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Daha Çok Daha Çok 
Demokrasi,Demokrasi,
Daha Çok Bar��Daha Çok Bar��

Ortalaman�n üzerinde ya��� alan Trakya 
ve �stanbul bölgelerimizde ya�anan sel 
felaketinin ölümlere de yol açm�� olmas�, 

ülkemizde oldu�u gibi TÜRK-�� toplulu�unda da 
büyük ac�lara yol açm��t�r.

Felaketle birlikte, benzeri aç�lar�n ya�anmamas� 
için tabiat kurallar�n� görmezden gelen veya ciddiye 
almayan uygulamalardan kaç�n�lmas�, yerle�ime aç�lan 
bölgelerin kusursuz planlanmas� ve kontrolünün 
yap�lmas� gere�i bir kez daha görülmü�tür.

Üzüntümüz büyüktür. Dile�imiz yaralar�n bir an evvel 
sar�lmas� ve benzeri felaketlerin ya�anmamas�d�r.

–––– � ––––

Hükümet, Özel �stihdam Bürolar�’na istihdam etti�i 
i�çileri kiralama yetkisi veren ve kamuoyunda “kiral�k 
i�çilik” tan�mlamas�yla bilinen düzenleme ile ��sizlik 
Sigortas� Fonu’nun amac� d���nda kullan�lmas�n� 
beraberinde getiren düzenlemeyi, 26 Haziran 2009 
tarihinde sosyal taraflara haber vermeksizin bir gece 
yar�s� operasyonu ile TBMM’den geçirmi�tir. TÜRK-��, 
teklifin veto edilmesi için hemen harekete geçmi�, 
Cumhurba�kan� Abdullah Gül ile yap�lan görü�meler 
sonucunda, 9 Temmuz 2009 tarihinde teklif, kiral�k 
i�çili�i düzenleyen maddesi temelinde veto edilmi�tir.

TBMM, Ba�kan�n� seçmek üzere topland���nda 
ise çal��ma süresi uzat�larak ilgili teklif yeniden 
yasala�t�r�lmak istenmi�tir. TÜRK-��, bu süreci 
engelleyebilmek için yo�un bir faaliyet içerisine 
girmi�, iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri 
ile görü�meler yapm��, haz�rlad��� kiral�k i�çilik 
düzenlemesinin sak�ncalar�n� içeren bro�ürü 
milletvekillerine göndermi�tir. Tüm bu çal��malar 
sonucunda, kiral�k i�çili�i düzenleyen vetolu madde 
geri çekilirken, ��sizlik Sigortas� Fonu’nun amac� 
d���nda kullan�lmas�n� beraberinde getiren düzenleme, 
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmi�tir.
TÜRK-��, Anayasa’ya ayk�r� oldu�u tespitini yapt��� 

ba�yaz�



Mustafa KUMLU Genel Ba�kan

bu düzenleme için Ana Muhalefet Partisi’ni Anayasa 
Mahkemesi’ne ba�vuru yapmaya ça��rm��t�r. CHP 
ise bu yöndeki çal��malar�n� ba�latm��t�r ve ba�vuru 
önümüzdeki günlerde yap�lacakt�r.

TÜRK-��, Cumhurba�kan� Abdullah Gül taraf�ndan 
TBMM’ye yeniden görü�ülmek üzere gönderilen 
“kiral�k i�çilik” ile ilgili düzenlemenin Türkiye’nin 
gündeminden bütünüyle ç�kar�lmas�n� istemektedir. 
Bu düzenlemenin istihdam�n artmas�na bir katk�s� 
olmayaca��, çal��ma bar���n� bozaca��, i�çilerin 
örgütlenmesine engel olaca�� ve i�çilerin güvencesiz 
bir ortamda insan onuruna yak��mayan bir ücret 
düzeyinde çal��malar�n� beraberinde getirece�i 
tespitini yapan TÜRK-��’in bu konudaki duyarl�l��� 
sürecektir.

–––– � ––––

Ülkemiz her ne kadar kamuoyu gündeminden dü�mü� 
görünse de ekonomik krizin y�k�c� etkilerini ya�amaya 
devam etmektedir. ��ten ç�karmalar, sadece TÜRK-��’e 
ba�l� sendikalarda bile 40 bin ki�inin üzerine ç�km��, 
ücretsiz izine ç�kar�lanlar�n say�s� bu rakam� a�m��t�r. 
TÜ�K verilerine göre yaz mevsimi nedeniyle göreceli 
olarak azalma e�ilimi gösteren i�sizlik oranlar�, 
azalm�� haliyle bile yüzde 13’ler seviyesindedir. Bunun 
son derece yüksek bir oran oldu�u tart���lmazd�r. 
Öyle anla��lmaktad�r ki, i�verenler yürütülen tüm 
kampanyalara kar��n, krizin yükünü i�sizle�tirerek 
hafifletmeye çal��maktad�r.

Hal böyleyken, i�veren örgütlerinin hala i�çinin 
biricik güvencesi olan k�dem tazminat� müessesesini 
konu etmesi son derece manidard�r. Çal��ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan� ba�kanl���nda yap�lan son 
Üçlü Dan��ma Kurulu Toplant�s�’nda, i�verenlerce 
yine k�dem tazminat� müessesinin gündeme al�nmas� 
önerilmi�, TÜRK-�� ise k�dem tazminat�n�n konu 
edildi�i herhangi bir toplant�ya kat�lmayaca��n� 
bildirmi�tir. TÜRK-��’in bu tavr� üzerine öneri 
gündeme al�nmam��t�r ancak i�veren örgütlerinin 
bu konuda y�llardan beri var olan �srar�n�n sürece�i 
a�ikard�r.

Hükümete, dolay�s�yla Çal��ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl���’na dü�en görev, TÜRK-�� için genel grev 
nedeni say�lan bu konuyu hiç açmamak, aç�lmas�n� da 
engellemektir.

Üçlü Dan��ma Kurulu’nun bir di�er konusunu 
da çal��ma hayat�n� düzenleyen yasalar�n yeniden 
yap�land�r�lmas� olu�turmu�tur. TBMM gündeminde 

bulunan yasa teklifinin, y�llar içinde yap�lan 
di�er çal��malar�n ve en son TÜRK-��’in bilim 
adamlar�na haz�rlatt��� tasla��n yan� s�ra, Çal��ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanl��� da bilim adamlar�ndan 
olu�turdu�u bir kurula 2821 Sendikalar Yasas� ve 
2822 Toplu �� Sözle�mesi, Grev ve Lokavt yasas� ile 
ilgili bir çal��ma yapt�rmaktad�r. Bu çal��man�n da 
taraflarca de�erlendirilmesi ve önerilerin iletilmesi 
ile birlikte söz konusu yasal de�i�iklikler için bir 
olgunluk noktas�na gelinebilece�i umulmaktad�r. 
TÜRK-��, söz konusu yasal de�i�ikliklerin ILO, 
AB normlar� ve Türkiye ko�ullar� dikkate al�narak 
yap�lmas�n� istemekte, �srarl� önerilerini iletmektedir.

–––– � ––––

Ülkemiz bir süredir, kimilerince “Kürt aç�l�m�”, 
ço�u kez de “demokratik aç�l�m” olarak adland�r�lan 
bir sürecin içinden geçmektedir. TÜRK-��, Do�u 
ve Güneydo�u Anadolu’da ya�anan sorunlarla 
ilgili olarak 1993 y�l�nda bir rapor yay�nlam��t�r. 
Dergimizde geni� bir özeti yer alan rapor 
incelendi�inde görülecektir ki, TÜRK-��’in o dönemde 
tespit etti�i sorunlar ve çözüm önerileri, günümüzle 
örtü�mektedir. Hiç süphesiz, sorunun çözümünün 
temelinde demokrasinin s�n�rlar�n�n geni�letilmesi yer 
almaktad�r. Demokrasi, sorun çözme yöntemi olarak 
i�lerlik kazand��� zaman sorunlar�n birikmesine, 
krize dönü�mesine izin vermeyecektir. Bu süreçte 
bireysel hak ve özgürlüklerin toplumsal hak ve 
özgürlüklerle uyumu son derece önemlidir. Bireysel 
hak ve özgürlüklerin toplumsal hak ve özgürlüklerle 
desteklendi�i bir anlay��ta demokrasi gerçek 
fonksiyonlar�n� üretebilecektir. Tüm bu tart��malar 
sürecinde ülkemizin bütünlü�ü ve milli mücadele 
ile çizilmi� s�n�rlar�m�z�n ve ba��ms�zl���m�z�n asla 
tart��ma konusu yap�lmamas� �artt�r. TÜRK-��, 
21’inci yüzy�l�n “ayr��malar” de�il, “birle�meler y�l�” 
oldu�una inanmakta, ülkemizde bar�� ve karde�li�in 
kal�c� bir �ekilde yerle�ece�i ve ya�anaca�� günlerin 
uzak olmad���na inanmaktad�r.

–––– � ––––

TÜRK-��, ya�anan ve gündemde olan her sorunda 
gergin siyasi üsluptan rahats�zl�k duymaktad�r. 
Ülkemizde sar�lacak birden çok yara varken ve üstelik 
daha çok demokrasi, daha çok bar�� tüm kesimlerin 
talebi ve dile�iyken, siyasi partilerin birbirlerine 
yönelik sert tutumlar� yap�lmak istenenlerle 
çeli�mekte, inand�r�c�l�k yitirilmektedir. Siyasetteki 
güler yüz ve diyalo�a aç�k tablo, hiç ku�kusuz geni� 
halk kitlelerini de yans�yacakt�r.



�çi�leri Bakan� Be�ir Atalay, ‘De-
mokratik Aç�l�m’ çal��mas� kapsa-
m�nda TÜRK-�� Genel Merkezini 

ziyaret etti. Atalay, �çi�leri Bakanl��� 
Müste�ar� Osman Güne� ile birlik-
te Genel Ba�kan Mustafa Kumlu ve 
Genel Mali Sekreter Ergün Atalay ile 
görü�tü.

Bakan Atalay, ‘’Demokratik Aç�-
l�m’’ çal��mas� çerçevesinde sendika-
lar boyutunda ilk ziyareti TÜRK-��’e 
yapt���n� söyledi. TÜRK-��’in gurur 
duyulan, uluslararas� alanda tecrübe-
si ve kimli�i bulunan büyük bir sen-
dika ve sivil toplum kurulu�u oldu-
�unu vurgulayan Atalay, bu nedenle 
sendikalarla yap�lacak görü�meler-
de ilk olarak TÜRK-�� ile bir araya 
gelmeyi uygun gördü�ünü söyledi. 
Atalay, ziyarette çal��mayla ilgili bil-
gi sundu�unu ifade ederek, �unlar� 
kaydetti:

“TÜRK-�� büyük bir camia, te�-
kilatlar� var, �ubeleri var. Çok bü-
yük bir nüfus kesimini, i�çi kesimini 
temsil ediyor. Kendilerinden te�ki-
latlar�n�n da görü�ünü alarak ve bi-
zim mesajlar�m�z� da buralara ilete-
rek bu konuda olabilecek görü� ve 
katk�lar�n� istedi�imizi ifade ettim. 
Çal��mam�z�, yürüttü�ümüz süreci 
bütün ayr�nt�lar�yla kendilerine an-
latt�m. Buradaki temel ilkelerimizi, 

bak��lar�m�z� kendilerine bilgi olarak 
sundum. Kendilerinin bugün bize 
söyledikleri hususlar oldu. Bundan 
sonra da kendi te�kilatlar�yla payla-
�arak, takip eden süreçte görü�lerini 
verecekler.”

Genel Ba�kan Mustafa Kumlu 
da konu�mas�nda, �çi�leri Bakan� 
Atalay’a ziyareti ve verdi�i bilgiler 
için te�ekkür ederek �unlar� söyledi:

“Özellikle ülkemizin bir bölü-
münde y�llard�r hepimizin bildi�i 
gibi kan ak�yor. Bu kan�n durdu-
rulmas� laz�m. Ülkemizin ald��� 
yaralar sar�lmal� ve yeni olumsuz-
luklara izin verilmemelidir diye dü-
�ünüyoruz. Biz, Hükümetin, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini 
bozmadan bu soruna çözüm arayaca-
��n� ve bu nedenle de bir aç�l�m yap-
t���n� dü�ünüyoruz.”

TÜRK-��’in de bu konuya yabanc� 
olmad���n�, 1993 y�l�nda sorunun çö-
zümü yönündeki önerilerini dile ge-
tirdi�ini hat�rlatan Kumlu, 14 �ubat 
1993 tarihli “Do�u ve Güneydo�u 
Anadolu Bölgesi Raporu”nu Atalay’a 
sundu.

Kumlu, sorunun demokrasi için-
de çözülece�ine inand�klar�n� be-
lirterek, “Özellikle Say�n Bakan’�n 
huzurunda Say�n Ba�bakan’a, Hükü-

mete, parlamentoda grubu bulunan 
tüm siyasi partilere TÜRK-�� olarak 
�u ça�r�y� yapmak istiyoruz: uzla�-
ma, uzla�ma... Ancak bu uzla�mada 
sözde olmamal�. Özellikle çok hassas 
bir konu bu. Uzla�man�n eylemle de 
gerçekle�mesi gerekir. Buna katk� 
sa�lanmas� gerekti�ini ifade etmek 
istiyorum” diye konu�tu.

Sorunun demokrasi içinde çözül-
mesinin üç ko�ulu oldu�unu belirten 
Kumlu, bu ko�ullar� �öyle s�ralad�:

“Bir, demokrasimiz sorun çözme 
yöntemi olarak i�lerlik kazanmal�d�r. 
Öyle oldu�unda sorunlar birikmeye-
cek ve krize dönü�meyecektir. �ki, 
demokrasimizi sorun çözer hale ge-
tirmek için de bireysel hak ve özgür-
lükler ile toplumsal hak ve özgürlük-
leri birbirini destekler hale getirmek 
gerekir. Üç, ülkemizin bütünlü�ü ve 
ba��ms�zl���, milli mücadele ile çizil-
mi� s�n�rlar�m�z her türlü tart��man�n 
d���nda olmal�d�r.

��çi gözüyle bakt���m�zda biz her 
sorunun alt�nda i�sizli�i görürüz. ��-
sizlik zaten kendili�inden sorundur. 
O nedenle i�sizli�i yok edecek, geri 
kalm��l��� giderecek sosyoekonomik 
politikalar olu�turulmal�d�r. TÜRK-
�� i�çinin etnik kimli�iyle kesinlikle 
ilgilenmez, i�çilerin sorunlar�yla ilgi-
lenir.”

4
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“Türkiye’de bütün insanlar�n etnik 
kimliklerini dü�ünmeden, özgürce

ve cumhuriyetin vatanda�� olmaktan
gurur duyarak ya�ad�klar� gün,

gelece�e ümitle bakaca��z.”
ÇATI�MANIN ÇÖZÜM MODEL�

1- PKK’n�n silah b�rakmas� ve 
dönü� sürecinde nas�l bir 
yöntem izlenmelidir?

KO�ULSUZ S�LAH BIRAKIL-
MALI. Toplumsal sorunlar�n �iddet 
yoluyla çözümlenmesi mümkün 
de�ildir. Yaralar�n sar�lmas� ve top-
lumsal bar���n yeniden in�a edil-
mesi zarureti vard�r. Bu bak�mdan 
terör örgütüne silah b�rakt�r�lmas� 
herhangi bir ön ko�ula ba�l� olma-
dan öncelikle ele al�nmal�d�r. Biz 
TÜRK-�� olarak terörün etnik ve 
ba�ka toplumsal sorunlardan ayr� 
olarak ele al�nmas� gerekti�ini dü-
�ünüyoruz.

2- PKK kadrolar�n� da�dan 
indirmek amac�yla af ilan 
edildi�i takdirde kapsam� ne 
olmal�d�r?

KANLI OLAYLARA KARI�MA-
YANLARA AF: Terör örgütünün 
elemanlar� aras�nda ad� cinayete, 
kanl� olaylara kar��m�� unsurlar�y-
la, bu örgütün �u veya bu düzeyde 
etkiledi�i, bünyesine katt��� unsur-
lar� birbirinden ay�rt etmek gere-
kir. Toplumsal bar��� sa�layacak bir 
hukuki düzenleme yap�l�rken, top-
lumsal vicdan� incitmemek, yaralar� 
yeniden kanatmamak, hassasiyetle 
üzerinde durulmas� gereken bir hu-
sustur.

3- Çözüm sürecine Abdullah 
Öcalan’�n da dahil edilmesi 
yolundaki taleplere nas�l 
bak�yorsunuz?

PKK’YI ���N �Ç�NE KATMA-
YA �HT�YAÇ YOK: Bugün ABD’nin 
Irak’�n i�galiyle ba�latt��� kanl� sü-

reçten geri çekilme karar�, yani 
yeni bir stratejiyi benimsemesi, �u 
soruyu ortaya ç�karm��t�r: ABD’nin 
katk�s�yla olu�turulmaya çal���lan 
Kuzey Irak’taki Kürt yönetimi ne 
olacak? ABD, yeni stratejisinde Ku-
zey Irak’taki olu�umu Türkiye’nin 
deste�i ile koruma alt�na almak is-
temektedir. Kuzey Irak yönetimi de 
bir an önce terör örgütünden kur-
tulmay� amaçlamaktad�r. Konuyu 
bu ç�plakl��� ile gördü�ümüz za-
man, terör örgütünün yönetim kad-
rosunu bu sürece katma çabalar�n�n 
ne kadar anlams�z olaca�� ortaya ç�-
kacakt�r. Sürecin bar��a dönü�mesi 
isteniyorsa, terör örgütünün her-
hangi bir �ekilde bu sürece kat�lma-
s�na ihtiyaç olmad��� görülecektir.

4- Çözüm süreci boyunca 
operasyonlar durmal� m� 
durmamal� m�?

OPERASYONLARA DEVAM: 
Terör örgütü varl���n� sürdürdü�ü 
müddetçe, devletin terörü etkisiz 
k�lmak üzere mücadele etmesi kaç�-
n�lmazd�r. Bu dünyan�n her yerinde 
böyledir.

5- Terörün bitme menziline 
girdi�i konusunda yay�lan 
iyimser havaya kat�l�yor 
musunuz?

�Y�MSER HAVA ABD’N�N ��-
GAL� B�TT�KTEN SONRA DE��-
�EB�L�R: �yimser havan�n mevcu-
diyeti olumlu bir ba�lang�ç olabilir. 
Fakat, Ortado�u’yu ve ülkemizi 
istikrars�zl��a sürükleyen, Irak’ta 
binlerce insan�n katline sebep olan 
ABD’nin i�gal sürecinin sonunda 
yeni bir stratejinin uygulanmaya 
sokulaca��n� dü�ünürsek, bu iyim-
serli�in gerçekçi politikalarla des-
teklenmesi ihtiyac� ortaya ç�kar. 
Yani, Türkiye bu sürecin yönetimi-
ni ABD’nin yeni stratejisi ve insaf�na 
b�rak�rsa, büyük hayal k�r�kl�klar� 
ya�anabilir.

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜM 
MODEL�

6- Türkiye’de ya�ayan 
Kürtlere mevcut Anayasa 
ve yasalarla tan�nm�� 
olan hak ve özgürlükler 
alan�n�n geni�letilmesi 
gerekti�ini dü�ünüyor 
musunuz; dü�ünüyorsan�z 
bu düzenlemeler neleri 
içermelidir?

Milliyet 
Gazetesi’nden 

Devrim Sevimay, 
“Türkiye Modelini 

Ar�yor” ba�l�kl� 
yaz� dizisinin 6 
A�ustos 2009 

günü yay�mlanan 
4. bölümünde 

sorular�n�
TÜRK-�� Genel 

Ba�kan� Mustafa 
Kumlu’ya yöneltti. 

��te Milliyet’in 
sorular� ve Genel 

Ba�kan Kumlu’nun 
yan�tlar�
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TAM DEMOKRAT�K ÜLKE 
OLMAK YETER: Cumhuriyet fikri 
e�it ve özgür insanlar toplumuna 
dayan�r. Burada insanlara dinlerine, 
siyasal görü�lerine, etnik kimlikle-
rine göre öncelik ve sonral�k veril-
mez. Bu haklar� geni�letmek esas 
itibar�yla güçsüz gruplar�, s�n�flar�, 
zümreleri e�it hale getirmek cum-
huriyetin erdeminin içinde vard�r. 
Bu fikir, etnik temelli siyaset yap-
may� reddetti�i gibi herhangi bir 
etnisiteyi d��lamay� da reddeder. 
Türkiye tam demokratik bir ülke 
oldu�u zaman bu sorunlar�n a��la-
ca��na inan�yoruz.

7- Soruna çözüm çerçevesinde 
demokratikle�me paketi 
ve ekonomik önlemler 
yeterli midir? Bölgeye özel 
düzenlemeler de yap�lmal� 
m�d�r?

ÖNCE ��S�ZL�K SORUNU 
ÇÖZÜLSÜN: Sorunun çözümüne 
Hükümet’in nas�l yakla�t��� konu-
sunda kamuoyu henüz bir bilgiye 
sahip de�ildir. Dolay�s�yla hangi 
program etraf�nda nelerin aç�l�m 
kabul edildi�i bilinmemektedir. Bi-
zim üzerinde hassasiyetle duraca��-
m�z konu, bölgenin geri kalm��l���-
n�n giderilmesine yönelik sosyal ve 
ekonomik politikalar�n eme�i koru-
yucu nitelikler ta��mas� ve i�sizlik 
sorununun öncelikle çözülmesidir.

8- Toplumsal mutabakat�n 
sa�lanmas� için sizce en çok 
dikkat edilmesi gereken husus 
nedir?

B�LG�+YURTSEVERL�K=MU
TABAKAT: Toplumsal mutabakat� 
sa�layacak unsurlar devlet ve sivil 
toplumdur. Hem bölgede ya�ayan 
insanlar� temsil eden sivil unsurlar, 
hem de ülkesel ölçekte örgütlenmi� 
olan sivil kurulu�lar�n bölgenin so-
runlar�na yönelik ortaya koydu�u 
görü�ler dikkate al�narak de�erlen-
dirilmelidir. Biz mutabakat derken 

bunu bilgiyle, yurtseverlikle birle�-
tirecek bir yakla��mdan söz ediyo-
ruz.

9- Sizin aç�n�zdan bulunacak 
çözüm modelinin “olmazsa 
olmaz” çizgileri nelerdir?

TÜRK-��’�N ÜÇ �ARTI: Birin-
cisi demokrasidir. Demokrasi, ülke-
mizde sorun çözme yöntemi olarak 
i�lerlik kazand��� zaman sorunlar�n 
birikmesine, krize dönü�mesine 
izin vermeyecektir. �kincisi bireysel 
hak ve özgürlüklerin toplumsal hak 
ve özgürlüklerle desteklendi�i bir 
anlay��ta demokrasi gerçek fonksi-

yonlar�n� üretebilecektir. Üçüncü-
sü, ülkemizin bütünlü�ü ve milli 
mücadele ile çizilmi� s�n�rlar�m�z�n 
ve ba��ms�zl���m�z�n asla tart��ma 
konusu yap�lmamas�d�r.

10- Bu konuda sorulmad��� halde 
yan�tlamak istedi�iniz soru 
varsa nedir?

ETN�K K�ML�K GER�, CUM-
HUR�YET �LER�: Türkiye’de bütün 
insanlar�n etnik kimliklerini dü�ün-
meden, özgürce ve cumhuriyetin 
vatanda�� olmaktan gurur duyarak 
ya�ad�klar� gün, gelece�e ümitle ba-
kabilece�imizi dü�ünüyoruz.



TÜRK-�� Genel Ba�kan� Mus-
tafa Kumlu, Hak-�� Genel 
Ba�kan� Salim Uslu ve D�SK 

Genel Ba�kan� Süleyman Çelebi, 
Cumhurba�kan� Abdullah Gül’e or-
tak bir ba�vuruda bulunarak, �ssiz-
lik Sigortas� Fonu’nun amac� d���nda 
kullan�lmas�na yol açan 5921 Say�l� 
“��sizlik Sigortas� Kanunu ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� 
Kanunu’nda De�i�iklik Yap�lmas�na 
Dair Kanun”un TBMM’ne geri gön-
derilmesini istedi.

Ancak bu ba�vuruya ra�men, ka-
nun tasar�s� Cumhurba�kan� Abdul-
lah Gül taraf�ndan onayland�.

Bu geli�me üzerine, TÜRK-�� Ge-
nel Ba�kan� Mustafa Kumlu, ��sizlik 
Sigortas� Fonu’nun amac� d���nda 
kullan�lmas�na yönelik düzenleme-
nin Cumhurba�kanl��� taraf�ndan 
onaylanmas�n�n kayg� ve üzüntü ve-
rici oldu�unu belirterek, ana muha-
lefet partisi ve tüm milletvekillerine, 
konunun Anayasa Mahkemesine gö-
türülmesi ça�r�s�nda bulundu.

Konfederasyon Genel Ba�kanla-
r�n�n imzas�n� ta��yan, 13 A�ustos 
2009 tarihinde Cumhurba�kanl���’na 
gönderilen metninde �u görü�lere 
yer verilmi�ti:

“TÜRK-��, HAK-�� ve D�SK ola-
rak, 11.8.2009 tarihinde TBMM’de, 
��sizlik Sigortas� Fonu’ndan genel 
bütçeye para aktar�lmas�n� öngören, 
5921 Say�l� “��sizlik Sigortas� Ka-
nunu �le Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sa�l�k Sigortas� Kanununda De�i�ik-
lik Yap�lmas�na Dair Kanun”un veto 
edilmesi talebimizi yüksek makam�-
n�za arz etmek istiyoruz.

5920 say�l� Kanunun taraf�n�zca 
tekrar görü�ülmek üzere TBMM’ne 

iade edilmesinden sonra, Kanunu 
tekrar görü�en TBMM, bu Kanunun 
1. maddesindeki “özel istihdam bü-
rolar�n�n geçici i� ili�kisi kurmas�”na 
olanak tan�yan düzenlemeyi ç�kar-
tarak, di�er maddeleri aynen kabul 
etmi� ve onaylanmak üzere yüksek 
makam�n�za göndermi�tir.

5921 say�l� “��sizlik Sigortas� Ka-
nunu �le Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sa�l�k Sigortas� Kanununda De�i-
�iklik Yap�lmas�na Dair Kanun”un 
2. maddesinde yap�lan düzenleme 
ile 4447 say�l� ��sizlik Sigortas�nda 
de�i�iklik yap�larak, ��sizlik Sigor-
tas� Fonu nema gelirlerinin 2009 ve 
2010 y�llar�nda dörtte üçü, 2011 ve 
2012 y�llar�nda dörtte birinin ilgili 
y�l genel bütçenin (B) i�aretli cetve-
line gelir kaydedilmesi hüküm alt�-
na al�nm��t�r.

��sizlik Sigortas� Fonundan Ge-
nel Bütçe’ye aktar�lacak bu kaynak 
Güneydo�u Anadolu Projesi kapsa-
m�ndaki yat�r�mlar öncelikli olmak 
üzere ekonomik kalk�nma ve sosyal 
geli�meye yönelik altyap� yat�r�mla-
r�nda kullan�lacakt�r.

Yap�lan bu düzenleme, öncelikle 
Anayasa’n�n devletin sosyal hukuk 
devleti niteli�ine vurgu yapan 2. 
maddesi ile çal��ma hakk� ve ödevini 
düzenleyen 49. maddesine ve Genel 
Bütçeyi düzenleyen 161, 162 ve 163. 
maddelerine ayk�r�d�r.

Zira, ��sizlik Sigortas�’n� düzen-
leyen 4447 say�l� Kanunun genel ge-
rekçesinde; “(…) ��sizli�in tam anla-
m� ile ortadan kald�r�lmas�, çok yönlü 
ekonomik ve mali önlemlere, yat�r�m-
istihdam ili�kisine dönük etkili ka-
rarlar�n al�nmas�na ba�l�d�r... Gelir 

güvencesi sa�layan bu politikalar�n 
temel özelli�i, sosyal güvenlik amaç-
lar� ile istihdam� koruma ve geli�tir-
me dü�üncesinin birbirini tamamlar 
nitelikte olmas�d�r. Bu politikalar�n 
temel araçlar�ndan birisi de i�sizlik 
sigortas�d�r… Ekonomik büyümenin 
yan� s�ra sosyal geli�menin sa�lanma-
s� ve gelirin topluma adil ve dengeli 
bir biçimde yayg�nla�t�r�lmas�, sos-
yal adaletin sa�lanmas� bak�m�ndan 
‘Sosyal Devlet’ anlay���n�n bir gere�i-
dir. Nitekim, Anayasam�z�n ‘Çal��ma 
Hakk� ve Ödevi’ ba�l���n� ta��yan 49. 
maddesinde ‘Devlet i�sizli�i önlemeye 
elveri�li ekonomik bir ortam yarat-
mak için gerekli tedbirleri al�r’ denil-
mektedir. Gelir güvencesi hem çal��ma 
hakk�n�n bir uzant�s� olmakta, hem 
de sosyal güvenli�in yayg�nla�mas�n� 
sa�lamaktad�r… ��sizlik sigortas�, bir 
i� ya da i�yerinde çal���rken, çal��ma 
istek, yetenek, sa�l�k ve yeterlili�inde 
olmas�na kar��n tamamen kendi istek 
ve kusuru d���nda i�ini kaybeden çal�-
�anlara bir yandan yeni bir i� bulun-
mas�na gayret edilirken, di�er yandan 
da bunlar�n i�siz kalmalar� nedeni ile 
u�rad�klar� gelir kayb�n� k�smen de 
olsa kar��layarak, kendisinin ve aile-
sinin zor duruma dü�mesini önlemek 
amac� ile belli süre ve ölçüde ödeme-
yi kapsayan, sigortac�l�k tekni�i ile 
faaliyet gösteren, Devlet taraf�ndan 
kurulmu�, zorunlu bir sigorta koludur 
.… ��sizlik sigortas� uygulamas�n�n, 
i�çi, i�veren ve devlet olmak üzere üç 
kesime yay�lan bir mali yükü berabe-
rinde getirece�i kaç�n�lmazd�r… So-
nuç olarak; çal��anlara i�siz kald�k-
lar� dönemde gelir güvencesi getiren, 
i�verenlere de teknolojik de�i�melere 
ba�l� yap�sal baz� de�i�iklikleri ger-
çekle�tirme imkân� sa�layan i�sizlik 
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“Fondan genel bütçeye kaynak aktarmak 
sosyal devlet ilkesiyle ba�da�maz. 

Geli�me kayg� verici.”

Fon Düzenlemesi Konfederasyonlar�n
Ortak Talebine Ra�men Yasala�t�



8

sigortas�n�n çal��ma ya�am�m�za ge-
tirilmesi hem sosyal devlet ilkesinin, 
hem de ça�da� ve demokratik dünya 
ile bütünle�me hedefimizin bir gere�i 
olarak dü�ünülmektedir…” denilmek 
suretiyle yasan�n genel amac�n�n 
devletin Anayasa ile belirlenen sos-
yal devlet niteli�ine ve 49. madde-
sinde belirlenen i�sizli�i önlemek 
için gerekli tedbirleri alma görevine 
vurgu yap�lm��t�r.

Anayasan�n 2. ve 49. maddesi 
hükümleri gere�ince 4447 say�l� Ka-
nun ile kabul edilen “��sizlik Sigor-
tas� Fonu” bir yat�r�m fonu olmay�p, 
sigorta tekni�ine göre olu�turulmu�, 
aktüerya dengeleri gözetilmek zo-
runda olan bir sigorta fonudur.

Bu nedenle, “��sizlik Sigortas� 
Fonu”ndan genel bütçeye para ak-
tar�lmas� sigortac�l�k tekni�i ve Ka-
nunun genel amac� ile ba�da�mad��� 
gibi, ücretlerinden fona prim kesilen 
i�çilerin, haklar�na sald�r� niteli�in-
dedir ve taraf�m�zdan kabul edile-
mez nitelikte bir tasarruftur.

Bunun yan�nda fona katk� yapan 
i�verenlerin örgütü T�SK de bu dü-
zenlemeye kar�� oldu�unu yapt�klar� 
birçok aç�klama ile kamuoyuna du-
yurmu�tur.

Ülkemiz, sosyal güvenlik fon-
lar�nda biriken kaynaklar�n kötü 
yönetilmesi ve kriz anlar�nda hazi-
neye kaynak aktar�lmas�n�n kötü ör-
nekleri ile doludur. SSK Fonlar� bir 
dönem ülkemizin en büyük fonla-
r�ndan biri iken, bu tür tasarruflarla 
erimesi nedeniyle bugün sosyal gü-
venlikte “kara delik” söylemleri bol-
ca telaffuz edilmektedir. Tasarrufu 
Te�vik ve Konut Edindirme Yard�m� 
Fonlar� batan ve devletin hala tasfiye 
edemedi�i fonlard�r.

Biz üç i�çi konfederasyonu ola-
rak kriz ba� gösterdi�inden bu yana, 
�srarla i�sizlerin i�sizlik sigortas� 
fonundan yararlanmalar�n�n kolay-
la�t�r�lmas�n�, ödeme miktarlar�n�n 
insanca ya�ama miktar�na ç�kar�lma-
s�n� talep etti�imiz halde hükümet 

buna, yani fonun amac�na uygun 
kullan�lmas�na yana�mamaktad�r.

Bugün ülkemizdeki gerçek i�siz 
say�s� 6 milyona ula�m��t�r. ��sizlik 
Sigortas� Fonundan yararlanan sa-
y�s� 292 bin ki�idir. Üstelik i�sizlik 
ödene�inden bir i�siz ortalama 6 ay 
yararlanabilmekte ve en fazla asgari 
ücretin yüzde 80’i olan 436.- TL ala-
bilmektedir. Siyasi iktidar�n bir nu-
maral� görevi, i�sizli�e yol açan poli-
tikalara son vermek ve bu çarp�kl��� 
düzeltmektir.

Küresel ekonomik kriz ko�ulla-
r�nda i�sizli�in daha da artmas� ve 
ciddi sosyal bir soruna dönü�mesi 
ihtimali yads�namaz. Bu fondan ge-
nel bütçeye yat�r�mlar için kaynak 
aktarmak yerine, fonun yayg�nla�an 
i�sizli�e çare olacak çözümlerde kul-
lan�lmas� sosyal devlet ilkesinin bir 
gere�idir.

Bu gün i�çi i�veren bütün sosyal 
taraflar�n bu yasa de�i�ikli�ine �id-
detle kar�� ç�kmas� akl� selimin ba�-
ka bir göstergesidir.

Biz, TÜRK-��, HAK-�� ve D�SK 
olarak, üç i�çi konfederasyonu ya-
p�lan de�i�iklikleri sigorta tekni�ine 
ayk�r�, fonun aktüerya dengelerini 
alt üst edecek, i�sizlerin artmas� ha-
linde fonu i�sizlik ödeneklerini kar-
��layamaz hale getirecek bu düzen-
lemenin yap�lmas�na ba��ndan bu 
yana �srarla kar�� ç�kt�k. Bu yöntem 
yerine, i�siz kalanlar�n fondan yarar-
lanma ko�ullar�n�n iyile�tirilmesi ve 
kolayla�t�rmas� yan�nda, i�sizlik öde-
ne�inin i�sizlerin asgari ihtiyaçlar�n� 
kar��layacak düzeye ç�kar�lmas�n�n 
sigorta tekni�i ve sosyal devlet ilkesi 
bak�m�ndan daha uygun olaca��n� 
dü�ünmekteyiz.

Bu nedenlerle 5921 say�l� “��-
sizlik Sigortas� Kanunu ve Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� 
Kanununda De�i�iklik Yap�lmas�na 
Dair Kanun”un yüksek makam�-
n�zca onaylanmay�p, bir kez daha 
görü�ülmek üzere TBMM’ne iade 
edilmesi konusunda görü� ve de-

�erlendirmelerimizi sunmak üzere 
randevu verilmesi hususunu bilgi-
lerinize ve takdirlerinize arz ederiz. 
Sayg�lar�m�zla.

Milletvekillerine Ça�r�

Öte yandan TÜRK-�� Genel Ba�-
kan� Mustafa Kumlu, ��sizlik Sigorta-
s� Fonu’nun amac� d���nda kullan�l-
mas�n� beraberinde getiren yasan�n 
Cumhurba�kanl��� taraf�ndan onay-
lanmas� üzerine bir aç�klama yapt�. 
Kumlu aç�klamas�nda �öyle dedi:

“Cumhurba�kanl��� Makam�’n�n, 
��çi Konfederasyonlar�n�n kar�� ç�k-
mas�na ve sak�ncalar�n� ve kayg�lar�-
n� defaatle dile getirmesine kar��n, 
��sizlik Sigortas� Fonu’nun amac� 
d���nda kullan�lmas�na izin veren 
5921 Say�l� ‘��sizlik Sigortas� Kanunu 
ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k 
Sigortas� Kanunu’nda De�i�iklik Ya-
p�lmas�na Dair Kanun’u onaylama-
s�, TÜRK-�� toplulu�u taraf�ndan 
üzüntü ve kayg�yla kar��lanm��t�r.

Fon’un kurulu� amac� i�sizlik si-
gortas�n� düzenleyen kanunda aç�k-
ça ifade edilmi�tir. Fon’daki para hiç 
ku�kusuz ve tart��mas�z i�çinin pa-
ras�d�r. Bu fon, i�siz kalacak i�çile-
rin gelir kay�plar�n� k�sa bir süre de 
olsa kar��lamak amac�yla olu�turul-
mu�tur. Türkiye’de kamu kesiminde 
kurulan fonlar�n hikayesine bakt���-
m�zda sonuç ac�kl�d�r. Devlet, çe�itli 
amaçlarla olu�turdu�u fonlar için 
çal��anlardan kesintiler yapm��, bu 
fonlar hiç bir �ekilde ücretlerinden 
kesinti yap�lan insanlara yarar sa�-
lamam��, amac� d���nda kullan�lm�� 
ve kaybolup gitmi�lerdir. Gelinen 
noktada �ssizlik Sigortas� Fonu da 
kurulu� amac�na hiç hizmet edeme-
den tarihe gömülmü� di�er fonlar�n 
kaderini payla�ma tehlikesi ile kar�� 
kar��yad�r.

Bu hatan�n ve yarat�lan güvensiz-
lik ortam�n�n geride b�rak�labilmesi 
için henüz geç de�ildir. CHP’den ve 
tüm milletvekillerinden beklenti-
miz, ilgili yasan�n iptali için Anayasa 
Mahkemesi’ne ba�vurmas�d�r.”



Özel istihdam bürolar�na, 
istihdam ettikleri i�çileri, 
di�er i�verenlere kiralaya-

bilmelerine imkan veren düzenleme, 
TÜRK-��’in ve tüm emek kesimleri-
nin itirazlar�na ra�men 25 Haziran 
2009 günü yap�lan Üçlü Dan��ma Ku-
rulu toplant�s�nda gündeme getirildi. 
Düzenleme, toplant�da ba�ta TÜRK-
�� olmak üzere tüm i�çi kesiminin 
kar�� ç�kmas�na ra�men ayn� gün 
alelacele TBMM Genel Kurulu’nda 
görü�ülerek kabul edildi.

TÜRK-��, 26 Haziran 2009 günü 
konuyla ilgili aç�klamada bulundu. 
Aç�klamada �u görü�lere yer verildi:

“Yeni �stihdam Paketi çerçeve-
sinde haz�rlanan ve TBMM Genel 
Kurulu’nda dün gece kabul edilen ‘�� 
Kanunu, ��sizlik Sigortas� Kanunu 
ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k 
Sigortas� Kanunu’nda De�i�iklik Ya-
p�lmas�na Dair Kanun Tasar�s�’nda, 
Özel �stihdam Bürolar�n�n 18 ay süre 
ile i�çileri di�er i�verenlere kiralaya-
rak geçici i� ili�kisi kurmalar�na ve 
i�verenlerin i�sizlik ödene�i almak-
ta iken i�e ald�klar� i�çiler ile Nisan 
2009 ay�ndan sonra mevcut i�çileri-
ne ilave olarak 31.12.2009 tarihine 
kadar i�e alacaklar� i�çilerin sigorta 
primleri i�veren hisselerinin alt� ay 
süre ile ��sizlik Sigortas� Fonundan 
kar��lanmas� öngörülmü�tür.

�lgili tasar�, i�çilerin Özel �stih-
dam Bürolar� taraf�ndan belirli sü-
relerle de�i�ik i�verenlere kiralan-
mas�n�, i�çilerin her türlü haktan 
yoksun ve çok dü�ük ücretlerle, in-
san onuruna yara��r i� kavram�ndan 
çok uzak bir biçimde çal��t�r�lmas�n� 
beraberinde getirmektedir. Tasar�ya 
göre, Özel �stihdam Bürolar�, de�i�ik 
i� kollar�nda çal��abilecek i�çileri bir 
araya getirece�inden bu bürolar�n 
i�çilerinin sendikala�mas� hukuken 
tart��mal� hale gelecektir.

��sizlik Sigortas� Fonu’nun ama-
c� ise i�siz kalan i�çilere yeni bir i� 
buluncaya kadar maddi destek sa�-
lamakt�r. Bu fondan i�siz kalan i�çi-
lere bugün ödenen para son derece 
yetersizdir ve k�sa sürelidir. TÜRK-
��, ��sizlik Sigortas� Fonu’ndan i�siz 
kalan i�çilere yap�lan ödemenin mik-
tar ve süresinin iyile�tirilmesini, hak 
etme ko�ullar�n�n kolayla�t�r�lmas�n� 
beklerken, bu fon kaynaklar�n�n i�-
verenlere tahsis edilmesi kabul edile-
mez. Kald� ki bu düzenleme ��sizlik 
Sigortas� Fonu Kanunu’nun da ama-
c�na ters dü�mektedir. Konfederas-
yonumuz, bu konudaki görü�lerini 
ba�ta Üçlü Dan��ma Kurulu toplant�-
lar� olmak üzere her platformda dile 
getirmi�tir.

Ayn� �ekilde Konfederasyonu-
muz, Üçlü Dan��ma Kurulu toplan-
t�lar�nda kölelik düzenini hat�rlata-
cak �ekilde i�çilerin Özel �stihdam 
Bürolar�’nda dün gece TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edilen ilgili tasa-
r�da düzenlendi�i �ekilde istihdam 
edilmelerine kar�� ç�km��t�r.

25 Haziran 2009 tarihinde Çal��-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���’nda 
yap�lan Üçlü Dan��ma Kurulu top-
lant�s�n�n Bakanl�k taraf�ndan ta-
raflara bildirilen resmi gündeminin 
1. maddesi “Özel istihdam büro-
lar�n�n mesleki faaliyet 
olarak geçici i� ili�kisi 
kurabilmesi hususunun 
de�erlendirilmesi”dir. 
Hal böyleyken ve taraf-
lar konuyu Üçlü Dan��-
ma Kurulu toplant�s�nda 
daha dün tart��makta 
iken, ayn� saatlerde ilgili 
tasar�n�n taraflar�n onay� 
ve haberi olmadan TBMM 
Genel Kurulu gündemin-
de al�nmas�, Hükümetin 
ve Çal��ma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanl���’n�n Üçlü Dan��ma 
Kurulu toplant�lar�n� i�levsiz hale 
getirmesinin yeni bir örne�ini olu�-
turmu�tur.

TÜRK-��, dün gece TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edilen tasar�ya kar-
��d�r. TÜRK-��, Cumhurba�kanl��� 
makam�ndan, tamam�yla i�verenle-
rin iste�i üzerine ç�kar�lan ve çal��ma 
bar���na hiçbir katk�s� olmayaca�� 
gibi, özel istihdam bürolar� arac�l�-
��yla çal��ma ya�am�nda kurals�zl��� 
ve kölele�tirmeyi hükme ba�layan; 
bunun yan� s�ra bütünüyle i�çiye ait 
olan ��sizlik Sigortas� Fonu’nu, i�çi-
lerin onay� al�nmaks�z�n i�verenlerin 
hizmetine sunan tasar�y� veto etme-
sini beklemektedir.”

Gül’den Veto Talebi

TÜRK-��, 29 Haziran 2009 günü 
yapt��� bir ba�ka aç�klamayla da 
Cumhurba�kan�’ndan teklifin tek-
rar görü�ülmek üzere TBMM’ne 
geri gönderilmesini istedi. TÜRK-�� 
Cumhurba�kan�’na hitaben yaz�lan 
mesaj�nda �u görü�lere yer verdi:

“Say�n Ba�bakan’�n 04.06.2009 
tarihinde aç�klad�klar� “te�vik ve is-
tihdam paketi” çerçevesinde haz�rla-
nan ‘�� Kanunu, ��sizlik Sigortas� Ka-
nunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sa�l�k Sigortas� Kanununda De�i�ik-

9

Cumhurba�kan� Gül “Kiral�k 
��çilik” Düzenlemesini Veto Etti

TÜRK-��’in Etkili Mücadelesi Sonuç Verdi
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lik Yap�lmas�na Dair Kanun Tasar�s�’ 
TBMM Genel Kurulunda 25.06.2009 
günü kabul edilerek yüce kat�n�za 
sunulmu�tur.

Söz konusu tasar�n�n bir bölüm-
de yer alan özel istihdam bürolar� 
ile ilgili konu 4857 say�l� �� Kanu-
numuz uyar�nca 24.06.2009 günü 
saat 14.00’da toplanan Üçlü Dan��-
ma Kurulu’nun gündeminin birin-
ci maddesini olu�turmu�; yap�lan 
görü�melerde toplant�ya kat�lan üç 
i�çi konfederasyonu da olumsuz gö-
rü� bildirmi�, ancak konu ertesi gün 
aceleyle bir milletvekilinin teklifi 
olarak TBMM’ne getirilmi� ve kabul 
edilmi�tir.

Teklifin, ��sizlik Sigortas� Kanunu 
ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k 
Sigortas� Kanununda de�i�lik getiren 
düzenlemeleri ise konfederasyonu-
muz dahil sosyal taraflar�n görü�leri 
al�nmadan, Üçlü Dan��ma Kurulun-
da da görü�ülmeden TBMM’ne sevk 
edilmi�tir.

Teklifte yap�lan düzenlemeler ile 
‘Özel �stihdam Bürolar�n�n 18 ay süre 
ile i�çilerini di�er i�verenlere kirala-
yarak geçici i� ili�kisi kurmalar�na ve 
i�verenlerin i�sizlik ödene�i almak-
ta iken i�e ald�klar� i�çiler ile Nisan 
2009 tarihinden sonra mevcut i�çile-
rine ilave olarak 31.12.2009 tarihine 
kadar i�e alacaklar� i�çilerin sigorta 
primleri i�veren hisselerinin alt� ay 
süre ile ��sizlik Sigortas� Fonundan 
kar��lanmas�’ öngörülmü�tür.

Özel �stihdam Bürolar�na verilen, 
istihdam etti�i i�çileri kiralama yet-
kisi, istihdam� art�rmayacak, çal��ma 
bar���n� bozacak, i�çilerin örgütlen-
mesine engel olacak ve i�çilerin gü-
vencesiz bir ortamda insan onuruna 
yak��mayan bir ücret düzeyinde ça-
l��t�r�lmalar�na neden olacakt�r.

��sizlik Sigortas� Kanunu’nda 
yap�lan düzenlemeler ise Kanunun 
amac�na uygun olmayan düzenleme-
lerdir. ��sizlik Sigortas� Kanununun 
amac�, i�siz kalan sigortal� i�çilerin 
korunmas�d�r. ��siz kalm�� sigortal� 
i�çilerin i�sizlik sigortas� fonundan 

yararlanma ko�ullar�n�n kolayla�t�-
r�lmas�, i�sizlik ödene�inin süresinin 
uzat�lmas� ve miktar�n�n yükseltilme-
si �eklindeki hakl� iste�imiz görmez-
den gelinmekte ve ��sizlik Sigortas� 
Fonu i�verenlere aktar�lmaktad�r.

Hiçbir �ekilde i�çi kesiminin ona-
y�n� almam��, çal��ma bar���n� boza-
cak ve i�çileri tedirgin edecek yasa 
tasar�s�n�n 1. 2. ve 3. maddelerinin 
Anayasam�z�n 104. maddesi uyar�nca 
tekrar görü�ülmek üzere TBMM’ne 
geri gönderilmesini Yüce Kat�n�zdan 
arz ve talep ederiz.”

Cumhurba�kan� Veto Etti

Cumhurba�kan� Abdullah Gül, 
9 Temmuz 2009 günü teklifin ilgili 
maddesini tekrar görü�ülmek üzere 
TBMM’ne geri gönderdi.

Gül, geri gönderme gerekçesinde 
�u görü�lere yer verdi:

“�ncelenen Kanunun bu düzen-
lemeye ili�kin gerekçesinde, Avru-
pa Birli�i üyesi ülkelerin ço�unda 
kanunlarla düzenlenen mesleki an-
lamda geçici i� ili�kisi faaliyetlerinin 
ülkemizde de kanunî zemine otur-
tulmas�n�n AB müktesebat�na uyum 
çal��malar� içinde yer ald���, üye ül-
kelerin mevzuat�ndaki farkl�l�klar ne-
deniyle üzerinde uzun süre tart���lan 
Geçici �stihdam Bürolar� Direktifinin 
Avrupa Parlamentosu taraf�ndan 22 
Ekim 2008 tarihinde onayland���, 
özel istihdam bürolar�n� yasaklayan 
veya bu bürolar�n faaliyetlerini Di-
rektifte öngörülmeyen sebeplerle 
k�s�tlayan ülkelere kar�� 
Avrupa Komisyonunun 
yapt�r�m uygulamas�n�n 
söz konusu oldu�u, i�-
sizli�in önlenmesinde i� 
piyasas�n�n esnekle�tiril-
mesinin ve aktif istihdam 
politikalar�n�n uygulan-
mas�n�n temel çözümler-
den biri oldu�u, kay�t d��� 
istihdam�n önlenece�i ve 
bu sektörde çal��anlar�n 
sosyal güvence alt�na al�-
naca�� ifade edilmi�tir.

�ncelenen Kanun ile hüküm alt�-
na al�nan mesleki anlamda geçici i� 
ili�kisi, esnek bir istihdam müesse-
sesi olarak i� hukukumuza girerken, 
gerekçesinde de ifade edildi�i üzere, 
Avrupa Parlamentosu”nun 2008/104/
EC say�l� Direktifi esas al�nm��t�r.

Esasen esnek çal��ma modelle-
rinin ve istihdam�n art�r�lmas� ama-
c�yla haz�rlanan bu Direktifin e�it 
muamele ilkesini temel alarak genel 
kurallar koydu�u görülmektedir. 
Buna göre, bir i�yerinde ödünç i� 
ili�kisi kapsam�nda çal��an i�çi hak-
k�nda, o i�yerinde normal çal��ma 
�ekli olan istihdam ili�kisi çerçeve-
sinde eme�ini sunan sürekli i�çi gibi 
istihdam edilseydi uygulanacak üc-
ret, çal��ma süresi, fazla çal��ma, ara 
dinlenmesi, gece çal��mas� ve tatil 
gibi temel istihdam ve çal��ma �art-
lar�n�n ayn�s� uygulanacakt�r. Ay-
r�ca, kullan�c� i�letmede i�çi lehine 
olan düzenlemeler ödünç i�çiye de 
uygulanacak; bunlar kantin, ula��m 
gibi mevcut hizmetlerden yararlana-
cak ve aç�lacak olan sürekli i�lerden 
haberdar edilecek; bu düzenlemele-
re uyulmas�n� güvence alt�na alacak 
adlî ve idarî yapt�r�mlar da ülkelerin 
ulusal mevzuat�nda yer alacakt�r.

Avrupa Birli�ine uyum çal��mala-
r� çerçevesinde söz konusu Direktifle 
yap�lan düzenlemenin i� hukukumu-
za dahil edilmesi amac�yla �� Kanu-
nuna geçici i� ili�kisini düzenleyen 
7, maddeden sonra gelmek üzere 7/A 
maddesi eklenerek mesleki anlamda 
geçici i� ili�kisine ili�kin düzenleme-
ler yap�lm��t�r.
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Ancak yap�lan düzenlemede, söz 
konusu Direktifin temelini olu�turan 
istihdam ve çal��ma �artlar�nda e�it-
lik esas�n�n sa�lanmas� ve dolay�s�y-
la bu e�itli�i bozacak uygulamalar�n 
yasaklanmas� yönünde hükümlere 
yer verilmemi�tir. Böylece, düzenle-
menin gerekçesi ile içeri�i aras�nda 
bir çeli�ki do�mu�tur.

Di�er taraftan, mezkûr 7/A madde-
sinin ikinci f�kras�nda “Özel istihdam 
bürolar� devredece�i i�çi ile i� sözle�-
mesini, i�çinin devredilece�i i�veren-
le geçici i� ili�kisi sözle�mesini yaz�l� 
olarak yapmak zorundad�r. Bu sözle�-
melerde yer almas� gereken hususlar 
Türkiye �� Kurumunca ç�kar�lacak yö-
netmelikle düzenlenir” hükmüne yer 
verilerek, maddede yer almayan hu-
suslar�n an�lan Kurumca düzenlenme-
sine imkân sa�lanm�� ise de, mesleki 
anlamda geçici i� ili�kisi müessesesi-
nin yap�s� sebebiyle i�çinin korunma-
s�na yönelik kurallara Kanunda yer 
verilmesi, uygulamaya ili�kin ayr�nt� 
ve teknik hususlar�n ise yönetmeli�e 
b�rak�lmas� gerekmektedir.

Aksi taktirde, yap�lan düzenleme 
gerçek amac�n�n d���nda sonuçlar 
do�urabilecek ve madde kapsam�n-
daki i�çilerin eme�inin istismar�, 
insan onuruna yak��mayan durum-
lar�n do�mas� gibi Kanunun amaç-
lamad��� olumsuz uygulamalara ve 
çal��ma bar���n�n bozulmas�na yol 
aç�labilecektir.

Yay�mlanmas� yukar�da aç�kla-
nan gerekçelerle uygun görülmeyen 
5920 say�l� “�� Kanunu, ��sizlik Si-
gortas� Kanunu ve Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununda 
De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanun”, 
1, maddesinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince bir kez daha görü�ülmesi 
için, Anayasan�n de�i�ik 89 ve 104, 
maddeleri uyar�nca ili�ikte geri gön-
derilmi�tir.”

Kumlu’dan Te�ekkür

TÜRK-�� Genel Ba�kan� Musta-
fa Kumlu, Cumhurba�kan�’n�n geri 
göndermesi üzerine de bir te�ekkür 

mesaj� yay�mlad�. Mesajda �unlar 
söylendi:

“TBMM Genel Kurulu’nda 25. 
06. 2009 tarihinde kabul edilen ‘�� 
Kanunu, ��sizlik Sigortas� Kanunu 
ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k 
Sigortas� Kanunu’nda De�i�iklik Ya-
p�lmas�na Dair Kanun Tasar�s�”nda, 
Özel �stihdam Bürolar�n�n 18 ay süre 
ile i�çileri di�er i�verenlere kiralaya-
rak geçici i� ili�kisi kurmalar�na izin 
verilmi�tir. Ayn� düzenlemede ��siz-
lik Sigortas� Fonu’nun amac� d���nda 
kullan�lmas�na yönelik bir hüküm 
de yer alm��t�r.

TÜRK-��, 26.06. 2009 tarihin-
de yapt��� bas�n aç�klamas�yla dü-
zenlemeye ili�kin tepkilerini dile 
getirmi�, 27.06.2009 tarihinde ise 
Cumhurba�kanl���’ndan düzenle-
menin veto edilmesini istemi�tir. 
TÜRK-��, 07.07.2009 tarihinde 
Cumhurba�kan� Say�n Abdullah Gül 
ile yapt��� görü�mede de veto istemi-
nin gerekçelerini arz etmi�tir.

Cumhurba�kan� Say�n Abdullah 
Gül’ün, i�sizlik sigortas� fonunun 
amac� d���nda kullan�lmas�na ili�kin 
maddeyi onaylamas� bizde üzüntü 
yaratm��t�r. Ancak düzenlemenin 
“kiral�k i�çili�i” beraberinde getiren 
birinci maddesini yeniden görü�ül-
mek üzere TBMM’ye gönderilmesi 
memnuniyet vericidir.

Beklentimiz, TBMM’nin, ilgili 
maddenin Cumhurba�kanl��� maka-
m�nca sak�ncal� görülen hususlar�n� 
düzeltmesi ve çal��ma ya�am�m�z�n 
‘kiral�k i�çilik’ gibi kurals�zl��� yasa-
la�t�ran bir kaos ortam�na 
sürüklenmeden çal��ma 
bar���n�n korunmas�d�r.

TÜRK-�� toplulu�u 
olarak Cumhurba�kan� 
Say�n Abdullah Gül’e il-
gili tasarrufundan dolay� 
te�ekkür ediyoruz.”

Teklif Yeniden 
TBMM’de

Ancak Cumhurba�ka-
n� taraf�ndan tekrar görü-
�ülmek üzere TBMM’ne 

gönderilen teklifin TBMM’nin 1 
Ekim 2009 tarihinde ba�layacak yeni 
yasama döneminde görü�ülmesi 
beklenirken, 4 A�ustos 2009 tarihin-
de ba�kan�n� seçmek üzere toplanan 
TBMM’nin bu görevi yerine getirdik-
ten sonra da��lmayarak söz konusu 
Cumhurba�kan�nca tekrar görü�ül-
mek üzere geri gönderilen yasa tek-
lifini görü�mek üzere çal��malar�na 
devam etti.

Bu amaçla haz�rlanan ikinci teklif 
de ba�tan beri süre gelen itirazlar�m�-
z� ve kiral�k i�çi düzeninin yarataca�� 
sorunlar� ortadan kald�rmad��� gibi 
Cumhurba�kan�’n�n tekrar görü�ül-
mek üzere geri gönderme gerekçele-
rini de kar��lam�yordu.

TÜRK-��, bu noktada, yap�lmak 
istenen düzenlemeye ili�kin görü�-
lerini “�nsana Sayg�, �nsan Onuruna 
Yak���r �� �stiyoruz, Yeni Kölelik Dü-
zeni Olan Kiral�k ��çilik Kabul Edi-
lemez” ba�l�kl� dosyas�n� tüm millet-
vekillerine gönderdi.

Teklif Geri Çekildi

Hakl� itirazlar�m�z ve 
Cumhurba�kan�’n�n duyarl� duru�u 
etkili oldu, 5920 say�l� Yasa Teklifi-
nin 1. maddesi Tekliften ç�kar�larak 
di�er üç madde 5921 say�l� Yasa Tek-
lifi olarak TBMM’nde görü�ülerek 
kabul edildi. Cumhurba�kan� tara-
f�ndan onaylanarak 18 A�ustos 2009 
günü Resmi Gazetede yay�mlanarak 
yürürlü�e girdi.



TÜRK-��’ten Milletvekillerine Mektup

Kiral�k ��çi Düzenine �li�kin TÜRK-�� Görü� ve 
�tirazlar�

Anayasam�zda, devlet �eklimizin cumhuriyet ol-
du�u belirtilmi� ve cumhuriyetin nitelikleri aras�nda 
“sosyal devlet” olma özelli�i de say�lm��t�r. ��çiler veya 
daha geni� anlamda tüm çal��anlar için devletin sosyal 
devlet olma yönündeki bu anayasal vaadi iki önemli 
beklentiyi do�urmaktad�r. Bunlardan ilki “sosyal ada-
let” beklentisidir ki, çal��anlar milli gelirden belirli bir 
düzeyin alt�na dü�meyecek �ekilde uygun pay alacak-
lard�r. �kincisi ise “toplumsal denge”dir. Sosyal devlet 
sayesinde i�çi, i�veren kar��s�nda belirli ölçüde koru-
nacak ve böylelikle toplumsal denge sa�lanacakt�r.

��te bu nedenle �� Hukukuna ihtiyaç olmu�, i�çi-
nin korunmas� ilkesi uzun y�llar boyunca etkin bir �e-
kilde uygulanm��t�r. Çünkü özü itibariyle �� Hukuku, 
her �eyden önce “��çiyi Koruma Hukuku’dur”. Her 
ne kadar 4857 say�l� �� Kanunu ile bu koruma den-
gesinin içine i�yerinin de al�nd��� ve bu sayede yeni 
bir denge olu�tu�u ileri sürülse bile; TÜRK-��, i�çinin 
korunma ihtiyac�n�n daha da artmakta oldu�unun bi-
lincindedir.

Bugün için gündemde olan 5920 say�l� “�� Kanu-
nu, ��sizlik Sigortas� Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununda De�i�iklik Yap�lma-
s�na Dair Kanun Teklifi”nin mesleki anlamda geçici 
i� ili�kisini düzenleyen birinci maddesi bir kez daha 
görü�ülmek için Cumhurba�kan� taraf�ndan TBMM’ne 
geri gönderilmi�tir. Geri gönderilen madde, Türk �� 
Hukuku sistemimize yeni bir düzen getirme amac�n� 
ta��maktad�r. Bu düzen, kanundaki ad� ile “mesleki 
anlamda geçici i� ili�kisi”; kamuoyunda bilinen ad� ile 
ise “K�RALIK ��Ç� DÜZEN�”dir.

22.05.2003 tarihinde kabul edilen son �� Kanunu 
Tasar�s�nda mesleki anlamda geçici i� ili�kisi düzenle-
mesi bulunuyordu.

