürüttü. 1972’den 1986’ya kadar
TÜRK-õö Genel Eôitim Sekreterliôi
görevini yürüttü. 1963 yÔlÔnda seçildiôi Metal-õ÷ Federasyonu ba÷kanlÔôÔnÔ 1972’de kaybetti.53
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Kemal Nebioälu: Türkiye GÔda
õ÷çileri SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ,
DõSK Kurucusu, DõSK Genel Ba÷kanvekili ve DõSK Genel Ba÷kanÔ.
1965 seçimlerinde TõP Tekirdaô
milletvekili seçildi. Pazar-Rize doôumlu, Lise mezunudur. õ÷çiliôe
1947’de ba÷ladÔ. DiyarbakÔr Belediye otobüslerinde biletçilik yaptÔ.
1950’de presci olarak metal i÷kolunda çalÔ÷tÔ. 1951’de Oleyis sendikasÔna üye oldu. 1953’te õõSB’ye sekreter olarak atandÔ. õõSB’den ayrÔlÔnca
Petrol-õ÷’te Genel Sekreter YardÔmcÔsÔ olarak çalÔ÷tÔ. 1960’da TOREYõS
(Türkiye Otel Lokanta ve Eôlence
Yerleri SendikasÔ) kurucularÔ arasÔnda yer aldÔ. TOGõS’in (Türkiye Otel
ve GÔda õ÷çileri SendikasÔ) Genel
Sekreterliôini yaptÔ. 1962’de Oleyis
Yönetim Kurulu üyeliôine seçildi.
1965’te GÔda-õ÷ Genel Ba÷kanlÔôÔ’na
seçildi ve bu görevini 1978 yÔlÔna kadar sürdürdü.54
Mustafa Ertuärul: Kayseri Teksif Ba÷kanÔ. 1965’te AP’den õstanbul
milletvekili seçildi. 1924 TomarzaKayseri doôumlu. Ortaokul ikinci
sÔnÔf terk. Kayseri Sümerbank Bez
FabrikasÔnda dokuma ustasÔ olarak
çalÔ÷tÔ. 1955’te sendikacÔlÔôa ba÷ladÔ.
Kayseri Teksif Ba÷kanlÔôÔ yanÔ sÔra
Teksif Yönetim Kurulu üyeliôi de
yaptÔ.55
R×za Kuas: TÜRK-õö Yönetim
Kurulu Üyesi, Lastik-õ÷ SendikasÔ
Genel Ba÷kanÔ, TõP ve DõSK kurucusu. 1965’te TõP Ankara milletve-

kili seçildi. 1926 Sakarya Hendek
doôumlu. Köyde okul olmadÔôÔndan
õstanbul Fatih’te bir polis memuru
ile evli olan halasÔnÔn yanÔnda ilkokulu bitirdi. õlkokula devam ederken okul tatillerinde, 1939-1940
yÔllarÔnda Cibali Tekel FabrikasÔnda
çÔrak olarak i÷çilik hayatÔna atÔldÔ.
1949’da Gislaved lastik fabrikasÔna
i÷çi olarak girdi. 1951 yÔlÔnda sendikalÔ olduôu için i÷ten atÔldÔ. 1952’de
KazlÔçe÷me’de kurulu Derby Lastik
FabrikasÔna girdi. 1952’de õstanbul
Lastik-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ
seçildi. 1957-60 arasÔnda õ÷ Mahkemesi i÷çi üyeliôine seçildi. 1958’de
õõSB yönetim kurulu muhasip üyeliôine seçildi. ÇÔkardÔôÔ toplulukla i÷
ihtilaflarÔna tahammül edemeyen i÷verenler 1960’da Kuas’Ô Derby Lastik
FabrikasÔndan da attÔlar. O tarihe kadar sendikacÔlÔôÔ i÷yerinde çalÔ÷arak
yürüten Kuas, bu tarihten itibaren
sendikadan ücret alarak sendikacÔlÔk
yapmaya ba÷ladÔ. 1961’de TõP kurucusu oldu, õõSB’deki görevinden TõP
yöneticisi olduôu gerekçesiyle ihraç
edildi. 1964 TÜRK-õö Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyeliôine
seçildi. 1966 Genel Kurulunda aday
olmasÔna kar÷Ôn tekrar seçilemedi.
TõP’te Genel Muhasiplik ve Genel
Sekreterlik yaptÔ; Genel Yönetim
Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu. TõP’ten üst üste iki
kez, 1965’te Ankara, 1969’da õstanbul milletvekili seçildi.56 Uzun süre
böbrek yetmezliôi ile mücadele eden
Kuas Ekim 1980’de ya÷amÔnÔ yitirdi.
æaban Erik: Yol-õ÷ Federasyonu Genel Sekreteri, 1965 TõP
Malatya milletvekili. 1926 yÔlÔnda
Yelliburgaz’da (Yunanistan) doôdu.
Edirne Erkek Sanat Enstitüsünü
bitirdi. Hal tercümesindeki kendi
ifadesine göre “çat-pat õngilizce” bilir ve “eli biraz kalem tutar”. Milli
Savunma BakanlÔôÔ hesabÔna yatÔlÔ
okuduôu için mecburi hizmet olarak 9 yÔl makinist astsubaylÔk yaptÔ.
1950’de asker olarak Kore’ye gönderildi. 1956’da KarayollarÔna ma-

kina ustaba÷ÔsÔ olarak girdi. 1960’da
arkada÷larÔyla birlikte Türkiye KarayollarÔ SendikasÔnÔ kurdu ve bu
sendikanÔn ba÷kanlÔôÔna getirildi.
1963’te Yol-õ÷ Federasyonunun kurulu÷ çalÔ÷malarÔna öncülük etti ve
federasyonun Genel Sekreterliôine seçildi. 1962’de TõP’e katÔldÔ.57
1970’teki TõP Genel Kurulu sonucu
parti Genel Sekreterliôine getirildi. TõP davasÔnda yargÔlandÔ. 15 yÔl
hapse çarptÔrÔldÔ, 2.5 yÔl cezaevinde
kaldÔktan sonra 1974 affÔyla serbest
bÔrakÔldÔ. 1975’te TõP’in ikinci kez
kurulu÷una katÔldÔ.
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Ar÷iv Müdürlüôü.
51 Filiz Ulusoy, “õ÷çilikten SendikacÔlÔôa ve
Milletvekilliôine Uzanan Ba÷arÔlarla Dolu
Bir Ya÷amÔn Öyküsü...”, TÜRK-åæ, SayÔ
376, Haziran 2007, s. 82-83.
52 YÔldÔrÔm Koç, 1998, s. 97-103; Hasan
Türkay’a ait Hal Tercümesi Kaä×d× Örneäi, No 479, TBMM Genel Sekreterliôi
Genel Evrak ve Ar÷iv Müdürlüôü.
53 Koç, 1999, s. 137-150; Kaya Özdemir’a ait
Millet Meclisi Üyesi Hal Tercümesi Kaä×d× Örneäi, No 574, TBMM Genel Sekreterliôi Genel Evrak ve Ar÷iv Müdürlüôü.
54 Kemal Nebioôlu’na ait Millet Meclisi Üyesi Hal Tecümesi Kaä×d× Örneäi, No. 671,
TBMM Genel Sekreterliôi Genel Evrak ve
Ar÷iv Müdürlüôü; SKA “Kemal Nebioôlu
maddesi, TSA “Kemal Nebioôlu” maddesi.
55 Mustafa Ertuôrul’a ait Millet Meclisi Hal
Tercümesi Örneäi, No. 570, TBMM Genel
Sekreterliôi Genel Evrak ve Ar÷iv Müdürlüôü.
56 RÔza Kuas’a ait Millet Meclisi Üyesi Hal
Tercümesi KaôÔdÔ Örneôi, No. 76; RÔza
Kuas’Ôn Hal Tercümesi, çoôaltma, TÜSTAV Lastik-õ÷ Koleksiyonu; Kuas’Ôn ayrÔntÔlÔ özgeçmi÷i için ayrÔca bakÔnÔz: Aral,
(tarihsiz).
57 öaban Erik’e ait Millet Meclisi Üyesi
Hal Tercümesi Kaä×d× Örneäi, No. 621,
TBMM Genel Sekreterliôi Genel Evrak
ve Ar÷iv Müdürlüôü; TSA, “öaban Erik”
maddesi.
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Sosyal Güvenlik

Ąntibak Yasasć Bekleneni Vermedi
AynÔ hizmet yÔlÔna ve kazanca sahip olmalarÔna kar÷Ôn farklÔ mevzuat
hükümlerine göre aylÔklarÔ hesaplandÔôÔ için emsallerinden dü÷ük aylÔk alan emekli dul ve yetimlerin bu
maôduriyetlerini gidermesini bekledikleri õntibak YasasÔ, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.
“õntibak” adÔ altÔnda yapÔlan düzenlemeden 31.12.1999 tarihinden
önce malullük, ya÷lÔlÔk ve ölüm ay-

lÔklarÔ baôlanmÔ÷ olan, 5000 günden
fazla prim ödeme gün sayÔsÔ bulunan
ve 50 ya÷Ôndan sonra emekli olan
kadÔn sigortalÔlar ile 55 ya÷Ôndan
sonra emekli olan erkek sigortalÔlar
ile bunlarÔn dul ve yetimleri yararlanabilecek.
Kendi adÔna baôÔmsÔz çalÔ÷an sigortalÔlardan ise aylÔklarÔ
01.04.2012 ile 30.06.2012 tarihleri
arasÔnda kullanÔlan gelir basamak-

larÔndan aylÔklarÔ baôlanmÔ÷ olanlar
yararlanabilecek.
31.12.1999 tarihinden önce
farklÔ göstergelerin uygulanmasÔndan kaynaklanan haksÔzlÔklarÔn giderilmemesi, malullük, ya÷lÔlÔk ve
ölüm aylÔklarÔnÔn sadece 01.02.2000
yÔlÔndan itibaren 2008 yÔlÔna kadar
geli÷me hÔzÔnÔn yüzde 75 kadar artÔrÔlmasÔ emekli ve dul yetilerin beklediklerini kar÷ÔlamadÔ.

Ądari Para Cezalarćna Af
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õ

ntibak YasasÔnÔn görü÷ülmesi
sÔrasÔnda verilen önerge ile i÷verenlere uygulanan idari para
cezalarÔnÔn miktarÔ dü÷ürülürken
uygulanan cezalarda bu oranda
affedildi.
Emekli dul ve yetimlerin
aylÔklarÔnda beklenen düzenlemelerin yapÔlmasÔ için verilen
önergeler Kuruma yük getireceôi
gerekçesi ile reddedilirken, i÷ve-

renlere uygulanan cezalarÔn miktarÔnÔn dü÷ürülmesi ve bu oranda
uygulanan cezalarÔn affedilmesi
getireceôi yük dikkate alÔnmadan
kabul edildi.
YapÔlan düzenlemede sigortalÔlÔôÔ sona erenleri yasal süresinde elektronik ortamda kuruma
bildirmeyen i÷verenler ile 506
sayÔlÔ Kanunun geçici 20, maddesinde yer alan sandÔklara, sandÔk

i÷tirakçiliôinin ba÷lama veya sona
ermesine ili÷kin bildirimi, süresi
içinde ya da Kurumca belirlenen
÷ekle ve usule uygun olarak yapmayan i÷verenlere uygulanan idari para cezasÔnÔn miktarÔ her bir
sigortalÔ için asgari ücretin onda
birine dü÷ürüldü. YasanÔn yürürlüôe girdiôi tarihten önce uygulanmÔ÷ olan idari para cezalarÔnÔn
da bu miktarda tahsil edilmesi
öngörüldü.

Katćlćm Payć Yeniden Düzenlendi
K

urum, SaôlÔk Uygulama Tebliôinde yaptÔôÔ deôi÷iklikle,
ayaktan yapÔlan tedavilerde alÔnacak
katÔlÔm payÔ miktarlarÔnÔ yeniden
düzenledi. YapÔlan düzenlemede acil
servislere ba÷vuran sigortalÔ hastalara uygulanan bazÔ tedavilerden katÔlÔm payÔ alacak. Buna göre;
Birinci basamak saôlÔk hizmeti
sunucularÔnda yapÔlan muayenelerden katÔlÔm payÔ alÔnmayacak.

õkinci ve üçüncü basamak resmi
saôlÔk hizmeti sunucularÔnda 5, özel
saôlÔk hizmeti sunucularÔnda ise 12
Lira alÔnacak.
õkinci ve üçüncü basamak resmi saôlÔk hizmeti sunucularÔnda
yapÔlan muayenelerin katÔlÔm payÔ;
Kurumdan gelir ve aylÔk alanlar ile
bakmakla yükümlü olduklarÔ ki÷ilerin gelir ve aylÔklarÔndan Kurum
tarafÔndan, diôer ki÷ilerinkini ise eczaneler kendilerinden tahsil edecek.

Özel saôlÔk hizmeti sunucularÔnda yapÔlan muayenelerden alÔnmasÔ
gereken katÔlÔm paylarÔ da Kurumdan gelir ve aylÔk alanlar ile bakmakla yükümlü olduklarÔ ki÷ilerinki gelir ve aylÔklarÔndan, diôer ki÷ilerinki
ise saôlÔk hizmeti sunucularÔ tarafÔndan tahsil edilecek.
Özel saôlÔk hizmeti sunucularÔna
yapÔlan acil ba÷vurulardan alÔnmasÔ
gereken katÔlÔm payÔ da eczanelerce
ilgili ki÷ilerden tahsil edilecek.

Celal TOZAN
celaltozan@hotmail.com

Analćk Hali ve Gebelik Muayenelerinde
Ąlave Ücret Alćnacak

Y

azÔlÔ ve görsel basÔnda analÔk
halinden/gebelik muayenelerinden ilave ücret ve katÔlÔm payÔ alÔnamayacaôÔna ili÷kin haberlerin yer
almasÔ üzerine, Kurum sitesinde konuya ili÷kin duyuru yayÔmladÔ.

ki÷ilerin; analÔk hali nedeniyle saôlÔk
hizmeti almak için Kanun gereôi ilave ücret almasÔna izin verilen saôlÔk

sunucularÔnÔ tercih etmeleri halinde
kendilerinden ilave ücret alÔnabilmektedir” denildi.

Kurum yayÔmladÔôÔ duyuruda,
yazlÔ ve görsel basÔnda yer alan bu
haberlerin doôru olmadÔôÔnÔ, Sosyal
Sigortalar ve Genel SaôlÔk SigortasÔ YasasÔnda analÔk halinde/gebelik
muayenelerinden katÔlÔm payÔ ve
ilave ücret alÔnmasÔnÔ engelleyen
bir düzenlemenin olmadÔôÔnÔ belirti.
YayÔmlanan duyuruda “(…) Genel
SaôlÔk SigortalÔsÔ veya bakmakla yükümlüsü olan ki÷iye analÔk hali nedeniyle saôlÔk hizmeti verilmesinde;
30 günlük süre veya borç sorgulamasÔ yapÔlmamaktadÔr. AnalÔk halinde Kanun gereôi alÔnmasÔ gereken
katÔlÔm paylarÔ alÔnmaktadÔr. AyrÔca

K
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Tespit Edilen Gelire
Ątiraz Edilebilecek

urum tarafÔndan genel saôlÔk sigortalÔsÔ olarak
tescil edilenlerin yoksul sayÔlÔp, sayÔlmayacaklarÔ, yoksul kabul edilmeyenlerin ise Genel SaôlÔk
SigortasÔ primi ödeyecekleri gelirleri Adrese DayalÔ
Nüfus KayÔt Sisteminde kayÔtlÔ adreslerinin bulunduôu yerdeki sosyal yardÔmla÷ma ve dayanÔ÷ma vakÔflarÔ
tarafÔndan yapÔlÔyor.
Gelir tespitin de aile olarak, aynÔ hane içinde ya÷ayan Merkezi Nüfus õdaresi Sistemi (MERNõS) kayÔtlarÔnda yer alan e÷, ya÷larÔna bakÔlmaksÔzÔn evli
olmayan çocuk ve genel saôlÔk sigortalÔsÔ olarak tescil
edilecek ki÷inin ana ve babasÔ esas alÔnÔyor.
Gelir tespitinde, aynÔ hanede ya÷amayan, öôrenim
nedeniyle ba÷ka bir hanede ya÷ayan ve evli olmayan
çocuklardan 25 ya÷ÔnÔ doldurmamÔ÷ olanlarda dikkate alÔnÔyor.

Genel SaôlÔk SigortalÔsÔ, Sosyal YardÔmla÷ma ve
DayanÔ÷ma VakÔflarÔ tarafÔndan tespit edilip bildirilen
geliri üzerinden primini ödemek zorunda.
Sosyal YardÔmla÷ma ve DayanÔ÷ma VakfÔ tarafÔndan tespit edilerek yazÔlÔ olarak bildirilen gelir miktarÔna, yazÔnÔn imzalanarak alÔndÔôÔ tarihten itibaren on
be÷ gün içinde itiraz edilebilinecek.
Gelir testine yapÔlan itiraz, Sosyal YardÔmla÷ma ve
DayanÔ÷ma VakfÔ kayÔtlarÔna girdiôi tarihinden itibaren on be÷ gün içinde ilgili vakÔf tarafÔndan karara
baôlanarak itirazda bulunan genel saôlÔk sigortalÔsÔna
ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecek.
õtiraza kar÷Ô vakfÔn bildirdiôi karara kar÷Ô yargÔya
ba÷vurmakta mümkün olabilecek.
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Halka Açćk ąirketlerde Baăćmsćz
Yönetim Kurulu Üyeliăi - ĄĆçinin
Yönetime Katćlmasć
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-Ąą Genel Sekreter Yardćmcćsć
nacionsal@turkis.org.tr

T

icaret hukuku bir uzmanlÔk
alanÔ, benim ilgim lisans öôrenimim süresince bir kÔsmÔnÔ ders olarak almÔ÷ olmaktan ibaret.
Ticaret yapmadÔm, ÷irket kurmadÔm,
özel sermaye ÷irketlerinde yönetim
kurulu üyesi olmadÔm. Ben çalÔ÷ma
hayatÔna i÷çi olarak ba÷ladÔm. Bu
statüdeki çalÔ÷mam kesintisiz kÔrk
yÔlÔ a÷tÔ. Arada ek görevlerim oldu.

BunlarÔn arasÔnda bazÔ Kamu õktisadi Te÷ebbüslerinde yürüttüôüm yönetim kurulu üyeliôi görevlerim de
var. Bu görevler kamu hizmeti sayÔlsa da memuriyetten sayÔlmadÔ.
Türk Ticaret Kanununun uzun
süren çalÔ÷malardan sonra yeniden
yapÔldÔôÔnÔ ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüôe gireceôini biliyorum.
Fikir sahibi olmak için de basÔnda
yazÔlan/konu÷ulanlarÔ izlemeye çalÔ÷Ôyorum.

PiyasasÔ Kurulu tarafÔndan belirlenecek isimlerin baôÔmsÔz yönetim
kurulu üyesi olarak atanacaklarÔ
yazÔlÔydÔ. Hatta, ho÷nutsuzluklarÔnÔ
ifade eden özel sektör temsilcilerine
bir bakanÔn “NapalÔm partide eski
milletvekileri, parti yöneticileri hepsi kapÔmÔzda, bunlara i÷ vermemiz
lazÔm” cevabÔnÔ verdiôi yazÔlarak,
i÷in siyasi boyutuna dikkat çekilip, böyle bir uygulamanÔn sadece
Çin’de olduôu hatÔrlatÔlÔyordu.1

Bas×ndaki Haberler

Çin benzetmesi de ba÷ka bir gazetenin kö÷esinden alÔnmÔ÷tÔ.2

õlk okuduôum haberde; özel sektörün istememesine kar÷Ôn Sermaye

AltÔ gün kadar sonra ilk haberin
çÔktÔôÔ gazetede “Yeni Türk Ticaret

Kanunu’nda baôÔmsÔz üyelik konusunda ÷irketleri baôlayÔcÔ zorlayÔcÔ
bir hüküm olmasa da...” ifadesi ile
“Sermaye PiyasasÔ Kurulu’nun yayÔmladÔôÔ Kurumsal Yönetim õlkelerinin Belirlenmesine ve UygulanmasÔna õli÷kin tebliô ile halka açÔk
÷irketlere baôÔmsÔz yönetim kurulu
üyesi zorunluluôu getirildi” ifadesi
haber konusu oluyordu.3
Daha sonraki bir haberde de,
Türkiye Bankalar Birliôi Ba÷kanÔnÔn
“Bankalara bir yÔl geçi÷ süreci tanÔnmÔ÷ olsa da baôÔmsÔz üye bulmanÔn
pek kolay olmayacaôÔnÔ” söylediôi
duyuruluyor ve “Avrupa Birliôi ülkelerinde baôÔmsÔz yönetim kurulu
üyesi konusunda bir yaptÔrÔm olmadÔôÔnÔ otoritenin sadece “ya baôÔmsÔz üye kuralÔna uy, ya da uymadÔôÔnÔ kamuoyuna açÔkla der o kadar”
dediôi ifade ediliyordu.4
Sermaye PiyasasÔ Kurulu Ba÷kanÔ
da “Bir baôÔmsÔz üye dokuz üyeye
bedel olmamalÔdÔr” diyordu.5
Mevzuat
Kanunu,6 Sermaye PiyasasÔ Kurulunun Seri IV; 57,7 568 ve 549 numaralÔ tebliôlerini gözden geçirdim.
Önce Kanundan ba÷layayÔm. Yönetim kurulu üyelerinin sayÔsÔ ve nitelikleri ile ilgili 359. maddeden;
1. Anonim ÷irketin bir veya daha
fazla ki÷iden olu÷an bir yönetim kurulu olacaôÔ,
2. Yönetim kurulu üyelerinin en
az dörtte birinin yüksek öôrenim görmü÷ olmasÔ,
gerektiôi anla÷ÔlÔyor.
Kanunun 1529. maddesi ise; a÷aôÔdaki hususlarÔ düzenliyor.
1. Halka açÔk anonim ÷irketlerde kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulunun buna
ili÷kin açÔklamasÔnÔn esaslarÔ
ve ÷irketlerin bu yönden derecelendirme kural ve sonuçlarÔ

Sermaye PiyasasÔ Kurulu tarafÔndan belirlenir.

netim sürecinde yer almamÔ÷
olmasÔ,

2. Sermaye PiyasasÔ Kurulunun uygun görü÷ü alÔnmak
÷artÔyla, diôer kamu kurum
ve kurulu÷larÔ, sadece kendi
alanlarÔ için geçerli olabilecek
kurumsal yönetim ilkeleriyle
ilgili, ayrÔntÔya ili÷kin sÔnÔrlÔ
düzenlemeler yapabilirler.

d- öirkete önemli ölçüde hizmet
ve ürün saôlayan firmalarÔn
herhangi birisinde çalÔ÷mamÔ÷ ve son be÷ yÔl içerisinde
yönetici olarak görev almamÔ÷
olmasÔ,

Tebliôlerden de; yönetim kurulunun üçte birinin en az iki üye olmak ko÷uluyla baôÔmsÔz üyelerden
olu÷acaôÔ, son altÔ yÔlda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapanlarÔn
baôÔmsÔz üye olamayacaklarÔ, a÷aôÔdaki kriterlere uyan yönetim kurulu
üyesinin de “baôÔmsÔz üye” olarak
nitelendirileceôi anla÷ÔlÔyor.
a- öirket, ÷irketin ili÷kili taraflarÔndan biri veya ÷irket sermayesinde doôrudan veya dolaylÔ
olarak yüzde 5 veya daha fazla
paya sahip hissedarlarÔn yönetim veya sermaye bakÔmÔndan
ili÷kili olduôu tüzel ki÷iler ile
kendisi, e÷i ve üçüncü dereceye kadar kan ve sÔhri hÔsÔmlarÔ arasÔnda son be÷ yÔl içinde
istihdam, sermaye veya ticaret anlamÔnda doôrudan veya
dolaylÔ bir menfaat ili÷kisinin
kurulmamÔ÷ olmasÔ,
b- Yönetim kuruluna bir pay
grubunu temsilen seçilmemi÷
olmasÔ,
c- Ba÷ta ÷irketin denetimini ve
danÔ÷manlÔôÔnÔ yapan ÷irketler olmak üzere, yapÔlan anla÷malar çerçevesinde ÷irketin
faaliyet ve organizasyonunun
tamamÔnÔ veya belli bir bölümünü yürüten ÷irketlerde
çalÔ÷mÔyor olmasÔ ve son be÷
yÔl içerisinde yönetici olarak
görev almamÔ÷ olmasÔ,
ç- Son be÷ yÔl içerisinde, ÷irketin baôÔmsÔz denetimini yapan kurulu÷larda istihdam
edilmemi÷ veya baôÔmsÔz de-

e- E÷i veya üçüncü dereceye kadar olan kan ve sÔhri hÔsÔmlarÔ
arasÔnda hiçbirisinin ÷irkette
yönetici, toplam sermayenin
yüzde 5’inden fazlasÔnÔ elinde
bulunduran veya her halükarda yönetim kontrolünü elinde
bulunduran pay sahibi olmamasÔ,
f- öirketten yönetim kurulu
üyeliôi ücreti ve huzur hakkÔ dÔ÷Ônda ba÷ka herhangi bir
gelir elde etmiyor olmasÔ; yönetim kurulu görevi dolayÔsÔyla hissedar ise sermayede
sahip olduôu payÔn oranÔnÔn
yüzde 1’den fazla olmamasÔ
ve bu paylarÔn imtiyazlÔ olmamasÔ.
BaôÔmsÔz yönetim kurulu üyesi,
mevzuat, esas sözle÷me ve yukarÔda yer alan kriterler çerçevesinde
baôÔmsÔz olduôuna ili÷kin yazÔlÔ bir
beyanÔnÔ aday gösterildiôi esnada
yönetim kuruluna verecek, yönetim kurulu baôÔmsÔz üye adayÔnÔn
baôÔmsÔzlÔk ölçütlerini ta÷ÔyÔp ta÷ÔmadÔôÔnÔ deôerlendirip buna ili÷kin
deôerlendirmesini bir rapora baôlayacak ve genel kurula sunacak.
BaôÔmsÔz yönetim kurulu üyesi atamasÔna ili÷kin genel kurul kararÔ ve
gerekçeleri, kar÷Ô oylarÔ ve yönetim
kurulu deôerlendirme raporunu da
içerecek ÷ekilde ÷irketin internet
sitesinde açÔklanacak. Sermayenin
yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafÔndan hakkÔnda olumsuz oy
kullanÔlmÔ÷ baôÔmsÔz yönetim kurulu üyesi adaylarÔnÔn baôÔmsÔz üye
olarak seçilmeleri durumunda, bunlarÔn baôÔmsÔzlÔk kriterlerini saôlayÔp saôlamadÔôÔ Sermaye PiyasasÔ
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Kurulu tarafÔndan deôerlendirilecek
ve karara baôlanacak.
Yönetime Kat×lma
Yönetime katÔlma; sermaye faktörünün tamamen ortadan kaldÔrÔldÔôÔ, i÷çi temsilcilerinin i÷letmeyi
yönettiôi kendi kendini yönetimi
÷eklinden; sermaye ve emek temsilcilerinin yönetimde e÷ sayÔda temsil
edildiôi; i÷çiye i÷letmenin yönetim
organlarÔnda yer verildiôi; yönetime
katÔlmanÔn gönüllü bir i÷birliôinden kaynaklandÔôÔ veya bir i÷çiye
sembolik olarak yönetim kurulunda
yer verildiôi ÷ekle kadar her ülkede
farklÔ ÷ekil ve metotlar ile uygulanmÔ÷tÔr.10
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õ÷çiler yönetime ya doôrudan
katÔlmÔ÷lardÔr (bireysel ya da yaygÔn katÔlma) ya da sendikalarÔ ya da,
seçtikleri temsilciler aracÔlÔôÔ ile katÔlmÔ÷lardÔr.11
Ülkemiz uygulamasÔnda ilk,
1945 yÔlÔnda çÔkarÔlan kanun ile õ÷çi
SigortalarÔ (daha sonra Sosyal Sigortalar Kurumu) Kurumunun dokuz
ki÷ilik yönetim kurulunda bir i÷çi
üyeye yer verilmesidir. 1962 yÔlÔnda yürürlüôe giren õktisadi Devlet
Te÷ekkülleri ile Müesseseleri ve õ÷tirakleri HakkÔndaki 440 sayÔlÔ Kanun, bu i÷letmelerin yönetiminde
bir i÷çi üye bulunmasÔ zorunluluôu
getirmi÷tir. Böylece uygulama kamu
kesimi için genelle÷mi÷tir.
AyrÔca toplu i÷ sözle÷mesi düzeni
içinde sendikalar, i÷yerlerinde disiplin kurulu, sÔnav kurulu vb. kurullar
olu÷turarak ve bu kurullara i÷çilerin
katÔlÔmÔnÔ saôlayarak da yönetime
katÔlma sürecini i÷letmi÷lerdir.
1970-1980 arasÔnda geli÷en Türkiye uygulamasÔ 2364 sayÔlÔ Kanun ile olu÷turulan Yüksek Hakem
Kurulu’nun süresi sona eren toplu
i÷ sözle÷melerini yeniden yürürlüôe
koyarken, bunlarda i÷çinin yönetime katÔlmasÔyla ilgili ne kadar madde varsa hepsini ayÔklamÔ÷, sözle÷melerden çÔkarmÔ÷tÔr. AyrÔca 1983

tarihli 60 sayÔlÔ Kanun Hükmünde
Kararname ile 2929 sayÔlÔ Kanunda
yapÔlan düzenlemeler ile de yönetim
kurulunda i÷çi temsilcisine yer verilmemi÷tir.12 Dünyada da güçlü uygulamalar kaybolmu÷tur.
1990’lÔ yÔllarÔn ba÷Ônda Avrupa
Birliôi üyesi ülkelerde “i÷çilerin mali
katÔlÔmÔ” adÔ altÔnda, i÷çilerin ÷irket
kârÔndan pay alma ve ÷irketlerin hisselerini satÔn almalarÔ ÷eklinde uygulamalar ba÷lamÔ÷tÔr.13
Ülkemizde ise bu geli÷meler izlenmektedir.
Baä×ms×z Üye-Yönetime Kat×lma

Demokratik toplumun olduôu kadar demokratik ÷irketlerin de
varlÔôÔ gönüllü birlikteliôe ve çÔkar
gruplarÔnÔn birbirlerini denetleyebilmelerine baôlÔdÔr. Bilindiôi gibi endüstriyel demokrasi; i÷çilerin daha
verimli olmalarÔ amacÔyla, i÷letme
düzeyinde karar sürecine güç payla÷ÔmÔna dayalÔ olarak katÔlmalarÔ
olarak tanÔmlanmaktadÔr. Kurumsal
çÔkarlar da demokrasi içinde böyle
korunabilir.
Notlar
1 Saôlam, Erdal; “Özel Sektör Yönetimine
Müdahale”, 06.02.2012 tarihli Hürriyet
Gazetesi.

Halka açÔk ÷irketlerde sendikalarÔn örgütlenmesi arzu edilir düzeyde
olmasa da (yüzde 22 dolaylarÔnda)
geli÷me bu yönde olacaktÔr. Kurumsal sorumluluk anlayÔ÷Ô çerçevesindeki ÷irketler açÔk, denetlenebilir
ve hesap verebilir olacaklardÔr. Yeni
Türk Ticaret Kanunundaki birçok
düzenleme ÷irketleri bu yola sokacaktÔr.

2 Sak, Güven; “Türkiye Aynen Çin Oluyor”,
01.02.2012 tarihli Radikal Gazetesi.

öirketlerin internet siteleri olacak, mali tablolarÔ burada açÔklanacak, yönetim kurulu üyeleri
aldÔklarÔ ücretler dahil bu sitede tanÔtÔlacaktÔr.

6 6012 sayÔlÔ Türk Ticaret Kanunu.

Avrupa Birliôi’ndeki geli÷meler de dikkate alÔndÔôÔnda ÷irketlerin baôÔmsÔz yöneticilerinin bir
kÔsmÔnÔn i÷çiler veya sendikalarÔ
tarafÔndan gösterilecek (kanunun
öngördüôü ko÷ulara sahip) adaylar
arasÔndan seçilmesi ÷irketlere ayrÔ
bir prestij ve yeni bir imaj kazandÔracaktÔr. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarÔnÔn büyük ölçüde
hedefi de imaj olduôuna göre; akÔllÔ i÷verenler bu geli÷mede öncülük
alacaklardÔr. Sendikalar ve ÷irketler
bu konularÔ konu÷maya ba÷lar hatta
toplu i÷ sözle÷mesi düzenlemeleri ile
uygulamaya koyma ba÷arÔsÔnÔ gösterirlerse payda÷lar ve menfaatda÷lar
üzerinde de olumlu izlenim yaratacaklardÔr.

3 “öirketler BaôÔmsÔz Üye ArayÔ÷Ônda”,
12.02.2012 tarihli Hürriyet Gazetesi õK.
4 “Yönetime BaôÔmsÔz Üye KoyalÔm Derken
Bankalara Halel Gelmesin”, 25.02.2012
tarihli Hürriyet Gazetesi.
5 Akgiray: “BaôÔmsÔz Üye konusunda Bankalar õstisna Olmayacak”, 01.03.2012 tarihli Vatan Gazetesi.

7 Seri IV, No: 57 Kurumsal Yönetim õlkelerinin Belirlenmesine ve UygulanmasÔna
õli÷kin Tebliô (Seri: IV No: 56)’de Deôi÷iklik YapÔlmasÔna Dair Tebliô.
8 Seri IV: No: 56 Kurumsal Yönetim õlkelerinin Belirlenmesine ve UygulanmasÔna
õli÷kin Tebliô.
9 Seri IV: No: 54 Kurumsal Yönetim õlkelerinin Belirlenmesine ve UygulanmasÔna
õli÷kin Tebliô.
10 Turan, Kamil; õ÷çilerin Yönetime KatÔlmasÔ
ve Türkiye UygulamasÔ, Emel MatbaacÔlÔk
Sanayii, Ankara, 1973.
11 MÔhçÔoôlu, Cemal; “Türkiye’de Yönetime
KatÔlma”, Seyfi Demirsoy Sosyal Politika
HaftasÔ 11-14 Ocak 1983 sunulan bildiri.
12 Ta÷kent, Sava÷; Türkiye’de õ÷çinin Yönetime KatÔlmasÔ, õ÷çinin Yönetime KatÔlmasÔ
Semineri, Belediye-õ÷ SendikasÔ yayÔnÔ, õstanbul, 1994.
13 Savul, Güven; “Avrupa Birliôi’nde õ÷çilerin Kârdan Pay AlmasÔ ve Benzer Uygulamalar”, TÜRK-õö Dergisi SayÔ:390’a ek,
Ankara, 2010.
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Ü

lkede uygulanmakta olan
ekonomik ve sosyal politikalarÔn önemli bir göstergesi i÷gücü piyasasÔ verileridir.
Türkiye i÷gücü piyasasÔnÔn yapÔsÔ
ve i÷leyi÷i, özellikle ya÷anan küresel
kriz döneminde i÷ten çÔkarmalarÔn
artmasÔ ve i÷sizliôin yaygÔnla÷masÔyla ön plana çÔkmÔ÷ ve tartÔ÷ma konusu edilmi÷tir.
Ülkemiz i÷gücü piyasasÔsÔn ba÷lÔca sorun alanlarÔ; istihdam ve i÷gücüne katÔlma oranlarÔnÔn genel
olarak ve özellikle kadÔnlarda dü÷üklüôü, AB ülkeleri ile kÔyaslamada
temel alÔnabilecek ölçüt olan tarÔmdÔ÷Ô i÷sizlik oranÔndaki düzey, gençlerin i÷sizliôi, tarÔmÔn istihdam içerisindeki payÔnÔn yüksekliôi, kayÔt
dÔ÷Ô istihdamÔn büyüklüôü, i÷gücünün eôitim düzeyindeki yetersizlikler olarak dikkati çekmektedir.