TÜRK-��’in, “Böyle bir uygulaman�n i�çi simsarl�-
��na yol açaca��, istihdam�n tanziminde disiplini bo-
zaca�� ve i�çinin alabildi�ine sömürülmesi sonucunu 

do�uraca��, i�sizlik oran� dikkate al�nd���nda i� bulma 
vaadi ile i�sizlerin istismar� kaç�n�lmaz olaca��, sendi-
kal örgütlenmeyi engelleyece�i, toplu sözle�me hak-
k�ndan yararlanmay� k�s�tlayacak, grev hakk�n�n kulla-
n�m�n� etkisiz hale getirece�i” mahiyetindeki itirazlar� 
sonucunda bu düzenleme kanunda yer almam��t�.

�tirazlara konu kiral�k i�çi düzeni, son olarak 
25.06 2009 tarihinde yap�lan Üçlü Dan��ma Kurulu 
Toplant�s�’nda gündeme getirilmi�, ba�ta TÜRK-�� 
olmak üzere tüm i�çi kesimi bu düzenlemeye kar�� 
ç�kmas�na ra�men ayn� gün alelacele TBMM Genel 
Kurulu’nda görü�ülerek kabul edilmi�tir.

TÜRK-��, 26 Haziran 2009 tarihinde konuyla ilgi-
li aç�klamada bulunmu�, 29 Haziran 2009’da yapt��� 
bir ba�ka aç�klama ile Cumhurba�kan�’ndan teklifin 
veto edilmesini istemi�tir. 9 Temmuz 2009 tarihinde 
Cumhurba�kan� teklifin ilgili maddesini veto etmi�, 
Cumhurba�kan�’n�n vetosu üzerine de TÜRK-�� bir 
te�ekkür mesaj� yay�nlam��t�r.

Cumhurba�kan� taraf�ndan veto edilen teklifin 
TBMM’nin 1 Ekim 2009 tarihinde ba�layacak yeni ya-
sama döneminde görü�ülmesi beklenirken, 04.08.2009 
tarihinde ba�kan�n� seçmek üzere toplanan TBMM’nin 
bu görevi ifa ettikten sonra da��lmayarak söz konusu 
vetolu yasa teklifini görü�mek üzere çal��malar�na de-
vam edece�i haz�rlanan yeni teklif ve gerekçesinden 
anla��lm��t�r.

Veto üzerine haz�rlanan ikinci teklif de ba�tan 
beri süre gelen itirazlar�m�z� ve kiral�k i�çi düzeni-
nin yarataca�� sorunlar� ortadan kald�rmad��� gibi 
Cumhurba�kan�’n�n veto gerekçelerini de kar��lama-
m��t�r.

TÜRK-��’in Kiral�k ��çi Düzenine �li�kin Temel 
�tirazlar�

TÜRK-��, “Geçici �� �li�kisi” ad� alt�nda ödünç i�çi 
vermeyi; i�çiyi bir meta haline getirerek onun insan 
olma onurunu incitece�i gerçe�inden hareketle, daha 
tasar� halindeyken reddetmi�, ancak bu düzen “Geçici 
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Yeni Kölelik Düzeni Olan 
Kiral�k ��çilik Kabul Edilemez

�nsana Sayg�
�nsan Onuruna Yak���r �� istiyoruz

TÜRK-��, milletvekillerine, özel istihdam bürolar�na mesleki faaliyet olarak geçici i� 
ili�kisi kurma imkan� veren düzelemeye ili�kin görü� ve itirazlar�n� içeren

‘’Kiral�k i�çilik raporu’’ gönderdi. Mektupta a�a��daki görü�ler dile getirildi:



�� �li�kisi” ba�l��� alt�nda 4857 Say�l� �� Kanunun 7. 
maddesinde 2003 y�l�nda yer alm��t�r.

Bugün bir a�ama daha ileri gidilerek ödünç i� ili�-
kisinin mesleki anlamda geçici i� ili�kisi olarak yürü-
tülmesi, kanun korumas� alt�na al�nmaya çal���lmak-
tad�r.

TÜRK-�� yap�lmak istenen bu düzenlemeye kar��d�r.

Emek ticaretini yasal hale getiren bu düzenleme, 
tüm i�leri ve i�kollar�n� kapsar nitelikte geni�tir. Hiç-
bir i� ya da i�kolu istisna edilmemektedir. Bu yeni 
düzende i�çilerin i�verenlerden korunmas� mümkün 
de�ildir. ��çiler fiilen örgütlenme ve grev haklar�ndan 
mahrum edilmektedir. ��çilerin çal��ma ve sözle�me 
özgürlükleri göstermelik bir sözle�meye emanet edil-
mekte ve örtülü olarak k�s�tlanmaktad�r. ��çinin hür 
iradesi ile imzalad��� varsay�m�na dayal� olarak kuru-
laca�� dü�ünülen “Geçici �� �li�kisi Sözle�mesi”, ülke-
mizdeki yoksulluk ve i� bulma zorluklar� göz önüne 
al�nd���nda aya�� yere basmayan bir sözle�medir.

Bu hal Anayasa’n�n “Çal��ma ve Sözle�me Hürri-
yeti” ba�l�kl� 48. maddesindeki “irade özgürlü�üne” 
uymamakta, onu yok etmektedir. Anayasaya göre; 
“herkes diledi�i alanda çal��ma ve sözle�me hürriye-
tine sahiptir”. Ancak mesleki anlamda geçici i� ili�kisi 
özü itibari ile bu Anayasa hükmüne ayk�r�d�r. ��çinin 
yapt��� sözle�me ile iradesi elinden al�nmakta, herhan-
gi bir üretim unsuru gibi de�i�ik i�verenlerin elinde 
dola�t�r�lmaktad�r. Yani “insan i�çi”, “meta i�çiye” çev-
rilmektedir.

TÜRK-��, yap�lmak istenen bu düzenlemenin Ana-
yasan�n “Devletin Temel Amaç ve Görevleri” ba�l�k-
l� 5. Maddesinde belirtilen k�staslara da uymad���n� 
dü�ünmektedir. Devlet, ki�ilerin ve toplumun refah, 
huzur ve mutlulu�unu sa�lamak, ki�inin temel hak ve 
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriy-
le ba�da�mayacak �ekilde s�n�rlayan siyasal, ekonomik 
ve sosyal engelleri kald�rmaya, insan�n maddî ve ma-
nevî varl���n�n geli�mesi için gerekli �artlar� haz�rla-
maya çal��mak amaç ve görevindedir. Ancak yap�lmak 
istenen düzenleme ile engeller kald�r�lmak yerine yeni 
engeller yarat�lmakta, yoksul insanlar�n üzerinden 
para kazanman�n yolu aç�lmaktad�r.

Bu düzenleme ayn� zamanda, “Kanun Önünde 
E�itlik” ba�l��� ile düzenlenen 10. madde hükümleri-
ne de ayk�r� bir düzenlemedir. Çünkü geçici i� ili�kisi 
sözle�mesi imzalayan bir i�çiyi di�er i�çilerden farkl� 
bir statüye sokmakta ve onu emsallerinden olumsuz 
yönde ay�rmakta, �� Kanunu, Sendikalar Kanunu ve 
Toplu �� Sözle�mesi Grev ve Lokavt Kanununun hü-
kümlerinden fiilen yararlanamaz hale getirmektedir.

Öte yandan yap�lmak istenen düzenleme 
Anayasa’n�n 49. maddesinde düzenlenen “Çal��ma, 
herkesin hakk� ve ödevidir” ba�l�kl� temel düzenle-
meye de ayk�r�d�r. Anayasa’da, “devlet, çal��anlar�n 
hayat seviyesini yükseltmek, çal��ma hayat�n� geli�-
tirmek için çal��anlar� ve i�sizleri korumak, çal��may� 
desteklemek, i�sizli�i önlemeye elveri�li ekonomik bir 
ortam yaratmak ve çal��ma bar���n� sa�lamak için ge-
rekli tedbirleri al�r” denilmektedir. Ancak yap�lan dü-
zenleme her yönü ile bu temel kurala uymamaktad�r. 
Düzenleme i�sizleri korumad��� gibi çal��ma bar���n� 
da bozmaktad�r. Yine benzer �ekilde, yap�lmak istenen 
düzenleme Anayasa’n�n “Ücrette Adalet Sa�lanmas�” 
ba�l�kl� 55. maddesine de ayk�r� bulunmaktad�r. Bili-
nece�i üzere ödünç i� ili�kisinin temelinde emsalleri-
ne göre daha ucuz maliyetli i�çi temini dü�üncesi yat-
maktad�r.

TÜRK-��; i�çinin i�yerinin belli olmas�n�n, kural-
s�z/örgütsüz çal��t�r�lmamas�n�n mücadelesini ver-
mektedir. Mesleki anlamda geçici i� ili�kisi, i�sizli�e 
çare olmayacak, tam tersi i�gücünün sömürüsüne yol 
açacakt�r. 4857 Say�l� �� Kanunuyla esnek çal��ma mo-
dellerinin neredeyse tamam� Türk çal��ma ya�am�na 
girmi� ve yasal bir çerçeve ile de tan�mlanm��t�r. Bu-
gün için gelinen noktada yeni bir esnek çal��ma ili�kisi 
yaratacak olan Mesleki Anlamda Geçici �� �li�kisi ka-
muoyu ve sosyal taraflar nezdinde tart��maya aç�lma-
dan kanunla�t�r�lmaya çal���lmaktad�r.

Düzenleme, 4857 say�l� �� Kanunu’nun 2, 5, 7, 11, 
12,15, 17,18,19, 20, 21, 29. maddeleriyle i�çi lehine 
sa�lanan haklar� da ortadan kald�rmaktad�r.

Kald� ki, düzenlemeye esas gösterilen geçici istih-
dam bürolar�na ili�kin 2008/104 say�l� AB direktifi ile 
Türkiye taraf�ndan imzalanmayan ILO’nun 181 say�-
l� özel istihdam bürolar�na ili�kin sözle�mesi ve bu 
sözle�meyle ilgili 188 say�l� tavsiye karar�nda yer alan 
i�çilerin korunmas�na ili�kin normlar da dikkate al�n-
mam��t�r.

TÜRK-��, ödünç i� ili�kisi ad� alt�nda yap�lmak is-
tenen bu türden düzenlemelere en ba��ndan itibaren 
kar�� durmu�tur. Bu kar�� duru�unu bugün de muha-
faza etmektedir. Bu konu tüm çal��anlar�, yeni çal��ma 
hayat�na girecekleri ve onlar�n ailelerini ilgilendiren 
geni� tabanl� ve mutlaka sosyal mutabakat ile in�a edil-
mesi gereken önemli bir konudur.

Kamuoyu ve toplum ayd�nlat�lmadan, sosyal ta-
raflar�n detayl� görü�ü dinlenilmeden bir mevzuat 
olu�turulmas� faydadan daha fazla zarar do�ura-
cakt�r.
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Mesleki Anlamda Geçici �� �li�kisinin Yarataca�� 
Sonuçlar

�� Piyasas�n�n Düzeni Bozulacak;

Piyasa, sat�c�lar�n mal satmak için bir araya gel-
dikleri pazar�n ad�d�r. Burada mal�n (meta’n�n) fiyat� 
belirlenir. Pamuk, f�nd�k, çiçek piyasalar�ndan bahse-
dilebilece�i gibi menkul k�ymetler ya da i� gücü piya-
salar�ndan da bahsedilebilir. ��gücü piyasas�nda arz ve 
talep kar��la��r ve ücret olu�ur. Ama emek bir meta 
olmad��� için, bir mal gibi al�n�p sat�lamaz.

Zaten i�gücü piyasas� da di�er piyasalardan fark-
l� olarak sosyal bir organizasyondur. ��gücü piyasas�, 
toplumsal ve kültürel etkilerin alt�nda oldu�u gibi ser-
mayenin i�gücü yerine ikame edilebilmesi de s�n�rl�-
d�r. ��gücünü mallarda oldu�u gibi tüm niteliklerini 
içeren normlara da ba�lamak imkans�zd�r. ��gücünün 
hareket kabiliyeti de en az�ndan co�rafyas�na ba�l�l�k 
nedeniyle çok farkl�d�r. ��gücü piyasalar�n� kar amac� 
gütmeyen kamu kurumlar� düzenler. Bu kurumlar, i� 
arayanlar ile i�çi arayanlar� kar��la�t�r�r ve e�le�tirir, en 
önemli görevlerinden birisi de i� piyasas�n�n önünde-
ki engelleri kald�rmak ve piyasay� olabildi�ince �effaf 
yapmakt�r.

Bir süredir kamu istihdam kurumlar�n�n yan� s�ra 
özel istihdam bürolar� da e�le�tirme görevini üstlenmi� 
bulunmaktad�r. Hay�r kurumu niteli�inde olanlar�n 
d���nda özel istihdam bürolar� kar amaçl� �irketlerdir. 
Ülkemizde de durum benzerdir. Türkiye �� Kurumu 
taraf�ndan 2004 Haziran ay�ndan itibaren özel istih-
dam bürolar� ba�vurular� al�nmaya ba�lanm��t�r. 2008 
y�l� sonu itibari ile faaliyette bulunan 261 adet büro 
vard�r.

TÜRK-�� kiral�k i�çi düzenlemesine kar��d�r. Özel 
istihdam bürolar�ndan önce i�çiler ve i�verenler kamu 
istihdam kurulu�unun hizmet kalitesi, i� piyasas�n�n 
yeterince �effaf olmad��� gibi nedenlerden �ikâyet 
ederlerdi. Bu �ikâyetler azalmad��� gibi �imdi bir de 
güven sorunu do�mu�tur. “Özel istihdam bürosuna 
en çok paray� veren önce i� bulan m� olacakt�r” gibi 
sorular gündeme gelmi�tir.

Türkiye’nin özel istihdam bürolar�n� özümseme 
sürecinde oldu�u s�rada ani bir geli�me ile bu bü-
rolara istihdam ettikleri i�çileri k�sa sürelerle ba�ka 
i�verenlere kiralamalar� imkân� getirilmek istenmi�-
tir. Türkiye’de istihdam�n her türlüsü i�çi ile i�veren 
aras�nda kurulan i� sözle�mesi ile yap�labilmektedir. 
Özel istihdam bürolar� para kar��l��� bu sözle�menin 
kurulmas�na arac�l�k etmektedir. 4857 Say�l� �� Kanu-
nunun 9. maddesi, taraflar�n i� sözle�mesini, ihtiyaçla-

r�na uygun türde belirli veya belirsiz süreli, tam süreli 
veya k�smi süreli veya di�er türlerde yapabileceklerini 
düzenlemi�tir. Ayr�ca 7. Maddesinde geçici i� ili�kisi 
düzenlenmi�tir.

TÜRK-��’e göre özel istihdam bürolar�n�n mesleki 
anlamda geçici i�çi verebilmeleri, yani i�çi kiralayabil-
meleri;

Eme�in meta haline gelmesi,

��çilerin kazanç konusu olmas�,

��sizlerin istismar edilmesi,

��çilerin insan onuruna yak��mayacak ko�ullarda 
çal��t�r�lmas�,

��çi simsarl���na yol aç�lmas�,

��yeri kavram�n�n ortadan kalkmas�,

�� güvencesinin ortadan kalkmas�,

��çilerin örgütlenme hakk�n�n ortadan kalkmas�,

Grev hakk�n�n kullan�lamaz hale gelmesi,

��yerinde ayn� i�i yapan farkl� statüde iki i�çi grubu 
olu�mas� gibi nedenlerle i� piyasas�n�n düzenini boza-
cakt�r.

��çi Simsarl���na Yol Açacak;

��çi simsarl��� geri kalm�� ekonomilerde tar�m ala-
n�nda görülmektedir. Simsar sat�c� ile al�c� aras�nda 
arac�l�k ederek belirli bir kazanç elde eden kimsedir. 
��çi simsarl��� i� gücünün meta oldu�u, di�er mallar-
dan ayr�lmad���, insanlar�n temel hak ve hürriyetleri 
kullanamad���, hatta bu temel hak ve özgürlüklerin bi-
lincinde dahi olmad�klar� ekonomilerde vard�r. Orada 
insanlar serfler gibi toprak ile birlikte al�n�p sat�lmasa-
lar bile ba�ka güçlerin kontrolü alt�ndad�r. Bu güç için 
çal���rlar, bu güç ekonomisine göre bazen bir kabile 
reisi, bazen bir a�a, bazen bir simsard�r. Ekonomik 
geri kalm��l�k ayn� zamanda sosyal geri kalm��l��� da 
içinde ta��maktad�r. Kültür ise s��d�r. Bireyin bir ba��-
na fazlaca bir anlam ve de�eri yoktur. Ülkemizin baz� 
yöreleri benzer kötü durumlar ya�an�rken ve bu du-
rumu a�mak için projeler uygulan�rken özel istihdam 
bürolar�n�n sözde istihdam ettikleri insanlar� ba�ka i�-
verenlere kiralama düzenini bir hak olarak elde etme-
leri bu bürolar� birer i�çi simsar� haline getirecektir.

��çilerin Sömürülmesine Neden Olacak;

��çiler kiralanmaya ba�land�klar�nda kazanç ko-
nusu olacaklar, di�er mallarda oldu�u gibi en ucuza 
al�narak en yüksek fiyata sat�lmak isteneceklerdir. 
Çünkü bu i�i yapan�n amac� kar etmek olacakt�r. 
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Simsar�n arada kazanaca�� para hiç ku�kusuz i�çinin 
kaybedece�i para olacakt�r. ��gücünün bekletilemez 
ve stoklanamaz olma niteli�i her zaman oldu�u gibi 
i�çinin aleyhine i�leyecektir. ��verenler daima girdile-
rinin ucuz olmas�n� ister. Ucuz hammadde, ucuz ener-
ji ve ucuz i� gücü talepleri hiçbir zaman sona ermez. 
Rekabet ortam�n�n bunu gerektirdi�ini söylerler. Sür-
dürülebilir rekabet ortam�n�n böyle korunabilece�ini 
anlat�rlar. Kaliteyi yükseltmek, marka olmak kolay 
de�ildir. Bizim ekonomimizde oldu�u gibi markas�z 
mallar� üreterek dünyaya satmak gerçekten de kolay 
de�ildir. Birçok kimse bu düzen içerisinde i�çilerin 
istismar edildi�ini, sömürüldü�ünü dü�ünmektedir. 
Gerektikçe ucuz i�gücüne eri�mek arzusu i�verenle-
rin özel istihdam bürolar�n�n istihdam ettikleri i�çileri 
kendilerine kiralayacaklar� düzeni istemelerine neden 
olmaktad�r. Birisi i�vereni (özel istihdam bürosu) di-
�eri i�yerinde çal��t��� olmak üzere iki i�veren aras�nda 
s�k��acak i�çi her iki i�verenin kar etme arzusu kar��-
s�nda daha çaresiz bir hale gelecek, istismar edilecek, 
istismar edilmese bile böyle oldu�unu dü�ünece�i için 
kendisini kötü hissedecektir.

��sizler �stismar Edilecek;

��sizlik, çal��ma arzu ve iradesinde olan insan için 
bir cezad�r. ��çi çal��acak, üretecek ve üretime katk�s�-
n�n kar��l��� olarak da ücretini alacakt�r. Bu ücret ile 
de ya�am�n� sürdürecektir. ��siz çal��ma ya�am�na ka-
t�lmam�� bir i�siz ise sosyal güvenli�in koruyucu �em-
siyesinin de d���ndad�r. Bu �emsiyenin alt�nda olanlar 
da sadece k�sa bir süre için ve en alt düzeyde korun-
maktad�rlar. ��sizlik sigortas�ndan yararlanma süresi 
doldu�unda bu i�çiler de �emsiyenin d���na ç�karlar. 
Ülkemizde ya�and��� gibi i�sizli�in yayg�n, yo�un ve 
kronik oldu�u ekonomilerde i�çilerin durumu daha da 
zordur. ��çiler kay�t d��� ekonomi içerisinde en olum-
suz ko�ullarda bile istihdam edilirler. Ya�amakta oldu-
�umuz kriz döneminde ise yüz binlerce i�çinin i�ini 
kaybetmi� olmas� i�sizleri ve i�siz kalm�� olanlar� her 
zaman oldu�undan daha çok birbirlerinin rakibi hali-
ne getirmi�tir. ��sizli�in geldi�i bu boyut istismar için 
en uygun ortam� yaratm��t�r. Böyle bir ekonomide ve 
böyle bir konjonktürde özel istihdam bürolar�n�n söz-
de istihdam ettikleri i�çileri ba�ka i�verenlere kiralama 
düzeni, i�sizlerin bu bürolara ödeyecekleri bedel kadar 
daha ucuz i�ba�� yapacaklar� bir ortam yaratacak, di�er 
yandan da kay�t d��� simsarlar do�uracakt�r.

Sendikal Örgütlenmeyi Engelleyecek;

Özel istihdam bürosunun istihdam etti�i kiral�k i�-
çilerin örgütlenmesi de imkâns�z olacakt�r. Kural ola-
rak özel istihdam bürosu taraf�ndan istihdam edilmi� 

i�çilerin özel istihdam bürosu i�yerinde örgütlenmeleri 
ve özel istihdam bürosu i�vereni ile toplu i� sözle�mesi 
yapabilecekleri söylenecektir. �lk soru özel istihdam 
bürosu i�yerinin hangi i� koluna girdi�idir. Zira bu 
büro taraf�ndan istihdam edilmi� birkaç a�ç� bir i�vere-
ne, birkaç elektronik mühendisi bir ba�ka i�verene ki-
ralanm�� olabilecektir. A�ç�lar ile mühendisleri hangi 
i� koluna koymak uygun olacakt�r? Fiilen çal��t�klar� 
i�yerleri ve çal��ma ko�ullar� da farkl� olaca��na göre i�-
çiler ayr� sendikalara m� üye olacaklar ve özel istihdam 
bürosu i�vereni de birden çok toplu i� sözle�mesi mi 
yapacakt�r? Birbirlerini tan�mayan, farkl� i�verenlerin 
i�yerlerinde çal��an i�çilerin örgütlenmesi nas�l sa�la-
nacakt�r? ��yerinde çal��an i�çilerin en çok ¼’ü kiral�k 
i�çi olabilece�ine göre halen örgütlü (sendika üyesi) 
i�çilerin ¼’ünün sendikas�z hale gelmesi ihtimali de 
bulunmaktad�r. ��verenlerin “ucuz i�gücü’’iste�ini ye-
rine getirmenin yolunun örgütsüz i�çilerden geçti�ini 
herkes bilmektedir. Özel istihdam bürosu i�çilerinin 
örgütlenmeleri mümkün olmad��� gibi özel istihdam 
bürolar� mevcut sendikal� i�çi say�s�n�n da azalmas�na 
neden olacakt�r.

Grev Hakk�n�n Kullan�lmas�n� Engelleyecek;

��çiler örgütlü de�ilse (sendika üyesi de�ilse) top-
lu pazarl�ktan, toplu i� sözle�mesinden de bahsetmek 
mümkün olmayacakt�r. ��çiler ekonomik ve sosyal hak 
ve menfaatlerini korumak ve geli�tirmek için toplu i� 
sözle�mesi yapamayacaklar� gibi, hiç �üphesiz toplu i� 
sözle�mesine eri�mek için gerekti�inde ba�vuracaklar� 
grev haklar�n� da kullanamayacaklard�r. Kiral�k i�çiler 
çal��makta olduklar� i�yerinde as�l i�çilerin ba�latt�k-
lar� bir greve de o i�yerinin i�çileri olmad�klar� için 
kat�lamayacaklard�r. Grev esnas�nda çal��malar�na izin 
verilmeyece�ine göre özel istihdam bürosuna dönüp 
grevin bitmesini bekleyeceklerdir. Özel istihdam bü-
rosu ile kiralad��� i�çilerin çal��t��� i�yerinin i�vereni 
aras�ndaki sözle�menin de devam edip etmeyece�i bi-
linemeyecektir.

Ayr�ca, devredilen i�çi için ücret ödeme yükümlü-
lü�ünün sadece grev ve lokavt haline münhas�r k�l�n-
mas� i�çinin daha fazla sömürülmesine yol açacakt�r. 
Emsal al�nan AB direktifinde özel istihdam bürosunun 
i�çiye i� bulamamas� ve ya bulunan i�in sona ermesi 
halinde yeni bir geçici i� ili�kisi kurulana kadar belli 
bir ücret ödeme yükümlülü�ü vard�r.

Öte yandan, kiral�k i�çi uygulamas� ile grev yasak-
lar� geni�letilmi� olacakt�r. Toplu �� Sözle�mesi Grev 
ve Lokavt Kanunundaki grev yasaklar�ndan kurtulmak 
isteyen Türkiye örgütlü i�çilerin ¼’ünü grev yasaklar�-
na sokan bir düzenlemeyi nas�l kabul edecektir?
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��çinin �� Güvencesi Ortadan Kalkacak;

4857 say�l� �� Kanunumuz ile i�çinin i�i güvence 
alt�na al�nmaya çal���lm��t�r. TÜRK-�� bu geli�meyi 
olumlu bulmu� ancak yeterli görmemi�tir. Hiçbir i�çi 
i�vereni taraf�ndan keyfi olarak i�ten ç�kart�lmamal�, 
i�ten ç�kart�lan i�çi i�ten ç�kar�lmas� için geçerli neden 
olmad���n�n tespitini ve i�e iadesini isteyen dava açt�-
��nda da bu dava k�sa sürede sonuçlanmal� ve i�veren 
tazminat ödemeyi göze alarak i�e iade karar�na uymaz-
l�k edememelidir. ��çinin i�siz kald��� süre için 4 ay-
l�k ücreti tutar�ndaki tazminat da mahkeme sürecinin 
uzunlu�u dikkate al�nd���nda yetersizdir. Hal böyley-
ken kiral�k i�çi uygulamas� ile i� güvencesi tamamen 
ortadan kald�r�lmak istenmektedir. Kiral�k i�çiyi ki-
ralayan i�veren i�ten atacak, bu eyleme hukuki k�l�f� 
haz�rlamak da özel istihdam bürosu i�verenine kala-
cakt�r. Özel istihdam bürosunun i�çisini koruyarak di-
renece�ini dü�ünebilir misiniz? Kiralayan i�veren özel 
istihdam bürosunun mü�terisi oldu�u için “mü�teri 
daima hakl�d�r” ilkesi i�leyecek ve daima kiral�k i�çi 
ezilecektir. Zaten kiral�k i�çiler belirli ve k�sa süreli ki-
ralanacaklar� için i� güvencesinin kapsam� d���nda da 
kalacaklard�r.

��yeri Kavram� Ortadan Kalkacak;

��çinin i�verene i� görme borcunu yerine getirdi�i 
yer i�yeridir. Kiral�k i�çinin i�vereni özel istihdam bü-
rosu oldu�una göre i�yeri de özel istihdam bürosudur. 
Ancak kiral�k i�çi özel istihdam bürosu i�yerinde de-
�il kiralayan i�verenin i� yerinde çal��acakt�r. Kald� ki, 
ödünç verilen i�çilerin i�çilik haklar�n�n yani k�dem 
tazminat�, ihbar tazminat�, izin, fazla çal��ma ücretleri 
gibi haklar�n�n kiral�k i�çi düzeninde nas�l al�naca�� 
belirsizdir.

Emek Meta Haline Gelecek;

Kiral�k i�çi düzeni insan�n köle olarak al�n�p sat�l-
d��� geçmi� zamanlar� hat�rlatmaktad�r. ��ini bitiren 
köleyi beslemek maliyetine katlanmak yerine ihtiyac� 
olan ba�ka birisine satmak köle sahibi için rasyonel 
davran�� olacakt�r. Kiral�k i�çi de t�pk� bir köle gibi el-
den ele geçecek, insan oldu�u unutulacak ve bir meta 
gibi sat�lacakt�r. “Her �ey insan için” diyenler ya da 
“yarat�lm��lar�n en kutsal� insan” diyenler insan� mal 
haline getiren bu düzeni içlerine nas�l sindirecekler-
dir? �nsan�na sayg�s�n� kaybetmi� bir toplumun kül-
tür de�erlerinden, millet olma vasf�ndan bahsetmek 
mümkün müdür? Bütün dünyan�n ya�ad��� ekonomik 
krizin temel nedeni ahlaki olmayan bir dizi kurgulama 
de�il midir?

��çiler Kazanç Konusu Haline Gelecekler;

Ticaret bir mal� al�p satarak aradan kazanç elde et-
mektir. �nsan� (i� gücünü) meta haline getirdi�inizde 
tabii olarak kazanç konusu olacakt�r. Meta haline ge-
len insan, insan olmaktan kaynaklanan üstünlü�ünü 
kaybedecek ve toplumda birbirinden farkl� insan kü-
meleri olu�acakt�r. S�n�fs�z, imtiyazs�z bir toplum olma 
hayali sona erecektir. �nsan�n meta gibi kiraland��� bir 
toplumda de�er yarg�lar� de�i�ecek, bir mübadele arac� 
olmaktan öteye gitmemesi gereken para, insan�n de�e-
rini ölçen bir fonksiyon kazanacakt�r. ��sizlerimize i� 
bulmak, meslek sahibi olmayanlara meslek kazand�r-
mak için kültür ürünü vak�flar kurmak varken kiral�k 
i�çilik düzeni kurmak ay�b�n� kim üstlenecektir?

��çiler �nsan Onuruna Yak��mayan Ko�ullarda 
Çal��t�r�lacaklar;

2008 y�l�n�n 7 Ekim günü uluslararas� çal��ma ör-
gütü taraf�ndan Dünya �nsan Onuruna Yak���r �� Günü 
ilan edildi. TÜRK-�� bu konuda Gazi Üniversitesi, 
Uluda� Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Dokuz Ey-
lül Üniversitesi, �stanbul Üniversitesi ile paneller dü-
zenledi. Önümüzdeki 7 Ekim’de tüm dünya bu günü 
tekrar kutlayacak. Bu kutlama gününde Türk i�çisinin 
arma�an� da “kiral�k i�çilik” mi olacak? Yoksullu�un, 
i�sizli�in milyonlarca insan�m�z� ac�lar içinde sard��� 
bir zamanda “ekmek paras�” kavram�n�n arkas�na s���-
narak i�çileri en az bir para kar��l��� istihdam etmeye 
kalkmak etik olmayan f�rsatç� bir yakla��md�r. Bu f�rsat-
ç�l��� ya�ad���m�z yetmiyormu� gibi bir de bu i�çilerin 
kiralanmas� mümkün hale getirilmek istenmektedir. 
Bu düzenleme i�çilerin insan onuruna yak��mayacak 
ko�ullarda çal��t�r�lmalar�na sebep olacakt�r.

Kay�t D��� Yasalla�acak;

Sosyal Güvenlik Kurumu kay�tlar� i�çilerin ezici bir 
ço�unlu�unun asgari ücret ile çal��t�klar�n� göstermek-
tedir. Bu görüntünün içerisinde kay�tl� ekonominin ka-
y�t d���l��� yatmaktad�r. ��çilerin çal��ma süreleri noksan 
gösterilmekte, i�çilerin ücretleri primden kaçmak için 
dü�ük gösterilmekte vb. uygulamalar herkesçe bilin-
mektedir. Kiral�k i�çi uygulamas�n�n kay�t d���l��� azal-
taca��n� söylemek büyük bir yanl��t�r. Bu düzen belirsiz 
süreli i� sözle�mesiyle çal��makta olan birçok i�çinin i�-
lerini kaybetmesine ve sonra bir bölümünün kiral�k i�çi 
olarak ayn� i�yerine dönmesine neden olacakt�r. Daha 
dü�ük ücret, daha dü�ük vergi, daha dü�ük sigorta pri-
mi ödenecektir. ��çiler ve devlet kayba u�rayacakt�r.

��te tüm bu nedenlerle Yüce Meclisimizden kiral�k 
i�çi düzenini bu ülkenin i�çisine reva görmemelerini, 
Cumhurba�kan�m�z�n uyar�s�n� dikkate alarak bu dü-
zeni reddetmelerini istiyoruz.
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Cumhurba�kan� Abdullah Gül, 
i�çi, i�veren ve memur kon-
federasyonlar� temsilcileriyle 

iftar yeme�inde bir araya geldi. Gül, 
Çankaya Kö�kü’ndeki iftar yeme�i 
öncesinde yapt��� konu�mada, Cum-
hurba�kan� seçildikten sonra olu�tur-
du�u geleneklerden birinin de i�çi, 
i�veren ve memur sendikalar� ile iftar 
yemeklerinde bir araya gelmek oldu-
�unu, bu iftar yemeklerinin üçüncü-
sünü gerçekle�tirdiklerini söyledi.

Cumhurba�kan� oldu�u süre içe-
risinde sendikalarla, i�verenlerle, 
emeklilerle yak�n olmak ve bu süre 
içerisinde Türkiye’de çal��ma hayat�-
n�n düzgün biçimde i�lemesine katk�-
da bulunmak konusundaki arzusunu 
dile getiren Cumhurba�kan� Gül, “Bir 
ülkeyi mutlu eden bir çok �ey vard�r. 
Bunlar�n ba��nda gelenlerden bir ta-
nesi de çal��ma hayat�n�n huzurlu ol-
mas�, düzenli olmas� ve herkesin gö-
nül ferahl��� içerisinde bu düzenin bir 
parças� olarak katk�da bulunmas�d�r” 
dedi. Cumhurba�kan� Gül, sendika-
lar�n sadece demokrasinin zenginli�i 
de�il, ayn� zamanda eme�in de en iyi 
temsilcisi oldu�unu vurgulad�.

Çal��ma hayat� ile ilgili farkl� gö-
rü�lerin diyalog içerisinde, herkesin 

hakk�n� teslim ederek çözülebilmesi 
gerekti�ini kaydeden Cumhurba�ka-
n� Gül, yeri geldi�inde herkesin de-
mokratik haklar�n�, kanunlar ve ge-
lenekler çerçevesinde kullanmas�n�n 
da bu düzenin bir parças� oldu�unu 
ifade etti.

Cumhurba�kan� Gül, gerek sen-
dikalar�n, gerekse i�verenlerin, me-
seleleri konu�arak, masa ba��nda kar-
��l�kl� sayg� ve sahiplenme içerisinde 
çözeceklerine olan inanc�n� dile getir-
di. Cumhurba�kan� Gül, çal��ma ha-
yat�ndaki rahats�zl�klar�n sadece iki 
ki�i aras�nda veya çal���lan yerlerde 
kalmad���n�, ailelere kadar uzand���n� 

bildirerek, çal��ma hayat�ndaki istik-
rar ve düzenin önemine dikkat çekti. 
Cumhurba�kan� Gül konu�mas�na, 
“Bu konuda da Say�n Bakan ba�ta ol-
mak üzere bütün sendika ba�kanlar�, 
herkesin, hükümetin ba�ta Say�n Ba�-
bakan olmak üzere bütün üyeleri ge-
rekli hassasiyeti göstererek, kar��l�kl� 
konu�arak, bu konular�n halledilme-
sini arzu ediyorum” diye konu�tu.

�ftar yeme�ine, Genel Ba�kan 
Mustafa Kumlu, Genel Mali Sekreter 
Ergün Atalay, Genel Te�kilatland�rma 
Sekreteri Pevrul Kavlak ve Konfede-
rasyonumuza ba�l� sendikalar�m�z�n 
genel ba�kanlar� kat�ld�.
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Gül’den Sendikalara �ftar

Hükümet, i�çi ve i�veren temsilcilerinden olu�an 
Üçlü Dan��ma Kurulu, Çal��ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan� Ömer Dinçer’in ba�kanl���nda 

2 Eylül 2009 günü topland�. Toplant�ya Genel Ba�kan 
Mustafa Kumlu ve uzmanlar kat�ld�. Toplant�da ayr�ca 
D�SK, Hak-��, T�SK Genel Ba�kanlar� ve Bakanl�k uz-
manlar� da yer ald�. Üçlü Dan��ma Kurulu toplant�s�n-
da, Çal��ma Genel Müdürü Ali Kemal Say�n, Bakanl�k 
bünyesinde olu�turulan Bilim Kurulu taraf�ndan ince-
lenen 2821 say�l� Sendikalar Kanunu De�i�iklik Teklifi 
ile ilgili de�erlendirme sonuçlar� hakk�nda Kurula bilgi 
sundu. Ayn� Bilim Kurulunun 2822 say�l� Kanun De-
�i�iklik Teklifi üzerinde çal��malar�n� sürdürdü�ü, ça-
l��malar�n tamamlanmas�n�n ard�ndan her iki kanunla 
ilgili de�erlendirme sonuçlar�n�n sosyal kesimlere gön-
derilerek görü� istenece�i bildirildi.

Üçlü Dan��ma Kurulu’nun bir sonraki toplant�s�, 21 
Ekim 2009 günü yap�lacak.

Üçlü Dan��ma Kurulu Topland�Üçlü Dan��ma Kurulu Topland�



TÜRK-�� Yönetim Kurulu, 
Türkiye �statistik Kurumu 
(TÜ�K) taraf�ndan bugün 

aç�klanan hanehalk� i�gücü ara�t�r-
mas�n�n 2009 Nisan dönemi sonuç-
lar�n� de�erlendirdi. 15 Temmuz 
2009 günü yap�lan aç�klamada; is-
tihdam ve i�sizlikle ilgili verilerin 
ülkedeki ekonomik ve sosyal ya-
p�n�n önemli bir göstergesi oldu�u 
belirtilerek “yap�sal olan bu sorun, 
i�verenlerin taleplerini yerine getir-
mekle, k�smi ve geçici yakla��mlarla 
çözüme kavu�maz” denildi. TÜRK-
�� Yönetim Kurulu’nun konuyla il-
gili aç�klamas� �öyle:

“�stihdam ve i�sizlikle ilgili ola-
rak TÜ�K taraf�ndan bugün aç�kla-
nan veriler özellikle siyasal iktidar 
taraf�ndan dikkatle de�erlendirilme-
lidir. Ülkenin nüfusu son bir y�lda 
819 bin ki�i artmas�na kar��n istih-
dam edilenlerin say�s� 530 bin ki�i 
azalm��t�r. Yeni istihdam yaratmak 
bir yana istihdam edilenlerin say�s� 
azalmaktad�r. Türkiye genelinde i�-
siz say�s� geçen y�la göre 1 milyon 
285 bin ki�i artarak 3 milyon 618 

bin ki�iye yükselmi�tir. Tar�m d��� 
i�sizlik oran� yüzde 18,2 olarak he-
saplanm��t�r. Resmi verilerde i�siz 
say�s� hesaplan�rken i� bulma ümidi 
kalmayan, bu nedenle i� aramayan, 
ancak i� bulursa çal��maya haz�r 
olanlarla mevsimlik çal��an milyon-
larca ki�i dikkate al�nmamaktad�r. 
Nisan 2009 döneminde, çal��maya 
haz�r olanlarla birlikte Türkiye’de i�-
siz say�s� 5,8 milyon ki�iye ula�mak-
tad�r. Ayn� dönem itibariyle i�sizlik 
ödene�i alan ki�i say�s� sadece 318 
bin ki�idir.

Ekonomik kriz �artlar�nda mil-
yonlarca i�sizin kar��s�na “kölelik 
�artlar�nda istihdam” çözüm yolu 
olarak dayat�lmak istenmektedir. 
Ya�am mücadelesi veren, geçimini 
sürdürebilmenin aray��� içinde olan 
i�sizlerin umudu ve çaresizli�i istis-
mar edilmekte, i�sizlik seçene�i ola-
rak dü�ük gelir ve olumsuz çal��ma 
ko�ullar� sunulmaktad�r. Oysa yap�l-
mas� gereken, Uluslararas� Çal��ma 
Örgütü’nün “insana yara��r i�” anla-
y���n�n siyasal iktidar�n ve i�verenle-
rin temel yakla��m� olmas�d�r.

Ekonomik kriz gerekçe göste-
rilerek istihdamda esnekli�in yay-
g�nla�t�r�lmas� çabalar� kabul edil-
mez niteliktedir. Özellikle �� Yasas� 
tasla��nda yer alan ve görü�meler 
sonucunda kabul edilmeyen düzen-
lemelerin -istihdam� art�racak etkisi 
olacakm�� gibi- yeniden gündeme 
getirilmesi f�rsatç� bir yakla��m�n 
yans�mas�d�r. Küreselle�meyle bir-
likte artan rekabet ve krizin çal��ma 
hayat�na yans�mas�, “kölelik �artla-
r�nda” i�çilerin ya�ama ko�ullar�n�n 
bozulmas� ve kazan�lm�� haklar�n 
tart��ma konusu edilmesi olma-
mal�d�r. Mevcut haliyle bile yeteri 
seviyede korunamayan i�çi ve i�çi 
eme�inin daha da korunamaz hale 
gelmesine yol açacak düzenleme-
lerde �srar edilmemelidir. Küresel 
rekabette ba�ar� için ekonominin 
sosyal politikalarla ve koruyucu i� 
yasalar�yla olu�an yap�s� daha fazla 
zorlanmamal�d�r.

Son y�llarda ülkemizde kamu-
nun küçültülmesi anlay��� ve bu an-
lay���n sonuçlar�ndan biri olarak i� 
bulma ve i�e yerle�tirme i�inin özel 
bürolara terk edilmesi, bu bürola-
ra istihdam etti�i i�çileri kiralama 
yetkisinin verilmesi yakla��m� do�-
ru de�ildir. Bu kapsamda devletin 
istihdam kurumunun, etkinli�ini 
azaltacak giri�imler kar��s�nda daha 
duyarl� olmas� gerekmektedir. Ülke-
nin en önemli sorunu olan i�sizlik 
ve istihdam konusunda “Ulusal �s-
tihdam Stratejisi”nin belirlenmesi ve 
uygulanmas� çal��malar�n ana ekseni 
yap�lmal�, sosyal devlet yakla��mlar� 
a��rl�k kazanmal�d�r. �stihdam ala-
n�nda izlenmesi gereken politikalar 
ve aktif i�gücü programlar�n�n des-
teklenmesi ancak bu �ekilde kal�c� 
ve sürdürülebilir olacakt�r.”
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�� Müfetti�leri Derne�i, Tuz-
la tersanelerinde ya�ananlarla 
Türkiye’nin gündemine oturan 

alt i�verenlik konusunu masaya ya-
t�ran toplant�lar dizisi gerçekle�tir-
di. TÜRK-�� ve T�SK’in katk�lar�yla 
gerçekle�tirilen toplant�lara i�çi ve 
i�veren temsilcileri, akademisyenler 
ve uygulamay� denetleyen i� müfet-
ti�leri kat�ld�. Toplant�lar Antalya, 
Adana, Ankara, �zmir ve �stanbul’da 
yap�ld�.

“As�l ��verenlik-Alt ��verenlik 
ve Uygulamadaki Sorunlar” ba�l�kl� 
paneller dizisinde, as�l i�veren-alt 
i�veren ili�kisini düzenleyen yasal 
hükümler, uygulamadaki sorunlar 
ve yasal hükümlerin uygulanabilir-
li�i tart���ld�.

21 �ubat 2009’da Antalya, 21 
Mart 2009’da Adana, 25 Nisan 2009 
ve 23 May�s 2009’da Ankara’da 

gerçekle�tirilen toplant�lar dizisi-
nin sonuncusu 25 Haziran 2009’da 
�stanbul’da yap�ld�. Toplant�lar�n 
birinci bölümünde, Doç. Dr. M. Ke-
mal Öke’nin oturum ba�kanl���nda, 
Doç. Dr. Kübra Do�an Yenisey ve �� 
Müfetti�leri Derne�i Genel Sekreteri 
�eref Özcan tebli�leri ile katk� sun-
du. Toplant�lar�n ikinci bölümünde 
ise, özellikle yerel düzeyde rastla-
n�lan uygulamalar ve sorunlar ile 
konu hakk�ndaki görü�ler, TÜRK-�� 
ve T�SK temsilcileri, �� Tefti� Kurulu 
Grup Ba�kanl�klar�na ba�l� i� müfet-
ti�leri taraf�ndan dile getirildi.

Paneller dizisinin Kadir Has Üni-
versitesinde gerçekle�tirilen kapan�� 
toplant�s�nda, TÜRK-�� Genel Sekre-
teri Mustafa Türkel de bir konu�ma 
yapt�. Toplant�n�n oturum ba�kan-
l�klar�n� Prof. Dr. Ali Güzel ile Doç. 
Dr. M. Kemal Öke yapt�. Oturumla-
ra Doç. Dr. Kübra Do�an Yenisey, �� 

Müfetti�leri Derne�i Genel Sekreteri 
�eref Özcan, �� Müfetti�i Mehmet 
Özer, Tekg�da-�� Sendikas� Hukuk 
Mü�aviri Halil Ormano�lu ve T�SK 
Hukuk Mü�aviri Hakk� K�z�lo�lu 
konu�mac� olarak yer ald�lar. Top-
lant�n�n sonuç bildirgesi, �� Müfet-
ti�leri Derne�i Genel Ba�kan� �lhan 
Tuncer taraf�ndan okundu.

�� Müfetti�leri Derne�i taraf�ndan 
düzenlenen paneller dizisinin çe�itli 
toplant�lar�na, Konfederasyonumu-
zu temsilen Genel Sekreter Yard�m-
c�s� Dr. Naci Önsal, Hukuk Mü�aviri 
Hüseyin Ekmekçio�lu, Hukuk Mü-
�aviri Ferhan Tunçel ve Ara�t�rma 
Müdür Yard�mc�s� Enis Ba�dadio�lu 
kat�ld�lar.

4857 say�l� �� Yasas�n�n 3. madde-
sinde yap�lan de�i�iklik ve Çal��ma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� tara-
f�ndan ç�kar�lan Yönetmelik de�er-

19“��verenler Alt ��verenlik Yoluyla 
��çileri �stismar Etmemelidir”

As�l ��veren-Alt ��veren Uygulamas� Toplant�lar� Yap�ld�
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lendirilerek, as�l i�veren-alt i�veren 
ili�kisinde muvazaal� durumlar�n ta-
n�m� ve denetimine ili�kin getirilen 
düzenlemeler irdelendi. As�l i�ve-
ren-alt i�veren sözle�mesinin yaz�l� 
olarak yap�larak Çal��ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl��� Bölge Müdür-
lüklerine verilmesi zorunlulu�u ge-
tirilerek, bu sözle�melerin Yasaya 
uygunlu�unu, muvazaa kriterlerine 
göre de�erlendirme yetkisini i� mü-
fetti�lerine veren ilgili Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde i� müfetti�-
leri aç�s�ndan daha da önem kazanan 
konu, i� müfetti�leri ve di�er ilgili 
kesimler taraf�ndan tart���ld�.

Di�er yandan, alt i�verenlikle 
ilgili farkl� uygulamalar ve bu uy-
gulamalar�n düzenlenmesiyle ilgili 
mevzuat, hem akademisyenler, hem 
uygulay�c� olan i�çi ve i�veren ke-
simleri ve hem de denetleyici olan 
i� müfetti�leri taraf�ndan tart���ld�. 
Uygulamalar�n yaratt��� sorunlar ve 
bu sorunlar� gidermede mevzuat�n 
yeterlili�i de�erlendirerek, çözüm 
önerileri ortaya konuldu.

�stanbul’da yap�lan kapan�� top-
lant�s� sonucunda, toplant�larda dile 
getirilen hususlar de�erlendirilerek 
�� Müfetti�leri Derne�i taraf�ndan 
bir sonuç bildirgesi yay�nland�. Bil-
diride �u görü�lere yer verildi:

“Alt i�verenlik uygulamas�, 1936 
tarihli ve 3008 say�l� ‘�� Kanunu’ndan 
bu yana yasal düzenlemelerde yer 
almakla birlikte, çal��ma ya�am�nda 
önemli bir sorun olarak ortaya ç�k-
mas�, görece yak�n say�labilecek bir 
dönemde gerçekle�mi�tir. 1980’lerle 
birlikte uygulamaya geçirilen eko-
nomik politikalar�n bir sonucu ola-
rak, i�letmelerin artan yo�unlukta 
alt i�verenlik kurumuna ba�vur-
malar� sonucunu do�urmu�, ancak 
baz� i�letme ve i�yerleri bu kurumu 
ekonomik ve teknolojik gereksinim-
lerinden çok i�çilik maliyetlerinin 
dü�ürülmesi ve i�çilerin bireysel ve 
toplu i� hukukundan kaynaklanan 
temel haklar�n� k�s�tlaman�n bir arac� 

olarak kullanm��lard�r. Bu yakla��m-
lar�n sonucunda, sadece ekonomi-
nin ve onun vazgeçilmez i�letmeleri-
mizin bir ihtiyac� olarak de�il, ucuz 
emek ve kurals�zl���n arac� olarak da 
alt i�verenlik kurumuna ba�vurul-
du�u ve ne yaz�k ki bu sürecin son 
derece h�zl� bir �ekilde yayg�nla�t��� 
görülmektedir. Yasal düzenlemelere 
ayk�r�l�k olu�turan bu uygulamalar 
ve yakla��mlar, gerek i� müfetti�-
lerini, gerekse de yarg� mercilerini, 
bitmez tükenmez bir �ekilde me�gul 
etmektedir ve me�gul etmeye de de-
vam edecektir.

Bu geli�melerin bir sonucu ola-
rak, alt i�verenli�e yönelik olarak ya-
p�lmas� dü�ünülen düzenlemelerde, 
�üphesiz ki i�letmelerin ve i�yerleri-
nin gereksinimleri dikkate al�n�rken 
i�çilik haklar�na yönelik olabilecek 
istismar�n önüne geçilmesi de he-
deflenmelidir. Nitekim, 4857 say�l� 
Yasa’da, bu konuda yap�lm�� olan 
düzenlemelerin de as�l kayg�s�, de�i-
nilmi� olan istismar olgusunun önü-
ne geçilmesi olmu�tur. Ancak, Yasa-
da yer alan düzenlemeler beklenen 
sonuçlar� verememi�, i�çilerin, i� 
sözle�melerinin feshinin ard�ndan, 
uzun yarg� süreçleriyle kar�� kar��-
ya kalmalar�n�n önüne geçilememi�, 
ayr�ca arzulanan i�çi-i�veren aras�n-
daki çal��ma bar���n� da zedeleyici 
sonuçlar do�urmu�tur. Bu süreçte, 
Tuzla tersanelerinde ya�ananlar, alt 
i�verenlik kurumunun istismar�yla, 
sadece i�çilerin ekonomik haklar�-
n�n de�il, ya�am hakk�n�n dahi teh-
dit edilebilece�ini göstermi�tir. Ne 
var ki, önce 5763 say�l� Yasa, ard�n-
dan da ‘Alt ��verenlik Yönetmeli�i’ 
ile soruna radikal bir �ekilde yakla-
��larak yeni düzenlemeler getirilmi�, 
ancak ya�anan tart��malardan da 
görüldü�ü üzere, yap�lan yeni dü-
zenlemeler, vurgulanan sorunlar�n 
çözümü do�rultusunda bir berrakl�k 
sa�layamam��t�r.

Tüm bu süreç içinde, gerek mev-
zuatta yap�lan de�i�iklikler, gerek-
se de Yarg�tay’�n ula�t��� sonuçlar 

yoluyla alt i�verenlik kurumunun 
s�n�rlanmas� do�rultusundaki yak-
la��mlar hakim k�l�n�rken, 5538 
say�l� Yasayla, hizmet al�m sözle�-
meleri çerçevesinde, e�itlik ilkesiyle 
de ba�da�mayacak bir �ekilde kamu 
kurumlar�na ayr�cal�k sa�lanmak is-
tenmesi, �üphesiz ki kabul edilebilir 
de�ildir.

Ekonominin mevcut kurallar� ve 
i�leyi�i dahilinde, alt i�verenlik ku-
rumuna genel olarak kar�� olunma-
s� söz konusu olmay�p, �üphesiz ki, 
kimi durumlarda, i�yerlerinin sürek-
lili�i de, alt i�verenlik kurumunun 
mevcudiyetini zorunlu k�lmaktad�r. 
Ancak, bu konuda, de�inilmi� olan 
hususlardan da aç��a ç�kt��� üzere, 
istismar�n önüne geçilebilinmesi 
aç�s�ndan gerekli düzenlemelerin 
yap�lmas� da kaç�n�lmazd�r. Bu dü-
zenlemelerin yap�lmas�, ayn� zaman-
da sosyal hukuk devleti olman�n da 
bir gere�i olup, bu yönde kamu veya 
özel kurum ayr�m� yap�lmas�n�n ka-
bul edilebilir bir yan� olamayaca�� da 
�üphesizdir. Ancak, 5763 say�l� Yasa 
ve ard�ndan ‘Alt ��verenlik Yönetme-
li�i’ ile gerçekle�tirilmi� olan düzen-
lemelerin, bu yakla��mlarla uyumlu 
olamad��� ve haliyle de beklentilere 
yan�t veremedi�i görülmektedir. Te-
mel hukuk tekni�i aç�s�ndan dahi 
sorunlar içeren bu düzenlemeler 
konusunda, muhakkak ki gerekli 
çal��malar�n yap�lmas� zorunludur. 
Bu konuda, alt i�verenlik kurumu-
na yönelik olarak yap�lacak düzen-
lemelerde, a�a��daki hususlar�n göz 
önüne al�nmas�, hem çal��ma ya�a-
m�n�n, hem de sosyal taraflar�n acil 
bir ihtiyac� olarak görünmektedir:

1. Ekonomik ve teknolojik geli�-
melerin i�letmeler aç�s�ndan gerekli 
k�ld��� alt i�verenlik kurumu düzen-
lenirken bu gereklilik yan�nda hayat 
seviyeleri yükseltilerek, korunup 
desteklenmesi gereken i�çilerin, 
alt i�verenlik kurumu arac�l���yla 
istismar�n�n önüne geçilmesi zo-
runlulu�u da her türlü tart��man�n 
d���ndad�r.
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2. Alt i�verenlik kurumunun s�-
n�rlanmas�na yönelik yap�lacak dü-
zenlemelerde, e�itlik ilkesine de ay-
k�r� olacak �ekilde, kamu veya özel 
kurulu� ayr�m� yap�lmas�n�n savu-
nulur bir yan� bulunmamaktad�r.

3. Kamu kurumlar�nda, e�itlik 
ilkesine ayk�r� olacak �ekilde lehle-
rine yap�lm�� düzenlemelerin dahi 
ötesine geçilerek, muvazaa veya ka-
nuna kar�� hile yoluyla alt i�verenlik 
uygulamalar�na ba�vurulmas�, kamu 
vicdan� aç�s�ndan da kabul edilebilir 
de�ildir.

4. Alt i�verenlik kurumuna yö-
nelik olarak ‘�� Kanunu”nda yap�la-
cak olan düzenlemelerin, muhakkak 
ki bir bütünlük içermesi gerekmek-
tedir. Çal��ma ya�am�n�n bu önemli 
kurumuna yönelik olarak yap�lacak 
olan düzenlemelerin, i�yeri tesciline 
yönelik bir sorunmu� gibi, Yasa’n�n 
3. maddesinde yer almas� isabetli 
olmad��� gibi, içinden ç�k�lmas� zor 
sorunlar�n gündeme gelmesine de 
neden olmaktad�r. 5763 say�l� Ya-
sayla getirilmi� olan düzenlemeler, 

mevcut sorunlar�n çözümüne katk� 
sa�layaca��na, bu süreci daha da kar-
ma��kla�t�rm��t�r. Olmas� gereken 
aç�s�ndan, düzenlemenin Yasa’n�n 2. 
maddesine al�nmas� önemlidir.

5. ‘Alt ��verenlik Yönetmeli�i’nde, 
esas olarak ‘Borçlar Hukuku’nun bir 
kurumu olan ‘muvazaa’n�n tan�m�-
n�n yap�lm�� olunmas�n�n, ölçülü 
bir yakla��m olarak kabul görmesi 
mümkün gözükmemektedir. Yine, 
alt i�verenlik kurumunun istisma-
r�na yönelik uygulamalar�n, sadece 
muvazaa kurumu arac�l���yla ger-
çekle�medi�i, kimi zaman kanuna 
kar�� hile, kimi zaman da do�rudan 
kanuna ayk�r�l�kla kar��la��ld��� da 
bilinmektedir. Bu nedenle, düzen-
lemelerde yer alan k�s�tlamalar�n, 
özel olarak muvazaa kurumu ile ili�-
kilendirilmesi de isabetli de�ildir. 
Ayr�ca, Yönetmelikte yer alan çe�itli 
tan�mlar ve k�s�tlamalar, tutarl�l�k 
aç�s�ndan sorunlara sahip oldu�u 
gibi, gerek i� müfetti�li�i, gerekse de 
yarg� uygulamalar�n�n esnekli�ini ve 
geli�imini engelleyecek niteliktedir.

6. As�l i�veren-alt i�veren aras�n-
da kurulmu� bir ili�kinin sonucun-
da, bu ili�kinin kapsam�nda bulunan 
i�çilerin haklar�n�n de�erlendirilme-
si ile s�n�rl� kal�nmayarak, ili�kiyi 
meydana getiren sözle�menin ku-
rulu�unun veya geçersizli�inin �� 
Kanunuyla ili�kili olarak yay�mlan-
m�� bir yönetmelikle konu edinil-
mesi mümkün görülmemelidir. Bu 
konuda, i�verenler aras� ili�kinin, 
i�çiden ba��ms�z bir �ekilde, ‘�� Ka-
nunu’ kapsam�nda ve tescile ili�kin 
bir madde içinde düzenlenerek �� 
Kanunu ve uygulamas�na dahil edil-
mesinin isabetli bir yakla��m olma-
d��� belirtilmelidir.

7. 4857 say�l� �� Kanunu’nun 3. 
maddesiyle getirilen düzenleme ile 
01.08.2009 tarihinden sonra Sosyal 
Güvenlik Kurumuna yap�lacak bil-
dirimler �� Kanunu bak�m�ndan da 
geçerli say�laca��ndan karga�aya ne-
den olacakt�r. 5510 say�l� Kanun ile 
getirilen yeni düzenleme nedeniyle 
4857 say�l� �� Kanunun 3. madde-
sindeki düzenlemeler aç�s�ndan uy-
gulamada sorunlar ya�anacakt�r.

Ayr�ca, her iki Yasada alt i�veren 
tan�mlar� da birbirinden çok farkl�d�r 
ve bu tan�mlar birbiriyle örtü�me-
mektedir. Alt i�verenli�e ili�kin ola-
rak her iki yasadaki farkl� tan�mlar, 
uygulamada karma�a yaratmaktad�r. 
Yukar�da belirtilen nedenlerle, 4857 
say�l� �� Yasas� ile 5510 say�l� Yasa-
n�n alt i�verenlik tan�mlar� ve i�yeri 
bildirimlerine ili�kin düzenlemeleri 
yeniden gözden geçirilerek birbirle-
rine uyumlu hale getirilmesi yönün-
de gereken ad�mlar at�lmal�d�r.

8. Önce i� müfetti�li�inin, he-
men ard�ndan da yarg�n�n yükünü 
önemli ölçüde art�racak, ancak mev-
cut imkanlar gözetildi�inde sonuç 
aç�s�ndan çok da ilerlenemeyecek 
olan bu yöndeki düzenlemelerin, 
yukar�da de�inilmi� olan hususlar 
da göz önüne al�narak, sosyal taraf-
larla birlikte yeniden de�erlendiril-
mesi gerekmektedir.”

Toplant�lara TÜRK-�� uzmanlar� da kat�ld�. Genel Sekreter Yard�mc�s�
Dr. Naci Önsal da bir konu�ma yapt�.
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“Sosyal Devlet Bitti mi?”
Günümüzde çal��ma ili�kilerini etkileyen ve düzenleme bask�s� 
yaratan geli�me küreselle�medir. Piyasan�n küreselle�mesi sürecinde 
devlet anlay��� ve yap�lar� da ciddi biçimde de�i�ime u�ramaktad�r.

Bu durum, devletin koruyucu-kollay�c� politikalar�ndan vazgeçilmesi 
biçiminde alg�lanmakta, kamu harcamalar�n�n azalt�lmas�ndan kamu 

hizmetlerinin piyasala�mas�na kadar uzanan de�i�iklikleri 
ortaya ç�karmaktad�r.

Küresel ölçekte uygulanan ekonomik ve sosyal 
politikalarla gerek ülkeler aras� gerekse ülke içindeki farkl� 
kesimler aras�nda sosyal e�itsizlik ve gelir da��l�m� adaletsizlikleri 
büyümektedir. Sosyal devlet anlay��� ve sosyal politikalar tümüyle 
reddedilmese bile siyasetin veya devletin önceli�i olmaktan 
ç�kmaktad�r.

Geçmi�in ekonomik ve siyasi iki kutuplu döneminde emek, 
s�n�f, ekonomik ve sosyal haklar, çal��ma ve örgütlenme hakk�, 
sosyal vatanda�l�k gibi söylemler giderek biçim de�i�tirmekte, 
“hak” kavram� yerini “yard�m” uygulamalar�na b�rakmaktad�r. Bir 
anlamda sosyal devlet anlay���n�n kar��l��� sa�lanan yard�mlar olarak 
alg�lanmakta/alg�lat�lmaktad�r.

Çal��ma kar��l��� gelir ve hak elde etme yerine yard�m uygulamas�n�n 
yayg�nla�t�r�lmaya çal���ld��� bu dönü�ümde –hiç ku�ku yok ki- 
sosyal politika yakla��mlar� da farkl�l�k kazanmaktad�r.

Bu geli�meler sosyal devlet anlay���n�n de�i�mesi gerekti�i yolundaki 
tart��malar� yo�unla�t�rm�� ve fakat ya�anan ekonomik kriz ile 
birlikte artan devlet müdahaleleri yeni bir tart��ma sürecini de 
ba�latm��t�r.