Türkiye
õstatistik
Kurumu
(TUõK) tarafÔndan açÔklanan “HanehalkÔ õ÷gücü Ara÷tÔrmasÔ, 2011”
yÔllÔk sonuçlarÔ, son bir yÔl içinde
i÷gücü piyasasÔnda meydana gelen
geli÷meleri ortaya koymaktadÔr. Temel veriler kapsamÔnda ve ana hatlarÔyla i÷gücü piyasasÔndaki geli÷melere bakÔldÔôÔnda; 2011 yÔlÔ itibariyle
istihdamÔn arttÔôÔ, i÷sizliôin gerilediôi, i÷gücüne katÔlma ve istihdam
oranÔnÔn yükseldiôi, genç nüfusta
i÷sizlik oranÔnÔn dü÷tüôü, kayÔtdÔ÷Ô
çalÔ÷anlarÔn oranÔnÔn bir önceki yÔla
göre azaldÔôÔ bir “olumlu bir tablo”
ortaya çÔkmaktadÔr.
KalkÔnma BakanlÔôÔ’nca hazÔrlanan ve 2011 Ekim ayÔnda yayÔmlanan Orta Vadeli Program (20122014)’ verilerine bakÔldÔôÔnda; 2011

Tablo: Türkiye’de åçgücü Durumu (Y×ll×k)
(Bin Ki÷i, Yüzde)

2010

2011

Kurumsal olmayan nüfus

71.343

72.376

15 ve daha yukarÔ ya÷taki nüfus

52.541

53.593

õ÷gücü

25.641

26.725

22.594

24.110

3.046

2.615

õ÷gücüne katÔlma oranÔ

48,8

49,9

õstihdam oranÔ

43,0

45,0

õ÷sizlik oranÔ

11,9

9,8

TarÔm dÔ÷Ô i÷sizlik oranÔ

14,8

12,4

Genç nüfusta i÷sizlik oranÔ

21,7

18,4

õ÷gücüne dahil olmayan nüfus

26.901

26.867

õstihdam edilenler
õ÷siz

Kaynak: TÜõK HanehalkÔ õ÷gücü Anketi

yÔl ortalamasÔ nüfus 73 milyon 950
bin ki÷i, i÷gücüne katÔlma oranÔ yüzde 49,9, istihdam düzeyi 23 milyon
925 bin ki÷i, istihdam oranÔ yüzde
44,7 ve i÷sizlik oranÔ da yüzde 10,5
olarak öngörülmü÷tü.
Öngörü böyle olmasÔna kar÷Ôn,
sadece temel alÔnan nüfustaki azalmanÔn olumlu etkisiyle, i÷gücüne
katÔlma oranÔ deôi÷meden, bir önceki yÔla göre istihdam edilenlerin sayÔsÔ artmÔ÷ ve i÷sizlik azalmÔ÷tÔr.
Nüfus ve åçgücü
2011 yÔlÔnda Türkiye nüfusu bir
önceki yÔla göre 1 milyon 33 bin ki÷i
artarak 72 milyon 376 bin ki÷iye
ula÷mÔ÷tÔr. ÇalÔ÷ma çaôÔndaki nüfus
(15 ve daha yukarÔ ya÷) ise 1 milyon 52 bin ki÷i artmÔ÷tÔr. Diôer bir
ifadeyle 2011’de ülke nüfusu yüzde
1,45 oranÔnda artarken iktisaden faal
nüfustaki artÔ÷ yüzde 2,0 oranÔnda
gerçekle÷mi÷tir. Ancak istihdamdaki
artÔ÷ yüzde 6,7 oranÔnda olmu÷tur.
åçgücüne Kat×lma Oran×
Türkiye’de i÷gücüne katÔlma oranÔ 2011 yÔlÔ ortalamasÔ olarak yüzde

49,9 oranÔyla AB ülkeleri ortalamasÔ
ve AB 2020 hedeflerine göre çok dü÷üktür. Türkiye’de i÷gücüne katÔlÔm
oranÔnÔn dü÷ük olmasÔnÔn önemli
bir nedeni, kadÔnlarÔn i÷gücüne katÔlÔmÔnÔn özellikle kentsel alanlarda
oldukça az olmasÔdÔr.
åstihdam
Türkiye’nin temel sorunu istihdam edilenlerin sayÔsÔnÔn az ve yeni
istihdam saôlanmasÔndaki yetersizlikler olduôu bilinmektedir. Türkiye
ekonomisinde son yÔllarda gözlenen
güçlü büyüme performansÔna raômen, istihdam yaratma kapasitesinin dü÷ük olmasÔ dikkati çeken bir
özellik olmu÷ ve “istihdamsÔz büyüme” diye tanÔmlanabilecek bir durum ortaya çÔkmÔ÷tÔr.
Tablodan da görüleceôi üzere,
2005-2007 döneminde GSMH reel
artÔ÷Ô nispeten yüksek olmasÔna kar÷Ôn istihdam edilenlerin sayÔsÔ fazla
deôi÷meden 20 milyon civarÔnda
kalmÔ÷, 2008 yÔlÔnda ve sonrasÔnda
ya÷anan küresel krizin etkisiyle büyüme hÔzÔ gerilemesine ve dü÷me-
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æekil: Ekonomik Büyüme ve åstihdam Art×ç× (Yüzde)
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sine raômen istihdam artÔ÷Ô devam
etmi÷tir. 2010 yÔlÔnda gerçekle÷en
yüzde 9,0 oranÔndaki büyüme hÔzÔnÔn da etkisiyle istihdam edilenlerin
sayÔsÔ 22,6 milyon ki÷i olmu÷tur.
2011 yÔlÔnda ise istihdam edilenlerin
sayÔsÔ bir önceki yÔla göre 1 milyon
516 bin ki÷i artarak 24 milyon 110
bin ki÷iye ula÷mÔ÷tÔr.

sektöründeki istihdam artÔ÷Ô 208 bin
ki÷i olurken, hizmetler kesimi 600
bin ki÷i ile en fazla istihdam yaratan
sektör olmu÷tur. õn÷aat sektöründeki artÔ÷ bile sanayi sektöründen fazla
245 bin ki÷i olmu÷tur.
æekil: Sektörel åstihdam
(2010 Y×l×)

2011 yÔlÔ itibariyle istihdam
edilenlerin sektörel daôÔlÔmÔ yüzde
48,1 ile hizmetler sektörü aôÔrlÔklÔdÔr. õstihdam edilenlerin yüzde 25,5’
i tarÔmda, yüzde 19,5’i sanayide ve
yüzde 7’si ise in÷aat sektöründedir.
TarÔm sektöründe istihdamÔn aôÔrlÔôÔ Avrupa Birliôi ülkelerine kÔyasla
fazladÔr.
Bir önceki yÔla göre istihdama
katÔlan 1 milyon 516 bin ki÷inin 460
bini tarÔm sektöründedir. Sanayi

Kaynak: TÜõK

Türkiye’de istihdam edilenlerin
2011 yÔlÔ itibariyle i÷teki durumuna bakÔldÔôÔnda; ücretli-yevmiyeli
sayÔsÔnÔn 14 milyon 876 bin ki÷i ile
toplam istihdam edilenlerin yüzde
61,7’sini olu÷turduôu görülmektedir. “Ücretsiz aile i÷çisi” olarak tarÔm kesiminde çoôunluôu kadÔn ve
çocuk olarak çalÔ÷anlarÔn sayÔsÔ 3
milyon 303 bin ki÷idir. Bu kesim,
özellikle kriz dönemlerinde istihdamdaki artÔ÷Ô açÔklamakta kullanÔlan bir çalÔ÷ma biçimi olmaktadÔr. Nitekim 2011 yÔlÔnda ücretsiz
aile i÷çisi 220 bin ki÷i artmÔ÷tÔr.
Türkiye’de küçük esnafÔn simgesi
konumunda olan “kendi hesabÔna
çalÔ÷anlar” sÔnÔflamasÔnda istihdam
edilenler 2011 yÔlÔ itibariyle 4 milyon 687 bin ki÷i olurken, i÷veren
olarak çalÔ÷anlar ise 1 milyon 244
bin ki÷idir.

Tablo: Büyüme ve åstihdam
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

GSYH (YÔllÔk Reel Yüzde Deôi÷im)

8,4

6,9

4,7

0,7

-4,8

9,0

7,5*

õstihdam ArtÔ÷Ô (Yüzde Deôi÷im)

2,2

1,8

1,5

2,2

0,4

6,2

6,7

20.067

20.423

20.738

21.194

21.277

22.594

24.110

õstihdam
Kaynak: TÜõK
* 2011 büyüme hÔzÔ tahmindir.

æekil: åçteki Duruma göre åstihdam

Kaynak: TÜõK

åçsizlik
Ülkemizde uzun yÔllar yüzde 6-8
civarÔnda seyreden yÔllÔk ortalama
i÷sizlik oranÔ 2001 krizi sonrasÔ yüzde 10’lar düzeyine yükselmi÷, 2008
yÔlÔnda ba÷layan küresel kriz sonra-

sÔnda ise yüzde 14’lere tÔrmanmÔ÷tÔr. 2009 yÔlÔndaki bu zirveden sonra 2010 yÔlÔnda yüzde 11, 9 olarak
hesaplanan i÷sizlik oranÔ 2011 yÔlÔ
itibariyle yüzde 9,8 oranÔ ile tekli
rakamlara gerilemi÷tir. Ancak ülke
istihdamÔnda yer alanlarÔn yakla÷Ôk
dörtte birinin tarÔm sektöründe olduôu göz önünde tutulduôunda ve
bu oranÔn AB-27 ülkeleri ortalamasÔnÔn çok üzerinde olduôu dikkate
alÔnÔrsa, ülkemizi diôer ülkelerle ve
özellikle Avrupa’da yer alan ülkelerle kÔyasladÔôÔmÔzda tarÔm dÔ÷Ô i÷sizlik oranlarÔnÔn esas alÔnmasÔ daha
gerçekçi sonuçlara ula÷ÔlmasÔnÔ
saôlamaktadÔr. 2011 yÔlÔ ortalamasÔ
olarak tarÔm dÔ÷Ô i÷sizlik oranÔ yüzde
12,4 olarak tahmin edilmi÷tir.
Ülkemizde genç i÷sizliôi son
yÔllarda gerilemesine raômen 2011
yÔlÔndaki yüzde 18,4 oranÔyla halen
yüksektir.

åçgücüne Dahil Olmayanlar
2011 yÔlÔnda 26 milyon 867 bin
ki÷i i÷gücüne dahil edilmemekte
ve istihdam, i÷sizlik gibi hesaplamalar bu kesim dÔ÷arÔda tutularak
yapÔlmaktadÔr. õ÷gücüne dahil olmayanlar arasÔnda en büyük payÔ
ev i÷leriyle me÷gul olan kadÔnlar
kapsamaktadÔr ve 2011’de bunlarÔn
sayÔsÔ 11 milyon 872 bindir. Emekli
olanlar 3,6 milyon ki÷i ve eôitimde
olanlar 4,2 milyon ki÷idir.
Kay×d×ç× åstihdam
KayÔtdÔ÷Ô istihdam son bir yÔl
içinde 367 bin ki÷i artmasÔna kar÷Ôn, kayÔtlÔ istihdamÔn daha fazla
artmasÔ nedeniyle kayÔtdÔ÷Ô istihdam
azalmÔ÷ ve 2011 yÔlÔnda çalÔ÷anlarÔn
yüzde42,1’i yaptÔôÔ i÷ten dolayÔ sosyal güvenlik kapsamÔ dÔ÷Ônda kalmÔ÷tÔr. Ücretli-yevmiyeli açÔsÔndan
her dört i÷çiden biri kayÔt dÔ÷Ô istihdam edilmektedir.
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AB ve ÇalćĆma Hayatć

Aylćk Emek Piyasasć Raporu ąubat 2012

A

ralÔk 2011 itibariyle AB’deki
i÷siz sayÔsÔnÔn 23,8 milyon olarak tespit edildiôi belirtiyor. Bunun,
2011 MartÔndan 1,1 milyon daha
fazla i÷size kar÷ÔlÔk geldiôi ifade ediliyor. õ÷sizlikteki dü÷me eôiliminin
tersine döndüôü vurgulanÔyor.
Sonuç olarak, AB i÷sizlik oranÔnÔn tarihinin en yüksek seviyesi olan
yüzde 9,9’a ula÷tÔôÔ; diôer bir ifadeyle 2011 MartÔndan binde 5 daha
yüksek bir orana çÔktÔôÔ belirtiliyor.
Bunun AB’deki i÷sizliôin dü÷tüôüne
ili÷kin tahminlerin aksi yönde bir
durumu ortaya koyduôu da ifade
ediliyor.
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AB emek piyasalarÔ arasÔndaki
Ôraksama yüksek seyrini korumaya
devam ediyor. Mart 2011’den beri
i÷sizlik göstergelerindeki a÷aôÔ yönlü eôilimin birçok ülkede tersine
döndüôüne ili÷kin emareler bulunmakta. On üç ayÔn verileri deôerlendirildiôinde yalnÔzca yedi ülkede
i÷sizlik oranlarÔnÔn dü÷ü÷ün sürdü-

ôü görülüyor. Bu yedi ülke Almanya, Romanya, Belçika, Finlandiya ve
BaltÔk Ülkeleri olarak belirtiliyor.
õ÷sizlik oranlarÔ 18 üye ülkede
yükselirken, bundan õngiltere, õtalya, õspanya, Fransa, Polonya gibi
büyük ülkelerin yanÔ sÔra Yunanistan, Portekiz ve Hollanda da etkilendi. Almanya’daki i÷sizlik oranÔnÔn
sürekli ve tutarlÔ bir ÷ekilde dü÷ü÷ü
AB’nin toplam i÷sizlik oranÔn daha
kötü bir hal almasÔnÔ engelledi.
Genç i÷sizliôi hala endi÷e verici
boyutta olmasÔna kar÷Ôn 2011 KasÔm
ve AralÔk verileri kar÷Ôla÷tÔrÔldÔôÔnda
önemli bir artÔ÷Ôn olmadÔôÔ görülüyor ve oranÔn yüzde 22,1’de kaldÔôÔ
ifade ediliyor. 2010 AralÔktan yüzde 1,1 daha yüksek olan bu oranÔn
sayÔsal kar÷ÔlÔôÔ 2011 AralÔkta 5,5
milyon olarak belirleniyor. Bu bir yÔl
öncesinden 241 bin ki÷i daha fazla
i÷siz anlamÔna geliyor.
AB üyesi ülkeler arasÔndaki
önemli farklÔlÔklar devam ediyor:

Üye ülkelerin üçte ikisine yakÔnda
genç i÷sizlik oranÔ yüzde 20’nin üzerindeyken söz konusu oranÔn õspanya ve Yunanistan’da yüzde 50’ye yakÔn olduôu vurgulanÔyor. Bu oranÔn
Almanya, Avusturya ve Hollanda’da
yüzde 10’dan daha dü÷ük olduôu
ifade ediliyor.
Hali hazÔrdaki ekonomik görünüm i÷sizlik oranlarÔna ili÷kin gelecekteki beklentilerin olumsuz olacaôÔnÔ ortaya koyuyor. Üçüncü sektör
ve in÷aat sektöründeki istihdam öngörülerinin de karamsar olduôu dile
getiriliyor.
Özel istihdam bürolarÔ aracÔlÔôÔyla i÷çi kiralama faaliyetleri daha da
yava÷lamasÔna kar÷Ôn i÷e alma faaliyetleri, internet üzerinden artÔ÷ göstermeye devam eden emek talebi sayesinde olumlu seyrini sürdürüyor.
Yeniden yapÔlandÔrma faaliyetlerinin
Ocakta arttÔôÔ ve i÷ olanaklarÔ üzerinde açÔk olumsuz bir etki yarattÔôÔ
vurgulanÔyor.

Yüksek Vasćflćlćk Ąstihdam Olanaklarć Açćsćndan Hala Önemli

A

vrupa õ÷ OlanaklarÔ Gözlem
raporunun Ocak sayÔsÔna
göre, yüksek vasÔflÔlÔk istihdam
olanaklarÔna ula÷ma açÔsÔndan
önemini koruyor. AslÔnda, “profesyonel” gruplar içinde i÷ bulanlarÔn
oranÔnÔn 2011’in ikinci çeyreôinde yüzde 34 arttÔôÔ vurgulanÔyor.
õ÷ arayÔp “yasama organlarÔnda,
kÔdemli yönetici ve müdür konumunda” i÷ bulanlarÔn sayÔsÔnÔn ise
yüzde 25 oranÔnda artÔ÷ gösterdiôi
dile getiriliyor.
Kamu sektöründeki emek talebinin son dönemlerde gerileme eôilimi içinde olduôuna ili÷kin veriler
bulunuyor. Özel istihdam bürolarÔ

aracÔlÔôÔyla geçici i÷çi kiralama sistemi üzerinden saôlanan i÷ olanaklarÔna ili÷kin güncel veriler, emek
talebinin 2011 Temmuzdan beri
dü÷tüôünü ortaya koyuyor. õ÷ olanaklarÔndaki en büyük artÔ÷Ôn yüzde 39 ile imalat sektöründe, yüzde
26 ile ticaret ve onarÔm/bakÔm sektöründe olduôu belirtiliyor.
Raporun Avrupa’da i÷ arayan
gençlerin i÷ bulma fÔrsatlarÔyla ilgili konulara ayrÔlan özel bir bölümü a÷aôÔdaki bulgularÔ ortaya
koyuyor:
O

Yüksek i÷sizlik oranÔna raômen 20 milyon genç kadÔn
ve erkek yeni bir i÷ buldu.

2010’da i÷ bulanlarÔn yüzde
48’i gençlerden olu÷uyordu.
Bu durum büyük oranda
emek piyasasÔndaki hareketliliôe (yeni i÷e girenler, i÷
deôi÷tirenler) baôlÔydÔ.
O

õ÷ arayÔp bulan gençlerin
oranÔnÔn yüksek vasÔflÔ (profesyonel) i÷ler ve hizmetler
sektöründe
(bankacÔlÔk,
hizmet ve satÔ÷ i÷çileri) daha
yüksek olduôu tespit edilirken, gençlerin fabrika i÷çiliôi, makine operatörlüôü gibi
zanaat ve ticaretle baôlantÔlÔ
geleneksel meslek gruplarÔnda istihdamÔnÔn daha sÔnÔrlÔ olduôu belirtiliyor.

Güven SAVUL
guvensavul@turkis.org.tr

AB Yeterli, Güvenli ve Sürdürülebilir
Emekli Aylćklarć Ąçin Planlar Hazćrlćyor

A

vrupa Komisyonu yeterli, güvenli ve sürdürülebilir emekli aylÔklarÔyla ilgili Beyaz Belgeyi yayÔmladÔ.
Söz konusu belgede, AB ve üye
ülkeler emeklilik sistemiyle ilgili
kar÷Ôla÷Ôlan sorunlarÔn çözümünde
nasÔl bir yöntem izleneceôi inceleniyor. Belgede -çalÔ÷ma dönemiyle
emeklilik dönemi arasÔnda daha iyi
bir dengenin saôlanmasÔna, ba÷ka bir
üye ülkeye ta÷Ônan ki÷inin emeklilik

haklarÔnÔn korunmasÔna, insanlarÔn
daha fazla tasarruf etmelerine yardÔm edip emekli aylÔklarÔyla ilgili verilen taahhütlerin yerine getirilmesine ve insanlarÔn emeklilik dönemine
ili÷kin beklentilerini elde etmesine,
öncülük edecek niteliôe sahip- çalÔ÷abilecek durumda olanlar için düzgün ko÷ullarÔn yaratÔlmasÔna yardÔm
edecek bir dizi giri÷imin ba÷latÔlmasÔ
gerektiôinden söz ediliyor.

Beyaz Belge’de özellikle ÷u konulara ili÷kin önerilerde bulunulduôu
belirtiliyor:
O

O

Avrupa ĄĆ Hareketliliăi Bülteni
Avrupa õ÷ Hareketliliôi Bülteninin Ocak sayÔsÔna göre EURES internet sayfasÔnda iyi fÔrsatlar sunan i÷ olanaklarÔ yer alÔyor:
O

Mimarlar, mühendisler ve ilgili alanlardaki profesyoneller

O

Bilgisayar programcÔlarÔ

O

Emlak deôerleme uzmanlarÔ ve bu alanla ilgilenenler

O

Büro memuru

O

Fiziki ve mühendislik bilimi teknisyenleri

O

O

Bültenin aynÔ sayÔsÔnda, EURES internet sayfasÔnda zirvedeki be÷ i÷in
listesi yer aldÔ. Ocak ayÔ itibariyle bu i÷ler a÷aôÔdaki gibi sÔralanÔyor:
1. Finans ve satÔ÷la ilgili profesyoneller: Almanya’da 29 bin 400,
Fransa’da 3 bin 400, Belçika’da 3 bin i÷ olanaôÔ.
2. Elektrik ve elektronik malzeme tesisatçÔ ve teknisyenleri:
Almanya’da 25 bin 100, õngiltere’de 10 bin 100, Belçika’da 1500
i÷ olanaôÔ.
3. Modern saôlÔk hizmetleriyle ilgili profesyoneller: õngiltere’de
22 bin 500, Almanya’da 10 bin, Belçika’da 3 bin 500 i÷ olanaôÔ.

O

4. Yönetim i÷leriyle ilgili profesyoneller: õngiltere’de 16 bin 900,
Almanya’da 8 bin 500, Belçika’da 5 bin 800 i÷ olanaôÔ.
5. Makine teknisyen ve tesisatçÔlarÔ: Almanya’da 25 bin, Belçika’da
4 bin 400, õngiltere’de 3 bin 500 i÷ olanaôÔ.
Avrupa õ÷ OlanaklarÔ Gözlem raporu, Avrupa i÷ olanaklarÔ piyasasÔndaki son geli÷meleri deôerlendirme fÔrsatÔ sunuyor. Avrupa õ÷ OlanaklarÔ Bülteni EURES internet sayfasÔnda ulusal kamusal istihdam
hizmetleri birimi tarafÔndan yayÔmlanan i÷ olanaklarÔnÔn çözümlenmesine odaklanÔyor. Bu iki bülten, 2020 Avrupa Stratejisi kapsamÔnda
ba÷latÔlan ‘Yeni vasÔflar ve i÷ler için bir gündem’ giri÷imi çerçevesinde
dört ayda bir yayÔmlanÔyor.

O

Ya÷lÔ i÷çilerin, Avrupa Sosyal
Fonu kullanÔlarak çalÔ÷ma ya÷amÔna devam etmelerini saôlayacak ko÷ullarÔn yaratÔlmasÔ
açÔsÔndan sosyal taraflar beraber çalÔ÷malÔ;
Özel emeklilik uygulamalarÔ
geli÷tirilmeli. Bu, sosyal taraflarÔn te÷vik edilmesi, üye
ülkelerin vergi diôer te÷vikleri optimize hale getirmesinin
desteklenmesi aracÔlÔôÔyla saôlanmalÔ.
Ek emekli aylÔôÔ planlarÔnÔn
güvencesi geni÷letilmeli. Bu,
Mesleki Emeklilik Önlemleri
Kurumu yönetmeliôinin revizyonu aracÔlÔôÔyla saôlanmalÔ.
Ek emeklilik aylÔklarÔ, i÷gücünün hareketliliôi (mobilitesi)
ile uyumla hale getirilmeli.
Bu, hareketli (mobil) i÷çilerin
emeklilik haklarÔnÔ koruyacak
kanuni düzenleme ve AB genelinde kurulacak bir emeklilik izleme hizmeti sistemi aracÔlÔôÔyla saôlanmalÔ.
Daha uzun süreli çalÔ÷ma ya÷amÔ için üye ülkeler cesaretlendirilmeli. Bu, ya÷am beklentisiyle emeklilik ya÷Ô arasÔndaki
baôlantÔnÔn kurulmasÔ, erken
emeklilik olanaklarÔnÔn sÔnÔrlandÔrÔlmasÔ ve kadÔn erkek
arasÔndaki açÔôÔn kapatÔlmasÔ
sayesinde gerçekle÷tirilmeli.
Emekli aylÔklarÔnÔn yeterliliôi,
sürdürülebilirliôi ve güvenliôi
denetlenmeye devam etmeli;
üye ülkelerdeki emeklilik reformlarÔ desteklenmeli.
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Genel Saălćk Sigortasćnćn
Yansćmalarć
Namćk TAN
TÜRK-Ąą AraĆtćrma Müdür Yardćmcćsć
namiktan@turkis.org.tr

1

Ocak 2012 itibariyle yürürlüôe giren genel saôlÔk sigortasÔ
yükümlülükleri, öncelikle her
hangi bir sosyal güvencesi olmayanlar ile ye÷il kart sahiplerini yakÔndan
ilgilendirmi÷tir. Genel saôlÔk sigortasÔ sistemi her bir bireyi kapsama
almÔ÷ ve sisteme tescili olmayanlara
süre verilerek önemli yükümlülükler getirilmi÷tir.
Sosyal güvencesi olmayanlar ile
kÔsmi süreli veya çaôrÔ üzerine çalÔ÷anlarÔn genel saôlÔk sigortasÔ priminin ödenmesinde ölçütler belirlenmi÷tir. Buna göre, bu kapsamda
olanlarÔn genel saôlÔk sigortasÔ primlerinin ödenmesini, gelir testi sonuçlarÔna göre devletin veya aileden
bir ki÷inin üstlenmesi gerekecektir.

2012 yÔlÔ birinci altÔ ayda yapÔlan
gelir testi sonucunda;
O

O

O

O

Hanede ki÷i ba÷Ôna dü÷en aylÔk gelir tutar, asgari ücretin
üçte birinden (295.50 lira) az
çÔkarsa, genel saôlÔk sigortasÔ primleri devlet tarafÔndan
ödenecektir.
Hanede ki÷i ba÷Ôna aylÔk gelir
tutar, 295.50 lira ile 886.50
lira arasÔnda çÔkmasÔ durumunda, genel saôlÔk sigortasÔ
primi aylÔk 35.46 lira,
Hanede ki÷i ba÷Ôna gelir
886.50 lira ile 1773 lira arasÔnda çÔkmasÔ durumunda genel saôlÔk sigortasÔ primi aylÔk
106.38 lira,
Hanede ki÷i ba÷Ôna gelir 1773
liradan fazla çÔkmasÔ durumunda genel saôlÔk sigortasÔ
primi aylÔk 216.76 lira.

Genel saôlÔk sigortasÔ tescili yapÔlan ki÷i tarafÔndan ödenecektir.

Genel Saäl×k Sigortas×nda
Bilinmesi Gereken Yükümlülükler
1. Sosyal güvencesi olmayanlar: Sosyal güvenlik kurulu÷larÔna kayÔtlarÔ olmayanlar,
Ocak 2012 sonuna kadar
ikamet ettikleri il veya ilçelerdeki Sosyal YardÔm ve
DayanÔ÷ma VakÔflarÔna müracaat ederek gelir testi isteôinde bulunacaklardÔr. Gelir
testi yaptÔrmayanlar iki asgari
ücret tutarÔnda gelire sahipmi÷ gibi deôerlendirilecek ve
212.76 TL genel saôlÔk sigortasÔ primi ödemekle yükümlü
sayÔlacaktÔr. Bu bakÔmdan,
sosyal güvencesi olmayanlarÔn Ocak 2012 sonuna kadar
gelir testini yaptÔrmalarÔ son
derece önemlidir. Hanede
ki÷i ba÷Ôna dü÷en gelir, asgari
ücretin üçte birinden az olmasÔ durumunda, genel saôlÔk sigortasÔ primleri devlet
tarafÔndan kar÷ÔlanacaktÔr.

ko÷ulu aranmaksÔzÔn) bu
Kanun gereôince de bakmakla yükümlü olunan
ki÷i sayÔlacaktÔr. Ancak,
durumlarÔnda
deôi÷iklik olduôunda (evlenme,
bo÷anma, i÷e girme, i÷ten çÔkma) saôlÔk hizmetlerinden yararlanma
ko÷ullarÔ bu Kanun hükümlerine göre yeniden
belirlenir. KÔz çocuklarÔnÔn durum deôi÷ikliklerinin ortadan kalkmasÔ
halinde, bu ki÷iler tekrar
ilgili kanunlarÔna göre
bakmakla yükümlü olunan ki÷i sayÔlacaktÔr.

2. Yeçil kart sahibi olanlar:
KartlarÔndaki vizeleri dolana
kadar bir i÷lem yapÔlmayacaktÔr. Ye÷il kart sahibi olanlarÔn
vizeleri dolduôu tarihten sonraki bir ay içerisinde Sosyal
YardÔmla÷ma ve DayanÔ÷ma
VakfÔna müracaat etmeleri bir
zorunluluk olduôundan, gelir
testi ara÷tÔrmasÔnÔ istemeleri
ve buna göre i÷lem yaptÔrmalarÔ gerekmektedir. Hanede
ki÷i ba÷Ôna dü÷en gelir, asgari
ücretin üçte birinden az olmasÔ durumunda, genel saôlÔk sigortasÔ primleri devlet
tarafÔndan kar÷ÔlanacaktÔr.
3. K×z çocuklar×:
a) 5510 sayÔlÔ Sosyal Sigortalar ve Genel SaôlÔk SigortasÔ Kanunu’nun yürürlüôe girdiôi tarihte (1 Ekim
2008) ilgili kanunlarÔ gereôi bakmakla yükümlü
olunan kÔz çocuklarÔ (ya÷

b) 1 Ekim 2008 sonrasÔnda
ilk defa genel saôlÔk sigortasÔndan yararlanan kÔz
çocuklarÔ, erkek çocuklarÔ
ile aynÔ statüye baôlanmÔ÷, eôitim görmemesi
durumunda 18 ya÷ÔnÔ doldurmasÔ ile birlikte anne
ve babasÔ üzerinden saôlÔk
yardÔmÔ almasÔna son veriliyor ve genel saôlÔk primi ödenmesi getiriliyor.
1 Ekim 2008 sonrasÔ ilk
defa anne ve babasÔ üzerinden saôlÔk yardÔmÔ alan
kÔz ve erkek çocuklarÔn
eôitimlerine devam etmesi durumunda lise eôitimi
için 20 ya÷, yüksek öôretim eôitimi için 25 ya÷a
kadar bakmakla yükümlü
ki÷iler olarak deôerlendiriliyor.
4. K×smi Süreli Çal×çanlar:
4857 sayÔlÔ õ÷ Kanunu’nun 13
ve 14 üncü maddelerine göre
kÔsmi süreli veya çaôrÔ üzerine yada ev hizmetlerinde 30
günden az çalÔ÷ÔlmasÔ durumunda, sigortalÔlarÔn tercih
edeceôi iki seçenek bulunmaktadÔr:
a) Eksik günlerin isteôe baôlÔ
sigorta ile tamamlanabilir.
Böylece, eksik günlerin

emeklilik ve genel saôlÔk
sigortasÔ primleri birlikte
ödendiôinden, gelir testine ba÷vurulmayacaktÔr.
Söz konusu primler, asgari ücret üzerinden de
ödenebilir ve emeklilikte
aranan prim gün sayÔsÔna
katkÔ da saôlanmÔ÷ olunur.
b) õsteôe baôlÔ sigorta ile
eksik günlerin tamamlanmamasÔ
durumunda, genel saôlÔk sigortasÔ
priminin ödenmesi gelir
testine göre belirleneceôinden, sosyal dayanÔ÷ma
ve sosyal yardÔmla÷ma
vakfÔna ba÷vurulmasÔ da
bir zorunluluktur. Hanede ki÷i ba÷Ôna dü÷en gelir,
asgari ücretin üçte birinden az olmasÔ durumunda, genel saôlÔk sigortasÔ
primleri devlet tarafÔndan
kar÷ÔlanacaktÔr. Hanede
ki÷i ba÷Ôna gelir, asgari
ücretin üçte birinden fazla ise, sigortalÔ tarafÔndan
genel saôlÔk sigortasÔ primi ödenecektir.
5. åçsizlik Sigortas×: õ÷siz kalan
sigortalÔlar, i÷sizlik ödeneôine hak kazanmÔ÷sa, ödeneôin
sona erdiôi tarihten itibaren
bir ay içerisinde sosyal dayanÔ÷ma ve yardÔmla÷ma vakfÔna ba÷vurmak durumundadÔr. õ÷sizlik ödeneôine hak
kazanamayan i÷ten çÔkarÔlan
sigortalÔlar ise, son bir yÔl içerisinde 90 gün primlerinin
olmasÔ durumunda, 10+90
günün bitiminden itibaren
bir ay içerisinde sosyal dayanÔ÷ma ve sosyal yardÔmla÷ma
vakfÔna ba÷vurmalarÔ da bir
zorunluluktur. Hanede ki÷i
ba÷Ôna dü÷en gelir, asgari ücretin üçte birinden az olmasÔ
durumunda, genel saôlÔk sigortasÔ primleri devlet tarafÔndan kar÷ÔlanacaktÔr.
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OECD Verileri Ąle Türkiye
UgraĆ GÖK
TÜRK-Ąą DćĆ ĄliĆkiler Uzmanć
intdept@turkis.org.tr

Ü

lkemizin sahip olduôu kaynak ve olanaklarÔn en verimli biçimde deôerlendirilmesi sürdürülebilir ekonomik ve
sosyal kalkÔnmanÔn saôlanabilmesi
açÔsÔndan önem ta÷ÔmaktadÔr. Küreselle÷me ve ya÷anan ekonomik
krizin ardÔndan ortaya çÔkan tablo
deôerlendirildiôinde ve ülkemizde
sürdürülen çalÔ÷malar diôer ülkelerle
kÔyaslandÔôÔnda daha anlamlÔ sonuçlar elde edilebilecek ve gelecek çalÔ÷malara daha iyi yön verilebilecektir.
Ülkenin içinde bulunduôu ÷artlarÔn
belirli bir zaman aralÔôÔnda gösterdiôi geli÷me ve deôi÷imin yanÔ sÔra, bel-

ki de daha da önemlisi, diôer ülkeler
kar÷ÔsÔndaki durumu olmaktadÔr.
OECD’nin “Factbook 2012” ba÷lÔklÔ çalÔ÷masÔ içinde yer alan veriler;
nüfustan makro ekonomik eôilimlere, eôitimden saôlÔôa, enerjiden ya÷am süresine, fiyat geli÷melerinden
i÷gücü piyasalarÔna kadar birçok
alanda “durum tespiti” yapmaya
olanak saôlamaktadÔr. Söz konusu
çalÔ÷mada ana hatlarÔyla a÷aôÔdaki
tespitler yer almaktadÔr.
O

Türkiye, 2010 yÔlÔ itibariyle
Amerika, Japonya, Meksika ve
Almanya’dan sonra 76.936.000
olan toplam nüfusu ile OECD
ülkeleri arasÔnda en kalabalÔk
be÷inci ülkedir. AB üyesi ülkeler içinde ise Almanya’dan
sonraki en kalabalÔk ülkedir.
2020 yÔlÔnda 85.950.000 ile AB

içerisinde ilk sÔrayÔ alacaôÔ tahmin edilmektedir.
O

O

Türkiye, 2009 yÔlÔ OECD verilerine göre, ki÷i ba÷Ôna dü÷en
14.218 USD milli gelir ile son
sÔrada yer almaktadÔr. OECD
ortalamasÔ aynÔ yÔl itibariye
33.023 USD’dir.
Tüketici fiyatlarÔ endeksi, tüm
kalemler dikkate alÔndÔôÔnda
2010 yÔlÔ itibarÔ ile Türkiye’de
yüzde 8.6 oranÔnda artÔ÷ göstermi÷tir. AynÔ yÔl OECD ortalamasÔ yüzde 1.9 oranÔndadÔr.
Sadece gÔda fiyatlarÔ dikkate
alÔndÔôÔnda bu oran yüzde
10.6 olmu÷tur, OECD ortalamasÔ ise yüzde 1.2 oranÔndadÔr. Bu rakamlarla Türkiye,
OECD ülkeleri içerisinde en
fazla artÔ÷a sahip ülke konu-