Demokrasinin ba�ar�l� oldu�u ko�ullarda bile sosyal e�itlik ve 
sosyal adalet alan�nda tart��malar sözkonusu iken “ekonomik 
kriz” ko�ullar�nda sendikal örgütlenme, sosyal haklar ve giderek 
demokrasinin tart��ma konusu yap�lmas� kayg� verici bir geli�medir. 
Siyasal demokrasi ile sosyal politika aras�ndaki ili�kinin yeniden 
gözden geçirilmesinde yarar gözükmektedir.

Dosya’da, devletin ekonomik gücünün s�n�rland�r�lmas� yönündeki 
liberal yakla��m�n özellikle ve öncelikle sosyal harcamalar�n 
k�s�lmas� veya geli�tirilmesinin önlenmesinin dar ve sabit gelirli 
kesimler aç�s�ndan de�erlendirilmesi amaçlanm��t�r. Bu kapsamda 
sosyal devlet anlay��� ve sosyal politika uygulamalar�nda de�i�imin 
dinamiklerinin ipuçlar� aranmak istenmi�tir.

TÜRK-�� Dergisi’nin bu say�s�nda “sosyal devlet bitti mi” ba�l��� 
alt�nda sosyal devlet uygulamalar� ve politikalar� konusundaki 
yakla��mlar� ve görü�leri bakan, siyasal parti temsilcisi, akademisyen 
aç�s�ndan ortaya koymaya çal��t�k.

Görü�leriyle dosyan�n haz�rlanmas�na -yaz mevsimi ve tatil dönemi 
olmas�na ra�men- katk� verenlere te�ekkür ederiz.

Bu yöndeki tart��malara katk� getirmesi dile�iyle…

Enis BA�DAD�O�LU

Editörden
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Sosyal Devlet Anlay��� ve Sosyal Politika 
Uygulamalar�nda De�i�imin Dinamikleri

� Selma Aliye KAVAF / Devlet Bakan�

Sosyal devlet, herkesin insan onuruna yara��r bir ha-
yat sürdürebilmesi için toplumsal e�itsizlikleri en 
aza indirmeyi ve ki�ilerin ekonomik ve sosyal ya�a-

ma kat�l�mlar� önündeki engelleri kald�rmay� amaçlayan 
devlet olarak tan�mlanabilir. Bu aç�dan sosyal devletin, 
sosyal ve ekonomik haklar� tan�yan ve güvence alt�na 
alan, bu haklara toplumun her kesiminin eri�ebilmesini 
sa�lamak amac�yla pozitif edimler üstlenen bir nitelikte 
olmas� gerekmektedir.

1982 Anayasas�’n�n 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” 
olarak tan�mlam��t�r. Ayr�ca Anayasa’n�n 5. maddesinde 
devletin temel amaç ve görevleri düzenlenmi�, bu ba�-
lamda “ki�ilerin ve toplumun refah, huzur ve mutlulu�u-
nu sa�lamak; ki�inin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal 
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle ba�da�mayacak suret-
te s�n�rlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kal-
d�rmaya, insan�n maddî ve manevî varl���n�n geli�mesi 
için gerekli �artlar� haz�rlamaya çal��mak” sosyal devlet 
ilkesiyle ba�lant�l� olarak devletin anayasal yükümlülü-
�ü �eklinde ortaya konmu�tur. Anayasada düzenlenen 
e�itim, sa�l�k, konut, sosyal güvenlik, çal��ma, sendika 
kurma, ücrette adaletin sa�lanmas� gibi haklar�n tama-
m�, sosyal devlet olman�n bir gere�i olarak tan�nm�� ve 
devletin, ki�ilerin bu haklardan yararlanmas�n� sa�lamak 
amac�yla tedbirler almas�n� zorunlu k�lan haklard�r.

Siyaset anlay���m�z bireyi devletin önüne koyan bir 
anlay��t�r. �nsanlar�m�z�n kendini huzurlu ve müreffeh 
hissetmedi�i bir ortamda, devletin güçlü olmas� da müm-
kün de�ildir. Bu nedenle devlet politikalar�m�zda insan� 
merkeze almaktay�z.

Türkiye’nin çok tarafl� dünya içinde rekabetini sa�-
layacak en önemli unsuru ‘insan’d�r. Hedefler ve ekono-
mik kalk�nma, insan kaynaklar�na ve be�eri geli�mi�li�e 
dayand�r�lmal�d�r.

Global alanda rekabetin belirleyicileri; insan kay-
naklar� ile bunlar�n be�eri geli�mi�li�i, bilgi düzeyi ile 
manevi ve moral de�erlerinin gücü haline gelmi�tir. Bu 
noktada sosyal devlet ilkesi, kamu kaynaklar�n�n gerek-

li bölümünün insan kaynaklar�n�n be�eri geli�mi�li�ine 
kayd�r�lmas�n� öngörmektedir.

Sosyal güvenlik, anayasam�z ve kanunlarla belirlen-
mi� vazgeçilemez bir insan hakk�d�r. Sosyal devlet ol-
man�n bir gere�i olarak vatanda�lar�m�z�n do�umundan 
ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da hak sahiple-
rine sosyal güvenlik hizmeti verilmektedir.

Anayasam�z�n sosyal devlet ilkesinin hayata geçiril-
mesinde en önemli kurumlar�n ba��nda Sosyal Hizmet-
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gelmektedir. Ülkemizde 
korunmaya, bak�ma veya yard�ma muhtaç aile, çocuk, 
kad�n, özürlü ve ya�l�lar�m�za hizmet sunan Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda (SHÇEK) 2009 
Temmuz ay� itibariyle 588 kurulu�ta 23.159 çocuk, genç, 
kad�n, ya�l� ve özürlülere yat�l�, 241.933 ki�iye de fiilen 
gündüzlü hizmet verilmektedir.

Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlü�ü kanun tasar�s� ile sosyal hizmet politikalar�n-
da;

 – �nsan haklar�n� esas alan,

 – Halk�n gönüllü katk� ve kat�l�m�n�n sa�land���,

 – Yerinden yönetim ilkesinin uyguland���,

 – Sunulan hizmetlerin merkezi yönetimin yan� s�ra 
halk taraf�ndan denetlenmesine imkân tan�yan,

 – Ula�ana de�il tüm ihtiyaç sahiplerine hizmeti ön-
gören yeni bir yakla��m benimsenmi�tir.

Dezavantajl� birey, aile ve gruplara hizmeti hedefle-
yen ve bu amaçla koruyucu, önleyici, destekleyici hizmet 
modellerini uygulamaya koyan SHÇEK, üstlendi�i büyük 
misyonun bilinciyle, çal��malar�n� sürdürmektedir.

 � Çocuk Koruma Kanunu kapsam�nda kanunla ih-
tilafa dü�mü� çocuklara daha iyi hizmet sunula-
bilmesi amac�yla yeni kurulu� açma çal��malar� 
ba�lat�lm�� olup, “Korunma �htiyac� Olan Suça Sü-
rüklenen Çocuklara” yönelik 6 Koruma Bak�m ve 
Rehabilitasyon Merkezi, Duygusal, cinsel ve/veya 
fiziksel istismara u�ram�� çocuklar�n olumsuz ya-
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�am deneyimlerinden kaynaklanan travma ve/veya 
davran�� bozukluklar�n� giderme amac�yla 14 Ba-
k�m ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi aç�lm��t�r.

 � 3413 say�l� kanun kapsam�nda bugüne kadar 
30.516 gencimiz i�e yerle�tirilmi�tir.

 � 2009 y�l� Temmuz ay� itibariyle 3967 özürlüye 
kurulu�lar�m�zda yat�l� hizmet sunulmakta olup, 
2828 Say�l� SHÇEK Kanununa eklenen Ek 7nci 
madde ile bak�ma muhtaç özürlülerin ikametgah-
lar�nda, özel veya resmi bak�m merkezlerinde ba-
k�m hizmeti almalar�na yönelik çal��malara 2006 
y�l�nda ba�lanm��t�r. 2009 Temmuz ay� itibariyle 
1506 özürlünün özel bak�m merkezlerinden hiz-
met almalar� sa�lanm�� olup, bir özürlü için özel 
bak�m merkezlerine 1072,50 TL ücret ödenmekte-
dir. Özürlülerin evde bak�m� konusunda ise 2009 
Temmuz ay� itibariyle 179.787 özürlüye hizmet 
verilmekte olup, bir özürlü için 496,53 TL evde 
bak�m ücreti ödenmektedir.

 � 2002 y�l�nda huzurevlerimizde 4952 ya�l�m�za 
hizmet verilirken 2009 y�l�nda 81 huzurevimizde 
6962 ya�l�m�za yat�l� bak�m hizmeti sunulmak-
tad�r. Bu dönemde ya�l� bak�m ve rehabilitasyon 
merkezleri ile huzurevlerinde kalanlar için özel 
hizmet elemanlar�n�n çal��mas�na yönelik bir stan-
dart olu�turularak, üç vardiyal� çal��ma sisteminde 
her vardiyada 15 ya�l�ya e�itimli 1 bak�m eleman� 
ve 25 ya�l�ya 1 temizlik eleman� hizmet vermekte-
dir.

 � Ya�l�lar�m�za AB standartlar�nda hizmet sunulma-
s� için 2002 Madrid Uluslararas� Ya�lanma Eylem 
Plan� Çerçevesinde DPT koordinatörlü�ünde Ge-
nel Müdürlü�ümüzce haz�rlanan ülkemizdeki ya�-
l�lara sunulacak hizmetleri belirleyen “Ya�lanma 
Ulusal Eylem Plan�” 2007 y�l�nda Yüksek Planlama 
Kurulunca onaylanarak yürürlü�e girmi�tir.

 � Ya�l�lar�m�za hizmet sunulan kurulu�lar�m�z�n fi-
ziki ko�ullar� ve hizmet standartlar� iyile�tirilmi� 
olup, huzurevlerimizin büyük bir k�sm� ça��m�z�n 
modern ya�am�na uygun hale getirilmi�tir. Bu ça-
l��malar sonucunda baz� huzurevlerimiz �SO 9000 
Hizmet Belgesi alm��lard�r.

 � Ya�l�lar�m�za ça�da� ko�ullarda hizmet sunabil-
mek amac�yla do�al ortamlar�ndan ayr�lmadan 
evde bak�mlar�na ve gündüzlü bak�m hizmetleriy-
le desteklenmelerine ili�kin Kamu ve Özel Sektör 
taraf�ndan hizmetin sunulmas�na olanak sa�la-
yan yönetmeli�imizde 2008 y�l�nda yay�mlanarak 

yürürlü�e girmi�tir. 2009 y�l�nda 5 Ya�l� Hizmet 
Merkezi gündüzlü hizmet vermek üzere hizmete 
aç�lm��t�r.

Sosyal devlet ilkesinin önemli bir ko�ulu da, top-
lumsal ya�ama kat�lmada çe�itli derecede dezavantajl� 
durumlar ya�ayan toplumsal kesimlerin özellikle korun-
mas�n� sa�lamakt�r. Ya�l�lar, özürlüler, çocuklar gibi top-
lumun di�er kesimlerine göre ekonomik ve toplumsal 
ya�ama kat�lmada çe�itli engellere maruz kalan dezavan-
tajl� gruplar�n özel durumlar�n� dikkate alan ekonomik 
ve sosyal tedbirler geli�tirmek sosyal devletin önemli 
görevleri aras�nda yer almaktad�r. Nitekim, özürlülerin 
korunmalar�n� ve toplum hayat�na intibaklar�n� sa�lay�c� 
tedbirlerin al�nmas�, küçükler ve kad�nlar ile bedenî ve 
ruhî yetersizli�i olanlar çal��ma �artlar� bak�m�ndan özel 
olarak korunmas�, ya�l�lar�n devletçe korunmas�, korun-
maya muhtaç çocuklar�n topluma kazand�r�lmas� için 
devletin her türlü tedbiri alma yükümlülü�ü toplumun 
dezavantajl� kesimlerinin anayasal olarak güvence alt�na 
al�nan haklar�d�r.

Özürlülerin çe�itli haklardan yararlanmas�nda ya�a-
nan s�k�nt�lar, zincirleme olarak birbirini etkilemekte, 
toplumsal ya�am etkinliklerine kat�l�mda sorunlar yarat-
maktad�r. Dolay�s�yla sa�l�k, e�itim, istihdam süreçlerine 
kat�lmada toplumun di�er kesimlerine oranla daha fazla 
ve çe�itlilikte zorluklarla kar��la�an ve özel ihtiyaçlar� ol-
du�u kabul edilmesi gereken bir grubu olu�turan özür-
lülerin toplumsal ya�ama tam olarak kat�l�m�n� sa�lamak 
için devletin almas� gereken özel tedbirlerin oldu�u so-
nucuna ula��lmaktad�r.

Ülkemizde son y�llarda özürlülerin ayr�mc�l��a ma-
ruz kalmadan hak temelli bir anlay��la toplumsal ya�ama 
kat�l�mlar�n� sa�lamak amac�yla at�lan ad�mlar oldukça 
önemlidir. Sosyal haklar eksenli özürlüler politikas�n�n 
gere�i olarak; temel insan haklar�na sayg�l�, f�rsat e�it-
li�ine dayal�, her türlü ayr�mc�l�ktan uzak, özürlülerin 
toplumsal ya�ama tam ve e�it kat�l�mlar�n� sa�lamaya yö-
nelik hükümleri kapsayan 5378 say�l� “Özürlüler ve Baz� 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De�i�iklik 
Yap�lmas� Hakk�nda Kanun” 07.07.2005 tarihinde yürür-
lü�e girmi�tir. Özürlüler Kanununun yürürlü�e girmesi 
ülkemizde özürlülük aç�s�ndan bir dönüm noktas�d�r. Bu 
ba�lamda Özürlüler Kanunu gere�ince ç�kar�lan ikincil 
mevzuat, Kanunun uygulanmas� konusunda yol göste-
rici olmu�tur.

Özürlüler Kanunu, özürlülü�ün önlenmesi, özürlü-
lerin sa�l�k, e�itim, rehabilitasyon, istihdam, bak�m ve 
sosyal güvenli�ine ili�kin sorunlar�n�n çözümü ile her 
bak�mdan geli�melerini ve önlerindeki engelleri kald�r-
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may� sa�layacak tedbirleri alarak topluma kat�l�mlar�n� 
sa�lamak ve bu hizmetlerin koordinasyonunu amaçla-
maktad�r.

Kanun, alanda ihtiyaç duyulan tan�mlar� literatüre 
kazand�rm��t�r. Böylece uygulamada ortaya ç�kan yanl�� 
ya da eksik yorum sorunlar� çözüme kavu�turulmu�, bü-
yük ölçüde dil birli�i sa�lanm��t�r.

Kanun, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazl��� 
temelinde, özürlülerin ve özürlülü�ün her tür istisma-
r�na ve özürlüler aleyhine her türlü ayr�mc�l��a kar�� 
mücadeleye yönelik politikalar geli�tirme, al�nacak karar 
ve verilecek hizmetlerde özürlünün, ailesinin ve gönüllü 
kurulu�lar�n kat�l�mc� olmas�n�n sa�lanmas� ve özürlüye 
sunulacak hizmetlerde aile bütünlü�ünün korunmas� il-
kelerini esas almaktad�r.

Ülkemizde özürlülerin yukar�da de�inilen mevzuat 
düzenlemeleri çerçevesinde yasal güvence alt�na al�nm�� 
temel sosyal ve ekonomik haklar� �u �ekilde özetlene-
bilir:

Özürlü istihdam�: Özürlülerin istihdam edilmelerini 
kolayla�t�rmak için ülkemizde uygulanan yöntem, kota 
ve te�vik sisteminin birlikte uygulanmas�d�r. Bu anlamda 
�� Kanunu gere�ince, 50 ve daha fazla i�çi çal��an kamu 
sektörü i�yerleri en az yüzde 4, özel sektör i�yerleri en 
az yüzde 3 ve kamu kurum ve kurulu�lar�, dolu kadro 
say�s�n�n yüzde 3’ü oran�nda özürlü istihdam etmekle 
yükümlüdür. Ayr�ca, özürlü sigortal�lar�n, prime esas 
kazanç alt s�n�r� üzerinden hesaplanan sigorta primine 
ait i�veren hisselerinin tamam�, kontenjan fazlas� özürlü 
çal��t�ran, yükümlü olmad�klar� halde özürlü çal��t�ran 
i�verenlerin bu �ekilde çal��t�rd�klar� her bir özürlü için 
prime esas kazanç alt s�n�r� üzerinden hesaplanan sigor-
ta primine ait i�veren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece 
kar��lanmas� uygulamas�yla özürlülerin istihdam�n�n te�-
viki sa�lanmaktad�r.

Özürlüler Kanununda özürlülerin hiçbir gerekçeyle 
e�itim almas�n�n engellenemeyece�i, özürlü çocuklara, 
gençlere ve yeti�kinlere, özel durumlar� ve farkl�l�klar� 
dikkate al�narak, bütünle�tirilmi� ortamlarda ve özürlü 
olmayanlarla e�it e�itim imkân� sa�lanaca�� belirtilmi�tir. 
Bu hükümle, e�itim hakk�n�n Kanunda en s�k� korunan 
haklardan birisi olma niteli�ini kazand��� görülmektedir. 
Özürlüler Kanunu ile özel e�itim hizmetlerinin sunumu 
tek bir çat� alt�nda toplanm�� ve sosyal güvencesi olsun 
olmas�n tüm özel e�itime gereksinimi olan bireylerin 
e�itim hizmetlerinden yararlanmas� sa�lanm��t�r. Buna 
göre, tüm özürlü bireylerin özel e�itim giderlerinin, her 

y�l Bütçe Uygulama Talimat� ile belirlenen k�sm� Milli 
E�itim Bakanl��� taraf�ndan kar��lanmaktad�r.

Özürlüler Kanunu gere�ince e�itim konusunda geti-
rilen önemli bir düzenleme de, yüksek ö�renim gören 
özürlü bireylere ili�kindir. Bu çerçevede, yüksek ö�re-
nim gören özürlü ö�rencilerin ö�renim hayatlar�n� ko-
layla�t�rmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde 
düzenlemeler yapmak üzere üniversitelerde “Özürlüler 
Dan��ma ve Koordinasyon Birimi” olu�turulmu�tur.

Ayr�ca Özürlüler Kanunu ile Katma De�er Vergisi 
Kanununa eklenen düzenlemede, özürlülerin e�itimleri, 
meslekleri, günlük ya�amlar� için özel olarak üretilmi� 
her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlar�n�n 
katma de�er vergisi istisnas�na tabi olaca�� hüküm alt�na 
al�nm��t�r.

Sa�l�k hakk�, sosyal ve ekonomik haklar aras�nda 
oldukça önemli bir yere sahiptir. Devlet ki�ilerin sa�l�k 
hakk�ndan yararlanmalar� aç�s�ndan gerekli tedbirleri al-
makla yükümlüdür.

Sosyal güvencesi olan özürlülerin tedavi, muayene, 
ilaç, tetkik ve ortez-protez ihtiyaçlar� ba�l� olduklar� 
sosyal güvenlik kurulu�u taraf�ndan, ortez ve protezle-
rin sosyal güvenlik kurulu�lar� taraf�ndan kar��lanmayan 
k�sm� ise Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Vak�flar�nca 
kar��lanmaktad�r.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurulu�unun güvence-
si alt�nda olmayan ve yeterli ödeme gücü bulunmayan 
özürlüler ye�il kart1 uygulamas�ndan faydalanmaktad�r-
lar. Bu kapsamda tedavi, muayene, ilaç, tetkik ve ortez-
protez ihtiyaçlar� temin edilmektedir.

Yoksulluk ve özürlülük olgular�n�n her biri ya�amsal 
zorluklar� içermekte, ki�ilerin toplumsal ya�ama kat�l�-
m� önünde büyük engel olu�turmaktad�r. Bu iki olgunun 
birlikte ya�anmas� durumu ise çift dezavantajl�l�k yarat-
makta olup, yoksullu�un daha da derinle�mesine sebep 
olmaktad�r. Dolay�s�yla toplumsal e�itli�i sa�lamak ad�na 
herhangi bir geliri ve sosyal güvencesi olmayan yoksul 
özürlülerin kar��l�ks�z devlet transferleriyle desteklen-
mesi sosyal devletin önemli bir yükümlülü�ü olarak gö-
rülmektedir.

Ülkemizde primli sisteminin d���nda kalan ve ilgi-
li kanunlarda belirtilen muhtaçl�k kriterlerine uyanlara 
kar��l�ks�z olarak verilen ayni-nakdi yard�mlar söz konu-
sudur.

Bunlar d���nda, özürlülerin sosyal ve kültürel hak-
lardan ücretsiz veya indirimli yararlanmalar�, toplumsal 
ya�ama kat�l�mlar� için maddi yetersizliklerini bir ölçüde 
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azaltmak özürlü bireylere çe�itli indirimler uygulanmak-
tad�r.

Sosyal devlet, tüm toplumsal kesimlerin özellikle de 
dezavantajl�l�k ya�ayan toplumsal kesimlerin sosyal ve 
ekonomik haklardan tam ve e�it ölçüde yararlanmas� aç�-
s�ndan gerekli tüm tedbirleri almak yükümlülü�ündedir. 
Özürlüler, toplumun di�er kesimlerine göre toplumsal 
engellenmi�li�i ve ya�am zorluklar� daha fazla olan bir 
toplumsal kesimi olu�turmaktad�r.

Ülkemizde son y�llarda özürlülerin ayr�mc�l��a maruz 
kalmadan, f�rsat e�itli�i temelinde toplumsal ya�ama tam 
olarak kat�l�m�n� hedefleyen yasal ve uygulamaya yöne-
lik önemli ad�mlar at�lm��t�r. Bundan sonraki süreçte ya-
p�lacak çal��malar�n, uygulamada ya�anan aksakl�klar�n 
ortadan kald�r�lmas�n� giderir biçimde var olan haklar�n 
sürdürülebilirli�inin ve etkin korumas�n�n sa�lanmas�na 
ve bu haklar�n kapsam�n�n mümkün oldu�unca geli�ti-
rilmesi temel hedefimizdir.

Kendine güvenen ve birbirine kenetlenen bireylerden 
olu�an güçlü bir toplumun in�as� için, kad�nlar�m�z�n da 
erkekler gibi her alanda e�it haklara sahip olmas�n�, ka-
d�na kar�� �iddetin önlenmesini, kad�nlar�m�z�n statüle-
rinin yükseltilmesini, çal��anlar�m�z�n hayat ve i� ko�ul-
lar�n�n iyile�tirilmesini sa�layacak yasal düzenlemeleri 
gerçekle�tirmi�, ya�l�lar�m�z�n düzenli bir hayat standar-
d�na kavu�mas�, özürlülerimizin sosyal ve mesleki alana 
entegre edilmesini sa�layacak projeler uygulamaya kon-
mu�tur.

Kad�n yoksullu�u ile mücadele ve kad�n istihdam�n�n 
art�r�lmas� kapsam�nda ülkemizde mikro kredi uygula-
malar�n�n yayg�nla�t�r�lmas� ve kad�n giri�imcili�inin 
te�vik edilmesi ve desteklenmesi amac�yla çal��malar 
sürdürülecek ve kurumlar aras� i�birli�i güçlendirilecek-
tir. Kad�n giri�imcili�inin te�vik edilmesi ve yoksullu�un 
önlenmesi için dünyada ve ülkemizde örnekleri olan 
mikro kredi uygulamalar�n�n yayg�nla�t�r�lmas� amac�yla 
ve �l Özel �daresinin görev ve yetkileri aras�nda yoksul-
lara mikro kredi verilmesinin de yer almas� nedeniyle, 
bu Kanunun söz konusu maddesinin özellikle pozitif ay-
r�mc�l�k içerecek �ekilde kad�n yoksullu�unu azaltmaya 
yönelik olarak 81 �l Valili�imiz taraf�ndan uygulanmas� 
hususunda �çi�leri Bakanl��� nezdindeki giri�imlerimiz 
neticesinde uygulamalar ba�lat�lm��t�r. Uygulamalar�n 
de�erlendirilmesi amac�yla Genel Müdürlü�ümüz tara-
f�ndan “Mikro Kredi Uygulamalar� Envanteri Çal��mas�” 
yürütülmektedir. Söz konusu çal��ma kapsam�nda bu-
güne kadar 28 ilden elde edilen bilgilere göre 5486 ki�i 
mikro kredi imkânlar�ndan yararlanm��t�r. Mikro kredi 
uygulamas�n�n ba�ar�l� örnekleri aras�nda yer alan Mer-

sin ilinde mikro kredi kullanan 46 kad�n kendi i�yerini 
açarak giri�imcili�e ad�m atm��t�r.

 � Avrupa Birli�i’ne üyelik sürecinde, “Avrupa �stih-
dam Stratejisi” çerçevesinde haz�rlanan “Ortak De-
�erlendirme Belgesi ve Ortak �çerme Belgesi”nde, 
kad�n giri�imcilerin desteklenmesi ve kad�n giri-
�imcili�inin te�viki önemli yer tutmaktad�r. Belge-
de, kad�nlar�n istihdama kat�l�mlar�n�n art�r�lmas� 
için tespit edilen öncelikler aras�nda, toplumun 
kad�na bak���n� de�i�tirmeyi hedefleyen çal��malar 
önemle vurgulanm��t�r. Toplumsal cinsiyet e�it-
li�ini ya�ama geçirme çabalar�n�n artt�r�lmas� alt� 
çizilen konulardan biridir.

 � 9. Kalk�nma Plan�nda ise kad�nlar�m�z�n i� hayat�-
na aktif kat�l�mlar�na ili�kin baz� tedbirlere yer ve-
rilmi�tir. �� bulma, giri�imcilik e�itimleri ve aktif 
i�gücü programlar� kapsam�nda, kad�nlar�n istih-
dam garantili e�itim programlar�ndan yararland�-
r�lmas� bu tedbirler çerçevesinde ele al�nmaktad�r.

 � “Toplumsal Cinsiyet E�itli�i Ulusal Eylem Plan�” 
da 9. Kalk�nma Plan�m�z paralelinde hedef ve stra-
tejileri içermektedir. 2008–2013 y�llar�na ili�kin 
olarak haz�rlanan Eylem Plan�nda, “Kad�n ve Eko-
nomi”, “Kad�n ve Yoksulluk” bölümleri bu do�rul-
tuda ön plana ç�kmaktad�r.

 � 73 ilde örgütlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
li�i Kad�n Giri�imciler Kurulu ve �l Kad�n Giri�im-
ciler Kurullar�, kad�n giri�imcilik potansiyelinin 
hem nicelik hem nitelik bak�m�ndan geli�tirilmesi 
ve daha donan�ml� hale getirilmesi amac�yla poli-
tikalar geli�tirmek ve giri�imcilik kültürünün ka-
d�nlar aras�nda geli�mesine öncülük etmektedir.

 � 2007 y�l�nda Gelir Vergisi Kanunu’nda yap�lan 
de�i�iklikle, kad�nlar�m�z�n, evlerinde üreterek 
satt�klar� ürünlerden elde edilen gelirler, vergiden 
muaf tutulmu�tur.

 � 2008 y�l�nda yürürlü�e giren “�stihdam Paketi”nde 
mevcut istihdama ilave olarak i�e al�nan kad�nlar 
ve 18–29 ya� aras� gençlere ait sigorta primleri 5 
y�l boyunca ��sizlik Sigortas� Fonu’ndan kar��la-
nacakt�r. Yeni yay�nlanan �stihdam Paketi’nde de 
bu uygulaman�n devam edece�ine ili�kin hüküm 
bulunmaktad�r.

 � 2008 y�l�nda yürütülen “Cansuyu Destek Kredi-
si” ile imalatç� esnaf ve sanatkârlara 25 bin TL’ye 
kadar kulland�r�lan s�f�r faizli, ilk 6 ay� ödemesiz 
18 ay vadeli kredi miktar�, kad�n imalatç� esnaf 
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ve sanatkârlar�m�z için 30 bin TL olarak uygulan-
m��t�r.

 � “�� Merkezleri Yoluyla Kad�n Giri�imcili�inin Des-
teklenmesi Projesi” kapsam�nda KOSGEB bün-
yesinde 5 merkezde aç�lan “Kad�n �� Geli�tirme 
Merkezleri”nde, kendi i�lerini kurmak isteyen ka-
d�n giri�imcilere ba�lang�ç deste�i verilmektedir.

 � Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu-
TESK, Avrupa Birli�i’nin mali deste�i ile “Kad�n 
Giri�imcili�ini Destekleme Projesi”ni yürütmekte-
dir. 25 ilde yürütülen bu Projede kad�n giri�imcile-
rimizin say�lar�n� artt�rma ve kad�n esnaf ve sanat-
kârlara i� geli�tirme deste�i verme hedeflenmi�tir.

 � 9. Be� Y�ll�k Kalk�nma Plan�nda, aktif i�gücü po-
litikalar�yla istihdam edilebilirli�in art�r�lmas�, i�-
gücü piyasas�na giri�in kolayla�t�r�lmas� ve te�vik 
edilmesi yoluyla i�gücüne kat�lma oran�n�n yüzde 
2,1 oran�nda art�r�lmas� öngörülmekte, bu art���n 
temel belirleyicisinin de kad�nlar olaca�� vurgu-
lanmaktad�r. 2007–2013 y�llar�n� kapsayan Plan 
dönemi hedef ve tahminlerde kad�nlar�n i�gücüne 
kat�lma oran�n�n 2013 y�l�na kadar yüzde 29,6 ol-
mas� beklenmektedir.

 � Kurulu�lar�m�zda kalan gençlere, özürlülere ve 
kad�n konukevlerinde kalan kad�nlara meslek 
edindirmek, e�itim ve istihdam alan�nda söz ko-
nusu ki�ilerin de yer almas�n� sa�lamak amac�yla 
bu alanda yap�lan i� birlikleri yüzde 50 oran�nda 
artt�r�lacakt�r.

 � E�itimde Türkiye’nin hedefi, 2013 y�l�na kadar k�z 
ve erkek çocuklar için okulla�ma oran�n� yüzde 
100’e ula�t�rmakt�r. Yoksulluk nedeniyle çocuk-
lar�n� okula gönderemeyen veya okuldan almak 
zorunda kalan aileleri desteklemek amac�yla dü-
zenli olarak ekonomik yard�mda bulunulmu�tur. 
Bu yard�m�n uygulanmas�nda ilk kez geçici özel 
önlem uygulanm�� ve nakit yard�m�nda k�z çocuk-
lar� için yap�lan yard�m, erkek çocuklar�na göre 
daha yüksek tutulmu�tur. Yakla��k 239.112 k�z 
çocu�u e�itim imkân�na kavu�mu�tur. K�z çocuk-
lar�n�n okullula�mas�, okumaz-yazmaz kad�nlar�-
m�z�n okur-yazarl�l���n�n art�r�labilmesi için çe�itli 
kampanyalar ve projeler yürütülmektedir (Haydi 
K�zlar Okula ve Ana K�z Okulday�z kampanyalar� 
gibi).

 � Gelir Vergisi Kanunu’nda 2007 y�l�nda yap�lan 
de�i�iklikle baz� ürünleri i�yeri açmaks�z�n satan-
lara gelir vergisi muafiyeti getirilmi�tir. Söz ko-

nusu Kanunun ilgili maddesi, evlerde kullan�lan 
diki�, nak��, mutfak robotu, ütü ve benzeri maki-
ne ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet 
kullanmamak ve d��ar�dan i�çi almamak �art�yla; 
oturduklar� evlerde imal ettikleri ürünleri i�yeri 
açmaks�z�n satanlar� gelir vergisinden muaf tut-
maktad�r.

 � Yasayla; “Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle sat�l-
mas� ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolay�-
s�yla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanlar�n 
düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen ker-
mes, festival, panay�r ile kamu kurum ve kurulu�-
lar�nca geçici olarak belirlenen yerlerde sat�lmas� 
muafl�ktan faydalanmaya engel de�ildir.” hükmü 
de getirilmi�tir. Söz konusu yasa, ev han�mlar�n� 
meslek sahibi yap�p belli bir gelire kavu�turaca�� 
gibi, ülkemizde giderek dü�mekte olan kad�n istih-
dam�na da olumlu katk� sa�layacakt�r.

 � Kad�n Giri�imcili�inin özendirilmesi ve te�vik edil-
mesi, mesleki beceri kazand�r�lmas� ve istihdam 
yarat�lmas�na yönelik yürütülen faaliyetlere a��r-
l�k verilmi�tir. Gerek okuryazar olmayan gerekse 
niteliksiz i�gücü konumundaki yeti�kin kad�nlar�-
m�z için yayg�n e�itim faaliyetleri (okuma yazma 
kurslar�, mesleki bilgi beceri elde etmeye yönelik 
kurslar vb.) i�gücü piyasas�n�n da ihtiyaçlar� göz 
önünde bulundurularak çe�itlendirilmektedir.

 � Kad�nlar�n ve gençlerin istihdam�n� art�rmak ama-
c�yla haz�rlanan �stihdam Paketi’nde, mevcut istih-
dama ilave olarak i�e al�nan kad�nlar ile 18–29 ya� 
aras� gençlere ait SSK i�veren priminin 5 y�l bo-
yunca kademeli olarak ��sizlik Sigortas� Fonu’ndan 
kar��lanaca�� hususu yer almaktad�r. ��verene ait 
sigorta priminin; 1. y�l yüzde 100’ü; 2. y�l yüzde 
80’i; 3. y�l yüzde 60’�; 4. y�l yüzde 40’�; 5. y�l yüzde 
20’si ��sizlik Sigorta Fonu’ndan kar��lanacakt�r.

Bu çerçevede sosyal hizmetler; insan haklar�n� esas 
alan, halk�n gönüllü katk� ve kat�l�m�n�n sa�land���, ye-
rinden yönetim ilkesinin uyguland���, sunulan hizmet-
lerin merkezi yönetimin yan� s�ra halk taraf�ndan denet-
lenmesine imkan tan�nd���, liyakat ve ehliyetin ön planda 
tutuldu�u bir politika ile yürütülmektedir.

Notlar

1 5510 say�l� Kanunla 18/6/1992 tarihli ve 3816 say�l� Ödeme Gücü 
Olmayan Vatanda�lar�n Tedavi Giderlerinin Ye�il Kart Verilerek 
Devlet Taraf�ndan Kar��lanmas� Hakk�nda Kanun kapsam�nda ye�il 
kart verilen ki�ilerin genel sa�l�k sigortal� say�laca�� hükme ba�lan-
m��t�r.
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�çinde bulundu�umuz yüzy�lda etkisini yo�un ola-
rak hissettiren küreselle�me; ekonomiden siyasete 
kadar hemen her alanda etkisini hissettirmektedir. 

Küreselle�me süreci ile bir çok alanda ya�anan de�i�im 
devletin Sosyal niteli�ini etkileyerek onun uygulamalar�-
n�n farkl�la�mamas�na neden olmu�tur. Bunun içindir ki 
sosyal alanda mü�ahede edilen ve toplumsal konularda 
var olan problemlerimizle mücadelede; küreselle�me ol-
gusunu dikkate almak, çözüm politikalar�m�z�n gerçekli-
�i ile do�rudan ilgilidir.

Küreselle�menin etkisi ile de�i�en Sosyal Devletin AK 
Parti hükümetleri dönemindeki durumunu ve evirildi�i 
yeni halini ele ald���m�z bu çal��maya yoksullu�u tan�m-
layarak ba�lamak isabetli olacakt�r. Zira Sosyal Devletin 
ilk muhatab�, toplumlarda var olan yoksullar ve çe�itli 
sebeplerle yoksunluk çekenlerledir.

Tarihsel olarak yoksulluk; “ki�inin varl���n� sürdüre-
bilmesi için gereksinim duydu�u temel ihtiyaçlar� kar��-
layabilecek bir gelir düzeyinden mahrum olma durumu” 
olarak kabul edilirken günümüzde; “mal ve mülk yoklu-
�unun ötesinde ya�an�labilir bir hayat f�rsat�n�n mevcut ol-
mamas�” durumu olarak da tan�mlamaktad�r.

Tan�mdan da anla��laca�� üzere yoksulluk; temel ihti-
yaçlar�n kar��lanamamas� olarak görülürken, günümüzde 
küreselle�menin de etkisi ile ba�ka bir hale bürünmü�-
tür. Yoksullu�un tan�m�nda ya�anan bu de�i�im; birey 
ihtiyaçlar�n�n fizyolojik ve güvenlik ihtiyac�n�n ötesine 
geçerek ya�anabilir hayat standartlar�na evirilmesi, Sos-
yal Devleti, örgütlenme biçiminden yard�m� sunma biçi-
mine kadar bir çok alanda yenili�e zorlam��t�r. Bu yeni 
dönemde; kararlar�n merkezden al�nd��� hantal örgüt-
lenme biçimi i�levini kaybederek yerel dinamiklerin ön 
plana ç�kar�ld���, hizmet sunumunda paket yard�mlar ye-
rine bireysel ihtiyaçlar�n gözetildi�i bütüncül yakla��ma 
yerini b�rakm��t�r.

Sosyal Politikada De�i�en Vizyon: Pro-Aktif Sosyal 
Politika

Pro-aktif Sosyal Politika; problemlere göre pozisyon 
belirleyip hareket etme yerine, vuku bulmayan sorunlar� 

ön görüp onlara �ekil verecek bütünle�ik yakla��m geli�-
tirme olarak ifade edilir. Haz�rlanan programda “merkezi 
devletin yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve özel sek-
törle i�birli�i yapmas� sa�lanarak sosyal devlet hizmetle-
rinde verimlilik, sürat ve kaynak kapasitesi art�r�lacakt�r” 
ifadesi yer almaktad�r. Böylece bütünle�ik yakla��mla 
geli�tirilen pro-aktif sosyal politikan�n önemine dikkat 
çekilmi� ve çal��malar bu do�rultuda �ekillendirilmi�tir.

Yeni döneme yön veren dinamikler do�rultusunda 
geli�tirip uygulad��� sosyal politika anlay���yla devleti 
halka hizmet etme arac� olarak gören AK Parti, bir s�-
n�f ve kesimin de�il bütün vatanda�lar�m�z�n refah ve 
mutlulu�unu sa�layacak sosyal politikalar yürütece�ini 
parti program� arac�l��� ile sosyal taraflar�n dikkatine 
sunmu�tur.

Bütünle�ik sosyal politika anlay���n�n en önemli nok-
tas�n� yoksunluklar olu�turmaktad�r. Çe�itli sebeplerle 
bireyin yüzle�ti�i imkans�zl�klar sonucu ya�ad��� yok-
sulluk, en temel ihtiyaçlar�ndan olan özgürlük, adalet ve 
hak arama konular�nda ya�ad��� yoksunlu�un yan�nda 
daha az öneme sahip bir konudur. Zira medeni bir top-
lum olman�n göstergesi olan ve insanl���n yüzy�llar boyu 
süren mücadeleleri sonucu elde edilmi� kazan�mlar� olan 
temel hak ve özgürlüklerin tesis edilerek bireylerin say-
g�nl���n�n art�r�lmas�, toplumsal güveni perçinleyecek, 
sosyal ve iktisadi dinamikleri harekete geçirecek ba�at 
bir güçtür.

Bu ba�lamda, dönemimizde ele al�nan sosyal mese-
lelere ili�kin sorunlar kapsam�nda Türk Ceza Kanunu 
ve beraberindeki birçok kanun evrensel hukuk ilkeleri 
gözetilerek yenilenirken temel hak ve özgürlüklere ili�-
kin güvenceler art�r�lm��t�r. Bunun yan�nda kad�n erkek 
e�itli�ini etkin �ekilde sa�lamaya yönelik yap�lan düzen-
lemelerle de dü�ünce ve ifade özgürlü�ünün alan� geni�-
letilmi�tir.

Yine temel hak ve özgürlükler kapsam�nda ele al�n�p 
nihayete erdirilen çal��malar, sosyal yard�mlar�n etkin 
da��t�m� ile tamamlanm�� ve anlaml� sonuçlara ula��l-
m��t�r.

Sosyal Devlet AK Parti �le
Kabuk De�i�tiriyor

� Prof. Dr. Nükhet HOTAR / AK Parti Genel Ba�kan Yard�mc�s� ve �zmir Milletvekili
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Sosyal Politikada Hizmet Çe�itlenmesi

��sizleri, fakirleri, dü�künleri, hastalar�, özürlüleri gö-
zeten, onlar�n insan onuruna yak��acak �ekilde ya�ama-
lar�n� sa�layacak bir sosyal devlet anlay���n�n kaç�n�lmaz 
oldu�unu ifade etti�imiz parti program�m�zda; kamusal 
alandaki tüm düzenlemelerin hakkaniyet ilkesine uygun 
yap�lmas� amac�yla kamu kurum kurulu�lar�na yüküm-
lülükler verilece�i belirtilmi�tir.

Bu amaca matuf olarak hükümetimizce 2006-2010 
y�lar�n� kapsayan ve 2.8 milyar TL’lik bütçe ile “Bilgi 
Toplumu Stratejisi Eylem Plan�” haz�rlanm��t�r. Haz�rla-
nan ve halen birden fazla kurum taraf�ndan icra edilen 
eylem plan�, 7 temel stratejik alan üzerine bina edilmi�-
tir. Eylem plan�n�n 48. maddesinde yer alan “Bütünle�ik 
Sosyal Yard�m Hizmetleri” ile Sosyal Devletin dönü�üm 
noktalar� tespit edilmi�tir. 2007 y�l�nda uygulanmaya 
ba�lanan plan kapsam�nda yap�lan çal��malarda sosyal 
yard�mlar�n da��t�m�nda etkinli�i sa�layacak önemli dö-
nü�ümler ba�lat�lm��t�r.

Madde: Bütünle�ik Sosyal Yard�m Hizmetleri

 � Devlet taraf�ndan verilen tüm sosyal yard�mlar 
tek çat� alt�nda toplanacak, sosyal yard�mlarla 
ilgili veri tabanlar� entegre edilerek hane halk� 
yakla��m� geli�tirilecektir.

 � Özürlüler veri taban� da dahil olmak üzere veri 
tabanlar� aras�nda bilgi payla��m� ve etkin dene-
tim sa�lanacakt�r.

 � Vatanda�lara sosyal yard�mlarla ilgili tüm bilgi-
lerin tek noktadan ula�t�r�lmas�, sosyal yard�m 
konusunda etkin yönlendirme yap�labilmesi sa�-
lanacakt�r.

 � Olu�turulacak karar destek sistemi ile sosyal 
güvenlik politikalar�n�n desteklenmesi sa�lana-
cakt�r.

Kaynak: DPT, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Plan� (2006-2010)

Bir plana s�k��mayacak kadar geni� bir boyutta ele 
al�nan, AK Partinin sosyal politika vizyonu ile geli�tiren 
ve 2010 y�l�nda sonlanacak �ekilde organize edilen “Bilgi 
Toplumu Stratejisi Eylem Plan�” devleti bürokratik yük-
ten kurtar�p vatanda��n huzurunu tesis etmenin yan�nda 
önemli ölçüde ekonomik tasarruf sa�layacakt�r. Nitekim 
sosyal güvenlik reformu ile, tasarrufun yan�nda standart 
ve norm birli�i de sa�lanm��t�r.

Sosyal Devletin en önemli ödevlerinden olan Sosyal 
Güvenlik sistemi, reform sonucu tüm nüfusu kapsaya-

cak �ekilde düzenlenmi�tir. Reform ile; 18 ya��n alt�nda-
ki nüfus ön �arts�z kapsama al�n�rken hizmetlere ula��m 
kolayla�t�r�lm��t�r. Buna kar��n eski dönemde göz ard� 
edilen külfet-nimet dengesine azami ölçüde özen gös-
terilmi�tir. Zira ç�kar�lan yasa ile; 16 y�l boyunca 219.7 
milyar TL’lik aç�kla koca bir kara delik olan ve mücadele 
edilebilir olmaktan ç�kan Soysal Güvenlik sisteminden 
kaynaklanan aç���n önüne geçilmeye çal���lm�� ve Sosyal 
Güvenli�in kapsam�nda olmayan hizmetlerin kapsama 
al�nmas� sa�lanm��t�r.

Sosyal Güvenlikteki yat�r�mlar�n sa�l�ktaki dönü-
�ümle örtü�mesini sa�lamak ve sa�l�k hizmeti almak is-
teyen vatanda��m�z�n daha rahat ula�abilecekleri �ekilde 
organize etme maksad�yla 7.5 milyon TL’lik katk� sa�lan-
m��t�r. Bunun yan�nda özürlü1 ve ya�l�2 vatanda�lar�m�za 
verilen maa�larla sosyal d��lanm��l�k önlenmeye çal���l-
m��t�r. Bu amaca paralel olarak, sosyal güvenlik �emsi-
yesi alt�nda olmayan vatanda�lar�n temel ihtiyaçlar� da 
sosyal yard�mlar ile kar��lanmaktad�r.

Sosyal Yard�mlara Aktar�lan Kaynak Yüzde 350 
Artm��t�r

2002 y�l�nda Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Va-
k�flar�na ayda ortalama 9 Milyon TL kaynak tahsis edi-
lirken, 2008 y�l� A�ustos ay�na kadar 40 Milyon TL, 
A�ustos ay�ndan itibaren ise 50 Milyon TL kaynak tahsis 
edilmi�tir. Valilikler ve kaymakaml�klar arac�l��� ile tev-
di edilen yard�mlarda bölgesel geli�mi�likler ve bölgede 
ya�ayan nüfus birlikte ele al�nm�� ve uygulamalar buna 
göre yönlendirilmi�tir.

Tablo 1: Y�llar �tibar�yla Sosyal Yard�mla�ma ve 
Dayan��ma Vak�flar�na Aktar�lan

 Periyodik Pay

Sosyal yard�mlarda; ücretsiz ders kitaplar�n�n da��t�l-
d���, 2 milyon 260 bin 224 ki�inin yakacak yard�m�ndan 
yararland���, 2 milyon 71 bin 300 ö�rencinin �artl� Nakit 
transferinden yararland��� ve e�itimine devam eden 27 
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bin 205 özürlü ö�rencinin okullar�na ücretsiz ta��nd��� 
yeni dönem 3 Kas�m 2002’de ba�lam��t�r.

Bunun d���nda bireyin temel haklar�ndan olan ba-
r�nma hakk�na eri�imini kolayla�t�rmak, ma�duriyetle-
ri önlemek maksad�yla h�z verilen TOK� çal��malar� ile 
bugüne kadar 340 bin konut üretilmi�tir. Türkiye’nin 
farkl� illerinde üretilen bu konutlar�n 174 bin 463 tanesi 
dar orta gelir gurubuna, 92 bin 598 tanesi yoksullara, 
9 bin 393 tanesi afet bölgelerindeki vatanda�lara, 3 bin 
472 tanesi 31 köyde olmak üzere tar�m köy uygulamala-
r� kapsam�nda üretilmi�tir.Ayr�ca �ehit aileleri, malüller, 
dul ve yetimlerin konut ihtiyaçlar�n� kar��lamak üzere 
verilen Toplu Konut Kredileri3 ile kolay ve kuraya tabi 
olmadan ev sahibi olmalar�n� sa�layacak düzenlemeler 
yap�lm��t�r.

Temel haklardan olan bar�nma ihtiyac�na ili�kin ge-
li�tiren çözümün benzeri çal��ma ya�am�ndaki güvence-
siz kimseler için de düzenlenmi�tir. �� sahibi olmas�na 
kar��n çe�itli sebeplerle i�siz kalma riski ile yüzle�ip 
dezavantajl� konuma gerileyen 18-29 ya� aras�ndaki 35 
bin gencin ve kad�n�n istihdam edilmelerinde i�verence 
yüklenilen prim devletçe kar��lanm��t�r. Ayr�ca yararlan-
ma ko�ullar� iyile�tirilen ve kriz döneminde 2 bin 312 
i�verene verilen k�sa çal��ma ödene�i ve 1 milyon 624 
bin 402 ki�iye verilen i�sizlik ödene�i pro-aktif sosyal 
politika gere�i kapsama al�nm��lard�r. Ayr�ca kriz döne-
minde, 2009 y�l�n�n ilk sekiz ay�n� kapsayan dönemde, 
i�siz durumda olanlar�n çal��ma ya�am�na kazand�r�lma-
lar�na yönelik olarak düzenlenen istihdam kurslar�na 98 
bin 541 ki�i4 kat�lm��t�r. Günlük 15 TL ücretin ödendi�i 
kat�l�mc�lardan 56 bin 342 tanesi i�gücü yetirme maksa-
d�yla devam ederken 10 bin 574 tanesi istihdam garantili 
kurslara devam etmektedirler.

K�saca ifade etmek gerekirse sosyal ve toplumsal ha-
yat�n her alan�nda e� zamanl� olarak yürütülen program-
lar çerçevesinde sosyal sorunlarla mücadele eden yak-
la��m tarz�; Sosyal Devleti bitirmek bir yana, onun etki 
gücünü art�rarak mahiyetini de�i�tirmi�tir. Sözü edilen 
bu de�i�imi ülkemizdeki ortalama ya�am süresinde görü-
len art��tan, Ki�i Ba�� Milli Gelir (KBMG) rakamlar�nda 
görülen art��tan, gelir da��l�mdaki iyile�meden ve yoksul 
vatanda� say�s�nda görülen azalmadan da okuyabiliriz.

BM verilerine göre ülkemizde ortalama ya�am süre-
si5 68.9’dan, 71.4’e yükselmi�tir. Erkeklerde ortalama 
ya�am süresi 69 y�l iken kad�nlarda 73.9’dur. Ortalama 
ya�am süresinin artmas� ülkemizde var olan sorunlarla 
mücadelede önemli ölçüde ba�ar� sa�land���na i�aret et-
mektedir. Zira sa�l�k, e�itim, bar�nma, açl�k vb. ihtiyaç-
lar�n eksiksizce kar��lan�yor olmas� sosyal problemi orta-

dan kald�rmakla kalmay�p yeni sorunlar�n olu�mas�n� da 
engellemektedir.

2000 y�l�ndan itibaren Ki�i Ba�� Milli Gelir rakamla-
r�n�n verildi�i a�a��daki tabloya göre 2002 y�l�nda 3 bin 
310 dolar olan KBMG 2008 y�l� itibar� ile 10 bin 436 do-
lara yükselmi�tir.

Tablo 2: Y�llar �tibar�yla Ki�i Ba�� Gayri Safi Milli 
Has�la

KBMG rakamlar�nda görülen art���n gelir da��l�m�n-
daki iyile�me ile paralellik arz etmesi uygulanmakta olan 
Sosyal Politikalar�n do�rulu�una i�aret etmektedir. Yan-
daki tabloda görüldü�ü üzere nüfusun en yoksul yüz-
de 20’lik kesiminin toplam gelirden ald��� pay 2002’de 
yüzde 5.3 iken, 2005 y�l�nda yüzde 6.1’e yükselmi�tir. 
Yine nüfusun en zengin yüzde 20’lik kesiminin toplam 
gelirden ald��� pay 2002’de yüzde 50 iken 2005 y�l�nda 
44.4’e gerilemesi gelir da��l�m�ndaki iyile�meye i�aret et-
mektedir.

Tablo 3: Y�llar �tibar�yla Gelir Da��l�m�

Y�llar itibariyle gelir da��l�m�6

 I. % 20 II. % 20 III. % 20 IV. % 20 V. % 20

1994 4.9   8.6 12.6 19.0 54.9

2002 5.3   9.8 14.0 20.8 50.0

2003 6.0 10.3 14.5 20.9 48.3

2004 6.0 10.7 15.2 21.9 46.2

2005 6.1 11.1 15.8 22.6 44.4

Pro-aktif sosyal politikan�n en önemli sonucu ku�ku-
suz yoksullukla mücadelede bizlere kazand�rd�klar�d�r. 
Dönemimizde uygulanan ekonomik ve sosyal politika-
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lar sonucu ülkemizde g�da yoksullu�u çeken ki�i oran� 
(Tablo 4) yüzde 0,54’e gerilemi�tir. Ayr�ca 2002 y�l�nda 
yoksulluk s�n�r�n�n alt�nda ya�ayanlar�n oran� (Tablo 5) 
yüzde 30 seviyesinde iken 2007 y�l�nda yüzde 18.56’ya 
gerilemi�tir.

Tablo 4: Y�llar �tibar�yla G�da Yoksullu�u

Tablo 5: Y�llar �tibar�yla Yoksulluk Oran� Oran�

Ayr�ca uluslar aras� göstergelerde kullan�lan ki�i ba�� 
günlük kazanç miktarlar� ile ilgili veriler ele al�nd���nda; 
Tablo 6’dan da izlenebilece�i gibi, 2006 y�l�ndan itibaren 
ülkemizde 1 dolar�n alt�nda gelir elde eden hiçbir ki�inin 
bulunmad��� görülecektir.

Sosyal Devletin faaliyetini; aktif ve pasif politikala-
ra s��d�rmaya çal��may�p bugünü ve gelece�i bir bütün 
olarak gören ve çal��malar�n� sorunlu alanlara s�k��t�r�p 
s�n�rlamayan bir anlay��la ele alan yakla��m sonucu, yu-
kar�da say�lan çal��malara ilave olarak, 2003’ten beri 64 
adet kent orman� ile sosyal devlet geni� kapsamda ele 
al�nm�� ve sosyal devlet anlay��� dönü�türülmü�tür.

Yine gençlerimize yönelik yapt���m�z yat�r�mlar ne-
ticesinde; 0-18 ya� gurubuna hizmet vermesi amac�yla 
olu�turulan ve yap�m� biten 83 adet çocuk evi tamam-
lanm��, sporculara verdi�imiz desteklerle lisansl� sporcu 
say�m�z da 2 milyon 171 bin 784’e yükselmi�tir.

“Sosyal alandaki süreklilik”; bütünle�ik sosyal politika 
anlay���n�n ön kabulüdür. Sosyal riskin ortadan kald�r�l-
mas� kal�c� çözüm için yeterli de�ildir. Kal�c� çözüm; il-
gili yoksullu�un üremesine sebep olan kültürün ortadan 
kald�r�lmas� ile mümkündür. Yeni mücadele stratejisinin 
en önemli noktas�n� olu�turan yoksullu�a/e�itsizli�e ne-
den olan kültürle mücadele etmek, sosyal politika uygu-
lamalar�n�n ba�ar�s� için gereklidir.

Notlar

1 Haziran 2009 itibar�yla 3 ayda bir; % 40 ve % 70 aras� özürlü olanlar 
584 TL, % 70 üzeri olanlar 876 TL almaktad�r. Halen ödeme yap�lan 
özürlü say�s� 110 bindir.

2 Haziran 2009 itibar�yla 3 ayda bir: 219.10 TL almaktad�rlar.

3 2009 y�l� için tahsis edilen kredi miktar� 52 bin 993 TL’dir. 2003-
2009 y�llar� için tahsis edilen miktar ise 272,4 bi TL’dir.

4 �stihdam kurslar�na 2007 y�l�nda 33 bin 597 ki�i kat�l�rken, 2008 
y�l�nda 31 bin 927 ki�i kat�lm��t�r.

5 2008 y�l� UNDP verileri. (2005 y�l�na ait verilere yer verilmi�tir.)

6 TU�K taraf�ndan yay�nlan en son istatistik 2005 y�l�nda yay�nlanm��t�r.
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Sosyal devlet anlay���, 1961 Anayasas� ile hukuk 
sistemimize girmi�tir. Bu anlay��, bir anlamda 
devletin, güçsüzler lehine ekonomik ve sosyal 

ya�ama müdahalesi demektir. Dolay�s�yla sosyal dev-
letin temel felsefesi, o ülkede ya�ayanlar�n gelece�inin 
güvence alt�na al�nmas�d�r. Bir ba�ka anlat�mla sosyal 
devlet, o ülkede ya�ayan yurtta�lar�n geleceklerinden 
emin olduklar� düzeni ya�ama geçiren devlettir.

1961 Anayasas�n�n gerekçesinde sosyal devlet “fert-
lere yaln�z klasik hürriyetleri sa�lamakla yetinmeyip, 
ayn� zamanda onlar�n insan gibi ya�amalar� için zaruri 
olan maddi ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�n� kendisine va-
zife edinen devlettir” �eklinde tan�mlanm��t�r.

Anayasa Mahkemesi de bir karar�nda sosyal devle-
ti �öyle tan�mlamaktad�r: “Sosyal hukuk devleti, insan 
hak ve hürriyetlerine sayg� gösteren, ferdin huzur ve 
refah�n� gerçekle�tiren ve teminat alt�na alan, ki�i ile 
toplum aras�nda denge kuran, emek ve sermaye ili�-
kilerini dengeli olarak düzenleyen, özel te�ebbüsün 
güvenlik ve kararl�l�k içinde çal��mas�n� sa�layan, ça-
l��anlar�n insanca ya�amas�n� ve çal��ma hayat�n�n 
kararl�l�k içinde geli�mesi için sosyal, iktisadi ve mali 
tedbirler alarak çal��anlar� koruyan, i�sizli�i önleyici 
ve milli gelirin adalete uygun bir biçimde da��lmas�n� 
sa�lay�c� tedbirleri alan, adaletli bir hukuk düzeni ku-
ran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, 
hukuka ba�l�, kararl�l�k içinde ve gerçekçi bir özgürlük 
rejimi uygulayan devlettir.” (18.2.1985 gün ve E.84/9, 
K.85/4 say�l� karar�)

Bu tan�m, ça�da� devlet anlay���n�n ne olmas� ge-
rekti�ini bize göstermektedir. Ça�da� devlet anlay���n� 
da yine bir ba�ka Anayasa Mahkemesi karar�nda görü-
yoruz. Anayasa Mahkemesi söz konusu karar�nda �öyle 
diyor: “Ça�da� devlet anlay���, sosyal hukuk devletinin, 
tüm kurumlar�yla Anayasa’n�n sözüne ve ruhuna uygun 
biçimde kurulmas�n� gerekli k�lar. Hukuk devletinin 
amaç edindi�i ki�inin korunmas�; toplumda sosyal gü-
venli�in ve sosyal adaletin sa�lanmas� yoluyla gerçek-
le�tirilebilir. (...) Anayasa’n�n Cumhuriyetin nitelikleri 
aras�nda yer verdi�i sosyal hukuk devletinin dayanak-

lar�ndan birini olu�turan sosyal güvenlik kavram�n�n 
içerdi�i temel esas ve ilkeler uyar�nca, toplumda yoksul 
ve muhtaç insanlara Devletçe yard�m edilerek onlara 
insan onuruna yara��r asgarî ya�am düzeyi sa�lanma-
s�, böylece, sosyal adaletin ve sosyal devlet ilkelerinin 
gerçekle�mesine elveri�li ortam�n yarat�lmas� gerekir.” 
(Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, say� 24, s. 451-
452)

Anayasa ve Anayasa Mahkemesi pek çok karar�n-
da sosyal devleti “ça�da� devlet” anlay���n�n bir gere�i 
olarak tan�mlarken, biz gerçekten de sosyal devletin ge-
reklerini yerine getiriyor muyuz?

Sosyal devlet anlay���yla ba�da�mayan sosyal politi-
ka ele�tirilerimizi k�saca �öyle s�ralayabiliriz.

   1. Sosyal devlet kavram�n�n içi, AKP iktidar�yla 
birlikte h�zla bo�alt�lm��t�r. Sadaka devlet kav-
ram� sosyal devletin yerini alm��t�r. Böylece 
yurtta��n, “yurtta�” de�il de “kul” olmas�n�n 
yolu bilinçli olarak aç�l�yor. Yoksullar�n yok-
sullu�unun aç�kça te�hir edildi�i, bir süreç bu 
dönemde ola�anla�t�r�lmaya çal���lmaktad�r.

   2. Sendikala�ma a�ama a�ama yok ediliyor. Sendi-
kal haklar t�rpanlan�yor. Tuzla da 50’ye yak�n 
i�çi, i� kazas� sonucu ya�am�n� yitirdi. Ama si-
yasal iktidar duyars�zl���n� koruyor. Hatta Ça-
l��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� bu konuda 
görevini yapm�yor ya da yapar gibi görünüyor. 
Eski TÜRK-�� Genel Ba�kan� Bayram Meral’in 
ba�kanl���nda olu�turulan CHP Tuzla Heyeti-
nin Tuzla’da ya�ananlarla ilgili olarak düzenle-
di�i rapordan �u iki çarp�c� bölüm, gerçekten de 
olumsuzluklar�n kayna��n� aç�k ve net bir �ekil-
de ortaya koymaktad�r.

  “Çal��ma ve Sosyal Bakanl���’n�n verilerine göre 
tersanelerde çal��an 16.173 i�çiden, 12.427’si 
ta�erona ba�l� olarak çal���yor. ��çiler i�yerle-
rinde ölümle sonuçlanan kazalar�n fazlal���n�n 
temel nedeni ta�eronla�mad�r.” (CHP Tuzla He-
yeti Raporundan)

Sosyal Devlet mi, Sadaka Devleti mi?
� Kemal KILIÇDARO�LU / CHP Grup Ba�kanvekili, �stanbul Milletvekili
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  “Sektörde çal��an ta�eron i�çiler, genelde Gazi-
antep, �anl�urfa, ��rnak ve A�r� gibi illerimizden 
geliyor. Bu i�çilerin en önemli sorunlar�ndan bi-
risi de kalacak yerlerinin olmamas�d�r. Ta�eron 
firmalar bu i�çileri 20 ila 25 ki�ilik gruplar ha-
linde tuvalet, banyo, mutfak ve yatma yeri ortak 
kullan�lan, gecekondu tipinde tek odal� veya 
çok küçük evlerde bar�nd�rmaktad�r. Örnek ver-
mek gerekirse, Ayd�nl�’da tek odal� bir evde 8’i 
�anl�urfa, 18’i ise ��rnak’l� olmak üzere toplam 
24 i�çinin kald��� yer heyetimizce görülmü�tür. 
�nsanl�k ko�ullar�na ayk�r� bu tablo tersanelerde 
çal��ma bar��� sa�lanmas�n�n önündeki en bü-
yük engeldir.” (CHP Tuzla Heyeti Raporundan) 
Unutmamak gerekiyor ki, bu tablonun içinden 
“sosyal devlet” ç�kmaz.

   3. Kay�td��� çal��maya siyasal iktidar göz yumu-
yor. Bugün yakla��k 5-5,5 milyon insan kay�t-
d��� çal���yor. Kay�td��� çal��ma, sadece kay�td�-
�� çal��an� cezaland�rm�yor, kay�td��� çal��an�n 
aile bireyleri de tümüyle sosyal güvencenin 
d���nda kal�yorlar.

   4. Ta�eronla�ma AKP hükümetiyle birlikte nere-
deyse devletin asli istihdam �ekline dönü�mü�-
tür. Bugün ta�eron arac�l��� ile i�çi istihdam 
eden en büyük i�veren devlettir. TBMM’den, 
bakanl�klara, özerk kurulu�lardan belediyelere 
kadar ta�eron i�çilik uygulamas� yayg�nla�m��-
t�r. Bir anlamda ça�da� köleli�in yolu yasalla�t�-
r�lm��t�r.

   5. �zlenen vergi politikalar�yla fatura emekçile-
re ç�kar�lm��t�r. AKP iktidar�nda, Kurumlar ve 
Gelir Vergisi oranlar�ndaki dü�ü� hemen uygu-
lamaya konulurken, ücret gelirleri üzerindeki 
vergilerin dü�ü�ü bir y�l sonraya (1.1.2008’e) b�-
rak�lm��t�r. Yani fatura emekçilere ç�kar�lm��t�r. 
Oysa s�cak paras�n� Türkiye’ye getirip, dünya-
n�n en yüksek faizini elde edenlere, ciddi vergi 
ayr�cal�klar� getirilmi�, bunlar�n Türkiye’de elde 
ettikleri faizler nedeniyle vergi ödememelerinin 
önü aç�lm��t�r. Bir ba�ka anlat�mla, dünyan�n en 
yüksek faizini Türkiye’de elde edenler vergi ver-
memi�, ama bunlar�n faizlerini emekçiler al�n 
terleriyle ödemi�lerdir. P�rlanta ta�tan KDV’yi 
kald�ran AKP, ekmekte KDV’yi kald�rmam��t�r.

   6. Sosyal sigorta fonlar� tüm uygar ülkelerde ver-
gilendirilmez. Çünkü bu fonlar�n i�letilmesin-
de kar mant��� yoktur. Fonlar�n temel amac�, 
olu�an sosyal riske, ekonomik güvence sa�la-
makt�r. AKP, “��sizlik Sigortas� Fonu” gelirleri-
ni ç�kard��� bir yasa ile vergilendirmi�tir. Böyle-
ce devlet yüzde 1 olarak katk� yapt��� Fondan, 
vergi yoluyla daha fazlas�n� geri almaya ba�la-
m��t�r.

   7. ��sizlik sigortas� fonuna yönelik uygulama sa-
dece vergilemeyle s�n�rl� kalmam��, burada bi-
riken paran�n gelirleri, i�sizli�i önlemek için 
de�il, AKP Hükümetinin gereksinme duydu�u 
ba�ka alanlara faizsiz olarak aktar�lm��t�r.

   8. AKP Hükümetinin ç�kard��� 5510 say�l� Yasa 
ile emekli ayl�klar�na yap�lacak y�ll�k art��larda, 
emeklilere refah art���ndan pay verilmemesi, on-
lar� Türkiye’de 2. s�n�f yurtta� konumuna sok-
mu�tur. Nitekim son olarak emekli ayl�klar�na 
yap�lan zam bunun en somut göstergesidir.

   9. AKP Hükümetinin ç�kard��� 5510 say�l� Yasa, 
prim borçlusu olan ba��ms�z çal��ana, borçla-
r� nedeniyle sa�l�k hizmeti verilmemesi insan 
haklar�na ve sosyal devlet ilkesine ayk�r�d�r. 
Hele hele bu hizmetin aile bireylerini de kap-
samas�, tam anlam�yla sosyal devleti reddetmek 
anlam�na gelmektedir.

 10.  En dramatik olan� da AKP Hükümetinin Par-
lamento tatile girmeden önce ç�kard��� 5920 
say�l� Yasad�r. Bu Yasan�n birinci maddesiyle 
kiral�k i�çiler dönemi ba�lat�lmak istenmi�, 
ancak Yasa Say�n Cumhurba�kan� taraf�ndan 
tekrar görü�ülmek üzere Parlamentoya geri 
gönderilmi�tir. Say�n Cumhurba�kan� Yasay� 
geri gönderirken, “Aksi taktirde, yap�lan dü-
zenleme gerçek amac�n�n d���nda sonuçlar do-
�urabilecek ve madde kapsam�ndaki i�çilerin 
eme�inin istismar�, insan onuruna yak��mayan 
durumlar�n do�mas� gibi Kanunun amaçlama-
d��� olumsuz uygulamalara ve çal��ma bar���-
n�n bozulmas�na yol aç�labilecektir” gerekçe-
sine dayand�rm��t�r. Gerekçe sendikalar�m�z�n 
görü�ünü yans�tmakla birlikte, burada önemli 
olan AKP’nin i�çilere ve sendikalara bak�� aç�s�-
d�r. Bu Yasa ile AKP’nin i�çilere ve sendikalara 
bak�� aç�s� somutla�m��t�r...

34



Sosyal Devlet mi, Sadaka Devleti mi? - Kemal KILIÇDARO�LU

35

 11.  Türkiye ciddi bir ekonomik krizle kar�� kar��-
ya. Krizin kayna��n�n ABD oldu�unu biliyoruz. 
Ama krizden dünyada en fazla etkilenen ülke 
(Letonya ve Estonya’y� ç�kar�rsak) Türkiye’dir. 
2009’un ilk üç ay�nda gerçekle�en küçülme yüz-
de 13.8’dir. Bu küçülme rakam�, �kinci Dünya 
Sava��ndan sonra ya�ad���m�z en büyük küçül-
medir. O zaman �u soruyu sorma hakk�m�z var; 
Krizin merkezinde, yani ABD’de küçülme yüzde 
2,5 Türkiye’de yüzde 13.8. Niçin? Çünkü AKP 
krizi yönetemedi. “Kriz bizi te�et geçecek” di-
yen Say�n Ba�bakan, krizin milyonlarca i�çinin 
i�inden oldu�unun herhalde fark�nda bile de�il. 
O kadar fark�nda de�il ki, Say�n Ba�bakan 2008 
Aral�k ay�n�n ba��nda yapt��� “ulusa sesleni�” 
konu�mas�nda “krizin tepe noktas�na ula�t���n� 
ve ini�e geçti�ini” ilan etmi�tir (1 Aral�k 2008 
tarihli gazeteler). Bu konu�madan sonra binler-
ce i�çi i�inden olmu�tur.

 12. Bir ba�ka önemli nokta da, krizden kimlerin 
karl� ç�kt���d�r. Krize çözüm olsun diye lüks 
otomobillerde (Jaguar, Porsche, BMW, Jeep 
ve Lamborghini gibi...) ÖTV indirimi yap�ld� 
ve süper lüks otomobil sat��lar� yüzde 3 art-
t�. Süper lüks otomobillerin tümü ithal mal�. 
Böylece biz Türkler bu süper lüks otomobille-
ri üreten ülkelerin ya�ad�klar� ekonomik krizi 
hafiflettik. �stanbul Belediyesi de Hollanda’dan 
63 milyon Avro ödeyerek Phileas marka yoku�-
ta çal��mayan sorunlu metrobüsler ald�. Oysa 
Türkiye Avrupa’n�n en büyük otobüs üretim 
merkezi. Bizim i�çimiz i�ten ç�kar�l�rken, biz 
Hollanda’n�n ekonomik krizine çözüm merkezi 
olduk. �spanya’da daha ucuz fiyat verilmesine 
kar��n, �spanya otobüsleri kendi ülkesinde üre-
tim yapan firmadan alm��t�r. Çünkü �spanya’da 
sendikac�lar, ithal mali otobüslere kar�� diren-
mi� ve ba�ar�ya ula�m��lard�r.

 13. Ekonomik kriz dünyan�n hemen hemen her 
ülkesinde üst gelir gruplar�n� da vurdu. Bunun 
tek istisnas� Türkiye. Citibank A�. Perakande 
Bankac�l�k ve Varl�k Yönetimi Bölüm Ba�kan� 
Cenk Tabako�lu, “Kriz döneminde dünyan�n 
di�er bölgelerinde üst gelir grubu say�s� azal�r-
ken Türkiye’de art�� gözlendi” tespitini yap�yor 
(2 Temmuz 2009 tarihli Referans Gazetesi). Bu 
da AKP’nin krize kar�� ald��� önlemlerin kimle-

rin yarar�na al�nd���n� somut bir �ekilde ortaya 
koyuyor.

 14. 2009 y�l�n�n ikinci yar�s�nda, memurun yüzde 
4,5 (Ayda 30 TL), Ba�-Kur emeklisinin yüzde 
1,83 (Ayda 5 TL), SSK emeklisinin yüzde 1,83 
(ayl�k 11 TL) ayl��� art�r�ld�. Ama bunlar�n üni-
versitede okuyan çocuklar�n�n harçlar�na yüz-
de yüzün üzerinde zam yap�ld�. Daha ac� olan� 
ise, Emekli ayl�klar�na yap�lan zamma kar��l�k 
emeklilerin kald��� huzurevlerine de zam yap�l-
d�. Ba�-Kur’lunun emekli ayl��� ayl�k 5 lira art�-
r�l�rken, huzurevi ücretlerine ayl�k 250 lira zam 
yap�ld�. Böylece AKP’nin sosyal adalet anlay��� 
da sa�lanm�� oldu!

 15. Sosyal devlet, “yoksullu�un kader olmad���” 
bilincini toplumda yerle�tiren devlettir. Çün-
kü sosyal devlette ki�iye ya da aileye yap�lacak 
ekonomik-sosyal yard�mlar�n, “lütuf” ya da “sa-
daka” mant��� ile de�il, “hak” mant��� ile yap�l-
mas� gerekir. Ki�iye veya aileye yap�lacak sosyal 
yard�mlar�n gerisinde, yard�m� yapan otoriteye, 
ki�iye ya da kuruma özel bir minnet duygusu 
(borçluluk duygusu) yarat�lmamal�d�r. Seçim-
lerden önce varo�larda da��t�lan erzak torbala-
r� ile oy avc�l��� yapanlar�n, yoksullar�n içinde 
bulunduklar� ko�ullar� istismar ederek, onla-
r�n geleceklerini çald�klar� aç�kt�r. Sosyal gü-
venli�in yayg�nla�mad��� ya da yetersiz kald��� 
toplumlarda, bu tür istismarlar�n sadece sa�c� 
politikac�lar taraf�ndan de�il, ayn� zamanda 
toplumu kaderci bir yap�ya yönlendirmek iste-
yen gruplarca da yap�ld��� bilinmektedir. Oysa 
yoksulluk kader de�ildir ve yoksul yurtta�a 
belli ekonomik-sosyal güvenceler vermek sos-
yal devletin görevidir. Devlet, sosyal güvenli�i 
yayg�nla�t�rarak, bu görevini yerine getirmek 
zorundad�r. Bunun içindir ki, yoksullara yap�-
lacak ekonomik-sosyal yard�mlar, yard�m� alan 
yurtta�lar aç�s�ndan bir hakt�r. Nitekim Anaya-
sam�z�n 60. maddesi sosyal güvenli�i ki�iler aç�-
s�ndan bir “hak” olarak tan�mlamaktad�r.

 16. Sosyal devlet aç�s�ndan Türkiye’de ya�anan bir 
di�er önemli sorun da bölgeleraras� kalk�n-
m��l�kta ya�anan dengesizliklerdir. Bu konu-
da hiçbir yorum yapmadan, Türkiye Bilimler 
Akademisi’nin yay�nlad��� bir rapordan �u çar-
p�c� de�erlendirmeleri bilginize sunmak isterim. 
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“(...) Bat� Anadolu’ya ve son zamanlarda Adana, 
Mersin, Antalya, Gaziantep ve Diyarbak�r gibi 
bölgesel çekim merkezlerine olan göçün sürme-
si beklenmektedir. 2023’e gelindi�inde Türkiye 
nüfusunun dörtte üçü Bat� bölgelerinde ya��yor 
olacakt�r. Bunun sonucunda bu kentlerde yok-
sulluk, suç, i�sizlik artmakta; yerel yönetimler 
kent nüfusunun gereksinimlerini kar��lamakta 
yetersiz kalmaktad�r. Bu durum altyap� sorun-
lar�, kültürel çözülme, kimlik bunal�m�, etnik 
sorunlar, siyasal �iddet gibi çok önemli sorun-
lar� birlikte getirmekte, özellikle yo�un göç alan 
kentlerde çöküntü alanlar� ortaya ç�kmaktad�r. 
Buralarda yoksullu�un, d��lanm��l�k ve örselen-
mi� kimliklerle birle�tirilmi� yeni hali kendini 
göstermekte, sokak çocuklar�, tinerciler, kap-
kaçç�lar gibi yeni sorunlu toplumsal kategoriler 
olu�maktad�r...” (TÜBA-Sosyal Bilimler Öngörü 
Çal��mas� 2003-2023, s. 19) Yap�lan bu bilimsel 
çal��ma, sosyal devletten kopman�n gelecekte 
bize yükledi�i maliyeti tüm ç�plakl��� ile gözler 
önüne sermektedir.

 17. Anayasan�n “Sosyal Güvenlik Hakk�” ba�l�kl� 
60. maddesinin birinci f�kras�nda “Herkes sos-
yal güvenlik hakk�na sahiptir”, ikinci f�kras�n-
da da “Devlet bu güvenli�i sa�layacak gerekli 
tedbirleri al�r ve te�kilat� kurar.” denilmektedir. 
Sosyal güvenli�in hangi normlardan olu�tu�u, 
Uluslararas� Çal��ma Örgütünün (ILO) 102 sa-
y�l� “Sosyal Güvenli�in Asgari Normlar�” sözle�-
mesinde belirlenmi�tir. Türkiye bu sözle�meyi 
1971 y�l�nda onaylam��t�r (29 7 1971 tarihinde-
1451 say�l� yasa). Bu normlardan sekizi (Hasta-
l�k, Anal�k, �� kazas�, Meslek hastal���, Malullük, 
Ya�l�l�k, Ölüm ve ��sizlik Sigortas�) Türkiye’de 
uygulanmaktad�r. Türkiye’de uygulanmayan� 
ise “Aile Sigortas�”d�r. Bu sigorta dal�n�n temel 
amac�, belli gelir düzeyinin alt�nda gelir elde 
eden ya da geliri bulunmayan aileleri koruma-
ya yöneliktir. Aile sigortas�n�n temel özelli�i, 
yard�m�n, insan onurunu zedelemeden yap�l-
mas�n� esas almas�d�r. AKP iktidar�yla birlikte 
ba�layan yoksulluk sömürüsü, bireyi ve aileyi 
siyasal sömürü alan�n�n içine almaktad�r. Bu da 
insan onuruyla ba�da�an bir uygulama de�ildir. 
Ayr�ca bu uygulaman�n hiçbir AB ülkesinde de 
uygulama alan� bulmad��� aç�kt�r.

Son Söz

Sosyal devlet, ça�da� devlettir...

Sosyal devlet, milyonlarca insan�n yata�a aç girme-
mesi demektir...

Sosyal devlet, yurtta�� “kul”luktan kurtar�p, hesap 
soran konuma getiren devletidir.

Sosyal devlet, her yurtta��n gelece�inin devletçe gü-
vence alt�na al�nd��� devlettir.

Sosyal devlet, yoksullu�un kader olmad���n� yurt-
ta�lar�na anlatan ve gere�ini yapan devlettir.

Sosyal devlet, güçsüzlerin güçlüler kar��s�nda ör-
gütlendi�i ve devletin de bu örgütlemeyi destekledi�i 
devlettir...

Sosyal devlet, kay�td��� çal��may� önleyen devlettir.

Sosyal devlet, ailenin ve bireyin onurunu koruyan, 
onu toplumda sayg�n k�lan devlettir...

Sosyal devlet, “fakir fukara, garip gureba” edebiyat� 
yap�p, iktidar olduktan sonra kö�eyi dönenlerin devleti 
de�ildir.

Sosyal devlet, sendikalar�n eme�in ve emekçilerin 
haklar�na sahip ç�kan devlettir.

Sosyal devlet, yolsuzluklara kar�� yurtta�lar�n top-
lumsal tepki gösterdikleri devlettir.

Sosyal devlet, politikac�lar�n halka hesap vermeyi 
onurlu bir görev olarak kabul ettikleri devlettir.

Sosyal devlet, toplumsal bar���n anahtar�d�r. Sosyal 
devletin elbette ki bir maliyeti vard�r. Ama o maliyetin 
toplumsal faydas� çok yüksektir. Ya�ama sadece para 
aç�s�ndan bakan bir küreselci anlay���n sosyal devleti 
alg�lamas� kolay de�ildir. O nedenledir ki bu liberal 
yakla��m, devleti sosyal olmaktan olabildi�ince uzak 
tutmak istemektedir. Çünkü devlette olu�an kaynak-
lar� kendisi kullanmak istemektedir. Ama sendikalar�n 
ve örgütlenmenin güçlü oldu�u ülkelerde sosyal devlet 
varl���n� sürdürecektir. Ku�kusuz siyasal olarak sömü-
rü alan� haline gelmeden ve insan�n onuru korunarak... 
Bu nedenledir ki sosyal devleti olu�turmak da en çok 
sendikac�lara yak��an bir görevdir...

Sosyal devleti yaratmak ad�na çaba gösteren sendi-
kac�lara selam olsun...

36



Sosyal Devlet Anayasal Niteli�imizdir - Prof. Dr. Münir KUTLUATA

37

“Sosyal devlet bitti mi” �eklindeki genel bir 
soru, sorumluluklar�n�n s�n�rlar�, taraftarlar� 
ve kar��tlar� çok net olmayan sosyal devletin 

gelece�inin sallanmakta oldu�unu da ça�r��t�r�yor.

Sorunun cevab�n� ararken sosyal devletin küreselle�-
menin sonucu olarak yara ald���, piyasalar�n küresel etki 
alt�nda olmas� nedeni ile koruyucu-kollay�c� politikalar�n 
al�namad��� anlay���, olup bitenin iyi takip edilemedi�ini 
gösteriyor.

Küresel politikalar�n uygulay�c�lar� ister a��r� libera-
lizme ula�m�� olsun, isterse �imdi oldu�u gibi devletçi 
politikalar� uygulamak zorunda kals�nlar, kendi refah 
devleti anlay��lar�ndan vazgeçmiyorlar. Yani kendi sos-
yal devletleri bitmiyor.

Ya ne oluyor? Daha önce serbest piyasa ekonomisinin 
kurallar� ile devletin kollay�p-koruma zorunlulu�u ara-
s�nda s�n�rlar� geni�leyip daralan sosyal devlet kavram� 
küresel etki ve gerekçelerle daha dar bir anlam kal�b� içi-
ne sokulmaya çal���l�yor. Bu daha çok küresel rüzgarlar� 
estirenlerde de�il, bu rüzgarlara gönüllü olarak maruz 
kalanlarda görülüyor.

Biraz açmak gerekirse, daha önce özel te�ebbüsün 
talep etti�i serbestliklerle sosyal devletin sorumluluklar� 
bir �ekilde meczedilirken üretim ve ticaret alanlar� “öze-
li ve kamusu” ile yabanc� sermayeye devredilince ciddi 
bir sürtü�me ortaya ç�kmaktad�r. Sosyal sorumluluklar� 
gere�i kollay�c� düzenleme yapmak zorunda olan devlet, 
e�er üretim alanlar�n�n ve piyasalar�n yabanc�la�mas�n� 
kendi siyasileri eli ile yarat�r ise kendi elini-kolunu da 
ba�lam�� olmakta, sosyal niteli�ini kaybetmektedir. Zira 
devletin yapaca�� sosyal harcamalar do�rudan do�ruya 
küresel sermayenin istismar “matrah�n�” daraltmaktad�r.

Sosyal devlet sosyal sorunlar� sosyal politikalarla ön-
leyen ve gideren devlettir. Bu bak�mdan devletin uygu-
layaca�� sosyal politikalar�n yerli müte�ebbisin menfaati 
ile çeli�mesi hem devleti, hem müte�ebbisi ilgilendiren o 
yüzden de daha kolay çözülebilen bir sorundur. Devletin 
uygulayaca�� sosyal politikalar yabanc� sermayenin men-
faatleri ile çeli�ti�i zaman durum çok farkl�d�r.

Bu yüzden küresel sermayenin ülkesinde, ister a��r� 
liberal, ister dönemsel veya mevzii devletçi politika uy-
gulans�n sosyal devlet fonksiyonlar�n� ifa eden refah dev-

leti ya�amaktad�r. Üretim alanlar�n� ve piyasalar�n� teslim 
eden veya kapt�ranlarda ise sosyal devlet sallant�dad�r. 
Bu nedenle sosyal devletin bitip bitmedi�ine verilecek 
cevap hangi ülke için soruluyorsa o ülkenin milli devlet 
vasf�n�n korunup korunmad��� ile yak�ndan ilgilidir.

Bu durumu Türkiye’de daha net görebiliyoruz.

Sosyal devlet Türk Devleti’nin anayasal bir niteli�i-
dir. De�i�tirilemez maddeleri aras�nda ifade edildi�i için 
vazgeçilmez bir özelli�idir. Buna ra�men devletin sosyal 
devlet özelli�inin de anayasa garantisi alt�ndaki di�er 
özellikleri gibi tart���ld���n� görüyoruz.

Bu geli�melerde herkesin sosyal devletin ne oldu�u-
nu bilmesine kar��l�k sorumluluk ve hizmet s�n�rlar�n� 
net �ekilde bilememesinin de etkisi vard�r.

Sosyal devleti sosyal yard�mdan ibaret görenler için 
“kömür da��tan devlet” yeterli olabilir. Sosyal güvenlik-
ten ibaret görenler için de mesele basit say�labilir.

Üretim ve bölü�ümde herkesin asgari bir pay� olmas� 
gerekti�ini dü�ünenler için sosyal devlet sosyal yard�m 
ve sosyal güvenlikten daha ciddi anlamlar ta��r. Ki�i o za-
man çal��ma ve emeklilik hayat�na yönelik düzenlemeler 
ve sa�l�k sisteminin bugünkü i�leyi�i kadar yabanc�la�ma 
süreci sonunda yar�n ne olaca�� ile de ilgilenir.

Mesela bugün sa�l�k hizmetlerinin ucuz ve yeterli ol-
mas�n�n yabanc�la�an hastane zincirleri ile devam edip 
etmeyece�ini sorgulamaya ba�lar.

Son olarak sosyal devletin kimler taraf�ndan feda 
edilmek istendi�ine kimler taraf�ndan savunuldu�una, 
sosyal devleti korumak varl�k sebebi olan kurulu�lar�m�-
z�n ne yapt���na da bakmak gerekiyor.

Bu manada sendikalar�m�z�n ve özellikle i�çi sen-
dikalar�m�z�n ne yapt���, nelerle me�gul olu�u da çok 
önemlidir. Küresel sermaye ve küresel güçler konusun-
da kulaklar� delik oldu�u bilinen sendikalar�m�z�n ayn� 
güçlerin Türkiye’nin önüne koyduklar� ayr��t�rma proje-
lerini gözleri kapal� desteklemeleri üzerinde durulmaya 
de�er önemdedir.

Her �eyi talan edilen bir ülkenin sadece sosyal devlet 
niteli�ine sahip ç�kmaya çal��mak sonuç verir mi? Dü-
�ünmek laz�m! 

Sosyal Devlet Anayasal Niteli�imizdir
� Prof. Dr. Münir KUTLUATA / MHP Sakarya Milletvekili
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Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli ö�retim üyesi 
Prof. Dr. Korkut Boratav, ya�anan ekonomik 
krizden do�ru dersler ç�kar�l�r ve mücadele 

programlar� o do�rultuda olu�turulursa, halk s�n�fla-
r�n�n son otuz y�l boyunca kaybettikleri mevzilerinin 
geri al�nmas�n mümkün olaca��n� belirtti.

Prof. Dr. Korkut Boratav’�n, TÜRK-�� için haz�r-
lanan “Sosyal devlet bitti mi” dosyas� için haz�rlanan 
sorulara yan�tlar� a�a��dad�r: 

 1- Piyasan�n küreselle�mesi sürecinde devlet anla-
y��� ve yap�lar� da ciddi biçimde de�i�ime u�rad�. 
Devletin koruyucu-kollay�c� politikalar�ndan vaz-
geçilmesi ve kamu harcamalar�n�n azalt�lmas�n�n 
siyasal ve toplumsal sonuçlar� nelerdir? 

Bu de�i�imlerin ard�nda, uluslararas� sermayenin 
ve yerli ortaklar�n�n, emekçi s�n�fl ar�n uzun müca-
deleler sonunda elde ettikleri kazan�mlar�n tasfiyesini 
hedefleyen kapsaml� bir sald�r�s�n�n söz konusudur. 
Bu sald�r�n�n ikinci bir hedefi de, emperyalist sistemin 
çevresinde yer alan ulus-devletlerin ekonomik ba��m-
s�zl�k do�rultusundaki kazan�mlar�n�n da, “küresel-
le�me” ad� verilen süreç ve politikalar sonunda ad�m 
ad�m tarihe kar��mas�d�r. 

 2- Devletin ekonomik gücünün s�n�rland�r�lmas� dar 
ve sabit gelirli kesimler aç�s�ndan nas�l bir sonuç 
yaratt�? Sosyal devlet yerine ikame edilmek iste-
nen “sadaka ekonomisi” kavram�n� nas�l de�erlen-
diriyorsunuz? Bütün bu geli�meler sosyal devlet 
anlay���n�n de�i�ti�i anlam�na gelir mi?

Sosyal devlet, Bat�’n�n “refah devleti” düzenlemele-
rinin Türkiye’deki kar��l���d�r. Sosyal devletin hareket 
noktas�, bölü�üm ili�kilerinin piyasaya teslim edilme-
sinin reddedilmesidir. Zira, piyasa mekanizmas�na, 
bireylerin e�it a��rl��� de�il, paran�n gücü egemendir. 
Gelir ve servet e�itsizliklerine dayal� kapitalist bir eko-

nomide, piyasan�n s�n�rs�z serbestli�i vah�i kapitalizmi-
nin ko�ullar�n� tekrar üretir. Toplumlar�n ço�unlu�u-
nu olu�turan halk s�n�flar� bu ortama raz� olmad�klar� 
için refah devleti / sosyal devlet, bölü�üm ili�kilerinde 
emek lehine iyile�tirmeler getirir ve “kamu hizmeti” 
olarak adland�r�lan baz� sektörlerde kaynak tahsisinin 
ve hizmetlerden yararlanman�n piyasa taraf�ndan be-
lirlenmesine son verir. Emekçi katmanlar, emekçi ve 
yurtta� kimlikleriyle toplumun yaratt��� nimetlerden 
pay alma hakk�na sahiptirler. “Sadaka ekonomisi”nde 
ise emekçilere hak ettiklerini vermek söz konusu de�il-
dir. Muhtaç olanlara, fakir-fukaraya (çe�itli hay�rsever 
dernek ve bireyler, cemaatler arac�l���yla) yard�mlar 
ihsan edilir. Sosyal devlet düzenlemelerinde vatanda�, 
emekçi hakk�n� talep eder. Sadaka ekonomisinden 
yararlananlar�n ise, boyunlar�n�n bükük kalmas�; yar-
d�msever ki�iye, derne�e, cemaat toplulu�una medyun 
olmas� beklenir. �lk durumda ba��ms�z, özgür, hakla-
r�n� arayan, onun için ba�kalar�yla dayan��ma içinde 
mücadele eden yurtta�lar vard�r. �kinci durumda ise, 
kendisini besleyenlere �ükran eden, onlara ba��ml� 
“garibanlar” söz konusudur. 

 3- Ya�anan ekonomik kriz ile birlikte artan devlet 
müdahaleleri, sosyal devlet anlay���n�n yeni önem 
kazand��� sonucunu yarat�r m�? 

Kriz, piyasa ili�kilerinin ba��bo� hale getirilmesi sü-
recinin en ileri gitti�i alanda, finansal sistemde patlak 
vermi�tir. Refah devleti düzenlemelerinin en az a��n-
d��� Bat� ekonomilerinde (örne�in �ngiltere hariç Bat� 
ve Kuzey Avrupa’da) toparlanma daha h�zl� gerçekle�-
mektedir. Halk s�n�flar� do�ru dersleri ç�kar�r ve mü-
cadele programlar�n� o do�rultuda olu�tururlarsa, son 
otuz y�l boyunca kaybettikleri mevzilerin geri al�nmas� 
mümkün olacakt�r. Aksi halde, egemen s�n�flar krizin 
sorumlulu�unu üstlenmeyecekler ve ortam sakinle�in-
ce, çok küçük ve göstermelik rötu�lardan sonra eski 
düzene döneceklerdir.

Sosyal Devlet Bölü�üm �li�kilerinde 
Emek Lehine �yile�tirmeler Getirir

� Prof. Dr. Korkut BORATAV
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Sosyal Devlet Nereye Gidiyor?

1980’li y�llar asl�nda de�i�imin ilk i�aretlerinin ortaya 
ç�kt��� y�llard�r. Özellikle sosyal siyaset ve ekonomi politik 
konular�n� tart��anlar�n yo�un olarak neo-liberalizm mese-
lesini gündeme ta��d�klar� aç�k bir �ekilde görülmeye ba�-
lanm��t�r. Fakat “f�rt�nan�n kopmas�n�”, neo-liberalizmin 
neredeyse bütün yerkürede yükseli�ine �ahit olmak için, 
1990’l� y�llar�n gelmesini beklemek gerekiyordu.

Neo-liberalizm ilk defa 1990’l� y�llardan itibaren dü-
�ünsel paradigman�n en önemli unsurlar�ndan biri haline 
gelmi�tir. Bu yükseli�in nedenleri nelerdir? �nsanl�k neden 
birden bire sosyal devletten uzakla�maya ba�lad�? Hatta 
daha önemli bir soru var, büyük ölçüde sadece entelek-
tüel çevrelerde de�il, sivil toplum içinde de me�ruiyetini 
kaybetmi� ancak s�n�rl� bir çerçevede taraftar bulabilen li-
beralizm, nas�l oldu da kendisini “neo-liberalizm” olarak 
yeniden gündeme ta��yabildi?

Bu ve benzeri sorular� ne sosyal devlet paradigmas�n�n 
içerisinden kalkarak cevapland�rmak yeterli olacakt�r, ne de 
sadece neo-liberalizmin kendi içerisinden üretti�i cevaplar-
la tart��mak ayd�nlat�c� veya verimli olacakt�r. Yeni bir bak�� 
aç�s�na, yeni bir aç�klay�c� paradigmaya ihtiyaç vard�r.

Bu meseleleri ele alanlar�n oldukça s�k müracaat ettik-
leri yakla��mlar�n yukar�da yetersizli�ini vurgulad���m�z 
iki noktada topland���n� tahmin edebiliriz. Fakat unutul-
mamas� gereken bir husus daha var ki, o da sosyal devlet 
meselesini ele alanlar�n ço�unun, sosyal devleti sadece 
kapitalist ili�kiler içerisinde s�n�flar aras�ndaki uzla�ma 
zemini olarak görme e�ilimleridir. K�smen do�ru olan bu 
tespitin bütünüyle tek ba��na meseleyi izah etmekte yeter-
siz kalaca��n� öncelikle belirtmeliyiz..

Meseleyi ele alaca��m�z perspektif birincisi devlet ve 
toplum ili�kileriyle ilgilidir. Devlet ve toplum ili�kileri ka-
pitalizm öncesinde de muhtemelen kapitalizm sonras�nda 
da var olan, olacak olan ve kendi içerisinde evrimle di-
namiklerini üreten bir ili�ki biçimidir. Saf olarak bakt���-
m�z zaman devlet, bir toplumun siyasal organizasyonunu, 
siyasal hukukunu, bir ba�ka ifadeyle toplumsal ili�kilere 
yönelik bir siyasal bar�� atmosferini temsil eden kurum-
dur. Devletin d��ar�da, yani s�n�rlar�n�n ötesinde sava�la 
akla gelmi� olmas�na kar��n, içeride bar��� temsil etmesi bir 
tenakuz olmaktan ziyade tam anlam�yla devletin birbirini 
bütünleyen boyutlar�d�r.

Devletin di�er bir yönü, ekonomik ve toplumsal örgüt-
lenmeyi gerçekle�tiren siyasal aktör olmas�d�r. Bu tan�m, 
bütün devlet sistemlerinin ilkelinden modernine kadar 
uzanan fonksiyonlar�n� i�aret etmektedir. Devlet, pazar� 

güvence alt�na alan, dolay�s�yla güvenlik içerisinde sürdü-
rülebilecek bir üretimi gerçekle�tirmeyi önemli fonksiyon-
lar�ndan biri haline getiren bir kurumdur.

Devletin bir ba�ka i�levi de �üphesiz toplumla ili�kile-
ri ba�lam�nda toplumun varl���n� ve ba��ms�zl���n� temsil 
etmesidir. Belki de modern devletlerin en çok üzerinde 
mücadele ettikleri yönlerinden birisinin bu oldu�unu ha-
t�rlatmakla birlikte, eski devlet biçimlerinin göreli olarak 
bu hususta, daha geride kald���n� dü�ünürüz. Devlet kuru-
munu eski yönetim biçimleriyle özde� gören anlay��lar�n 
bundaki etkisini dikkate almak gerekecektir.

Devlet ve toplum ili�kileri bak�m�ndan nihai olarak 
üzerinde duraca��m�z husus, devletin sosyal fonksiyon-
lar�d�r. Gelenekselden, moderne bütün devletler di�er 
fonksiyonlar�na i�lerlik kazand�rmak için, asgari düzeyde 
de olsa üzerinde hükümran olduklar� insanlar�n “sosyal 
meseleleri”yle belli bir �ekilde ilgilenmek zorundad�rlar. 
��te bu ilgi, ba�l� ba��na devletin, kendi içerisinde geli�im 
çizgisini i�aret eden önemli bir özelliktir. Alt�n� önemli 
çizmek iste�imiz hususu �öyle aç�klayabiliriz: Devlet top-
luma kar�� olan sorumlulu�unu, üzerinde siyasal hukuk 
olu�turdu�u insanlara kar�� onlar�n hayatta kalmalar�n� 
garanti edecek asgari dayan��ma zeminlerini olu�turarak, 
hem kendi me�ruiyetini toplumsalla�t�r�r, hem de di�er 
fonksiyonlar�n� etkin bir �ekilde gerçekle�tirmek üzere 
halk�n sosyal refah�n�n geli�mesini gözetmek durumunda 
hareket eder. Bu husus, sosyal devlet meselesini devletin 
evriminin bir sonucu olarak gören yakla��ma i�aret et-
mektedir. Dikkat edilirse, her devletin içerisinde kurum-
sal ili�kiler çerçevesinde yürüyen bir siyasal ve toplumsal 
dinamizm olarak, devletle toplum aras�ndaki ili�kilerden 
beslenen bir geli�me vard�r. Bu geli�me sosyal devleti, dev-
letin kurumsal yap�s�yla ba�lant�l� bir �ekilde ele almay� 
gerektirmektedir.

Sosyal Devlet Sorunu

Sosyal devlet meselesini a�a��daki önermeler çerçeve-
sinde irdeleyece�iz:

Devlet ve toplum aras�ndaki ili�kiler, toplumsal varl���n 
içerisinde her zaman bulundu�unu varsayd���m�z ço�ulcu 
yap�lar�n kar��l�kl� etkile�imlerinin sonucunda geli�ebilir.

Toplum dedi�imiz varl�k alan� sadece tabakalar, s�n�f-
lar, cemaatler, etnisiteler, dinsel topluluklar vb gibi somut 
sosyal gruplardan olu�maz. Ayn� zamanda toplumsal var-
l�k içerisinde çe�itli fonksiyonlar etraf�nda örgütlenmi� 
kurumlar ve bu kurumlarla ba�lant�l� toplumsal örgüt-
lenme biçimlerini de kapsar. Dolay�s�yla toplumdaki de-

Sosyal Devletin Gelece�i
� Prof. Dr. Vedat B�LG�N / TÜRK-�� Genel Ba�kan Dan��man�



dosya
sosyal devlet bitti mi?sosyal devlet bitti mi?

�i�meler yukar�da bahsetti�imiz toplumsal gruplarla ilgili 
de�il, ayn� zamanda bu örgütsel yap�lar aras�ndaki ili�ki 
biçimlerine de ba�l�d�r.

Toplumsal de�i�me e�ilimlerinin beslendi�i di�er bir 
alan, ekonomik ve teknolojik alanda meydana gelen yeni-
liklerdir. Yukar�da ifade etti�imiz gibi, teknolojik ve eko-
nomik de�i�meler devletin biçimini veya devletle ilgili po-
litikalar� de�i�tiren önemli bir parametre olarak görülmek 
durumundad�r.

�nsan�n oldu�u her yerde bütün belirleyiciliklerin üze-
rinde etkili olan dü�ünce biçimlerinin geli�mesinde ve 
ideolojilerden bahsetmeden herhangi bir de�i�meyi aç�kla-
mak mümkün de�ildir. Dolay�s�yla sosyal devlet meselesi-
ni yeni fikirler ve ideolojilerin buradaki rolü çerçevesinde 
de�erlendirmek durumunday�z. Diyebiliriz ki, her devlet 
biçiminin de�i�imi veya devlette hakim olan politika yap-
ma tarzlar�n� ifade eden politik süreçlerin de�i�iminde en 
önemli kaynaklar�ndan birisi, dü�ünce yap�lar�nda ortaya 
ç�kan yeniliklerdir.

Bu gün yerkürede etkileri her noktada hissedilen bir 
de�i�im ya�anmaktad�r. Bu sebeple sosyal devletin de�i-
�imiyle küreselle�menin ideolojik ve sosyal kadrolar ara-
s�ndaki ili�kiyi gözden uzak tutmamak gerekecektir. Bir 
ba�ka ifadeyle, sosyal devletle ilgili sorunlar�n ortaya ç�k-
mas�, büyük ölçüde dünya sisteminde ya�anan küreselle�-
me dalgas�yla ba�lant�l� olarak aç�klanabilir.

Sosyal Devletin Dü�manlar� Kim?

Bu soruyu ele al�rken vurgulamam�z gereken nokta, 
sosyal devlet siyasetini olu�turan konsensüsün nas�l de�i�-
ti�iyle ilgili yeni bir problemi tespit etmeyi amaçlamak-
tad�r. Sosyal devletin kimler taraf�ndan istenildi�i, kimler 
taraf�ndan istenilmedi�i bu gün aç�kça ortadad�r. Sosyal 
devleti isteyenlerin aras�nda ba�ta i�çiler, memurlar, kü-
çük ve orta ölçekli i�letme sahipleri k�saca dayan��ma ha-
linde, devlet siyasetiyle temin edilmi� bir güvenlik zemi-
ninde varl�klar�n� geli�tirebilecek olan sosyal kesimlerdir. 
Bu gruplar kendi aralar�ndaki sosyal dayan��may�, devletle 
dayan��maya dönü�türen sosyal politikalarla, yakla��k bir 
yüzy�l süren refah devleti politikalar�yla birlikte ya�am��-
lard�r. Bu sebeple refah devletinin üretti�i mutluluk, onla-
r�n sosyal devleti savunmalar�n� en önemli ve anla��labilir 
gerekçesidir.

Burada sosyal devlet kavram�n�n yan� s�ra refah devleti 
kavram�na geçi� yapmam�z tesadüfi de�ildir. Bilindi�i gibi 
sosyal devlet uygulamalar� bat�l� toplumlarda, Avrupa’dan 
Amerika’ya kadar uzanan geni� bir co�rafyada “refah dev-
letini” üretmi�tir. Sosyal devletin refah devletini üretmesi 
sadece toplumsal ve ekonomik geli�meyle s�n�rl� bir olay 
olmay�p ayn� zamanda devletin toplumla olan ili�kilerinin 
daha ileri bir seviyeye ç�kmas�n� gösteren bir olay olarak 
da yorumlanabilir.

Peki sosyal devleti isteyenler, sosyal devleti savunan-
lar sadece yukar�da sayd���m�z gruplar m�d�r? Elbetteki 
bunlara ilave olarak söylenmesi gereken bir dizi kurumsal 

yap�dan ve kurumsal yap�ya ba�l� örgütlenme biçimlerin-
den söz etmemiz gerekecektir; sendikalar, sosyal güven-
lik kurulu�lar�, sosyal fonlar, sosyal sa�l�k kurulu�lar� ve 
sosyal fonlar�n ekonomiye aktar�lmas�yla olu�turulan dev 
ekonomik kurumlar vb.

Görüldü�ü gibi sosyal devletin kadrolar� sadece koru-
ma ihtiyac�nda olan insanlar de�il, o koruma ihtiyac�na 
cevap vermek üzere olu�turulan kurumsal yap�lar�n ya-
ratt��� ekonomik örgütlenmelere kadar uzanmaktad�r. Bu 
yap�lar, bir anlamda sosyal politika araçlar�yla, ekonomik 
geli�meyi yönlendiren sosyal devletin, nas�l giderek refah 
devleti üretti�inin ifadesi olarak da görülebilir.

Sosyal devletin yan�nda ya da içinde olu�mu� unsur-
lar� gördükten sonra, sosyal devletin dü�manlar�n� nas�l 
tan�mlayabiliriz? Burada hat�rlanmas� gereken, sosyal dev-
letin neo-liberal ideoloji �eklinde ortaya ç�kan ideolojik 
dü�manlar�n�n dayand��� toplumsal ve ekonomik zemin-
lerdir. Bu zeminin en önemli aktörlerinden birisi �üphesiz 
tekelci sermaye gruplar�d�r.

Tekelci sermaye gruplar�n�n rasyonel olmayan ekono-
mik kaynak kullan�m politikalar�n� de�i�tirmeden giderek 
uluslararas� sistem içerisinde yaratt�klar� dengesizlikler 
ve e�itsizliklerden güç alarak toplumsal ili�kileri yeniden 
düzenleme arzular�, neo-liberalizmin en önemli motivas-
yonunu olu�turmaktad�r. Bu ba�lamda üzerinde mutlaka 
durulmas� gereken husus, tekelci kapitalizmin yeni tekno-
lojilerin, örgütlenme imkanlar�yla çeli�en ideolojik yakla-
��m�n�n giderek dünyada müessiriyet kazanmas�d�r.

Sosyal devleti yok etmek isteyen unsurlar aras�nda, 
çok uluslu �irketlerin bulundu�unu söylemeden geçmek 
önemli bir eksiklik say�lmal�d�r. Çok uluslu �irketlerin de 
büyük ölçüde dünya çap�nda tekelleri oldu�unu biliyoruz. 
Fakat ülke içi tekel yap�lar�yla çok uluslu tekel yap�lar�n� 
ifade eden �irketleri birbirinden ay�rmak gerekmektedir. 
Çünkü çok uluslu tekel fonksiyonlar� sadece belli ülkeler 
içerisindeki ekonomik faktörlerin e�itsiz da��l�m�, sermaye 
birikim modellerinin krize aç�k olmas� ya da ülke d���na 
de�er aktar�lmas� gibi sorunlar� kapsamamaktad�r. Bunla-
r�n yan� s�ra, belki de daha tahrip edici bir etki yaratarak, 
çok uluslu �irketler bütün yer kürede, faaliyette bulunduk-
lar� bütün alanlarda, b�rak�n�z bat�daki refah devleti hali-
ne dönü�mü� sosyal devlet kapsam�ndaki fonksiyonlar�n�, 
devletin asgari sosyal fonksiyonlar�na bile tahammül et-
meyerek, tamamen anti-sosyal politikalar önermekte veya 
bunlar� dünyan�n büyük bir co�rafyas�nda neo-liberalizm 
ad� alt�nda uygulatmaya çal��maktad�rlar.

Sosyal devletin dü�manlar� aras�nda ba�lang�çta kolay-
ca fark edilmeyen, dikkatle bak�l�nca görülen bir grupta 
�üphesiz neo-liberal ayd�nlar veya elitler toplulu�udur. 
Tahmin edilebilece�i gibi bu unsurlar, do�rudan do�ruya 
ne tekelci sermayenin hissedarlar�, ne de “küresel soygu-
nu” yürüten çok uluslu �irketlerin kapitalistleridir. Bun-
lar�n büyük bir ço�unlu�u çok uluslu �irketlerin reklam, 
tan�t�m, görsel medya vb sektörlerinde i� yapan onlara hiz-
met üreten, dolay�s�yla onlar�n yerküre üzerinde yürüttü-
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�ü evrensel soygunu me�rula�t�rma, kamuoyu olu�turma, 
tan�t�m etkisi yapma vb faaliyetlerine kat�lan unsurlard�r. 
Bu gruplar sadece ç�karlar� için de�il, ideolojik olarak be-
nimsedikleri için de devletin sosyal fonksiyonlar�na itiraz 
etmektedirler. Bunlar�n söylediklerini “konumlar�ndan” 
dolay� anlamak mümkündür; fakat özellikle bu kategori-
de yer alan organik olarak ne tekelci �irketlerle ne de çok 
uluslu �irketlerle ba�lar� olmayan bir ayd�n kategorisinden 
daha söz etmek gerekir ki, onlar�n sosyal devlet dü�manl�-
�� büyük ölçüde neo-liberalizm “alg�lamas�yla” ilgilidir. Bu 
unsurlar toplumsal hayat�n zenginli�ini, ço�ulculu�un ya-
ratt��� demokratik dinamizmin kar��s�nda liberal toplum 
projesini geri ve insanl�k için eskimi� bir proje oldu�unu 
anlayacak bir paradigmaya sahip olmad�klar� için neo-li-
beral bu rüzgar�n k�r�nt�lar�yla idare eden, dolay�s�yla ona 
ba�l�l�k duyan insanlardan olu�maktad�r. Burada �a��lacak 
çok fazla bir �ey yoktur, her toplumda ideolojilerin dalga-
land���, paradigma de�i�melerinin ya�and���, hele bunlar�n 
küresel ölçekte etkilerinin ortaya ç�kt��� yap�larda bu tür 
insanlara, “saf dil” tutumlara rastlamak mümkündür. Bu-
rada esas olarak neo-liberalizmin ideolojik bak�mdan ileri 
sürdü�ü önermelerin yayg�nl�k kazanmas� ve popüler hale 
gelmi� olmas�n�n etkisine dikkat çekmek gere�i vard�r.

Sosyal Devlet Nereye Gidiyor?

Bugün sosyal devletin neyi ba�ard���n�, neyi ba�ara-
mad���n� biliyoruz. Sosyal devletin ba�ard�klar� teker te-
ker saymakla bitmeyece�i gibi esasen bu �ekilde de sosyal 
devleti anlamak yetersiz kalacakt�r. Bu bak�mdan sosyal 
devletin ba�ard�klar�n� analitik olarak ortaya koymam�z 
gerekmektedir.

Bunlardan birincisi, sosyal devletin refah� toplumsal-
la�t�rmas�d�r diyebiliriz. 19. yüzy�l boyunca iki kutuplu 
olan toplumsal yap�, sosyal devlet uygulamalar�yla birlikte 
toplumsal ço�ulculu�a paralel bir �ekilde oldu�u kadar, 
toplumsal ço�ulculu�u zenginle�tirip derinle�tirecek �e-
kilde de refah� yayg�nla�t�rm��t�r. Refah�n yayg�nla�ma-
s� s�n�fsal farkl�l�klara dayal� 19. yüzy�l bat� toplumlar�n� 
aç�k, sivil alan� geli�en, orta s�n�flar� güçlü yeni bir yap�ya 
dönü�türmü�tür.

�kincisi, sosyal devletin toplumun bütün s�n�f ve kate-
gorilerini “yar�n endi�esinden” uzak dolay�s�yla korkusuz 
bir �ekilde gelece�e haz�rlanan ve gelece�i kurmaya kat�lan 
özgür bir sivil toplum haline getirmi�tir. Bat� demokrasi-
lerinde esas dinamik geli�menin kaynaklar�ndan birisinin 
sosyal devletin insanlara sa�lad��� bu yar�n endi�esinden 
uzak bir toplumsal tahayyüldür. Esasen bat�da özgürlükle-
rin bu zeminden güç alarak geli�ti�ini dü�ünürsek, bu gün 
liberal özgürlükler diye neo-liberallerin yüceltmeye çal��-
t��� kavramlar�n asl�nda kapitalin “serbestiyetinden de�il”, 
sosyal devletin özgürlük yarat�c� karakterinde beslenip ge-
li�ti�ini anlayabiliriz.

Üçüncü bir husus ise, bireyselle�me ve bireyin özgür-
le�mesiyle ilgilidir. Sosyal devletin belki de gözden uzak 
tutulan en önemli ba�ar�lar�ndan birisi, bireyi topluma ve 

devlete kar�� koruyacak ara mekanizmalar� yaratm�� olma-
s�d�r. Bu ifade, bizim ayn� zamanda bireysel özgürlükleri 
sosyal devlete borçlu oldu�umuzu gösterir. En az�ndan 
unutmamam�z gereken, sosyal devlet uygulamalar� olmak-
s�z�n özgürlüklerin bu günkü düzeyine gelmesinin nerede 
ise mümkün olmayaca�� konusudur. Bu bak�mdan sosyal 
devletin ele�tirisini yapanlar�n, bireysel özgürlüklerden 
kalkarak, bireysel özgürlükleri sosyal devletin kar��s�na 
koymalar� esas itibariyle anlaml� de�ildir.

Dördüncüsü, sosyal devlet uygulamalar�n�n belki de 
gizli ve derinde yatan çok önemli neticelerinden birisi e�i-
timin yayg�nla�t�r�lmas� ve bütün sosyal s�n�flar� ku�atacak 
�ekilde toplumsal hareketlili�i besleyen bir süreç haline 
gelmesidir. E�itimin bu düzeyde örgütlenip i�lemeye ba�-
lamas�, toplumun bütün tabakalar�na yay�lm�� olan farkl� 
düzeydeki insan kalitelerini toplumsal olarak sektörlerin 
ihtiyaçlar�na cevap verebilecek düzeye gelmelerine f�rsat 
vermi�tir. F�rsat e�itli�i kavram�, e�itimdeki yarat�c�l�k-
larla birle�ince bilgi ve teknoloji a��rl�kl� yeni toplumsal 
yap�lar�n yükselmesi art�k tesadüfi bir geli�me olmaktan 
ç�kacakt�r.

Be�inci husus, bat�da demokrasinin geli�mesi, sosyal 
devlet ve demokratik devletin birlikte refah devletini üret-
mi� olmas�d�r. Demokrasinin bat�da kapitalistlerin arzular� 
sonucunda geli�ti�ini ve bu sebeple kapitalizmin yaratt��� 
bir �ey oldu�unu söylemeyen kimse inand�r�c� olamaz. De-
mokrasi ve sosyal devlet kapitalist ili�kileri de�i�tirerek, 
kapitalist ili�kilere ra�men geli�mi�tir. Bu dönü�türme i�i 
daha do�rusu demokrasinin imkanlar�yla s�n�rl� kalm��t�r. 
O halde diyebiliriz ki, demokrasi ve sosyal devlet birbiri-
ni besleyen süreçler olarak geli�tikçe, kapitalist unsurla-
r�n devlet üzerindeki a��rl��� geri çekilmi�, devlet giderek 
sosyalle�mi�tir. Bu ba�lamda neo-liberalizmin devletin ye-
niden kapitalist ili�kilere göre biçimlendirilmesi talepleri 
anlaml� olmaktad�r.

Yukar�da ifade etmeye çal��t���m�z hususlar asl�nda 
sosyal devlet uygulamalar�n�n nas�l bir yeni yap� in�a et-
ti�inin ad�m ad�m göstergeleri durumundad�r. Fakat her 
toplumsal yap�da oldu�u gibi, sosyal devlet uygulamala-
r�n�n yukar�da i�aret etti�imiz neticelerinin ortaya ç�kt��� 
toplumlarda da, toplumun di�er sektörleri içerisindeki ge-
li�meler bütünüyle ortadan kalkmam��t�r, onlarda kendi 
dinamiklerini ifade edecek ortamlara sahip olmu�lard�r. 
Burada üzerinde durulmas� gereken husus, sosyal devletin 
orta s�n�fla�may� yaratan ba�ar�s�n�n kar��s�nda kapitaliz-
min ortadan kalkmad��� gibi, kendisini uluslararas�la�t�ra-
rak yeni dinamizmler yakalamas� hususudur. Bir anlamda 
bat�l� kapitalist unsurlar sosyal devletle bir bar�� yaparak 
içeride ortaya ç�kan toplumsal geli�meyle sa�lad�klar� kon-
sensüsün verdi�i gücü d��ar�ya yans�tarak, d��ar�da adeta 
kurals�z bir �ekilde yeni f�rsatlar pe�inde ko�mu�lard�r. 
Öyleyse diyebiliriz ki, sosyal devletin toplumsal zenginlik-
lerin üretilmesine yapt��� katk�, kapitalizmin uluslararas� 
ölçekte yeni bir ili�kiler konsepti yarat�p mutlak egemen-
lik kurmak amac�yla yeni bir sisteme yönelinilceye kadar 
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devam etmi�tir. Gelinen noktada sosyal devletin yaratt��� 
konsensüsün bozulmas�na da neden olan, bir ba�ka ifadey-
le neo-liberal ideolojinin sald�r�ya geçece�i zamana kadar 
ba�ar�l� görülen, sosyal devlet art�k bu ortamda bir dönüm 
noktas�na gelmi�tir.

Bu gün ortaya ç�kan de�i�me e�ilimlerini �öyle tespit 
edebiliriz: Sosyal devletin yaratt��� e�itim, bilgi üretimi ve 
teknolojik yenilenme f�rsatlar�n� uluslararas� sistemi yeni-
den kuracak bir seviyeye ta��d��� andan itibaren, tekelci 
kapitalizm, kapitalist toplumun sosyal devletine oldu�u 
kadar “rekabetçi piyasa unsurlar�na” da sava� açmak duru-
munda kalm��t�r. Küreselle�me ad� verilen süreç yaratt��� 
f�rsatlar�n yan� s�ra, küreselle�me ideolojisinin aktörleri 
olan tekelci uluslararas� �irketler, tekelci finans kapital 
ve yay�lmac� devlet politikalar�yla ittifak ederek içerideki, 
sadece sosyal devlet kavram�na de�il, o kavram� yaratan 
demokrasiye kar�� da ciddi bir tehdit olu�turmaya ba�la-
m��t�r.

1990’lardan itibaren Sovyet Bloku’nun tasfiye olmas�, 
sosyal devletin dü�manlar�na iki bak�mdan yeni avantajlar 
sa�lam��t�r. Bir defa ideolojik olarak sosyalizmin popülari-
tesine kar�� demokratik konsensüs içerisinde sosyal devle-
tin verdi�i cevab� gereksiz k�lm��t�r. Di�er taraftan, ulus-
lararas� yay�lma stratejisi olarak benimsenen küreselle�me 
ideolojisinin, küreselle�tirici gücünü kuvvetlendirmi�tir. 
Böylece denilebilir ki, küreselle�me süreci sosyal devlete 
kar�� olu�turulan ideolojik ve politik sald�r�n�n en önemli 
gerekçelerinden birisi haline gelmi�tir.

1980’l� y�llardan itibaren uygulamaya konulan ama 
esas etkileri 1990’larda ortaya ç�kan neo-liberal politika-
lar�n topland��� belli ba�l� alanlar� tespit etmeye çal���r-
sak, bunlardan birincisi, özelle�tirme politikalar�, ikincisi, 
finans kapitalin önündeki milli engellerin kald�r�lmas�, 
üçüncüsü ise, kalk�nma ve sanayile�me politikalar�n�n, 
“kontrol alt�na al�nan” ülkeler taraf�ndan uygulanmas�n�n 
önüne geçilmesidir.

Özet olarak, neo-liberalizmin özelle�tirme politikalar� 
tekelci sermayenin ya önündeki rekabet engellerini ortadan 
kald�rmak için uygulanm��t�r, ya da bat� d��� ülkelerdeki 
kalk�nma çabalar�n�n arac� olarak geli�tirilen kurulu�lar�n 
ele geçirilerek iç piyasalar�n kontrol alt�na al�nmas� için 
kullan�lm��t�r. Her iki halde de özelle�tirme politikalar� 
ekonomik bak�mdan toplumsal rasyoneli olmayan, özel-
likle bat� d��� toplumlar aç�s�ndan ise tamamen yeni sö-
mürgecili�e imkan veren politikalar haline dönü�mü�tür.

Finans kapitalin önündeki ulusal engellerin kald�r�l-
mas� milliyetçilik ideolojilerine sava� aç�larak ülkelerin 
kalk�nma aray��lar�n� dahi hedef haline getirmesi, bat� ba-
��ml� bir çok ülkede ekonomilerin derin krizlere girmesi-
ne, borçlar�n daha fazla artmas�na, yoksullu�un yayg�nla�-
mas�na k�saca küresel soygunun daha da kuvvetlenmesine 
yol açm��t�r. Bu durumda sosyal devletin kar��t�n� olu�-
turdu�unu söyledi�imiz güçlerin devlet kar��s�ndaki ko-
numlar� onlar�n yeni politikalar önermelerini gerektirecek 
kadar de�i�mi�tir. Art�k toplumsal ili�kilerde müzakere 

sürecini veya dolay�s�yla müzakerenin aktörleri olan sen-
dikalar� yetersiz bulup, onlar�n yerine kendi olu�turdukla-
r� mekanizmalar� ikame etmek istemektedirler. Sosyal gü-
venlik kurumlar�ndan, sosyal fonlara kadar, sosyal devlet 
politikalar�n�n üretti�i bütün yap�lar� ya tasfiye edip, ya da 
özelle�tirme ad� alt�nda ele geçirerek küçük ve orta i�let-
meleri etkisiz k�lacak tekel yap�s�n� sosyal devletin yerine 
ikame etmek istemektedirler.

Bu gün art�k sendikalar, vak�flar, sosyal fonlar, gönüllü 
kurulu�lardan olu�an üçüncü sektörün etkisizle�tirilmesi-
dir söz konusu olan. Bu kurulu�lar ise, sosyal devlet kar��t� 
unsurlar�n politikalar�n� ele�tirmekten öteye yeni bir siya-
set önerememi� olman�n s�k�nt�s�yla kar�� kar��yad�rlar. Bu 
bak�mdan en önemli sorunun neo-liberalizmin ideolojik 
ö�elerinin hegemonik olarak kamuoyunda b�rakt��� etkide 
yatt���n� söyleyebiliriz.

Sosyal devleti savunan unsurlar�n beslendi�i ideolojik 
ve politik kaynaklar bu günkü konjonktürü aç�klamada 
kaybettikleri ideolojik üstünlükten dolay� zor bir dönem-
den geçiyorlar. Fakat burada unutulmamas� gereken �ey 
�udur ki, neo-liberalizmin bu günkü ideolojik tahakkümü 
onun sorun çözme kabiliyetsizli�ini örtebilecek güçte de-
�ildir.

Demokrasi ve Yeni Bir Dünya

Sosyal devletin ideolojik ve politik kaynaklar�na bakt�-
��m�z zaman üç önemli unsurdan söz edildi�ini görürüz. 
Bunlardan birisi bilindi�i üzere Alman sosyal demokrat 
dü�ünür Bernstein’in Marxizme kar�� ortaya koydu�u 
ele�tirel tav�rd�r. �kincisi, büyük ekonomik krizle birlikte 
önerdi�i politikalar sadece ekonomik krizden ç�k�� poli-
tikalar� olmakla kalmay�p, yeni bir toplumsal ekonomik 
geli�me modeli yaratan Keynes’in etkisidir. Üçüncüsü ise, 
do�rudan do�ruya uygulamayla ilgili sosyal politikalard�r. 
Bunlarsa �ngiliz Beverich ve Frans�z sosyal politika uygula-
malar�d�r. �üphesiz bütün bu fikir ve politikalar�n geli�ti�i 
zemin demokrasidir. Devleti sosyalle�tirende, ekonomiyi 
toplumsal kat�l�ma açan da, bireyi özgürle�tiren de de-
mokrasi olmu�tur.

Bugün sosyal devletin a��lmas�yla birlikte en büyük 
tehdit demokrasiye yönelmi� bulunmaktad�r. Küresel soy-
gunu yürüten uluslararas� �irketler, ulusal ekonomileri 
kontrol alt�na alan tekeller bu gün demokrasileri tehdit 
etmektedirler. Bu bak�mdan yeni bir neo-liberalizme kar�� 
neo-sosyal devletin ç�k�� noktas�, devlet, toplum ve birey 
aras�ndaki ili�kileri yeniden düzenleyecek olan daha etkin 
ve kat�l�m düzeyleri daha fazla toplumsalla�t�r�lm�� bir de-
mokrasiden yükselecektir.