Estonya’dadÔr. Türkiye’de bu
oran yüzde 10.6’dÔr. õ÷gücüne
dahil olan Türk erkeklerinde
i÷sizlik oranÔ yüzde 10.4 iken
bu oran Türk kadÔnlarÔnda
yüzde 11.4’dür.

için yüzde 66.7’yi gösterirken
kadÔnlar için yüzde 26.2’dir.
Türkiye bu oranla OECD ülkeleri arasÔnda en dü÷ük kadÔn istihdamÔna sahip ülkedir.
O

O

mundadÔr. Enerji fiyatlarÔ açÔsÔndan tüketici fiyatlarÔndaki
artÔ÷ oranÔ yüzde 10.5’dir.
Türkiye bu oranla en fazla
artÔ÷ gösteren 9. ülke olmu÷tur. 2010 yÔlÔna kadar geçen
üç yÔllÔk süre içerisinde yÔllÔk
enflasyon Türkiye, Meksika,
Macaristan ve õzlanda dÔ÷Ônda
kalan OECD ülkelerinde yüzde 4.5’in altÔnda olmu÷tur.
O

O

OECD üyesi ülkeler arasÔnda nükleer enerji kullanarak
elektrik üreten 18 ülke (Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti,
Finlandiya, Fransa, Almanya,
Macaristan, Japonya, Kore,
Meksika, Hollanda, Slovakya
Cumhuriyeti, Slovenya, õspanya, õsveç, õsviçre, õngiltere,
ABD) bulunmaktadÔr.
Türkiye çalÔ÷ma ya÷Ôndaki
nüfusun istihdam oranÔ konusunda OECD üyesi ülkeler
içinde en dü÷ük orana sahip
ülkedir. 2010 yÔlÔ itibariyle
Türkiye’de toplam istihdam
oranÔ yüzde 46.3’dür. 2010
yÔlÔ OECD verileri erkekler

O

O

O

Bu konuda Türkiye açÔsÔndan
önemli ba÷ka bir 2010 yÔlÔ
verisi de 55-64 ya÷ arasÔnda
ve istihdamda olan ki÷ilerle
ilgilidir. Türkiye 55-64 ya÷
aralÔôÔnda istihdamda olanlar
açÔsÔndan yüzde 29.6 ile en
dü÷ük orana sahip ülkedir.
Toplam istihdam içerisinde
yarÔ zamanlÔ çalÔ÷anlar deôerlendirildiôinde; OECD 2010
verilerine göre Türkiye, yüzde 11.5 ile Macaristan, Slovak
Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Polonya, Yunanistan, Portekiz, Slovenya ve
Kore’nin üzerinde yer almaktadÔr.
Yine 2010 yÔlÔ OECD verilerine göre, toplam istihdam içerisinde kendi nam ve hesabÔna
çalÔ÷anlar bakÔmÔndan Türkiye son yÔllarda dü÷ü÷ gösterse
de yüzde 39.1 ile en üst sÔrada
yer alÔyor. Kendi nam ve hesabÔna çalÔ÷anlar grubu içerisinde kadÔnlarÔn erkeklerden
fazla olduôu sadece iki ülke
var; Türkiye (yüzde 49.3) ve
Meksika.
OECD 2010 yÔlÔ verilerine
göre, Türkiye’de bir çalÔ÷an
yÔlda 1877 saat çalÔ÷Ôyor. Bu
rakamla Türk i÷çisi, Kore, öili,
Çek Cumhuriyeti, Polonya,
Estonya, Macaristan i÷çisinin
ardÔndan OECD içerisinde en
fazla çalÔ÷an 7. i÷çidir.
õ÷sizlik oranÔ OECD üyesi ülkeler ortalamasÔ olarak
2010 yÔlÔnda artarak yüzde
8.6 olmu÷tur. En dü÷ük i÷sizlik oranlarÔ yüzde 3,5 ile
Norveç’te ve yüzde 3.7 ile
Kore’dedir. En yüksek i÷sizlik oranÔ ise yüzde 20.1 ile
õspanya’da ve yüzde 16.8 ile

O

O

O

O

Ancak 2010 yÔlÔ için toplam
istihdam içinde uzun dönemli
(12 ay ve daha fazla) i÷sizlik
verilerine göre, OECD ortalamasÔ yüzde 32,4’dür. Bu oran
Türkiye’de yüzde 28.6’dÔr.
OECD 2009 yÔlÔ verilerine göre
15-19 ya÷ aralÔôÔnda eôitim ve
istihdamda olmayan gençler
açÔsÔndan Türkiye yüzde 28.7
ile ilk sÔrada yer almaktadÔr.
20-24 ya÷ grubu arasÔnda yine
ilk sÔrada yer alan Türkiye’de
bu oran yüzde 46.1’dir.
OECD 2009 yÔlÔ verilerine
göre en kÔsa ya÷am beklentisi
olan 73.8 yÔl ile Türk’lerdir.
Bu oran kadÔnlarda 76.1 iken
erkeklerde 71.5 yÔldÔr. AyrÔca,
Türkiye alkol kullanÔmÔnda
son sÔralarda ve sigara tüketiminde ilk sÔralarda yer almaktadÔr. Her bin ki÷iye dü÷en
doktor ve hem÷ire açÔsÔndan
da Türkiye yine son sÔralarda
yer almaktadÔr.
OECD 2009 yÔlÔ verilerine
göre, Türkiye’de doôan her
bin bebekten 13.1’i ölürken,
OECD ülkelerinde ortalama
bin bebekten 4.4’ü ölümle
sonuçlanmaktadÔr.
Türkiye bu oranla binde 14.7 olan
Meksika’dan sonra sondan
ikinci sÔrada yer almaktadÔr.

OECD Ülkeleri: Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya,
Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, õspanya,
Yunanistan, õzlanda, õrlanda, õtalya,
õsveç, õsviçre, Türkiye, õngiltere,
ABD, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Macaristan, Meksika, Japonya, Yeni Zelanda, Polonya,
Portekiz, Slovakya, Slovenya, Güney
Kore, öili.
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OECD Kaynaklarćna Göre Türkiye
O

ECD’nin “Daha õyi Ya÷am õçin
Daha õyi Politikalar” ba÷lÔklÔ 2011 yÔllÔôÔnda ülkelerden bazÔ
manzaralara yer verildi. YÔllÔktaki
verilere göre Türkiye’de,
O

O

O

O
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O

O

O

GSYõH 1960-2009 yÔllarÔ arasÔnda yüzde 726 arttÔ,
õ÷sizlik oranÔ 1960 yÔlÔnda
yüzde 9,5 iken 2009 yÔlÔnda
yüzde 14 oldu,
KadÔnlarÔn i÷gücüne katÔlÔmÔ
1960-2009 yÔllarÔ arasÔnda
1.9 puan azalarak yüzde 27,6
oldu,
Nüfus
1960-2009
yÔllarÔ
arasÔnda yüzde 176 artarak
75.643.000 oldu,
Nüfusa göre yoksulluk oranÔ
2009 yÔlÔnda yüzde 17,5 oldu,
GSYõH’dan saôlÔôa ayrÔlan pay
1960-2009 arasÔnda 3.8 puan
artarak yüzde 6 oldu,
Kendi nam ve hesabÔna çalÔ÷anlarÔn toplam istihdam içerisindeki payÔ 1960-2009 yÔllarÔ arasÔnda 22 puan azalarak
yüzde 39 oldu,
õ÷çi ba÷Ôna yÔllÔk çalÔ÷ma saati 1960-2009 yÔllarÔ arasÔnda
168 azalarak 1918 oldu.

Genelde 1960 ile 2009 verilerine göre kar÷Ôla÷tÔrmalarÔn yer aldÔôÔ Türkiye ile ilgili bölümde 2009
yÔlÔnÔn ikinci çeyreôinden itibaren
ba÷layan iyile÷menin 2010 yÔlÔnda
da güçlü bir ÷ekilde devam ettiôi
ifade ediliyor. Kriz sonrasÔ ihracatÔn
ve tüketimin canlanmasÔ ile 2011
ve 2012 yÔllarÔnda GSYõH artÔ÷ÔnÔn
yüzde 5’in üzerinde seyredeceôi öngörülüyor. Türkiye’nin en az altÔ ay
i÷siz olan kadÔn ve gençleri istihdam
eden i÷verenden ilk be÷ yÔllÔk sosyal
katkÔlardan vazgeçtiôi belirtiliyor.

AR&GE harcamalarÔnda Türkiye ve Portekiz’in 1990’larÔn ortasÔndan itibaren en hÔzlÔ artÔ÷Ô
gösterdiôi (her iki ülkede de yÔllÔk
ortalama yüzde 10’un üzerinde)
kaydediliyor. Ya÷am süresi açÔsÔndan Türkiye’nin OECD ülkeleri arasÔnda 73.6 ile son sÔrada yer
aldÔôÔ, ancak 1960’lardan sonra

hÔzla ilerleyerek diôer OECD ülkelerini yakaladÔôÔ ifade ediliyor.
Türkiye’deki bebek ölüm oranÔnÔn;
dramatik dü÷ü÷e raômen, yüzde
4.7 olan OECD ortalamasÔnÔn dört
katÔndan fazla olduôu belirtiliyor.
Ki÷i ba÷Ôna dü÷en doktor miktarÔ
açÔsÔndan ise Türkiye OECD ülkeleri arasÔnda son sÔrada yer alÔyor.

Yunanistan’a Sendikal BakćĆ

Y

unanistan’da ya÷anan geli÷melerin ardÔndan ETUC Genel Sekreteri Bernadette Segol,
14 öubat 2012 günü, Yunanistan
õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu GSEE Ba÷kanÔ Yannis Panagopoulos ile bulu÷mak üzere
Yunanistan’a gitti.
Segol, ILO ve Avrupa Parlamentosuna yapÔlan ba÷vurular
da dahil olmak üzere Avrupa ve
UluslararasÔ düzeyde GSEE’nin
giri÷imleri hakkÔnda bilgi aldÔ.
GSEE Ba÷kanÔ Segol’e, Avrupa
Parlamentosu Ba÷kanÔ Martin
Schultz’a bir mektup gönderdiôini ve Antla÷malar ve Temel
Haklar öartÔnda yer alan temel
ilkeleri tahrip eden önlemlere
kar÷Ô acil giri÷imde bulunmasÔnÔ
istediôini ifade etti.
Segol, yeni paketin yÔkÔcÔ
ekonomik ve sosyal etkileri olduôunu, çalÔ÷ma hayatÔ ile ilgili kurumlarÔ tasfiye ettiôini, toplu pazarlÔk sistemini kökünden söküp
attÔôÔnÔ, çalÔ÷anlarÔ sosyal korumadan mahrum bÔraktÔôÔnÔ, asgari ücreti yüzde 22 dü÷ürdüôünü
(yeni i÷e girenler/genç i÷çiler için
yüzde 32), devleti ve tamamlayÔcÔ
emeklilik ödeneklerini azalttÔôÔnÔ, binlerce kamu sektörü i÷çisi-

nin geçici olarak i÷ine son verdiôini, devlet varlÔklarÔnÔn satÔ÷ÔnÔ
öngördüôünü ve ekonomiyi daha
büyük bir daralmanÔn içine sürüklediôini, bu durumun sosyal
bütünlüôü test ettiôini söyledi.
Bu nedenlerle, yeni paketin
kabul edilemeyeceôini belirten
Segol, planÔn YunanlÔlara gelecek ve ekonomik iyile÷me çerçevesinde bir perspektif sunmadÔôÔnÔ ifade etti. Sosyal taraflarÔn,
çalÔ÷ma hayatÔna ili÷kin temel
kurumlarÔn korunmasÔ konusunda anla÷tÔklarÔnÔ, ücretleri
baskÔlamanÔn ve i÷gücü piyasalarÔnÔ düzensizle÷tirmenin rekabeti arttÔrmayacaôÔ konusunda
ortakla÷tÔklarÔnÔ, ancak bunun
açÔk bir ÷ekilde görmezden gelindiôini belirtti. Yunanistan’a
dayatÔlan ve sürdürülmesi mümkün olmayan ekonomik ve sosyal
durumun AB ilke ve deôerlerine
saygÔ konusunda da ciddi sorunlar yarattÔôÔnÔ vurguladÔ.
Segol endi÷elerini dile getirdikten sonra çalÔ÷anlarÔn hak ve
gelirlerini korumak için gerçekle÷tireceôi bütün eylemlerde ve
Avrupa Parlamentosu ile ilgili
giri÷iminde ETUC’un GSEE’nin
yanÔnda olacaôÔnÔ açÔkladÔ.

UăraĆ GÖK
intdept@turkis.org.tr

ETUC-Avrupa Eylem Günü
29

öubat 2012 günü Avrupa
çalÔ÷anlarÔ kemer sÔkma politikalarÔnÔn i÷e yaramadÔôÔnÔ ifade
ederek, artÔk bu uygulamalara bir
son verilmesi gerektiôini söylediler. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu yayÔnladÔôÔ bildiride, kemer
sÔkma politikalarÔnÔn durumu daha
da aôÔrla÷tÔrdÔôÔnÔ, sosyal açÔdan büyük hasara neden olduôunu belirtti.
Avrupa istatistiklerine göre ba÷ta
gençler arasÔnda olmak üzere i÷sizliôin rekor düzeye ula÷tÔôÔnÔ ve her
iki gençten birisinin i÷siz olduôunu
vurguladÔ.
AyrÔca, 115 milyon ki÷inin, bir
ba÷ka ifadeyle toplumun yüzde
23’ünün yoksulluk ve sosyal dÔ÷lanma ile kar÷Ô kar÷Ôya olduôu ifade edilen bildiride reddedilen uygulamalar
a÷aôÔdaki ÷ekilde sÔralandÔ;
O

O

Ücretleri dü÷ürmek için yapÔlan baskÔlar,
Sosyal korumanÔn tahrip edilmesi,

O

O

O

O
O

O

õ÷gücü piyasalarÔnÔn daha fazla esnekle÷tirilmesi,
Kamu hizmetlerinin özelle÷tirilmesi,
Emekli aylÔklarÔnÔn dü÷ürülmesi,

O

Sosyal dÔ÷lanma

O

Toplu pazarlÔk ve sosyal diyalogun çözülmesi

O

Finans dünyasÔ ve spekülatörler çiziksiz kurtulurken, çalÔ÷anlarÔn sorumlu olmadÔklarÔ
krizin bedelini çok aôÔr bir
÷ekilde ödemesi.

ETUC’un önerdiôi politikalar ise
yatÔrÔm ve sürdürülebilir büyümeye
öncelik verilmesi, e÷itsizlikle mücadele, kaliteli i÷ler ve sosyal adalet
oldu. Öneriler bildiride a÷aôÔdaki ÷ekilde yer aldÔ;
O

O

Kaliteli i÷ler için Avrupa iyile÷tirme ve yatÔrÔm planÔ,

O

O

O

O

O

Dü÷ük karbon, ye÷il ekonomi
ve i÷ ve büyüme yaratacak geleceôin sektörlerine dönü÷en
dinamik bir Avrupa sanayi politikasÔ,
Uzun vadede bütçe dengesinde
restorasyon,
Gençler için kaliteli i÷ garantisi,
Avrupa tahvilleri ile borçlarÔn
birle÷tirilmesi,
AynÔ zamanda yatÔrÔm politikalarÔnÔ da destekleyecek olan
mali i÷lemler vergisi,
Sosyal haklar ve ücretlerin
azaltÔlmasÔna kar÷Ô yoôunla÷tÔrÔlmÔ÷ mücadele,
öirketler için minimum vergi
ile vergi tabanÔnÔn düzenlenmesi,
Temel sosyal haklarÔn garanti
altÔna alÔnmasÔ ve saygÔ duyulmasÔ,
Vergi kaçÔranlara ve vergi hilelerine kar÷Ô mücadele.
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Burak EKMEKÇĄOĂLU
TÜRK-Ąą DćĆ ĄliĆkiler Uzmanć
intdept@turkis.org.tr
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unanistan’Ôn en azÔndan AB
içerisinde kalmaya devam ettiôi sürece, ülkede i÷çi haklarÔ ve gelirler, mali açÔdan geleceôine
yön vermekte olan ‘Troika’nÔn sonsuz taleplerinden müte÷ekkil dipsiz
bir kuyuya itilmi÷ vaziyette. Bunu
Yunanistan sendikalarÔ da dile getiriyor. Üstelik Yunanistan’daki mevcut
hükümetin Troyka’nÔn (Avrupa Komisyonu, UluslararasÔ Para Fonu ve
Avrupa Merkez BankasÔ) söz konusu
taleplerine ili÷kin itaatkâr duru÷u da
Yunan i÷çilerin Avrupa’da var olan
sosyal ve siyasi medeniyetin dÔ÷Ôna
sürülmesinde etkin rol oynuyor.
‘IMF tipi yapÔsal reformlar’ olarak adlandÔrÔlabilecek ardÔl devirler
÷eklinde uygulanan kemer sÔkma

politikalarÔ ile vergi artÔ÷larÔ Yunan
i÷çisi ve emeklisini adeta soyup, soôana çevirdi; onlarÔ haklarÔndan ve
gelirlerinden yoksun bÔraktÔ.
Geçtiôimiz yÔlÔn Temmuz ayÔnda
Yunan hükümeti Troika’nÔn ücretler ve sosyal haklara ili÷kin asgari
ko÷ullarÔ belirleyen Ulusal Toplu
Emek Sözle÷mesinin laôvedilmesi
konusundaki talebini resmi olarak
onayladÔ. Hükümet kanadÔndan konuya ili÷kin yapÔlan açÔklamada gafil
avlandÔklarÔ söz konusu kurulu÷larla
daha önce yaptÔklarÔ görü÷melerde
böyle bir durumun gündeme gelmediôi kaydedildi. Hükümet açÔklamasÔnda sözü geçen talebin sözüm
ona ÇalÔ÷ma BakanÔnÔn ofisine elektronik posta olarak iletildiôini ifade
etti. Söz konusu elektronik postada
hükümetin yasamaya dair bir takÔm
adÔmlar atmasÔ gerektiôi, bunu yaparken de sosyal ortaklarÔn uzla÷Ô
göstermeyeceôi ulusal toplu sözle÷menin Ôskartaya çÔkartÔlmasÔnÔn ÷art
olduôu gibi ifadelerin yer aldÔôÔ daha
sonradan basÔna sÔzdÔ.

Elbette ki burada dü÷ünce, özel
sektörde bireysel pazarlÔklar üzerinden emeôin maliyetinin azaltÔlmasÔydÔ. Hükümetin bu taleplere itaat
etmede dü÷eceôi en ufak bir hata ise
mali yardÔm paketlerinin ‘Troika’ tarafÔndan serbest bÔrakÔlmamasÔ anlamÔna geliyor.
Ulusal Toplu Emek Sözle÷mesi
Yunanistan AnayasasÔnda yer almaktadÔr. Ülkedeki i÷veren örgütleri de
aôÔz birliôi yapmÔ÷çasÔna konu hakkÔnda velvele yaparak daha önce hiç
kullanmadÔklarÔ kadar sert bir dille
Ulusal Toplu Sözle÷meye olan muhalefetlerini haykÔrÔyorlar. Ancak,
Yunanistan’Ôn rekabet gücündeki
dü÷ü÷ün emek maliyetinden ziyade
ülkedeki asgari ücretin AB ortalamasÔnda 15. sÔranÔn altÔnda olmasÔ
gerektiôi yönünde dayatÔlan önlemlerden beslenen iktisadi durgunluktan ileri geldiôi de i÷veren kesiminin
konuya ili÷kin kopardÔklarÔ gürültü
patÔrtÔ da dikkat çeken bir ba÷ka
nokta.

Söz konusu geli÷me emek ve
sendika kar÷ÔtÔ mevzuat reformu yapÔlmasÔ yönündeki dÔ÷ baskÔnÔn son
darbesi oldu. õ÷çilerin asgari haklarÔnÔ muhafaza etmesi açÔsÔndan hayati önem ta÷Ôyan sektör düzeyindeki
sözle÷melerin kaldÔrÔlarak yerlerine
i÷letme düzeyinde sözle÷melerin uygulanmasÔ konusunda Yunanistan
üzerinde büyük bir baskÔ var. Avrupa Komisyonu bu konuda gerekli
adÔmlarÔ yeterli düzeyde atmadÔôÔ
için Yunan hükümetini ele÷tiriyor.
Ne yazÔk ki ÷u an ülkede özellikle esnek çalÔ÷ma biçimlerinin en kötüsü
olan azaltÔlmÔ÷ süre ile dönü÷ümlü
çalÔ÷mayÔ ÷art ko÷an bireysel i÷ sözle÷melerine yönelim çarpÔcÔ biçimde
artmÔ÷ vaziyette. Bilindiôi gibi bireysel sözle÷meler müzakere anlayÔ÷Ô
açÔsÔndan son derece olumsuz ÷artlar içermekte olup, sendikacÔlÔôÔn
özünü olu÷turan toplu pazarlÔôÔn da
altÔnÔ oyuyor.
Yine geçtiôimiz yÔlÔn Temmuz
ayÔnda Yunanistan Bakanlar Kurulu bir ba÷ka kesinti tasarÔsÔnÔ kabul
etti. Zaten bundan kÔsa bir süre önce
de kemer sÔkmaya yönelik bir takÔm
ek tedbirler doôrudan uygulanmaya
konmu÷tu. Emekli aylÔklarÔna ili÷kin
dayatÔlan yeni kesintiler neticesinde
açÔôa alÔnan devlet memuru sayÔsÔnÔ 30 bine çÔktÔ. YÔllÔk gelir üzerindeki vergiden muaf sÔnÔr da 8 bin
Avro’dan 5 bin Avro’ya dü÷ürüldü.
SÔra dÔ÷Ô bir ba÷ka tedbir olarak daha
önceden dayatÔlan ve 2014 yÔlÔna kadar devam edecek bir uygulama olan
müstakil mülkiyet vergisi ise elektrik faturalarÔna eklenmek suretiyle
vatanda÷tan toplanmakta. Üstelik bu
vergi ta÷ÔnmazÔn deôeri ya da mal sahibinin gelir durumuna bakÔlmaksÔzÔn tüm ta÷Ônmaz sahiplerini ilgilendirmekte. Söz konusu uygulama ile
õ÷siz, engelli ve dü÷ük emekli aylÔôÔ
alanlar da varlÔklÔ kesimin ödediôi
oranda müstakil mülkiyet vergisi
ödemek zorunda bÔrakÔldÔ.
Yine 2011 yÔlÔnÔn son çeyreôinde
gerek halk gerekse Yunan sendikala-

rÔ tarafÔndan yapÔlan ciddi protestolara kar÷Ôn kabul edilen orta vadeli
ek kemer sÔkma planÔ mevcut tasarruf planlarÔnÔn kapsamÔnÔ neredeyse
ikiye katlayarak; bütçede etkili kesintiler, emekli aylÔklarÔ ve ücretlere yönelik ilave kesintiler ile yeni
vergileri beraberinde getirdi. AyrÔca
50 Milyar Avro’luk bir özelle÷tirme
programÔ da ivedi bir biçimde uygulamaya kondu. IMF/EC/ECB üçlüsü
tefti÷ ekibinin mevcut kesintilerden
ikna olmamasÔ durumunda daha
aôÔr tedbirlerin dayatÔlacaôÔ da gün
gibi a÷ikâr.
Önemli miktarda KDV artÔ÷Ô ve
diôer dolaylÔ vergiler ile ücretlerin
içinin bo÷altÔlmasÔ gibi olumsuzluklarÔ barÔndÔran bu vergi dalgasÔ
çoôunlukla dü÷ük gelirli vatanda÷Ô,
emekliyi ve ya÷am mücadelesi veren
diôer YunanlÔlarÔ boôdu. Bununla
beraber Yunan hükümeti vergi tabanÔnÔn toplumun tüm kesimlerine
etkin biçimde yayÔlmasÔ ve vergi kaçakçÔlÔôÔnÔn fiilen ele alÔnmasÔ konusunda yetersiz kaldÔ.
YapÔlan haksÔzlÔklar kar÷ÔsÔnda
duyulan öfke ve umutsuzluk tüm
ülkeyi sarmÔ÷ken tutarlÔ ilk tepki
sendikalardan geldi. Yunanistan õ÷çi
Konfederasyonu GSEE ile Memur
Konfederasyonu ADEDY 19 Ekim
2011 tarihinde 24 saatlik ortakla÷a
grev çaôrÔsÔnda bulundular ve bunda
da ba÷arÔlÔ oldular.
Yunan halkÔna dayatÔlmakta olan
ve sosyal açÔdan hiç de adil olmayan bu sert tedbirler esasÔnda IMF,
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez BankasÔnÔn acil yardÔm paketini
serbest bÔrakmasÔnÔn ön ÷artÔdÔr. Bu
tedbirler Yunan kamuoyu tarafÔndan
kalkÔnma ve sürdürülebilirlik beklentilerinin bastÔrÔlmasÔ olarak algÔlanmaktadÔr. Sosyal korumaya ili÷kin herhangi bir hüküm olmaksÔzÔn
toplumun geni÷ bir kesiminin gelir
ve ya÷am standardÔ tamir edilemez
biçimde darbe almÔ÷tÔr. Ülkede ILO
sözle÷melerince belirlenen temel i÷çi

haklarÔ ve sosyal haklar açÔkça ihlal
edilmektedir.
Yunanistan dayanma sÔnÔrÔnÔn
sonuna itildikçe Yunan halkÔ da
ya÷amÔnÔ sürdürebilmek için adeta rehin alÔnmÔ÷tÔr ve bir kez daha
dünyayÔ sarsan ekonomik mali krizin faturasÔnÔ ödemek ardÔl tedbir
paketleri vasÔtasÔyla i÷çiye, emekçiye
bÔrakÔlmÔ÷tÔr.
Krizden toparlanmaya yönelik
bu acÔmasÔz strateji ülkenin iflastan
kurtulabilmesi için olmazsa olmaz
bir gereklilik olarak gösterilmektedir. Yunan sendikalar IMF/EC/ECB
‘Troyka’sÔnÔn krizden çÔkÔ÷ için
Yunanistan’a dayattÔôÔ reçetenin ha÷in bir kemer sÔkma ile tavsiyeye dayalÔ özelle÷tirmeler ve özellikle emek
piyasasÔnÔn yapÔsÔnÔ kökten deôi÷tirecek yapÔsal reformlardan meydana
geldiôini ifade ediyorlar. Söz konusu
dayatmalarÔn Yunan ekonomisinin
yapÔsÔ ve kendine has bir takÔm özellikleri dikkate alÔnmadan yapÔldÔôÔ,
mümkünü olmayan mühletler ve
miktarlara dayalÔ hedeflerin Yunan
halkÔnÔn önüne konduôunu belirtiyorlar.
Kemer sÔkma tedbirlerinin finans
piyasalarÔnÔn baskÔsÔ altÔnda sosyal
taraflara danÔ÷Ôlmadan alelacele bir
biçimde kabul edildiôi, yapÔcÔ sosyal
diyalog sürecinin açÔk biçimde bozulduôu da sendikalarÔn dile getirdiôi bir ba÷ka önemli konu.
Aynen 1980’lerde ya÷anan borç
krizi ya da 1990’lardaki Asya kaplanlarÔ durumunda tecrübe dildiôi
üzere IMF bu kez AB’yi de arkasÔna alarak doôabilecek siyasi ve sosyal etkilere bakmadan Yunanistan
halkÔna yaptÔrÔmlarda bulunuyor.
Bu baôlamda açÔkça görülmektedir
ki, Yunanistan ve IMF/EC/ECB’nin
kredi mekanizmasÔ ko÷ullarÔna tabi
olan ya da olacak tüm ülkeler adeta üzerinde endüstriyel ili÷kilerin
kökünden yok edilmesi konusunda
çalÔ÷Ôlan denekler olarak kullanÔlmaktadÔr. Yunan sendikalara göre
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günümüz Avrupa’sÔ hiçbir sosyal
koruma olmaksÔzÔn tüm yükü i÷çilerin omuzlarÔna yükleyen dü÷ey bir
sarmalÔn içerisinde.
Sendikalar kemer sÔkma politikalarÔnÔn uygulanmaya ba÷ladÔôÔ ilk
andan beri Yunanistan’da görülen
etkilerine bakÔldÔôÔnda çarenin derdin kendisinden daha beter olduôuna i÷aret ediyorlar. öok tedavisinin
tamamÔyla hatalÔ olduôuna dikkat
çekiyorlar.
Nitekim AB ile IMF’nin ortakla÷a
borç düzeneôi ülkeyi tasarrufun iktisadi durgunluôu beslediôi bununla
kalmayÔp daha aôÔr tasarruf tedbirlerinin dayatÔldÔôÔ, yeni vergilerin
getirildiôi acÔmasÔz bir kapanÔn içine
dü÷ürdü.
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Uygulanan sözde ‘÷ok tedavisi’
Yunan finans piyasalarÔnÔn sürdürülebilir bir rotaya sokulmasÔ konusunda ba÷arÔsÔz oldu. Bu yöntem
insani ve sosyal açÔdan büyük bedeller kar÷ÔlÔôÔnda tüm ekonomik göstergelere zarar verdi. ‘Eurozone’ olarak bilinen Avro Bölgesi ne yazÔk ki
ortak para birliôini dengelemeyi becerememi÷tir. Yunan halkÔ büyüme
olmadan da bütçesel açÔdan iyile÷me
olabileceôi masallarÔ ile avutuldu.
õ÷sizlik ve iflaslar yüzünden halkÔn
dayanma gücü kalmadÔ.
õ÷sizlik oranÔ öylesine artmÔ÷tÔr ki
emsali görülmemi÷ boyutlara ula÷mÔ÷tÔr. 2009-2011 yÔllarÔnÔ kapsayan
3 yÔllÔm dönemde %95 artÔ÷la bir önceki dönemin iki katÔna çÔkmÔ÷tÔr.
2011 sonu itibariyle Yunanistan’daki
i÷sizlik oranÔ %23’e ula÷mÔ÷tÔr 2012
ve 2013 yÔllarÔnda gerçekle÷tirilmesi
planlanan kamuda 150,000 pozisyonun kapatÔlmasÔ ile i÷siz sayÔsÔnÔn
1 milyonun üzerine çÔkacaôÔ tahmin edilmektedir. Bu olasÔ durum
Yunanistan’Ô 1950 seviyelerine geri
götürecektir.
Durum gerçekten ciddidir;
– Genç i÷sizlik oranÔ yüzde
43’lerde seyretmektedir. Her
iki gençten biri i÷sizdir.