Bugün kar�� kar��ya kald���m�z bu sorunun en önemli 
unsurlar�ndan birisi, bat� d��� toplumlardaki milliyetçilik, 
kalk�nma ve demokratikle�me süreçlerini iç içele�mesi 
meselesidir. E�er bu ülkeler milliyetçilikleriyle küresel 
soygunu önleyip ona kar�� benzer ülkeler aras�ndaki da-
yan��malarla yeni zeminler olu�turabilirlerse; e�er bu ül-
keler kalk�nmalar�n� yeni sanayi teknolojilerinin sundu�u 
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imkanlara dayand�rarak ba�arabilirlerse; ve yine e�er bu 
ülkeler her türlü etnik veya dinsel bölünmü�lü�ü a�an de-
mokratik kat�l�m� yayg�nla�t�racak bir siyasal örgütlenme 
anlay���nda ba�ar�l� olurlarsa yeni sosyal devletin çevreden 
merkeze, merkezden çevreye do�ru geli�ebilmesi için �art-
lar haz�rlanm��t�r diyebiliriz.

Neo-liberalizmin çözemedi�i sorunlar artt�kça yeni bir 
konsensüs ve yeni bir sosyal devlete duyulan ihtiyaç daha 
da belirgin hale gelecektir. Neo-liberalizmin çözemedi�i 
sorunlar� �u �ekilde s�ralayabiliriz:

Bugün dünyan�n tabiat varl�klar� daha fazla kar elde 
etmek için insanl���n gelece�i hiçe say�larak h�zla yok edil-
mektedir. Kapitalist kar mant���yla i�leyen ve kurals�z hale 
gelen neo-liberal anlay��lar çevre sorunlar�n�n bir felakete 
dönü�mesini önlemek mümkün de�ildir.

Bugün yer kürede geli�mi� ülkelerle, geli�memi� ülke-
ler aras�ndaki uçurum h�zla artmaktad�r. Küresel soygun 
düzeni finans kapitalin organize etti�i s�cak para hare-
ketleri yoksullu�u daha da art�rmakta, yoksul ülkelerin 
kalk�nma ümitlerini dahi ortadan kald�rmaktad�r. Bu gün 
dünyan�n önemli bir k�sm� yoksulluktan öteye aç�kl�k so-
runuyla yüz yüzedir.

Liberal devlet mant���yla kitlesel hastal�klara kar�� bir 
çözüm üretilmesi mümkün olmad��� için insanl���n gele-
ce�ini tehdit eden AIDS ve benzeri salg�n hastal�klar h�zla 
yükselmeye devam etmektedir.

Dünyan�n sahip oldu�u bilgi birikiminin yeni ekono-
milerle yükseli�iyle, yeni teknolojilerin üretim sistemlerini 
çok etkin hale getirmesiyle bu yoksulluklar ve mahrumi-
yetler aras�ndaki çeli�kinin artmas�, neo-liberalizm krizi-
nin giderek bir dünya krizine yol açaca��n�n göstergesi 
de�erlendirilebilir. Bu krizin önüne geçmek bir “dünya 
krizine” dönü�mesini önlemek için alternatif politikala-
r�n ne kadar hayatiyet ta��d��� böylece ortaya ç�kmaktad�r. 
Onun için bu gün tart���lmas� gereken konu sosyal dev-
letin nas�l muhafaza edilece�i de�il, “neo-sosyal devleti” 
üretebilecek alternatif politikalard�r.

Neo-Sosyal Devlet

Neo-liberal politikalar�n uygulanmas� 1980’li y�llar-
dan bu güne kadar ortaya say�s�z sorun ç�karm��t�r. Bu 
sorunlar�n üzerinde teker teker durmak �u an zor olabi-
lir. Fakat bu sorunlar�n temelinde yatan ana konu neo-
liberalizmin tahripkarl��� ve bu tahribat�n insan� küresel 
kapitalizm ça��nda “güçsüzle�tirmi�” olmas�d�r. Güçsüz 
insan yeteneklerini kullanam�yan, özgüvenini kaybetmi� 
daha da önemlisi toplumsal dayan��ma gücünü ve bilinci-
ni yitirmi� insan demektir. Bütün bunlar neo-liberalizmin 
21. Yüzy�l�n ba��nda bir insanl�k sorunu yaratt���na i�aret 
eden olaylard�r. �üphesiz ki, neo-liberalizmin tahribat�n� 
art�ran en önemli sorun onun kendisini insanl���n kade-
ri olarak gösterme gücüdür. Her bir ideolojinin etkileme 
gücü ve kendisini benimsetme gücü asl�nda bu noktada 
yatmaktad�r. Yani bir ideoloji kendisinin vazgeçilmezli�i-
ni ve sundu�u projenin kader oldu�unu inand�r�c� bir bi-

çimde ortaya koydu�u anda insanl�k için ciddi bir ç�kmaz 
haline dönü�ür. Çünkü biliyoruz ki, hiçbir ideoloji kader 
de�ildir ve hiçbir ideolojinin projesi nihai, tarihsel bir a�a-
may� temsil edemez. Aksi insan özgürlü�ünü yok sayan, 
insan�n yarat�c� gücünü, de�i�im yaratan boyutunu inkar 
eden totalitaryan bir iddiad�r.

Bu sebepledir ki, öncelikle özgürlükleri savunmak, de-
mokrasiyi savunmak demek bu tür totaliteryan özellikler 
ta��yan ideolojilere ve onlar�n projelerine kar�� ç�kmak de-
mektir. Neo-liberalizmin güçsüzle�tirdi�i birey, yoksun-
la�t�rd��� toplum ve nerede ise bir s�n�f�n denetimi alt�na 
alarak demokratik duyarl�l�klar�n� kaybetmeye ba�lam�� 
devlet yap�lar� bu gün için yeni bir ç�k�� yolu aray���na gir-
mi�tir.

Neo-liberalizmin krizi diye de adland�r�lan, ya�anan 
son ekonomik kriz asl�nda bu ç�k�� yolunun ne kadar acil 
ve aktüel oldu�unu da gösteren bir olay olmu�tur.

Ç�k�� yolunun yani neo-liberal politikalar�n alternati-
finin sosyal devletten geçti�ini söylemeye bile gerek yok-
tur. Fakat burada unutulmamas� gereken husus, bu sosyal 
devletin 20. yüzy�lda uygulanan sosyal politikalardan ve 
sosyal yakla��mlardan farkl� olmas� hususudur. Yani, yeni 
sosyal devlet devletçili�i de�il sivil toplumu, sivil inisiyatifi 
ve sivil giri�imcili�i devletin önüne koyan sosyal politika-
lar�, bireyi, toplumu, güçsüz toplumsal gruplar� merkeze 
alan bir dikkate sahip olmak durumundad�r.

Kapitalizmin tahrip edicili�ini eme�i ve çal��anlar� me-
tala�t�r�c� etkisini azaltacak küresel sürecin sermayeye ka-
zand�rd��� avantajlar� dikkate alarak eme�in yeniden des-
teklenmesini, i� sürecinin insan onuruna uygun bir �ekilde 
düzenlenmesini sa�layacak sosyal politikalar uygulamak 
yeni sosyal devletin öncelikli fonksiyonlar� olacakt�r. Yeni 
sosyal devlet esas itibariyle çal��ma hayat�ndan ba�layarak 
bütün toplumsal kesimleri ve kurumlar� düzenlemek ve 
desteklemek durumundad�r. Bunu yaparken asl�nda kapi-
talizmin tahripkarl���n�n yaratt��� sorunlar� engelleyerek 
onun maliyetini de azaltm�� olacakt�r. Bir bak�ma denile-
bilir ki, sosyal devletin yeni stratejisi toplumsal farkl�l�k-
lar� ve e�itsizlikleri azalt�rken ortaya koydu�u performans 
ve onun maliyeti kapitalizmin sadece kapitalistlerin kar 
elde etmek için yaratt�klar� tahribat�n maliyetiyle muka-
yese edildi�i zaman sosyal üstünlü�e sahip olan bir anla-
y��� temsil etmektedir. K�saca denilebilir ki, neo-liberalizm 
tahribat�n yaratt��� maliyeti topluma, kar� tekelci �irket 
merkezlerine aktaran bir sistemdir. Neo-sosyal devlet ise 
uygulayaca�� sosyal politikalarla toplumsal fayday� kapi-
talistlerin elde ettikleri kar�n önüne koyan ama sistemin 
kendisini sürdürmesini, insan onurunu, eme�ini, i�ini ko-
ruyarak sürdürmesini sa�layan bir anlay��� temsil etmek-
tedir.

Bu gün ya�an�lan kriz ve kriz sonras� sorunlar �imdiden 
sosyal devlete yeni bir stratejiyle uygulanmas�na duyulan 
ihtiyac� aç�kça ortaya koymaktad�r. Sosyal devlet dü�manl�-
�� yapanlar�n asl�nda bir anlamda krizlerin sürekli hale gel-
mesini savunduklar�n� söylemeye bilmem gerek var m�d�r?



Global krizin sosyal ve eko-
nomik ya�amda etkilerini 
bütün ac�mas�zl���yla his-

settirdi�i bir dönemde, Bakanlar 
Kurulu’nun “te�mil” kararnamesi 
Sendika olarak gündemimize otur-
mu�tur. Bu, özellikle bankac�l�k sek-
töründe endüstri ili�kileri aç�s�ndan 
oldukça önemli bir geli�medir.

Pe�inen belirtmek isterim ki, 
banka ve sigorta sektöründen ba�-
lay�p tüm ekonomiye yay�larak i�çi-
i�veren ili�kilerinde keyfili�i, hatta 
belki bir yönüyle kay�t d���l��� ön-

leyerek örgütlülü�ün önünü açacak 
olan bu tarihi f�rsat ne yaz�k ki, “ip-
tal karar�” ile yine Hükümet eliyle 
yok edilmi�tir.

Bildi�iniz gibi, Sendikam�zla 
Türkiye �� Bankas� A�. i�letmesi ve 
i�yerleri aras�nda akdedilen top-
lu i� sözle�mesi, Yüksek Hakem 
Kurulu’nun 13/02/2009 tarihli ve 
Esas: 2009/10 Karar: 2009/17 say�l� 
görü�ü ve Çal��ma ve Sosyal Güven-
lik Bakanl���’n�n 27/02/2009 tarihli 
ve 11140 say�l� yaz�s� do�rultusunda, 
Bakanlar Kurulu taraf�ndan, 2822 
say�l� Toplu �� Sözle�mesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu’nun 11. maddesine 
göre Finasbank A�., Fortisbank A�. 
ve Denizbank A�. i�letmelerine te�-
mil edilmi�, Bakanlar Kurulu’nun 
Te�mil Karar�, Resmi Gazete’nin 

29/04/2009 tarihli mükerrer say�s�n-
da yay�nlanarak yürürlü�e girmi�ti.

Te�mil edilen toplu i� sözle�mesi 
107 maddeden olu�mas�na kar��n, 
ilgili i�yerleri için te�mil kararname-
nin ekli karar� 40 maddeden olu�-
maktayd�. Kararnameye ekli kararda 
yer alan 22 madde, te�mil kapsam�n-
daki i�yerlerinde mevcut olan uygu-
lamaya veya kanun hükümlerine at�f 
yapmakta olup, herhangi bir yenilik 
getirmezken, di�er baz� maddeler de 
te�mile konu Türkiye �� Bankas� A�. 
Toplu �� Sözle�mesi’nden aynen veya 
de�i�tirilmek suretiyle al�nm��t�.

Te�mil kararnamesinde; dört ay-
l�k deneme süresi öngörülmü�, atama 
ve nakle kar�� çal��anlar�n, bulundu-
�u i�yeri kanal�yla itiraz edebilece�i 
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belirtilmi�, y�ll�k ücretli izne ili�kin 
düzenlemelere yer verilmi�, “Ücretli 
Sosyal �zinler” ba�l��� alt�nda i�çiler 
için yeni haklar öngörülmü�, ücret 
zamlar�na ve ikramiyeye ili�kin dü-
zenlemeler yap�lm��, çal��anlar�n bir 
�ehirden di�er bir �ehre atanmalar� 
halinde 1.000 TL “göç ödene�i” ve-
rilece�i belirtilmi�ti.

Ancak banka çal��anlar� aras�nda 
büyük bir umut, heyecan ve sevinç 
yaratan bu kararnamenin yay�nlan-
mas�n�n üzerinden üç ayl�k bir süre 
geçmesine kar��n ilgili bankalar�n 
yönetimlerince bu konuda somut 
bir ad�m at�lamam��t�r.

Resmi Gazete’de yay�nland��� an-
dan itibaren, TC Hükümetince al�n-
m�� olan bu karar�n gere�inin -her-
kesin yasalara ve hukuk kurallar�na 
uymas� gerekti�i anlay���ndan hare-
ketle- ilgili bankalar�n yönetimince 
de en k�sa sürede yerine getirilmesi 
beklenmekte idi.

Fakat kendi ülkelerinde yasalara 
uyma ve çal��ma haklar�n� yerine ge-
tirme konusunda son derece hassas 
ve sayg�l� olan yabanc� sermayeli bu 
bankalar�m�z, ayn� özeni ve sayg�y� 
ülkemiz yasalar�na ve çal��anlar�na 
göstermemi�lerdir.

Ya�anan belirsizlikler ve uygu-
lamadaki gecikmeler, çal��anlar�n 
memnuniyetsizli�ini art�rm��, ban-
ka emekçileri, Bakanlar Kurulu 
Karar�’n�n ivedilikle uygulanmas�n� 
istemi�lerdir.

Te�mil karar�n�n uygulamas�n-
daki bu gecikme, gerek Sendikam�z-
ca, gerekse kamuoyunda ve banka 
çal��anlar� aras�nda, TC Hükümeti 
kararlar� ve yasalar�n�n ihlali �eklin-
de de�erlendirilmi�tir.

Sektördeki haks�z rekabeti ön-
lemek ve çal��anlar aras�nda ücret 
adaletini sa�lamak amac�yla Bakan-
lar Kurulumuzca ç�kar�lan te�mil 
karar�na ili�kin geli�meleri Sendika-
m�z yak�ndan takip etti�i gibi bas�n 
arac�l���yla kamuoyuna duyurmaya 
çal��m��t�r.

Uluslararas� ili�kilerlerimiz ne-
deniyle karde� sendikalar bilgilen-
dirilirken, -BAS�SEN Genel Ba�kan� 
s�fat�yla, �ahs�m�n da Yönetim Ku-
rulu üyesi oldu�um- dünya çap�nda 
900 sendikadan 20 milyona yak�n 
üyeye sahip olan uluslararas� üst 
örgütümüz UNI nezdinde de konu 
dile getirilmi� ve ilgili bankalar�n 
Avrupa’daki i�yerlerinde örgütlü 
sendikalar�ndan uluslararas� destek 
de al�nm��t�r.

Medyan�n da yo�un ilgi gösterdi-
�i te�mil karar�na ili�kin çabalar�m�z 
nedeniyle -mektup, faks, telefon ve 
mail yoluyla- binlerce banka çal��a-
n�ndan te�ekkür almam�za ve ko-
nuyu Çal��ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan� Say�n Ömer Dinçer, BDDK 
Ba�kan� Say�n Tevfik Bilgin’e aktar-
mam�za, Finansbank A�., Fortisbank 
A�. ve Denizbank A�. yönetimlerine 
mektuplar yazarak diyalog giri�i-
minde bulunmam�za kar��n sonuç 
i�kolumuz aç�s�ndan tam bir dü� k�-
r�kl��� olmu�tur.

Mevzuat�m�zdaki bo�luktan ya-
rarlanarak bankac�l�ktaki te�mil 
karar�n� uygulamayan, ard�ndan 
kararnamenin iptalini sa�layan Fi-
nansbank, Fortisbank ve Denizbank 
yönetimlerinin bu tutumu tamamen 
bir çifte standartt�r. Yani bu �irket-
lerin Avrupa’daki i�yerlerinde çal�-
�anlara temel bir insan hakk� olan 
sendikac�l�k ve toplu pazarl�k hakk� 
verilirken, bizim ülkemizde çal�-
�anlara b�rak�n örgütlülü�ü, belirli 
bir süreyle s�n�rl� olan toplu i� söz-
le�mesinin te�miline bile tahammül 
edilmemi�tir.

Bu tutum ülkemiz finans sektö-
rünü ele geçirmek isteyen yaban-
c� sermayenin gerçek amac�n� da 
ortaya koymaktad�r: Hiçbir sosyal 
sorumluluk ta��madan sadece kâr 
elde edip, bunu ülkelerine transfer 
etmek... Çal��anlara reva görülen 
ise kurals�z ve korumas�z bir �ekilde 
vah�i kapitalizmin çarklar� aras�nda 
ezilmek...

Yabanc� sermayenin geli�mekte 
olan ülkelere yönelik bu bak�� aç�s� 
öteden beri bilinmektedir. Bizim için 
sürpriz olan önce oldukça ça�da� bir 
yakla��mla te�mil kararnamesi ç�ka-
r�p gönlümüze yer ettikten sonra, 
yabanc� sermayenin bask�s�yla bu 
kararnameyi iptal eden Hükümeti-
mizin tutumuna ili�kindir. Ne yaz�k 
ki, bu karar�yla belki Türkiye’de ör-
gütlenmenin önünü açarak çal��ma 
ya�am�nda eme�in de korundu�u 
bir sisteme geçilmesinin önü kapa-
t�lm�� ve önemli tarihsel f�rsat kaç�-
r�lm��t�r.

Tabii ki hükümetin iptal karar� 
bir tercihtir. Demek ki, e�itsiz ça-
l��ma ko�ullar� ile emek üzerinden 
haks�z rekabet baz� �irketlerin ayr�-
cal��� olarak devam ettirilecektir.

Bu geli�meler kar��s�nda bizi 
daha da �a��rtan olay muhalefetin 
duyars�zl��� ve ilgisizli�idir. Türki-
ye çap�nda yay�nlanan tüm büyük 
gazetelere ilan vererek Finansbank, 
Fortisbank ve Denizbank yönetim-
lerinin olumsuz tutumunu kamuo-
yu ile payla�mam�za kar��n, Meclis-
te bulunan hiçbir muhalafet partisi 
bu konuda bir tepki ortaya koyma-
m��, ayr�ca Hükümetin ”önce karar 
sonra iptal” çeli�kisini dile getire-
rek emekten yana bir tav�r tak�n-
mam��t�r.

Te�mil konusunda ya�anan bu 
deneyimin bize gösterdi�i en önemli 
gerçek; 2822 say�l� Toplu �� Sözle�-
mesi, Grev Lokavt Kanunu’ndaki 
yasal bo�luk doldurulmad�kça, te�-
mil kararnamesinin uygulanmas�na 
ili�kin bir yapt�r�m olu�turulmad�k-
ça, toplu i� sözle�mesinin sendikas�z 
ba�ka i�yerlerine uygulanmas� bir 
hayaldir. Ayr�ca ya�ananlar göster-
mi�tir ki; kural ve koruman�n ol-
du�u bir çal��ma ya�am� ile ça�da� 
toplu pazarl�k düzeninin olu�turul-
mas�, ancak ve ancak sendikac�l���n 
önündeki engel ve bask�lar�n kad�r�-
larak örgütlü toplum yarat�lmas�yla 
olanakl�d�r.



Açl�k s�n�r�n�n alt�nda ya�am 
mücadelesi veren i�çi emek-
lileri, dul ve yetimleri… Ya-

�anan krizlerden, ekonomik sorun-
lardan, sa�l�kta dönü�üm ad� alt�nda 
yap�lan parasalla�t�rmalardan en 
çok onlar etkileniyor. Ya�amlar�n�n 
en rahat etmeleri gereken dönemin-
de zor ko�ullar alt�nda mücadele 
veriyor. Çal��ma ya�amlar� boyunca 
ülkesine hizmet eden, vergi ve prim 
katk�lar�yla ülke ekonomisine des-
tek olan i�çi emeklilerine ve onlar�n 
dul ve yetimlerine reva görülenler 
sosyal devletle ba�da�m�yor. Emek-
lilerimiz insanca ko�ullarda bir ya-
�am sürdüremiyor.

��te bütün bu sorunlar�, Tür-
kiye ��çi Emeklileri Derne�i Genel 

Ba�kan� Kaz�m Ergün ile konu�tuk. 
Ergün’e emeklilerin içinde bulun-
du�u ko�ullar�, beklenti ve taleple-
rini sorduk.

Say�n Ba�kan, Türkiye ��çi 
Emeklileri Derne�i özellikle son 
y�llarda kamuoyunda ses getiren 
bir kimli�e büründü. �zledi�imiz 
kadar�yla, giderek güçlenen bir 
sivil toplum örgütü oluyor.

Bu de�erlendirmenize te�ekkür 
ederim. Türkiye ��çi Emeklileri 
Derne�i, ülkemizde say�lar� h�zla ar-
tan i�çi emeklisi, dul ve yetimlerin 
büyük bir ilgi gösterdi�i ve güven 
duydu�u bir kurulu�. Derne�imizin 
39 y�l gibi, uzun say�labilecek bir 
geçmi�i var. Bu dönem içerisinde, 
i�çi emeklisi, dul ve yetimlerinin 

haklar�n�n korunmas� ve geli�tiril-
mesi için önemli çal��malar yap�ld� 
ve onlar ad�na zorlu bir mücadele 
verildi. Ülke genelinde 93 �ubemiz 
var. 2009 y�l� �ube genel kurullar�-
m�z�n yap�ld��� bir dönem özelli�ini 
ta��yor. Bildi�iniz gibi daha birçok 
sorunumuz var. Bu süreçte, ülke ge-
nelinde emekliler ile birlikte olundu 
ve sorunlar�m�z genel kurullar�m�z-
da de�erlendirildi. Ortak çözümler 
arand�.

Derne�in tüm bu geli�imine 
ra�men, emeklinin sorunlar�n�n 
artt���, özellikle de gelir ve 
ayl�klar�n yetersiz kald��� yönünde 
yo�un ele�tiriler var.

Çok do�ru. ��çi emeklisi, dul ve 
yetimleri gerçekten zor durumda. 

Türkiye ��çi Emeklileri Derne�i Genel Ba�kan� Kaz�m Ergün:

“Emekliler açl�k ve yoksulluk ile mücadele ediyor. 
Bu ülkemiz aç�s�ndan büyük bir utançt�r.”
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Emeklilerimizin yüzde 90’� açl�k s�-
n�r�n�n alt�nda, tamam� ise yoksul-
luk s�n�r�n�n alt�nda gelir ve ayl�k 
al�yorlar. Emeklilerimizin açl�k ve 
yoksulluk ile mücadele etmesi, sos-
yal güvenlik ve sosyal devlet ilkesi 
ile çeli�iyor. Bu ülkemiz aç�s�ndan 
büyük bir utançt�r. Oysa bildi�i-
niz gibi, emeklilik bir gelecek gü-
vencesi. Ancak bunu sa�lamayan 
bir süreç ya�an�yor. Bu kapsamda 
tepkiler de ç�� gibi art�yor tabii. 
Evden d��ar� ç�kabilen emeklilerin 
say�s� giderek azal�yor. Emekli, eve 
mahkum edilmi�tir. Bu duruma bir 
çözüm bulunmal�, gelir ve ayl�k-
larda mutlaka etkili bir iyile�tirme 
yap�lmal�.

Bu konuda siyasi iktidardan 
somut talepleriniz var m�?

Öncelikli çözüm önerimiz �u: 
Y�llard�r bekleyen �ntibak Kanunu 
tasar�m�z�n mutlaka gündeme al�n-
mas� gerekiyor. Emekli ayl�klar�n�n 
hesaplanmas� yöntemi de�i�tikçe, 
b�rak�n farkl� kurumlardaki sigor-
tal�lar�, SSK içinde farkl� tarihlerde 
emekli olanlar aras�nda bile ba�-
lanan ayl�k miktarlar� aç�s�ndan 
adaletsizlikler ortaya ç�k�yor. Ya-
p�lmas� gereken, 5510 say�l� Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� 
Kanunu çerçevesinde ortaya ç�kan 
intibak sorunlar�ndan i�e ba�laya-
rak sistemi �slah etmek, kay�t d��� 
ekonomiyi h�zla kay�t alt�na al�p, si-
gorta primlerini ödenebilir düzeyle-
re getirip, sisteme mali katk�y� h�zla 
art�rmakt�r.

Çal��ma hayat� boyunca ayn� sü-
rede, ayn� miktarda prim ödeyen, 
ayn� ya�ta emekli olan, fakat emek-
li olduklar� tarih birbirinden farkl� 
oldu�u için, ayl�k hesaplama yön-
temlerindeki de�i�iklik sebebiyle 
farkl� olan emekli ayl�klar�n�n e�it-
lenmesi, yani “intibak” meselesinin 
bunca y�ld�r çoktan çözümlenmesi 
gerekirdi.

1950-1978 y�llar� aras�, son üç 
y�ldaki prime esas kazançlar orta-
lamas� üzerinden yüzde 70 ayl�k 
ba�lama oran�yla SSK emekli ayl�k-
lar� belirlenirken, 1978’de katsay� ve 
gösterge yöntemine geçildi. 1982 y�-
l�na kadar, prim ödeme gün say�s�na 
bak�lmaks�z�n ayl�k ba�lama oran� 
herkes için yüzde 70 olarak öngö-
rülmü�tü. 1982’de ise fazla prim ve 
ya� için ayl�k ba�lama oran�n�n art�-
r�lmas� düzenlemesi getirildi. Ancak 
eski emekliler için intibak yap�lma-
d���ndan, 1982 öncesi emekliler ile 
yeni emekliler aras�nda adaletsiz bir 
ayl�k farkl�l��� yarat�ld�.

1987’de kamuoyunda “süper 
emeklilik” olarak bilinen yeni bir 
düzenleme getirildi, mevcut “gös-
terge tablosu”nun yan�nda “üst gös-
terge tablosu” ihdas edildi, borçlan-
ma hakk� verilen küçük bir grup (62 
bin ki�i) d���nda eski emeklilerin 
“üst gösterge tablosuna” ta��nma-
mas� dolay�s�yla, ikinci bir adalet-
sizlik ortaya kondu.

2000 y�l�nda ayl�k hesaplama 
yöntemi yeniden de�i�tirildi. Art�k 
iyice içinden ç�k�lmaz, kimsenin 
alaca�� ayl��� kendisinin hesaplaya-
mad��� bir sistem getirildi.

Bu adaletsizliklerin giderilmesi 
için tek çözüm intibakt�r. Bu uygu-
lama, Emekli Sand���’nda güncel-
lendi�inden, haks�zl�k SSK’da yap�-
l�yor. Çal��an bir kamu görevlisinin 
ayl�klar� de�i�ti�inden, ayn� kadro-
da emekli olan memur emeklisine 
yans�t�l�yor. SSK’da 2000 itibariyle 
gösterge ve katsay� sistemi kald�-
r�ld� ve intibaklar�n yap�lmas�n�n 
önü kesildi. Hükümetin taktir etti�i 
zamlar uygulan�rken, prim art��la-
r�ndaki yans�malar 2000 öncesi gibi 
i�çi emeklisinin gelir ve ayl�klar�na 
yans�t�lm�yor.

Bütçeler de�erlendirilirken, ay-
l�klara yap�lacak olan art��lar ve sos-
yal güvenlik kurulu�lar� aras�ndaki 
e�itsizlikler her dönem tart��ma ko-

nusu oldu. Sosyal güvenlik kurulu�-
lar� aras�ndaki en temel e�itsizlik, 
farkl� kanunlar�n ve uygulamala-
r�n bulunmas�ndan kaynaklan�yor. 
SSK’da alt s�n�r ve ortalama i�çi 
emekli ayl�klar� bir birine çok yak�n 
oldu�undan, genel olarak i�çi emek-
li ayl�klar� çok yetersiz kald�. Uzun 
y�llardan yap�lmayan intibaklar so-
nucu, emekli ayl�klar�ndaki e�itsiz-
likler giderek büyüdü.

��çi ve memur emekli ayl�klar�n-
daki farkl�l�klar da çok artt�. Çünkü 
Emekli Sand���’nda intibaklar yap�-
l�rken, SSK’da yap�lmad�. Bu farkl�-
l�k, i�çi emekli ayl�klar�n�n önünde 
en büyük engel oldu. Bütün hükü-
metler, bu farkl�l��� giderme yerine, 
“kaynak yok” gibi inand�r�c� olma-
yan gerekçelerle, her dönem i�çi 
emeklilerine haks�zl�k yapt�lar.

Son yasayla getirilen ”tek çat�” 
uygulamas� bu sorunlar�
gidermedi mi?

Sosyal güvenlikte tek çat� olu-
�umlar� ile ilgili kanunlara bak�l-
d���nda, mevcut emeklilerin ma�-
duriyetlerini ortadan kald�ran bir 
de�i�ikli�e yer verilmedi�ini görü-
yoruz. Bu konuya yo�un bir �ekilde 
itiraz ettik. Genel bir iyile�tirme ve 
alt s�n�r ayl�klar�nda e�itlik getiril-
meden, norm ve standart birli�inin 
sa�lanamayaca��n� söyledik. Bu 
yöndeki görü� ve önerilerimizi her 
platformda gündeme getirdik. Her 
�eyden önce yüzdeli art��lar�n, i�çi 
emeklilerini ekonomik olarak ko-
rumayan bir sistem oldu�u gerçe�i 
görülmeli ve bu konuda e�itli�i sa�-
layacak de�i�ikliklere gidilmeli.

Oysa sosyal güvenlikte yap�lan 
tek çat� olu�umu ile bu tür e�itsiz-
liklerin giderilmesi gerekirdi. Bu 
konudaki talebimiz yeterince de-
�erlendirilmedi. Emeklilerin bek-
lentileri dikkate al�nmadan sonuca 
gidildi. Emekli ayl�klar�ndaki hak-
s�zl�klar�n ve farkl�l�klar�n gideril-
mesine yer verilmemesi, i�çi emek-
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lileri aras�nda rahats�zl�k yaratt�. 
Tek çat� denildi�ine göre, ön planda 
e�itlik gözetilmeliydi. Üç ayr� sosyal 
güvenlikte uygulanan alt s�n�r emek-
li ayl�klar�n�n e�itlenmesi gerekirdi. 
Bunlar göz ard� edildi�inden, sosyal 
güvenli�e olan güven sars�ld�.

Peki bu 5510 say�l� yasa emekliler 
aç�s�ndan tam bir hayal k�r�kl���
o halde.

Bu süreci TÜRK-�� ile birlikte 
ya�ad�k. 5510 say�l� Kanun ile ya-
p�lan de�i�iklikler, i�çileri ve emek-
lileri “mutlu” etmedi. Hükümetin 
öngörülerinde ve Kanunun kurgu-
sunda, gelirleri art�rmak, giderle-
ri k�smak ön plana ç�kt�. Bu tercih 
yanl��t�r. ��çilerin ya�l�l�k ayl���na 
hak kazanma ko�ullar� a��rla�t�r�l-
m��t�r. Türkiye’de bu kadar uzun 
çal��t�r�lma güvencesi yoktur. 50-55 
ya��ndan sonra i�gücünde kalan is-
tihdam s�n�rl�d�r. Bu gerçek göz ard� 
edildi.

�kincisi, esnek bir i�gücüne do�-
ru h�zl� bir de�i�im söz konusu. Bu 
ko�ullarda, sosyal güvenlik hakla-
r�nda de�i�ikliklere gidildi ve ayl��a 
hak kazanma zorla�t�r�ld�. Ayl�kla-
r�n hesaplanmas�nda iki temel kri-
ter olan güncelle�tirme katsay�s� ve 
ayl�k ba�lama oranlar�nda kay�plar 
ya�and�. Bu demektir ki, 5510 say�-
l� Kanun, çal��anlar�n gelecekleri ile 
ilgili ciddi kayg�lar olu�turmu�tur. 
Bu nedenle, prim gün say�s�, ya� ve 
ayl�klar�n hesaplanmas� ile ilgili hü-
kümlerin yeniden de�erlendirilmesi 
ve çal��anlar�n korunmas� gerekiyor.

Emekliler aç�s�ndan?

Emekliler aç�s�ndan de�erlendi-
rilme yapacak olursak, 5510 say�l� 
Kanunla gelir ve ayl�klar ile ilgili hiç 
bir iyile�tirme yap�lmad�. Kanunun 
55. maddesi ile gelir ve ayl�klar�n 
art���, alt� ayl�k tüfe art���na endeks-
lendi. Emeklileri tüfe art���na mah-
kum eden sistemin de�i�tirilmesi 
gerekiyor.

Ocak 2009 ay�nda en dü�ük 
i�çi emekli ayl��� 621.24.- TL’den, 
Temmuz itibariyle 632.60.- TL’ye 
yükseldi. Taban ayl�klardaki art�� 
sadece 11.36.- TL seviyesinde kald�. 
Yüzdeli art��lara kar�� oldu�umuzu 
y�llard�r ifade etmemize ra�men bu 
sistemin uygulanmas�nda �srar edi-
liyor.

Tek çat� diye yola ç�k�ld� ancak 
farkl�l�klar ve e�itsizlikler sürüyor. 
Emekli Sand��� emeklisi ile i�çi 
emeklisine farkl� zam art��lar� uy-
gulan�yor. Bunu anlamak çok zor. 
Tek çat�ya ne kadar ayk�r� uygulama 
varsa, devam ediyor. Örne�in, 2009 
y�l�nda memur emeklilerine Bütçe 
Kanunlar�yla birinci alt� ay yüzde 4, 
ikinci alt� ay yüzde 4.5 art�� yap�l�r-
ken, i�çi emeklisine birinci alt� ayda 
yüzde 3.84, ikinci alt� ayda yüzde 
1.83 art�� yap�ld�. Bu nas�l norm ve 
standart birli�i?

Tek çat� ad� alt�nda kurulan sis-
tem e�itlik yönünden de iflas etti. 
Memur emeklilerine y�l içerisinde 
kümülatif olarak yüzde 8.68 oran�n-
da zam yap�l�rken, i�çi ve Ba�-Kur 
emeklilerine sadece yüzde 5.74 ora-
n�nda zam yap�ld�. Emekliler aras�n-
da öz evlat, üvey evlat muamelesi 
yap�l�yor. Bu sak�ncal� bir ayr�mc�-
l�kt�r ve ciddi sorunlar� beraberinde 
getirecektir.

Bu sistemin de�i�tirilmesi için, 
Temmuz zamlar� bir uyar� olarak 
de�erlendirilmeli. Gelir ve ayl�kla-
r�n giderek geçim ücreti olmaktan 
ç�kt��� bir dönemi ya��yoruz. Bu ne-
denle, �ntibak Kanunu bir an önce 
ç�kar�lmal�. Belli ya�a gelen emekli-
lerimizin sorunlar� kar��s�nda ilgisiz 
kalman�n getirmi� oldu�u buruklu-
�a son verilmesini bekliyoruz.

Sizin gelir ve ayl�klar�n art���na 
ili�kin somut bir öneriniz var m�?

5510 say�l� Kanun emeklile-
ri koruyan bir içerikte haz�rland�. 
Kanunun temel felsefesi, gelirleri 

art�rmak ad�na giderlerin k�s�lmas�. 
Gelir ve ayl�k art���n�n alt� ayl�k tüfe 
art���na göre belirlenmesi, emeklile-
ri koruyan bir sistem de�il. Türkiye 
�statistik Kurumu’nun fiyat belirle-
me sepetinde, çal��anlar� ve emekli-
leri ilgilendirmeyen 450 maddenin 
yer almas�, fiyat art��lar�n�n inan-
d�r�c�l���n� azalt�yor. Bu nedenle, 
“ücretliler geçinme endeksi” olu�-
turulmal�. Bu yap�lmad��� sürece, 
fiyat art��lar�n�n güvenirli�i ile ilgili 
tart��malar sürecektir.

Çal��anlar�n primlerine “güncel-
le�tirme katsay�s�” olarak uygulanan 
fiyat art��lar� ve kalk�nma h�z� oran-
lar�n�n, gelir ve ayl�klar�n art���n-
da sadece fiyat art��lar�n�n dikkate 
al�nmas�, e�itlik ilkesine de ayk�r�. 
Bu nedenle, Kanunun 55. maddesi, 
refah art���n� da kapsayacak �ekilde 
yeniden de�i�tirilmeli.

Emekli Sand��� kapsam�ndaki 
sigortal�lar ve emeklilerin ayr�cal�kl� 
bir �ekilde korunmas�yla, Kanun-
da yap�lan de�i�ikliklerin faturas� 
i�çilere ve i�çi emeklilerine kesildi. 
Derne�imiz, bu yakla��ma ve yap�-
lan de�i�ikliklere kar�� ç�kt�. ��çi 
emeklisi, dul ve yetimlerinin ay-
l�klar�nda iyile�tirme öngörmeyen 
yeni düzenleme ile sosyal devlet ve 
sosyal güvenli�in koruyucu yönle-
rinin yeterince önemsenmedi�ini 
savundu. Bu yönüyle, kurumsal ve 
haklarda e�itli�in sa�lanmas� için 
her kesimin kat�ld��� ve katk� ver-
di�i bir platform olu�turulmal�d�r. 
Kanun bu yönüyle de�erlendirilme-
li, sosyal güvenlik �emsiyesi alt�nda 
nüfusun e�it bir �ekilde toplanmas� 
sa�lanmal�.

Derne�inizin yapt��� bir ara�t�rma 
sonucunda oldukça vahim bir 
tablo ç�km��t� ortaya.

Bugün emeklilerin genelinde 
burukluk ve üzüntü var. Dernek 
olarak ülke genelinde yapm�� ol-
du�umuz anket, bu tabloyu ortaya 
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ç�kard�. Evi olmayan, icral�k olan, 
d��ar� ç�kamayan ve borcu artan bir 
emekli profili ile kar�� kar��yay�z. 
Sosyal güvencesi olanlar�n gelir ve 
ayl�klar� iyile�tirilmeli. Güvenceleri 
tam sa�lanmad���ndan, çal��anlar�n 
yar�s�na yak�n bir bölümü kay�td��� 
çal��t�r�l�yor. Güven vermeyen bir 
sistemin de�i�tirilmesi gerekir. Ça-
l��anlar gelece�i iyi görmedi�inden, 
sigortal� çal��t�rma pazarl�k konusu 
yap�l�yor ve bu �ekilde yönlendirili-
yor. Devlet, sendikal örgütlü yap�y� 
ve sigortal� çal��t�rmay� korumak ve 
geli�tirmek durumunda. Aksi tak-
tirde, gelecekte devlet bile bu bede-
lin alt�ndan kalkamaz. Devlet, ku-
rumsal olarak Anayasada belirlenen 
haklar� sa�lamada ve uygulamada 
belirleyici olmal�d�r. Sosyal devlet 
de, sosyal güvenlik de bunu gerek-
tiriyor.

Sadece ayl�klarda de�il, sa�l�kta 
da önemli sorunlar 
ya��yorsunuz.

Genel Sa�l�k Sigortas� sistemi 
ile sa�l�kta bütünlük sa�land��� id-
dia edilemez. Kamu hastaneleri ile 
yap�lmak istenen yerinde yönetim 
çal��malar� ile yerel yönetimler ve 
valilik a��rl�kl� bir yönetim yap�s� 
getirilmek isteniyor. Bu olu�umda 
sivil toplum örgütlerine de yer ve-
rilmeli. Bu konuda, Maliye Bakan-
l��� taraf�ndan yap�lan çal��malara 
tepkiler art�yor. Hastanelere geti-
rilmek istenen yeni yönetim yap�s� 
ile hastaneler kiralanmak veya sat�l-
mak isteniyor. Bunun ad�, hastane-
lerin özelle�tirilmesinden ba�ka bir 
�ey de�ildir.

Sa�l�k hizmetlerindeki katk� 
paylar�n�n ve farkl� uygulamalar�n 
getirmi� oldu�u yeni sistem ile sa�-
l�k harcamalar�ndaki yüksek art��a 
ra�men, hizmet sunumlar�nda ayn� 
geli�me olmad�. ��çi emeklisi, dul ve 
yetimlerine katk� paylar� ödemeden 

hastaneleri seçme özgürlü�ü 
tan�nmal�. Emeklilerin kat-

k� pay� ödeyecek gücü 
olmad���ndan, sa�l�k 
haklar�n� ve tercihle-
rini özgürce kulla-
namad�klar� görü-
lüyor. Bu nedenle, 
gelir ve ayl�klardan 
kesilen katk� pay-

lar� yo�un 

bir ele�tiri al�yor. Her türlü katk� 
pay�n�n kald�r�lmas�n� istiyoruz.

10.- TL olarak belirlenen Sa�l�k 
Uygulama Tebli�i’nin ilgili mad-
desinin Dan��tay taraf�ndan iptal 
edilmesi, önemli bir geli�me. Ayn� 
paralelde, üniversite ve devlet has-
taneleri taraf�ndan al�nan katk� 
paylar� 2.- TL olarak uygulanmas� 
benimsendi. Sosyal devlet, sa�l�k 
hizmetlerinin sunumunu paral� bir 
yere do�ru götüren genel sa�l�k si-
gortas� hükümlerini yeniden gözden 
geçirmeli. Sosyal güvenlik ve temel 
bir insan hakk� olan sa�l�k hizmet-
leri etkin olarak ve katk� pays�z su-
nulmal�.

Emeklilerin KEY ödemelerinde de 
sorunlar�n ya�and���n� biliyoruz.
O konu ne a�amada?

1987-1995 döneminde uygula-
nan 3320 say�l� “Memurlar ve ��çi-
ler ile Bunlar�n Emeklilerine Konut 
Edindirme Yap�lmas� Hakk�nda 
Kanun” kapsam�nda çal��anlar ve 
emeklilerin düzenlemeden yararlan-
mas� öngörüldü. Emekliler aç�s�ndan 
müracaat �art� bulunmaks�z�n KEY 
ödemelerinin ilgili sosyal güvenlik 
kurulu�lar� taraf�ndan yat�r�lmas� 
hükme ba�land�. Resmi olmamakla 
birlikte, SSK kay�tlar�na göre, 1987 
öncesi emeklilerden KEY yap�lma-
s�na ili�kin 130 bin emeklinin mü-
racaat� esas al�nmas�, emeklilerin 

büyük bölümünün yararlan-
mad��� sonucunu ç�kar�yor. 

Bu durum kar��s�nda, �u-
belerimize Genel Merkez 
taraf�ndan gönderilen 

itiraz dilekçesi örne�i 
üyelerimize bildiril-

di ve itirazlar�n 27 
Ekim 2008 tarihi-

ne kadar yap�l-
mas� belirtildi. 

Bu konudaki 
çal��malar�-
m�z ve aç�lan 
davalar�m�z 
sürüyor.



Siyasal iktidar�n “demokratik aç�l�m” çal��mas� çer-
çevesinde �çi�ler Bakan� siyasal parti ile sivil top-
lum örgütlerine yönelik ziyaretleri çerçevesinde 13 

A�ustos 2009 günü TÜRK-��’e de geldi. Yap�lan görü�-
mede TÜRK-�� Genel Ba�kan� “Hükümetin, Cumhuriye-
tin temel ilkelerini bozmadan bu soruna çözüm arayaca-
��n� dü�ündüklerini” söyledi ve 1993 y�l�nda bu soruna 
parmak bast�klar�n� ve “Do�u ve Güneydo�u Anadolu 
Bölgesi Raporu” haz�rlad�klar�n� belirterek an�lan rapo-
ru �çi�leri Bakan�na sundu.

Raporun haz�rlanma süreci ve içeri�i a�a��da özetlen-
mektedir:

“TÜRK-�� 16. Ola�an Genel Kurulu, bir sorun 
varsa nedenini ara�t�rman�n gere�ine inanmaktad�r. 
Bu toplulu�umuzun bilimsel tavr�d�r. Bu nedenle ve 
TÜRK-�� olarak Yurdumuzun Güneydo�u bölgesin-
de ya�anan sorunlara gösterdi�imiz duyarl�l�k, 16. 
Genel Kurul sonras� yap�lacak ilk Ba�kanlar Kuru-
lumuz üyeleri ile Diyarbak�r’a gidilerek, o yörede 
bulunan tüm sendikac�lar ile ya�anan sorunlar üze-
rinde görü�melerde ve de�erlendirmelerde bulunul-
mas�n� talep eder.”

Konfederasyonumuzun 7-13 Aral�k 1992 günlerinde 
Ankara’da yap�lan 16. Ola�an Genel Kurulunda, ülke ve 
çal��anlar�n içinde bulundu�u sorunlar de�erlendirilmi�-
tir. 17. çal��ma döneminde ula��lmas� gereken hedefler 
ve izlenecek politikan�n belirlendi�i an�lan genel kurul-
da al�nan kararlardan birisi -yukar�da yer ald��� üzere- 
Güneydo�u Bölgesinde ya�anan sorunlara yönelik ol-
mu�tur.

16. Genel Kurulda göreve seçilen TÜRK-�� Yönetim 
Kurulu 16 Aral�k 1992 günü yap�lan bir bas�n toplant�-
s�yla çal��ma program�n� aç�klam�� ve “Yönetim Kurulu-
muz, Genel Kurulda belirtilen istek do�rultusunda tespit 
edilecek bir tarihte ilk Ba�kanlar Kurulunu Diyarbak�r’da 
yapmay� uygun görmü�tür” denilerek al�nan karar aç�k-
lanm��t�r.

Al�nan karar do�rultusunda, Diyarbak�r’da bulunan 
7. Bölge Temsilcili�ine 8 Ocak 1993 tarihli yaz�yla “Yur-
dumuzun sorunlar� içinde öncelikli bir yer tutan do�u 
ve güneydo�u sorunlar� ile ilgili yap�lacak çal��malarda 

de�erlendirilmek üzere, bölgeniz kapsam�ndaki il tem-
silcilikleri ile gerekli koordinasyonu sa�layarak, ya�a-
nan sorunlar ile ilgili bir raporun haz�rlanmas�” isten-
mi�tir.

Bu arada, yap�lacak Ba�kanlar Kurulu’na sunulmak 
üzere, bölgenin ekonomik ve sosyal durumunu ortaya 
koyan bir çal��man�n yap�lmas� görevi Ara�t�rma Merke-
zine verilmi�tir.

TÜRK-�� 7. Bölge Temsilcili�inden 24 Ocak 1993 
tarihli yaz� ekinde ve bölgede yap�lan toplant�lar ve 
yaz��malar sonucu haz�rland��� belirtilen alt� sayfal�k 
“Rapor“ al�nm��t�r. Raporda, bölge kapsam�ndaki iller-
de ya�anan sorunlar�n “gerçekçi ve objektif” olarak is-
tendi�i belirtilerek sorunlar 14 madde (i�sizlik sorunu, 
devlet ve özel sektör yat�r�mlar�, sa�l�k sorunu, e�itim, 
köy korucu sistemi, toprak reformu, ta�eronla�ma, be-
lediyelerdeki i�çi alacaklar�, kamu görevlilerinin hizmet 
anlay���, geçici i�çi sorunu, üretim yapan i�letmelerin 
kapasitesinin art�r�lmas�, te�vik kredisiyle yap�lan yat�-
r�mlar, çal���r durumdaki tesislerin kapanmas�, bölge-
deki terör ve faili meçhul cinayetler) alt ba�l��� alt�nda 
aç�klanm��t�r.

Bölge Temsilcili�i taraf�ndan haz�rlanan raporda “Si-
yasi istikrar�n ekonomik ve sosyal reformlarla sa�lanaca-
��, bölge ekonomik olarak rahat ve huzura kavu�mad�kça 
ülkenin Do�u ve Güneydo�u Anadolu bölgesinde cereyan 
eden olaylardan kurtulamayaca��, bilinmelidir” de�er-
lendirmesine yer verilmi�tir. Ayr�ca raporda “Türkiye’nin 
her yerinde demokrasi ayn� olmal�d�r, �stanbul’da uygu-
lanan idare biçimi Diyarbak�r’da da, ��rnak’ta da olmal�” 
görü�ü savunulmu�tur.

TÜRK-�� Yönetim Kurulu’nca Diyarbak�r’da 14 �ubat 
1993 günü yap�lan Ba�kanlar Kurulu’na sunulan “Do�u 
ve Güneydo�u Anadolu Bölgesi Raporu” toplam 70 say-
fadan olu�maktad�r.

Raporun ba�lang�c�nda yer alan Yönetim Kurulu su-
nu�unda; “TÜRK-��, Türkiye’nin üniter devlet yap�s�n�n 
korunmas�nda kararl� bir kurulu�tur. Bu temel yakla��m 
do�rultusunda Do�u ve Güneydo�u Anadolu Bölgesi’nde 
ya�anan sorunlar�n ortaya konulmas� ve çözüm önerileri 
geli�tirilmesi amac�yla haz�rlanan rapor görü�ünüze su-
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nulmaktad�r” görü�üne yer verilmi� ve ”Bu bölgemizde 
ya�anan olaylar objektif bir yakla��mla de�erlendirilmi�, 
çözüm yollar� ortaya konulmaya çal���lm��t�r” denilerek 
raporun son �eklinin görü� ve önerilerden sonra olu�tu-
rularak ilgililere iletilece�i belirtilmi�tir.

Neden rapor haz�rland��� konusu ise “Giri�” bölü-
münde �u �ekilde aç�klanm��t�r:

“TÜRK-��, Türkiye’de ya�ayan insanlar�n etnik 
köken farkl�l���n�n büyük bir zenginlik kayna��m�z 
oldu�una inanan, ülkemizin üniter devlet yap�s�n�n 
korunmas�na kararl� olan bir kurulu� olarak bölge-
deki tüm sorunlar�n aç�kl�kla tart���lmas�ndan ya-
nad�r. Bu amaçla TÜRK-�� Yönetim Kurulu, bölge-
mizde ya�anan sorunlar�n temelinde yatan olumsuz 
sosyo-ekonomik göstergeleri ortaya koyan ve çözüm 
yollar�n� öneren “Do�u ve Güneydo�u Anadolu Böl-
gesi Raporu”nun Diyarbak�r’da yap�lacak ilk ba�-
kanlar kurulu toplant�s�na sunulmak üzere haz�r-
lanmas�n� gerekli ve yararl� görmü�tür.”

Yönetim Kurulunca Ba�kanlar Kuruluna sunulan Ra-
porda soruna 18 ana ba�l�k ekseninde yakla��mda bulu-
nulmu�tur.

“Giri�” alt ba�l���nda yer alan de�erlendirme �u �e-
kilde olmu�tur:

“Ülkemizde 12 
Eylül 1980 müda-
halesiyle birlikte 
uygulanan siyasal, 
sosyal ve ekonomik 
politikalarla siyasal 
yap�dan ekonomik 
yap�ya, ekonomik 
yap�dan sosyal ya-
p�ya uzanan köklü 
de�i�iklikler yap�ld�. 
Demokrasiye insan 
haklar�na, i�çi hak 
ve özgürlüklerine 
ayk�r� olan bu de-
�i�ikliklerle sosyal 
devlet ve sosyal ada-
let anlay���na dayal� 
politikalar göz ard� 
edilerek belirli ke-
simlerin ç�kar� ko-
runmu�, geni� halk 
kesimleri a��rla�an 
sorunlar�yla ba� ba�a 
b�rak�lm��lard�r.

“12 Eylül Hukuku” diye nitelendirilebilecek 
düzenleme ve uygulamalarla Türkiye’nin demok-
ratikle�me süreci kesintiye u�rat�lm��; ba�ta 1982 
Anayasas� olmak üzere, insan haklar�, i�çi hak ve 
özgürlükleri ile ilgili getirilen yasalarla uluslararas� 
norm ve ilkelere ayk�r� olan yasaklama ve engelle-
melerle kurulmas� istenen sistem egemen k�l�nmak 
istenmi�tir.

12 Eylül müdahalesiyle ba�layan ve mücadeleyi 
izleyen y�llarda uygulanan sosyo-ekonomik politi-
kalar�n 1990’l� y�llar itibariyle geldi�i t�kanma nok-
tas� de�erlendirildi�inde; adaletsiz yap�ya dönü�mü� 
gelir da��l�m�, artan i�sizlik, yüzde 70’ler düzeyinde 
seyreden enflasyon, her y�l katlanarak artan bütçe 
aç�klar�, ciddi iç ve d�� borçlanmalar, artan terör, 
insan haklar� ihlalleri ve bölgeler aras�ndaki derin 
uçurumlar ilk anda s�ralanabilecek olumsuz geli�-
meler olarak ü lkemizin gündemindedir.

Bu çerçevede ülkemizin temel sorunlar�na bak�l-
d���nda; siyasal sosyal ve ekonomik aç�lardan Do�u-
Güneydo�u Anadolu bölgemizin ülkemizin genel 
sorunlar�ndan soyutlanamayacak ve fakat ülkemiz 
sorunlar� içinde önemli bir a��rl��� olan sorunlarla 
ku�at�ld��� görülmektedir. Yoksulluk, i�sizlik göç, 
terör ve �iddet olaylar�, bölge halk�n�n olumsuz ya-

�ama ko�ullar�n� daha da 
a��rla�t�ran sorunlar�n ba�-
l�calar�n� olu�turmaktad�r.

Ku�kusuz Do�u-Gü-
neydo�u Anadolu Bölgemi-
zin sorunlar� Türkiye’nin 
temel sorunlar�ndan ayr� 
dü�ünülemez. Bu çerçeve-
de ülkemizin temel sorunu; 
demokrasiye ve temel in-
san hak ve özgürlüklerine 
ayk�r� tüm düzenlemelerin 
ortadan kald�r�larak ço�ul-
cu ve özgürlükçü demok-
rasinin yeniden ve sa�l�kl� 
bir �ekilde kurularak ülke 
düzeyinde kurumsalla�ma-
s�, i�çi hak ve özgürlükleri 
önündeki engellerin kald�r�-
larak uluslararas� norm ve 
ilkelere uygun endüstriyel 
ili�kiler sisteminin olu�-
turulmas�, sanayide yeni 
at�l�mlarla h�zl� ve dengeli 
kalk�nman�n sa�lanarak 
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refah toplumuna-ula��lmas�, sosyal devlet ve sosyal 
adalet ilkelerine dönülerek ulusal gelirin ülkemiz 
insanlar� ve bölgeleri aras�nda adil ve dengeli bir bi-
çimde da��t�lmas�n�n sa�lanmas�d�r.

Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu 
(TÜRK-��), ülkemizin kalk�nm��l���n� bütünlü�ünü 
ve demokrasiyi yak�ndan ilgilendiren siyasal, sosyal 
ve ekonomik sorunlar� çe�itli boyutlar�yla ele al�p 
de�erlendirmeyi, kendi görü�, ele�tiri ve önerileri-
ni kamuoyuna sunmay� bir görev kabul etmektedir. 
Gerçekte ülke ve dünya sorunlar� çal��anlar� yak�n-
dan ilgilendirmektedir; hiçbir �ey, hiçbir sorun i�çi 
s�n�f�n�n d���nda dü�ünülemez.”

Raporda “Demokrasi ve �nsan Haklar� Sorunlar�” 
alt ba�l��� alt�nda yap�lan de�erlendirme ise �u �ekilde 
olmu�tur:

“Ülkemiz, 12 Eylül 1980 müdahalesinin getirdi-
�i hukuksal düzenleme ve uygulamalarla toplumsal 
hayat�m�z�n derinden etkilendi�i bir dönem ya�a-
maktad�r. Bu dönemin en belirgin özelli�i insan hak-
lar�, temel hak ve özgürlükler alan�ndaki k�s�tlama 
ve engellemelerdir. “12 Eylül Hukuku”nun uzant�s� 
düzenleme ve uygulamalar�n�n a��lmaya çal���ld���, 
bu do�rultuda mücadele veren tüm kurum ve kuru-
lu�lar�n çabalar�n� yo�unla�t�rd�klar� günümüzde, 
Do�u-Güneydo�u bölgemizdeki terör, insan hakla-
r� ihlalleri benzeri s�k�nt�lar sürmektedir. Güvenlik 
görevlisi, bas�n mensubu, sivil halktan binlerce va-
tanda��m�z hayatlar�n� kaybetmi�ler, kaybetmeye 
devam etmektedir.

Do�u-Güneydo�u bölgesinin kom�u (mücavir) 
say�lan Ad�yaman, Bitlis ve Mu�’ta da geçerli olmak 
üzere Bingöl, Diyarbak�r, Elaz��, Hakkari, Mardin, 
Siirt, Tunceli, Batman, ��rnak, Van gibi bölgenin 10 
ilinde Ola�anüstü Hal Uygulamas�na devam edil-
mektedir. Ba�ka bir ifadeyle, 12 Eylül’ün s�k�yöne-
tim ve 1983 y�l�nda yürürlü�e konulan 2935 say�l� 
“Ola�anüstü Hal Yasas�” ile on y�l� a�k�n bir süredir 
yakla��k 5,5 milyon ki�i s�k�yönetim ve ola�anüstü 
halin uyguland��� ko�ullarda ya�amaktad�r. Ola�a-
nüstü hal yasas� nedeniyle bölge halk� soka�a ç�kma 
yasa��ndan toplant� ve gösteri yürüyü�lerinin erte-
lendi�i, yasakland��� ko�ullarda ya�amakta; bölge 
insan�n�n ya�am hakk�, temel hak ve özgürlükleri 
güvence alt�na al�namamaktad�r.

‘Ülkemizin, uzun bir süredir ya�ad��� ekonomik, 
siyasal ve toplumsal a��r sorunlar� a�mak ve esen-
li�e ula�mak amac�yla’ kurulan koalisyon hüküme-
ti, kurulu�unun 500. gününe yakla�mas�na ra�men 

vaatlerini yerine getirememi�, vaatlerin yerine ge-
tirilmesi bir yana muhalefette iken söylediklerinin 
tersini yapar konuma dü�mü�lerdir.

Kamuoyunda CMUK diye bilinen ve tart��mal� 
olan Ceza Muhakeme Usulü Yasas� d���nda demok-
ratikle�mede ciddi hiçbir ad�m at�lmam��t�r. Anaya-
sa, Ola�anüstü Hal Yasas�, Dernekler Yasas�, Top-
lant� ve Gösteri Yürüyü�leri Yasas�, sansür ve sürgün 
ile ilgili di�er yasa ve kararnameler demokratik bir 
yap�ya kavu�turulamam��t�r.

12 Eylül 1980 y�l�ndan bu yana siyasal iktidar-
lar taraf�ndan sürdürülen yanl�� politika ve uygula-
malar sonucunda bölge insan�n�n ya�ad��� s�k�nt�lar� 
sat�rba�lar�yla �u �ekilde s�ralamak mümkündür:

 � Bölgenin birçok yerle�im merkezinde bölge 
halk�n�n ya�ama ve siyasal haklar� k�s�tlama 
alt�ndad�r.

 � Olaylara kar��mayan insanlara suçlu muame-
lesi yap�lmaktad�r.

 � Anayasal bir hak olan grev hakk� kullan�la-
mamaktad�r.

 � ‘Köy Koruculu�u’ sistemi bölge halk� aras�nda 
dü�manl�k yaratmaktad�r.

 � Terör, terörle mücadelede kullan�lan yöntem-
ler bölge halk�n�n ekonomik sorunlar�n� daha 
da a��rla�t�rmaktad�r.

 � Ola�anüstü Hal Uygulamas�n�n sürekli uzat�l-
mas�, 12 Eylül uygulamalar�n�n giderek kal�c� 
olmas�na yol açmaktad�r.

 � Dü�ünce, ifade ve inanç özgürlü�ü önünde cid-
di engeller bulunmaktad�r.

 � Bölgede faili meçhul olaylar devam etmektedir.

Raporun izleyen bölümünde Do�u ve Güneydo�u 
Anadolu Bölgesinin sosyoekonomik yap�s� ile say�sal ve-
riler ve analizler yer almaktad�r. Bölgenin kapsam� de�er-
lendirildi�inde, dönem itibariyle 20 ilden olu�an bölgenin 
ülke yüzölçümünün yakla��k yüzde 30’unu olu�turdu�u 
ve fakat ülke nüfusunun yüzde 19’unun bölgede ya�ad��� 
sonucuna var�lm��t�r. Bölge nüfusunun a��rl�kl� olarak 
k�rsal kesimde ya�ad��� tespitinin yap�larak tüm illerin 
göç verdi�i tespiti yap�lm��t�r. Göçün nedenleri aras�n-
da sosyoekonomik geri kalm��l�k yan� s�ra ya�anan terör 
olaylar�n�n etkisine de i�aret edilmi�tir. Bölgenin istih-
dam ve i�sizlik bak�m�ndan de�erlendirmesi yap�larak, is-
tihdam olanaklar�n�n s�n�rl� ve i�sizli�in yayg�n olmas�na 
kar��n sendikala�man�n yüksek oldu�u de�erlendirmesi 
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yap�lm��t�r. Ülkemizdeki e�itim hizmetlerinin nitelik ve 
nicelik olarak yetersizli�inin bölgede daha olumsuz bo-
yutlarda oldu�u vurgulanarak okur-yazar oran�n�n özel-
likle kad�nlarda çok dü�ük oldu�una vurgu yap�lm��t�r. 
Benzeri bir durum bölgedeki sa�l�k hizmetlerinde de 
söz konusudur. Bebek ölüm h�z�, nüfusa dü�en doktor, 
hasta yata�� gibi veriler çerçevesinde sa�l�k hizmetlerin 
yetersizli�i ve ülke genelindeki e�itsiz da��l�m�na i�aret 
edilen raporda ayr�nt�l� tablolara yer verilmektedir. Ülke 
milli gelirinin üretim faaliyet kollar�na göre bölgesel da-
��l�m�na bak�ld���nda tar�m ve hayvanc�l���n a��rl�kl� yer 
ald���, bunu elektrik üretimi ve devlet hizmetlerinin iz-
ledi�i ortaya konulmu�tur. Gelir da��l�m�ndaki bölgesel 
e�itsizli�in, hanehalk� gelirlerinin de�erlendirilmesinin 
ard�ndan raporda yat�r�mlara de�inilmi�tir. Yat�r�mlar�n 
a��rl�kl� olarak GAP kapsam�nda kamu yat�r�mlar� oldu-
�u ve enerjide yo�unla�t��� tespitinde bulunulmu�tur. 
Özellikle imalat sanayi yat�r�mlar�n�n bölgede yok de-

nilecek ölçüde s�n�rl� oldu�u ve enerji sektörü yat�r�m-
lar�n�n önde geldi�i görülmü�tür. Daha sonra raporda, 
Güneydo�u Anadolu Projesi (GAP) ile Kalk�nmada Ön-
celikli Yörelere yönelik bölgesel planlama kapsam�ndaki 
politikalar de�erlendirilmi�tir. DPT Y�ll�k Program�nda-
ki bölgeye yönelik politikalar ve tedbirlere de ayr�ca ra-
porda de�inilmi�tir. Siyasal partilerin görü� ve önerileri 
seçim bildirgeleri incelenerek raporda ortaya koyulmaya 
çal���lm��, siyasal iktidar�n bölgeye bak��� hükümet prog-
ram�ndan hareketle ki verilmeye çal���lm��t�r.