– KadÔnlar arasÔnda i÷sizlik
oranÔ yüzde 18’lik bir oran
ile tarihi seviyeye ula÷mÔ÷tÔr.
Erkeklerde bu oran yüzde 12
civarÔndadÔr. Kemer sÔkma
uygulamalarÔ cinsiyetler arasÔ
ücret aralÔôÔnÔ iyice derinle÷tirerek yüzde 20’lere ta÷ÔmÔ÷tÔr.
– Sava÷ sonrasÔ dönemde ilk kez
olmak suretiyle Yunanistan i÷sizlik temelli iflas ile yüz yüze
gelmi÷tir. õ÷siz sayÔsÔ ekonomik açÔdan faal nüfusu geçmi÷
durumdadÔr.
– õ÷sizlik fonundan i÷sizlere
ödenen paralar hayati önem
arz eden sosyal güvenlik fonunun içini bo÷altmÔ÷tÔr. öu
an sayÔlarÔ 1 milyon civarÔnda olan i÷size ödenen miktar
sosyal güvenlik kaynaôÔndan
aktarÔmla 5 milyar Avro’ya
ula÷maktadÔr.
Gelirlerdeki ÷iddetli kayÔp mali
göstergeleri kötüle÷tirmi÷ ve yurtiçi talebi bastÔrmÔ÷tÔr. Enflasyonist
baskÔlar talebi keskin biçimde dü÷ürmü÷, ekonominin bel kemiôi niteliôindeki orta ölçekli firmalarÔ da
iflasa sürüklemi÷tir. Bu suretle ekonominin son kalan tüm üretim gücü
de yok edilmi÷tir.
Her ÷ey bir yana tek taraflÔ yeni
bir takÔm hükümler ile ücretlerdeki
zorunlu i÷sizlik katkÔ payÔ artÔrÔlmÔ÷tÔr. õ÷in tuhaf yanÔ devletin sosyal
korumaya ili÷kin yükümlülüôü artÔk
i÷çilerin omuzlarÔna yüklenmi÷tir.
Kemer sÔkma politikalarÔnÔn
uygulanmasÔnÔn daha ilk yÔlÔnda
endüstriyel ili÷kiler nicelik ve nitelik açÔsÔndan en az 20 yÔl geriye
götürülmü÷tür. Geçtiôimiz yÔl emek
piyasasÔnda etkili yapÔsal ayarlamalarÔn gerçekle÷tirilebilmesi için
100’den fazla kanun hükmü bir dizi
yasaya tefri÷ edilmek suretiyle yasala÷mÔ÷tÔr.
Bu yapÔsal deôi÷iklikler ile kalÔcÔ,
tek taraflÔ, nispetsiz ve sosyal açÔdan

adil olmayan tedbirler daha önceden
onaylanmÔ÷ temel sözle÷melerin ihlal edilmesine neden olmu÷, bundan
dolayÔ da Yunanistan ILO gündemine
alÔnmÔ÷tÔr. Yunan sendikalar ücretlere, toplu pazarlÔôÔn özerkliôine ya da
ulusal ücret olu÷turma sistemlerine
yapÔlan doôrudan ya da dolaylÔ müdahalelerin kriz bahanesiyle mazur
görülemeyeceôini savunuyor. AlÔnan tedbirler i÷çilerin yetki ve salahiyetlerinin geri dönülemez biçimde
ellerinden alÔnmasÔna yol açmamalÔ,
etkin bir sosyal diyalog olmadan ve
de yeterli bir sosyal koruma saôlanmadan dayatÔlmamalÔdÔr.
AB ve IMF ikilisinin krizden çÔkÔ÷ stratejisi Yunanistan ve benzer
durumdaki ülkelere yardÔm etmekten ziyade sorumsuz kredi politikalarÔnÔn bedelini ödemekte olan
Avro-Bölgesi bankalarÔnÔ içine dü÷tükleri durumdan kurtarmaya yöneliktir. Neticede dünya üzerindeki
ülkelerin büyük çoôunluôu mali
kapitalizm ürünü, yapÔsal olarak
yozla÷mÔ÷ bir sistemle kar÷Ô kar÷Ôya. Zaten Yunanistan’Ôn içine dü÷tü
borç krizi de kendi içyapÔsÔndaki
kusurlardan kaynaklanÔyor. Ancak
yerel hükümetlerin büyümeyi finanse edebilmek amacÔyla döviz kar÷ÔlÔôÔ tahvil ihraç etmesi ile beslenen
finans kapitalinin yÔkÔcÔ idaresi ve
AB’nin bu gidi÷e tutarlÔ bir yanÔt verememesi sonucunda Yunanistan’Ôn
içine dü÷tüôü kriz zapt edilemez bir
hal almÔ÷tÔr.
Uzun vadede de olsa Yunanistan
için ufukta iflas senaryolarÔ ile beraber sosyal açÔdan daha derin bir
gerileme gözükmekte. Bu bakÔmdan
ba÷ta sendikalar olmak üzere tüm
sivil toplum kurulu÷larÔ ile toplumun tüm duyarlÔ kesimleri için ÷u
an en önemli mücadele ekonominin
devletin müstakil idaresine geri iade
edilmesi için çabalamaktan ibaret
görünüyor. Öte yandan insanlarÔn
geçiminin temini ve i÷çilerin korunmasÔ için de sendikalarÔn rollerini
etkin biçimde oynamalarÔ gerekiyor.
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Dünya önümüzdeki on y×l için
de 600 milyon yeni iç olanaä×
yaratmak zorundad×r
Dünya 2012 yÔlÔna i÷ olanaklarÔna ili÷kin ciddi sorunlar ve insan
onuruna yakÔ÷Ôr i÷lerdeki önemli
eksikliklerle girmektedir. Küresel
emek piyasalarÔnda üç yÔl süren
kriz ko÷ullarÔnÔn ardÔndan ve ekonomik faaliyetlerin daha da olumsuz bir hal alacaôÔna ili÷kin beklentilere kar÷Ôn, küresel i÷sizlik krizin
ba÷langÔcÔndan beri 27 milyon ki÷i
artarak 200 milyona ula÷mÔ÷tÔr. Diôer yandan, önümüzdeki on yÔlda
i÷sizlik rakamlarÔnda daha fazla bir
artÔ÷ ya÷anmamasÔ için 400 milyon
yeni i÷ olanaôÔna ihtiyaç duyulacaktÔr. Bu, toplumsal (sosyal) bütünle÷meyi in÷a ederken sürdürülebilir
büyümeyi yaratma anlamÔna da gelmektedir. Dünya önümüzdeki on
yÔl içinde -çoôunlukla geli÷mekte
olan ülkelerde günde 2 ABD DolarÔna tekabül eden yoksulluk sÔrÔnÔn
altÔnda aileleriyle birlikte ya÷ayan
900 milyon i÷çiyi göz önünde tutarak- acilen 600 milyon verimli i÷

Ocak 2012’de yay×mlanan raporda, küresel krizin
üçüncü aüamas×na girilmesi riskinden söz ediliyor
ve iüsizliùe iliükin verilerin 2016’ya kadar, kriz
öncesindeki seviyesine inemeyeceùinin öngörüldüùü
belirtiliyor. Küresel düzeyde yeni iü olanaklar× yaratma
kapasitesinin düütüùü vurgulanan raporda, gençlerin
yetiükinlere göre iüsizlikten daha fazla etkilendiùinin
alt× çiziliyor. Raporda, geliümiü ülkelerde yaüanan
sorunlar×n, göreceli olarak durumu daha olumlu
görünüm sergileyen geliümekte olan ülkeleri de
“yay×lma etkisi” arac×l×ù×yla etkilediùi dile getiriliyor.
2009’dan beri güvencesiz, k×r×lgan çal×üma biçimlerinin
artt×ù× ve 2012’de küresel düzeydeki büyümenin
zay×Áayacaù× da raporda vurgulan×yor.
olanaôÔ yaratma görevini üstlenmelidir.
Küresel emek piyasalar× s×n×rl× bir
geliçme göstermektedir
Emek piyasasÔna ili÷kin var
olan bu sorunlara kar÷Ôn, küresel i÷
olanaôÔ yaratÔlmasÔna ili÷kin gündem her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Temel öngörüler,
2016’ya kadar küresel i÷sizlik oranÔnÔn –küresel i÷gücünün yüzde 6’sÔ
seviyesinde kalarak- deôi÷meyeceôini gözler önüne sermektedir. Bu
durum, 2012’de dünya genelinde
üç milyon daha fazla i÷sizin olmasÔ

veya 200 milyon olan küresel düzeydeki i÷siz sayÔnsÔnÔn 2016 itibariyle 206 milyona çÔkmasÔ anlamÔna
gelmektir. Eôer a÷aôÔ yönlü risklere
ili÷kin beklentiler gerçeôe dönü÷ürse bu durumda küresel i÷siz sayÔsÔ
2012’de hÔzlÔ bir ÷ekilde 204 milyona ula÷abilir. Bu rakam temel alÔnan
senaryodan en az 4 milyon daha
fazla i÷siz demektir ve i÷sizlik rakamlarÔnÔn bu ÷ekildeki artÔ÷Ô, 2013
yÔlÔ itibariyle küresel düzeyde 209
milyon i÷siz olacaôÔ anlamÔna gelmektedir. Bu sayÔ temel alÔnan senaryodan 6 milyon daha fazla i÷siz
demektir. Avro borç krizinin hÔzlÔ
bir ÷ekilde çözüldüôünü savlayan
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ve buna göre de küresel i÷sizliôin
2012’de 1 milyon 2013’te ise 1,7
milyon ki÷i daha az olacaôÔnÔ iddia
eden daha olumlu bir senaryo da
mevcuttur. Fakat bu senaryo, yüzde
6 civarÔnda sabitleneceôi öngörülmü÷ olan küresel i÷sizlik oranÔn yörüngesini kayda deôer bir biçimde
deôi÷tirecek bir etki yapmayacaktÔr.
Özellikle gençler krizden olumsuz
yönde etkilenmektedir
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2011’de 15-24 ya÷larÔ arasÔndaki genç i÷sizlerin sayÔsÔ 2007’den
itibaren 4 milyon ki÷i artarak 74,8
milyona ula÷mÔ÷tÔr. Küresel düzeydeki genç i÷sizlik oranÔ yüzde 12,7
ile kriz öncesindeki seviyesinden
iki kat daha fazla artmÔ÷tÔr. Küresel
düzeyde gençler yeti÷kinlere göre
üç kata daha fazla i÷sizlikle kar÷Ôla÷ma durumuyla kar÷Ô kar÷Ôya kalÔrlar. Bunun yanÔ sÔra 6,4 milyon
gencin i÷ bulma umudunu yitirerek
emek piyasasÔnda bir i÷ aramaktan
vazgeçtiôi de tahmin edilmektedir. Diôer yandan istihdam edilen
geçlerin çoôu geçici sözle÷melerle
yarÔ zamanlÔ i÷lerde çalÔ÷maktadÔr.
Geli÷mekte olan ülkelerde gençlik
büyük oranda çalÔ÷an yoksullarÔn
kapsamÔna girmektedir. õ÷siz geçlerin sayÔsÔ ve oranÔnÔn 2012’de deôi÷meyeceôi ön görülmekte, emek
piyasasÔnÔ terk eden geçlerin sayÔsÔ
artmaya devam etmekte ve mevcut
ko÷ullar altÔnda genç istihdamÔnÔn
olumlu yönde tatmin edici bir geli÷me göstereceôine dair umutlarÔn az
olduôu söylenmektedir.
åçgücü kat×l×m oran×n×n düçmesi
küresel düzeydeki içsizliäin daha
olumsuz bir durumda olduäu
gerçeäini maskelemektedir
Dünya genelinde, kriz öncesi
eôilimler temelinde bir deôerlendirme yapÔldÔôÔnda, 2011’de i÷gücüne
katÔlÔmÔn beklenenden neredeyse
29 milyon daha az olduôu tespit
edilmi÷tir. 29 milyon ki÷inin 22,3

milyonu yeti÷kinlerden 6,4 milyonu ise gençlerden olu÷maktÔr.
Bu sayÔ 2011’deki gerçek küresel
i÷gücünün nerdeyse yüzde 1’ine,
dünyadaki toplam i÷siz sayÔsÔnÔn
yüzde 15’ine e÷ittir. Eôer çalÔ÷maya
elveri÷li tüm i÷çiler i÷ arasaydÔ, küresel düzeydeki i÷sizlerin sayÔsÔ 225
milyona çÔkardÔ veya hali hazÔrdaki
yüzde 6’lÔk küresel i÷sizlik oranÔnÔn aksine yüzde 6,9 olarak tespit
edilirdi. Kriz öncesi beklentilerden
6 milyon daha az ki÷inin i÷gücüne
katÔlmasÔyla birlikte geli÷mi÷ ülkelerde ve AB bölgesinde katÔlÔm
oranlarÔ dü÷mü÷tür. Sözü edilen 6
milyon ki÷ilik kitlenin de i÷sizlere
eklenmesi halinde bölgedeki i÷sizlik oranÔ yüzde 8,5’ten yüzde 9,6’ya
yükselecektir.
Küresel ekonominin yeni iç
olanaklar× yaratma kapasitesi
ciddi anlamda düçmüçtür
Küresel düzeyde, istihdamÔn
nüfusa oranÔ, kriz süresince yüzde 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 tahminler temel alÔndÔôÔnda, ILO’nun
istihdamÔn nüfusa oranÔ tahminleri
2016 yÔlÔ için çok olumlu bir görünüm arz etmemektedir. ILO’nun
olumsuz görünüme sahip senaryosu, küresel düzeydeki istihdamÔn
nüfusa oranÔnda -2013’te en dü÷ük
düzeyine ula÷mak üzere- çift dipli
bir resesyon ya÷anabileceôini ortaya koymaktadÔr. Olumlu yöndeki
senaryonun da, küresel düzeydeki
istihdamÔn nüfusa oranÔnda kayda
deôer bir artÔ÷ saôlamayacaôÔ, bu
oranÔn kriz öncesindeki seviyesinin
oldukça altÔnda kalacaôÔ varsayÔlmaktadÔr.
Asya d×ç×ndaki geliçmekte
olan bölgeler, emek verimliliäi
art×ç× noktas×nda, yaçam

standartlar×ndaki dengenin
bozulmas×na ve yoksulluäun
azalt×lacaä×na iliçkin öngörülerin
s×n×rland×r×lmas×na neden olarak,
geliçmiç olan ekonomilerin
gerisinde kalm×çt×r
Küresel ekonominin tekrar yava÷lamasÔ, ya÷am standartlarÔnÔn
yakÔnsamasÔndaki yava÷lamayÔ da
beraberinde getirmi÷tir. Ülkeler
arasÔndaki gelir seviyesinin yakÔnsamasÔnÔn önemli bir göstergesi olarak, geli÷mekte olan ve geli÷mi÷ ülkelerin emek verimliliôi arasÔndaki
açÔk son yirmi yÔlda daralmÔ÷ fakat
kayda deôer bir seviyede kalmÔ÷tÔr.
õ÷çi ba÷Ôna dü÷en çÔktÔ miktarÔ geli÷mi÷ ekonomiler ve AB bölgesinde
2011 yÔlÔ için 72.900 ABD DolarÔ
olarak gerçekle÷irken geli÷mekte
olan ülkelerde aynÔ yÔlda (2011)
13.600 ABD DolarÔ olmu÷tur. Bu,
ülkeler arasÔndaki fiyat farkÔ düzenlendiôinde, geli÷mekte olan bir ülkedeki ortalama i÷çinin üretiminin,
geli÷mi÷ bir ülkedeki i÷çinin yaptÔôÔ
üretimin be÷te birine tekabül ettiôi
anlamÔna gelmektedir.
Küresel seviyede iççiler aras×ndaki
aç×r× yoksulluäun azalt×lmas×na
iliçkin bir geliçme kaydedilse bile
çal×çt×ä× halde yoksul olanlar×n
say×s× hala yayg×n bir sorundur
ÇalÔ÷tÔôÔ halde yoksul olan 900
milyon i÷çinin 456 milyonunun,
2011’de günlük 1,25 ABD DolarÔna
kar÷ÔlÔk gelen a÷ÔrÔ yoksulluk sÔnÔrÔnÔn altÔndaki bir gelirle ya÷amaya
çalÔ÷tÔôÔ tahmin edilmektedir. A÷ÔrÔ
yoksullarÔn sayÔsÔ 2000’den beri 233
milyon, 2007’den beri ise 38 milyon
ki÷i azalmÔ÷tÔr. Yine de, küresel düzeydeki a÷ÔrÔ yoksullarÔn toplam
sayÔsÔ, -Çin’deki hÔzlÔ büyüme ve
yoksulluôun azalmasÔna baôlÔ olarak- Doôu Asya’daki a÷ÔrÔ yoksullarÔn sayÔsÔndaki önemli dü÷ü÷ten
etkilenmi÷tir. ÇalÔ÷tÔôÔ halde yoksul
olanlarÔn sayÔsÔ 2000’den beri 158
milyon 2007’den beri ise 24 milyon

artmÔ÷tÔr. Bunun yanÔ sÔra, 2008’den
beri çalÔ÷tÔôÔ halde yoksul olarÔn
oranÔndaki dü÷ü÷ün yava÷ladÔôÔ
tespit edilmi÷tir. 2011’de, kriz öncesi tahminlerden 50 milyon daha
fazla i÷çinin çalÔ÷tÔôÔ halde yoksul
kalacaôÔ beklentisi söz konusu olmu÷tur. Benzer ÷ekilde, 2011’de 55
milyon daha fazla insanÔn aileleriyle
birlikte günlük 2 ABD DolarÔna kar÷ÔlÔk gelen yoksulluk sÔnÔrÔnÔn altÔnda ya÷amak zorunda kaldÔôÔ tahmin
edilmektedir.
K×r×lgan istihdam 2009’dan beri
23 milyon kiçi artm×çt×r
2011’de kÔrÔlgan istihdam ko÷ullarÔ altÔnda çalÔ÷an i÷çilerin sayÔsÔ
küresel düzeyde 1,52 milyar olarak
tahmin edilmektedir. Bu 2000’den
beri 136 milyon 2009’dan beri de
23 milyon ki÷ilik bir artÔ÷a kar÷ÔlÔk gelmektedir. KÔrÔlgan istihdam
ko÷ullarÔ altÔnda çalÔ÷an i÷çilerin
sayÔsÔ 2007’den beri Doôu Asya’da
40 milyon ki÷i gerilemesine kar÷Ôn, Sahra-AltÔ Afrika’da 22 milyon,
Güney Asya’da 12 milyon, Güneydoôu Asya ile Pasifik Bölgesi’nde
6 milyona yakÔn, Latin Amerika
ile Karayipler’de 5 milyon Orta
Doôu’da ise 1 milyon ki÷i artmÔ÷tÔr.
Dünya genelinde kÔrÔlgan istihdam
ko÷ullarÔ altÔnda çalÔ÷an kadÔnlarÔn oranÔ yüzde 50,5 iken, erkekler
arasÔnda kÔrÔlgan istihdam ko÷ullarÔnda çalÔ÷anlarÔn oranÔ yüzde
48,2’ye kar÷ÔlÔk gelmektedir. Kuzey
Afrika’da (yüzde 55 kadÔnlar, erkekler yüzde 32), Orta Doôu’da (yüzde
42 kadÔnlar, yüzde 27 erkekler) ve
Sahra-AltÔ Afrika’da (yüzde 85 kadÔnlar, yüzde 70 erkekler) kadÔnlar
erkeklere göre çok daha fazla bir
oranda kÔrÔlgan istihdam ko÷ullarÔ
altÔnda çalÔ÷maktadÔr.
Geliçmiç ülkelerde yeterli
istihdam saälamayan büyüme
ve geliçmekte olan ülkelerdeki
düçük verimlilik, kapsaml× bir
toparlanmay× tehdit etmekte ve

ekonomik kalk×nma öngörülerini
s×n×rlamaktad×r
Özellikle geli÷mi÷ ekonomilerde, makro ekonomi ve emek
piyasasÔ arasÔnda olumsuz yönde
döngüsel bir ili÷ki olduôuna dair
dü÷ünceler artmaktadÔr. Yüksek i÷sizlik ve ücretlerin yeteri kadar artmamasÔ mal ve hizmetlere olan talebi azaltÔrken bu durum i÷letmelerin
yatÔrÔm yapma ve istihdam olanaôÔ
saôlama konusunda kararsÔz kalmalarÔna neden olmaktadÔr. Bu olumsuz yöndeki döngünün kÔrÔlabilmesi sürdürülebilir bir toparlanmanÔn
kök salmasÔ sayesinde gerçekle÷ebilecektir. Geli÷mekte olan ülkelerin
çoôunda, verimlilikteki sürdürülebilir artÔ÷Ôn saôlanmasÔ için yapÔsal
dönü÷ümün –geçimlik tarÔm faaliyetlerinin istihdamÔn ana kaynaôÔ
olmaktan çÔkartÔlmasÔ ve ihracat
kazançlarÔ için dalgalÔ emtia piyasalarÔna duyulan güvenin azaltÔlmasÔ
aracÔlÔôÔyla- daha yüksek katma deôerli faaliyetlere geçilmesi sayesinde gerçekle÷eceôi öngörülmektedir.
Küresel büyüme 2012’de
zay×flayacakt×r
2009’da ba÷layan toparlanma
kÔsa ömürlü ve dar kapsamlÔ olmu÷,
ciddi istihdam açÔklarÔ kapatÔlamamÔ÷tÔr. 2011 yazÔndan beri geli÷mi÷
ülkelerde yatÔrÔm ve küresel düzeyde i÷ olanaôÔ yaratma yetersizliôi
gibi makro ekonomik sorunlar daha
da kötüle÷mi÷tir. Mali sektör istikrarsÔzlÔôÔ ve ülke borçlarÔ üzerindeki belirsiz görünümün sÔrtÔnda yükselen riskli primler, özel sektörün
kredilelere eri÷imini sÔnÔrlandÔrmÔ÷,
i÷letmelerin ve tüketicilerin hassasiyetlerini artÔrmÔ÷tÔr. Çok az sayÔda
ülke uzun dönemli ciddi ekonomik
ve mali sorunla kar÷Ôla÷masÔna raômen, küresel ekonomi belirsizliôin
geli÷mi÷ ülkelerin dÔ÷Ôna da yayÔlmasÔna baôlÔ olarak hÔzlÔ bir ÷ekilde
zayÔflamÔ÷tÔr. Sonuç olarak dünya
ekonomisi kriz öncesindeki eôi-

limlere göre belirlenmi÷ olan patikasÔndan uzakla÷mÔ÷tÔr. Hali hazÔrdaki bu sorunlu ortamda dahi çift
dipli resesyon riski uzak bir olasÔlÔk
olarak kalmaktadÔr.
Üç açamal× bir kriz
Küresel ekonomik çalkantÔnÔn
dördüncü yÔlÔna girerken üç a÷amalÔ bir krizin mevcut olduôuna dair
kanÔtlar vardÔr. Krizin ilk dalgasÔ,
büyümedeki toparlanmaya öncülük eden ve daralma ile daha yüksek i÷sizlik oranlarÔnÔn olu÷masÔnÔ
engelleyen, koordine edilmi÷ önleyici bir maliye ve para politikasÔ
karmasÔ tarafÔndan kar÷ÔlanmÔ÷tÔr.
Fakat bu durum özellikle geli÷mi÷
ekonomilerde i÷ olanaklarÔ yaratÔlmasÔ konusunda sürdürülebilir bir
toparlanmayÔ saôlama konusunda
yetersiz kalmaktadÔr.
õkinci a÷amada, yüksek kamu
ve ülke borçlarÔ, sermaye piyasalarÔnda güvenin saôlanmasÔ amacÔyla tasarruf önlemlerinin (kemer
sÔkma önlemleri) alÔnmasÔna neden olmu÷tur. Sonuç olarak, mali
önlemler etkisiz olmaya ba÷lamÔ÷
ve geli÷mi÷ ülkelerdeki ekonomik
faaliyetlere yönelik destekler para
politikalarÔnÔ nicel açÔdan rahatlatÔlmasÔna odaklanmÔ÷tÔr. Maliye
ve para politikalarÔnÔn hem GSYõH
hem de istihdam üzerindeki bile÷ik etkisi zayÔflamÔ÷tÔr. GSYõH’deki
büyüme 2010’da yüzde 5’den
2011’de yüzde 4’e gerileyerek küresel düzeyde dü÷mü÷tür. Geli÷mi÷
ülkelerdeki GSYõH artÔ÷ÔnÔn 2011
Eylülünde IMF tarafÔndan yapÔlan
tahminlere göre yüzde 1,4’e inmesi
beklenmektedir. ZayÔflÔôÔn ilk emareleri 2011’in son çeyreôinde daha
az sanayile÷mi÷ yerlerde görülmesine raômen, GSYõH artÔ÷ÔnÔn gerilemesinden 2011 boyunca büyümenin güçlü olduôu geli÷mekte olan
ülkeler de etkilendi.
Tasarruf önlemlerinin sÔkÔla÷tÔrÔlmasÔ ve i÷sizliôin sürekli yük-
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sek seyri krizin üçüncü a÷amasÔna
girilmesi riskini artÔrmaktadÔr. Bu
a÷ama, bazÔ geli÷mi÷ ekonomilerin
büyümesinde ve istihdamÔnda artan
ikinci dip riski ve krizin ba÷langÔcÔndan beri ortaya çÔkan emek piyasasÔnÔn olumsuz ko÷ullarÔnÔ iyice
kötüle÷tirme olasÔlÔôÔ ta÷Ôyan nitelikler tarafÔndan ÷ekillendirilmi÷tir.
Politika uygulama alan×
daralm×çt×r
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Krizin üçüncü a÷amasÔnda politika uygulama alanÔ ciddi bir ÷ekilde sÔnÔrlandÔrÔlmÔ÷tÔr. Bu durum
ekonomideki olumsuz geli÷meleri
durdurmak bir yana yava÷latÔlmasÔnÔ dahi zor bir hale getirmektedir. Küresel krizin ilk a÷amasÔnda
ülkeler kurtarma paketlerinin yanÔ
sÔra mali sektörü destekleme önlemlerini hÔzlÔ bir ÷ekilde ya÷ama
geçirmi÷tir. Ortaya konan çabalara
kar÷Ôn, ek kamusal harcamalarÔn
yüzde 90’Ôna yakÔnÔ bankalarÔ kurtarma amacÔyla kullanÔlmÔ÷tÔr. Mali
sektör yüksek derecedeki kÔrÔlgan
niteliôini korumaya devam etmekte
ve reel sektöre borç verme kapasitesini zayÔflatmaktadÔr. Kredi kullanÔm ko÷ullarÔ son aylarda tekrar
sÔkÔla÷tÔrÔlmÔ÷tÔr. Bu durum küresel
ekonomik görünüme ili÷kin yüksek
düzeydeki belirsizlikle kÔsmen ilgilidir. AynÔ zamanda geli÷mi÷ ülkelerdeki ana ülke borçlarÔnÔn yüksek
düzeyi, bu ülkelerdeki hükümetlerin ek bir kurtarma programÔ uygulamalarÔnÔn önünü kesmektedir.
Ekonomik ko÷ullar, Doôu Asya
ve Latin Amerika’daki yükselen
ekonomilerin daha hÔzlÔ toparlanacaôÔnÔ ispatlamÔ÷tÔr. Yine de, geli÷mi÷ ekonomilerdeki zorluklarÔn
yükselen ekonomiler üzerinde yarattÔôÔ etki (yayÔlma etkisi) gözle
görülebilir bir durumdadÔr. Küresel
büyümenin kaynaklarÔ krizin ba÷langÔcÔndan beri a÷amalÔ bir ÷ekilde yer deôi÷tirmektedir. Yükselen
ekonomiler her geçen gün dünya-

daki talebe daha fazla katkÔ yapmaktadÔr. Yükselen ekonomilerin
kendi aralarÔnda ticari faaliyetler,
bu ekonomilerin geli÷mi÷ ülkelere olan baôÔmlÔlÔôÔnÔn a÷amalÔ bir
÷ekilde azalmasÔna ve büyümenin
yeni merkezlerinin ortaya çÔkmasÔna katkÔ yapmaktadÔr. Bu geli÷melerin küresel büyümeyi dengeleyip
çift dipli resesyonu engelleme olasÔlÔôÔ vardÔr. Yükselen ekonomilerdeki olumlu ekonomik ko÷ullar i÷
olanaôÔ yaratÔlma oranlarÔnÔ i÷gücü
büyüme oranlarÔnÔn üzerine çÔkarmÔ÷, bu sayede yurtiçi talep özellikle Latin Amerika ve Doôu Asya’nÔn
büyük ülkelerinde artmÔ÷tÔr. Her
÷eye raômen, yükselen ekonomilerin geli÷mi÷ ülkelere yaptÔklarÔ
ihracata duyduklarÔ güven devam
etmektedir. Diôer yandan 2011’in
son çeyreôinde yükselen ekonomilerde de büyüme oranlarÔnÔn
yava÷ladÔôÔnÔ görmü÷tür. Bu noktada, hem geli÷mi÷ ülkeler hem de
yükselen ekonomilerdeki politika
belirleme mekanizmalarÔ tarafÔndan
sergilenen ortak bir çaba küresel
ekonominin, büyümenin bu yeni
merkezlerinden yararlanmasÔnÔ saôlayabilecek ve küresel ekonominin
daha fazla yava÷lamasÔnÔ engelleyebilecektir.
Yat×r×m bask×lanm×çt×r, yeni iç
olanaä× yarat×lmas× sorunludur
Küresel görüm üzerindeki artan belirsizlikle birlikte yatÔrÔmlar
dünya geneline e÷itsiz bir ÷ekilde
daôÔlmÔ÷tÔr. Geli÷mi÷ ekonomiler ve
Doôu Avrupa’da çözülemeyen mali
sektör sorunlarÔ, küresel öngörülere
ili÷kin yüksek düzeyli belirsizlik ve
hane halkÔnÔn dü÷ük tüketim eôilimi ÷irketlere yönelik yatÔrÔmlardaki
toparlanmayÔ da yava÷latmÔ÷tÔr. Krizin ba÷langÔcÔnda, ÷irket yatÔrÔmlarÔ
tarihin en dü÷ük seviyelerine gerilemi÷tir. Bu durum net sermaye
stokunun sÔnÔrlandÔrÔlmasÔna yol
açmÔ÷ ve özellikle yeni i÷ olanakla-

rÔ yaratÔlmasÔ üzerinde olumsuz bir
etki yaratmÔ÷tÔr. YatÔrÔmdaki toparlanmanÔn yava÷lamasÔ, i÷ olanaklarÔ
yaratÔlmasÔnÔn önünü keserek ilave
i÷sizliôe neden olmu÷tur. Geli÷mi÷
ülkelerin aksine yükselen ekonomiler, ortalamada sergiledikleri
güçlü performans sayesinde çoktan
kriz öncesi yatÔrÔm oranlarÔna geri
dönmü÷tür ve bu oranlarÔn orta
vadede a÷ÔlmasÔ beklenmektedir.
YatÔrÔmlardaki bu yava÷lama, geli÷mi÷ ülkelerde yeni i÷ olanaklarÔnÔn yaratÔlmasÔyla ilgili sorunlarÔn
bir göstergesi olmu÷tur. AslÔnda
yatÔrÔmlarÔn güçlü artÔ÷Ô –üretim
artÔ÷ÔnÔn da ötesinde- i÷sizlik oranlarÔnÔn dü÷ü÷ün bir göstergesiydi.
Bu nokta, ILO istihdamda hÔzlÔ bir
toparlanma saôlayacak yatÔrÔmlarÔn
güçlendirilmesi (olasÔ yatÔrÔmlar
küresel düzeydeki GSYõH’ye dünya
genelinde yüzde 2 oranÔnda veya 1
milyar 200 bin ABD DolarÔ katkÔ
yapacaktÔr) krizden beri süregelen
istihdam açÔôÔnÔn tam anlamÔyla
ortadan kaldÔrÔlmasÔ için gereklidir.
Yap×sal dengesizlikler istihdam
art×ç×na iliçkin orta vadeli
eäilimleri olumsuz etkilemektedir
Son on yÔlda ortaya çÔkan yapÔsal dengesizlikler istihdamÔn görünümünü daha kötü hale getirmektedir. Konut ve diôer varlÔk fiyatÔ
balonlarÔ krizin ortaya çÔkÔ÷Ôndaki
birincil neden olmu÷tur. Düzeltilmesi gereken sektörel sorunlarÔn
çözümü hem ekonomiler hem de
ülkeler arasÔndaki uzun vadeli maliyetli yeni i÷ olanaklarÔ yaratÔlmasÔ sürecine baôlÔdÔr. Güçlü likidite
artÔ÷Ô konut sektörü ve mali sektördeki canlanmaya öncülük etmi÷tir.
Bu canlanma bazÔ ekonomilerde
kaynaklarÔn süregelen yanlÔ÷ daôÔlÔmÔna öncülük eden ve tam anlamÔyla çözülmesi zaman alacak gibi
görünen emek piyasasÔndaki yapÔsal sorunlarÔn yaratÔlmasÔnda etkili
olmu÷tur.

Bu konulara dikkat çekmek için
ilgili politikalar küresel düzeyde
koordine edilmeye ihtiyaç duyar
Uzun vadeli piyasa sorunlarÔna
dikkat çekmek ve dünyayÔ daha
sürdürülebilir bir toparlanma patikasÔna sokmak için birçok politika
deôi÷ikliôine ihtiyaç vardÔr. õlk olarak küresel politikalar daha sÔkÔ bir
÷ekilde koordine edilmelidir. Krizin
ba÷langÔcÔnda uygulanan para ve
maliye politikalarÔnÔn artÔk uygulanabilirliôi kalmamÔ÷tÔr. AslÔnda,
bazÔ ülkelerdeki kamu finansmanÔnÔn sürdürülebilirliôine ili÷kin
kamu borçlarÔndaki artÔ÷ ve bunu
takip eden sorunlar ana ülke borçlarÔnÔn artÔ÷ÔnÔ zorlamakta ve bu
durum da daha sÔkÔ kemer sÔkma
önleminin alÔnmasÔnÔ beraberinde
getirmektedir. Yine de, mali harcamalar ve likidite yaratÔlmasÔ temelli
ülkelerarasÔ yayÔlma etkisi yararlÔ
olabilir ve –eôer bu koordineli bir
÷ekilde kullanÔlÔrsa- küresel ekonominin yanÔ sÔra kendi ekonomilerini desteklemek için hala manevra
kabiliyeti olan ülkelere çe÷itli olanaklar tanÔyabilir. Koordine edilmi÷
bu tür kamu maliyesi önlemleri,
güncel ko÷ullarda toplam küresel
talebin desteklenmesi, önümüzdeki
dönemde ise yeni i÷ olanaklarÔnÔn
yaratÔlmasÔnÔn canlandÔrÔlmasÔ için
gereklidir.
“Mali sistemi onar ve yeniden
düzenle…”
õkinci olarak, mali sistemin
daha etkin bir ÷ekilde onarÔmÔ ve
yeniden düzenlenmesi, inanÔlÔrlÔk
ve güvenilirliôi yeniden tesis edip
bankalara kriz süresince sorun yaratan kredi risklerinin üstesinden
gelme olanaôÔ tanÔyacaktÔr. Tüm
firmalar özellikle KOBõ’ler bundan
karlÔ çÔkacaktÔr. Mali piyasalarda,
yurtiçi bankacÔlÔk sektöründe daha
kapsamlÔ tasarruf önlemleri gerçekle÷ecek kapsamlÔ bir reform emek
piyasalarÔna kayda deôer bir ÷ekilde

destek saôlayabilir ve ülkelerdeki
ko÷ullara baôlÔ olarak istihdamda
yarÔ yarÔya bir artÔ÷ saôlayabilir.
“åstihdam için iyileçtirme
önlemlerini hedefle…”
õ÷ olanaklarÔndaki artÔ÷Ôn saôlanmasÔ amacÔyla reel ekonominin
desteklenmesi
hedeflenmelidir.
õstihdam olanaklarÔ yaratÔlmasÔ
konusunda ya÷anan bocalama ve
emek gelirlerinde süregelen güçsüz
artÔ÷, küresel ekonomik faaliyetin
yava÷lamasÔnÔn ve kamu maliyesinin daha da kötüle÷mesinin merkezinde yer almaktadÔr. ILO’nun
kapsamlÔ kurtarma paketlerine
yönelik özel ilgisi bulunmaktadÔr.
Bu önemler krizin ilk etkisinin görülmesinden beri ortaya çÔkan i÷siz
sayÔsÔndaki 27 milyon ki÷ilik bir
artÔ÷Ôn engellenmesinin yönetimini gerçekle÷tirememi÷tir. AçÔk bir
÷ekilde, politika önlemleri iyi hedeflenememi÷ ve bu etkinliklerine
göre politikalara duyulan ihtiyaç
yeteri kadar deôerlendirilememi÷tir. AslÔnda, geli÷mi÷ ülkelerde
farklÔ emek piyasasÔ araçlarÔ konusunda yapÔlan tahminler, hem
aktif hem de pasif istihdam politikalarÔnÔn, yeni i÷ olanaklarÔnÔn
yaratÔlmasÔ ve gelirlerin desteklenmesi noktasÔnda oldukça etkili olduôunu ispatlamÔ÷tÔr. Bir dizi emek
piyasasÔ uygulamasÔ temelinde
ülkelere ili÷kin yapÔlan deôerlendirmeler, istihdam ve gelirlerdeki
artÔ÷Ô ortaya koymaktadÔr. Söz konusu emek piyasasÔ uygulamalarÔnÔn kapsamÔna, kamusal istihdam
hizmetlerinin, kamu yararÔna çalÔ÷ma programlarÔnÔn ve giri÷imci
te÷viklerinin geni÷letilmesinin yanÔ
sÔra i÷sizlik sigortasÔnÔn ve i÷ payla÷Ôm programlarÔnÔn geni÷letilmesi,
asgari ücretlerin ve ücret sübvansiyonlarÔnÔn yeniden deôerlendirilmesi de girmektedir.
“Yat×r×m amac×yla özel sektörü
cesaretlendir…”

Kamusal destekler i÷ olanaklarÔnÔn yaratÔlmasÔ konusunda tek ba÷Ôna yeterli olmayacaktÔr. Politika
uygulayÔcÔlarÔ, özel sektör yatÔrÔmlarÔna yönelik korkunun ortadan
kaldÔrÔlmasÔ için koordineli olarak
kararlÔ bir ÷ekilde çaba göstermelidir. Bu durum özel sektörün, küresel i÷ olanaklarÔ yaratÔlmasÔnÔn ana
motorunu yeniden çalÔ÷tÔrmasÔnÔ
saôlayacaktÔr. õ÷letmelerin fabrikalarla, araç ve gereçlere yatÔrÔm
yapmalarÔ amacÔyla saôlanacak
te÷vikler ile ücretlerde yapÔlacak
iyile÷tirmeler, istihdamda güçlü
ve sürdürülebilir bir canlanmanÔn
saôlanmasÔ açsÔndan gerekli olacaktÔr.
“Mali istikrar× riske atmadan…”
õlave te÷vik paketleri, kamu
maliyesinin
sürdürülebilirliôini
riske atmamak zorundadÔr. Bu bakÔmdan, kamu harcamalarÔnÔn tamamÔnÔn gelir artÔrÔmÔ tarafÔndan
kar÷ÔlanmasÔ, denge bütçe çarpanÔ
yardÔmÔ aracÔlÔôÔyla reel ekonomiyi
canlandÔrÔcÔ bir etki aôlayabilir. Talebin belirsiz olduôu zamanlarda,
toplam talebin artÔrÔlmasÔnda devletin rolünün büyümesi ekonominin
istikrara kavu÷masÔna –harcamalar
vergi gelirlerindeki e÷ zamanlÔ artÔ÷
tarafÔndan kar÷Ôlansa bile- yardÔm
etmekte ve yeni bir te÷vik paketini
ortaya koymaktadÔr. Bu raporda tartÔ÷ÔldÔôÔ gibi, özellikle büyük çaplÔ
yetersiz kapasitenin ve yüksek i÷sizlik oranlarÔnÔn söz konusu olduôu mevcut ko÷ullar altÔnda, denge
bütçe çarpanÔ büyük olabilir. AynÔ
zamanda, harcamalarÔn daha yüksek gelirlerle dengelenmesi, bütçe
risklerini sermaye piyasalarÔnÔn
memnun kalacaôÔ ölçüde dü÷ük seviyede tutmayÔ garantilemektedir.
Bu tür bir politika seçeneôi –te÷vik
paketlerinin ekonomi üzerinde tam
etkin hale gelmesine olanak tanÔyarak- faiz oranlarÔnÔ etkisiz hale getirmektedir.
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KiĆisel Koruyucu Donanćmlarćn
Piyasa Gözetim ve Denetimi
K
i÷isel Koruyucu DonanÔmlar
(KKD), i÷yerinde ve günlük
kullanÔmda olasÔ kazalara kar÷Ô korunma saôlamak amacÔyla kullanÔlan ürünlerdir. SaôlÔk ve güvenlik temel haktÔr ve bu yüzden insanlar en
yüksek seviyede koruma talep eder
ve beklerler. Bu amaç doôrultusunda bir yeni yakla÷Ôm direktifi olan
89/686/EEC sayÔlÔ Ki÷isel Koruyucu
DonanÔm Direktifi, Ki÷isel Koruyucu DonanÔm Yönetmeliôi olarak ülkemiz mevzuatÔna aktarÔlmÔ÷tÔr.
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Ülkemizde kullanÔlan, satÔlan ve
ithal edilen tüm ki÷isel koruyucu
donanÔmlarÔn CE i÷areti ta÷ÔmasÔ ve
Türkçe kullanÔm kÔlavuzunun bulunmasÔ gerekmektedir. KKD’lerin
bu özellikleri ta÷ÔmasÔ hem çalÔ÷anlarÔn hem de yasalara uyan üretici,
tedarikçi ve satÔcÔlarÔn korunmasÔ açÔsÔndan önem ta÷ÔmaktadÔr.
KKD’lerin CE i÷areti ta÷ÔmasÔ o ürünün güvenli olduôu ve uygun kullanÔldÔôÔnda tam koruma saôlayacaôÔ
anlamÔna gelir. ÇalÔ÷ma ve Sosyal
Güvenlik BakanlÔôÔ õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Genel Müdürlüôü (õSGGM)
tarafÔndan tüm ülke çapÔnda Ki÷isel
Koruyucu DonanÔmlarÔn ilgili yönetmeliôe aykÔrÔlÔklarÔn tespiti amacÔyla Piyasa Gözetim ve Denetimi
faaliyetleri yürütülmektedir.