“Aç�l�m” tart��malar�n�n kamuoyunda a��rl�kl� yer al-
d��� günümüzde Konfederasyonumuzun bu soruna ili�-
kin bak�� aç�s� -aradan geçen 16 y�l�n ard�ndan- önemini 
ve güncelli�ini halen korumaktad�r.

Yönetim Kurulu taraf�ndan haz�rlanarak Ba�kanlar 
Kuruluna sunulan Do�u ve Güneydo�u Anadolu Böl-
gesi raporunun son bölümünde “Bölgedeki Sorunlar�n 
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Çözümüyle �lgili TÜRK-�� Görü�leri” alt ba�l���yla �u 
de�erlendirmeler yer alm��t�r:

“TÜRK-��, ülkemizi, ülkemizin ‘toplumsal haya-
t�n� ‘i�çi s�n�f�n� do�rudan ilgilendiren alanlardaki 
sorunlar� ve bu sorunlar�n çözümü do�rultusundaki 
çal��ma ve mücadelesini çe�itli platformlarda sür-
dürmektedir. Ba�ta siyasal iktidar olmak üzere, ge-
nel olarak toplumsal sorunlar�m�zla ilgili ele�tiri ve 
önerilerimiz gerekçeleri ile birlikte parlamento da 
temsil edilen siyasi partilere, çe�itli kurum ve ku-
rulu�lara sunulmu�tur. TÜRK-�� 16.0la�an Genel 
Kurulu Mevzuat ve Kararlar Komisyonu Raporunda 
geni� biçimiyle yer alan sorunlar�n çözümü do�rul-
tusundaki isteklerimizi 3 ana ba�l�k alt�nda topla-
yabiliriz:

 1) Ço�ulcu ve Özgürlükçü Demokrasi Yeniden 
ve Sa�l�kl� Bir Biçimde Kurulmal�d�r.

 2) ��çi Hak ve özgürlükleri önündeki Engeller 
Kald�r�lmal�d�r.

 3) Sosyal Devlet ve Sosyal Adalet �lkelerine Da-
yal� Bir Ekonomik Politika Uygulanmal�d�r.

Türkiye’nin temel sorunlar�n�n çözümü için 
önerdi�imiz ve 3 ana ba�l�k alt�nda sundu�umuz is-
teklerimiz toplumsal uzla�man�n, toplumsal bar���n 
da çerçevesini çizmektedir.

‘Giri�’ bölümünde alt�n� çizdi�imiz gibi, ülkemi-
zin temel sorunlar�na bak�ld���nda; siyasal, sosyal 
ve ekonomik aç�lardan Do�u-Güneydo�u Anadolu 
Bölgemizin ülkemizin genel sorunlar�ndan soyut-
lanamayacak ve fakat ülkemiz sorunlar� içinde 
önemli bir a��rl��� olan sorunlarla ku�at�ld��� gö-
rülmektedir.

Demokrasi; insan haklar�, nüfus ve göç, i�sizlik, 
yetersiz e�itim ve sa�l�k hizmetleri bölgeleraras� 
milli ve ‘ki�i ba��na gelir e�itsizli�i yat�r�mlar�n ye-
tersizli�i; gibi sorunlar ilgili bölümlerde ayr�nt�l� bir 
�ekilde ele al�nm��t�r. Esasen 20 Ekim 1991 tarihinde 
yap�lan erken seçim öncesinde, siyasi partiler yurt ve 
bölge sorunlar� ve sorunlar�n çözümü do�rultusun-
daki görü�lerine yay�nlad�klar� seçim bildirgelerin-
de yer vermi�lerdir. Bu görü�lerin önemli bir bölümü 
TÜRK-�� görü�leri olup, bunlar�n bir bölümü koa-
lisyon hükümetinin program�nda benzer ifadelerle 
yer alm��t�r. Hükümetin kurulmas�ndan bu yana bir 
y�l� a�an bir süre geçmi� olmas�na ra�men 12 Ey-
lül Anayasa’s�n�n de�i�tirilmesi konusunda partiler 
aras�nda ciddi bir mutabakat sa�lanamam��, 1980’li 
y�llardan devral�nan olumsuz sosyo-ekonomik gös-

tergeler büyük ölçüde sürmü�, demokratikle�me ve 
insan haklar� konusunda bir mesafe al�namam��t�r.

Hükümet program�nda yer alan görü� ve yakla-
��mlar ile çal��anlar�n toplumun büyük bir kesimin 
talep ve beklentileri aras�ndaki benzerlik hükümetin 
kurulu�unu izleyen ilk aylarda -ki siyasal iktidar 
söz konusu dönemde “Kürt realitesi”ni tan�d���n� 
aç�klam��t�r- toplumda bir iyimserlik yaratm��, an-
cak hükümetin beklentileri kar��lamak üzere yapt��� 
çal��malara, hükümetin performans�na bak�ld���nda 
ayn� iyimser havan�n sürdü�ünü söylemek bugün 
için zorla�maktad�r.

Siyasal iktidar taraf�ndan “Demokratikle�me 
Y�l�” olarak aç�klanan 1993 y�l�n�n beklenti ve ta-
leplerimize uygun uygulama ve de�i�ikliklerin ya-
p�laca�� bir y�l olmas�n� diliyoruz. Ancak Hükümet 
taraf�ndan 1993 y�l�n�n “Demokratikle�me Y�l� ola-
rak’” aç�kland��� bir ortamda, terör ve �iddet olayla-
r�n�n t�rmanma e�ilimine girmesi, demokratikle�me-
nin önünde önemli bit engel olup ülkemiz aç�s�ndan 
kar�� kar��ya bulunulan tehlikenin boyutlar�n� da 
ortaya koymaktad�r.

Bu görü� ve yakla��m çerçevesinde Do�u-Güney-
do�u Anadolu Bölgemizdeki sorunlar�n a��lmas� için 
siyasal iktidarca al�nmas� gereken önlemler �u �ekil-
de s�ralanabilmektedir.

1) Demokrasi ve �nsan Haklar�;

� � “12 Eylül Hukuku” diye nitelendirilebilecek 
hukuki düzenleme, uygulama ve k�s�tlamalar 
süratle kald�r�larak demokratikle�me süreci 
h�zland�r�lmal�d�r.

� � Demokrasi, ülkemizin tüm bölgelerinde ve ek-
siksiz bir biçimde yeniden in�a edilmelidir.

� � �nsan haklar� ve özgürlükleri önündeki engel-
ler kald�r�lmal�d�r.

� � Dü�ünce, ,ifade ve inanç özgürlü�ü önündeki 
engeller kald�r�lmal�d�r.

� � Ülkemize ve bölge halk�na zarar veren terör ve 
�iddet hareketleri önlenmelidir.

� � Ola�anüstü Hal Yönetimine yol açan �artlar�n 
ortadan kald�r�larak normal yönetim biçimine 
dönülmesi sa�lanmal�d�r.

� � Köy koruculu�u uygulamas�n�n yaratt��� so-
runlar dikkate al�narak, bu uygulama gözden 
geçirilmelidir.
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� � Sorunlar demokrasi ve insan haklar� çerçeve-
sindeki uygulama ve düzenlemelerle çözüm-
lenmelidir.

2) ��çi Hak ve özgürlükleri

� � ��çi hak ve özgürlükleri önündeki engeller kal-
d�r�larak uluslararas� norm ve ilkelere uygun 
düzenlemeler yap�lmal�d�r.

� � Tüm grev yasaklar� kald�r�lmal�d�r.

� � Tüm çal��anlar�n örgütlenme ve toplu sözle�-
me yapmalar�n� engelleyen uygulamalara son 
verilmelidir.

� � Tar�m i�çileri yasal güvenceye kavu�turulma-
l�d�r.

� � ��ten ç�karmalara ve ta�eronla�maya son ve-
rilmelidir.

� � �� güvencesi sa�lanmal�d�r.

3) Sosyal ve Ekonomik Önlemler

� � Sosyal devlet ve sosyal adalet ilkelerine dayal� 
bir ekonomik politika uygulanmal�d�r.

� � Bölgesel kalk�nma planlar� yap�lmal�d�r.

� � Bölgede ‘k�rsal sanayi’ olu�turulmal�d�r.

� � Küçük ve Orta ölçekli Sanayi ��letmeleri 
(KOSGEB) yayg�nla�t�r�lmal�d�r.

� � Bölgede toprak reformu yap�larak, ‘toprak da-
��l�m�ndaki dengesizlikler adaletli bir yap�ya 
kavu�turulmal�d�r.

� � Bölgede tar�m reformu yap�larak, geleneksel 
tar�mdan modern i�letme tekniklerine geçil-
meli ve verimlilik artt�r�lmal�d�r.

� � Bölgeleraras� geli�mi�lik fark� ortadan kald�-
r�lmal�d�r.

� � Yat�r�mlar artt�r�lmal� ve h�zland�r�lmal�d�r.

� � Özel Kesimin yat�r�m yapmas� te�vik edilme-
lidir.

� � Al�nacak tedbirlerle iç göç önlenmelidir.

� � Sa�l�k hizmetleri nitelik ve nicelik olarak art�-
r�lmal�d�r.

� � E�itim hizmetleri nitelik ve nicelik olarak art-
t�r�lmal�d�r.

� � Yeni istihdam alanlar� yarat�larak i�sizli�in 
önüne geçilmelidir.

� � Vergi reformu yap�lmal�d�r.

� � Asgari ücret vergi d��� b�rak�lmal�d�r.

� � ��çi alacaklar� ödenmelidir.

TÜRK-�� Ba�kanlar Kurulu al�nan karar do�rultusun-
da 14 �ubat 1993 günü Diyarbak�r’da topland�. Toplan-
t�dan bir gün önce Diyarbak�r ve çevresi illerde örgütlü 
üye sendika �ube yöneticilerinin geni� kat�l�m�yla bir 
toplant� düzenlendi.1

Ba�kanlar Kurulunun aç�l���nda yap�lan konu�mada, 
i�çi s�n�f�n�n kar�� kar��ya sorunlara de�inilmi� ve “12 
Eylül’ün kal�nt�lar� özellikle Do�u ve Güneydo�u Böl-
gelerinde etkisini sürdürmektedir. Bir türlü durmayan 
ve durdurulamayan terör eylemleri nedeniyle bölgede 
dökülen kan, hepimizin kan�d�r” denmi�tir.2 Ba�kanlar 
Kurulu’nun Diyarbak�r’da yap�lan toplant�s� sonras� ko-
nuyla ilgili olarak aç�klanan bildiride; bölgenin ekono-
mik, sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda a��r sorunlarla 
ku�at�ld���na dikkat çekilmi� ve “TÜRK-�� Ba�kanlar Ku-
rulu; sorunlar ne kadar a��r olursa olsun, çözüm yolunun 
karde� kan� dökülerek bulunamayaca��n� tüm ilgililere 
hat�rlatmaktad�r” denilmi�, “Üniter Devlet yap�s�yla yur-
dumuzu parçalamaya çal��anlar, Kürt halk�n�n temsilcisi 
de�illerdir ve asla olamayacaklard�r” belirlemesinde bu-
lunulmu� ve “Bu ülke etnik kökeni ne olursa olsun, Tür-
kiye Cumhuriyeti vatanda�� olan hepimizindir.” görü�ü 
savunulmu�tur.3

Ba�kanlar Kurulu’nda al�nan karar do�rultusunda, 
bölge sorunlar�na yönelik de�erlendirme ve belirlemele-
rin ard�ndan, daha ayr�nt�l� inceleme yap�lmas� amac�yla 
bir Komisyon olu�turulmu�, ve olu�turulan Komisyon 
24 �ubat-4 Mart 1993 tarihleri aras�nda 8 il ve 3 ilçede 
incelemeler yapm�� ve sorunlar hakk�ndaki görü� ve izle-
nimlerini bir rapor halinde sonuçland�rm��t�r.4

Hiç ku�ku yok ki; Konfederasyonumuzun yukar�da 
belirtilen görü� ve de�erlendirmeleri bugün gündemde 
olan “aç�l�m” tart��malar�na katk� sa�layacak nitelikte 
yakla��mlar� içermektedir.

Notlar

1 TÜRK-�� 17. Genel Kurul Çal��ma Raporu, 1995 Ankara, s: 122.

2 TÜRK-�� 17. Genel Kurul Çal��ma Raporu-Belgeler, 1995 Ankara, 

s: 305.

3 TÜRK-�� 17. Genel Kurul Çal��ma Raporu, 1995 Ankara, s: 128.

4 TÜRK-�� Dergisi Mart 1993, Say�:275, s: 1.



��sizlik sigortas�; bir i�yerinde ça-
l���rken, çal��ma istek, yetenek, 
sa�l�k ve yeterlili�inde olmas�na 

ra�men, kendi istek ve kusuru d�-
��nda i�ini kaybedenlere, u�rad�klar� 
gelir kay�plar�n� k�smen de olsa kar-
��layarak kendilerinin ve aile fertle-
rinin zor duruma dü�melerini önle-
yen, sigortac�l�k tekni�i ile faaliyet 
gösteren, devlet taraf�ndan kurulan 
zorunlu bir sigorta koludur. ��sizlik 
sigortas�, ekonomik büyümenin yan� 
s�ra sosyal geli�menin sa�lanmas� ve 
gelirin toplumda adil ve dengeli bir 
biçimde payla�t�r�lmas�n� amaçlad�-
�� için sosyal devlet olma ilkesinin 
de bir gere�idir.

2000 y�l� itibariyle prim kesin-
tileri yap�lan i�sizlik sigortas�ndan 
yararlanma, Mart 2002 itibariyle 

ba�lam��t�r. ��siz kalan sigortal�lar�n 
i�sizlik ödene�i alabilmesi için Ka-
nunda öngörülen ko�ullara göre, son 
üç y�l içinde son 120 günü sürekli 
çal��m�� olmak kayd�yla toplam 600 
gün prim ödenmesi aranmaktad�r.

4447 say�l� Kanunla getirilen ko-
�ullar�n, özellikle de çal��ma hayat�-
n� ve ortaya ç�kan i�sizlik riskini tam 
olarak kar��lamamas� sonucu, fon 
amac�na uygun olarak kullan�lamaz 
bir yap�ya dönü�mü�tür. Esnek ça-
l��malar�n ve özellikle de k�sa süreli 
çal��man�n yayg�n oldu�u bir süreç-
te, i�sizlik ödene�ine hak kazanma 
ko�ullar� de�i�tirilmedi�inden, i�siz 
kalan sigortal� i�sizlerin büyük k�s-
m�, i�sizlik sigortas�ndan yararlana-
mam��t�r.

4447 say�l� Kanunla getirilen 
yararlanma ko�ullar�, ödeneklerin 
süresi ve miktarlar�n�n yetersizli�i 
konusunda yo�un ele�tiriler yap�l-
m��t�r. TÜRK-��, 4447 say�l� Ka-
nunla getirilen i�sizlik ödene�i ve 
mesleki e�itime hak kazanma ko�ul-

lar�n�n de�i�tirilmesini ve i�siz kalan 
sigortal� i�sizlere daha çok destek 
olunmas�n� savunmu�tur. Hükümet 
ise, bu konuda çok ilgisiz kalm��-
t�r. ��sizlik sigortas�, bir ülkenin en 
önemli koruyucu �emsiyesidir. Bu 
koruma kapsam�nda, çok uzun süre 
olmasa da, en önemli uygulama-
s� olan sigortal� i�sizlere ödenekler 
sa�lanmas� yan�nda, meslek e�itimi 
verilerek istihdama kazand�r�lmas� 
ile ilgili kanunda gerekli de�i�iklik-
ler yap�lmal�d�r.

��sizlik sigortas� kurumu özerk 
bir yap�da olmad���ndan, dönem 
dönem fona yönelik müdahaleler 
artm��, i�verenlere prim deste�i sa�-
lanan, GAP’a ve Bütçeye ek kaynak 
transferi yap�lan bir fon i�leyi�ine 
do�ru gidilmi�tir. Bu yakla��m, son 
derece tehlikeli oldu�u gibi, i�sizlik 
sigortas� hedefinden uzakla�an bir 
süreci de ba�latm��t�r. ��ten ç�kar�lan 
sigortal� i�çilerin büyük ço�unlu�u-
nun bu haktan yararlanmad�klar� bir 
dönemde, i�sizlik sigortas� fonunun 

Nam�k TAN
TÜRK-�� Ara�t�rma Müdür Yard�mc�s�
namiktan@turkis.org.tr

��sizlik Sigortas� ve ��sizlik Sigortas� ve 
Hak Kay�plar�Hak Kay�plar�

56



57

i�verenlere ve Bütçeye yönelik olarak 
kullan�lmas�n�n yolunun aç�lmas�, 
i�sizlik sigortas�n�n kurulu� felsefe-
sine de ayk�r� bir müdahaledir. 5763 
ve 5921 say�l� Kanunlarla yap�lan 
de�i�ikliklerle sistemin d���na ç�k�l-
m��t�r. ��sizlik sigortas� sisteminde, 
temel olarak i�ten ç�kar�lan i�çiyi 
koruma ilkesinden ayr�lan de�i�ik-
likler yap�lm��t�r.

5763 say�l� Kanunla yap�lan de�i-
�iklikler ile i�e al�nmada, erkeklerin 
18 ya��ndan büyük ve 29 ya��ndan 
küçük olanlar ile ya� �art� aranmak-
s�z�n 18 ya��ndan büyük kad�nlara 
kademeli olarak i�veren prim payla-
r�n�n i�sizlik sigortas� fonundan kar-
��lanmas� getirilmi�tir. Fonun amac� 
ise, i�ten ç�kar�lan ve prim ödemi� 
olan sigortal� i�sizlerin korunmas�n� 
öngörmektedir. Bu durumda, uzun 
süre fona prim ödeyen ve yararlan-
ma ko�ullar�n� yerine getirmeyen 
i�ten ç�kar�lan sigortal� i�çileri kim 
koruyacak? Hükümet, vergilerden 
kar��lanmak üzere istihdamda te�-
viklere gitmeli, i�sizlik sigortas� fo-
nunu ise, hak sahibi durumunda 
olanlara yönelik olarak kullanmal�-
d�r. Bu yönüyle, 5763 ve 5921 say�l� 
kanunlarla yap�lan de�i�ikliklerin 
savunulur yönü yoktur. Hükümet, 
Fonu kendi kayna�� gibi kulland�-
��ndan, bu konuda tepkiler ç�� gibi 
büyümü�tür.

5763 say�l� Kanunla, 4447 say�l� 
Kanuna Geçici 6. madde eklenmi� 
ve 2008 y�l�na münhas�r olmak üze-
re, Fonun mevcut nema gelirlerin-
den 1.300.000.000 YTL’lik k�sm�n�n 
Fon taraf�ndan Hazine �ç Ödemeler 
Muhasebe Birimi hesaplar�na akta-
r�lmas� ve genel bütçenin (B) i�aretli 
cetveline gelir kaydedilmesi, kayde-
dilen bu tutarlar�n, Yüksek Planlama 
Kurulu karar�na istinaden Güney-
do�u Anadolu Projesi kapsam�ndaki 
yat�r�mlara öncelik vermek kayd�yla 
münhas�ran ekonomik kalk�nma ve 
sosyal geli�meye yönelik yat�r�mlar-
da kullan�lmak üzere ilgili idare büt-

çelerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakan� yetkili k�l�nmas� hükme ba�-
lanm��t�. Yine ayn� Kanunla, 2009-
2012 y�llar�nda Fon taraf�ndan tah-
sil edilecek nema gelirlerinin dörtte 
birinin, ilgili y�l genel bütçelerinin 
(B) i�aretli cetvelinde bütçe gelir 
tahmini olarak yer almas�, ilgili y�l 
bütçeleri haz�rlan�rken Güneydo�u 
Anadolu Projesi kapsam�ndaki ya-
t�r�mlara öncelik vermek kayd�yla 
münhas�ran bölgesel ekonomik kal-
k�nma ve sosyal geli�meye yönelik 
yat�r�mlar�n finansman� için ilgili 
idare bütçelerine bu gelir tahmini 
kar��l��� kadar ödenek öngörülmesi, 
bu gelirlerin, Fon taraf�ndan tahsil 
edilen ay� izleyen ay�n 15’ine kadar 
Hazine �ç Ödemeler Muhasebe Biri-
mi hesaplar�na aktar�lmas� ve y�l� ge-
nel bütçesinin (B) i�aretli cetveline 
gelir kaydedilmesi kararla�t�r�lm��t�.

18.08.2009 tarihli Resmi 
Gazete’de yay�mlanan 5921 say�l� 
“��sizlik Sigortas� Kanunu ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� 
Kanunu’nda De�i�iklik Yap�lmas�-
na Dair Kanun” ile ��sizlik Sigorta-
s� Fonunun nema gelirlerinin 2009 
ve 2010 y�llar�nda dörtte üçü, 2011 
ve 2012 y�llar�nda ise dörtte birinin 
Merkezi Yönetim Bütçesine gelir 
olarak aktar�lmas� öngörülmü�tür.

��sizlik sigortas� fonunun büyü-
mesi kar��s�nda, i�veren çevreleri bu 
kayna��n i�sizli�e yönelik kullan�l-
mas�n� ve i�e al�nan i�çilerin i�veren 
prim paylar�n�n fondan kar��lanma-
s�n� istemektedirler. Bu propaganda-
lar sonucunda Fon, asli görevinden 
uzakla�an bir çizgiye götürülmü�-
tür. ��sizlik sigortas�, çal��anlar�n 
bir dayan��mas�d�r. ��sizlik sigortas� 
fonunun, son y�llarda i�çinin yarar-
lanmas� yerine, ba�ka alanlarda da 
kullan�lmas�, kurulu� amac�na da 
ayk�r� bir uygulamad�r.

Neler Yap�lmal�?

��sizlik sigortas� uygulamas�na 
bak�ld���nda, i�ten ç�kar�lan i�çile-
rin büyük bölümünün bu haktan 

yararlanmad��� görülmü�tür. ��siz 
kal�nd���nda, son üç y�lda 600 gün 
prim ödeme ve son dört ay 120 gün 
kesintisiz prim ödeme ko�ulu aran-
maktad�r. Bu ko�ullar�n a��r olmas� 
nedeniyle, i�ten ç�kar�lanlar�n bü-
yük bir bölümü i�sizlik sigortas�n-
dan yararlanamamaktad�r.

��çinin kendi iradesi d���nda 
i�siz kalmas� kar��s�nda i�sizlik si-
gortas�ndan, prim gün say�s� ile 
orant�l� bir �ekilde yararlanmas� 
sa�lanmal�d�r. Çal��t��� dönemlerde 
i�sizlik sigortas� primi ödenen bir 
i�çinin i�siz kalmas� durumunda, 
i�sizlik sigortas� ve meslek e�itim-
leri devreye girmelidir. Bu nedenle, 
i�sizlik sigortas�ndan yararlanma 
ko�ullar� de�i�tirilmeli, gün say�lar� 
azalt�lmal�d�r.

��sizlik sigortas� ödenekleri ve 
süresi de yetersizdir. 600 gün prim 
ödeyen ki�i 180 gün, 900 gün prim 
ödeyen ki�i 240 gün, son üç y�l�n ta-
mam�nda kesintisiz prim ödeyen ki�i 
ise 300 gün i�sizlik ödene�i almaya 
hak kazanmaktad�r. ��sizlik öde-
ne�i tutar�, çal��an�n son dört ayl�k 
prime esas kazançlar� üzerinden he-
saplanmaktad�r. ��sizlik sigortas� alt 
s�n�r tutar� brüt asgari ücretin yüzde 
40’�, üst s�n�r ise yüzde 80’i olarak 
belirlenmi�tir.2009 y�l� birinci alt� 
ayda çal���rken i�siz kalan ki�i, 666 
TL olan asgari ücretin yüzde 40’� 
oran�nda yani 266.40 TL; 1.332 TL 
ya da daha fazla ücret ile çal���rken 
i�siz kalan ki�i ise 666 TL olan asga-
ri ücretin yüzde 80’i oran�nda yani 
532.80 TL ödene�e hak kazanm��t�r. 
Bu ödeneklerin iyile�tirilmesi yolu-
na gidilmelidir.

Sonuç olarak, yararlanma ko�ul-
lar�n�n de�i�tirilmesine, i�ten ç�kar�-
lanlar�n geni� olarak yararland�klar� 
bir sürecin ba�lamas�na ihtiyaç var-
d�r. Aksi durumda, i�sizlik sigorta-
s� fonu, ba�ka yerlere aktar�lmaya, 
amac� d���nda kullan�lmaya devam 
edilecektir. Fonun ba�ka alanlarda 
kullan�lmas�n�n önü kesilmelidir.



Avrupa’da istihdama ili�kin 
olarak son dönemde ortaya 
ç�kan geli�melerin Avrupa 

Sosyal Modeli için f�rsat m�, tehdit 
mi olaca�� konusu belirsizli�ini ko-
rumaktad�r. Özellikle ekonomide 
ya�anan küresel krizin istihdam� 
olumsuz etkilemesi ve i�sizli�in yay-
g�nla�mas�, i�gücü piyasas�n� esnek-
le�tirme yönündeki çabalara yo�un-
luk kazand�rm��t�r.

Bilindi�i üzere, Avrupa Birli�i’nin 
temelini olu�turan özgürlük, de-
mokrasi, insan haklar�na sayg� ile 
hukukun üstünlü�ü prensiplerinin 
temel bile�kesi sendikal hak ve öz-

gürlüklerdir. Türkiye’de çal��ma ha-
yat�n�n “Avrupa Sosyal Modeli”ne 
göre düzenlenmesi ve Uluslararas� 
Çal��ma Örgütü’nün norm ve stan-
dartlar�n�n yasal düzenlemelerde ve 
uygulamada egemen olmas� çabalar� 
önemini korumaktad�r. Ancak çal��-
ma hayat�n�n sorunlar�na ortak çö-
züm üreten bar��ç� modellerin ba�ar� 
kazanmas� ço�u zaman mümkün ol-
mamaktad�r. Günümüzde örne�ini 
her gün ya�ad���m�z üzere siyasal 
iktidar veya bir sermaye grubu, ça-
l��anlar� göz ard� eden yakla��mlar� 
sergileyebilmekte, i�çilerin temsil-
cisi sendikalar� güçsüzle�tirmeye, 
etkisizle�tirmeye yönelebilmektedir. 
Ça�da� endüstri ili�kileri sistemleri-
nin temelinde bulunan sosyal diya-
log konusunda ülkemizde s�k�nt�lar 
bulunmaktad�r.

Toplumsal uzla�ma ve i�birli�i, 
diyalog ile mümkündür ve bunun 
için kesimlerin serbestçe örgüt-

lenebilmeleri gerekmektedir. Ör-
gütlenme düzeyinin dü�ük olmas�, 
özellikle i�çi kesiminin temsil gü-
cünü zay�flat�rken, hükümetlerin ve 
sermaye kesiminin etkinli�ini art-
t�rmaktad�r. Bu durum i�birli�i uy-
gulamalar�n�n kurumsalla�mas�n�, 
i�birli�ini ve kar��l�kl� güveni sarsan 
sonuçlara da yol açmaktad�r.

Güvenceli esneklik -di�er birçok 
konu gibi- i�çi-i�veren aras�nda sos-
yal diyalogla görü�ülmesi gereken 
konular aras�nda yer almaktad�r. 
Bu konuda baz� ortak ilkelerin ve 
ortak yakla��mlar�n belirlenmesinin 
önemi bulunmaktad�r. Ancak, eko-
nomik krizin ya�and��� ço�u ülkede 
oldu�u gibi Türkiye’de de en önemli 
sorun, kriz ortam�nda çal��anlar�n 
i�inin ne olaca��d�r. Daha fazla ve 
daha iyi i� sa�lamak konusunda var 
olan s�k�nt�lar ekonomik krizle gide-
rek zorla��rken, krizden ç�k�� yolu 
çal��anlar�n hak kay�plar�yla bulun-
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maya çal���lmaktad�r. Küresel reka-
bet ortam�nda ulusal ekonomilerin, 
i�letmelerin varl���n� sürdürmesi ve 
büyümesi dü�ük i�gücü maliyeti ve 
dolay�s�yla i�gücü piyasas�n�n daha 
da esnekle�tirilmesinde sa�lanmak 
istenmektedir. Küresel rekabette 
ba�ar� için ekonominin sosyal poli-
tikalarla ve koruyucu i� yasalar�yla 
olu�an yap�s� esneklik, serbestle�-
me, kural azaltma düzenlemeleriyle 
de�i�tirilmek istenmektedir.

Çal��anlar�n ya�amlar�n� sürdüre-
bilmek için bir i�e ihtiyaçlar� oldu�u 
gerçe�i, hayatlar�n� esir almamal�d�r. 
��gücü piyasas�nda çal��anlar�n sü-
reklili�ine ihtiyaç vard�r ve bunun 
verimlilik için gerekli bir unsur ol-
du�u kabul edilmektedir. Esneklik 
ve güvencenin birlikte dü�ünülmesi 
gerekti�i aç�kt�r ve sürekli istihdam 
edilen i�gücünün verimli oldu�u 
da bilinmektedir. Ancak güvenceli 
esnekli�in “çirkin yüzü” oldu�u da 
göz ard� edilmemelidir. Bu uygulama 
“ucuz ve kolay i�ten ç�karma” anla-
m�nda yayg�nla�ma imkan�na kavu�-
mamal�d�r. Temel yakla��m�n i�gücü 
maliyetini dü�ürmek amac� ta��d��� 
bir yap�da i� yasas� tam zamanl� i�-
ler için geçerli olmal�, i�i de�il i�çiyi 
korumak benimsenmelidir. ��çiler, 
i�lerini korumak kar��l���nda istih-
dam güvenli�inden vazgeçmek du-
rumunda de�ildir. �� güvenli�ini üst 
düzeyde korumak gerekmektedir.

Esnek güvence konusunda Av-
rupa Birli�i uygulamalar� de�erle-
nilirken ülke modellerinin iyi anla-
��lmas�, baz� verilerin göz önünde 
tutulmas� ve de�erlendirmelerin 
buna uygun olarak yap�lmas� gerek-
mektedir. Örne�in Danimarka’n�n 
nüfusu 5,4 milyon (iktisaden faal 
nüfus olarak 16–66 ya� aras� 3,7 
milyon) ki�idir. ��gücü 2,9 milyon 
ki�i; i�gücüne kat�l�m oran� kad�n-
larda yüzde 73, erkeklerde yüzde 80 
olmak üzere ortalama yüzde 78 y�l-
d�r. ��sizlik oran� yüzde 2,3; emek-
lilik ya�� 65 olup emekli olanlar�n 
ortalama ya�� 62’dir. ��sizlerin yüzde 

65-75’i i�sizlik ödene�i almaktad�r. 
Sendikala�ma oran� yüzde 65–75 
civar�nda; toplu sözle�me kapsam�n-
daki çal��an oran� ise yüzde 70–75 
civar�ndad�r. Ekonomik büyüme 
h�z� yüzde 3,2 ve enflasyon oran� 
yüzde 1,1 oran�ndad�r. 2009 i�gücü 
piyasas� politikalar� için ayr�lan büt-
çe milli gelirin yakla��k yüzde 4,6’s� 
(yakla��k 10,2 milyar avro) ve bu tu-
tar�n yüzde 25’i aktif ve yüzde 75’i 
pasif tedbirler için harcanmaktad�r.

Danimarka’da i�gücü piyasas�-
n�n esnek oldu�u, i�e alman�n ve 
ç�karman�n kolay, i�gücü devrinin 
yüksek (yüzde 23) oldu�u do�ru bir 
tespit olmakla beraber i�sizlik öde-
melerinin de yüksek oldu�u ve aktif 
i�gücü piyasas� politikalar�n�n etkin 
biçimde uyguland��� gerçe�i de ih-
mal edilmemelidir. Danimarka’da 
i�sizlik sigortas� ve sosyal yard�mlar 
üst düzeydedir. ��sizlik ödemele-
ri dü�ük ücretlilerde ücretin yüzde 
90’�, ortalama gelir edenlerde ücre-
tin yüzde 60–65’i oran�nda oldu�u 
bilinmektedir. En yüksek ödemenin 
ayl�k 2.050 avro oldu�u; ödemenin 
dört y�l sürdü�ü,  finansman�nda 
taraflar�n pay� ve bütçeden aktar�-
lan bir kaynak bulundu�u, sosyal 
destek ödemelerinin finansman�n 
genel vergilerden kar��land���, bu 
ödemelerin sürekli ve aile temelinde 
oldu�u ve i�sizlik ödene�inin yüzde 
80’ni tutar�nda bulundu�u da dikka-
te al�nmal�d�r.

Güvenceli esneklik konusunda 
düzenleme yap�l�rken ve bir model 
temel al�n�rken gelir ve istihdam 
güvencesi konusundaki uygulama-
lar bir bütün olarak dikkate al�n-
mal�d�r. Hollanda modelinde ol-
du�u gibi, sosyal diyalogun yap�s�, 
esneklik ve güvenlik konusundaki 
yasal düzenleme ve bu alandaki tar-
t��malar bir bütündür. Esnekli�in 
i�gücü piyasas�, i� organizasyonlar� 
ve istihdam ili�kilerinde ortaya ç�-
kan biçiminde çal��anlar�n istihdam 
ve gelir güvencesi istekleri dikkate 
al�nmaktad�r. Hollanda’da sendika-

la�ma oran� yüzde 23 ve fakat toplu 
i� sözle�mesi kapsam�nda olanlar�n 
oran�n�n yüzde 80 civar�ndad�r. En-
düstri düzeyinde sosyal diyalog top-
lu i� anla�malar�yla sa�lanmakta ve 
bununla ilgili yasa 1927’de yürürlü-
�e girmi�tir. ILO’nun 87 ve 98 say�l� 
sözle�meleri yasal düzenlemelerde 
temel al�nmaktad�r.

Oysa bilindi�i üzere Avrupa 
Birli�i ile yürütülen müzakerelerde 
“sosyal politika ve istihdam” konu-
lu 19. fas�l�n ilk aç�l�� kriteri sen-
dikal hak ve özgürlükler alan�nda 
yap�lmas� gerekli düzenlemelerdir. 
Müktesebata uyum konusundaki 
çal��malar yürütülmekle birlikte, 
Komisyon Tavsiyesinde de yer ald��� 
üzere, uygulama yönünde eksikler 
bulunmaktad�r.

Avrupa Birli�i’nin güvenceli es-
neklik konusunda ortak ve uyumlu 
bir tutum geli�tirmek üzere sözle�-
meye ba�l� düzenlemelerin yeterin-
ce esnek olmas�, etkin aktif i�gücü 
piyasas� politikalar�, kapsaml� ya�am 
boyu ö�renme stratejileri, modern 
sosyal güvenlik sistemleri husus-
lar�n�n sa�lanmas� gerekti�i ve bu 
4 temel bile�enin dikkate al�nmas� 
gere�i ülkemiz örne�inde beklenen 
yans�mas�n� bulmamaktad�r. Ülke-
mizdeki geli�meleri de�erlendirir-
ken i�gücü piyasas�ndaki de�i�im, 
yeniden yap�lanma ve özelle�tirme, 
kurals�zla�t�rma, merkezi hükümet-
lerin de�i�en yap�s�, uluslararas� 
sermaye kurulu�lar�n�n ekonomi-
nin dönü�türülmesindeki görü�leri 
ve benzeri konular�n etkisi dikkate 
al�nmal�d�r.

Uluslararas� Para Fonu’nun 
yakla��m�n�n de�i�mez bir kural 
olarak öne sürüldü�ü uygulamada 
kamunun küçültülmesi, vergilerin 
azalt�lmas�, d��a aç�lma ve yabanc� 
sermayenin davet edilmesi, enflas-
yonun dü�ürülmesi, zorlay�c� dü-
zenlemelerin kald�r�lmas� konusun-
da talepleri dayatt��� bilinmektedir. 
Ekonomik reformlardaki neo-libaral 
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model her �eyi kapsamak istemek-
tedir. Kurals�zla�t�rma bu çerçeve-
de esneklik konusunda at�lan bir 
ad�md�r. Bu yakla��m, giri� ve ç�k��� 
kolayla�t�rmak, çal��ma sözle�mele-
rini çe�itlendirmek, i�sizlik ödeme-
lerini azaltmak, çal��ma kurallar�n� 
yeniden düzenlemek biçiminde da-
yatmalar� gündeme ta��maktad�r. 
Esneklik konusundaki yakla��m da 
çe�itli istihdam sözle�meleri, ça-
l��ma zamanlar�n�n düzenlenmesi, 
organizasyonda de�i�iklik, i�gücü 
maliyetini bozmak gibi unsurlarla 
desteklenmektedir.

Esnek çal��man�n ve organizas-
yondaki de�i�imin; çal��ma saatle-
rini art�rd���, gece çal��ma, vardiyal� 
çal��ma, hafta sonu çal��ma, esnek 
düzenlemeler ve uyumlu çal��ma 
konusunda de�i�iklikler getirdi�i 
bilinmektedir. Sosyal koruman�n 
do�ru dürüst olmad��� bir yap�da 
kurals�zla�t�rma uygulanmas� -az 
da olsa- belki i� yaratmakta ve fakat 
daha da yoksulla�t�rmaktad�r.

Ülkenin i�sizlik oranlar�ndaki 
art��lar i�çilerin dü�ük ücretle, sa�-
l�ks�z ko�ullarda, niteliksiz i�lerde 
çal��maya sürüklemektedir. Ulus-
lararas� Çal��ma Örgütü (ILO)’nün 
tan�mlamas�yla “çal��an yoksullar” 
ekonomik kriz döneminde giderek 
a��rla�an geçim ko�ullar� ile kar�� 

kurulamam��t�r. Sistemin yeniden 
t�kanmas� ve bu t�kan�kl��� a�mak 
için yeni düzenlemeler yapma zo-
runlulu�u bunun en somut kan�t�-
d�r. Sosyal güvenlik sistemimizin AB 
standartlar�na uyumla�t�r�lmas� ko-
nusunda gerekli düzenlemeler tümü 
ile gerçekle�tirilmemi�tir. Sosyal gü-
venlik sistemimizin AB standartlar�-
na uygun ödeme ve yard�mlar suna-
bilmesi için kaynak sorununun ülke 
gerçeklerine uygun bir �ekilde çözü-
me kavu�turulmas� zorunludur.

��sizlik Sigortas� Fonundan i�-
çilerin yararlanma ko�ullar� geli�-
tirilmeli, bunun için fona eri�im 
imkanlar� kolayla�t�r�lmal�,  fondan 
yararlanma süresi uzat�lmal�, i�siz-
lik ödene�i miktar� büyütülmelidir. 
Fon, amac� d���nda kesinlikle kulla-
n�lmamal�d�r.

Krizi a�abilmenin önemli hu-
suslar�ndan birisi de kay�t d��� 
ekonominin kay�t alt�na al�nmas� 
zorunlulu�udur. Vergi ve sigorta ge-
lirlerinde azalmaya, i�letmeler ara-
s�nda rekabet ko�ullar�nda e�itsizli-
�e, çal��anlar aç�s�ndan kötü çal��ma 
ko�ullar�na ve sosyal güvenceden 
yoksunlu�a neden olan kay�td��� ile 
mücadeleden bu dönemde de vazge-
çilmemelidir.

Çal��ma ya�am�n� düzenleyen 
kurallar demokratik toplumun var-
l���n� belirleyen en aç�k kriterdir. Si-
vil toplum örgütlenmesine Anayasa 
ve ona ba�l� olarak ç�kar�lan yasa-
lar düzeyinde getirilen k�s�tlamalar, 
Türkiye’de siyasal ve sosyal dengele-
rin sa�l�kl� biçimde olu�mas�na en-
gel olmaktad�r.

��çi hak ve özgürlükleri ile ilgi-
li yasal düzenlemelerle getirilen ve 
ço�u Uluslararas� Çal��ma Örgütü 
(ILO)’nün evrensel normlar�na ayk�-
r� olan k�s�tlamalar�n ortadan kald�-
r�lmas� ve ülkemizce onaylanan ILO 
sözle�melerinin iç hukuk kurallar�-
na yans�t�lmas� çal��ma hayat�n�n bir 
öncelikli konusu olarak önümüzde 
durmaktad�r.

kar��ya kalm��lard�r. Bu olumsuz 
tabloya say�lar� giderek artan i�sizler 
de eklendi�inde toplumsal huzuru 
tehdit eden bir yap� ortaya ç�kmak-
tad�r. Ya�anan ekonomik kriz, ba�ta 
çal��anlar olmak üzere dar ve sabit 
gelirli kesimlerin ya�ama ve çal��ma 
�artlar�n� olumsuz etkilemektedir. 
Çal��anlar�n i�leri ve sat�nalma güç-
leri için kayg�lar� giderek artmakta-
d�r. Ekonominin sosyal politikalarla 
ve koruyucu i� yasalar�yla olu�an 
yap�s� zorlanmaktad�r.

Krizden daha az etkilenmek ve 
sosyal devletin zorunlu bir ön ko-
�ulu olarak, Uluslararas� Çal��ma 
Örgütü (ILO) standartlar�nda bir �� 
Güvencesi i�e iadeyi sa�layacak bi-
çimde yeniden ve öncelikle düzen-
lenmelidir. �� Kanununun yetersiz 
kalan i� güvencesine ili�kin hüküm-
leri derhal gözden geçirilmeli, çal���-
lan süre, i�yerindeki i�çi say�s� gibi 
s�n�rlamalar yeniden gözden geçiril-
melidir.

Türkiye’nin çal��ma hayat�nda 
ya�anan önemli sorunlar�ndan birisi 
de sosyal güvenlik alan�ndad�r.  Ül-
kenin ve çal��ma hayat�n�n ko�ullan 
göz ard� edilerek ve sosyal taraflar�n 
önerileri dikkate al�nmadan sosyal 
güvenlik reformu ad� alt�nda yap�lan 
düzenlemeler hiçbir zaman amac�-
na ula�mam��, aktüeryal dengeler 



Türk Metal

2008 y�l� ve Ocak-Haziran 2009 
sonu itibariyle, toplam 22. 989 i�çi 
i�ten ç�kar�lm��, ayr�ca 21.768 i�çi de 
ücretsiz izine ayr�lm��t�. Bu rakam-
lara ek olarak, Temmuz 2009’da 53 
i�çi daha i�ten ç�kar�ld�, 1.314 i�çi de 
ücretsiz izne ay�r�ld�. Sonuç olarak 
toplam 23 bin 42 i�çi i�ten ç�kar�ld�, 
toplam 23 bin 8 i�çi ücretsiz izine 
gönderildi. Ayr�ca yaln�z Temmuz 
ay�nda 100 i�çi de yar�m ücretli çal��-
maya tabi tutuldu.

Teksif

2008 y�l� ve Ocak-Haziran 2009 
sonu itibariyle, toplam 4.343 i�çi 
i�inden olmu�tu. Temmuz 2009’da 
U�ak’ta 27, Bursa’da 13, �stanbul 
Avc�lar’da 6 olmak üzere toplam 62 
i�çi i�inden oldu. Yine Bursa �ubesine 
üye 37 i�çiye de k�sa çal��ma ödene�i 
uyguland�. Ayr�ca, toplam 7568 i�çi 
de ücretsiz izine ç�kar�ld�. Temmuz 
2009 sonu itibariyle, genel toplam 
olarak 4405 i�çi i�inden oldu, 7568 
i�çiye ücretsiz izin uyguland�, 37 i�çi 
de k�sa çal��ma kapsam�na tabi tutul-
mu�tur.

Çimse-��

Haziran 2009 sonu itibariyle, top-
lam 8.610 i�çi i�ten ç�kar�ld�. Ayr�ca, 
Haziran 2009’da, �zmir Tamsa Sera-
mik ten 39, Denizli Cam’dan 17 olmak 
üzere, önceki aylara 56 i�çi eklenme-
siyle 12.536 i�çi ücretsiz izine ç�kar�l-
d�. Temmuz 2009 ay�nda önemli bir 
sorun olmad�.

Tekg�da-��

Pepsi’de 17, Mey’de 15, Tat’ta 11 
olmak üzere toplam 43 i�çi i�ten ç�-
kar�lm��t�. �ubat 2009’da 23 i�çi, kar-
��l�kl� mutabakatla, anla�arak i�ten 
ç�kar�lm��, tazminatlar�n� alm��lard�. 
��yerleri, yar�m ücretli olarak çal��-
malar�na devam ediyor. Haziran so-
nunda toplam 77 i�çi i�ten ç�kar�ld�. 
Mart 2009 sonu itibariyle Samsun ve 
Tokat’a ait Tekel bölümünden 61 i�-
çinin i�ine son verildi. Temmuz 2009 
ay�nda Tari� Pamukya�� Kombinas� 
�zmir Fabrikas�ndan 6 i�çinin daha 
i�ten ç�kar�lmas�yla, genel toplam ola-
rak 83 i�çi i�inden oldu.

Petrol-��

Nisan 2009 sonu itibariyle, toplam 
olarak 613 i�çi i�ten ç�kar�lm��t�. Ma-
y�s ay�nda Polimer �stanbul’dan 7, Basf 
Türk’ten 1, Polifen Gebze’den 18, Av-
daysa Adana’dan 39, �hell Kocaeli’den 
5 i�çi olmak üzere toplam 70 i�çi daha 
i�ten ç�kar�ld�. Pimsa Direksiyon’ dan 
25, Kocaeli �hell’den 6 i�çinin daha 
i�ten ç�kar�lmas�yla Haziran ay� sonu 
itibariyle i�ten ç�kar�lanlar�n say�s� 
714 i�çiye ula�t�. Ayr�ca 707 i�çi de 
ücretsiz izine ç�kar�ld�. Temmuz 2009 
ay�nda, Antalya Novamed’de 7, Poli-
mer Kauçuk’ta 1, Adana Aartenius’ta 
4 i�çi olmak üzere, toplam 12 i�çi 
daha i�ini kaybettir. Temmuz 2009 
itibariyle genel toplam olarak 726 i�çi 
i�inden oldu.

Genel Maden-��

Haziran 2009 sonu itibariyle 1.605 
i�çi i�inden ç�kar�ld�. Temmuz 2009’da 
ise 111 i�çinin i�inden olmas�yla, i�ten 
ç�kar�lanlar�n say�s� 1.716’ya ula�t�.

Dokgemi-��

Haziran 2009 sonu itibariyle, 
1.300 i�çi i�ten ç�kar�ld�. Kay�t d��� 
i�ten ç�karmalar�n da eklenmesiy-
le, yakla��k 12 bin i�çi i�inden oldu. 
Temmuz 2009 ay�nda önemli bir so-
run olmad�.

A�aç-��

Haziran 2009 sonu itibariyle, Foça 
Sunta’da 9, Vezir A�aç’ta 8, Domsan’da 
37 i�çi olmak üzere toplam olarak 248 
i�çi i�inden oldu. Temmuz 2009’da 
önemli bir sorun ya�anmad�.

Deri-��

Haziran 2009 sonu itibariy-
le, Akko’da 56, Kopuzlar’da 10, 
�ahino�lu’da 30, Sepetçiler’de 15, 
Ata San’da 100, Al’da 10, Desa’da 25, 
Uygun’da 20 i�çi olmak üzere toplam 
266 i�çi i�ten ç�kar�ld�. Temmuz 2009 
ay�nda sorun olmad�.

Bas�n-��

Nisan 2009 sonu itibariyle dö-
nemsel olarak Umur Matbaac�l�k’ta 
80, Akademi Ofset’te 50 ve di�er i�-
yerlerinden 24 i�çinin i�ten ç�kar�lma-
s� ile toplam 154 i�çi i�inden olmu�tu. 
Ayr�ca 50 i�çi de ücretsiz izine ç�kar�l-

m��t�. May�s 2009 ay�nda Gebze’de 6 
i�çi daha i�ten ç�kart�ld�. Toplam ola-
rak 160 i�çi i�ten ç�kar�ld�. Temmuz 
2009’da sorun ya�anmad�.

Selüloz-��

Denta� Ka��t’ta 100, Viking 
Ka��t’ta 32 olmak üzere toplam 132 
i�çi i�ten ç�kar�ld�. Temmuz 2009’da 
ay�nda önemli bir sorun olmad�.

Tar�m-��

10 i�çi sendikal� oldu�u için ve 
kriz bahane edilerek i�ten ç�kar�ld�. 
Temmuz 2009’da önemli bir sorun 
olmad�.

TGS

ATV ve Sabah gazete ve dergi gu-
ruplar�n�n ba�l� oldu�u Turkuvaz 
�irketi’nden �ubat 2009’da 42 i�çi 
i�ten ç�kar�lm��t�. Haziran 2009’da 
Halk TV’den 4, Anadolu Ajans�’ndan 
1, Cumhuriyet’ten 5 i�çi olmak üze-
re, toplam 10 TGS üyesi i�ten ç�kar�l-
d�. Ayr�ca TGS üyesi olmayan Kanal 
A’dan 5, Y. Akdeniz TV’den 3, Darda-
nel Medya’dan 2 olmak üzere toplam 
10 i�çi daha i�ini kaybetti. Toplam 
olarak 52 i�çi i�inden oldu. Temmuz 
2009’da önemli bir sorun ya�anmad�.

Türkiye Maden-��

Divri�i Sivas’ta 3’ü sendikal� ol-
mak üzere, toplam 7 i�çi i�ten ç�kar�l-
d�. Temmuz 2009’da sorun olmad�.

Genel Sonuç

2008 y�l�n�n son 3 ay� ile 2009 y�-
l�n�n Ocak-Haziran ay�n� kapsayan bu 
dönemde, toplam 40.509 i�çi i�inden 
oldu, 43.026 i�çi de ücretsiz izne gön-
derildi.

Temmuz 2009’da 246 i�çinin daha 
i�ten ç�kar�lmas�yla, genel toplam ola-
rak, 40.755 i�çi i�ten ç�kar�ld�.

Ücretsiz izine ç�kar�lanlar�n say�s� 
da, toplam 43.026 i�çiyken, Temmuz 
2009’da, 1.314 i�çinin daha eklenme-
siyle, 44.340 i�çiye ula�t�.

Ayr�ca sadece Haziran 2009 ay�n-
da, Türk Metal Sendikas�’na üye 100 
i�çi de k�sa süreli ve yar�m ücret-
li zorunlu izine ç�kar�lm��, Teksif 
Sendikas�’ndan 37 i�çi k�sa çal��ma 
ödene�i kapsam�na al�nd�.

Krize Kar�� Emek Masas�
Temmuz 2009 Raporu
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Üçüncü G-20 Zirvesi
Londra’da düzenlenen ikinci G-20 

Zirvesi; sendikalar�n yo�un ta-
lepleri üzerine, Uluslararas� Çal��ma 
Örgütü’nden (ILO) di�er örgütlerle 
birlikte çal��arak krize kar�� at�lan 
ad�mlar� ve gelecekte at�lmas� gereken 
ad�mlar� de�erlendirmesini istedi. Bu 
talebin sonunda, bu y�l düzenlenen 
Uluslararas� Çal��ma Konferans�’nda 
“Küresel �� Pakt�” kabul edildi.

Pakt, insan onuruna yak���r 
i� gündemini ve ILO Sosyal Ada-
let Deklarasyonu’nu temel alan bir 
ekonomik iyile�me sa�lanabilmesi 
için küresel düzeyde üçlü yap�n�n 
görü�lerini ortaya koyuyor. Toplu 
talep art��lar�na ve deflasyona yol 
açan ücret sarmallar�n�n ve çal��ma 
ko�ullar�n�n engellenmesine olan 
ihtiyaç do�rultusunda, her düzeyde 
üç tarafl� görü�melerin, sosyal diya-
logun ve toplu pazarl���n önemini 
vurgulayan Pakt, altyap� geli�tirme, 
i�sizlere yard�m, e�itim ve beceri 
kazand�rma, asgari ücretin gözden 
geçirilmesi, i�çi haklar�n�n tan�nma-
s�, sosyal koruma ve kaliteli kamu 
hizmetlerinin sa�lanmas� gibi ka-
muda i� yaratma plan ve projelerinin 
önemini vurguluyor. Bu çerçevede 
Pakt i�çi, i�veren ve hükümetler için 
önemli bir araç niteli�i ta��yor.

Ayr�ca, 12 Haziran günü Berlin’de 
G-20 Sherpa’lar toplant�s� yap�ld�. 
Burada, G-20 Zirvesince destekle-
nen “Sürdürülebilir Ekonomik Akti-
vite �çin Küresel Sözle�me” tart���ld�. 
Uluslararas� çal��ma standartlar�n�n 
ticaret, para ve yat�r�m� düzenleyen 
hukuki belgeler içerisinde yerini 
alabilmesi için Sözle�menin bir ola-
nak yaratmas� bekleniyor. Sözle�-
me ile ilgili devam eden çal��malar� 
destekleyen G-20, bu amaca yöne-
lik Pittsburg’da gerçekle�tirilecek 
üçüncü G-20 Zirvesine taslak rapor 
haz�rlamak üzere bir çal��ma gurubu 
olu�turdu.

Bu geli�melerin ard�ndan üçün-
cü kez düzenlenecek olan Küresel 
Ekonomik ve Mali Kriz konulu G-
20 Liderler Zirvesi 24-25 Eylül 2009 
tarihlerinde Amerika’da gerçekle�ti-
rilecek. Bu toplant�n�n hemen önce-
sinde ise G-20 ülkelerini temsil eden 
sendika liderlerinin bir araya gelece-
�i G-20 Sendika Liderler Zirvesi ya-
p�lacak. Sendikalar Zirvesine Türki-
ye i�çi hareketini temsilen TÜRK-�� 
Genel Ba�kan� Mustafa Kumlu kat�-
lacak. Sendikal Hareket G-20 Zirve-
sinin i� ve istihdam zirvesi olmas�n�, 
e�itsizlikleri ve yoksullu�u ortadan 
kald�rmas�n� isteyecek.

Sendika Liderleri Amerika’da 
eski ABD Ba�kan Yard�mc�s� ve �klim 
Koruma �ttifak� Ba�kan� Al Gore’un 
Pittsburg’da G-20 Zirvesi vesilesiyle 
düzenleyece�i etkinli�e kat�lacak. 
Liderler, G-20 Zirvesine kat�lan ILO, 
IMF, DB, WTO gibi di�er uluslara-
ras� örgüt ba�kanlar� ile görü�ecek. 
Ayr�ca, ABD Ba�kan� Barack Obama 
yap�lmas� planlanan görü�menin de 
kesinle�tirilmesi üzerine çal��malar 
devam ediyor.

Dünya �nsan 
Onuruna Yak���r 
�� Günü

22 Haziran 2009 tarihin-
de gerçekle�tirilen ITUC �cra 
Kurulu; tüm üye örgütlere, 7 
Ekim “�nsan Onuruna Yak���r 
�� Günü” kapsam�nda etkin-
likler düzenlemeleri için ça�r� 
yapt�.

ITUC, geçen y�l 130 ülkede 
gerçekle�tirilen 600’den fazla 
etkinlikle yakalanan ba�ar�-
n�n bu y�l a��lmas�n� istiyor. 
ITUC, ya�anan küresel kriz 
ve neden oldu�u i� ve ücret 
kay�plar� dikkate al�nd���nda, 
bu y�l gerçekle�tirilecek Dün-
ya Gününün daha fazla önem 
kazand���n� belirtti. ITUC bu 
nedenle sendikalar�n taleple-
rin, gündeme getirmek ve in-
sanlara hizmet eden yeni bir 
küresel ekonomi in�a edebil-
mek için tüm dünyada sendi-
kal hareketin harekete geçme-
sini istedi.

Sendika örgütlerinin 
“Dünya �nsan Onuruna Yak�-
��r �� Günü” için planlad��� et-
kinlikler ve konuyla ilgili ge-
li�meler www.wddw.org web 
sitesinden izlenebilir.



U�ra� GÖK
intdept@turkis.org.tr
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ILO-IFC Birlikteli�i:

“Daha �yi ��”
“Daha �yi ��” Uluslararas� Çal��-

ma Örgütü (ILO) ve Dünya Bankas� 
bile�enlerinden birisi olan Uluslara-
ras� Finans Kurumu-IFC aras�nda 
olu�turulmu� yegane ortakl�k olarak 
tan�mlan�yor.

Bu program küresel tedarik zin-
cirlerinde çal��anlarla ilgili uygula-
malar�n ve rekabet edebilirli�in ge-

li�tirilmesi amac�yla A�ustos 2006’da 
ba�lat�ld�. “Daha �yi ��” program� 
temel ILO Çal��ma Standartlar� ve 
ulusal i� kanunlar� çerçevesinde 
kendi standartlar�n� geli�tirmeleri 
için i�letmeleri destekliyor. Program 
pek çok al�c�n�n tedarikçilerinden 
çal��ma standartlar�na uymalar�n� 
istedi�i küresel piyasalarda ayakta 

kalmalar� için i�letmelere yard�mc� 
olmay� amaçl�yor. Çal��ma standart-
lar�n� geli�tirmenin kalite ve verimli-
lik art��� yarataca��, böylece i�letme-
lerin rekabet güçlerini art�rmalar�na 
yard�mc� olabilece�inden hareketle; 
“Daha �yi ��” program�, ülke düze-
yinde proje ve küresel araçlar geli�-
tiriyor.

Nükleer Silahs�zlanma Kampanyas�
Uluslararas� Sendikalar Konfede-

rasyonu ITUC’nin düzenledi�i 
kampanya dünyay� nükleer silahlar-
dan ar�nd�rmak için bilinç ve kamu-
oyu bask�s� olu�turmay� amaçl�yor.

ITUC’nin verdi�i bilgiye göre 
�u an dünyada var olan yakla��k 
24 bin nükleer silah 1945 y�l�nda 
Hiro�ima’ya at�lan atom bombas�n-
dan 400 bin kat fazla y�k�c� güce 
sahip. Y�llard�r nükleer silah kapa-
sitesine sahip Çin, Fransa, Rusya, 
�ngiltere ve ABD’nin yan� s�ra Kuzey 
Asya, Güney Asya ve Ortado�u’da 

di�er baz� ülkeler de bu kapasiteye 
ula�t� veya ula�mak üzere. Bir ülke 
taraf�ndan veya teröristlerce ele ge-

çirilmek suretiyle nükleer silah kul-
lan�lmas� olas�l��� giderek art�yor.

En fazla nükleer silah�n yer ald�-
�� arena olan ABD ve Rusya aras�nda 
silah azaltma görü�melerini ümit ve-
rici bulan ITUC, uluslararas� toplu-
ma daha fazla görev dü�tü�ünün al-
t�n� çizerek kollar� s�vad�. ITUC’nin 
düzenledi�i kampanya’ya www.
ituc-csi.org/peace sitesi arac�l��� ile 
kat�lmak mümkün. TÜRK-��, verdi-
�i destek çerçevesinde tüm üye sen-
dikalar�n� gönderdi�i bir genelge ile 
kampanya hakk�nda bilgilendirdi.

Her üç y�lda bir Amerika d���nda düzenlenen IMF 
ve Dünya Bankas� y�ll�k toplant�s� 6-7 Ekim 

2009 tarihlerinde �stanbul’da gerçekle�tirilecek. 6-7 
Ekim öncesinde çe�itli sivil toplum örgütlerinin de 
kat�laca�� seminerler ve toplant�lar düzenlenecek.

Türkiye ilki 1955 y�l�nda ve ikincisi bu y�l olmak 
üzere ikinci kez bu toplant�ya ev sahipli�i yapacak. 
Böylece Türkiye, bu toplant�lara ikinci kez ev sahipli-
�i yapan ilk ülke olacak.

Y�ll�k toplant�larda küresel konular� görü�mek 
üzere ülkelerin merkez bankalar� yöneticileri, maliye 

ve kalk�nma bakanlar�, özel sektör temsilcileri, akade-
misyenler bir araya geliyor. �stanbul’da gerçekle�tiri-
lecek toplant�da ana tema ekonomik kriz ve özellikle 
geli�mekte olan ülkelere etkisi, ekonomik kalk�nma, 
yoksullu�un giderilmesi ve yard�mlar�n etkinle�tiril-
mesi olacak.