Mevzuat
• Tekstil Sektöründe Entegre
Kirlilik Önleme Ve Kontrol
Tebliäi – 14 Aral×k 2011.
• Sanayi Kaynakl× Hava Kirliliäinin Kontrolü Yönetmeliäinde
Deäiçiklik Yap×lmas×na Dair
Yönetmelik – 10 Ekim 2011.

õSGGM, Ki÷isel Koruyucu DonanÔmlar Yönetmeliôi ile ilgili taraflarÔn sorumluluklarÔnÔ ve duyarlÔlÔklarÔnÔ artÔrmayÔ amaçlamaktadÔr. Bu
amaç doôrultusunda KKD’lerin güvenli olup olmadÔôÔ ile ilgili, herhangi bir ÷üpheye dü÷üldüôünde, yetkili
kurum olan ÇSGB’ye, www.isggm.
gov.tr ve http://kkd.isggm.gov.tr adreslerinde yayÔmlanan ÷ikayet/ihbar
formunu doldurarak ya da ÇalÔ÷ma

ve Sosyal Güvenlik õleti÷im Merkezi
Alo 170 numaralÔ telefonu arayarak
bildirimde bulunabilirsiniz. Bu yönde yapÔlacak bildirimlerin saôlÔklarÔnÔ kimi durumlarda canlarÔnÔ, ki÷isel
koruyucu donanÔmlara emanet eden
i÷çilerin korunmasÔna katkÔ saôlayacaôÔ unutulmamalÔdÔr.
Konu hakkÔnda detaylÔ bilgi için:
http://kkd.isggm.gov.tr

2012-2013 Avrupa Ąyi Uygulama
Ödülleri YarćĆmasć “Riskleri
Önlemek Ąçin ĄĆbirliăi Yapalćm”

A

vrupa õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi
AjansÔ
(EUOSHA)’nÔn, 2012-2013 yÔllarÔ
yeni kampanyasÔnÔn temasÔ
“RõSKLERõ ÖNLEMEK õÇõN
õöBõRLõóõ YAPALIM”dÔr. Söz
konusu kampanya kapsamÔnda gerçekle÷tirilecek faaliyetlerden biri, iyi uygulamalarÔn
özendirilmesi ve yaygÔnla÷tÔrÔlmasÔ amacÔyla düzenlenen
“Avrupa õyi Uygulama Ödülleri
YarÔ÷masÔ”dÔr. Türkiye’nin ulusal düzeyde üçüncü kez katÔlacaôÔ yarÔ÷ma ile Türkiye çapÔnda “i÷birliôi ve birlikte çalÔ÷ma”yÔ vurgulayan
iyi uygulama örnekleri toplanarak ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Genel Müdürlüôü tarafÔndan deôerlendirilecektir. Ulusal düzeyde seçilen en iyi iki örnek EU-OSHA’ya gönderilecek ve ülkemizi Avrupa çapÔnda temsil etme fÔrsatÔnÔ yakalayacaktÔr.
Örneklerin toplanmasÔ süreci YarÔ÷ma duyurusunun EU-OSHA web
sitesinde (http://osha.europa.eu/en/front-page ) yayÔnlanmasÔnÔn ardÔndan Nisan ayÔnda kabul edilmeye ba÷lanacaktÔr. Örnekler, õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Genel Müdürlüôü’ne elden veya posta ile gönderilecektir.
YarÔ÷ma için Son Ba÷vuru Tarihi 31 Ekim 2012’dir.

Gökhan EROL
gokhanerol@turkis.org.tr

ÇalćĆma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlćăć Bilgilendirme Platformu
B
ilgilendirme Platformunun amacÔ, özellikle çalÔ÷anlarÔn çalÔ÷ma
hayatÔnÔn her safhasÔnda kar÷ÔlarÔna
çÔkan sorunlarla ilgili bilgi sahibi
olmalarÔnÔ saôlamak, çalÔ÷ma hayatÔnÔ düzenleyen deôi÷ik kanunlardan
doôan hak ve yükümlülüklerini en
iyi ÷ekilde anlamalarÔna yardÔmcÔ
olmak, bilgi vermek, ve yol göstermektir.

Bilgilendirme Platformu, çalÔ÷anlara doôrudan ve temel bilgileri
vermek üzere çalÔ÷ma hayatÔna ilk
adÔm, emeklilik, i÷sizlikle ilgili i÷lemler, kayÔt dÔ÷Ô istihdam, i÷ saôlÔôÔ
ve güvenliôi ile ilgili i÷lemleri içeren
be÷ ana bölümden olu÷makta, bu
bölümler özellikle çalÔ÷anlarÔn hak
ve sorumluluklarÔnÔ en basit ÷ekilde
görsel ve sesli olarak öôrenmelerine

yol gösterici nitelikte temel bilgileri
içermektedir. Bilgilendirme Platformundan çalÔ÷anlara yönelik olu÷turulan NAPO’nun Eôitim Filmlerine,
SÔk Sorulan Sorulara ve õçerik Arama Motoruna da ula÷Ôlabilmektedir.
Platforma a÷aôÔdaki adresten ula÷Ôlabilir:
http://bilgilendirme.csgb.gov.tr/
platform/index.php

ĄĆ Güvenliăi Uzmanlarć
Yönetmeliăine Kćsmi Durdurma
D
anÔ÷tay 10. Daire, TMMOB‘nin 27.11.2010
tarih ve 27768 sayÔlÔ Resmi Gazete‘de yayÔmlanan õ÷ Güvenliôi UzmanlarÔnÔn Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eôitimleri HakkÔnda Yönetmeliôin
yetki yönünden tamamÔnÔn ve bazÔ maddelerinin
iptali ve yürütmesinin durdurulmasÔ istemiyle açtÔôÔ davada, yönetmeliôin 25. maddesinin (b) bendi
ile Geçici 1., Geçici 3. ve Geçici 4. maddelerinin yürütmesinin durdurulmasÔna karar verdi.
Yürütmesi durdurulan maddeler ÷öyle:
Belge alma ve vize içlemleri
MADDE 25 - (1) Belge almak veya vize i÷lemlerini yaptÔrmak isteyen ki÷i ve kurulu÷larÔn;
b) Bakanl×kça belirlenen belge veya vize ücretini ödemeleri
gereklidir.
Bir üst s×n×fta çal×çma
GEÇåCå MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliôin yayÔmÔndan itibaren, (C) sÔnÔfÔ i÷ güvenliôi uzmanlÔôÔ
belgesine sahip olanlar üç yÔl süreyle tehlikeli sÔnÔfta yer alan i÷yerlerinde, (B) sÔnÔfÔ i÷ güvenliôi

uzmanlÔôÔ belgesine sahip olanlar dört yÔl süreyle
çok tehlikeli sÔnÔfta yer alan i÷yerinde i÷ güvenliôi
uzmanÔ olarak görevlendirilebilirler.
Vizesi dolmuç iç güvenliäi uzmanl×ä× belgeleri
GEÇåCå MADDE 3 - (1) Belge alma tarihine
göre vize süresi dolmu÷ olan i÷ güvenliôi uzmanlarÔnÔn belgeleri bu Yönetmeliôin yayÔmÔ tarihinden
itibaren altÔ ay süreyle geçerlidir. Bu sürenin sonunda yenileme eôitimini tamamlamayanlarÔn yetki belgelerinin geçerliliôi söz konusu eôitimi alana
kadar askÔya alÔnÔr.
Eäitimi tamamlayanlar
GEÇåCå MADDE 4- (1) 15/8/2009 tarihli ve
27320 sayÔlÔ Resmî Gazete‘de yayÔmlanan õ÷yeri
SaôlÔk ve Güvenlik Birimleri ile Ortak SaôlÔk ve Güvenlik Birimleri HakkÔnda Yönetmelik kapsamÔnda
yetkilendirilmi÷ eôitim kurumlarÔnca düzenlenen
i÷ güvenliôi uzmanlÔôÔ eôitim programlarÔnÔ tamamlayanlar bu Yönetmelik kapsamÔnda yer alan
i÷ güvenliôi uzmanlÔôÔ eôitimlerini tamamlamÔ÷
sayÔlÔrlar ve düzenlenecek sÔnavlara katÔlmaya hak
kazanÔrlar.
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EKMEK

Özleminden
SavaĆćmćna

Halil Tunç
1928”de HacÔbekta÷’ta doôdu.
1952’de sendikacÔlÔk ya÷amÔna atÔldÔ. TÜRK-õö Genel Ba÷kanlÔôÔ yaptÔ.
1972’de kontenjan senatörü oldu.
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HacÔbekta÷ türbesini gölgeleyen ya÷lÔ dut aôacÔna sorsak, Hüsnü Efendi’yi tanÔr mÔ? O sarÔ, kuru
köyden çÔkÔp tam 9 yÔl dönmeyen
hem÷ehrisini... Ayakta çarÔk, ba÷ta eôreti duran üçgen er ÷apkasÔ ile
Trablusgarp’ta sava÷an askerciôi.
õlk orada, komutan Ethem Pa÷a’nÔn
gencecik kurmayÔ olarak gördüôü
Mustafa Kemal’e, 1920’de halkçÔ
mecliste ba÷kan vekilliôi yapacak
Çelebi Cemalettin Efendi’yi bir yaylÔyla Ankara’ya götüren arabacÔ Hüsnü Efendi’yi...
Kurtulu÷a yalÔn emeôini sunmu÷
HacÔbekta÷lÔ Hüsnü Efendi, yÔllar
sonra çalÔ÷anlarÔn, emekçilerin örgütüne önder olacak Halil Tunç’un
babasÔdÔr.
Halil Tunç, 1928 doôumlu. Ya÷amÔ ve çevreyi algÔlamasÔ, Cumhuriyetin ilk yÔllarÔna rastlÔyor. KÔrk
yÔlÔn ba÷Ônda iki tek attÔôÔnda yanÔk
türküler söyleyen babasÔnÔn arazisi
yok, i÷çilik, arabacÔlÔk yapÔyor. Tek
sahip olduklarÔ varlÔklar, birkaç koyun ve tavuk ile iki inek. Halil Tunç,
yoksul bir ev anÔmsÔyor:
“ArabacÔlÔk yapardÔ babam. Çelebiler için KÔr÷ehir’den doktor getirirdi arabayla. Bir portakal almÔ÷
olurdu kimi zaman. Annem onu
soyar, dilim dilim kÔz karde÷ime,
aôabeyime, bana ve kendisi ile babama verirdi. Zeytini, çayÔ bilmezdik.
Sabah tarhana çorbasÔ, öôleyin bulgur pilavÔ. Çok ender, yÔlda bir filan,
annem tavuk keserdi. Ovvv, bayram
ederdik.”

Anne, Hatun HanÔm. ÇocuklarÔna eski elbiseler giydirmek için
Çelebiler’in çama÷ÔrlarÔnÔ yÔkayan,
yoôurttan yaô çÔkarÔp bakkaldan kil,
sabun, gaz alan, elleri yufka kokulu
ana. DaraldÔ mÔ, bunaldÔ mÔ tevekküle sÔôÔnan ana:
“Oôul oôul, harpten yeni çÔktÔk
can oôul. Ülkenin sÔkÔntÔlarÔ var. ÇalÔ÷acaôÔz oôul.”
Öbür yandan Bekta÷iliôin özünü
aktaran, TanrÔ korkusu yerine, TanrÔ
sevgisi veren ana:
“Bak oôul, eline, beline, diline sahip olacaksÔn. Yalan söylemeyeceksin, ba÷kasÔna kötülük yapmayacaksÔn. õnsanlarÔ ho÷ göreceksin. Ama,
haksÔzlÔôa da boyun eômeyeceksin.”
Halil Tunç’a göre, fakir bir ortamdÔ ama bir karamsarlÔk havasÔ esmezdi evde. Geleceôe umutla
bakmayÔ, Atatürk’e ve genç Cumhuriyete güvenmeyi öôrenmi÷lerdi.
“KuvayÔ Milliye’yi amil, milli iradeyi
hâkim kÔlma” kararÔ aldÔktan hemen
sonra Mustafa Kemal ve arkada÷larÔnÔn ilk soluklandÔklarÔ durak olan
HacÔbekta÷’Ôn halkÔ için doôaldÔ bu
duygu. Halil Tunç’un, ilkokuldayken bilincinde derin iz bÔrakan bir
olay Atatürk’ün ölümü oldu:
“Dördüncü ya da be÷inci sÔnÔftaydÔm. Okul çÔkÔ÷Ô kuzu güdüyorum
harman yerinde. HacÔbekta÷’ta bir
hareketlenme olduôunu hissettim.
Eve geldim, baktÔm annem babam
aôlÔyor. Telgraf müdürü söylemi÷:
Atatürk bir gün önce ölmü÷. Tüm
ilçe ve evimiz yas içindeydi.”
õlkokul. Çocukluôun oyuna bilgiyi katÔk ettiôi süreç. Halil Tunç’Ôn
aklÔndan süzülüp gelenler ÷öyle:

“HacÔbekta÷’ta tek bir okul ve bu
okulun da üç öôretmeni vardÔ. õlkokul boyunca hiç yeni kitap yüzü
görmedik. Aôabeyim Ahmet bir sÔnÔf
öndeydi benden. Onun kitaplarÔyla
bitti okul.”
Ya oyun? Dü÷ler ve oyunlar pek
yoktu Halil Tunç’un çocukluôunda:
“Eôer öôretmenler, teneffüslerde oyun kurarlarsa onu oynardÔk.
Okuldan çÔkar çÔkmaz i÷e ba÷lardÔk.
HayvanlarÔn altÔnÔ temizlemek, onlarÔ gütmek, suya götürmek benim
görevlerimdi. Oynamak, ko÷mak,
gezmek gibi bir anÔ hafÔzamda yer
etmemi÷. YazÔn, kÔ÷ için hazÔrlÔk yapardÔk. Yaban tezeôi, ayrÔk toplardÔk
yakmak için. Ot toplardÔk ineklerin
yemesi için. YazlarÔ ayaôÔm çarÔk
görmezdi. Daôda, ta÷ta yarÔlÔrdÔ ayaôÔmÔn altÔ, dikenler batar, ÷akÔr ÷akÔr
kanardÔ.”
Böylesi duraôan ve acÔlÔ bir akÔ÷ta, ötelerden gelen farklÔ bir ses çakÔlmaz mÔ bilincin kuytusuna? ÇakÔlÔr elbette:
“õlkokulda bir öôretmenimizin
ancak kulaklÔkla dinlenebilen bir
radyosu vardÔ. Giderdik evine. SÔraya koyardÔ bizi. Birer birer takardÔ
kulaklÔklarÔ. YarÔm saat süren temsiller olurdu. Efektler filan. Aman
da aman! Eve döner, bire bin katÔp
annemize babamÔza anlatÔrdÔk dinlediklerimizi...”
Halil Tunç, daha 8 ya÷Ôndayken,
kalbinden rahatsÔz aôabeyi Ahmet’e
ilaç almak için ta KÔr÷ehir’e yürürdü. KÔr÷ehir ki, minik bir ilkokul
öôrencisinin adÔmlarÔyla 8 saat gidi÷,
8 saat dönü÷. öafakla beraber ba÷layan yürüyü÷, gece yarÔsÔnÔ geçe eve
dönü÷ ile sonlanÔrdÔ.

Bir de, tek ba÷Ôna aôabeyi Ahmet’i
Ankara’ya gönderi÷i var ki, bize Sabahattin Ali’nin ‘Ayran’ adlÔ öyküsünü çaôrÔ÷tÔrdÔ. Hani, bir Anadolu
istasyonunda ayran satan çocuôun
eve dönü÷ünde tipinin içinde yitip
gidi÷ini anlatan öykü. Halil Tunç’u
dinleyelim:
“Aôabeyim,
doktor
için
Ankara’ya gidecek. FakÔlÔ istasyonu
9 saat. õlkokul 5. sÔnÔftayÔm. Aôabeyimi kom÷udan ödünç aldÔôÔmÔz e÷eôe bindirdim, dü÷tük yola,
Trene bindirdim, dönüyorum geri.
HacÔbekta÷’a iki saat kala bir kar
fÔrtÔnasÔ ba÷ladÔ ki, göz gözü görmüyor, soluôum kesiliyor. E÷ek yoruldu. Hayvana binmek ÷öyle dursun,
onu da ite kaka gece yarÔsÔ döndüm
eve. Tam be÷ gün gözlerimden ya÷
geldi.”
õkinci Dünya Sava÷Ô, yoksulluôu
perçinledi. Anne, ekmeôi dolaba kilitler, her öôünde parça parça çÔkarÔr oldu. Halil Tunç, ilkokulu bitirmi÷tir. HacÔbekta÷’ta ortaokul yok,
lise yok. õlkokuldaki ba÷öôretmen
çaôÔrÔr:
“Halil, seni ve birkaç arkada÷ÔnÔ
Köy Enstitüsüne gönderelim. Köy
Enstitüsünden mezun olduktan sonra bir çift at verecekler, pulluk verecekler, arazi verecekler. Hem köyde
öôretmenlik yapacak, hem araziyi
i÷leyecek, köye örnek çiftçi olacaksÔn. 20 lira maa÷ alacak, yedeksubay
olacaksÔn.”
Çok sevindi. Annesi babasÔ da,
“Oôlumuz okuyacak adam olacak”
diye co÷tu. Çelebi ailesinden 1 lira
harçlÔk aldÔ. Annesi torba dikti. Diôer çocuklarla üstü açÔk bir at arabasÔna bindi. Himmetdede istasyonu
9 saat çekiyor. Toz toprak içinde
indiler Himmetdede’ye. Oradan
Kayseri’ye. Maarif Müdürlüôünü
buldular. Her gün gelirmi÷ Köy Enstitüsünün erzak kamyonu. VardÔlar
Pazarönü Köy Enstitüsü’ne. Halil
Tunç, sonrasÔnÔ anlatsÔn:

“Oradaki ko÷ullara çabuk uyum
saôladÔk. Gittiôimizin birinci ayÔnda
bina yapmak için kerpiç kesmeye, ta÷
ta÷Ômaya ba÷ladÔk. O sÔrada, ömrüm
boyunca unutmayacaôÔm ve bizi çok
etkileyen bir olay olmu÷tu: BaktÔk,
müdürümüz öevket Gedikoôlu’nun
e÷i öôretmen Emine Gedikoôlu çarÔk giymi÷, ta÷ ta÷Ôyor. Bir kadÔnÔn,
hem de bir müdür e÷inin sÔrtÔnda ta÷
ta÷ÔmasÔ bizi heyecanlandÔrmÔ÷tÔ. O
ta÷Ôyorsa, biz de bu i÷i seve seve yapmalÔyÔz diye dü÷ünmü÷tük.”
Sava÷, okulu da derinden etkiliyordu. Potin, postal filan yok, öôrenciler çarÔk giyiyorlar. Ekmek sÔkÔntÔsÔ da sürüyor:
“PÔnarba÷Ô’ndan gelirdi ekmeôimiz. Ak÷amüstü oldu mu takattan
dü÷erdik. Enstitüye yakÔn bir sete
otururduk. Bütün gözler, az ilerdeki dönemeçte olurdu. Sinek uçsa
sesi duyulurdu, öyle bir sessizlik.
PÔnarba÷Ô’ndan ekmek getiren enstitünün arabasÔ girdi mi viraja, bir
uôultu, bir sevinç sormayÔn gitsin.
O el kadar ekmekler anÔnda biterdi.”
ArdÔ ardÔna iki ölüm, Halil
Tunç’un ya÷amÔnda yeni bir ekmek

dönemecinin ba÷langÔcÔ oldu. Baba
ve aôabey Ahmet, bir hafta içinde
pe÷ pe÷e yittiler. Anne yalnÔz, ev
Halil Tunç’a bakar. Okulu bÔraktÔ.
Oysa, altÔ ay sonra öôretmen çÔkacaktÔ Köy Enstitüsünden. 1946’da
Ankara’ya geldi, otobüs dairesinde
biletçiliôe ba÷ladÔ. Uzun süre kom÷ulardan aôabeyinin ilaç paralarÔnÔ
ödemek için alÔnmÔ÷ borçlarÔ ödedi.
ArdÔndan askerlik. Askerlik dönü÷ü,
Ankara Bira FabrikasÔ’na girdi. Önce
memur olmasÔnÔ önerdiler, ama o
kabul etmedi:
“Bir kere memur ile i÷çi maa÷Ô
arasÔnda fark vardÔ. Ama, ondan öte
i÷çiler yatakhanede kalabiliyorlardÔ.
Yani, ev tutup kira vermeye gerek
yoktu.”
Annesinden, babasÔndan, Köy
Enstitüsünden öôrenmi÷ti ya ‘haksÔzlÔôa boyun eômemeyi’, tüm çocukluôu, gençliôi ekmek özlemi ile
geçmi÷ti ya, Halil Tunç TÜRK-õö
Genel Ba÷kanÔ oldu.
Gazeteci-yazar Iç×k Kansu’nun “Çocukluäa
Yolculuk Öyküsel Röportajlar” Bilgi
Yay×nevi May×s 2002 eserinden al×nm×çt×r.
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unanistan’da ilk sendikal örgütlenmeler 1870’li yÔllarda görülmeye ba÷lamÔ÷tÔr. Bu yÔllarda köyden
kente göç artmÔ÷ ve ekecek topraôÔ
olmadÔôÔ için günlük yevmiye ile
çalÔ÷an bir sÔnÔf olu÷mu÷tur. 1879
yÔlÔnda marangozlar ve tersane çalÔ÷anlarÔ ilk sendikalarÔnÔ kurmu÷lar
ve o yÔl grev ba÷latmÔ÷lardÔr. Grevin
sebebi satÔn alma gücünde %30’luk
bir azalmaya sebep olan mali krizdir. Bu grevin ardÔndan 1882 yÔlÔnda Atina’da ve Lavrion’daki maden
ocaklarÔnda birçok grev gerçekle÷tirilmi÷ ve bu grevler neticesinde
Yunanistan genelinde ücretler artÔrÔlmÔ÷, çalÔ÷ma saatleri 10’dan 8 saate dü÷ürülmü÷ ve kaza sigortasÔ ile
saôlÔk hizmetlerinden yararlanma
hakkÔ elde edilmi÷tir.

1908 yÔlÔnda, o güne kadar kurulmu÷ olan 28 i÷kolu sendikasÔ aôÔr ve
adil olmayan vergi sistemine kar÷Ô bir
araya gelerek büyük bir gösteri düzenlerler. Bu geli÷me birle÷menin ilk
i÷areti olmu÷tur. 1918 yÔlÔnda 44 sendikanÔn 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÷larÔ, õç Sava÷
ve diktatörlük rejimine raômen GSEE
varlÔôÔnÔ korumayÔ ba÷armÔ÷tÔr.
Yunan Genel Emek Konfederasyonu GSEE Yunanistan’daki en
büyük i÷çi örgütüdür. 1918 yÔlÔnda kurulan Konfederasyon kendi
deyimiyle sosyal adalet, e÷itlik ve
dayanÔ÷ma prensipleri çerçevesinde çalÔ÷anlarÔn sosyal ve ekonomik çÔkarlarÔnÔ korur ve te÷vik
eder. GSEE’nin toplam üye sayÔsÔ
450.000’dir. Konfederasyon aôÔrlÔklÔ
olarak özel sektörde faaliyet göstermektedir. GSEE’ye baôlÔ 73 i÷kolu
federasyonu bulunmaktadÔr.
GSEE bünyesinde birçok farklÔ
ideolojiye sahip sendika gruplarÔnÔn temsil ediliyor olmasÔna raômen sendikal hareketin birliôine ve
bütünlüôüne önem verilmektedir.
Konfederasyon “Ulusal Genel Toplu Sözle÷me” için müzakerelerde
bulunur. ÇalÔ÷anlarÔn sosyal güvenlik haklarÔnÔn korunmasÔ, adil vergi
sistemi, i÷sizlikle mücadele gibi konular üzerine yoôunla÷an GSEE’nin
haftalÔk çalÔ÷ma saatlerinin 35’e indirilmesi gibi uzun vadeli talepleri
de bulunmaktadÔr.

GSEE’nin en üst idari organÔ
Kongre’dir. ArdÔndan Genel Konsey
gelir. Genel Konsey i÷ kolu federasyonlarÔ ile bölgesel i÷çi merkezlerinin Ba÷kan ve Genel Sekreterlerinden, Kongre tarafÔndan seçilen
25 delegeden, õdari Kurul üyeleri
ve Denetleme Kurulu Ba÷kanÔndan
olu÷ur. õdari Kurul Kongre tarafÔndan seçilen 45 üyeden olu÷maktadÔr.
Kongre tarafÔndan alÔnan kararlarÔ
uygular ve Toplu õ÷ Sözle÷melerini
sonuçlandÔrÔr. õdari Kurul gizli oylamayla kendi arasÔndan 15 ki÷iyi
seçer ve bu 15 ki÷i õcra Kurulu’nu
olu÷turur. õcra Kurulu õdari Kurul
tarafÔndan alÔnan kararlarÔ uygulamakla yükümlüdür. õcra Kurulu
kendi arasÔnda yaptÔôÔ gizli oylama
ile 8 ki÷iyi belirler. Bu 8 ki÷i Yönetim Kurulunu olu÷turur. Yönetim
Kurulu GSEE organlarÔ tarafÔndan
alÔnan kararlarÔ uygular ve günlük
i÷leri takip eder. Denetleme Kurulu
15 ki÷iden olu÷ur ve Kongre tarafÔndan seçilir.
GSEE, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu-ETUC ve UluslararasÔ
Sendikalar Konfederasyonu ITUC
üyesidir.

Hakan SÜKUN
intdept@turkis.org.tr

PAME-Tüm
ÇalćĆanlar
Militan
Cephesi

T

üm ÇalÔ÷anlar Militan Cephesi
PAME 1999 Nisan ayÔnda Yunanistan Komünist Partisi üyesi sendikacÔlar tarafÔndan kurulmu÷ bir
sendikal koordinasyon merkezidir.
PAME’in 415.000 üyesi bulunmaktadÔr. PAME Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesidir.
Tüm ÇalÔ÷anlar Militan Cephesi-PAME, Yunanistan’daki en büyük Konfederasyonlar olan GSEE
ve ADEDY’nin istismarcÔ kapitalist
sistemi savunduôunu ve halk kar÷ÔtÔ
politikalar izlediôini ve bu yüzden
i÷birliôi ve sosyal diyalog yolunu
seçtiklerini ifade etmektedir.
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PAME, Avrupa õ÷çi SendikalarÔ
Konfederasyonu-ETUC ve UluslararasÔ Sendikalar Konfederasyonu
ITUC’nin de kapitalizm için çalÔ÷tÔôÔnÔ açÔkça ifade emektedir.

Kćsaca Yunanistan
Ba÷kent

:

Atina

Nüfus

:

10.787.690

Ki÷i ba÷Ô GSMH

:

13.574 $ (AralÔk 2010)

Toplam õ÷gücü

:

5.021.000 (2010)

õ÷sizlik OranÔ

:

%18.2 (Ekim 2011)

åçgücünün Sektörler Aras× Daäl×m×
TarÔm

:

%12

Sanayi

:

%20

Hizmetler

:

%68

Gençlerde õ÷sizlik OranÔ

:

%36 (2011)

Sendikala÷ma OranÔ

:

%24 (2008)

ADEDY-Yunanistan Memur
Sendikalarć Yüksek Ądaresi
Yunanistan Memur SendikalarÔ Yüksek
õdaresi ADEDY Yunanistan’daki memur
sendikalarÔnÔn üye olduôu bir üst kurulu÷tur. ADEDY 280.000 üyeye sahip olup
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC
üyesidir. ADEDY, GSEE ile ortakla÷a hareket eder. Genelde yaptÔklarÔ tüm eylem,
grev ve faaliyetler ortaktÔr. Ortakla÷a kurmu÷ olduklarÔ INE/GSEE-ADEDY adÔnda
bir i÷çi enstitüleri bulunmaktadÔr. Toplu sözle÷meler ile ilgili õleriye dönük tüm
stratejiler ve planlamalar bu enstitüde gerçekle÷tirilir. Bir nevi sendikal argümanlarÔn
bilimsel olarak kanÔtlandÔôÔ yerdir.

Sendikalar×m×zdan
GENEL MADEN-Ąą

HEMA Madencilikte
Örgütlendi
Genel Maden õ÷çileri SendikasÔ (GMõS), bir süredir
sürdürdüôü özel sektör maden ocaklarÔnda örgütlenme
çalÔ÷malarÔ sonucunda 25 Ocak 2012 tarihinde Hattat
Holding’e baôlÔ HEMA Endüstri Aö. Armutçuk-Kandilli õ÷letmesinde çalÔ÷an 800 maden i÷çisini örgütlemeye
ba÷ladÔ.
GMõS Genel Ba÷kanÔ Eyüp Alaba÷ kuyu ba÷Ônda maden i÷çilerine hitaben bir konu÷ma yaptÔ. Alaba÷ ÷öyle
konu÷tu:
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“Biz aynÔ kaderi payla÷an, ölümü bile birlikte payla÷an madenciler olarak örgütlenmeye çok ihtiyaç duyulan i÷kolunda çalÔ÷Ôyoruz. Daha önce TTK’da çalÔ÷an
ta÷eron Star öirketi i÷çilerinin sendikamÔzda örgütlenmesi ile ilgili yetki davasÔnÔ
da kazandÔk. Biz artÔk geni÷ bir
madenci ailesine kavu÷tuk. Sizlerle birlikte, bundan sonra Genel Maden-õ÷ SendikasÔ çatÔsÔ
altÔnda i÷, ekmek mücadelemize
devam edeceôiz. Hedefimiz ailemizi daha da büyütmek. Bölgemizden ba÷lamak üzere özel maden i÷letmelerinde örgütlenme çalÔ÷malarÔmÔza devam
edecek, madenci arkada÷larÔmÔzÔ GMõS çatÔsÔ altÔnda
örgütleyeceôiz. Bizler, i÷yerinin imkanlarÔ ölçüsünde
sizlere toplu sözle÷me imzalayarak insanca ya÷amanÔz,
hak ettiôiniz ücreti almanÔz ve yine hak ettiôiniz çalÔ÷ma ko÷ullarÔnda çalÔ÷manÔz için elimizden geleni yapacak, birlikte mücadele edeceôiz. Bugünden itibaren
Genel Maden õ÷çileri SendikasÔ sizin yuvanÔz, eviniz.
Evinize, yuvanÔza ho÷ geldiniz diyorum.”

PETROL-Ąą

Zentiva Ąlaç Eylemi Sona
Erdi
FransÔz sermayeli Sanofi-Aventis Grubu’nun Türkiye i÷tiraki Zentiva SaôlÔk Ürünleri San. ve Tic. Aö.

Hazćrlayan:

Refik ERBAą

TÜRK-Ąą TeĆkilatlandćrma Uzmanć
refikerbas26@hotmail.com

(Zentiva õlaç) i÷yerinde, toplu i÷ sözle÷mesi zamlarÔnÔn
verilmemesi nedeniyle bir ay önce ba÷layan eylemler
i÷verenin ücret zamlarÔnÔ ödemeyi kabul etmesiyle
sona erdi. Petrol-õ÷ SendikamÔzÔn örgütlü olduôu Zentiva õlaç i÷yerinde i÷veren bazÔ gerekçelerle i÷çilerin
toplu i÷ sözle÷mesinden doôan son dönem ücret zamlarÔnÔ ödemeyeceôini bildirmi÷, bunun üzerine son bir
aydÔr fabrikada eylemler ba÷lamÔ÷tÔ. Petrol-õ÷ SendikamÔz üyesi Zentiva õlaç i÷çileri önce mesaiye kalmama
eylemi ba÷lattÔlar. Ancak i÷verenin ücret zamlarÔnÔ
ödememekte direnmesi üzerine erkek üyeler sakal bÔrakma eylemine ba÷ladÔlar ve son 15 gündür sakallarÔnÔ kesmediler.
Geri adÔm atmayan i÷verenin, yine ilaç sektöründe
ya÷anan sÔkÔntÔlarÔ gerekçe göstererek 50 Zentiva õlaç
i÷çisini de i÷ten çÔkartacaôÔnÔ bildirmesi Petrol-õ÷ üyesi i÷çilerin sabrÔnÔ ta÷ÔrdÔ. 23 öubat 2012 günü i÷çiler
fabrikayÔ terk etmeyerek gece i÷yerinde kaldÔ. 24 öubat
2012 günü de tüm i÷çiler fabrikada eylemlere ba÷ladÔlar
ve i÷verenin bu tavrÔnÔ protesto ettiler.
Fabrika i÷gal eylemi sürerken Petrol-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Mustafa Özta÷kÔn ve Genel Sekreter
Ali Ufuk Ya÷ar i÷yerine geldiler. Protesto eylemindeki
Petrol-õ÷ üyesi i÷çilere hitaben burada bir konu÷ma yapan Özta÷kÔn ÷unlarÔ söyledi:
“Bizler ilaç sektöründeki geli÷meleri takip ediyoruz.
õlaç sektöründe ÷u anda dalgalanmalar var. Eôer Zentiva õlaç i÷vereni gerçekten maôdursa, i÷çi çÔkarmaya
ihtiyaç varsa biz bunun yolunu da söylüyoruz. õçimiz
rahat olmasa da i÷ten ayrÔlmak isteyen, emekliliôine az
kalmÔ÷, gönüllü arkada÷larÔmÔz var. Bu arkada÷larÔmÔz
i÷ten ayrÔlabilir. Ancak i÷veren maalesef armut seçer
gibi i÷çi çÔkartmaya kalkÔyor. Bizler de bunu istemiyoruz. öu anda fabrika ile görü÷melerimiz devam ediyor.
Eôer i÷veren diretirse bizler de yasalarÔn bize tanÔdÔôÔ
ba÷ka yollara ba÷vuracaôÔz.”
Daha sonra Özta÷kÔn ve Ya÷ar, Zentiva õlaç i÷vereniyle görü÷melere ba÷ladÔ. õ÷verenle yapÔlan uzun görü÷meler sonucunda i÷ten çÔkartÔlacak i÷çi sayÔsÔ 50’den 12’ye
dü÷ürüldü. Petrol-õ÷ SendikamÔz
yöneticileri, i÷veren ile yapÔlan
görü÷mede, çÔkartÔlacak 12 i÷çinin gönüllü olarak i÷ten ayrÔlmak isteyen i÷çilerden seçilmesi

Sendikalar×m×zdan
gerektiôini bildirdiler. YapÔlan uzun ve çetin görü÷me
sonunda çÔkartÔlacak i÷çi sayÔsÔ 5’e dü÷ürüldü, 7 i÷çi de
gönüllü olarak i÷ten ayrÔldÔ. õ÷ten ayrÔlan 12 i÷çiye kÔdem ve ihbar tazminatlarÔna ek olarak 12 maa÷ tutarÔnda da tazminat ödenmesi kararla÷tÔrÔldÔ. Diôer yandan
i÷veren toplu i÷ sözle÷mesinden doôan ücret zamlarÔnÔn
da ödenmesini kabul etti ve eylem sona erdirildi.