IMF ve Dünya Bankas�’n�n gelecek için yol harita-
s�n� belirleyece�i bu tarihlerde ulusal ve uluslararas� 
sendikal örgütler de adil bir küresel ekonomi ve in-
san onuruna yak���r i� taleplerini çe�itli etkinliklerle 
dile getirecekler.

IMF, Dünya Bankas� Y�ll�k Toplant�lar� �stanbul’da



De�i�en üretim ili�kileri ve 
istihdam yap�s�na ba�l� 
olarak kad�nlar�n i�gücü-

ne daha fazla kat�lmalar� ile birlikte 
de�i�en geleneksel aile yap�s� yeni 
sosyal sorunlar� da beraberinde ge-
tirmi�tir.

Kad�nlar�n çal��ma hayat�nda 
daha fazla yer almas�yla, i� ve aile 
hayat�n� bir arada götürmeye çal��-
mas� daha da güç hale gelmi�tir. Ev 

i�leri, hasta, ya�l� ve çocuk bak�m� 
gibi sorumluluklar kad�n�n görevi 
olarak görüldü�ünden, kad�n daha 
fazla y�pranmakta ve s�rt�na binen 
yükle fiziksel ve ruhsal çöküntüye 
u�ramaktad�r. Bu durum, çocuk, 
hasta ve ya�l� bak�m�, temizlik gibi 
ev i�lerinde çal��anlar�n say�s�nda 
geçmi�ten günümüze art��a neden 
olmaktad�r.

Çal��an kad�nlar�n sorumluluk-
lar�n� aza indirgemek amac�yla ev i�-
lerine yard�mc� olacak ki�ilere günü-
müzde daha çok ihtiyaç duyulmaya 
ba�lanm��t�r. Bu durum her iki taraf 
içinde bir kazanç olarak görülse de, 

yard�mc� konumda çal��anlar aç�s�n-
dan asl�nda kazanç de�il kay�pt�r. 
Ev i�lerinde çal��anlar�n say�s�n�n 
tespiti zor olmakla beraber, yüksek 
oldu�u bilinmektedir. Yard�mc� ko-
numda çal��anlar görünmez i�gücü 
olarak kar��m�za ç�kmakta ve bu ça-
l��anlar�n büyük ço�unlu�u istismar 
edilmektedir.

Ülke genelinde yayg�nla�makta 
olan bu çal��ma biçimi özellikle baz� 
ülkelerde ucuz kad�n i�gücünün ev-
lerde istihdam�n� da beraberinde ge-
tirmi�tir. Ev i�lerinde ücretli çal��an-
lar�n ücretlendirme, çal��ma saatleri 
vb çal��ma ko�ullar�ndan kaynak-

Ev ��lerinde Ücretli Çal��ma
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lanan farkl�l�klar ya�an�rken, ayn� 
zamanda d��ar�dan getirilen ucuz 
i�gücünün temel hak ve özgürlükle-
rini de içeren ihlallerle kar�� kar��ya 
kald�klar� görülmektedir.

Özellikle kad�nlar�n yo�un ol-
du�u bu i�lerde çal��anlar, dü�ük 
ücret alma, sosyal güvenlik kapsam� 
d���nda çal��ma, cinsel taciz, zorla 
çal��t�rma ve fazla çal��t�rma gibi 
uygulamalara maruz kalmaktad�r. 
Ço�u ülkede bu konuda bir yasal 
düzenleme veya denetim mekaniz-
mas� bulunmamaktad�r. Buna kar��n 
sendikalar, son dönemde söz konu-
su sektörlerde çal��anlar�n ya�am 
ko�ullar�n� iyile�tirmek yönelik daha 
yo�un bir çal��ma içerisindedir.

Avrupa ��çi Sendikalar� Konfede-
rasyonu (ETUC), 2005 y�l�nda Av-
rupa Birli�i ülkeleri ile “Avrupa’da 
ev i�lerinde çal��anlar�n örgütlenme-
si ve korunmas�, sendikalar�n rolü” 
konulu uluslararas� bir konferans 
düzenlemi�tir. Konferansta, ev i�-
lerinde çal��man�n Avrupa’da h�zla 
artan ekonomik sektörlerden biri 
olarak görüldü�ü tespitinde bulu-
nulmu�tur. Ev i�lerinde istihdam�n, 
çal��ma ve aile hayat�n�n kombine 
edilmesinde büyük önem kazand���, 
özellikle çal��an kad�nlar�n çocuk, 
ya�l� ve hasta bak�m�nda ya�ad��� 
s�k�nt�lar�n a��lmas�nda önemli ol-
du�u belirtilmi�tir. �stihdam edilen-
lerin birço�unun ise kad�n, göçmen, 
illegal ya da kay�ts�z oldu�u vurgu-
lanm��t�r.

Bu tarz istihdam edilen i�çilerin 
örgütlenmesi oldukça zordur. Sen-
dikalar�n bu i�çilere ula�mas� kolay 
de�ildir, ancak bu konuda yap�lm�� 
iyi ülke örneklerinin kendi ülke ko-
�ullar�na göre uyarlan�p uygulanma-
s� gerekmektedir.

ETUC, bu giri�imle amaçlar�n� 
dile getirmi�tir. Bunlar� k�saca s�ra-
layacak olursak;

 – Evinde çocu�u, hastas� ve 
ya�l�s� olan ailelerin deste�e 

ihtiyaç duymas�ndan dolay�, 
bu kaç�n�lmaz hizmetlerin 
sa�lanmas� için milyonlarca 
görünmez i�çi istihdam edil-
mektedir. Bu i�çilerin durum-
lar� ve ihtiyaçlar� konusunda 
sendikalar�n duyarl�l���n�n 
art�r�lmas�,

 – Avrupa hane halk�n�n ev i�le-
rinde ücretli çal��t�rma hizmet-
lerinde artan gereksinimlerin 
ve göçün kad�nlar aras�nda 
yayg�nla�mas� konular�n�n 
ayd�nlat�lmas�; kad�n ve genç 
k�zlar�n bu hizmetlerde kötü 
amaçl� kullan�lmas� gibi uygu-
lamalar�n belirlenmesi,

 – Sendikalar�n i�gücü piyasas�n-
da atipik gruplara ula�abilme-
si için gereksinimler dikkate 
al�narak, bu tarz istihdam edi-
len i�çilerin örgütlenmesine 
yönelik stratejiler ve yöntem-
lerin geli�tirilmesi;

 – Sendikalar ve NGO’lar aras�n-
da konu ile ilgili iyi örneklerin 
ve deneyimlerin payla��lmas�,

 – Ev i�lerinde ücretli çal��an-
lar�n istihdam ko�ullar�n�n 
korunmas� ve sosyal güven-
lik �emsiyesine dâhil edilmesi 
için toplu pazarl�k yollar�n�n 
yarat�lmas� gibi sendikal araç-
lar�n geli�tirilmesi.

ETUC konferans raporunda “sen-
dikal hareket içerisinde ev i�lerinde 
çal��ma konusu neden büyük önem 
ta��makta?” sorusu yer alm��t�r.

Ev i�lerinde çal��ma çok önemli 
bir konu olmas�na ra�men, sendikal 
hareket içerisinde her zaman tam 
anla��lamamakta ve yer almamak-
tad�r. Konu irdelenirken, sadece ev 
i�lerinde çal��anlar�n nas�l örgütlen-
mesi ve korunmas� gerekti�i soru-
suyla s�n�rl� kal�nmaktad�r. Oysaki 
ev hizmetlerinin örgütlenmesini en 
uygun ko�ullarda nas�l yapaca��z so-
rusu da sorgulanmal�d�r.

ETUC’un konferans öncesinde 
üyelerine göndermi� oldu�u anke-
tin sonuçlar�na göre, Avrupa Birli�i 
ülkeleri aras�nda farkl�l�klar oldu�u 
ortaya ç�km��t�r. Birçok Kuzey Av-
rupa ülkesi, “biz bu konuyu bilmi-
yoruz, ülkemizde böyle bir sorun 
ya�anmamaktad�r” diye yan�tlarken, 
birçok Güney Avrupa ülkesi ise ev 
i�lerinde çal��man�n mevcudiyeti ve 
say�s�ndaki art�� ile ilgili kapsaml� 
bir rapor göndermi�tir.

Bu bask�lar alt�nda sendikal ha-
reketin iki alternatifi vard�r: bunlar-
dan biri, azalan geleneksel standart 
i�çi grubunu sadece korumak ve sa-
vunmakt�r. Di�eri ise i�gücü piyasa-
s�ndaki tüm bu yeni gruplar� ortaya 
ç�karmak ve onlara ula�makt�r. Bu 
durumda sendikalar�n yeni gruplar� 
ortaya ç�karmas� hedeflenmelidir.

Konferans sonuç raporunda sen-
dikal eylem için birtak�m önerilerde 
bulunulmu�tur:

ETUC;

 – Ev i�lerinde çal��ma konusun-
da bir çal��ma gurubu veya bir 
komite olu�turmal�,

 – Avrupa Üye Devletleri aras�n-
da ev i�lerinde ücretli çal��an-
lar�n haklar� üzerine kesin bil-
gi ve benzerlikleri ara�t�rmal�,

 – Üye Devletlerdeki birlikler 
aras�nda daha fazla bilgi ve 
somut örneklerin ak���n� sa�-
lamal�,

 – Göçmen i�çi birlikleriyle or-
takl�k yapmal� ve NGO’lara 
destek vermeli,

 – Avrupa çat�s� alt�ndaki göç-
men i�çilere haklar� konusun-
da bilinçlendirme çal��mas� 
yapmal�,

 – Ev i�lerinde ücretli çal��anla-
r�n haklar� üzerine e�itim f�r-
satlar� geli�tirmeli.
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Ulusal sendikalar;

 – Ev i�lerinde ücretli çal��ma 
ve bu tarz i�lerde istihdam 
edilenler konusunda daha 
kapsaml� dü�ünmeli ve bu ko-
nuyu sendikal konu içerisine 
dâhil etmeli,

 – Ev i�lerinde ve kay�t d��� çal�-
�anlar için mevcut i� yasas�n� 
kullanmaya çal��mal�,

 – �stihdam yap�s�n� güçlü politi-
kalarla geli�tirmeli,

 – Bireyler ve ev i�lerinde ücretli 
çal��anlar aras�nda kullan�la-
cak bir istihdam sözle�mesi 
geli�tirmeli,

Uluslararas� Çal��ma Örgütü 
(ILO);

 – Ev i�lerinde ücretli çal��an i�-
çilere yönelik güçlü bir ILO 
Sözle�mesi olu�turmal�,

 – Ev i�lerinde ücretli çal��an 
i�çilerle ilgili ITUC ile ortak 
çal��malar yapmal�. Göçmen 
i�çi gruplar�yla görü�meler 
sa�lamal� ve sendikalar�n ulu-
sal hükümetleriyle bu konu 
üzerine lobi yapmas�n� te�vik 
etmelidir.

Uluslararas� Sendikalar Konfede-
rasyonu (ITUC) ve ETUC, ILO’dan 
ev i�lerinde çal���p temel hak ve öz-
gürlüklerden faydalanamayan birçok 
emekçinin insan onuruna yara��r i� 
ko�ullar�nda çal��abilmesine yönelik 
bir sözle�me ve tavsiye karar� ç�kar-
mas�n� talep etmi�tir.

Bu ba�lamda ILO, Avrupa’da 
hala yeterli düzenlemelerden uzak 
olan ev i�lerinde ücretli çal��ma 
konusunda uluslararas� standartla-
r�n kabulü olas�l���n� 2010 y�l�nda 
düzenleyece�i konferansta görü�e-
cektir. ILO, ETUC’un mevcut rapo-

rundan faydalanmas�n�n yan� s�ra 
üyelerine göndermi� oldu�u son an-
ketin sonuçlar�n� da de�erlendirip, 
ev i�lerinde ücretli çal��anlar�n insan 
onuruna yara��r i� ko�ullar�nda ça-
l��mas�na yönelik olarak bir sözle�-
me ve tavsiye karar� ç�karacakt�r.

Bu konuda uluslararas� standart-
lar�n geli�tirilmesi, herkes için in-
san onuruna yara��r i�in te�vikinde 
önemli bir aç��� kapatacakt�r.

Ülkemizde de say�s� belli olma-
makla beraber ev i�lerinde ücretli 
çal��anlar�n oran�n�n yüksek oldu�u 
bilinmektedir. Türkiye’de ev i�lerin-
de ücretli çal��anlar ne yaz�k ki �� 
Kanunu kapsam�nda yer almamak-
tad�r.

TÜRK-��, ev i�lerinde ücretli ça-
l��anlar�n, �� Kanunu �emsiyesine 
al�nmas� ve tüm haklardan yararlan-
mas� gerekti�ini belirtmektedir.
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Ya�l�l�k sigortas�ndan sa�lanan yard�mlar nelerdir?

Ya�l�l�k sigortas�ndan sa�lanan yard�mlar;

� ��ya�l�l�k ayl��� ba�lanmas�,

� ��ya�l�l�k toptan ödemesi yap�lmas�d�r.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu’na 
göre ya�l�l�k ayl���na (emekli ayl���na) hak 
kazanman�n ko�ullar� nelerdir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu’na 
göre ilk defa 30 Nisan 2008 (hariç) tarihinden sonra si-
gortal� olan;

Kad�n�n 58, erke�in 60 ya��n� doldurmas�, kendi ad�-
na ve hesab�na ba��ms�z çal��anlar�n en az 9000 gün, hiz-
met akdi ile çal��anlar�n (i�çilerin) ise en az 7200 gün 
malullük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� primi bildirilmi� 
olmas� �artt�r.

Yukar�da belirtilen ya� �artlar�;

01.01.2036 ilâ 31.12.2037 tarihleri aras�nda kad�n 
için 59, erkek için 61,

01.01.2038 ilâ 31.12.2039 tarihleri aras�nda kad�n 
için 60, erkek için 62,

01.01.2040 ilâ 31.12.2041 tarihleri aras�nda kad�n 
için 61, erkek için 63,

01.01.2042 ilâ 31.12.2043 tarihleri aras�nda kad�n 
için 62, erkek için 64,

01.01.2044 ilâ 31.12.2045 tarihleri aras�nda kad�n 
için 63, erkek için 65,

01.01.2046 ilâ 31.12.2047 tarihleri aras�nda kad�n 
için 64, erkek için 65,

01.01.2048 tarihinden itibaren ise kad�n ve erkek için 
65,

olarak uygulanacakt�r.

9000 gün prim ödemi� olan kendi ad�na ve hesab�na 
ba��ms�z olarak çal��an sigortal� ile 7200 gün 
prim ödemi� olan i�çi sigortal�n�n emekli ayl���n� 
hak etmeleri için y�llar itibariyle kademeli olarak 
belirlenen ya�lar� da doldurmalar� gerekiyor mu?

Sigortal�lar ya�l�l�k ayl���n� hak etmek için ön görülen 
prim gün say�s�n� tamamlad�klar� y�lda geçerli olan ya�� 
doldurunca emekli ayl���n� hak edeceklerdir.

Örne�in i�çi statüsünde çal��an sigortal�, ya�l�l�k ay-
l���n� hak etmek için gerekli olan 7200 gün malullük, 
ya�l�l�k ve ölüm sigortas� primini en geç 2035 y�l� sonuna 
kadar tamamlam�� ise kad�n 58 ya��n�, erkek 60 ya��n� 
doldurdu�u tarihte emekli ayl���n� hak edecektir. E�er 
7200 prim gün say�s�n� 1 Ocak 2008 ila 31 Aral�k 2039 
y�llar� aras�nda tamamlarlar ise kad�n 60, erkek 62 ya��n� 
doldurdu�u tarihte emekli ayl���n� hak edecektir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��an 
sigortal�n�n 9000 günden az, i�çi statüsünde çal��an 
sigortal�n�n ise 7200 günden az malullük, ya�l�l�k ve 
ölüm sigortalar� primi ödemeleri halinde de emekli 
ayl�klar� ba�lanacak m�?

5400 gün malullük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� primi 
ödemi� olan sigortal�n�n, emeklilik için kuruma ba�vur-
du�u tarihte geçerli olan ya� haddine üç y�l ilave edilecek 

Celal TOZAN
TÜRK-�� Sosyal Güvenlik Dan��man�
celaltozan@hotmail.com

Ya�l�l�k Sigortas�ndan Ya�l�l�k Sigortas�ndan 
Sa�lanan Yard�mlarSa�lanan Yard�mlar

Soru ve Cevaplarla
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ya�� doldurmu� ise emekli ayl��� ba�lanacakt�r. Ancak üç 
y�l ilavesi ile hesaplanacak emeklilik ya�� 65’ten fazla ol-
mayacakt�r.

Örne�in 1 Ocak 2040 ilâ 31 Aral�k 2041 tarihleri 
aras�nda 5400 gün malullük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� 
primi ödemi� olan kad�n sigortal� 64, erkek sigortal� 65 
ya��n� doldurmu� ise emekli ayl�klar� ba�lanacakt�r.

Ancak 5400 günlük süre;

� ��30 Nisan 2008 tarihi ile 31 Aral�k 2008 tarihleri 
aras�nda ilk defa sigortal� olanlar için 4600 gün 
olarak,

� ��1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sigortal� say�lan-
lar için ise 5400 günü geçmemek üzere her takvim 
y�l� ba��nda 4600 güne 100 gün eklenmek suretiyle 
uygulanacakt�r.

30 Nisan 2008 tarihinden önce sigortal� olanlar 
hangi mevzuat hükümlerine göre emekli ayl���n� hak 
edecekler?

30 Nisan 2008 tarihinden önce sigortal� olanlardan;

� ��i�çiler Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre 
(geçici md. 81),

� ��tar�m i�lerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak ça-
l��anlar Tar�m ��çileri Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre (geçici md. 2),

� ��Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��anlar 
ile tar�mda kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z ola-
rak çal��anlar Ba�-Kur Kanununa göre (35, geçici 
md. 10)

emekli ayl�klar�n� hak edeceklerdir.

Gerek i�çi statüsünde çal��mas� gerekse kendi ad�na 
ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��mas� nedeniyle 8 Eylül 
1999 tarihinden önce sigortal� olanlar yukar�da parantez 
içinde belirtilen geçici maddelerle düzenlenen kademeli 
emeklilik �artlar�n� yerine getirdiklerinde ayl��a hak ka-
zanacaklard�r.

8 Eylül 1999 tarihinden önce i�çi statüsünde sigortal� 
olan kad�nlar�n, sigortal�l�k ba�lang�ç tarihlerine göre 
kademeli emeklilik ya�lar� ve prim gün say�lar�
(Tablo 1)

8 Eylül 1999 tarihinden önce i�çi statüsünde 
sigortal� olan erkeklerin, sigortal�l�k ba�lang�ç 
tarihlerine göre kademeli emeklilik ya�lar� ve prim 
gün say�lar� (Tablo 2)

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortal� olan 
i�çi statüsündeki kad�n sigortal�lar�n, sigortal�l�k 
ba�lang�çlar�na göre 15 y�l sigortal�l�k süresini 
doldurup, 3600 gün prim ödeyerek emekli 
olabilmeleri için kuruma emeklilik ba�vurusunda 
bulunduklar� tarihte doldurmu� olmalar� gereken 
ya�lar� (Tablo 3)

Tablo 1

S�GORTALILIK SÜRES�N�N
 BA�LANGICI

EMEKL�L�K �Ç�N 
BA�VURDU�U 
TAR�H�NDEK�

EN AZ

Sigortal�l�k
Süresi

Ya��
Gün

Say�s�

09.09.1981 - 23.05.1984 20 40 5000

24.05.1984 - 23.05.1985 20 41 5000

24.05.1985 - 23.05.1986 20 42 5075

24.05.1986 - 23.05.1987 20 43 5150

24.05.1987 - 23.05.1988 20 44 5225

24.05.1988 - 23.05.1989 20 45 5300

24.05.1989 - 23.05.1990 20 46 5375

24.05.1990 - 23.05.1991 20 47 5450

24.05.1991 - 23.05.1992 20 48 5525

24.05.1992 - 23.05.1993 20 49 5600

24.05.1993 - 23.05.1994 20 50 5675

24.05.1994- 23.05.1995 20 51 5750

24.05.1995 - 23.05.1996 20 52 5825

24.05.1996 - 23.05.1997 20 53 5900

24.05.1997 - 23.05.1998 20 54 5975

24.05.1998 - 23.05.1999 20 55 5975

24.05.1999 - 08.09.1999 20 56 5975

Tablo 2

S�GORTALILIK SÜRES�N�N
 BA�LANGICI

EMEKL�L�K �Ç�N 
BA�VURDU�U TAR�H�NDEK�

EN AZ

Sigortal�l�k
Süresi

Ya��
Gün

Say�s�

09.09.1976 - 23.05.1979 25 44 5000

24.05.1979 - 23.11.1980 25 45 5000

24.11.1980 - 23.05.1982 25 46 5075

24.05.1982 - 23.11.1983 25 47 5150

24.11.1983 - 23.05.1985 25 48 5225

24.05.1985 - 23.11.1986 25 49 5300

24.11.1986 - 23.05.1988 25 50 5375

24.05.1988 - 23.11.1989 25 51 5450

24.11.1989 - 23.05.1991 25 52 5525

24.05.1991 - 23.11.1992 25 53 5600

24.11.1992 - 23.05.1994 25 54 5675

24.05.1994- 23.11.1995 25 55 5750

24.11.1995 - 23.05.1997 25 56 5825

24.05.1997 - 23.11.1998 25 57 5900

24.11.1998 - 08.09.1999 25 58 5975
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Tablo 3

S�GORTALILIK SÜRES�N�N
 BA�LANGICI

EMEKL�L�K �ÇN�N 
BA�VURDU�U TAR�H�NDEK�

EN AZ

Sigortal�l�k
Süresi

Ya��
Gün

Say�s�

23.05.2002’den önce 15 50 3600

24.05.2002 - 23.05.2005 15 52 3600

24.05.2005 - 23.05.2008 15 54 3600

24.05.2008 - 23.05.2011 15 56 3600

24.05.2011 - ------- 15 58 3600

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortal� olan i�çi 
statüsündeki erkek sigortal�lar�n, sigortal�l�k 
ba�lang�çlar�na göre 15 y�l sigortal�l�k süresini 
doldurup, 3600 gün prim ödeyerek emekli 
olabilmeleri için kuruma emeklilik ba�vurusunda 
bulunduklar� tarihte doldurmu� olmalar� gereken 
ya�lar� (Tablo 4)

Tablo 4

S�GORTALILIK SÜRES�N�N
 BA�LANGICI

EMEKL�L�K �Ç�N BA�VURDU�U 
TAR�H�NDEK�

EN AZ

Sigortal�l�k
Süresi

Ya��
Gün

Say�s�

23.05.2002’den önce 15 55 3600

24.05.2002 - 23.05.2005 15 56 3600

24.05.2005 - 23.05.2008 15 57 3600

24.05.2008 - 23.05.2011 15 58 3600

24.05.2011 - 23.05.2014 15 59 3600

24.05.2014’den sonra 15 60 3600

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��mas� 
nedeniyle sigortal� olanlardan (Ba�-Kur’a tabi 
olanlardan), 1 Ekim 1999 tarihine kadar 15 tam y�l 
prim ödeme süresini tamamlamam�� kad�n ise 50, 
erkek ise 55 ya��n� doldurmam�� olanlar�n emekli 
ayl���n� hak edecekleri ya�lar� (Tablo 5)

Tablo 5

01.10.1999 tarihinde 
emeklili�ine kalan süre 

YA� PR�M ÖDEME 
SÜRES�Kad�n Erkek

2-4 Y�l aras�nda olanlar 51 56 15 Y�l
4-6 Y�l aras�nda olanlar 52 56 15 Y�l
6-8 Y�l aras�nda olanlar    53 57  15 Y�l
8-10 Y�l aras�nda olanlar    54 57  15 Y�l
10 Y�ldan fazla olanlar    56 58  15 Y�l

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��mas� 
nedeniyle sigortal� olanlardan (Ba�-Kura tabi 
olanlardan), 1 Ekim 1999 ile 1 Haziran 2002 tarihleri 
aras�nda kad�n ise 20, erkek ise 25 tam y�l prim 
ödeme süresini doldurmam�� olanlar�n emekli ayl���n� 
hak edecekleri ya�lar� (Tablo 6)

Tablo 6

01.06.2002 tarihine kadar kad�n�n 20, 
erke�in 25 tam y�l prim ödemesine  KADIN  ERKEK

2 Tam y�ldan fazla 3 tam y�l ve az kalan 41 45

3 Tam y�ldan fazla 4 tam y�l ve az kalan 43 46

4 Tam y�ldan fazla 5 tam y�l ve az kalan 45 48

5 Tam y�ldan fazla 6 tam y�l ve az kalan 47 50

6 Tam y�ldan fazla 7 tam y�l ve az kalan 48 51

7 Tam y�ldan fazla 8 tam y�l ve az kalan 49 52

8 Tam y�ldan fazla 9 tam y�l ve az kalan 50 53

9 Tam y�ldan fazla 10 tam y�l ve az kalan 51 54

10 Tam y�ldan fazla 52 56

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��mas� 
nedeniyle sigortal� olanlardan (Ba�-Kur’a tabi 
olanlardan), 1 Haziran 2002 tarihine kadar kad�n 
ise 20, erkek ise 25 tam y�l prim ödeme süresini 
doldurmam�� olanlar�n emekli ayl���n� hak edecekleri 
ya�lar� (Anayasa Mahkemesi taraf�ndan 4447 say�l� 
kanunun ilgili maddesinin iptal edilmesinden sonra 
yap�lan düzenlemeye göre).

1 Haziran 2002 tarihi itibariyle emeklilik için kad�n�n 
20 tam y�ll�k erke�in 25 tam y�ll�k prim gün say�s�n� 
tamamlamas�na (Tablo 7)

8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri aras�nda ilk 
defa sigortal� olanlardan: 

� ��i�çi statüsünde çal��anlar, kad�n ise 58, erkek ise 
60 ya��n� doldurmak ve 7000 gün malûllük, ya�l�-
l�k ve ölüm sigortalar� primi ödemi� olmak �art�yla 
veya kad�n ise 58, erkek ise 60 ya��n� doldurmak 
ve 25 y�ldan beri sigortal� bulunmak ve en az 4500 
gün malûllük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� primi 
ödemi� olmak �art�yla ya�l�l�k ayl���ndan yararla-
nacakt�r.

� ��Tar�m i�lerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak ça-
l��anlar, kad�n ise 58, erkek ise 60 ya��n� doldur-
mak ve on be� y�ldan beri sigortal� olup 3600 gün 
malûllük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� primi öde-
mek �art�yla ya�l�l�k ayl���ndan yararlanacakt�r 

� ��Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��anlar, kad�n 
ise 58, erkek ise 60 ya��n� doldurmu� ve 25 tam 
y�l sigorta primi ödemi� olmas� veya kad�n ise 60, 
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erkek ise 62 ya��n� doldurmas� ve en az 15 tam y�l 
malûllük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� primi öde-
mesi �art�yla k�smi ya�l�l�k ayl���ndan yararlana-
cakt�r.

1 Ekim 2008 tarihinden sonra maden i�yerlerinin 
yeralt� i�lerinde çal��an i�çi statüsündeki sigortal�lar 
hangi �artlarda emekli ayl���n� hak edecek?

Bakanl�kça tespit edilen maden i�yerlerinin yeralt� i�-
lerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 y�ldan 
beri çal��an sigortal�lar, 55 ya�lar�n� doldurup, 7200 gün 
malullük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� primi ödedikler ta-
rihte emekli ayl���na hak kazanacaklar. 

1 Ekim 2008 tarihinden sonra maden i�yerlerinin 
yeralt� i�lerinde çal��an i�çi statüsündeki sigortal�lar�n 
hak ettikleri fiili hizmet süresi zamm� prim gün 
say�lar�na ilave edilip emeklilik için öngörülen 55 
ya�tan dü�ecek mi? 

Maden i�yerlerinin yeralt� i�lerinde fiilen çal���p ris-

ke maruz kalan sigortal� i�çi ad�na ödenen her 360 gün 
prim kar��l���nda 180 gün fiili hizmet süresi zamm� kaza-
nacakt�r. Yeralt� i�lerinde fiilen en az 1800 gün çal��m�� 
olan sigortal�lar�n hak ettikleri fiili hizmet süresi zamm� 
emeklilik için ön görülen prim gün say�lar�na ilave edile-
ce�i gibi emeklilik ya��ndan da dü�ülecektir.

Örne�in maden i�yerlerinde 20 y�l çal���p, 2160 günü 
yeralt� i�lerinde olmak üzere toplam 6160 gün prim öde-
mi� olan sigortal� 52 ya��n� doldurdu�unda emekli ayl�-
��n� hak edecektir.

1 Ekim 2008 tarihinden önce maden i�yerlerinin 
yeralt� i�yerlerinde i�e ba�layan i�çi statüsündeki 
sigortal�lar hangi �artlarda emekli ayl���n� hak edecek?

� ��En az 20 y�ldan beri Bakanl�kça tespit edilen ma-
den i�yerlerinin yeralt� i�yerlerinde sürekli çal��an 
ve bu i�lerde en az 5000 gün malûllük, ya�l�l�k ve 
ölüm sigortalar� primi ödeyen sigortal�lar ya� �art�-
na ba�l� olmaks�z�n emekli ayl���n� hak edecek. 

Tablo 7

 KADIN EMEKL�L�K YA�I  ERKEK EMEKL�L�K YA�I

2 tam y�l veya daha az
40 2 tam y�l veya daha az 44

3 tam y�l veya daha az
41 3 y�l 6 ay veya daha az 45

3 tam y�ldan fazla, 4 tam y�l veya 
daha az

42 3 y�l 6 aydan fazla, 5 tam y�l veya daha az 46

4 tam y�ldan fazla, 5 tam y�l veya 
daha az

43 5 y�ldan fazla, 6 y�l 6 aydan veya daha az 47

5 tam y�ldan fazla, 6 tam y�l veya 
daha az

44 6 y�l 6 aydan fazla, 8 tam y�l veya daha az 48

6 tam y�ldan fazla, 7 tam y�l veya 
daha az

45 8 tam y�ldan fazla, 9 y�l 6 ay veya daha az 49

7 tam y�ldan fazla, 8 tam y�l veya 
daha az

46 9 y�l 6 aydan fazla, 11 tam y�l veya daha az 50

8 tam y�ldan fazla, 9 tam y�l veya 
daha az

47 11 tam y�ldan fazla, 12 y�l 6 ay veya daha az 51

9 tam y�ldan fazla, 10 tam y�l veya 
daha az

48 12 y�l 6 aydan fazla, 14 tam y�l veya daha az 52

10 tam y�ldan fazla,11 tam y�l veya 
daha az

49 14 tam y�ldan fazla, 15 y�l 6 ay veya daha az 53

11 tam y�ldan fazla,12 tam y�l veya 
daha az

50 15 y�l 6 aydan fazla, 17 tam y�l veya daha az 54

12 tam y�ldan fazla,13 tam y�l veya 
daha az

51 17 tam y�ldan fazla, 18 y�l 6 ay veya daha az 55

13 tam y�ldan fazla,14 tam y�l veya 
daha az

52 18 y�l 6 aydan fazla, 20 tam y�l veya daha az 56

14 tam y�ldan fazla,15 tam y�l veya 
daha az

53 20 tam y�ldan fazla, 21 y�l 6 ay veya daha az 57

15 tam y�ldan fazla,16 tam y�l veya 
daha az

54 21 y�l 6 aydan fazla, 22 tam y�l 58

16 tam y�ldan fazla veya 17 tam y�l 55
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� ��En az 25 y�ldan beri Bakanl�kça tespit edilen ma-
den i�yerlerinin yeralt� i�yerlerinde yeralt� müna-
vebeli i�lerinde çal��an ve bu i�lerde en az 4000 
gün malûllük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� primi 
ödeyen sigortal�larda ya� �art�na ba�l� olmaks�z�n 
emekli ayl���n� hak edecek. Bu durumdaki sigorta-
l�lara 8100 gün prim ödemi� sigortal�lar gibi ya�l�-
l�k ayl��� ba�lanacak..

� ��50 ya��n� dolduran, malûllük, ya�l�l�k ve ölüm si-
gortalar�na tâbi çal��malar�n�n en az 1800 gününü 
Bakanl�kça tespit edilen maden i�yerlerinin yeral-
t� i�lerinde geçmi� olan sigortal�lardan, sigorta-
l� olarak ilk defa i�e 08.09.1999 tarihinden önce 
girmi� olanlar�n, 5000 gün malullük, ya�l�l�k ve 
ölüm sigortalar� primi ödemi� olmalar� yada 15 
y�ll�k sigortal�l�k sürelerini tamamlay�p 3600 gün 
prim ödemi� olmalar� halinde emekli ayl�klar� ba�-
lanacak. 08 Ekim 1999 tarihinden sonra sigortal� 
olanlar ise 7000 gün malullük, ya�l�l�k ve ölüm 
sigortalar� primi ödemi� olmalar� yada 25 y�ll�k 
sigortal�l�k sürelerini tamamlay�p 4500 gün prim 
ödemi� olmalar� halinde emekli ayl���na hak kaza-
nacaklar.

�lk defa sigortal� olarak i�e ba�lamadan önce 
maluliyetini gerektirecek kadar özrü veya hastal��� 
olan sigortal�lar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k 
Sigortas� Kanununa göre hangi �artlarda emekli 
ayl���n� hak edecek? 

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortal� ola-
rak çal��maya ba�layan sigortal�lardan i�e ba�lamadan 
önce maluliyetini gerektirecek kadar özrü veya hastal��� 
olanlar, ya� �art�na ba�l� olmaks�z�n en az 15 y�l sigorta-
l�l�k süresini tamamlay�p, 3960 gün malullük, ya�l�l�k ve 
ölüm sigortalar� primi ödedikleri tarihte emekli ayl���n� 
hak edeceklerdir.

Ancak 3960 gün olarak belirlenen prim ödeme gün 
say�s�;

� ��1 Ekim 2008 ila 30 Aral�k 2008 tarihleri aras�nda 
sigortal� olanlar için 3700 gün olarak,

� ��1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sigortal� olanlar 
için ise 3700 prim gün say�s� her takvim y�l� için 
100 gün art�r�larak uygulanacakt�r. Her takvim 
y�l� 100 gün art�r�larak uygulanan prim gün say�s� 
3960 günü geçmeyecektir.

�lk defa sigortal� olarak i�e ba�lamadan önce 
maluliyetini gerektirecek kadar özrü veya hastal��� 
olan ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce i�e ba�layan 
hangi �artlarda emekli olacak?

�lk defa sigortal� olarak i�e ba�lamadan önce malu-
liyetini gerektirecek kadar özrü veya hastal��� olan ve 1 
Ekim 2008 tarihinden önce i�çi statüsünde sigortal� ola-
rak i�e ba�layanlar Sosyal Sigortalar Kanunu hükümle-

rine göre ya� �art�na ba�l� olmadan, 15 y�ll�k sigortal�l�k 
sürelerini tamamlay�p, en az 3600 gün malullük, ya�l�l�k 
ve ölüm sigortalar� primi ödedikleri tarihte emekli ayl�-
��n� hak edeceklerdir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��malar� 
nedeniyle sigortal� say�lanlardan maluliyetini gerektire-
cek derecede özrü veya hastal��� olanlar ise, 1 Ekim 2008 
tarihinden sonra emeklilik talebinde bulunduklar�nda 
bu tarihten sonra gerekli olan �artlara yerine getirdikleri 
tarihte emekli ayl��� hakk�n� elde edeceklerdir. 

Çal��ma gücünü yüzde 50 ila yüzde 59 aras�nda 
kaybetmi� olan ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra 
ilk defa sigortal� olarak i�e ba�layan hangi �artlarda 
emekli ayl���n� hak edecek?

Çal��ma gücü kay�p oran�; 

� ��Yüzde 50 ilâ yüzde 59 aras�nda oldu�u anla��lan 
sigortal�lar, en az 16 y�ldan beri sigortal� olmalar� 
ve 4320 gün,

� ��Yüzde 40 ilâ yüzde 49 aras�nda oldu�u anla��lan 
sigortal�lar, en az 18 y�ldan beri sigortal� olmalar� 
ve 4680 gün,

malûllük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� primi bildiril-
mi� olmalar� �art�yla ya� �artlar� aranmaks�z�n emekli ay-
l���na hak kazan�rlar.

� ��Ancak çal��ma güçlü kay�p oran� yüzde 50 ila yüz-
de 59 aras�nda olanlardan sigortal� olarak ilk defa 
i�e 1 Ekim 2008 ila 31 Aral�k 2008 tarihleri aras�n-
da ba�layanlara prim gün say�s� 3700 gün olarak 
uygulanacakt�r. 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren 
sigortal� olanlara ise 3700 prim gün say�s� 4320 
günü a�mamak üzere her takvim y�l�nda 100 gün 
art�r�larak uygulanacakt�r.

� ��Çal��ma gücü kay�p oran�n� yüzde 40 ila yüzde 49 
aras�nda kaybedenlerden 1 Ekim 2008 ila 31 Aral�k 
2008 tarihleri aras�nda ilk defa sigortal� olarak i�e 
ba�layanlar, 4100 gün malullük, ya�l�l�k ve ölüm 
sigortalar� primi ödemi� olmalar� halinde emekli 
ayl���na hak kazanacaklard�r. Çal��ma gücü kay�p 
oran�n� yüzde 40 ila yüzde 49 aras�nda olanlardan 
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sigortal� olanla-
ra ise, 4100 prim gün say�s�, 4680 günü a�mamak 
üzere her takvim y�l� için 100 gün art�r�larak uygu-
lanacakt�r.

Özel sektörde 1 Ekim 2008 tarihinden önce kamuda 
15 Ekim 2008 tarihinden önce i�e ba�lamas� nedeniyle 
sigortal� olup vergi indiriminden yararlanan özürlü 
sigortal�lar hangi �artlarda emekli ayl���n� hak 
edecekler? 

Özel sektörde 1 Ekim 2008 tarihinden önce, kamuda 
15 Ekim 2008 tarihinden önce i�çi statüsünde sigortal� 
olup bu tarihlerden önce veya sonra vergi indiriminden 



72

yararlanan özürlü sigortal�lar, Sosyal Sigortalar Kanu-
nunda ön görülen �artlar� yerine getirdiklerinde emekli 
ayl���n� hak edeceklerdir.

Buna göre 1 Ekim 2008 tarihinden önce özel sektörde, 
15 Ekim 2008 tarihinden önce kamuda sigortal� olup 
sakatl��� nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar�n 
ayl��a hak kazanma ko�ullar� sigortal�l�k ba�lang�ç 
tarihlerine göre Tablo 8’de gösterilmi�tir.

 
�lk defa özel sektörde 1 Ekim 2008 tarihinden, 
kamuda ise 15 Ekim 2008 tarihinden itibaren i�e 
ba�lamalar� nedeniyle sigortal� olanlar�n çal��ma gücü 
kay�p oranlar� (özürlülük halleri) nas�l tespit edilecek? 

�lk defa özel sektörde 1 Ekim 2008 tarihinden, ka-
muda ise 15 Ekim 2008 tarihinden itibaren i�e ba�la-
malar� nedeniyle sigortal� olanlar�n çal��ma gücü kay�p 
oranlar� (özürlülük halleri), kurumca yetkilendirilen 
sa�l�k hizmeti sunucular� sa�l�k kurullar�n�n usulüne 
uygun olarak düzenledikleri raporlara ve dayana�� t�b-
bi belgelere istinaden Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�ndan 
belirlenecektir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununun 
yürürlü�e girdi�i Ekim 2008 tarihinden sonra 
askerlikte gecen süreler borçlan�l�rsa sigortal�l�k 
ba�lang�c� geriye gider mi? Emeklilik ya��n�
dü�ürür mü?

��çi statüsünde çal��mas� nedeniyle sigortal� say�lan-
lar�n, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanu-
nunun yürürlü�e girdi�i Ekim 2008 tarihinden sonra 
askerlikte gecen sürelerini borçlanmalar� halinde (asker-
lik hizmetlerini Kanunun yürürlük tarihinden önce veya 
sonra yap�lm�� olsalar da) borçlan�lan süreler prime esas 
kazanç olarak ilgili aylara mal edilerek emekli ayl���n�n 
hesaplanmas�nda dikkate al�nacak, ayr�ca sigortal�l���n 
ba�lang�c�ndan önce yap�lan askerlik hizmetleri sigorta-
l�l�k ba�lang�c�n� da borçlan�lan süre kadar geriye götü-
recektir. Bu durumda olan sigortal�lardan i�e ba�lama ta-
rihleri 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar�n borçland�-
�� süre kadar sigortal�l�k ba�lang�c� geriye gidece�inden, 

buna ba�l� olarak kademeli emeklilik ya��n�n bir kademe 
a�a�� dü�mesi de mümkün olabilecektir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��mala-
r� nedeniyle sigortal� olanlar�n 1 Ekim 2008 tarihinden 
sonraki askerlikte gecen sürelerini borçland�klar�nda, 
borçlan�lan süreler prime esas kazanç olarak ilgili aylara 
mal edilerek emekli ayl���n�n hesaplanmas�nda dikkate 
al�nacak, ayr�ca sigortal�l���n ba�lang�c�ndan önce yap�-
lan askerlik hizmetleri sigortal�l�k ba�lang�c�n� da borçla-
n�lan süre kadar geriye götürecektir.

1 Ekim 2008 tarihinden önceki askerlikte gecen hizmet 
sürelerini bu tarihten sonra borçlanmalar� durumunda ise, 
borçland�klar� sürelere ait kazançlar� bu Kanunla yürür-
lükten kald�r�lan mülga kanun hükümlerine göre (1479 
say�l� Kanun hükümlerine göre) de�erlendirilecektir.

Ba�ka birinin sürekli bak�m�na muhtaç derecede 
malul çocu�u bulunan kad�n sigortal� erken emekli 
olabilecek mi?

Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� 
Oran� Tespit ��lemleri Yönetmeli�ine göre Kurum Sa�l�k 
Kurulunca, ba�ka birinin sürekli bak�m�na muhtaç dere-
cede malul çocu�u oldu�una karar verilen kad�n sigor-
tal�lar�n, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim gün 
say�lar�n�n ¼ oran�, sigortal�n�n prim ödeme gün say�s�na 
ilave edilecek ve emeklilik ya� hadlerinden indirilecektir. 
Böylece bak�ma muhtaca özürlü çocu�u bulunan kad�n 
sigortal� emsallerinden erken sürede emekli ayl���n� hak 
edecektir.

Ancak ilave edilecek süre, 1 Ekim 2008 tarihinden 
itibaren çocu�un sürekli bak�ma muhtaç derecede malul 
duruma dü�tü�ü tarihten itibaren ba�layacakt�r.

Örne�in 20 Haziran 2003 tarihinde do�an çocu�un, 
1 A�ustos 2009 tarihinden itibaren sürekli bak�ma muh-
taca derecede malul duruma dü�mü� oldu�u, Kurumun 
yetkili sa�l�k kurulunca düzenlene, 22 Kas�m 2009 ta-
rihli rapordan anla��lm�� ise, kad�n sigortal�ya, 1 A�ustos 
2009 tarihinden itibaren gecen hizmetleri için ¼ oran�n-
da hizmet eklenecek ve bu süre emeklilik ya��ndan indi-
rilecektir.

Tablo 8

S�GORTALILIK SÜRES�N�N 
BA�LANGICI

I.DERECE SAKAT II.DERECE SAKAT III.DERECE SAKAT

Sigortal�l�k
Süresi

Gün
Say�s�

Sigortal�l�k
Süresi

Gün
Say�s�

Sigortal�l�k
Süresi

Gün
Say�s�

06/08/1991’den önce 15 3600 15 y�l 3600 15 3600

07/08/1991 - 06/08/1994 15 3600 15 y�l 8 ay 3680 16 3760

07/08/1994 - 06/08/1997 15 3600 16 y�l 4 ay 3760 17 3920

07/08/1997 - 06/08/2000 15 3600 17 y�l 3840 18 4080

07/08/2000 - 06/08/2003 15 3600 17 y�l 8 ay 3920 19 4240
06/08/2003 - 
özel sektör 1.10.2008 kamu 15.10.2008

15 3600 18 y�l 4000 20 4400
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Sürekli bak�ma muhtaç derecede malul durumda 
oldu�u tespit edilen çocuk için Sa�l�k Kurulu kontrol 
öngörebilir. Öngörülen tarihlerde yap�lan kontrol mua-
yenesi sonucu çocu�un muhtaçl�k durumunun ortadan 
kalkt��� tespit edilir ise rapor tarihinden itibaren kad�n 
sigortal�ya prim gün say�s� ilavesi sona erer. 

Emekli ayl���n�n ba�lanmas� için kuruma ba�vuru 
nas�l yap�lacak?

 � Kanunda öngörülen �artlar� yerine getiren sigorta-
l�ya kurum kendili�inden emekli ayl��� ba�lamaz. 

 � Emekli ayl���n�n ba�lanmas� için i�çi statüsünde 
çal��an sigortal�n�n i�ten ayr�ld�ktan sonra kuruma 
yaz�l� olarak ba�vurmas�, kendi ad�na ve hesab�na 
ba��ms�z olarak çal��an sigortal�n�n ise (tar�mda 
ba��ms�z çal��anlar hariç) sigortal�l���na ili�kin fa-
aliyetine son verip vermeyece�ini kuruma beyan 
etmesi gereklidir. 

 � Yaz�l� ba�vuru, örne�i kurumca haz�rlanm�� dilek-
çe ile sigortal� taraf�ndan yap�lacakt�r. Yaz�l� ba�-
vuruyu sigortal�n�n vekili de yapabilir. 

 � Emeklilik talep dilekçesinin (Tahsis talep dilekçe-
sinin) ekine sigortal�n�n bir adet belgelik foto�raf� 
ile ilgili döneme ait ayl�k prim hizmet belgesi ve-
rilmemi� i�çi statüsünde çal��an sigortal�n�n i�ten 
ayr�lma belgesi eklenecektir.

Emeklilik ba�vurusu posta ile yap�l�r m�?

 � Emeklilik dilekçesinin kuruma posta ile de gönde-
rilmesi mümkündür. Ancak adi posta veya kargo 
yolu ile yap�lan ba�vurularda ayl�k ba�lang�ç tarihi 
dilekçenin kurum kay�tlar�na girdi�i tarihi takip 
eden ayba�� olur.

 � Emeklilik dilekçesi kuruma taahhütlü, iadeli ta-
ahhütlü yada acele posta servisi ile gönderilirse 
dilekçenin postaya verili� tarihi kurum kay�tlar�na 
giri� tarihi olarak kabul edilir.

Emekli ayl��� hangi tarihte ba�lar?

 � Emekli ayl���, ayl���n ba�lanmas� için kuruma ya-
z�l� olarak yap�lan ba�vuru tarihini takip eden ay-
ba��ndan itibaren ba�lar. ��çi statüsünde çal��an 
sigortal�lar�n ayba��, kamuda çal��anlar için her 
ay�n 15 i, özel sektörde çal��anlar için ise her ay�n 
1’idir.

 � Ancak, sigortal� olarak ilk defa çal��maya ba�lad��� 
tarihten önce malul say�lmay� gerektirecek derece-
de hastal�k veya özrü bulunanlar�n, çal��ma gücü-
nü yüzde 40 ila yüzde 59 aras�nda kaybedenlerin 
ve erken ya�lananlar�n bu durumlar�n� gösterir 
sa�l�k raporu almadan do�rudan ya�l�l�k ayl��� ta-
lebinde bulunmalar� halinde rapor tarihi, yaz�l� is-
teklerinden sonraki bir tarih olaca��ndan, ya�l�l�k 

ayl�klar� rapor tarihini izleyen ayba��ndan itibaren 
ba�layacakt�r.

Ayl�k ba�lama oran� nas�l hesaplanacak?

��çi statüsünde ve kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z 
olarak çal��malar� nedeniyle sigortal� olanlar�n ayl�k ba�-
lama oranlar�, emeklilik için ba�vurduklar� tarihten ön-
ceki hizmetlerinin geçti�i y�llardaki mevzuat hükümleri-
ne göre toplam prim gün say�lar� üzerinden tespit edilir. 
Bu �ekilde tespit edilen ayl�k ba�lama oranlar� esas al�na-
rak o dönemler için geçerli olan mevzuat hükümlerine 
göre hesaplanan ayl�klar�n�n, o dönemdeki prim ödeme 
gün say�lar�na orant�l� bölümü ise k�smi ayl�klar�n� olu�-
turur.

��çi statüsünde sigortal� olanlar�n;

 � 2000 y�l�ndan önceki hizmetleri için ayl�k ba�la-
ma oranlar� katsay� gösterge sistemine göre toplam 
prim gün say�lar� üzerinden hesaplanacakt�r. Buna 
göre;

Gösterge Tablosu’ndan ayl��a hak kazan�lan ya�l�l�k 
ayl�klar�n�n oran� yüzde 60’t�r. 

Üst Gösterge Tablosu’nun her kademesi için ayr� bir 
ayl�k ba�lama oran belirlenmi�tir. 10. derecenin 1. kade-
mesinin kar��l��� ayl�k ba�lama oran� yüzde 59,9, 1. dere-
cenin 10. kademesinin kar��l��� oran ise yüzde 50’dir. Ara 
göstergelerin oranlar� ise en dü�ük göstergenin kar��l��� 
olan yüzde 59,9 oran�, izleyen her gösterge için binde bir 
azalt�larak belirlenmi�tir.

Kad�n sigortal�n�n 50, erkek sigortal�n�n ise 55 ya-
��ndan sonra ki doldurdu�u her tam ya� için ve 5000 
günden fazla ödedikleri her 240 günlük prim için ayl�k 
ba�lama oranlar� 1’er puan artt�r�l�r. 5000 günden eksik 
her 240 günlük prim için ise ayl�k ba�lama oranlar� 1’er 
puan eksiltilir. 

Özel ko�ullara göre ba�lanan ayl���n oran� yüzde 
60’�n alt�nda olamaz. Özel ko�ullara göre ayl��a hak ka-
zananlar için indirim uygulanmaz.

 ABO hiçbir �ekilde yüzde 85’i geçemez.

 � 2000 ila Ekim 2008 y�llar� aras�ndaki hizmetleri 
hesaplanacak emekli ayl��� için ayl�k ba�lama ora-
n� yine toplam prim gün say�s� üzerinden hesap-
lanacakt�r. Bu dönemdeki mevzuat hükümlerine 
göre ayl�k ba�lama oran� toplam prim ödeme gün 
say�s�n�n ilk 3600 günün her 360 günü için yüzde 
3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için yüzde 
2, daha sonraki her 360 gün için yüzde 1,5 oranla-
r�n�n toplam�ndan olu�acakt�r. 

Bu �ekilde hesaplan�n ayl�k ba�lama oran� ayl���n�n 
yüzde 100’u geçebilir. 

Bu süre için hesaplanacak ayl�k ba�lama oran�, özel 
ko�ullar göre hak kazan�lan ya�l�l�k ayl�klar� için de yüz-
de 60’�n alt�nda olmaz.
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 � Ekim 2008 tarihinden sonraki hizmetler için he-
saplanacak emekli ayl���n�n ayl�k ba�lama oran� 
ise yine toplam prim gün say�s� üzerinden Sosyal 
Sigortalar ve Genel sa�l�k sigortas� Kanununda ön-
görülen esaslara göre tespit edilecektir. Buna göre 
ayl�k ba�lama oran�, sigortal�n�n malullük, ya�l�-
l�k ve ölüm sigortalar�na tabi geçen toplam prim 
ödeme gün say�s�n�n her 360 günü için yüzde 2 
oran�ndan tespit edilecektir.

 � Ancak 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigorta-
l� olanlardan Kanunun yürürlük tarihinden önce 
3600 gün prim ödememi� olanlar�n, Ekim 2008 
ay�ndan sonraki hizmetlerine ili�kin ayl�k ba�la-
ma oranlar� tespit edilirken, Kanunun yürürlük 
tarihinden önceki prim gün say�s�n� 3600 güne 
tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için 
yüzde 3 oran� dikkate al�nacakt�r.

Örne�in emeklilik için kuruma ba�vurdu�u tarihte 
toplam prim ödeme gün say�s� 6000 gün olan sigortal�n, 
1 Ekim 2008 tarihinden önceki prim ödeme gün say�s�-
n�n 1800 gün oldu�unu kabul edelim. Bu sigortal�n�n 1 
Ekim 2008 tarihinden sonraki dönem için ayl�k ba�lama 
oran�; 

3600-1800= 1800

1800/360= 5 x3=15

600-1800=4200

4200/360=12,77x2=25,54

Ayl�k ba�lama oran�= 15+25,54=yüzde 40,54 olacak-
t�r.

 � Çal��ma gücünü yüzde 60’�n alt�nda kaybetme-
si nedeniyle özel hükümlere göre emekli ayl���n� 
hak eden sigortal�lar�n ayl�k ba�lama oran� toplam 
prim gün say�lar� üzerinden yukar�da aç�kland��� 
�ekilde hesaplan�r. Ancak prim ödeme gün say�-
s� 7200 günden az olanlar�n ayl�k ba�lama oran�, 
çal��ma gücü kay�p oran�n�n 7200 gün prim öde-
me gün say�s� ile çarp�m� sonucu bulunan rakam�n 
yüzde 60'a bölünmesi suretiyle bulunan prim gün 
say�s�na göre hesaplan�r. Bu �ekilde hesaplanan 
prim gün say�s� yüzde 40 oran�n� geçemez.

Örne�in çal��ma gücünü yüzde 50 kaybetmi� olmas� 
nedeniyle emekli ayl��� ba�lanacak sigortal�n�n toplam 
prim gün say�s�n�n 7400 gün oldu�unu var sayarsak ay-
l�k ba�lama oran�;

7400/360=20,55

20,55x2= yüzde 41,1 olacakt�r.

Ayn� sigortal�n�n toplama prim ödeme gün say�s� 
5000 gün olsa idi ayl�k ba�lama oran�;

%50x7200/%60=6000

6000/360=16,66x2= yüzde 33,32 olacakt�. 

 � Özel sektörde 1 Ekim 2008 tarihinden, kamu sek-
töründe 15 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta-
l�l�klar� ba�lay�p, Bakanl�kca tespit edilen maden 
i�yerlerinin yer alt� i�lerinde en az 20 y�ldan beri 
çal��malar� nedeniyle özel hükümlere göre emekli 
ayl���na hak kazanan sigortal�lar�n ayl�k ba�lama 
oran�, 8100 gün üzerinden hesaplanan orandan 
a�a�� olamaz, 

 � Özel sektörde 01.10.2008 tarihinden, kamu sektö-
ründe 15 Ekim 2008 tarihinden önce sigortal�l�k-
lar� ba�lay�p ilk defa çal��maya ba�lad��� tarihten 
önce malul olan sigortal�lar ile sakatl��� nedeniy-
le yukar�da belirtilen tarihlerden önce veya sonra 
vergi indiriminden yararlanan sigortal�lar�n ayl�k 
ba�lama oranlar� ise 5400 gün üzerinden hesapla-
nan orandan az olamayacakt�r.

Yukar�da belirtilen �ekilde hesaplanan ayl�k ba�lama 
oran� yüzde 90’�  geçemeyecektir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��malar� 
nedeniyle sigortal� olanlar�n; 

 � 31 Aral�k 1999 tarihinden önceki hizmetleri için 
hesaplanacak emekli ayl���n�n ayl�k ba�lama oran� 
yüzde 70’tir. Sigortal�ya en son prim ödedi�i gelir 
basama��ndan en az bir tam y�l prim ödemi� ol-
mas� halinde, bulundu�u gelir basama��n�n, bir 
y�l ödememi� olmas� halinde ise bir alt basama��n 
yüzde 70’i oran�nda ayl�k hesaplanacakt�r. 

Ayl�k ba�lama oran�, 25 y�ldan fazla prim ödenen her 
tam y�l için 1 puan art�r�lacakt�r.

50 ya��n�n dolduran kad�n sigortal�n�n, 55 ya��n� dol-
duran erkek sigortal�n�n bu ya�lardan sonraki her tam 
ya�lar� için ayl�k ba�lama oranlar� 1 puan art�r�lacakt�r. 

50 ya��n�n dolduran kad�n sigortal� ile 55 ya��n� dol-
duran erkek sigortal�ya en az 15 tam y�l sigorta primi 
ödemi� olmas� halinde ba�lanacak k�smi ayl�kta, 25 y�l-
dan az prim ödenmemi� olan her tam y�l için ayl�k ba�la-
ma oran� 1 puan indirilerek tespit edilecektir. 

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��an sigor-
tal�lardan, ilk defa sigortal� oldu�u tarihte malul olanlar 
ile çal��ma gücü kayb� oran� yüzde 60’�n alt�nda olanlar-
dan, Ekim 2008 tarihinden sonra emekli ayl��� talebinde 
bulunanlar�n, 2000 y�l� öncesi hizmetlerine ili�kin k�smi 
ayl�klar� hesaplan�rken ayl�k ba�lama oran� 9000 günden 
eksik her 360 gün için yüzde 70 oran�ndan 1 puan indi-
rilerek tespit edilecektir. 

 � Ocak 2000 ila Ekim 2008 süresi hizmetleri için 
hesaplanacak k�smi ayl���n ayl�k ba�lama oran�, si-
gortal�n�n toplam sigortal�l�k süresinin; �lk 10 tam 
y�l�n�n her bir y�l� için yüzde 3,5, takip eden 15 
tam y�l�n her bir y�l� için yüzde 2, 25 y�ldan fazla 
her bir tam y�l için yüzde 1,5 oranlar�n�n topla-
m�ndan olu�acakt�r. 
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 � Ekim 2008 tarihinden sonraki hizmetlere ili�-
kin hesaplanacak emekli ayl���nda ayl�k ba�lama 
oran�, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� 
Kanununda öngörülen esaslara göre tespit edile-
cektir. Buna göre ayl�k ba�lama oran�, sigortal�n�n 
malullük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar�na tâbi geçen 
toplam prim ödeme gün say�s�n�n her 360 günü 
için yüzde 2 üzerinden tespit edilecektir. Bu he-
saplamada 360 günden eksik süreler orant�l� ola-
rak dikkate al�nacakt�r. Ayl�k ba�lama oran� yüzde 
90’�  geçemeyecektir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��an si-
gortal�lardan Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten önce 
3600 prim gün say�s�n� doldurmam�� olanlar�n ayl�k ba�-
lama oranlar� tespit edilirken, Kanunun yürürlü�e girdi-
�i tarihten sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden 
önceki prim gün say�s�n� 3600 güne tamamlayan hizmet 
sürelerinin her 360 günü için yüzde 3 oran� esas al�n�r. 
Ancak, bu uygulamadan sigortal�l�klar� 30 Nisan 2008 
(dahil) tarihinden önce ba�layanlar yararlanacakt�r. 

Özel hükümlere göre ayl�k ba�lananlardan;

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��an si-
gortal�lardan, ilk defa sigortal� oldu�u tarihte malul olan-
lar ile çal��ma gücü kayb� oran� yüzde 60’�n alt�nda (yüz-
de 40 ila yüzde 59 aras�nda olanlar) olanlar için özel hü-
kümlere göre ba�lanacak ayl�klarda, ayl�k ba�lama oran�, 
prim ödeme gün say�s� 9000 günden az olanlar için çal��-
ma gücü kay�p oran�n�n 9000 gün prim ödeme gün say�s� 
ile çarp�m� sonucu bulunan rakam�n yüzde 60’a bölün-
mesi suretiyle hesaplanan gün say�s�na göre yüzde 50’yi 
geçmemek üzere tespit edilecektir. Prim ödeme gün say�-
s� 9000 günden fazla olanlar için ise toplam prim ödeme 
gün say�s�na göre ayl�k ba�lama oran� belirlenecektir. 

Yukar�daki aç�klamalarda da belirtildi�i gibi Ekim 
2008 tarihinden sonra emeklilik talebinde bulunan si-
gortal�n�n, 31.12.1999 tarihinden önce çal��mas� var ise 
yukar�da belirtilen üç ayr� mevzuat hükmüne göre tespit 
edilecek ayl�k ba�lama oranlar� üzerinden o dönemler 
için geçerli k�smi ayl�klar� hesaplanacakt�r. Sigortal�l�kla-
r� Ocak 2000 tarihinden itibaren ba�layanlar�n ayl�k ba�-
lama oranlar� Ocak 2008 tarihinden sonraki iki dönemde 
geçerli mevzuat hükümlerine göre tespit edilecektir. Si-
gortal�l�klar� 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ba�layan-
lar�n ayl�k ba�lama oran� ise sadece Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu hükümlerine göre tespit 
edilecektir. 

1 Ekim 2008 tarihinden önce emeklili�i hak etmi� 
olanlar�n, bu tarihten önce emekli olmay�p, 1 Ekim 
2008 tarihinden sonra emekli olmalar� halinde 
ayl�klar�nda dü�me olacak m�? 

1 Ekim 2008 tarihinde yürürlü�e giren Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu ile emekli ayl�kla-
r�n�n hesaplanmas�na esas kazançlar�n güncellenme yön-
temi de�i�tirilmi�, ayl�k ba�lama oran� dü�ürülmü�tür.