TEKGIDA-Ąą

ALTAą ĄĆçileri Kazandć
Ordu’da, özelle÷tirildikten sonra Alta÷ Yaô Sanayii
adÔnÔ alan, Fiskobirlik’e ait soya yaôÔ fabrikasÔnda i÷veren i÷çi ücretlerini dü÷ürüp, bir bölüm i÷çinin de tazminatlarÔnÔ ödeyerek i÷ten atmÔ÷tÔ. 11 i÷çinin i÷ten atÔlmasÔ üzerene fabrikada örgütlü TekgÔda-õ÷ SendikamÔz
i÷e iadesi için dava açtÔ. Yerel mahkeme i÷çilerin lehine
karar verdi. õ÷veren temyize gitti. Ancak DanÔ÷tay i÷çileri haklÔ bularak temyizi reddetti. õ÷çiler i÷e iadeleri
için dilekçe hakkÔnÔ kullanÔyor. õ÷veren bir ay içinde
olumlu ya da olumsuz bir yanÔt vermek zorunda. Eôer
i÷e iadeyi uygularsa dört aylÔk ücret ödeyecek. õ÷e iadeyi kabul etmezse, dört aylÔk net ücretleri tutarÔnda ve
sigortalÔ sayÔlmak üzere 12 aylÔk brüt ücret tutarÔnda
tazminat ödeyecek.

re, sonuna kadar yanlarÔnda olacaklarÔnÔ söyledi. YapÔlan konu÷malardan sonra i÷çilere getirilen erzaklar
daôÔtÔldÔ.
Adana Amylum Niçasta’da Grev
TekgÔda-õ÷ SendikamÔz, 5 Mart 2012 günü õngiltere merkezli bir ÷irketin Türkiye’deki kolu olan Amylum Ni÷asta’da greve ba÷ladÔ. Grevin açÔlÔ÷Ônda i÷letme
önünde yapÔlan toplantÔya TekgÔda-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Mustafa Türkel, Yönetim Kurulu üyeleri,
TÜRK-õö Adana õl Temsilcisi Edip Gülnar, TÜRK-õö’e
baôlÔ SendikalarÔmÔzÔn öube Ba÷kan ve Yöneticileri ve
i÷çiler katÔldÔ.
TekgÔda-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Mustafa Türkel, burada yaptÔôÔ konu÷mada toplu i÷ sözle÷mesi süreci boyunca i÷verenle uzla÷ma saôlamak için azami
gayret ve iyi niyet gösterildiôini söyledi. Türkel, bu
a÷amaya gelinmi÷ olmasÔnÔn nedeninin i÷verenin katÔ
ve uzla÷maz tutumu olduôunu belirtti. Grevin Anayasa ve yasalarla i÷çilere tanÔnmÔ÷ bir hak olduôunun
ve sendika ile Amylum Ni÷asta i÷çilerinin de yasalarÔn
kendisine tanÔmÔ÷ olduôu bu hakkÔ kullandÔôÔnÔ belirten Türkel, üyelerin talep ve beklentilerini kar÷Ôlayacak
haklarÔ elde edinceye kadar mücadelenin sürdürüleceôini söyledi.

TekgÔda-õ÷ SendikasÔ Ordu öube Ba÷kanÔ Ali Öner
“Bu kazanÔm Ordu ilimizin i÷çi mücadelesi için olumlu
örnek olacaktÔr. õ÷çi arkada÷larÔn haklarÔna sahip çÔkma konusunda moral kazanmalarÔna neden oldu. Birlik
ve dayanÔ÷ma ile yapÔlan mücadelenin zaferle sonuçlanmasÔ bizi oldukça sevindirdi” diye konu÷tu.

Bu arada TÜRK-õö Genel Eôitim Sekreteri Ramazan
Aôar Adana’da Amylum Ni÷anta FabrikasÔ’nda greve
çÔkan i÷çileri ziyaret etti. Aôar, grevci i÷çilerin hak mücadelesini desteklediklerini söyledi.

Billur Tuz’da Eylem Devam Ediyor

NBą Kotasćnćn
Artćrćlmasć GiriĆimine
DanćĆtay Freni

TekgÔda-õ÷ SendikamÔza üye olduklarÔ için i÷ten
atÔlan Billur Tuz i÷çileri direni÷lerini sürdürüyor. Eyleme destekler de devam ediyor. TekgÔda-õ÷ SendikasÔ
yetkilileri, yaptÔklarÔ açÔklamada yalnÔz olmadÔklarÔnÔ
söyledi. TekgÔda-õ÷ SendikasÔ Genel Sekreteri Mecit
Amaç; Billur Tuz i÷çilerini eylemleri sürdüôü sürece yalnÔz
bÔrakmayacaklarÔnÔ söylerken,
verilen haklÔ mücadeleyi kazanacaklarÔna deôindi. Amaç’Ôn
ardÔndan Genel Te÷kilatlanma
Sekreteri Recep Ali Çelik i÷çile-

ąEKER-Ąą

öeker-õ÷ SendikamÔz tarafÔndan açÔlan davada, öeker
Kurumu’nun 244 bin 400 ton
olarak belirlenen Ni÷asta BazlÔ
öeker (NBö) kotasÔnÔn yüzde 50
oranÔnda artÔrÔlmasÔna ili÷kin karar bir kez daha yargÔdan döndü.
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Sendikalar×m×zdan
öeker-õ÷’ten yapÔlan açÔklamaya göre, Bakanlar
Kurulu’nun 2010-2011 pazarlama yÔlÔnda ni÷asta bazlÔ
÷ekerler için 29 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete’de
yayÔmlanan 2011/2003 sayÔlÔ kararÔ ile öeker Kurumu
tarafÔndan 244 bin 400 ton olarak belirlenen NBö kotasÔnÔn yüzde 50 oranÔnda artÔrÔlmasÔna ili÷kin kararÔ
bir kez daha yargÔdan döndü. öeker-õ÷ SendikasÔ tarafÔndan DanÔ÷tay 13. Dairesine açÔlan dava sonucunda
verilen yürütmenin durdurulmasÔ kararÔnda, “öeker
Kurulu tarafÔndan ayrÔlan kotanÔn yüzde 50 oranÔnda
artÔrÔlmasÔna ili÷kin Bakanlar Kurulu kararÔnda kamu
yararÔ ve hizmet gereklerine uyarlÔk bulunmamaktadÔr” denildi.
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öeker-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ õsa Gök, NBö kotasÔnÔn ortalama yüzde 2 olarak uygulandÔôÔ 480 milyon nüfuslu AB ülkelerinde NBö üretiminin 570 bin
ton iken 75 milyon nüfuslu Türkiye’de NBö üretiminin 366 bin ton olmasÔnÔn manidar olduôunu kaydetti. Gök, Türkiye’de NBö üreticileri ile ÷ekerli gÔda ve
içecek üreticilerinin olu÷turduôu anti-pancar lobisinin,
saôlÔk risklerine raômen, daha çok kar güdüsüyle hareket ederek, NBö kotalarÔnÔn artÔrÔlmasÔ yönünde sürekli
ve yoôun bir çalÔ÷ma yürüttüklerini iddia etti.
Gök, pancardan ÷eker üretiminin özelle÷tirme ile
yok edilmek istendiôini, özelle÷tirmenin fabrikalarÔn
kapatÔlmasÔ amaçlanarak yapÔldÔôÔnÔ, bu durumda kotasÔnÔn çok üstünde kapasitesi olan NBö üreticilerine
gün doôacaôÔnÔ bildirdi.
öeker-õ÷ SendikasÔ’nÔn hukuki mücadelesinde bir
kez daha haklÔ çÔktÔôÔnÔn altÔnÔ çizen Gök, dünya ülkelerinin NBö üretimini sÔnÔrlandÔrdÔôÔ 21. yüzyÔlda ülkemizde bu tür tartÔ÷malarla kamuoyu olu÷turulmasÔnÔn
mantÔôÔnÔ kavrayamadÔklarÔnÔ söyledi. öeker kurumu
bürokratlarÔna da serzeni÷te bulunan Gök, “Konu milli
menfaatlerimiz olduôunda sorumluluk almaktan kaçÔnan tavÔrlarÔnÔ onaylamak mümkün deôildir.
Öyle ise bu kurumun üyeleri kime ve neye hizmet
ettiklerini bir an önce kamuoyuna açÔklamak zorundadÔrlar” diye konu÷tu. Gök, gelinen süreçte öeker-õ÷
SendikasÔ olarak sorumluluk almayan, DanÔ÷tay kararlarÔnÔ etkisiz bÔrakmaya yönelik kararlarÔn altÔna imza
atan öeker Kurulu üyelerine yönelik her türlü hukuki
haklarÔnÔ kullanacaklarÔnÔn da altÔnÔ çizdi.

TEKSĄF

Kapanan Fabrikadan
Alacaklarćnć Ąstediler
Denizli’de 2009 yÔlÔnda küresel ekonomik kriz sÔrasÔnda kapanan ve üç yÔldan bu yana üretim yapmayan
Denizli Basma ve Boya Sanayi’nin (DEBA) 100’e yakÔn
i÷çi, Teksif SendikasÔ Denizli
öubesi’nin öncülüôünde eylem
yaptÔ. Bayramyeri MeydanÔ’nda
toplanan i÷çiler, DEBA Yönetim
Kurulu Ba÷kanÔ Esat Sivri’den 10
aylÔk ücretlerini ve kÔdem tazminatlarÔnÔn ödenmesini istedi.
õ÷çiler adÔna konu÷an Teksif
SendikasÔ Denizli öube Ba÷kanÔ Recep Oktay, i÷verenin
i÷çilerin haklarÔnÔ ödemesini istedi. õ÷çilerin haklarÔnÔ
sonuna kadar arayacaklarÔnÔ dile getiren Oktay, “HaklarÔmÔzdan vazgeçilmesi bekleniyorsa aldanÔyorlar. Biz,
‘Ya adalet, ya kÔyamet’ diyoruz. DEBA i÷vereni Esat Sivri
dikkate almadÔôÔ takdirde haklarÔmÔzÔ alÔncaya kadar taleplerimizi, gerek ulusal, gerek uluslararasÔ insan haklarÔ kurulu÷larÔ, üyesi olduôumuz TÜRK-õö ile dünya ve
Avrupa sendikalarÔ konfederasyonlarÔ aracÔlÔôÔyla dile
getireceôiz. Eylemlerimiz kamuoyunun önünde me÷ru,
demokratik olarak ÷iddeti artarak sürecektir” dedi.
TÜRK-õö 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak da,
12 gündür fabrika önünde direnen i÷çilere destek vererek, Türkiye’nin her yerinde emeôe saldÔrÔlarÔn devam
ettiôini, bu saldÔrÔlar kar÷ÔsÔnda i÷çilerin sendikalar ile
daha güçlü olduôunu kaydetti. Büyükkucak “Ancak
örgütlü olursanÔz güçlü olursunuz. Kendimizi patronlarÔn insafÔna emanet edersek i÷te dü÷tüôümüz durum
ortada dedi”

DERĄ-Ąą

Kampana ve Savranoălu
ĄĆçilerine TÜRK-Ąą
Desteăi
Kampana Deri ve Savranoôlu Deri i÷çilerine TÜRK-
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õö tarafÔndan yardÔmda bulunuldu. 8-11 AralÔk 2011 tarihleri arasÔnda yapÔlan TÜRK-õö
21.Olaôan Genel Kurulu’nda
kabul edilen önergeyle, Tuzla
Kampana ve õzmir Savranoôlu
Deri’de direnen i÷çilere maddi
yardÔm yapÔlmasÔ kararÔ alÔnmÔ÷tÔ. Bu karar doôrultusunda direni÷çi i÷çilere yÔlba÷Ô öncesi TÜRK-õö tarafÔndan yardÔm yapÔldÔ. õzmir’de Savranoôlu Deri’de direni÷lerinin 152. gününde TÜRK-õö
Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Nazmi Irgat tarafÔndan ziyarette bulunuldu. Irgat burada yaptÔôÔ açÔklamada Savranoôlu’nda 152 gündür devam direni÷i takip
ettiklerini söyledi ve demokrasinin bir gereôinin de
örgütlenme hakkÔ olduôundan söz etti. Irgat, i÷çilerin
alÔnterinin gerçek kar÷ÔlÔôÔnÔn da verilmesi gerektiôine
deôindi. SendikanÔn olduôu hiçbir yerde üretimin baltalanmadÔôÔna ve aksamadÔôÔna deôinen Irgat, çaôda÷lÔôÔn bir gereôi olarak sendikanÔn kabul edilmesi gerektiôini vurguladÔ. TÜRK-õö Yönetim Kurulu olarak her
zaman Savranoôlu i÷çilerinin yanlarÔnda olunacaôÔnÔ
söyleyen Irgat, i÷çilere ba÷arÔlar diledi.
Ziyarete Teksif üyesi Hugo Boss i÷çileri, TÜRK-õö 2.
Bölge Temsilcisi Mustafa KundakçÔ ve TÜRK-õö’e baôlÔ
SendikalarÔn ÷ubeleri katÔldÔ.
õstanbul’da ise TÜRK-õö 1.Bölge Temsilcisi Faruk
Büyükkucak ve baôlÔ ÷ubeler yÔlba÷Ô öncesi Tuzla’da
Kampana Deri’de devam eden direni÷e direni÷in 285.
Gününde i÷çileri ziyaret etti.
Deri-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Musa Servi, burada yaptÔôÔ konu÷mada, yoôun bakÔlara raômen
mücadelenin sürdüôüne deôindi. Anaysal haklarÔnÔ
kullanan i÷çilerin i÷ten atÔlma riskiyle kar÷Ôla÷tÔôÔna
deôinen Servi, sÔnÔf dayanÔ÷masÔnÔn önemine deôindi.
Mücadeleyi ba÷arÔya ula÷ana kadar devam ettireceklerine deôindi.
TÜRK-õö 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak
ise, gerek Tuzla gerek Menemen’de devam eden mücadeleyi kutladÔklarÔnÔ söyledi. Bu olayÔn sadece Kampana i÷çisinin sorunu olmadÔôÔnÔ ve sendikalÔ olmak isteyen herkesin benzer sorunlarla kar÷Ôla÷tÔôÔna deôinen
Büyükkucak, Kampana i÷çilerinin ekmekten ba÷ka bir
derdi olmadÔôÔnÔ ve i÷verenin inatla÷maktan vazgeçmesi gerektiôine söyledi. Büyükkucak konu÷masÔnÔn ar-

dÔndan Kampana i÷çilerine TÜRK-õö tarafÔndan yapÔlan
yardÔm zarflarÔnÔ daôÔttÔ.
Savranoälu åççilerine Sald×r×
õzmir Menemen’de 158 gündür direnen Savranoôlu
Deri i÷çilerine bir saldÔrÔ yapÔldÔ. Direni÷ çadÔrÔna ellerinde sopa ve bÔçakla gelen saldÔrganlar i÷çileri tehdit
etti ve saldÔrdÔ. Olayda altÔ saldÔrganla birlikte iki i÷çi
gözaltÔna aldÔ.
Deri-õ÷ sendikasÔ saldÔrÔyÔ kÔnayarak, amacÔn i÷çilerin haklÔ mücadelesini gölgelemek olduôunu söyleyerek davanÔn takipçisi olduôunu vurguladÔ.
6 Ocak 2012 günü yapÔlan açÔklamada, “Savranoôlu Deri sendikayÔ sokmamak için firma adÔnÔ deôi÷tirmi÷ ve çalÔ÷ma ruhsatÔ almadan çalÔ÷masÔnÔ devam
ediyordu. Geçtiôimiz günlerde ruhsatsÔz çalÔ÷tÔôÔ için
i÷ makineleri mühürlendi. õ÷veren ise bilinçli olarak
içerideki çalÔ÷an i÷çilerle direni÷i sürdüren üyelerimizi
kar÷Ô kar÷Ôya getirmeye çalÔ÷tÔ. Bilinçli bir provakasyonla direni÷i kÔrmayÔ hedefleyen saldÔrÔ kar÷ÔsÔnda haklÔ
mücadelemizi gölgelemek isteyenler bunu ba÷aramayacaklardÔr.
Grup Suni Deri’de åççiler Kazand×
Çorlu’da Grup Suni Deri’de 2010 yÔlÔnda sendikalÔ olan i÷çiler baskÔyla kar÷Ôla÷mÔ÷, sendikadan istifayÔ
kabul etmeyen 14 i÷çi i÷ten çÔkarÔlmÔ÷tÔ. Bunun üzerine i÷çiler direni÷ çadÔrÔ kurmu÷lar ve 110 gün fabrika
önünde direni÷lerini sürdürmü÷lerdi. Bu olay üzerine
açÔlan dava 9 öubat 2012 tarihinde sonuçlandÔ ve sendikal sebeple i÷ten çÔkarÔldÔôÔna hükmederek 14 i÷çi
için i÷e iade kararÔ verildi. õ÷veren 16 aylÔk ücret ödemeye mahkum edildi.
Kampana Deri’de åçe åade Davas× Kazan×ld×
Öte yandan, Kampana Deri’de Deri-õ÷ SendikamÔza
üye olduktan sonra i÷ten atÔlan ve 21 Mart 2011 tarihinden bu yana 310 gündür direni÷lerini sürdüren
i÷çilerin açmÔ÷ olduklarÔ i÷e iade davasÔ sonuçlandÔ.
Mahkeme 13 i÷çinin sendikal nedenle i÷ten çÔkarÔldÔklarÔna karar vererek atÔlan i÷çilerin i÷e iadesine karar
verdi. Kartal 1. õ÷ Mahkemesinde sonuçlanan davada
310 gündür süren ve direni÷lerini sürdüren i÷çilerin
haklÔlÔôÔ bir kez daha mahkeme kararÔyla da kesinle÷mi÷ oldu.
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TÜRK METAL

Metal Sektöründe Ortak
Eăitim Projesi
Türk Metal SendikasÔ ile kÔsa adÔ MESS olan Türkiye Metal Sanayicileri SendikasÔ arasÔnda 2000 yÔlÔndan
beri sürdürülen ortak eôitim projesi kapsamÔnda toplam 80 bin metal i÷çisi eôitimden geçirildi.
õ÷çi ve i÷veren sendikalarÔnÔn i÷birliôi ile yürütülen
bu eôitim modeli dünyadaki en ba÷arÔlÔ sendikal eôitim
çalÔ÷masÔ olarak kabul ediliyor.
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Eôitimler sonrasÔnda i÷çi ve i÷veren sendikalarÔ tarafÔndan yapÔlan yÔllÔk ortak deôerlendirmeler sonrasÔnda, i÷yerlerinde verimlilik ve kalitede yüzde 10-15
civarÔnda artÔ÷lar kaydedildi.
Eôitim çalÔ÷malarÔ kapsamÔnda Türk Metal ve
MESS’n örgütlü olduôu çe÷itli i÷yerlerinde çalÔ÷an iki
bin engelli i÷çi de birer haftalÔk eôitimlerden geçirildi.
Eôitime alÔnan metal i÷çilerine Sendikal õli÷kiler,
õnsan õli÷kileri ve õleti÷im, Toplam Kalite Yönetimi, Uzla÷ma Teknikleri, Endüstri õli÷kileri, õ÷ Hukuku, Genel
Ekonomi ve Tüketici HaklarÔ konularÔnda eôitimler veriliyor.
Türk Metal SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ ve TÜRK-õö
Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, konuya ili÷kin yaptÔôÔ
açÔklamada ÷unlarÔ söyledi:
“Türk Metal ile MESS arasÔnda 2000 yÔlÔndan beri
sürdürülen eôitim projesi kapsamÔnda toplamda 80 bin
i÷çimizin eôitimleri tamamlandÔ. FabrikalarÔmÔzda çalÔ÷an ba÷ta i÷itme engelli üyelerimiz olmak üzere, fiziksel engelli i÷çilerimizden iki bin i÷çimizin de bu süre
içinde eôitimleri tamamlanmÔ÷tÔr. õ÷itme engelliler için
i÷aret dili bilen çevirmenler aracÔlÔôÔ ile eôitimler görsel malzemelerle de desteklenerek sürdürülmektedir.
Fiziksel engelli üyelerimiz için
de, eôitim merkezine geli÷leri ve
seminerlere katÔlma konusunda
bütün ön kolayla÷tÔrÔcÔ tedbirler
alÔnmaktadÔr.
Türk Metal ve MESS sendikalarÔ tarafÔndan yürütülen

ortak eôitim projesi, dünyada engelli üyeleri için de
eôitim veren tek sendikal eôitim projesidir. Bu yüzden
dünyada en ba÷arÔlÔ eôitim projesi olmaya devam etmektedir.”

TES-Ąą

DSĄ 7. Bölgede ĄĆten
Çćkarćlanlara Destek
Devlet Su õ÷leri (DSõ) 7. Bölge Müdürlüôünde ta÷eron bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalÔ÷an ve
i÷ten atÔlan 13 i÷çinin davasÔ sonuçlandÔ. Dava sonucu Safari Özel Güvenlik öirketinin i÷çilere tazminatlarÔnÔ
ödemesine karar verildi. Dava
sonuçlanÔnca ÷irketin, i÷çileri
tazminatlarÔndan vazgeçmeleri
ko÷uluyla, i÷e alacaôÔnÔ söylemesi i÷çilerin tepkisini çekti.
Dava sonucuyla birlikte ya÷ananlara tepki gösteren Tes-õ÷ SendikasÔ Samsun öubesi,
DSõ bahçesinde basÔn açÔklamasÔ yaptÔ. DSõ õl Müdürlüôünün güvenlik hizmetini ta÷eron ÷irket eliyle saôlamasÔnÔ ele÷tiren Tes-õ÷ SendikasÔ Samsun öube Ba÷kanÔ
Nakif YÔlmaz, “DSõ 7. Bölge Müdürlüôü bu haksÔzlÔôa,
hukuksuzluôa sessiz kalamaz. Bu i÷çilere sahip çÔkmak
zorundadÔr. Bölge Müdürlüôünü ta÷eronlar deôil kurum yönetimi yönetmelidir. DSõ Bölge Müdürlüôünde
kimlerin ne ÷ekilde çalÔ÷acaôÔna müdürlük karar vermelidir” diye konu÷tu. YÔlmaz konu÷masÔnÔ ÷öyle sürdürdü: “õ÷çilerin asÔl atÔlma gerekçeleri, emeklerinin
kar÷ÔlÔôÔnÔ istemeleri ve haklarÔnÔ aramalarÔdÔr. Bu haksÔzlÔk hukuksuzluk ortadan kalkana kadar mücadele
edeceôiz. AtÔlan i÷çilere sahip çÔkacaôÔz.”

TEZKOOP-Ąą

KĄPA’da Mücadele
Devam Ediyor
Tesco Kipa MaôazalarÔnda sendikal mücadele veren Tezkoop õ÷ SendikamÔzÔn sürdürdüôü eylemlere
22 öubat 2012 günü Tarsus Kipa önünde devam edildi.

Sendikalar×m×zdan
Tezkoop-õ÷ SendikasÔ’ndan yapÔlan açÔklamada ÷öyle dendi:
“Yakla÷Ôk 8 bin i÷çinin çalÔ÷tÔôÔ Tesco-Kipa i÷yerlerinde,
2003’ten bu yana yürüttüôümüz
sendikal mücadele sürüyor. Örgütlülüôü bozmak, yÔlgÔnlÔk ve
bezginlik yaratmak, toplu sözle÷meden kaçmak için
her türlü oyunu oynayan Kipa i÷vereni kar÷ÔsÔnda yÔlmadÔk, bezmedik, yorulmadÔk. Daha çok kenetlendik,
daha çok örgütlendik. Kipa i÷vereninin sendika kar÷ÔtÔ
tutumunu ve Kipa i÷çilerinin sendikalÔ, kurallÔ, onurlu çalÔ÷ma hakkÔ mücadelesini duyarlÔ Tarsus halkÔna
anlatmak, Tarsuslu emekçilerle dayanÔ÷mak için yeni
açÔlan Tarsus Kipa önündeyiz. Bize destek veren tüm
üyelerimize, emek dostlarÔna ve Tarsus halkÔna te÷ekkür ediyoruz.”
æOK’taki Bask×lar Protesto Edildi
Ülker Grubu tarafÔndan satÔn alÔnan öok marketler
zincirinde Tezkoop-õ÷ SendikamÔza üye i÷çilere yönelik baskÔ ve istifaya zorlama giri÷imlerini protesto eden
sendika üyeleri, 13 Ocak 2012 günü Üsküdar KÔsÔklÔ’da
bulunan YÔldÔz Holding önüne “öok marketlerde, Anayasa suçu i÷leyen Ülker’i kÔnÔyoruz” yazÔlÔ siyah çelenk
bÔraktÔ. YÔldÔz Holding önünden, öok Market Genel
Müdürlüôü’ne yürüyen i÷çiler, burada basÔn açÔklamasÔ
gerçekle÷tirdi. Ülker önünde konu÷ma yapan TÜRK-õö
1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, Ülker Grubunun i÷çilere yaptÔklarÔnÔ insanlÔk suçu olarak deôerlendirirken, “TÜRK-õö olarak, üretimden ve tüketimden
gelen gücümüzü kullanacaôÔz” dedi.
Tezkoop-õ÷ SendikasÔ Örgütlenme Sekreteri Haydar Özdemiroôlu ise “öok i÷çisi ve örgütlü bulunduôu
Tezkoop-õ÷ SendikasÔ, sendikalÔ ve toplu sözle÷meli çalÔ÷ma hakkÔndan asla vazgeçmeyecektir” dedi.

HAVA-Ąą

Sabiha Gökçen’de ĄĆten
Atćlmalar Protesto Edildi
õstanbul Sabiha Gökçen UluslararasÔ HavalimanÔ’nda
yer hizmetlerinde çalÔ÷an Hava-õ÷ SendikamÔz üye-

si 550 i÷çinin i÷ sözle÷mesi 3
Ocak 2012 günü feshedildi.
Hava-õ÷ SendikamÔz tarafÔndan
2009’dan beri örgütlenme çalÔ÷masÔ yürütülen havaalanÔnda 2011’in KasÔm’Ônda toplu i÷
sözle÷mesi imzalanmÔ÷tÔ. AsÔl
i÷veren Limak Holding, i÷ten çÔkarmalarÔn gerekçesi olarak Pegasus firmasÔnÔn õSG Yer
Hizmetleri’nden hizmet alÔmÔnÔ durdurmasÔnÔ gösterdi.
Hizmet alÔmÔ sözle÷mesi 2013’te son bulmasÔ gerekirken 2012’de son bulunca hizmet sözle÷mesi Çelebi
Hava Servisi tarafÔndan saôlanmaya ba÷ladÔ.
Hava-õ÷ SendikasÔ Yönetim Kurulu bir açÔklama
yaparak, Limak Holding’in, yasa dÔ÷Ô olmasÔna raômen
Pegasus’un sözle÷me feshi kar÷ÔsÔnda hiçbir i÷lem ba÷latmadÔôÔnÔ duyurdu. Limak Holding, i÷ten çÔkarmalarÔn nedenini Pegasus’un hizmet alÔm sözle÷mesini
fesh etmek olarak duyursa da Hava-õ÷ SendikasÔ yaptÔôÔ açÔklamayla anla÷manÔn muvazaalÔ olduôunu asÔl
amacÔn toplu sözle÷me düzenini ortadan kaldÔrmak ve
sendika dü÷manlÔôÔ olduôunu belirtti.
Hava-õ÷ sendikasÔnÔn 2 yÔldÔr örgütlenme faaliyeti
yürüttüôü ve 3 KasÔm 2011 tarihinde 1. dönem toplu
i÷ sözle÷mesinin imzalandÔôÔ ISG Yer Hizmetleri Aö.’de
i÷ten çÔkarmalar õstanbul Sabiha Gökçen HavalimanÔnda Hava-õ÷ SendikasÔnÔn kitlesel basÔn açÔklamasÔ ile
protesto edildi. BasÔn açÔklamasÔnda ÷u görü÷lere yer
verildi:
“Avrupa õnsan HaklarÔ Sözle÷mesinin 11. maddesi ile güvence altÔna alÔnan örgütlenme özgürlüôüne,
Anayasada çalÔ÷ma özgürlüôüne ili÷kin düzenlemelere,
Türk Ceza Kanunun 118. maddesine, Medeni Kanunun 2. maddesine, 4857 SayÔlÔ õ÷ Kanununa ve 2821
SayÔlÔ Sendikalar Kanununa ve 2822 SayÔlÔ TõSGLK’na
aykÔrÔ, açÔkça muvazaalÔ i÷lem ve giri÷imlere Hava-õ÷
SendikasÔ kesinlikle kar÷Ô çÔkmÔ÷tÔr.
ISG ile Pegasus Havayolu arasÔnda yapÔlan hizmet
alÔm sözle÷me feshi tam bir oyundur, hiledir, muvazaadÔr. õ÷in garibi õSG bu yer hizmetleri alÔm sözle÷mesine
aykÔrÔ Pegasus’un fesih i÷lemine kar÷Ô kÔlÔnÔ bile kÔpÔrdatmamaktadÔr. Hatta cezai bir ÷art bile uygulanmamaktadÔr. Pegasus Havayolu i÷letmesi ise birçok ba÷ka
illerden getirilen ve kölelik ÷artlarÔnda çalÔ÷tÔrÔlan Çelebi Hava Servisi firmasÔnÔn i÷çileri ile tüm uçu÷ emni-
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yet kurallarÔnÔ hiçe sayarak yer hizmetlerini yürütmeye
çalÔ÷maktadÔr.
YapÔlan sözle÷me feshi danÔ÷ÔklÔ dövü÷tür ve amaç
sendikalÔ toplu i÷ sözle÷meli bir düzenden kurtulmaktÔr.
õSG i÷çilerinin verdiôini kararlÔ ve bilinçli mücadele bu havalimanÔnda ve diôer sendikasÔz i÷yerlerinde
dalga dalga yayÔlmÔ÷ ve umut olmu÷tur. öimdi bütün
havayolu patronlarÔ bu umudu kÔrmak için ortak davranÔyorlar.
õstanbul Sabiha Gökçen HavalimanÔnda sendikal
hak ve örgütlenme mücadelemiz her alanda sonuna
kadar kesintisiz devam edecektir. Üyelerimizin hukuki
tüm haklarÔnÔn korunmasÔ amacÔ ile her türlü yasal i÷lem ba÷latÔlacak ve takip edilecektir.
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ISG ve Pegasus Havayolu yönetimlerinin bu ortak
i÷çi dü÷manÔ planÔ bozulacaktÔr.”

HARB-Ąą

Dört ĄĆçimiz Hayatćnć
Kaybetti
KÔrÔkkale’nin Yah÷ihan ilçesindeki Türk SilahlÔ Kuvvetleri’ne ait Mühimmat AyÔrma ve AyÔklama
Tesisi’nde meydana gelen patlamada Harb-õ÷ SendikamÔz üyesi 4 i÷çimiz hayatÔnÔ kaybetti. PatlamanÔn, gaz
sÔkÔ÷masÔndan kaynaklandÔôÔ belirtildi. Patlamada hayatÔnÔ kaybedenlerin, gece vardiyasÔnda çalÔ÷an Salih
Erkeç (43), Adnan Daôdeviren (46), Cezair ÇalÔ÷kan
(30) ve Samet Aygar (19) olduôu belirtildi.
Türk Harb-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Bayram Bozal, TSK Mühimmat AyÔrma ve AyÔklama Tesisi deposunda ya÷anan patlamada 4 üye arkada÷larÔnÔ ÷ehit verdikleri belirterek, “AcÔmÔz büyük” dedi.
õ÷çilerin 14 Ocak 2012 günü yapÔlan cenaze törenine, TÜRK-õö Genel Sekreteri
Pevrul Kavlak da katÔldÔ.
“Yerli UçaôÔ Biz YaparÔz.”
Türk Harb-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Bayram Bozal, Milli
Savunma BakanÔnÔn ardÔndan

Ula÷tÔrma BakanÔ tarafÔndan da dile getirilen yerli uçak
konusunda basÔna açÔklamada bulundu. Bozal açÔklamasÔnda ÷u görü÷lere yer verdi:
“Türkiye’nin yerli uçak ve uzay teknolojilerini gündemine almasÔnÔ Türk Harb-õ÷ SendikasÔ olarak son
derece önemsiyor ve yakÔndan takip ediyoruz. Siyasi
iktidarÔn güçlü bir irade ile bu projelerin arkasÔnda
durmasÔ ve gerekli imkanlarÔn saôlanmasÔ halinde, Milli Savunma i÷çileri Türkiye’nin ilk yerli uçaôÔnÔ yapmaya hazÔrdÔr.
Ba÷ta Hava õkmal Merkezleri olmak üzere milli savunma i÷yerleri, nitelikli i÷gücü açÔsÔndan Türkiye’nin
gözbebeôi kurumlardÔr. Her yÔl Milli Prodüktivite
Merkezi’nin seçtiôi yÔlÔn i÷çileri bu i÷yerlerinden çÔkmaktadÔr. Üyelerimiz, savunma sanayiinde dÔ÷a baôÔmlÔlÔôÔ azaltan sayÔsÔz projelerle, ülke ekonomisine milyonlarca dolar katkÔ saôlamaktadÔr. Bu nedenle yerli
uçak konusunda ba÷ka adres aranmamalÔdÔr. En azÔ
20 yÔllÔk tecrübeye sahip savunma i÷çileri ba÷ta uçak
yapÔmÔ olmak üzere savunma sanayinin tüm ihtiyaçlarÔnÔ kar÷Ôlayacak donanÔma sahiptir. Savunma i÷çileri
Türkiye’nin uzay teknolojisinde de rol üstlenecek düzeyde vizyonunu geni÷ tutmaktadÔr.”

TGS

ĄĆveren Baskćlarć
Artarak Sürüyor
Anadolu AjansÔ i÷yerlerinde çalÔ÷an TGS üyelerine yönelik baskÔlara, 5 Mart 2012 tarihinden itibaren
“sendika üyeliôinden istifa” baskÔsÔ da eklendi. Anadolu AjansÔ i÷vereni, TGS üyelerini tehdit ve baskÔyla
Sendikadan istifaya zorlayarak, i÷yerinde var olan tüm
sendikal haklarÔ ve toplu i÷ sözle÷mesiyle kazanÔlmÔ÷
koruyucu hükümleri yok etmeyi amaçlÔyor.
TGS’den bu konuda yapÔlan açÔklamada ÷u görü÷lere yer verildi:
“AA yönetimi, TGS’nin iç i÷lerine karÔ÷makla açÔkça
suç i÷lemektedir. AA yönetiminin, TGS’nin i÷yerindeki
yetkisini yok etme giri÷imleri, AA çalÔ÷anlarÔnÔn direni÷iyle bo÷a çÔkarÔlmalÔdÔr. TGS, Üyelerinin desteôiyle,
bu dönemde de AA i÷yerlerinde toplu i÷ sözle÷mesi sürecini ba÷latacaktÔr.

Sendikalar×m×zdan
Anadolu AjansÔ i÷yerlerinde
toplu i÷ sözle÷mesi yapma yetkisine sahip tek sendika Türkiye Gazeteciler SendikasÔ’dÔr.
‘Gazetecilik’ i÷kolunda toplu i÷
sözle÷mesi yapma yetkisi olan
tek sendika da Türkiye Gazeteciler SendikasÔ’dÔr. Bu dönemde,
ba÷ka bir sendikanÔn toplu sözle÷me yetkisi alabilmesi
hem yasal olarak hem de fiilen mümkün deôildir.
Türkiye Gazeteciler SendikasÔ olarak, AA i÷verenini, toplu i÷ sözle÷mesi hükümlerine ve çalÔ÷anlarÔn yasal haklarÔna saygÔlÔ davranmasÔ ve Sendika ile diyalog
kapÔlarÔnÔ açÔk tutmasÔ konusunda bir kez daha uyarÔyoruz. Aksi takdirde her türlü yasal hakkÔmÔzÔ sonuna
kadar kullanmaktan kaçÔnmayacaôÔmÔz bilinmelidir.”
åpekçi Açl×k Grevinde
Türkiye Gazeteciler SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Ercan
õpekçi bu geli÷meler üzerine Ajans önünde süresiz açlÔk grevine ba÷ladÔ.
õpekçi, açlÔk grevine ba÷ladÔôÔ 9 Mart 2012 günü taleplerini açÔkladÔ. Buna göre;
1) Anadolu AjansÔ’nda Türkiye Gazeteciler SendikasÔ üyelerine yapÔlan istifa baskÔlarÔ sona ermelidir.
BaskÔyla Sendikadan istifa eden üyelerimizin geri dönü÷leri engellenmemelidir.
2) Anadolu AjansÔ’nda çalÔ÷an üyelerimize yönelik
sürgün, görev deôi÷ikliôi, i÷ten atma tehdidi, rÔza dÔ÷Ô
tayinler, uygunsuz savunma talepleri gibi her türlü baskÔ ve mobbing uygulamasÔna son verilmelidir.
3) Anadolu AjansÔ’nda “stajyer”, “ka÷eli”, “hizmet
alÔmÔ”, “yurt muhabiri” adlarÔ altÔnda yÔllardÔr sigortasÔz olarak çalÔ÷tÔrÔlan personelin kadrolarÔ verilmeli,
sigortalarÔ yaptÔrÔlmalÔdÔr.
4) Anadolu AjansÔ’na yeni alÔnan personelin Sendikaya kendi özgür iradeleriyle üye olma ya da dayanÔ÷ma aidatÔ ödeme talepleri engellenmemelidir.
5) Anadolu AjansÔ’nda i÷lerin kÔsmen ya da tamamen ta÷eron ÷irketlere yaptÔrÔlmasÔ uygulamasÔndan
vazgeçilmelidir.
6) Anadolu AjansÔ i÷yerlerinde Türkiye Gazeteciler
SendikasÔ yöneticileri ve temsilcilerinin duyuru daôÔt-

ma, üyelerle görü÷me gibi yasal sendikal faaliyetleri engellenmemelidir.
7) Anadolu AjansÔ’ndan haksÔz yere tazminatsÔz olarak i÷ten atÔlan üyelerimizle anla÷ma yoluna gidilmeli,
ya hak ettikleri kÔdem tazminatlarÔ ödenmeli ya da i÷e
geri dönü÷leri kabul edilmelidir.
8) Türkiye Gazeteciler SendikasÔ’nÔn kendi iç sorunlarÔyla ilgili olarak ba÷latÔlmÔ÷ olan demokratik
sürecin Anatüzük hükümlerine göre i÷leyi÷ine herkes
saygÔ göstermelidir.
TÜRK-õö Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Nazmi
Irgat, TGS Genel Ba÷kanÔ õpekçi’yi Ajans önünde ziyaret
ederek destek verdi. Irgat burada yaptÔôÔ konu÷mada,
TGS’nin TÜRK-õö ile ya÷Ôt, önemli bir sendika olduôunu, bu sendikamÔza kar÷Ô i÷veren baskÔlarÔnÔ asla kabul
etmeyeceklerini söyledi. Irgat, õpekçi’nin mücadelesini
sonuna kadar destekleyeceklerini, sorunun çözümü
için gereken çabayÔ göstereceklerini sözlerine ekledi.
Öte yandan, TÜRK-õö Genel Sekreteri Pevrul
Kavlak da yaptÔôÔ açÔklamada, Türkiye Gazeteciler
SendikasÔ’nda son dönemde ya÷ananlarÔ kaygÔyla izlediôini belirterek ÷unlarÔ söyledi:
“SendikanÔn kendi iç i÷lerinden kaynaklanan sorunlar bizi elbette ki ilgilendirmez. Biz Konfederasyonumuza baôlÔ her sendikanÔn güçlü, huzurlu ve i÷kolunda etkili olmasÔnÔ isteriz. Ancak burada söz konusu
olan, i÷verenin doôrudan sendikanÔn iç i÷lerine karÔ÷masÔdÔr. Bunu kabul etmemiz mümkün deôildir. Sendikalar demokratik örgütlerdir. Kendi yetkili organlarÔ
vardÔr. Kimin yönetici olacaôÔna, bu yöneticilerin nasÔl
deôi÷eceôine yetkili organlar, delegeler, üyeler karar
verir. õ÷verenin genel ba÷kanÔn ve yöneticilerin deôi÷mesini talep etmesi, demokratik ilkelerle, geleneklerle
ve sendikal baôÔmsÔzlÔkla baôda÷maz.
SayÔn Ercan õpekçi, TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu
üyemizdir. Uzun yÔllar çalÔ÷ma ya÷amÔ muhabirliôi
yapmÔ÷tÔr. Bu süreçte de TÜRK-õö’e ve sendikal harekete çok yakÔn olmu÷tur. Daha sonra da TGS’nin uzun
yÔllar genel sekreterliôini ve genel ba÷kanlÔôÔnÔ yapmÔ÷tÔr. SayÔn õpekçi’nin sendikasÔnÔn baôÔmsÔzlÔôÔnÔ
koruma yönünde verdiôi mücadele haklÔ ve me÷rudur.
Dileôim, bu sorunun sendikanÔn demokratik gelenekleriyle a÷ÔlmasÔ, i÷verenin bu sürecin sonunda kalmasÔ
ve TGS’nin tüm basÔn organlarÔnda örgütlü, güçlü ve
kalÔcÔ bir sendika olmasÔdÔr.”
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Tüketici Dünyasć
Tüketici Haklarć Derneăi Uyardć:

“Yarćm Çeyrek Altćn Üretimi Yok”
T
üketici HaklarÔ Derneôi, son
yÔllarda halkÔn alÔm gücünün
dü÷mesi nedeniyle, özellikle düôünlerde ve kadÔnlar tarafÔndan düzenlenen altÔn günlerinde ya da yatÔrÔm
amacÔyla “yarÔm çeyrek altÔn” adÔ
altÔnda satÔlan altÔnlara büyük raôbet gösterildiôini belirterek yarÔm
çeyrek altÔnÔn Darphane tarafÔndan
üretilmediôini açÔkladÔ.
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Tüketici HaklarÔ Derneôi Ba÷kanÔ Turhan Çakar, “Birkaç ÷irket
tarafÔndan geçtiôimiz yÔlÔn sonlarÔnda piyasaya sürüldüôü saptanan 22
ayar yarÔ çeyrek altÔnlarÔn izinsiz ve
standartlara uygun olmadÔôÔ belirlenmi÷tir. Cumhuriyet ziynet altÔnlarÔ ve sarrafiye ürünlerinin üretme
görev ve yetkisi Darphane ve Dam-

ga MatbaasÔ Genel Müdürlüôü’ne
aittir. DolayÔsÔyla yarÔm çeyrek altÔn basÔlacaksa buna karar verip
basma ve piyasaya daôÔtma yetkisi
sadece ve sadece Darphane Genel Müdürlüôü’nündür. Aksine bir
davranÔ÷ en azÔndan tüketicilerin
dü÷tüôü zaruri durumdan veya bilgisizliôinden,
tecrübesizliôinden
yararlanÔp, bundan ticari rant elde
etmektir” dedi.
Çakar, ÷unlarÔ söyledi. “Diôer
yandan, yarÔm çeyrek altÔn olarak
basÔlan ve halk arasÔnda çeyrek altÔnÔnÔn yarÔsÔ olarak algÔlanan altÔnlar
0,245 gram eksiktir. Çünkü 1,75
gram olan çeyrek altÔnÔn yarÔsÔ 0,875
gramdÔr. Oysa piyasada satÔlan yarÔm
çeyrek altÔnlarÔn 0,63 gram geldiôi

belirlenmi÷tir. Bu da uygulamada
tüketicinin nasÔl yanÔltÔlÔp aldatÔldÔôÔ konusunda ibret verici diôer bir
yönü olu÷turmaktadÔr. Tüketiciler
bu altÔnlarÔ bozdurmak istediklerinde bu gerçekle kar÷Ôla÷arak tüketici
örgütlerine ba÷vurmaktadÔrlar. AslÔnda bu durum 4077 sayÔlÔ Tüketicinin KorunmasÔ HakkÔndaki Yasa’nÔn
4. maddesine aykÔrÔdÔr, izinsiz olarak standartlara aykÔrÔ bir ÷ekilde
basÔlan yarÔ çeyrek altÔnlar ayÔplÔ
altÔnlardÔr. Bununla birlikte, piyasaya sürülen yarÔ çeyrek altÔnlar, yine,
aynÔ YasanÔn 16. maddesine göre de
“tüketiciyi yanÔltÔcÔ ve aldatÔcÔ veya
onun tecrübe ve bilgi noksanlÔklarÔnÔ istismar edici” unsurlarÔ ta÷ÔmasÔ
nedeniyle tüketici haklarÔna aykÔrÔlÔk te÷kil etmektedir.”

Kart Borçlusunun Ąmdadćna BDDK YetiĆti

K

art borcunun 5-10 kuru÷unu unuttuôu için kartÔ
kapatÔlan 500 bin ki÷inin imdadÔna BDDK yeti÷ti.
20 liranÔn altÔnda borcu olanlarÔn kartÔ kapatÔlmayacak. BankacÔlÔk Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun
(BDDK) kredi kartÔnda asgari ödeme tutarÔnÔ kademeli olarak yüzde 20’den yüzde 40’a kadar çÔkaran ve
üç ay kart borcunun yüzde 50’sini ödeyemeyenlere
nakit çekimi yasaklayan kararÔ 17 Eylül’de yürürlüôe
girdi. BDDK’nÔn asgari ödenmesi gereken tutarÔ artÔrÔp, nakit çekim yasaôÔ getirmesinin 5 ayda borcunu
yine kredi kartÔ borcuyla kapatan ve böylece borç sarmalÔna giren 5 milyon 250 bin ki÷inin kartÔnÔn nakit
çekime kapatÔlmasÔna neden olduôu öôrenildi.
Edinilen bilgilere göre BDDK, Banka ve Kredi
KartlarÔ Yönetmeliôi’nin 22. maddesinin 6. bendi gereôi 1 takvim yÔlÔ içinde en fazla üç defa kredi kartÔ
borcunun yüzde 50’sini ödemeyenlerin kartlarÔnÔn
nakit çekime kapatÔlmasÔna 20 lira sÔnÔrÔ getirdi. Bu
sÔnÔrÔn getirilmesine kart borcunun 5-10 kuru÷ gibi

küsuratlarÔnÔ ödemeyi unutan ve böylece kredi kartlarÔ nakit çekime kapatÔlan 500 bin ki÷inin unutkanlÔklarÔ neden oldu. BankalarÔn 20 liraya kadar borçlarÔn neden olduôu 500 bin unutkan kart sahibini
BDDK’ya bildirdiôi, Kurul’un da küçücük tutarlar
nedeniyle maôdur olan bu 500 bin kart kullanÔcÔsÔnÔ
kurtarmak için bu 20 liranÔn altÔnda kart borcu olanlarÔn kartÔnÔn nakit çekime kapatÔlmamasÔ kararÔ aldÔôÔ öôrenildi.

Sinan VARGI
sinanvargi@turkis.org.tr

Sigorta Yaptćrćrken Bilmemiz Gerekenler

S

on yÔllarda sigorta ÷irketleri ile
tüketiciler arasÔndaki hak arama
tartÔ÷malarÔ giderek artÔyor. Tüketici sigorta yaptÔrdÔôÔ evinin, aracÔnÔn,
i÷yerinin sonradan çe÷itli konular
öne sürülerek sigortasÔnÔn eksik yapÔldÔôÔnÔ görüyor. Bu yüzden sigorta yaptÔrÔrken a÷aôÔdaki hususlara
dikkat edilmesi gerekiyor:
1. Sigorta sözle÷meleri temel
olarak sigorta talebinde bulunan
ki÷inin beyanÔ esas alÔnarak düzenlenmektedir. SatÔn almak istediôiniz güvencenin mahiyetinin sigorta ÷irketi yetkilileri tarafÔndan tam
olarak anla÷ÔlmasÔ size sunulacak
poliçenin ihtiyaçlarÔnÔzÔ tam olarak
kar÷ÔlamasÔnÔ saôlayacaktÔr. AyrÔca,
sigorta talebinde bulunanÔn sigorta
÷irketini yanÔltÔcÔ beyanda bulunmasÔ ya da buna neden olacak ÷ekildeki sessizliôi sigorta ÷irketine sözle÷meden cayma hakkÔ verecektir.
2. Sözle÷me kurulmadan önce
sözle÷meye taraf olmak isteyen ve
talep edilmesi hâlinde sigortadan
faydalanacak diôer ki÷ilere sigortacÔ tarafÔndan verilen ve sigortanÔn
kapsamÔ, i÷leyi÷i ve tazminat ödeme
kurallarÔna ili÷kin özet bilgileri içeren Bilgilendirme Formunu mutlaka alÔn ve okuyun.
3. Poliçenizi mutlaka okuyun.
Poliçeniz, sigorta ÷irketi ile sigorta ettiren/sigortalÔ arasÔnda yapÔlan
bir sözle÷medir. DolayÔsÔyla hem
sigorta ÷irketini hem de sigorta ettireni/sigortalÔyÔ baôlayÔcÔ hükümler ta÷ÔmaktadÔr. Bu nedenle, gerek
size dü÷en yükümlülükleri gerekse
sigorta ÷irketinin size kar÷Ô yükümlülükleri öôrenmek için poliçenizi
ve eklerini mutlaka okuyun.
4. Sigorta Genel öartlarÔnÔ inceleyin. Sigorta Genel öartlarÔ, Hazine
Müste÷arlÔôÔnca hazÔrlanan ve sigorta teminatÔnÔn kapsamÔ, sigorta

÷irketi ile sigorta ettiren/sigortalÔnÔn görev ve yükümlülükleri, anla÷mazlÔk durumunda takip edilecek
prosedürler gibi temel konulara
ili÷kin düzenlemeleri içeren tebliô
niteliôindeki mevzuattÔr. Sigorta
sözle÷mesinin bir parçasÔ olmasÔ
nedeniyle bütün sigorta ÷irketleri
Sigorta Genel öartlarÔnÔ sözle÷me ile
birlikte mü÷teriye vermek zorundadÔr. SatÔn almak istediôiniz ürün
hakkÔnda ayrÔntÔlÔ bilgi edinmek
üzere bu kaynaktan yardÔm alabilirsiniz. Hatta sigorta poliçenizi
almadan önce sigorta genel ÷artÔnÔ
incelemeniz satÔn almak istediôiniz
poliçenin kapsamÔ konusunda bilgi
edinmenize yardÔmcÔ olacaktÔr. Sigorta Genel öartlarÔna Internet aracÔlÔôÔ ile www.sigortacilik.gov.tr ya
da www.tsrsb.org.tr adresinden de
ula÷abilirsiniz.
5. Sigorta Poliçesinde tarafÔnÔza sunulan teminatlarÔn kapsamÔnÔ
tam olarak öôrenin. Sigorta ÷irketinden satÔn almÔ÷ olduôunuz poliçenin size hangi güvenceleri saôladÔôÔ konusunda aklÔnÔzda hiç bir
tereddüt kalmayacak ÷ekilde bilgi
edinin.
6. Sigorta poliçenizde özel ÷artlarÔn neler olduôunu inceleyin. Sigorta ÷irketleri, Sigorta Genel öartlarÔnÔ daraltÔcÔ olmamak kaydÔyla
sigorta sözle÷mesinde taraflarÔn
görev ve yükümlülüklerini gösteren özel ÷artlar öne sürebilir. Özel
÷artlar hakkÔnda bilgi sahibi olmanÔz gelecekte bir sürpriz ile kar÷Ôla÷mamanÔz için büyük bir önem
ta÷ÔmaktadÔr.
7. Poliçeniz hakkÔnda aklÔnÔza
gelen her türlü konuyu sigorta sözle÷mesini düzenleyen ki÷iye sorun.
Poliçeniz ve eklerinde yer alan bütün hükümleri okumanÔza raômen
anlamadÔôÔnÔz hususlar var ise si-

gorta poliçenizi düzenleyen ki÷iye
sorun. Bu ki÷inin yardÔmÔnÔ yeterli
bulmuyorsanÔz sigorta hukuku konusunda uzman bir avukata ba÷vurabilirsiniz.
8. Poliçenizin ücretini ödeyin.
Sigorta MevzuatÔna göre, sigorta ücretinin tamamÔ veya taksitle
ödenmesi kararla÷tÔrÔlmÔ÷ ise ilk
taksit, poliçenin teslimine raômen
ödenmemi÷se sigortacÔnÔn sorumluluôu ba÷lamaz. DolayÔsÔyla, sözle÷menizin hüküm ifade edebilmesi
için sigorta ÷irketine poliçede yazan
ücreti mutlaka ödemi÷ olmanÔz gerekmektedir.
9. Poliçenizde muafiyet ve/veya
mü÷terek sigorta uygulamasÔ var
ise bunun size saôladÔôÔ avantaj ve
dezavantajlarÔ öôrenin. Sigorta ÷irketleri tarafÔndan satÔlan çoôu sigorta poliçesinde muafiyet ve/veya
mü÷terek sigorta uygulamasÔnÔn yer
aldÔôÔ görülmektedir. Bahse konu
uygulama ile kÔsaca poliçede belirtilen risklerin bir kÔsmÔnÔn sigorta
talebinde bulunanÔn üzerinde kalmasÔ kar÷ÔlÔôÔnda sigorta bedelinde
indirim yapÔlmaktadÔr. Hasar anÔnda alacaôÔnÔz tazminat miktarÔnÔn
hesaplanmasÔnda bir hayli etkili
olan muafiyet ve mü÷terek sigorta uygulamasÔnÔn size saôlayacaôÔ
avantaj ve dezavantajlarÔ öôrenmeniz bu açÔdan önem ta÷ÔmaktadÔr.
Konu hakkÔnda ayrÔntÔlÔ bilgi için
www.sigortacilik.gov.tr/SigortalÔ
Kö÷esi/SÔkça Sorulan Sorular bölümünden yararlanÔlabilir.
10. Zorunlu Trafik SigortanÔzÔ
yaptÔrdÔktan sonra poliçenizi www.
tramer.org.tr adresinden kontrol
edebilirsiniz.
11. Zorunlu Deprem SigortasÔ
yaptÔrdÔktan sonra poliçenizi www.
dask.gov.tr adresinden kontrol edebilirsiniz.
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Milyonlarca ÇalćĆanćn Geliri
Saălćklć Beslenmek Ąçin Yetersiz
enisbagdadioglu@gmail.com

Dört kiüilik ailenin açl×k s×n×r× 974 Lira,
yoksulluk s×n×r× 3.171 Lira.

T

ÜRK-õö tarafÔndan, çalÔ÷anlarÔn geçim ko÷ullarÔnÔ ortaya koymak ve temel ihtiyaç
maddelerindeki fiyat deôi÷ikliôinin
aile bütçesine yansÔmalarÔnÔ belirlemek amacÔyla her ay düzenli olarak
yapÔlan “açlÔk ve yoksulluk sÔnÔrÔ”
ara÷tÔrmasÔnÔn 2012 öubat ayÔ sonuçlarÔna göre;
O
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O

Dört ki÷ilik bir ailenin saôlÔklÔ, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmasÔ gereken
gÔda harcamasÔ tutarÔ (açlÔk
sÔnÔrÔ) 973,58 lira,
GÔda harcamasÔ ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su,
yakÔt), ula÷Ôm, eôitim, saôlÔk
ve benzeri ihtiyaçlar için yapÔlmasÔ zorunlu diôer harcamalarÔn toplam tutarÔ (yoksulluk sÔnÔrÔ) ise 3.171,27 lira,

Olmu÷tur. Mutfak enflasyonunda aylÔk artÔ÷ yüzde 1,53 oranÔnda
gerçekle÷irken, bir önceki yÔlÔn aynÔ
ayÔna göre deôi÷im oranÔ (son oniki
aylÔk artÔ÷) yüzde 9,45 olarak hesaplanmÔ÷tÔr.
Son oniki ay itibariyle gÔda fiyatlarÔndaki geli÷im TÜRK-õö ve TÜõK
verileri temel alÔndÔôÔnda ÷öyle bir
seyir izlemi÷tir:

Mutfak enÁasyonu ayl×k yüzde 1,53 ve son oniki ayl×k
yüzde 9,45 oran×nda artt×.

Fiyat artÔ÷larÔ nedeniyle son bir
yÔlda sadece mutfaôa gelen ek yük
84 lira olarak hesaplanÔrken, ailenin
ya÷ama maliyeti bir önceki yÔla göre
274 lira arttÔ. Önceki yÔlÔn aynÔ döneminde açlÔk sÔnÔrÔ 889,54 lira ve
yoksulluk sÔnÔrÔ 2.897,54 lira olarak
hesaplanmÔ÷tÔ.
TÜRK-õö’in verileri temel alÔndÔôÔnda öubat 2012 ayÔ itibariyle
“mutfak enflasyonu”ndaki deôi÷im
÷öyledir:
O

O

O

O

Ankara’da ya÷ayan dört ki÷ilik
bir ailenin “gÔda için” yapmasÔ
gereken asgari harcama tutarÔ
bir önceki aya göre yüzde 1,53
oranÔnda arttÔ.
YÔlÔn ilk iki ayÔ itibariyle artÔ÷
oranÔ yüzde 3,53 oldu.
GÔda enflasyonunda oniki ay
itibariyle artÔ÷ oranÔ yüzde
9,45 oranÔnda gerçekle÷ti.
YÔllÔk ortalama artÔ÷ oranÔ ise
yüzde 6,82 olarak hesaplandÔ.

GÔda harcamasÔ çalÔ÷masÔna temel alÔnan beslenme kalÔbÔnda yer

alan ürünlerin fiyatlarÔnda öubat
2012 itibariyle gözlenen deôi÷im
÷öyledir:
O

O

Süt, yoôurt, peynir grubunda;
bu ay önemli bir fiyat deôi÷ikliôi olmamÔ÷tÔr.
Et, tavuk, balÔk, sakatat, bakliyat gibi ürünlerin bulunduôu
grupta; et fiyatÔ bazÔ marketlerde -kÔyma et hariç- dü÷ük
oranda da olsa artÔ÷ göstermi÷
ve fakat hesaplamada yansÔmasÔ fazla olmamÔ÷tÔr. Tavuk
fiyatÔ bu ay artÔ÷ göstermi÷,
balÔk fiyatlarÔ ise ortalama
olarak aynÔ kalmÔ÷tÔr. Sakatat
ürünleri (ciôer, yürek, böbrek) fiyatlarÔ da deôi÷mezken,
yumurta zamlanarak tanesi 35 kuru÷a yükselmi÷tir.
Bakliyat ürünlerinin (nohut,
mercimek, kuru fasulye, barbunya vb) tümünün fiyatÔ bu
ay artmÔ÷tÔr. Bakliyat ortalama kilogram fiyatÔndaki artÔ÷
yüzde 14,85 olarak hesaplanmÔ÷tÔr.

Tablo 1: Dört Kiçilik Ailenin Açl×k ve Yoksulluk S×n×r× (TL/Ay)
æubat’2011 Aral×k’2011

Ocak’2012

æubat’2012

Yeti÷kin Erkek

247,41

259,17

264,01

267,48

Yeti÷kin KadÔn

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

2.897,54

3,063,17

3,123,41

3,171,27

Yoksulluk S×n×r×

* GÔda harcamasÔ tutarÔ, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklÔ olabilmektedir.

O

O

O

Ya÷ sebze-meyve grubu, elveri÷siz mevsim ko÷ullarÔ nedeniyle mutfak harcamasÔnÔ
olumsuz etkilemeye devam
etti. Ancak genel ortalama
olarak önceki aya göre sebze fiyatÔnda gerileme ve fakat
meyve fiyatÔnda artÔ÷ olarak
deôi÷iklik izlendi. Ortalama
sebze kilogram fiyatÔ bu ay
3,10 lira, ortalama meyve kilogram fiyatÔ ise 3,46 lira olarak hesaplandÔ. Geçtiôimiz ay
3,35 lira olarak hesaplanan
ya÷ sebze-meyve aôÔrlÔklÔ ortalama kilogram fiyatÔ ise bu
ay biraz gerileyerek 3,21 lira
oldu. YapÔlan hesaplamada
-her zaman olduôu gibi- pazarda bol bulunan ve satÔlan
ürünler temel alÔndÔ.
Ekmek, pirinç, un, makarna gibi ürünlerin bulunduôu
grupta; ekmek fiyatÔ -henüz
anla÷ma olmadÔôÔndan- deôi÷memi÷tir. Makarna ve un
fiyatÔ aynÔ kalÔrken, pirinç,
bulgur, irmik fiyatÔ artmÔ÷tÔr.
Son grup içinde yer alan gÔda
maddelerinden; tereyaôÔ, zeytinyaôÔ ve ayçiçeôi yaôÔ fiyatÔ
deôi÷memi÷, margarin fiyatÔ
ise gerilemi÷tir. Siyah ve ye÷il
zeytin fiyatlarÔnda artÔ÷ tespit
edilmi÷tir. Bal, reçel, ÷eker ve
tuz ürünlerinin fiyatÔ bu ay
yine deôi÷memi÷, bazÔ pekmez

ürününde indirim yapÔlmÔ÷tÔr.
Baharat ürünlerinin (kimyon,
nane, karabiber, vb) fiyatÔ
aynÔ kalmÔ÷tÔr. YaôlÔ tohum
ürünlerinden (ceviz, fÔndÔk,
fÔstÔk, ayçekirdeôi vb) ceviz
ve ay çekirdeôi fiyatÔ artmÔ÷tÔr.
ÇayÔn fiyatÔ deôi÷mezken Ôhlamur zamlanmÔ÷tÔr. Salça fiyatÔ
ise aynÔ kalmÔ÷tÔr.

“AçlÔk ve Yoksulluk SÔnÔrÔ” çalÔ÷masÔnda hesaplamaya temel olan
gÔda maddelerinin fiyatlarÔ, Konfederasyonumuzca piyasadan, market
ve semt pazarlarÔ sürekli ve düzenli
dola÷Ôlarak doôrudan tespit edilmektedir. ÇalÔ÷ma bu niteliôiyle baôÔmsÔzdÔr ve tüketici fiyatlarÔndaki
artÔ÷ eôilimini yansÔtan “öncü gösterge” niteliôi ta÷ÔmaktadÔr. Ku÷kusuz hesaplanan “yoksulluk sÔnÔrÔ”
tutarÔ ücret düzeyi olmayÔp, haneye
girmesi gereken gelir toplamÔnÔ ifade etmektedir.
Milyonlarca çalÔ÷anÔn tek geliri
olan asgari ücretin 701,13 lira, en
dü÷ük emekli maa÷ÔnÔn bu tutarÔn
da altÔnda olduôu ko÷ullarda, saôlÔôÔn temeli olan yeterli ve dengeli
beslenmekten söz etmek mümkün
deôildir. Çoôu zaman açlÔk duygusunu bastÔrmak veya karÔn doyurmak biçiminde gerçekle÷en yetersiz
beslenmedir.

Tablo 2: G×da Harcamas×ndaki Deäiçim
æubat
2009

æubat
2010

æubat
2011

æubat
2012

Bir önceki aya göre deôi÷im oranÔ (%)

0,61

3,84

2,20

1,53

Bir önceki yÔlÔn AralÔk ayÔna göre deôi÷im oranÔ (%)

0,05

6,06

2,51

3,53

3,51

13,91

5,52

9,45

10,77

5,26

10,93

6,82

Bir önceki yÔlÔn aynÔ ayÔna göre deôi÷im oranÔ (%)
12 aylÔk ortalamalara göre deôi÷im oranÔ (%)
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TÜRK-Ąą’ĄN GÜNDEMĄNDEN

ARINÇ ZĄYARETĄ

FARUK ÖZAK TÜRK-Ąą’TE

Ba÷bakan YardÔmcÔsÔ Bülent ArÔnç 19 Ocak 2012 günü
TÜRK-õö Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Genel Ba÷kan Mustafa
Kumlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görü÷en ArÔnç, 21. Olaôan Genel Kurulda seçilen TÜRK-õö yöneticilerine ba÷arÔlar
diledi. ÇalÔ÷ma ya÷amÔnÔn güncel sorunlarÔ hakkÔnda TÜRK-õö
yönetiminden bilgi alan ArÔnç bir de basÔn toplantÔsÔ düzenledi.

Eski Spordan Sorumlu Devlet BakanÔ Faruk Özak 25 Ocak
2012 günü TÜRK-õö Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette
Genel Ba÷kan Mustafa Kumlu’nun yanÔsÔra Genel Mali Sekreter
Ergün Atalay da hazÔr bulundu.

ÇALIąMA ĄLĄąKĄLERĄ DERGĄSĄ
ÇASGEM’in kurulu÷ amacÔ; 7460 SayÔlÔ Kurulu÷
yasasÔnda açÔklandÔôÔ üzere çalÔ÷ma hayatÔ ve sosyal
güvenlik konularÔnda ulusal ve uluslararasÔ düzeyde
eôitim, ara÷tÔrma, inceleme, yayÔn, dokümantasyon ve
danÔ÷manlÔk faaliyetlerinde bulunmak.
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ÇASGEM’in kurulu÷ amacÔna uygun olarak çalÔ÷ma hayatÔ ve sosyal güvenlik alanÔnÔn tüm boyutlarÔnÔ
içeren bilimsel bir derginin yayÔn hayatÔnda yer almasÔ
hedeflendi.

ZEYBEK ZĄYARETĄ
Demokrat Parti Genel Ba÷kanÔ NamÔk Kemal Zeybek 24
Ocak 2012 günü TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu’ya bir
kutlama ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Demokrat Parti Genel
Ba÷kan YardÔmcÔsÔ ve Türk Metal SendikasÔ eski yöneticisi Mecit HazÔr da bulundu.

Bu amaçla bilimsel ve akademik bir yayÔn olan ÇalÔ÷ma õli÷kileri Dergisi 2010 yÔlÔ AralÔk ayÔnda ilk sayÔsÔnÔn yayÔmlanmasÔ ile bilim dünyasÔnda yerini aldÔ.
Dergi ÷imdiye kadar iki sayÔ yayÔnlandÔ, üçüncü sayÔsÔ
için çalÔ÷malar devam ediyor.
2010 ve 2011 yÔllarÔnda bir sayÔ olarak çÔkan dergi
2012 ve müteakip yÔllarda Ocak ve Temmuz aylarÔnda
olmak üzere yÔlda iki sayÔ çÔkartÔlacak. 2012 yÔlÔ Ocak
sayÔsÔnÔn en kÔsa sürede yayÔnlanabilmesi için çalÔ÷malar hÔzla devam ediyor.
ÇalÔ÷ma õli÷kileri Dergisi, uluslararasÔ statüde yayÔn
yapan bilimsel hakemli bir dergi. Dergide yayÔmlanmasÔ
için Dergi Editörü’ne gelen makaleler önce Editör ve
daha sonra en az doktora derecesine sahip iki baôÔmsÔz
hakem tarafÔndan inceleniyor ve akademik standartlara
ve bilime katkÔsÔna göre deôerlendiriliyor.
Editör ve hakem raporlarÔ doôrultusunda uygun
bulunan makaleler genel yayÔn ilkelerine göre yayÔnlanÔyor. ÇalÔ÷ma õli÷kileri Dergisi ilk sayÔsÔndan itibaren
dünya çapÔnda taranan indexlerde de yer alÔyor.

SALĄH KAPUSUZ ZĄYARETĄ
Ak Parti Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ Salih Kapusuz ve beraberindeki heyet 20 öubat 2012 günü TÜRK-õö Genel Merkezini
ziyaret etti. Kapusuz, Genel Ba÷kan Mustafa Kumlu ve Yönetim
Kurulu üyeleriyle görü÷tü.

ÇalÔ÷ma õli÷kileri Dergisi hakkÔnda kapsamlÔ bilgiye www.calismailiskileridergisi.org adresinden ula÷Ôlabilir. Makale göndermek isteyenler ise çalÔ÷malarÔnÔ
editor@calismailiskileridergisi.org ya da erdemcam@
yahoo.com adresinden Dergi Editörüne ula÷tÔrabilirler.
(Kurucu Editör: Dr. Erdem Cam)

ÇalćĆma YaĆamćnda

Ocak-ąubat 2012
Namćk TAN
namiktan@turkis.org.tr

3 Ocak 2012
Q åntibak: 2000 öncesi gösterge
sistemine göre emekli olanlarÔ
kapsayan intibak kanun tasarÔsÔ
Bakanlar Kurulunda kabul edilerek TBMM’sine sunuldu. Prim
kazançlarÔ ve prim ödeme gün
sayÔlarÔ aynÔ olanlar arasÔnda
e÷itliôin saôlanmasÔnÔ öngören
intibakÔn belirlenmesinde izlenecek yöntem ÷u ÷ekilde olacaktÔr.
1999 sonu hak edilen gösterge
tablosu ile prim ödeme gün sayÔlarÔna göre belirlenecek aylÔk
baôlama oranlarÔ esas alÔnarak
hesaplanan aylÔk, 2000 yÔlÔndan
itibaren yÔllÔk tüfe artÔ÷larÔ ve geli÷me hÔzÔnÔn yüzde 75’i ile Ocak
2008 ayÔna kadar güncellenecek.
2008 yÔlÔndan itibaren de emekli
aylÔklarÔna yapÔlan artÔ÷larla 2012
sonuna kadar intibak aylÔôÔ bulunacaktÔr. Bu konuda açÔklama
yapan Türkiye Emekliler Derneôi Genel Ba÷kanÔ KazÔm Ergün,
bu uygulamanÔn tam bir intibak
olmadÔôÔ ve farklÔ parametrelerle 2000 öncesi emeklilere prim
ödeme gün sayÔlarÔna göre kendi
içinde farklÔla÷an bir iyile÷tirmenin yapÔldÔôÔnÔ söyledi.
4 Ocak 2012
Q Kamu çal×çanlar×na enflasyon
fark×: Kamu çalÔ÷anlarÔnÔn aylÔklarÔna 2011 yÔlÔ ikinci yarÔsÔnda
yüzde 4 artÔ÷ yapÔlmÔ÷tÔ. 2011
ikinci yarÔ enflasyonun yüzde
6.79 açÔklanmasÔ üzerine, Bakanlar Kurulu KararÔyla kamu çalÔ÷anlarÔna yüzde 2.69 enflasyon
farkÔ verildi. Kamu çalÔ÷anlarÔna

2012 yÔlÔnda yapÔlacak zamlar ile
ilgili belirsizlik sürüyor. Kamu
çalÔ÷anlarÔnÔn toplu sözle÷mesi
kanunu çÔkarÔlamadÔôÔndan, birinci altÔ ay ücret zammÔ gecikmeli uygulanacak. Maliye BakanÔ
Mehmet öim÷ek yaptÔôÔ açÔklamada, kamu çalÔ÷anlarÔna 2012 yÔlÔ
birinci altÔ ay zammÔnÔn Nisan
ayÔ itibariyle uygulanmasÔ için gerekli olan çabanÔn gösterileceôini
söyledi.
7 Ocak 2012
Q Milletvekili emekli ayl×klar×:
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu,
Cumhurba÷kanÔ Abdullah Gül’ün
“kamu vicdanÔnda rahatsÔzlÔk yarattÔ” gerekçesiyle iade ettiôi milletvekili emekli maa÷larÔyla ilgili
düzenlemeyi, maa÷larÔn katlanmasÔna neden olan yüzde 60 oranÔnÔ yüzde 45’e çekerek kabul etti.
ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Faruk Çelik, yeni düzenlemeyle milletvekili emekli maa÷larÔnÔn
5 bin 860 lira ile 6 bin 270 arasÔnda deôi÷eceôi bilgisini verdi.
Sivil toplum örgütleri tarafÔndan
yapÔlan açÔklamada, i÷çi, memur
ve emeklilerin içinde bulunduôu
zorluklarÔn dikkate alÔnmadan
milletvekili emekli aylÔklarÔndaki artÔ÷Ôn toplum vicdanÔnda yer
bulmadÔôÔna i÷aret edilerek aynÔ
duyarlÔlÔôÔn gündemde olan i÷çi
emeklilerine yapÔlacak intibakta
da gösterilmesi ve insanca ya÷amaya yetecek bir aylÔôÔn tespit
edilmesi istendi.
12 Ocak 2012
Q Anayasa önerileri: Ba÷bakanlÔk
õnsan HaklarÔ Ba÷kanlÔôÔ, Anayasa
Uzla÷ma Komisyonuna gönderdiôi raporda; asgari ücretin vergi
dÔ÷Ô kalmasÔnÔ, Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) çÔkarma yetki-

sinin kaldÔrÔlmasÔnÔ, insan haklarÔna saygÔlÔ tabir yerine ‘insan
haklarÔna dayanan’ veya ‘insan
haklarÔna baôlÔ’ tabirlerin kullanÔlmasÔnÔ talep etti. Yüksek yargÔ
üyelerinin görev sürelerinin Anayasada belirlenmesi istendi.
16 Ocak 2012
Q Genel saäl×k sigortas×: 1 Ocak
2012 itibariyle genel saôlÔk sigortasÔ yürürlüôe girdi. Sosyal
güvenlik sistemine tescili olmayanlar ile ye÷il kart sahiplerinin
vizelerinin bitimini takiben gelir
testine ba÷vurmalarÔ gerekiyor.
Gelir testi yaptÔrmayanlar 212.76
lira genel saôlÔk sigortasÔ primi
ödemekle yükümlü tutuluyorlar. Türkiye’de yakla÷Ôk 1 milyon
800 bin ki÷inin saôlÔk güvencesi
dÔ÷Ônda bulunduôu ve bu durumdakilerin 31 Ocak tarihine kadar
gelir testi için ba÷vurmak zorunda olduklarÔ bildirildi. Gelir testi
sonucuna göre ki÷i ba÷Ôna gelirin
295.50 lira olmasÔ durumunda
genel saôlÔk sigortasÔ primleri
devlet tarafÔndan ödenecektir.
Ki÷i ba÷Ôna gelir 295.50 liranÔn
üzerinde ise, gelir testi sonucuna
göre 35.46 lira ile 212.76 lira arasÔnda deôi÷en bir tutarÔn aileden
bir ki÷i üzerinden genel saôlÔk sigortasÔ primi ödenecektir.
17 Ocak 2012
Q åstihdam ve içsizlik: Türkiye
õstatistik Kurumu (TÜõK), HanehalkÔ õ÷gücü Ara÷tÔrmasÔ, “2011
Eylül Dönemi SonuçlarÔna (Eylül- Ekim-KasÔm)” göre, 2011 Nisan ayÔndan bu yana yüzde 10 seviyesinin altÔnda seyreden i÷sizlik
oranÔ, Ekim 2010’a göre, yüzde
2.1 azalarak, yüzde 9.1 seviyesinde gerçekle÷ti. Kentsel yerlerde
i÷sizlik oranÔ 2.5 puanlÔk gerile-
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meyle yüzde 11.1, kÔrsal yerlerde
ise 1.1 puanlÔk dü÷ü÷le yüzde 5.3
oldu. Genç nüfusta i÷sizlik oranÔ
da 2010 yÔlÔnÔn aynÔ dönemine
göre 3.9 puan azalarak, yüzde
17.4’e geriledi. Sektörel kompozisyona bakÔldÔôÔnda, istihdamÔn
yüzde 25.7’si tarÔm, yüzde 19’u
sanayi, yüzde 7.2’si in÷aat, yüzde
48’i ise hizmetler sektöründe yer
aldÔ. YaptÔôÔ i÷ten dolayÔ herhangi bir sosyal güvenlik kurulu÷una kayÔtlÔ olmadan çalÔ÷anlarÔn
oranÔ, 2011 Ekim döneminde
2010’un aynÔ dönemine göre, 1.7
puanlÔk azalÔ÷la yüzde 41.8 oldu.
TarÔm sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalÔ÷anlarÔn oranÔ
yüzde 85.3’ten yüzde 84.6’ya, tarÔm dÔ÷Ô sektörlerde yüzde 29.1
‘den yüzde 27’ye dü÷tü. Bu sonuçlar göstermektedir ki, istihdamÔn
önemli bir kÔsmÔnÔn sosyal güvenlik haklarÔndan yoksun çalÔ÷tÔrÔldÔôÔ ve anayasal bir hak olan
sosyal güvenlik konusunda yeteri
kadar tedbirlerin alÔnmadÔôÔ dikkat çekmektedir.
23 Ocak 2012
Q Kamu Görevlileri Toplu Sözleçmesi: Memura toplu sözle÷me
hakkÔ öngören yasa tasarÔsÔ Meclise sunuldu. Kamu Görevlileri
SendikalarÔ Kanunu’nda deôi÷iklik yapÔlmasÔna ili÷kin tasarÔ, memurlara tanÔnan toplu sözle÷me
hakkÔnÔn kullanÔmÔnÔn düzenlenmesi ile toplu sözle÷menin
yapÔlma usulünün, taraflarÔnÔn,
kapsamÔnÔn, toplu sözle÷meden
yararlanacak olanlarÔn, toplu sözle÷me hükümlerinin emeklilere
yansÔtÔlmasÔnÔn detaylarÔnÔ içeriyor. YapÔlacak toplu sözle÷meyle;
kamu görevlilerine uygulanacak
katsayÔ ve göstergeler, aylÔk ve
ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözle÷me
ikramiyesi, fazla çalÔ÷ma ücreti,
harcÔrah, ikramiye, doôum, ölüm
ve aile yardÔmÔ ödenekleri gibi

mali ve sosyal haklar belirlenecek.
25 Ocak 2012
Q ålave tediyelerin ödenmesi: Bakanlar Kurulu KararÔyla, 6772 sayÔlÔ Kanun kapsamÔna giren kamu
i÷çilerine 2012 yÔlÔnda yapÔlacak
ilave tediyelerin ödeme günleri
belirlendi. Resmi Gazete’de yayÔmlanan Bakanlar Kurulu KararÔna göre, 6772 sayÔlÔ Kanun kapsamÔna giren kurumlarda çalÔ÷an
i÷çilere 2012 yÔlÔnda söz konusu
kanunun birinci maddesine göre
yapÔlacak ilave ödemenin birinci
yarÔsÔ 31 Ocak 2012, diôer yarÔsÔnÔn 29 Haziran 2012 tarihinde
yapÔlacak. 2012 yÔlÔ ikinci yarÔsÔnda ödenecek ilave tediyelerin
tarihleri daha sonra belirlenecek.
6772 sayÔlÔ Kanunun 2’nci maddesine göre maden i÷letmelerinin
münhasÔran yer altÔ i÷lerinde çalÔ÷anlara yapÔlacak ilave tediyenin
tamamÔ 27 AralÔk 2012’de ödenecek.
26 Ocak 2012
Q ILO’nun istihdam önerisi: UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü (ILO)
küresel istihdam konusunda yayÔnladÔôÔ yÔllÔk raporunda, ekonomik büyümenin ve sosyal istikrarÔn sürdürülebilmesi için gelecek
10 yÔlda dünyada 600 milyon ki÷i
için istihdam yaratÔlmasÔ gerektiôini açÔkladÔ. “2012 Küresel õstihdam Eôilimleri: Daha Derin Bir
õ÷ Krizinin Önlenmesi” ba÷lÔklÔ
rapora göre, dünyanÔn, günde 2
dolardan az para ile geçinen, çoôu
geli÷mekte olan ülkelerde ya÷ayan, yakla÷Ôk 600 milyon ki÷i için
insanca i÷ler yaratÔlmasÔ zorluôu
ile kar÷Ô kar÷Ôya olduôu belirtildi.
Rapora göre, küresel i÷sizlik 200
milyona ula÷tÔ ve bu sayÔ 2016’da
206 milyona çÔkacak. ILO Genel
Direktörü Juan Somavia, “Hükümetlerin yoôun çalÔ÷malarÔna raômen, i÷ krizi azalmadan sürmek-

te. Dünyada her 3 çalÔ÷andan biri
ya da yakla÷Ôk 1.1 milyar insan
i÷siz veya yoksulluk içinde ya÷Ôyor. õhtiyacÔmÔz, ekonomilerde
i÷ yaratmanÔn birinci önceliôimiz
olmasÔdÔr” dedi.
31 Ocak 2012
Q æeker Fabrikalar×n×n Özelleçtirilmesine Tepki: öeker-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ õsa Gök, ÷eker fabrikalarÔnÔn özelle÷tirilmesi
halinde 25 ÷eker fabrikasÔndan
18’inin kapanacaôÔnÔ belirterek
özelle÷tirmeye kar÷Ô yürüyeceklerini söyledi. Gök, ba÷ta Malatya
olmak üzere Türkiye’nin birçok
ilinden Ankara’ya “öekerin Ayak
Sesi” yürüyü÷ünü gerçekle÷tirmeyi planladÔklarÔnÔ kaydetti. öekerin milletimizin saôlÔôÔ açÔsÔndan
da önemli bir güvence olduôuna
dikkat çeken õsa Gök, “aynÔ zamanda ekonominin büyümesinde, tarÔmÔn güçlenmesinde ve istihdamÔn artmasÔnda büyük paya
sahip olan ÷eker fabrikalarÔnÔn
korunmasÔnÔn ve geli÷tirilmesinin ülke yararÔna olacaôÔ” uyarÔsÔnda bulundu.
4 æubat 2012
Q åntibak farklar× netleçti: TBMM
KomisyonlarÔnda görü÷ülmeye
ba÷lanan õntibak Kanunuyla 1.9
milyon emeklinin maa÷Ônda artÔ÷
yapÔlacak. õntibak sonucu olu÷acak farklar, emeklilerin prim
ödeme gün sayÔsÔ ve göstergelerine göre deôi÷mektedir. YapÔlan
ara÷tÔrmalara göre, 9 bin 613 ki÷i
250 lira, 525 bin 613 ki÷i 100-150
TL arasÔnda, 365 bin 146 ki÷i 50100 TL arasÔnda, 283 bin 762 ki÷i
150-200 TL, 197 bin 978 ki÷i 200
- 250 TL arasÔnda deôi÷en intibak
artÔ÷Ôna hak kazanacaktÔr. Bu sonuçlardan görüleceôi gibi göstergesi ve prim ödeme gün sayÔlarÔ
dü÷ük olan emeklilerin intibaktan yararlanmayacaôÔ anla÷ÔlmaktadÔr. Özellikle, üst göstergeden

emekli olanlarÔn intibak farklarÔ
normal göstergeye göre yüksek
hesaplanacaktÔr. Kanun, farklÔ bir
hesaplama yöntemi getirdiôinden, 2000 öncesi emekli olanlara
geli÷me hÔzÔ aylÔklara direk yansÔtÔlmamaktadÔr. Bu durumda, kendi içinde yeni bir e÷itsizlik getirmektedir.
9 æubat 2012
Q Kamuda engellilere istihdam
saälanmas×: Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÔôÔ, Devlet Personel
Ba÷kanlÔôÔ, SaôlÔk BakanlÔôÔ ile
Ölçme Seçme ve Yerle÷tirme Merkezi (ÖSYM) arasÔnda imzalanan
protokol ile engellilerin kamu
i÷yerlerinde istihdamÔ için 29
Nisan tarihinde sÔnav yapÔlacak.
SÔnav dört grupta; genel özürlüler (ortopedik, süreôen, ruhsal
ve duygusal, dil ve konu÷ma bozukluôu olan özürlüler gibi), görme özürlüler, i÷itme özürlüler ve
zihinsel özürlüler kategorilerinde gerçekle÷tirileceôi için sÔnava
yönelik ücretsiz kurslar da buna
göre düzenlenecek. HazÔrlÔk kurslarÔna, lise ve dengi okul mezunu,
ön lisans mezunu ve lisans mezunu olanlar ba÷vurabilecek. SÔnava
hazÔrlÔk amaçlÔ olarak ücretsiz yapÔlacak kurslar için ilgililerin il ve
ilçelerdeki Halk Eôitim Merkezlerine ba÷vurularÔ gerekiyor.
10 æubat 2012
Q DåSK Genel Kurulu yap×ld×:
DõSK 14. Genel Kurulu yapÔldÔ.
10/12 öubat 2012 tarihleri arasÔnda yapÔlan genel kurulda DõSK
Genel Ba÷kanlÔôÔna Erol Ekici seçildi. Genel Kurulda ta÷eron uygulamalarÔ ve bu kapsamda çalÔ÷an i÷çilerin örgütlenmesi ve toplu
i÷ sözle÷mesine eri÷meleri üzerinde deôerlendirmeler yapÔldÔ.
15 æubat 2012
Q Genel saäl×k sigortas× gelir testi sonuçlar×: Sosyal Güvenlik

Kurumu’nun (SGK), “Mektup
elinize ula÷tÔktan sonra gelir testi
için ba÷vurmazsanÔz 213 TL prim
ödersiniz” uyarÔsÔnÔn ardÔndan
gelir testi için 4 milyon 607 bin
370 ki÷i ba÷vurdu. 1.5 milyon ki÷inin primi Genel SaôlÔk SigortasÔ
(GSS) gelir testi i÷lemleri Sosyal
YardÔmlar Genel Müdürlüôü’nce
hazÔrlanan altyapÔ ile Sosyal
YardÔmla÷ma
ve
DayanÔ÷ma
VakÔflarÔ’nca (SYDV) yürütülüyor. 13 öubat itibarÔyla 4 milyon
607 bin 370 ki÷inin ba÷vurusu
kabul edilirken, 1 milyon 638 bin
40’nÔn gelir testi sonucu SGK’ya
iletildi. Devlet SGK’ya iletilen
ki÷ilerden 1 milyon 437 bin 584
ki÷inin primini ödeme kararÔ aldÔ.
27 æubat 2012
Q åçsizlik sigortas× talebi: Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Ba÷kanÔ
Bendevi Palandöken, esnaf ve
sanatkarlar için de i÷sizlik fonu
olu÷turulmasÔ gerektiôini belirtti.
Palandöken, memurun primini
devlet, i÷çinin primini ise patronunun ödediôini, ancak esnaf
ve tüccarÔn primini kendisinin ödediôini
kaydetti. õ÷ler
bozulduôunda
i÷çiye i÷sizlik
fonundan belli
dönemler için
de olsa bir i÷sizlik sigortasÔ ödendiôini,
sosyal güvenlik
primini kendisi
ödeyen esnafa ise böyle bir
hak tanÔnmasÔ gerektiôini
belirten
Palandöken, bu
önerimizin bir
sigorta
kolu

÷eklinde deôerlendirilmesi gerektiôini söyledi.
29 æubat 2012
Q SGK, SMS ile ilgililere bilgileri
bildirecek: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalÔlÔôÔn ba÷latÔlmasÔ veya sonlandÔrÔlmasÔ, maa÷
baôlanmasÔ, ÷ahÔs ödemeleri, i÷
göremezlik ödeneôi, evlenme yardÔmÔ, cenaze ödemeleri ve hizmet
borçlanmasÔ gibi hizmetler hakkÔndaki bilgileri, isteyen i÷veren,
i÷tirakçi ve hak sahiplerine online
olarak kÔsa mesajla iletecek. Bu
kapsamda, halen Sosyal Güvenlik
õl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafÔndan manüel
olarak yürütülen SMS gönderme
sistemi online hale getirilecek ve
i÷veren, i÷tirakçi ile hak sahiplerinin cep telefonu numaralarÔ sisteme kaydedilecek. Sisteme kaydÔnÔ
yaptÔran i÷veren, i÷tirakçi ve hak
sahiplerinin cep telefonlarÔna bilgilendirme için SMS yani kÔsa mesaj
gönderilecek. Online olarak bilgilerin cep telefonlarÔna kÔsa masajla gönderileceôi bu uygulama için
vatanda÷lardan ücret alÔnmayacak.
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eliômanÔn “öôrenilmi÷ çaresizlik” kuramÔ beni çok etkilemi÷ti. Laboratuvarda tekrarlanarak ispatlanmÔ÷ bu psikoloji kuramÔ
davranÔ÷çÔlar ile bili÷çiler arasÔndaki
tartÔ÷manÔn bili÷çilerin galibiyeti ile
sonuçlanmasÔydÔ. Öôrenilmi÷ çaresizlik, öôrenmeyi de engelleyen
olumsuz bir davranÔ÷ ÷ekliydi ve i÷
ya÷amÔna doyumsuzluk, yabancÔla÷ma ve devamsÔzlÔk ÷eklinde yansÔyordu. Acaba psikoloji alanÔna ait
olan bu kuram sosyal olaylar için
de geçerli olabilir miydi? Toplumun
bazÔ gruplarÔna veya tümüne bazÔ
olaylar kar÷ÔsÔnda çaresiz olduklarÔ
öôretilebilirmiydi?

SeliômanÔn 1990 da yayÔmlanan
kitabÔ bu yÔl “Öôrenilmi÷ õyimserlik”
adÔyla Türkçe yayÔmlanÔnca büyük
bir ilgiyle okumaya ba÷ladÔm.
Seliôman, son yirmibe÷ yÔlÔnÔ
iyimser ve kötümserlere ayÔrdÔôÔnÔ,
pek çok insanÔn kötümserliôinin farkÔnda bile olmadan onun gölgesinde

ya÷adÔôÔnÔ söylüyor. Ya÷amÔn tam bir
çaresizlik ile ba÷ladÔôÔnÔ vurguluyor.
Depresyon, ba÷arÔ ve fiziksel saôlÔôÔn
öôrenilmi÷ iyimserliôin en açÔk üç
uygulamasÔ olduôuna i÷aret ediyor.

Ve sonra öôrenilmi÷ iyimserliôin ölçümlendiôi
üçüncü alana geçiyor. “SaôlÔk”

Sonra kendisini me÷hur eden
“öôrenilmi÷ çaresizlik” olgusunu
nasÔl fark ettiôini ve Steve Maier ile
birlikte on yÔl süren çalÔ÷masÔnÔ anlatÔyor.

Öôrenilmi÷
çaresizlik
gibi
psikolojik bir durumun kansere neden olabileceôinin
gösterildiôini, i÷ten atÔlan ve bo÷anan insanlarÔn bula÷ÔcÔ hastalÔklara
yakalanmalarÔ, hatta kalp krizi geçirmeleri ve kanser olma riskinin ya÷amlarÔ olaysÔz geçen insanlara göre
çok fazla olduôunu anlatÔyor.

20 yÔl içinde kuramÔ herkes kabul
ediyor. Donald Hiroto deneyi insanlar üzerinde gerçekle÷tiriyor. John
Teasdale den itirazlar geliyor ve çalÔ÷malar onunla devam ediyor.
Seliôman, bütün insanlarÔn ya÷adÔôÔ ve “normal” olarak tanÔmlanan,
tek kutuplu ve çift kutuplu olmak
üzere depresyonun üç halini anlatÔyor. Günümüzde depresyonun tedavi edilebilir olduôuna dikkat çekiyor.
Ba÷arÔnÔn sÔrrÔnÔ “iyimserlik” olarak
açÔklÔyor. õyimserliôin kökeninde
anne ve babalarÔn öôretmenlerin ve
okul’un etkilerini gözden geçiriyor.

MORTAą
Mustafa BADEMCĄ
Logos Yay×nlar× • ústanbul, Mart 2011
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orta÷, boksit madeninin
bulunu÷unun, alüminyum
fabrikasÔnÔn kurulu÷unun,
köylülerin, i÷çilerin, i÷çilerin i÷çi olduklarÔnÔ algÔlamalarÔnÔn, i÷çilerin
i÷verenden isteklerinin, i÷çilerin bazÔ
isteklerine ula÷malarÔnÔn, yöredeki
ilk sendika ve sendikacÔlarÔn hikayeleri ile ba÷lÔyor.
DoôanÔn tahrip edilmesini, fabrikanÔn i÷letmeye açÔlmasÔnÔ anlatÔ-

yor. Beyzan yÔlanÔn, ye÷il ve kÔzÔlÔn,
gazeteci Sabrinin, e÷raftan Bekir Güzel Ku÷ak’Ôn, sendikal çeki÷menin,
anar÷inin, õbrahimin Kiki pavyona
gidi÷inin, Hasan öôretmenin, para
kazanma hÔrsÔnÔn köylüleri giri÷imci yapÔ÷ÔnÔn, batanlarÔn-çÔkanlarÔn,
seçimlerin hikayeleri ile devam ediyor. Viladimir-öefika ve öefikanÔn
Beyzan’Ô öldürmesiyle sona eriyor.
Seydi÷ehir Akçalar kasabasÔnda doôan, ilk öôretimini Akçalar, orta

Deôi÷im; kötümserlikten iyimserliôe. Bunu ba÷arabilirsiniz. Çocuôunuzun kötümserlikten kaçmasÔna
yardÔm edebilirsiniz. Kitaptaki testleri cevaplayÔp kendinizi tanÔyabilirsiniz.
õstenilen körükörüne bir iyimserlik deôil, esnek gözleri açÔk bir
iyimserlik.

öôretimini Seydi÷ehir ve Ak÷ehir’de
sürdüren Mustafa Bademci hikayesinin coôrafyasÔnÔ çok iyi tanÔyor,
yörenin dilini iyi biliyor. Ya÷adÔklarÔnÔ ve duyduklarÔnÔ birbir hafÔzasÔna
kaydetmi÷. “Dumnut dumnut terlemi÷”, “kan uykuda bir gürültü”,
“aôzÔna bal yaô”,
“ses seste türkü
söylüyor”, “ofun
sofun oldular” vb.
deyi÷leri rahatlÔkla kullanÔyor.
MasalsÔ, ironik,
akÔcÔ bir dili var.
Rahat okunan bir
roman.

Dünyadaki ve Türkiye’deki tüm kadınların
Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, çükranlarımızı,
sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.
“Çaôda÷lık mertebesinde, ya÷adıôımız dünyayı tanımlayan en önemli özelliklerden biri insanların e÷it ve özgür
doôdukları dü÷üncesidir. Ancak, bu dü÷üncenin gerçek ya÷amda kar÷ılıôını bulamaması ezilen ve hor görülen
kesimlerin dayanı÷masını beraberinde getirmektedir.
8 Mart, ezilen ve hor görülen kadınların 1857 yılında aôır çalı÷ma ko÷ullarına kar÷ı ba÷lattıkları mücadelenin
yıldönümüdür. Kadına her ÷eyden önce insan olmaktan kaynaklanan deôerin verilmemesi, 1857 yılında bir kadın
dayanı÷masını beraberinde getirmi÷, bıçaôın kemiôe dayandıôı 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 ettiôi 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.
õ÷ ya÷amında “ucuz emek”, “yedek i÷ gücü” kavramları en çok kadın i÷çilerde kendisini bulmakta, kayıt dı÷ı
istihdamın en önemli kaynaôını kadınlar olu÷turmaktadır.
Eve i÷ verme, yarı zamanlı çalı÷ma gibi esnek çalı÷ma biçimlerinin en olumsuz hallerini kadın i÷çilerimiz
ya÷amakta, emek yoôun, 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.
Kaynaôını 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÷itliôinin saôlanmasına yönelik yapılacak tüm yasal düzenlemelerde
kadınların bir “birey” olarak yer almasının önemi de açıktır.
Diôer yandan kadınlarımız kaynaôını 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 geleceôini karartabilmektedir.
Tüm bu olumsuz yansımaların bertaraf edilebilmesinde yasal yaptırımların önemi çok büyüktür ve hiç ÷üphesiz
ki hayatın her alanındaki kadın maôduriyeti, 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 gömülmediôi sürece, kadına ili÷kin sorunların ya÷anmaya devam edeceôi açıktır. Bu handikapı geni÷
ölçüde ve kalıcı bir biçimde a÷abilmemizin tek yolu eôitimdir. Ya÷ananlar, çocuklarımızın ilköôrenimden ba÷layarak
e÷itlikler konusunda eôitilmesinin zorunluluôunu; ayrıca yeti÷kin eôitimleri konusunda da sosyal sorumluluk
projelerine yer verilmesinin gerekliliôini ortaya çıkarmı÷tır.
Toplumsal ve siyasal ya÷amımız, bugün kadınların yaratıcı gücü ve yeteneôinin eksik yansımasının sıkıntısını
ya÷amaktadır. Sendikalar da dahil, kamusal ve özel bir çok alanda ve TBMM’de kadınlar gerektiôi kadar temsil
edilememekte, bu durum, Türkiye’yi kadın saôduyusu ve duyarlılıôından mahrum bırakmaktadır.
Oysa kadınlar yaratıcı, yetenekli, saôduyulu oldukları kadar, ÷efkatlidir, sevgi doludur. Yönetim mekanizmalarında,
siyasette ve toplumun her biriminde kadınların da bulunduôu 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-õö 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-Ąą Yönetim Kurulu

TÜRK-úû ve BAøLI SENDúKALAR
TÜRK-úû
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DOKGEMú-úû
Genel Baükan: H. NECúP NALBANTOøLU
Pirimehmetpaüa Mah. Kumbarahane Cad. No. 58 Kat: 2-3
Tel: (212) 369 73 90 (pbx) • Faks: 369 73 93 Beyoùlu / úST.
TÜRKúYE YOL-úû
Genel Baükan: RAMAZAN AøAR
Sümer 1 Sok. No. 18 Kızılay / ANKARA
Tel: (312) 232 46 87-95 • Faks: (312) 232 48 10

15

19

TES-úû
Genel Baükan: MUSTAFA KUMLU
Meriç Sok. No. 23 Beütepe / ANKARA
Tel: (312) 212 65 10 (20 Hat) • Faks: (312) 212 65 52

16

20

TEZKOOP-úû
Genel Baükan: OSMAN GÜRSU
Mebusevler Mah. úller Sokak No: 7 Tandoùan / ANKARA
Tel: (312) 213 34 44 (pbx) • Faks: (312) 213 34 30

17

21

TARIM-úû
Genel Baükan: BEDRETTúN KAYKAÇ
Bankacı Sokak No. 10 Kocatepe / ANKARA
Tel: (312) 419 04 56 (6 Hat) • Faks: (312) 419 38 47

01

1

ORMAN-úû
Genel Baükan: BAKú YÜKSEL
Özveren Sokak No. 19 Maltepe / ANKARA
Tel: (312) 229 10 56-59 • Faks: (312) 229 21 15

01

2

TÜRKúYE MADEN-úû
Genel Baükan: NURETTúN AKÇUL
Strasburg Cad. 7/4-5 Sıhhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 73 55-56-57 • Faks: (312) 229 89 31

02

3

02
GENEL MADEN-úû
Genel Baükan: EYÜP ALABAû
Mithatpaüa Mah. Nizam Cad. ûemsi Denizer Sk. No. 18
Tel: (372) 251 44 77 • Faks: (372) 253 66 35 ZONGULDAK

22

TÜRK KOOP-úû
Genel Baükan: EYÜP ALEMDAR
Özveren Sokak No. 6 Maltepe / ANKARA
Tel: (312) 230 08 55 - 229 44 80 • Faks: (312) 229 58 36

17

4

03
PETROL-úû
Genel Baükan: MUSTAFA ÖZTAûKIN
Altunizade Mah. Kuübakıüı Sok. No. 25 Üsküdar / úSTANBUL
Tel: (216) 474 98 70 (10 Hat) • Faks: (216) 474 98 67 - 474 92 38

23

TÜMTúS
Genel Baükan: KENAN ÖZTÜRK
únkilap Cad. No. 35/1-2 Aksaray / úSTANBUL
Tel: (212) 530 07 43 • Faks: (212) 588 26 20

18

5

04
24

DEMúRYOL-úû
Genel Baükan: ERGÜN ATALAY
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 5 ANKARA
Tel: (312) 231 80 30-31 • Faks: (312) 231 80 32

19

6

TEKGIDA-úû
Genel Baükan: MUSTAFA TÜRKEL
Konaklar Mah. Faruk Nafiz Çamlıbel Sok. No. 5
4. Levent / úSTANBUL
Tel: (212) 264 49 96 (4 Hat) • Faks: (212) 278 95 34
ûEKER-úû
Genel Baükan: úSA GÖK
Karanfil Sokak No. 59 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: (312) 418 42 73-74 • Faks: (312) 425 92 58

05
25

TÜRKúYE DENúZCúLER
Genel Baükan: HASAN PEKDEMúR
Rıhtım Cad. Denizciler Sok. No. 7 Tophane / úSTANBUL
Tel: (212) 292 90 81 (7 Hat) • Faks: (212) 244 52 21

20

7

TEKSúF
Genel Baükan: NAZMú IRGAT
Ziya Gökalp Cad. Aydoùmuü Sok. No. 1 ANKARA
Tel: (312) 431 21 70-71-72-73 • Faks: (312) 435 78 26

06
26

HAVA-úû
Genel Baükan: ATúLAY AYÇúN
úncirli Cad. Volkan Apt. 68/1-2-3-4 Bakırköy / úSTANBUL
Tel: (212) 660 20 95 (5 Hat) • Faks: (212) 571 90 51

27

LúMAN-úû
Genel Baükan: ÖNDER AVCI
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 4/5 Sıhhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 74 18 • Faks: (312) 230 24 84

28

TÜRKúYE HABER-úû
Genel Baükan: VELú SOLAK
Kültür Mah. Yüksel Cad. No. 38 Yeniüehir / ANKARA
Tel: (312) 444 1992 • Faks: (312) 434 57 04

29

SAøLIK-úû
Genel Baükan: HASAN ÖZTÜRK
Hedef Sok. No. 5 Anıttepe / ANKARA
Tel: (312) 231 80 45 • Faks: (312) 230 23 96

30

TOLEYúS
Genel Baükan: CEMAúL BAKINDI
Aksaray Mah. Küçük Langa Cad. Bilir úü Merkezi No. 16/18 Kat. 3
Tel: (212) 530 73 82-585 52 07 • Faks: 530 72 99 Aksaray / úST.
TÜRK HARB-úû
Genel Baükan: BAYRAM BOZAL
únkılap Sokak No. 20 Kızılay / ANKARA
Tel: (312) 417 50 97-98-99 • Faks: (312) 417 13 64

26

31

TGS
Genel Baükan: ERCAN úPEKÇú
Basın Sarayı Kat. 2 Caùaloùlu / úSTANBUL
Tel: (212) 514 06 94-96 • Faks: (212) 511 48 17

27

32

TÜRKúYE BELEDúYE-úû
Genel Baükan: NúHAT YURDAKUL
Necatibey Cad. No. 59 Kızılay / ANKARA
Tel: (312) 231 83 43-45 • Faks: (312) 232 08 74

28

33

34

TÜRK-SEN
Genel Baükan: ARSLAN BIÇAKLI
A. ûehit Mehmet R. Hüseyin Sok. No. 7 Lefkoüe / KKTC
Tel: (0.392) 227 24 44 • Faks: (0.392) 228 78 31

35

HÜR-úû
Genel Baükan: YAKUP Ö. LATúFOøLU
ûehit ûener Enver Sok. No. 23 Yeniüehir - Lefkoüe / KKTC
Tel: (0.392) 228 24 56 • Faks: (0.392) 228 64 31

8

9

Bu dergi sendikalı iüçiler tarafından basılmaktadır.

Genel Baükan: MUSTAFA KUMLU
Bayındır Sokak No. 10 ANKARA Tel: (312) 433 31 25 (4 Hat)
Faks: (312) 433 68 09 - 433 85 80

07
DERú-úû
Genel Baükan: MUSA SERVú
Ali Nihat Tarlan Cad. Ertaü Sok. No. 4 (Ardil úü Merkezi) Kat: 3
Tel: (216) 572 90 50-51-52 • Faks: (216) 572 90 53 Bostancı/úST.
AøAÇ-úû
Genel Baükan: MÜRSEL TAûÇI
Necatibey Cad. No. 20/22-23 Sıhhiye / ANKARA
Tel: (312) 229 53 95 - 229 08 27 • Faks: (312) 231 52 19

08

10

SELÜLOZ-úû
Genel Baükan: ERGúN ALûAN
Ankara Cad. úpek Apt. No. 87 úZMúT
Tel: (262) 321 18 99 • Faks: (262) 321 34 51

09

11

BASIN-úû
Genel Baükan: YAKUP AKKAYA
Hanımeli Sokak No. 26/6-7 Sıhhiye / ANKARA
Tel: (312) 230 29 08 - 229 85 65 • Faks: (312) 229 43 15

10

12

13

11
BASúSEN
Genel Baükan: METúN TúRYAKúOøLU
Altunizade Mah. Kuübakıüı Cad. No. 15 Üsküdar / úSTANBUL
Tel: (216) 651 48 60 (8 hat) • Faks: (216) 651 48 38
BASS
Genel Baükan: TURGUT YILMAZ
Sümer 2 Sok. No. 29 Kat. 3 Kızılay / ANKARA
Tel: (312) 232 50 09-11 • Faks: (312) 231 67 30

11

14

TÜRKúYE ÇúMSE-úû
Genel Baükan: ZEKERúYE NAZLIM
Esat Cad. No. 43 Küçükesat / ANKARA
Tel: (312) 419 58 30-34 • Faks: (312) 425 13 35

12

15

KRúSTAL-úû
Genel Baükan: BúLAL ÇETúNTAû
Sahip Molla Cad. No. 32 Paüabahçe Beykoz / úSTANBUL
Tel: (216) 680 07 10 • Faks: (216) 680 12 02

12

16

17

13
TÜRK METAL
Genel Baükan: PEVRUL KAVLAK
Beütepeler Mah. Yaüam Cd. 1. Sok. No. 7/A Söùütözü/ANKARA
Tel: (312) 292 64 00 (30 hat) • Faks: (312) 284 40 18

www.turkis.org.tr
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