Yap�lan düzenleme ile, 1 Ekim 2008 tarihine kadar 
sigortal�lar�n ayl�klar�n�n hesaplanaca�� y�ll�k kazançla-
r� her y�l�n Aral�k ay�na göre gerçekle�en y�ll�k tüketici 
enflasyonu de�i�im oran� ile geli�me h�z� de�i�im oran� 
kadar ayr� ayr� çarp�larak art�r�l�p güncellenmekte ve he-
saplanan k�smi ayl�klar� da ayn� �ekilde art�r�larak ayl�k 
talep y�l�na ta��nmakta iken, 1 Ekim 2008 tarihinden 
sonra ayl�klar�n hesaplanmas�na esas y�ll�k kazançlar ka-
zanc�n ait oldu�u y�ldan itibaren ayl�k talep tarihine ka-
dar gecen y�llar için her y�l gerçekle�en tüketici enflasyo-
nu de�i�im oran� ile geli�me h�z� de�i�im oran�n�n yüzde 
30’un toplam�na 1 tam say�n�n ilavesi ile bulunacak kat 
say�yla güncellenmesi ön görülmü�tür. Yine 1 Ekim 2008 
tarihinden önce ayl�k ba�lama oran�n tespiti için her 360 
prim gün say�s� için ortalama olarak uygulanmakta olan 
yüzde 2,4 puanl�k oran bu tarihten sonra yüzde 2 ye dü-
�ürülmü�tür. Böylece 7200 prim gün say�s� için yüzde 55 
olan ayl�k ba�lama oran� yüzde 40 a dü�mü�tür. 

Yap�lan düzenlemelerde, 1 Ekim 2008 tarihi itiba-
riyle yürürlükten kald�r�lan mevzuat hükümlerine göre 
hesaplanan ayl���n ayl�k talep tarihindeki güncellenmi� 
de�erinin alt�nda ayl�k hesaplanmas�n� engelleyen bir 
hükümde konmam��t�r. Bu nedenle 1 Ekim 2008 tarihin-
den sonra emeklili�i hak eden sigortal�lar�n bu tarihten 
önceki ve sonraki hizmet sürelerine, prim ödeme gün sa-
y�lar�na, kazançlar�na ve 31 Aral�k 1999 tarihinden önce 
sigortal� olanlar�n ya�lar�na göre hesaplanan ayl�klar� 
farkl� miktarlarda olacakt�r. Yeni mevzuat hükümlerine 
göre hesaplanan ayl�klar önceki mevzuat hükümlerine 
göre hesaplanacak ayl�klardan daha dü�ük olabilecektir.

Emekli ayl���m nas�l artacak? 

1 Ekim 2008 tarihinden sonra bu tarihten önce ve 
sonra ba�lanan ayl�klar�n hepsi Ocak ve Temmuz ayla-
r�nda, önceki 6 ayl�k sürede gerçekle�en tüketici enflas-
yonu oran� kadar art�r�lacakt�r. Bu tarihten sonra emekli-
lere, dul ve yetimlere refahtan pay verilmeyecektir. 

Emekli ayl��� alan kimse, 1 Ekim 2008 tarihinden 
sonra ayl���n� kestirmeden çal��abilir mi?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu-
nun yürürlü�e girdi�i 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 
tar�mda çal��anlar hariç, ilk defa özel sektörde i�çi statü-
sünde, yada kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak ça-
l��maya ba�lamalar� nedeniyle ve ya 15 Ekim 2008 tarihi 
itibaren kamuda çal��maya ba�lamalar� nedeniyle sigor-
tal� olanlar, ileride emekli olduklar�nda, kendi adlar�na 
ve hesaplar�na ba��ms�z olarak çal��malar� hariç, emekli 
ayl�klar�n� kestirmeden çal��malar� mümkün de�ildir. 

Yukar�da belirtilen tarihlerden sonra ilk defa sigortal� 
olup ileride emekli olduktan sonra ayl���n� kestirmeden 
kendi ad�na ba��ms�z olarak çal��mak isteyenler emekli-
ye ayr�lmadan önce de kendi ad�na ba��ms�z olarak ça-
l��maktaysalar kuruma faaliyetlerine devam edeceklerini 
yaz�l� olarak beyan ederek, di�er statülerde (i�çi ya da 
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memur statüsünde) çal��an sigortal�lar ise kendi adlar�-
na ba��ms�z olarak çal��acaklar�n� kuruma yaz�l� olarak 
bildirerek, sosyal güvenlik destek primi ödemek �art� ile 
kendi adlar�na ba��ms�z olarak çal��abileceklerdir. 

Bunlardan ald�klar� emekli ayl�klar�n�n yüzde 15 ora-
n�nda sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

Tar�mda çal���p emekli olanlar ise destek primi öde-
meden tar�msal faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

1 Ekim 2008 tarihinden önce i�çi statüsünde özel 
sektörde, yada kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak 
çal��malar� nedeniyle veya 15 Ekim 2008 tarihinden önce 
kamuda çal��malar� nedeniyle sigortal� olanlardan emekli 
olacaklar ile emekli ayl��� almakta olanlar emekli ayl�kla-
r�n� kestirmeden sosyal güvenlik destek primi ödeyerek 
çal��abileceklerdir. Bunlardan i�çi statüsünde çal��anlar 
ad�na yüzde 30 oran�na, çal��t�klar� i�kolunun i� kazalar� 
ve meslek hastal��� sigortas� prim oran� da ilave edilerek 
sosyal güvenlik destek primi ödenecektir. Yüzde 30 ora-
n�n� dörtte biri (yüzde 7,5’i) sigortal� i�çinin ücretinden 
kesilecek, di�er k�s�m ile i� kazalar� meslek hastal��� si-
gortas� primi i�vereni taraf�ndan ödenecektir. 

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��acakla-
r�n ise emekli ayl�klar�ndan, 2008 y�l� Ekim ay� ba��ndan 
itibaren yüzde 12 oran�nda, takip eden her y�llarda ise bu 
oran Ocak ay�nda bir puan art�r�larak yüzde 15’i geçme-
yecek �ekilde sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. 

Harp malûlleri ile 3713 say�l� Terörle Mücadele Ka-
nunu ve 2330 say�l� Nakdi Tazminat ve Ayl�k Ba�lanma-
s� Hakk�nda Kanuna göre ayl�klar� hesaplanarak ödenen 
veya asayi� ve güvenli�in sa�lanmas� ile ilgili kanunlara 
göre vazife malûllü�ü ayl��� almakta iken; 1 Ekim 2008 
tarih itibar�yla çal��maya devam edenler ile sonradan bu 
Kanuna tabi çal��maya ba�layacaklar�n ise ayl�klar� kesil-
meyecek haklar�nda sadece i� kazalar� ve meslek hastal�-
�� sigortas� uygulanacakt�r. Ancak bunlardan uzun vadeli 
sigorta kollar�na devam etmek isteyenler için kuruma ya-
z�l� ba�vuru yapt�klar� tarihi takip eden ayba��ndan itiba-
ren genel sa�l�k sigortas� hariç malullük, ya�l�l�k ve ölüm 
sigortalar� primleri de ödenecektir.

5434 say�l� Kanuna göre vazife malullü�ü ayl��� al-
makta iken 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren i�çi statü-
sünde yada kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak ça-
l��maya devam edenler hakk�nda ise bu tarihten itibaren 
bir ay içinde yapt�klar� yaz�l� ba�vurular�na göre i�lem 
yap�lm��t�r. �steyenlere i� kazalar� ve meslek hastal��� 
sigortas� ve malullük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� yada 
sosyal güvenlik destek primi uygulanm��t�r.

1 Ekim 2008 tarihinden önce i�tirakçi olup, bu ta-
rihten sonra 5434 say�l� Kanun hükümlerine göre vazife 
malullü�ü ayl��� ba�lananlardan; i�çi statüsünde yada 
kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��maya ba�-
layanlar hakk�nda da yaz�l� talepleri do�rultusunda i�lem 
yap�lacak ve bunlardan ayr�ca genel sa�l�k sigortas� primi 
al�nmayacakt�r.

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek gecen 
hizmetler i�ten ayr�ld�ktan sonra emekli ayl���na 
yans�r m�? 

Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çal��anlar 
sadece i� kazalar� ve meslek hastal��� sigortas�ndan yarar-
lan�r. Sosyal güvenlik destek primi ödenen süreler emekli 
ayl���n�n hesaplanmas�nda hizmet olarak dikkate al�nmaz.

1 Ekim 2008 tarihinden sonra askerlik hizmetinin 
borçlanma bedeli ile ödeme süresinde bir de�i�iklik 
oldu mu? 

1 Ekim 2008 tarihinden sonra askerlikte gecen hiz-
metlerin borçlan�lmas� halinde borçlanma tutar�, prime 
esas günlük kazanc�n alt ve üst s�n�rlar� aras�nda olmak 
üzere, sigortal� veya hak sahibi taraf�ndan belirlenecek 
günlük kazanc�n yüzde 32’si oran�nda hesaplan�r. Borç-
lanma tutar�n�n ise borcun tebli� tarihinden itibaren en 
geç bir ay içinde ödenmesi zorunludur. Borcun bu süre 
içinde ödenmemesi halinde borçlanma hakk� dü�er. 
Borçlanma yapabilmek için yeniden yaz�l� olarak kuruma 
ba�vurulmas� gerekecektir. Ancak borçlanma ba�vurusu-
nu kuruma, 1 Ekim 2008 tarihinden önce yap�lm�� ise 
i�lemler bu tarihinden sonrada tamamlansa borçlanma 
tutar� belirlenecek günlük kazanc�n yüzde 20 oran�nda 
hesaplanacakt�r. Borç tutar� ise tebli� tarihinden itibaren 
6 ay içinde ödenecektir. 

Kad�n sigortal�lar�n do�um nedeniyle kulland�klar� 
ücretsiz izin sürelerini sigortal� hizmetlerine 
sayd�rmalar� mümkün mü? Do�umun 1 Ekim 2008 
tarihinden önce yada sonra olmas� önemli mi? 

��çi statüsünde çal��makta olan kad�n sigortal�, 1 
Ekim 2008 tarihinden önce ya da sonra anal�k hali nede-
niyle kulland��� yasal do�um öncesi ve do�um sonras� is-
tirahatlar� ile kullanm�� ise 2 çocukla s�n�rl� olmak üzere 
her bir çocuk için en çok 2 y�ll�k ücretsiz izin sürelerini, 
bu sürelerde çocuklar�n ya��yor olmas� �art�yla borçlana-
rak hizmetine sayd�rma hakk�na sahiptir. 

Do�um nedeniyle ücretsiz izin kullanan kad�n 
sigortal�lar�n bu süreleri borçlanabilmeleri hangi 
�artlara tabidir. Borçlanma miktar ve ödeme süresi
ne kadard�r?

��çi statüsünde çal��makta olan kad�n sigortal�n�n do-
�um nedeniyle kulland��� ücretsiz izinlerini borçlanmas� 
baz� �artlara ba�l�d�r. Bunlardan biri ücretsiz izin süresin-
ce çal��mamas�d�r. Di�eri ise çocu�un ya�am�� olmas�d�r. 
Bu iki �arttan birinin eksik olmas� halinde kad�n sigorta-
l�n�n borçlanma yapmas� mümkün de�ildir. Örne�in do-
�um nedeniyle ücretsiz izin kullanan kad�n sigortal�n�n 
bu süre içerisinde çocu�u ya�amam�� ise borçlanma yap-
mas� mümkün de�ildir. Ancak çocu�un ya�ad��� sürece 
borçlanma yapabilir. �ayet çocuk 2 y�ldan fazla ya�am�� 
ise kad�n sigortal�n�n 2 y�ll�k ücretsiz izin süresini borç-
lanmas� mümkündür.
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Borçlanma, 2 çocukla ve her bir çocuk için 2 y�ll�k 
izin süresi ile s�n�rland�r�lm��t�r. 

Borçlanma tutar� askerlik hizmetlerinin borçlan�l-
mas�nda oldu�u gibi sigortal� kad�n�n prime esas kazanç 
s�n�rlar� aras�nda olma �art� ile kendisinin belirleyece�i 
günlük kazanc�n yüzde 32 si oran� kadard�r. Borç tutar� 
tebli� tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecektir.

Kad�n sigortal�lar�n do�um nedeniyle yapt�klar� 
hizmet borçlanmalar� sigortal�l�k ba�lang�c�n� geriye 
götürür mü? 

Do�um nedeniyle yap�lan hizmet borçlanmalar� çal��-
maya ba�lad�ktan sonraki süreleri içerdi�inden sigortal�-
l�k ba�lang�c�n� geriye götürmez.

Yurt d���nda geçen çal��malar borçlan�labilinir mi?

Türk vatanda�� olarak 18 ya��n üstünde hizmet akdi-
ne tabi olarak ve/veya kendi nam ve hesab�na ba��ms�z 
olarak geçen sigortal�l�k sürelerini yada her iki kapsamda 
geçen sigortal�l�k sürelerinin aras�nda veya sonunda her 
birinde bir y�la kadar olan i�sizlik (çal���lmayan) sürele-
rini ve ev kad�n� olarak geçen süreleri borçlanarak sigor-
tal�l�k hizmetlerine sayd�rmak mümkündür. Bu sürelerin 
borçlan�labilinmesi için belgelenmesi zorunludur. 

Ancak a�a��da belirtilen sürelerin borçlan�lmas� 
mümkün de�ildir.

 � 18 ya��n doldurulmas�ndan önce yurtd���nda ge-
çen hizmet ve ev kad�nl��� süreleri. 

 � Türk vatanda�l���n�n kazan�lmas�ndan önce ve 
Türk vatanda�l���n�n kaybedilmesinden sonra ge-
çen hizmet ve ev kad�nl��� süreleri. 

 � �sveç, �sviçre ve Fransa ile yap�lan sosyal güvenlik 
sözle�meleri gere�ince Türkiye’de iste�e ba�l� si-
gortaya prim ödenen sürelerde yurtd���nda geçen 
hizmet ve ev kad�nl��� süreleri. 

 � Libya’da i� üstlenen Türk i�verenlerince çal��t�r�-
lan Türk i�çilerin bu ülkede 1 Eylül 1985 tarihin-
den sonra geçen çal��ma süreleri. 

 � Almanya’da istisna akdi kapsam�nda i� üstlenen 
Türk i�verenlerince çal��t�r�lan Türk i�çilerinin bu 
ülkedeki çal��ma süreleri. 

 � Sosyal güvenlik sözle�mesi akdedilmemi� ülke-
lerde i� üstlenen Türk i�verenler taraf�ndan yurt-
d���na götürülen Türk i�çilerinin çal��ma süreleri 
ile Türkiye’deki sosyal güvenlik kanunlar�na göre 
yurtiçinde iste�e ba�l� sigortaya prim ödenen süre-
lerde bu ülkelerde geçen hizmet veya ev kad�nl��� 
süreleri. 

 � �kili sosyal güvenlik sözle�mesine göre kendilerine 
k�smi ayl�k ba�lanm�� olanlar�n çal��malar aras�n-
da ve hizmetin bitim tarihinden sonraki i�sizlik 
(çal���lmayan) süreleri. 

Yurt d���nda gecen hizmetlerin borçlanma tutar�
ne kadard�r? Hangi sürede ödenmesi gerekir? 

Yurt d���nda geçen hizmet sürelerinin borçlanma tu-
tar�, borçlanma talep dilekçesi yada borçlanma iste�ine 
ait dilekçenin Kurum kay�tlar�na geçti�i tarihteki prime 
esas kazanc�n alt ve üst s�n�rlar� aras�nda kalmak kayd�y-
la ba�vuru sahibinin söz konusu belgede belirtti�i prime 
esas kazanc�n yüzde 32 oran�ndan hesaplanacakt�r.

Borçlanma tutar�n�n tebli� tarihinden itibaren 3 ay 
içinde ödenmesi zorunludur. Tutar� bu süre içinde öden-
meyen borçlanma ba�vurular� geçersiz say�l�r.

Zorunlu göçe tabi tutulduktan sonra Türk 
vatanda�l���na geçenlerin geldikleri ülkedeki 
hizmetlerini borçlanabilmeleri mümkün mü?

1 Ekim 1989 tarihinden 8 May�s 2008 tarihine ka-
dar geldikleri ülke taraf�ndan zorunlu göçe tabi tutulmu� 
olanlar�n;

 � Zorunlu göçten sonra Türk vatanda�l���na geçip 
Türkiye’de ikamet etmeleri, 

 � Ya�a ba�l� muhtaçl�k ayl��� (2022 say�l� Kanun 
göre) dahil sosyal güvenlik kurulu�lar�ndan gelir 
ve ayl�k almamalar�, 

 � Geldikleri ülkedeki çal��ma sürelerini belgelendir-
meleri,

�art�yla borçlanma yapmalar� mümkündür.

Yurt d���nda gecen çal��malar�n borçlan�lmas� halinde 
her iki ülkeden de emekli ayl��� al�nabilinir mi? 

Yurtd��� sürelerini borçlananlar�n, borçlar�n�n tü-
münü ödeyip, kesin dönü� yapt�ktan sonra emeklilik 
talebinde bulunmalar� halinde kendilerine emekli ayl��� 
ba�lanacakt�r. 

Kesin dönü�ten anla��lmas� gereken, yurt d���ndaki 
çal��man�n sona ermi� olmas� ve çal��maya ba�l� sosyal 
sigorta ödenekleri olan i�sizlik ve hastal�k ödene�i ile 
ikamete ba�l� sosyal yard�m al�nmamas�d�r.

Yurtd���nda gecen çal��ma sürelerini borçlanarak 
emekli olanlar�n çal��t��� ülkeden de emekli ayl��� alma-
s�na her hangi bir engel bulunmamaktad�r. 

Sosyal Sigortalar Kanununa göre itibari sigortal�l�k 
süresinden yararlanmakta iken Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu ile bu haklar� kald�r�lan 
sigortal�lar, Ekim 2008 tarihinden önce hak ettikleri 
itibari sigortal�l�k sürelerinden bu tarihten sonrada 
yararlanabilecekler mi?

Sosyal Sigortalar Kanununa göre itibari sigortal�l�k 
süresinden yararlanmakta iken, özel sektörde 1 Ekim 
2008 tarihinden, kamuda 15 Ekim 2008 tarihinden iti-
baren bu haklar� sona erdirilen sigortal�lar, 1 Ekim 2008 
tarihine kadar kazand�klar� itibari sigortal�l�k süresin-
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den, bu tarihten sonrada yürürlükten kald�r�lan mevzuat 
hükümlerine (itibari sigortal�l�k süresinin tabi oldu�u 
mevzuat hükümlerine) göre yararlanabilecektir.

Bu durumdaki sigortal�lar�n itibari sigortal�l�k süre-
sinden yararlanmalar� için itibari sigortal�l�k süresi ka-
zand�ran i�te 3600 gün prim ödemi� olmalar� �art� aran-
mayacakt�r. 

Kazan�lan itibari sigortal�l�k süresi, sigortal�l�k süresi-
ne ilave edilecek ve bu sürenin en çok 5 y�la kadar� Sos-
yal Sigortalar Kanununda ön görülen emeklilik ya��ndan 
dü�ülecektir.

Ekim 2008 ay� ba��ndan itibaren fiili hizmet süresi 
zamm�ndan kimler yararlanacak? Ne �ekilde 
yararlan�lacak?

Özel sektörde 1 Ekim 2008 tarihinden, kamuda 15 
Ekim 2008 tarihinden itibaren 5510 say�l� Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununu 40. maddesin-
deki tabloda yer alan i�yerlerinde ve i�lerde fiilen çal���p 
o i�in riskine maruz kalan, hizmet akdine tabi sigortal�lar 
ile kamu görevlisi (4/c) sigortal�lar bu i�lerde gecen her 
360 günlük prim ödemeleri için tabloda gösterilen süre 
kadar fiili hizmet süresi zamm� kazanacaklard�r. 

Sigortal�lar�n kazand�klar� fiili hizmet süresi zamlar�-
n�n prim ödeme gün say�lar�na ilave edilmesi için bu i�-
lerde belirli bir süre çal��m�� olmalar� gerekmemektedir.

Örne�in kur�un ve arsenik i�lerinde fiilen çal��an si-
gortal�lar�n her 360 günlük çal��malar� için kazanacak-
lar� fiili hizmet süresi zamm� 60 gündür. Bu i�te toplam 
5000 gün çal��m�� olan sigortal�n� kazanaca�� fiili hizmet 
zamm� süresi 850 gündür. Toplam prim gün say�s� ise 
5000+850=5850’dir.

Maden yeralt� i�lerinde fiilen çal��an sigortal�lar�n 
her 360 günlük çal��malar� için kazanacaklar� fiili hiz-
met zamm� süresi 180 gündür. Bu i�te fiilen 5000 gün 
çal��m�� olan sigortal�n�n kazanaca�� fiili hizmet zamm� 
süresi 2500 gündür. Buna göre toplam prim gün say�s� 
7500 olacakt�r.

Türk Silâhl� Kuvvetleri, Emniyet ve polis mesle�inde, 
Milli �stihbarat Te�kilat�nda çal��anlar�n prim gün say�-
lar�na sekiz, di�er sigortal�lar�n ise be� y�l� geçmemek 
üzere fiili hizmet zamm� süresi eklenir. Yeralt� i�lerinde 
çal��an sigortal�lar�n her hangi bir s�n�r olmaks�z�n ka-
zand�klar� fiili hizmet zamm� sürelerinin tamam� prim 
gün say�lar�na eklenir 

Sigortal�lar�n prim ödeme gün say�lar�na ilave edilen 
fiili hizmet süresi zamlar�n�n üç y�l� geçmemek üzere ya-
r�s� emeklilik ya�lar�ndan indirilecektir. Sigortal�lar�n ka-
zand�klar� fiili hizmet zamm� sürelerinin prim gün say�-
lar�na ilavesinde her hangi bir �art aranmaz iken emekli-
lik ya�lar�na ili�kin indiriminden yararlanabilmeleri için 
belir bir süre prim ödemi� olmalar� öngörülmü�tür. Buna 
göre (ölüm ve maluliyet halleri hariç olmak üzere) ye-

ralt� i�lerinde çal��an sigortal�lar�n en az 1800 gün, di�er 
i�lerde çal��an sigortal�lar�n ise en az 3600 gün belirtilen 
i�yeri ve i�lerde fiilen çal��m�� olmalar� �artt�r.

Örne�in yukar�da birinci örnekte verdi�imiz sigorta-
l�n�n emeklilik ya�� 60 olsun. Fiili hizmet zamm� süresi 
kazand�ran i�te 5000 gün prim ödeyip 850 gün kazan-
m��t�r. Kazand��� 850 günlük fiili hizmet zamm� süresi-
nin yar�s� 425 gün (1 y�l 2 ay 5 gün) sigortal�n�n emek-
lilik ya��ndan dü�ülecektir. Buna göre emekli olaca�� 60 
ya��ndan 1 y�l 2 ay 5 gün dü�ülünce emekli olaca�� ya��;

                     60

05 gün 02 ay 01
25 gün 09 ay 58 olacakt�r.

Ba�ka bir söyleyi�le bu sigortal� emekli olaca�� tarih-
te, 58 ya��n� doldurmu� ve bu ya��ndan 9 ay ve 25 gün 
alm�� ise ya� ko�ulu yerine gelmi� say�lacakt�r.

Kanunda ki tabloda say�lan i�yerinde al�nan i� 
sa�l��� ve i� güvenli�i önlemleri yeterli olmad��� için 
sigortal�n�n riske fiilen maruz kalmas�na ra�men 
i�verenin, sigortal�s�n� al�nan önlemler nedeniyle fiilen 
riske maruz kalmad���n� ileri sürerek, fiili hizmet 
zamm� süresinden yararland�rm�yor ise
ne yap�lmal�d�r?

Fiili hizmet zamm� süresinden yararlan�lmas�n� ön-
gören i�lerde al�nan i� sa�l��� ve i� güvenli�i önlemleri-
nin sigortal�lar� risklere kar�� yeteri kadar korumamas�na 
kar��n i�verenleri fiili hizmet zamm� süresinden yarar-
land�rm�yorsa sigortal�n�n yaz�l� olarak bulundu�u ildeki 
Sosyal Güvenlik �l yada Merkez Müdürlüklerine ba�vur-
mas� uygun olacakt�r.

Ya�l�l�k toptan ödemesi nedir?

Ya�l�l�k toptan ödemesi, çal��t��� i�ten ayr�lan veya i�-
yerini kapatan, ya�l�l�k ayl��� ba�lanmas� için gerekli ya� 
�art�n� doldurdu�u halde malullük ve ya�l�l�k ayl��� ba�-
lanmas�na hak kazanamayan, hizmet akdine tabi olarak 
çal��an sigortal�lar ile kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z 
olarak çal��an sigortal�lara yap�l�r.

Bu durumdaki sigortal�lara ya�l�l�k toptan ödemesi 
yap�la bilmesi için hizmet akdine tabi olarak çal��an i�-
çinin i�ten ayr�larak, kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z 
olarak çal��an i�çinin i� yerini kapatarak örne�i kurumca 
haz�rlanm�� dilekçe ilgili Sosyal Güvenlik �l veya Merkez 
Müdürlüklerine ba�vurmas� gerekir.

Hizmet akdine tabi olarak çal��an sigortal�ya kendi 
ad�na bildirilen, kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak 
çal��an sigortal�ya ödedi�i malullük, ya�l�l�k ve ölüm si-
gortalar� (yüzde 20) primlerinin her y�la ait tutar�, 

Toptan ödemeye esas hizmet süreleri Ekim 2008 ta-
rihinden önce ise, özel sektörde çal��anlar için 1 Ekim 
2008 tarihi, kamu sektöründe çal��anlar için 15 Ekim 
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2008 tarihi itibariyle hesaplanarak, bu tarihlerden itiba-
ren (SSGSS Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten itibaren) 
bu tarihler ile toptan ödemenin yap�lmas�na ili�kin yaz�l� 
istek tarihine kadar geçen y�llar için her y�l�n güncelleme 
katsay�s� ile çarp�larak bulunan tutar ödenecektir.

Toptan ödeme yap�lacak süreler Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununun yürürlü�e girdi�i 
tarihten sonraki süreler ise Kanunun yürürlü�e girdi�i 
tarihten 2008 Ekim dahil sonraki süreler için primin ait 
oldu�u y�ldan itibaren yaz�l� istek tarihine kadar geçen 
y�llar için, her y�l�n gerçekle�en güncelleme katsay�s� ile 
güncellenerek tespit edilen tutar ödenecektir.

K�sa vadeli sigorta kollar� ile genel sa�l�k sigortas� 
primleri toptan ödeme olarak sigortal�lara geri verilme-
mektedir. Ancak sigortal�n�n hizmet borçlanmalar� veya 
iste�e ba�l� sigorta primleri varsa bunarda toptan ödeme-
ye dahil edilerek geri verilmektedir.

Toptan ödeme olarak al�nan primler tekrar geri 
verilerek eksik günler tamamlanarak emekli ayl��� 
ba�lat�l�r m�?

5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� 
Kanununa göre toptan ödeme yap�larak hizmetlerini tas-
fiye etmi� olan sigortal�lardan, yeniden bu Kanuna tâbi 
olarak çal��arak malûllük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� 
primi ödeyenlerden, yaz�l� istekte bulunanlar�n, ald�klar� 
toptan ödeme tutar�n� ödeme tarihi ile yaz�l� istek tarihi 
aras�nda geçen y�llar için her y�l�n gerçekle�en güncelle-
me katsay�s� ile güncellenerek bulunan tutar üzerinden 
tebli� tarihini takip eden ay�n sonuna kadar kuruma 

ödemeleri halinde, bu hizmetlerini ihya etmi� olurlar. Bu 
sigortal�lar eksik prim gün say�lar�n� tamamlamalar� ha-
linde emekli ayl���n� hak ederler.

Yoklama belgesi nedir kimlerden istenir?

Kurumdan gelir ve ayl�k alanlar�n bu haklar�n�n de-
vam edip etmedi�inin kontrol edilmesi kuruma verilmi� 
bir görevdir.

Yoklama Belgesi sorumluluklar� kendilerine ait ol-
mak üzere gelir veya ayl�k alanlarla bunlar�n veli, vasi, 
kayy�m ve vekillerinin, gelir ve ayl�k alma haklar�n�n 
devam etti�ine ili�kin beyan ve taahhütlerini kapsayan, 
örne�i Kurumca haz�rlanm�� olan belgedir 

Kurum her zaman yoklama belgesinin yenisini iste-
yebilir. 

Yoklama belgesinin usulüne uygun olarak düzenle-
nip Kuruma verilmesine kadar gelir ve ayl�klar�n öden-
mesi kurum taraf�ndan ertelenebilir.

Kaynaklar:

Tozan, Celal: Seminer Notlar�, TÜRK-�� Yay�nlar�.

Ataman, Y�lmaz; Tahsis Mevzuat� ve ��lemleri, SSK Yay�nlar�, 2004.

�im�ek, Nergis; E�itim Notu, SGK Ba�kanl���, Sosyal Sigorta Genel Mü-
dürlü�ü, Sigortal� Emeklilik ��lemleri Daire Ba�kanl��� Yay�n�.

Resmi Gazete; 5510 Say�l� Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci F�kra-
s�n�n (a) ve (b) Bendi Kapsam�nda Sigortal� Olanlar �le Hak Sa-
hiplerinin Tahsis ��lemlerine �li�kin Tebli�, Gelir/Ayl�k Ödeme ve 
Yoklama ��lemleri Hakk�nda Tebli�, Hizmet Borçlanma ��lemleri-
nin Usul ve Esaslar� Hakk�nda Tebli�, 28.09.2008 tarih ve 27011 
say�l�.
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Bakan Dinçer’den Bas�n� Bilgilendirme Toplant�s�Bakan Dinçer’den Bas�n� Bilgilendirme Toplant�s�

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� Ömer Dinçer 
Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl���nda düzen-

ledi�i bilgilendirme toplant�s�nda ülkemizde i� kaza-
lar�n�n çok yüksek oldu�unu belirterek AB ülkeleri 
ortalamas�n�n yüzde 2.3 oldu�u ölümlü i� kazalar�n�n 
oran�n�n Türkiye’de yüzde 15.5 ile çok yüksek oldu-
�una i�aret etti. �� kazalar�n�n görünür maliyetinin 
707 milyon TL, görünmez maliyetinin ise 3.356 mil-
yon TL oldu�unu ifade eden Bakan “E�er bu kazalar 
önlenebilseydi, bu miktar ile yakla��k olarak y�lda 

3369 km bölünmü� yol, 1684 km otoyol, 975 adet 
gezici i� sa�l��� arac� seti, 1684 adet 16 derslikli okul 
yapt�r�labilirdi” dedi.

Dinçer, ç�kar�lan yönetmelikle, �imdiye kadar be-
lirli kurumlar taraf�ndan verilen i� sa�l��� ve güvenli�i 
e�itimlerinin Türkiye’de yetkin ve yeterli tüm kurum-
lar (özel sektör, sivil toplum kurulu�lar�, meslek oda-
lar� ve üniversiteler) taraf�ndan verilmesi için yetki-
lendirilme yap�laca��n� kaydetti.

6 Ay Süre �le Almayanlar�n 
Ayl�klar� Duracak

tal� ve hak sahiplerinin ayl�klar�n� 
ödeyen PTT/Bankalardan ayl�klar�-
n� 6 (alt�) ay süre ile almayanlar�n 
ayl�k hesaplar� Kurumumuza iade 
edilmekte ve ayl�klar durdurulmak-
tad�r. �ade edilen ayl�klar�n tekrar 
ödenmesi i�lemleri, ancak emekli ve 
hak sahiplerinin talepte bulunmalar� 
halinde yap�lmaktad�r.

Di�er taraftan, ayl�k hesaplar� 
üzerinden yürütülen otomatik öde-
me talimatlar� hareket olarak de�er-
lendirilmemektedir.

Bu nedenle, ayl�klar�n�z�n kesi-
lip ma�dur olmaman�z için PTT ve 
bankalara gönderilen ayl�klar�n�z� 
6 (alt�) ay geçmeden tahsil etmeniz 
gerekmektedir.”

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kan-
l��� yay�mlad��� duyuruda 6 ay 

süre ile ayl�klar�n� almayan emekli, 
dul ve yetimlerin ayl�klar� PTT veya 
bankalar taraf�ndan kuruma geri 
gönderilecek. Ayl�klar� geri gönderi-
len emekli, dul ve yetim ayl��� dur-
durulacak. Ayl���n ba�lat�lmas� için 
ilgilinin kuruma yeniden ba�vurma-
s� gerekecek. Kurumun yay�nlad��� 
duyuru �öyle;

“5510 say�l� Kanunun 97. mad-
desine göre, Kurumumuz ile sigor-
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Hepatit Tedavisine Ba�lanm�� Hepatit Tedavisine Ba�lanm�� 
Hastalar�n Raporlar�Hastalar�n Raporlar�

Sosyal Güvenlik Kurumu yay�m-
lad��� duyuruda, Sa�l�k Uygula-

ma Tebli�leri ile buna ba�l� olarak 
09.07.2009 ve 17.07.2009 tarihle-
rinde ç�kart�lan genelgelerde ön-
görülen hepatit tedavilerine ili�kin 
al�nacak sa�l�k kurulu raporlar�n�n, 
tedavilerine yeni ba�lanacak hastalar 
için geçerli oldu�unu belirtti.

Kurum yay�mlad��� duyurusunda 
tedavilerine ba�lanm�� olan hepatit 
hastalar�n�n alm�� olduklar� rapor-
lar�n süresi doluncaya kadar geçerli 
oldu�unu, bu hastalar için öngörü-
len ilaç ve kullan�m �emalar�n�n ay-
nen uygulanaca��n� aç�klad�.

Önceden tedavisine ba�lanm�� 
olan hastalar�n var olan raporlar� ile 
kulland�klar� ilaçlar konusunda so-
run ya�amalar� halinde kurumun �l 
ya da Merkez Sa�l�k ��leri Müdürlük-
lerine ba�vurmalar� uygun olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl���na 
ZARARSIZ Atand�

Ba�kan “Bu anlay�� içerisinde, 
sosyal güvenlik sisteminin etkilili-
�ini art�rmak amac�yla aktüeryal ya-
p�n�n güçlendirilmesi, bürokrasinin 
azalt�lmas�, i�lemlerinin h�zland�r�l-
mas�, i�lem maliyetlerinin dü�ürül-
mesi, yap�sal ve kurumsal çabalar�n 
art�r�lmas�, çal��ma ortamlar�n�n 
iyile�tirilmesi, kurumlar aras� i�bir-
li�i ve denetimler art�r�larak kay�t 

d��� ile mücadele edilmesi, bilgi ve 
ileti�im teknolojilerinin yayg�nla�-
t�r�lmas�, e-devlet uygulamalar�n�n 
geli�tirilmesi, hizmet kalitesinin ve 
verimlili�in art�r�lmas�, hizmet ver-
di�imiz kesimler aras�nda toplumsal 
diyalogun geli�tirilmesi ve yerel dü-
zeyde kurumsal kapasitenin art�r�l-
mas� ba�l�ca hedeflerimiz olacakt�r” 
dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kan� 
olarak atanan Dr. Emin Zarars�z 

21 Temmuz 2009 günü görevine 
ba�lad�. Görevine ba�lamas� nede-
niyle yay�nlad��� mesajda; sosyal 
güvenli�in Anayasam�z ve kanunlar-
la belirlenmi� vazgeçilmez bir hak 
oldu�unu belirten Zarars�z “Vatan-
da�lar�m�za verilen bu hizmetlere 
eri�imde, f�rsat e�itli�ine dayanan, 
tümüyle memnuniyet odakl�, tekno-
lojinin tüm imkanlar� kullan�larak 
günlük hayat� kolayla�t�r�c� tedbir-
leri almak, hizmeti daha k�sa sürede 
ve en do�ru �ekilde verecek çal��ma-
lar� yapman�n” görevleri oldu�unu 
ifade etti.



Giri�

Çocuk eme�i, toplumsal bir so-
run olarak, küresel dünya için teh-
dit olu�turmaktad�r. Dünya tarihiyle 
beraber, tüm ça�larda farkl� doz ve 
�iddette görülmü� olmas�na ra�men 
modern dünyada ve sanayi devrimi 
sonras�nda farkl� bir formda orta-
ya ç�km�� olup, süregitmektedir. 
Rönesans’la beraber olu�mu� çocuk 
formuna ve bu formun toplumsal 
konumlan���na ayk�r� biçimde varl�-
��n� devam ettirmektedir.

�ktisadi faaliyetlerde çocuk eme-
�inin kullan�m� avc� toplay�c� top-
lumlardan günümüze kadar tarihin 
her döneminde gözlenen bir olgu-
dur. Buna kar��l�k çocuk eme�i, bir 
taraftan nicelik ve nitelik aç�s�ndan 
dönemden döneme, toplumdan top-
luma farkl�l�klar gösterirken, di�er 
taraftan buna yüklenen anlamda 
de�i�mektedir (Makal, 2006:1). Bu 
de�i�im, birkaç tarihsel geçi�te hayli 
belirgin �ekilde gözlenmi�tir. Bunlar 
sanayi devrimi, kapitalizmin 1929 
buhran�ndan sonra de�i�en �ekli, 

Keynesci bir ekonomik düzenin hâ-
kim hale gelmeye ba�lamas� ve 1970 
sonras�nda küreselle�meyle beraber, 
üretim de fordizmden post-fordizme 
geçi� a�amalar�d�r. Cunningham ve 
Viazz’a (1996) göre çocuklar�n ça-
l��t�r�lmas� tarihin her döneminde 
kar��m�za ç�kan bir olgu olmas�na 
ra�men “çocuk i�çili�i” kavram� 
sanayile�me dönemiyle birlikte, 
“emek-yo�un” i�lerin art�k maki-
neler arac�l���yla kad�n ve çocuklar 
taraf�ndan yap�lmaya ba�lanmas�yla 
“çocuk çal��mas�” ya da “çocuk i�gü-
cü” ad�n� almaktad�r.

Çocuk eme�inin piyasada kulla-
n�m�n�, niceliksel ve niteliksel ola-
rak etkileyen birçok faktör vard�r. 
Bunlar�n da tarihsel olarak gözlem-
lenen ekonomik de�i�kenlerle be-
raber belirlendi�i a�ikârd�r. Yaz�n�n 
ilerleyen bölümlerinde bu de�i�ken-
lere ba�lant�lar�yla beraber de�inile-
cektir. Çocuk i�çili�inde etkili olan 
de�i�kenleri tek tek ele almak ve 
birbirinden ba��ms�zm�� gibi de�er-
lendirmek, metodolojik bir yanl��a 
sebep olacakt�r. Bu alanda yap�lan 

çal��malarda hakim paradigma, ço-
cuk i�çili�inin son kertede yoksul-
lukla ba�lant�l� oldu�udur. Küre-
selle�me ve di�er etkenler göçü, göç 
çarp�k kentle�meyi, o da k�rdan ken-
te göçenlerin yoksulla�mas�na ve ço-
cuklar�n bir �ekilde çal��mak zorun-
da kalmalar�na sebep olmaktad�r. Bu 
ba�lamda sorun makro ölçekli bir 
çözüm beklemektedir. Ortaya eko-
nomik sistemle alakal� ve yap�sal bir 
sorun ç�kmaktad�r.

Kavramsal Çerçeveye Ele�tirel
Bir Bak��

Yap�lan ara�t�rmalar ve sonuçla-
r�yla alakal� bir di�er problem ise, 
çocuk, i�gücü, çal��an çocuk gibi 
konu için önemli olan kavramlar�n 
tan�mlar�ndaki mu�lâkl�kt�r. Hu-
kuksal olarak çizilen ve yasal ola-
rak yapt�r�m gücü olan bu s�n�rlar, 
maddeler içerisindeki esneklikten 
ve tan�mlardaki belirsizlikten dolay� 
istismar edilebilmektedir. Uluslara-
ras� ve ulusal mevzuatta ço�u zaman 
ortak olan yasalar uygulanma a�a-
mas�nda ve ülkelerin özgül �artla-
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r�yla beraber sorunlu hale gelmekte 
ve mevzuatla alakal� s�k�nt�lar ortaya 
ç�kmaktad�r.

Çocuk i�çili�iyle alakal� litera-
tür taramas�nda kar��m�za ç�kacak, 
tan�mlar salt niceliksel ve hukuki 
düzlemle s�n�rl� kalmaktad�r. Bu 
ise farkl� düzlemlerde ve farkl� etki 
alanlar�nda mu�lakl�klar� beraberin-
de getirmektedir. Çocukluk, bebek-
lik ya�l�l�k, ya da yeti�kinlik birer 
biyolojik kategori olarak rahatl�kla 
adland�r�labilir fakat, çocukluk asla 
biyolojik de�il toplumsal bir katego-
ridir (Postman,1995:7). Postman’a 
göre çocukluk günümüz de anla-
��ld��� biçimine son iki yüz y�lda 
eri�mi�tir. Onun öncesinde tarihsel 
olarak farkl� biçim de alg�lanm�� ve 
farkl� toplumsal roller içerisinde var 
olmu�tur.

Genel kan�lar çocuklu�un va-
ro�lundaki 4 mihenk ta��n� gözden 
kaç�rmaktad�rlar. Birincisi okurya-
zarl���n, ikincisi e�itimin, üçüncü-
sü ay�b�n ve bu üçünün bir sonu-
cu olarak da çocuklu�un yiti�idir 
(Postman,1995,22). Gözden kaç�-
r�lmamas� gereken bir di�er olgu da 
çocuklar�n çal��ma ya�am�yla bera-
ber biyolojik ve psikolojik gereksi-
nimlerinden uzakla�t�klar� ve ba�ka 
bir �ekilde çocukluklar�n�n yitmeye 
ba�lamas�d�r.

Yukar�daki tan�mlamalar ve s�-
n�rland�rmalarla ula��labilecek ço-
cukluk tan�m�n�n en genel anlam� 
�u �ekildedir. Çocuk ruhbilimsel 
olanla, toplumsal olan�n eklem-
lenme noktas� ve nesnesi olarak 
betimlenebilir (Boidin,1995,38). 
Bu tan�m sosyolojik olarak, çocuk 
kategorisini tan�mlarken hukuksal 
aç�dan yetersiz kalmaktad�r. Bu an-
lamda ise en fazla kabul gören ve 
ideal olan tan�mlama Birle�mi� Mil-
letler Çocuk Haklar� Sözle�mesiyle 
çizilen s�n�rlard�r. Çocuk kavram� 
Birle�mi� Milletlerin 1989 y�l�nda 
kabul etti�i “Çocuk Haklar�na Dair 
Sözle�me”nin ilk maddesine göre, 

daha erken ya�ta re�it olma durumu 
hariç 18 ya��na kadar her insan ço-
cuk say�lmal�d�r. Bunun nedeni 18 
ya��n, pek çok ülkede ki�inin vatan-
da�l��a geçti�i ve ya�am�n� etkileyen 
yasa ve politikalar�n belirlenmesi 
için oy kullanma hakk�n� ald��� ya-
��n olmas�d�r. Türkiye de bu sözle�-
menin alt�na imza atm�� ülkelerden 
bir tanesidir, ancak 15 ya��n alt�n-
daki çocuklar�n da çal��abilecekleri 
yasal düzenlemeler mevcuttur. ILO 
ise Birle�mi� Milletler’den farkl� ola-
rak çocuk i�gücünü farkl� kriterlerle 
aç�klamaktad�r. Baz� istisnalar d��ar� 
da tutulacak olursa, i�teki statüsü ne 
olursa olsun (ücretli, kendi hesab�na 
çal��an ya da ücretsiz aile i�çisi), 15 
ya��n alt�ndaki bütün iktisadi faali-
yetleri kapsam�na alan bir kavramd�r. 
Birle�mi� Milletler’in, çocuk haklar�-
na dair sözle�mesinde çocukluk için 
ya� s�n�r� 18 iken, ILO’nun getirdi�i 
tan�mda s�n�rlama 15’tir. ILO’nun 
138 say�l� sözle�mesine göre 15-24 
ya� aras�ndaki çal��anlar “genç i�çi” 
olarak kabul edilmekte, 146 say�l� 
tavsiye karar�yla da taban ya��n�n 
16’ya ç�kar�lmas� öngörülmekte, ka-
demeli olarak asgari çal��ma ya��n�n 
yükseltilmesine ili�kin öneriler ge-
tirilmektedir (Karabulut,1999,10). 
Bu anlamda uluslararas� hukuki ka-
buller aras�nda çocuk ve genç i�çi 
tan�mlamas�nda bir belirsizlik göze 
çarpmaktad�r.

Dünyada Çocuk ��gücüne Genel 
Bir Bak��

Çocuk i�çili�ini Türkiye özelin-
de rakamlarla beraber de�erlendir-
meden önce süreç içerisinde dünya-
da ne biçimde bir geli�im izledi�ine 
bakmak, kurulabilecek bir k�yas ve 
bu anlamda Türkiye için yap�lacak 
ç�kar�m ve çözüm önerileri için ya-
rarl� görünmektedir.

Her ne kadar çocuk i�çili�i ve bu 
alanda yap�lm�� çal��malar az geli�-
mi� ve geli�memi� ülkeler üzerine 
yo�unla�sa bile küresel ölçekli bir 

sorundur. Süper güç olarak an�lan 
devletler, çocuk i�çili�inin sonland�-
r�lmas� için yap�lan projelere finan-
sör olmalar�na ra�men, kendileri bu 
anla�malar� kabul etmemektedirler. 
IPEC’� imzalamam�� olan ABD bu-
nun en önemli örne�idir.

ILO’nun 2006 Küresel Raporuna 
göre, 2004 y�l�nda çal��an çocuk sa-
y�s� 248 milyon iken 2006 y�l�nda bu 
rakam 218 milyona gerilemi�tir. Bu 
rakam�n yüzde 22’si hizmet, yüzde 
9’u sanayide çal���rken yüzde 69’u 
tar�m i�çisi olarak çal��maya devam 
etmektedir. Ayr�ca bu rakamlar salt 
“çocuk i�çileri” kapsamaktad�r. Ça-
l��an çocuk ayr� bir kategori olmakla 
beraber “çocuk i�çileri” de kapsa-
maktad�r. 2006 verilerine göre ise 
çal��an çocuk say�s� 317 milyondur 
ve bunlar�n 126 milyonu tehlikeli 
i�lerde çal��maktad�r. Çocuk i�çili�i-
nin en tehlikeli biçimleri ve tan�m-
larda IPEC içerisinde s�n�rland�r�l-
m�� ve tan�mlanm��t�r.

Tükiye’de Çocuk ��gücü

Çocuk i�çili�i sorunu, genelde 
tüm dünyada ya�anan, özelde ise az-
geli�mi� ülkelerin problemlerinden 
biri olmas� sebebiyle Türkiye’de de 
hayli önem arz etmektedir. A�a��da-
ki rakamlardan da anla��laca�� üzere, 
oranlar son y�llarda iyile�me göster-
mektedir. Bu iyile�meye neden olan 
faktörler ve bunlar�n de�erlendirme-
leri ulusal ve küresel ölçekte yap�ld�-
��nda daha anlaml� olacakt�r.

Karabulut Türkiye’deki tabloyu 
�u �ekilde tasvir ve tasnif etmekte-
dir: Kay�td��� mal ve hizmet üretimi-
nin yo�un olarak yap�ld��� sektörler; 
tar�mdan in�aata, evlerde imalat i�i 
yapanlardan i�portac�lara, ticaretha-
nede çal��anlar�ndan atölyede çal�-
�anlar�na kadar geni� bir yelpazeyi 
olu�turmaktad�r. Çocuk i�çiler kü-
çük i�letmelerde uzun çal��ma süre-
leri, dü�ük ücret ko�ullar�nda yayg�n 
olarak çal��t�r�lmaktad�r (Karabulut, 
1996: 33).
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Kay�td��� ekonominin büyüme-
sinin olumsuz yan�, çal��anlar�n 
sendikas�z, sosyal güvenliksiz, i�çi 
sa�l��� ve i� güvenli�ine uygun ol-
mayan ko�ullarda çal��malar�d�r 
(Karabulut, 1996: 34). Karabulut’un 
1996 y�l�nda çizdi�i tablo günümüz-
de oldukça farkl�la�m��t�r. 1997 y�-
l�nda uygulanmaya ba�layan 8 y�ll�k 
e�itim, kentle�menin ve ülke içeri-
sindeki göçün h�zla art���n�n çal��an 
çocuk say�s�ndaki azalmada belirle-
yici oldu�u gözlenebilmektedir.

Okula devam eden çocu�un ise, 
okul d���nda tam olarak ne yapt���na 
ula��lamamakta, fakat birçok büyük 
�ehirde, sokaklar simit, mendil sat�-
c�lar�, ayakkab� boyac�lar� ve benzer 
i�ler de çal��an çocuklarda ku�at�l-
m�� vaziyettedir.

Çocuklar� sokaktan ve uygun 
olmayan i�lerden uzakla�t�rmay� he-
defleyen, hukuki mevzuat yapt�r�m-
lar ve te�vikler sunmakta olmas�na 
ra�men, çarp�k kentle�meye göçe, 
yoksullu�a çare olmaktad�r. Bir ço-
cu�un, fiziksel ve ruhsal duruma 
uygun olmayan bir i�ten kurtar�l�p 
örgün e�itime kazand�r�lmas� ku�-
kusuz, önemli bir durumdur. Fakat, 
kayna�a inememi� ve lokal bir çö-
züm olarak kalmaya mahkumdur. 
Sonraki nesiller ya da daha çal��a-
mayacak durumda olan karde�ler 

için bir kurtulu� durumu de�ildir. 
Çocuklar� çal��mak zorunda olan ai-
leler için belirsizlikler sürmektedir.

Türkiye’de yoksulluk oranlar�, 
sanayile�me ve okulla�ma ve tüm 
bunlar�n etkilenimiyle çocuk i�çili�i 
oranlar� aras�nda ili�kiler vard�r. Ço-
cuk eme�inin yo�un olarak kullan�l-
d��� bölgelerde ulusal ve uluslararas� 
kurumlar�n ortak olarak yürüttü�ü 
projeler k�smen ba�ar�l� olsa da dev-
letin uygulad��� makro politikalar�n 
temel belirleyici oldu�u anla��lmak-
tad�r. Devletin temel hizmetleri gö-
türebildi�i yerlerde çocuk i�çilik 
sorununu daha az rastlanmaktad�r. 
Bu ise çocuk i�çili�ini etkileyen fak-
törlerin üzerinde, her birinde daha 
etkileyici ve ayr� bir yerde gözük-
mektedir.

TÜ�K, Çocuk Eme�i 2006 ara�-
t�rmas� sonuçlar�na göre ülkemizde 
6-17 ya� grubundaki ekonomik fa-
aliyetlerde çal��an çocuklar�n say�s� 
1994 y�l�nda 2 milyon 269 bin iken, 
2006 da 1 milyon 630 bine ve 958 
bine dü�mü�tür.

Ayr�ca, zorunlu e�itim ça��nda 
olan 6-14 ya� grubundaki ekonomik 
faaliyetlerde çal��an çocuk say�s� 
da 1994 y�l�nda 958 bin iken 1999 
y�l�nda 609 bine, 2006 y�l�nda ise, 
1994 y�l�na göre yüzde 67 azalarak 
318 bine inmi�tir.

E�itimin niteli�iyle alakal� ola-
rak, TÜ�K verileriyle de�inilebilecek 
bir di�er konu da; e�itim kurumla-
r�n�n çocuklar�n zihnindeki tasav-
vuruyla alakal�d�r. Bu kurumlara 
olan güvensizlik de çocuklar� çal��-
maya itmektedir. 6-14 ya� grubunda 
ki çocuklar�n yüzde 27’si okula ilgi 
duymamakta, yüzde 15’i okul mas-
raflar�n� çok yüksek bulmakta (gizli 
okul giderleri: ula��m, gerekli alet 
edevata duyulan ihtiyaç, beslenme, 
okul k�yafetler vb.), yüzde 11’i aile-
sinin izin vermemesi, yüzde 9’u ev 
i�lerinde ailesine yard�mc� olmas�, 
yüzde 4’ü de okulun uygun olma-
mas� sebebiyle okula gitmemektedir 
(TÜ�K,1999).

Rakamlar ekseninde bir de�er-
lendirme salt pozitivist tespitleri 
içerecektir. Bu ise çocuk i�çili�i gibi 
vahamet derecesi yüksek bir konu-
nun muhteviyat�n� anlamam�z en-
gelleyecektir. Realist bir bak�� aç�s�, 
do�ru yorumlamam�z� ve anlamam�-
z� sa�layacakt�r. Sonuç bölümünde 
bu ba�lamda de�erlendirmeler ya-
p�lmaya çal���lm��t�r.

Sonuç Yerine

Çocuk i�çileri çal��maya iten 
sebepler aras�nda en fazla üzerinde 
durulan yoksulluk sorununun bu 
anlamda tek belirleyen olmad��� ra-
kamlar ve yakla��mlarla anla��lmak-
tad�r. Yoksulluk bir çok makro ko-
nuyla ilintilidir. Siyasal politikalar 
ve küreselle�me bu anlamda fitilin 
ate�leyicisi gibi görünmektedir. Çar-
p�k kentle�me artarak devam etmek-
tedir. SAK’�n sosyal bilimler öngörü 
raporuna göre: “Ülkemizde, özellik-
le Güneydo�u Anadolu’da ya�anan 
çat��ma sonucu orta ç�kan zorunlu 
yer de�i�tirmeler toplumsal yap�m�-
z� etkilemi�tir ve etkilemeye devam 
edecektir. Bat� Anadolu’ya ve son 
zamanlarda Adana, Mersin, Antalya, 
Gaziantep ve Diyarbak�r gibi bölge-
sel çekim merkezlerine olan göçün 
sürmesi beklenmektedir. 2023’e ge-
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lindi�inde Türkiye nüfusunun ¾”ü 
bat� bölgelerinde ya��yor olacakt�r. 
Bunun sonucunda bu kentlerde 
yoksulluk, suç i�sizlik artmakta, 
yerel yönetimler kent nüfusunun 
gereksinimleri kar��lamada yeter-
siz kalmaktad�r. Bu durum altyap� 
sorunlar� kültürel çözümler kimlik 
bunal�m�, etik sorunlar siyasal �id-
det gibi çok önemli sorunlar� birlik-
te getirmekte ve özellikle yo�un göç 
alan kentlerde çöküntü alanlar� or-
taya ç�karmaktad�r. Buralarda yok-
sullu�un d��lanm��l�k ve örselenmi� 
kimliklerle birle�tirilmi� yeni hali 
kendini göstermekte, “sokak çocuk-
lar�”, “tinerciler”, “kapkaçç�lar” gibi 
yeni sorunlu toplumsal kategoriler 
olu�maktad�r. Çeteler mafya gibi 
organize suç örgütlenmeleri de yay-
g�nla�makta, özellikle metropollerde 
kentsel ya�am� önemli ölçüde tehdit 
eder hale gelmektedir.

Yoksullu�un kentsel görünümün 
yan� s�ra yak�n gelecekte “k�rsal yok-
sullu�un bu gün ya�and���ndan daha 
a��r bir düzeyde ya�anaca�� beklen-
tisi söz konusudur (Sak, 2006, 35). 
Artan bu k�rsal yoksulluk, göçün 
devam edece�inin göstergesi olup, 
bar�nma, istihdam, suç oranlar� ve 
çocuk i�çili�i konular�nda da art�-
��n ya�anaca�� öngörülebilir. Ayr�-
ca SAK raporunda, “yeni sorunlu 
toplumsal kategoriler” olarak so-
mutlanan, tinerci, kapkaçç�, sokak 
çocuklar�n�n da çocuk i�çili�i ve bu 
alandaki mevzuatla beraber belirle-
nen ya� aral���ndan ortaya ç�kmas� 
öngörüsü de unutulmamas� gereken 
bir gerçektir.

Rakamlarda son birkaç y�l içer-
sindeki iyile�me net biçim de görün-
mektedir. Yukar�da aktar�lan veriler 
de son 1 y�lda tüm sektörlerde çal�-
�anlar�n yüzde 58 oran�nda azald�-
�� gözlemlenmektedir. Bu fark bile 
hayli önemli ve ba�ar�l� �eylerin ya-
p�ld���na kan�t olarak sunulabilir.

Bu anlamda yukar�daki oran�n 
dü�mesindeki en büyük etkenler-

den bir tanesi noeliberal politika-
larla beraber tar�m politikas�ndaki 
de�i�iklik ve bu dönem içerisindeki 
tar�mda çal��ma oran�n�n yüzde 74 
gibi büyük bir oranla dü�ü� göster-
mesidir. Bu verilerle �u �ekilde bir 
ç�kar�m yap�labilir: Tar�mda çal��an 
bu çocuklar�n büyük k�sm�n�n hane 
içi i�çi, ya da mevsimlik i�çi oldu�u 
görülebilmektedir ve kuvvetli ihti-
malle örgün e�itime devam ediyor 
olsa bile k�rsal bir bölgede ya�asa 
çal��maya devam edecektir. Oysa ki 
bu ailelerin büyük k�sm� bat�daki 
büyük �ehirlere göç etmi�tir. Bugün 
sokaklarda görmeyi kan�ksad���m�z, 
mendil satan, ayakkab� boyayan, çi-
çek satan çocuklard�r. Bir ayn� top-
lumsal katmandaki çocuklar�n bir 
di�er k�sm� ise büyük �ehirlerde ki 
e�lence sektöründe ve turizm sek-
töründe ucuz emek olarak kullan�l-
maktad�r.

Yukar�da tasnif edilmi� “çocuk 
i�çilerinin” yada “sokak çocuk-
lar�n�n” ise suç oranlar�n�n hayli 
yüksek oldu�u bilinmektedir. Ka-
rabulut, çocuk istismar�n�n sonuç-
lar�yla alakal� �u ürkütücü tespiti 
yapmaktad�r: “Sosyal patlama, ana 
babalardan, i�çilerden, emekliler-
den de�il sokaktaki çocuklardan 
gelecek. Çocuklar kendilerini bu 
hale getiren düzeni, alt edip de�i�-
tiremezler ama sokaklar� bölgeleri, 
kentleri ya�anmaz hale getirebilir-
ler. Bu vahim sonuçlar hiç hayra 
alamet de�il.” Bu gibi bir sonuçla 
bu gün kar��la�mam�zdaki etkenler 
�üphesiz yukar�da s�ralananlar da 
ili�kili de�ildir. Güneydo�u Anado-
lu bölgesindeki terör ve güvensizlik 
ortam�, tar�m politikalar�ndan zi-
yade göçü tetiklemi�tir. Sokaklar-
da çal��an, suç i�leyen çocuklar�n 
etnik kökenine dair herhangi bir 
ara�t�rma yap�lmam�� olmas�na ra�-
men bir ço�unun zorunlu göçe, köy 
bo�altmalara maruz kald���, bilinen 
bir gerçektir. Fakat çocuk i�çili�iyle 
ilgili verilerde bir �ekilde oto kon-
trol mekanizmas� i�lemekte ve bu 

tip verilerden kaç�n�lmaktad�r. Suç 
oranlar� ve kentlerde ki durumu 
hakk�nda daha net bilgilere ula�-
mam�z� sa�layacakt�r. Güneydo�u 
Anadolu Bölgesindeki sorunun çö-
züme kavu�turulmas�n�n bölgesel 
göçü k�smen durduraca�� ve bölge-
nin yat�r�m için daha cazip bir hale 
gelece�i gerçe�i bir realite olarak 
durmaktad�r.

Ralf Dahrendorf’dan hareketle, 
bu anlamda bir sosyal hareket acili-
yetle daha fazla kurumsalla�mal�d�r. 
S�n�f çat��malar�n�n kurumla�mas�, 
Dahrendorf’a göre sermaye ve eme-
�in birbirlerini me�ru ç�kar grubu 
olarak tan�malar� ile ba�lam��t�r (Po-
loma, 2008:130). Sendikalar “çocuk 
i�çili�i” alan�na daha fazla e�ilmeli 
bu anlamda yapt�r�m güçleri ve bas-
k� olma durumlar� art�r�lmal�d�r.
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Avrupa Sendikalar Konfederas-
yonu ETUC üye konfederas-

yonlar�n� domuz gribi konusunda 
inisiyatif almaya davet etti. �rlanda 
Sendikalar� Kongresi ICTU’nun �r-
landa hükümetine konuyla ilgili 
yazd��� mektubunu örnek gösteren 
ETUC, ICTU’nun yapt��� haz�rl�k-
lar�n ve önerilerin sendikalara yol 
gösterebilece�ine i�aret etti. ICTU, 
domuz gribi ad�yla bilinen H1N1 
virüsü salg�n�n�n ciddile�mesiy-
le, i� ve gelir kayb�n�n söz konusu 
olaca�� durumlar için hükümetten 
i�çiler için ücretli izin hakk� talep 
etti. Hükümete gönderilen mektup-
ta, enfekte olmu� ya da domuz gribi 
�üphesi ta��yan i�çilerin i� ve gelir 
kaybetme korkusuyla çal��maya de-
vam etti�i ve i�ine geri dönme gay-
reti ta��d�klar�na dikkat çekilirken 
bu durumun i�yeri ve di�er çal��an-
lar aç�s�ndan daha fazla riske neden 
oldu�u kaydedildi. �rlanda Sendi-
kalar� Kongresi, H1N1 Enfeksiyonu 
�zin Tasar�s�n�n özellikle sonbahar 
ve k�� için yürürlü�e konmas�n�, i�-
çilerin i� ve gelir kaybetme korkusu 
ya�amalar�n�n önünde geçip Sa�l�k 
Bakanl��� rehberini takip etmeleri-
nin sa�lanmas�n� talep etti.

H1N1 Enfeksiyonu �zin Tasar�-
s�na göre;

 – Bu virüsü kapan i�çiler i�ten 
ç�karmalardan, yede�e al�n-
ma, ücret kesintileri ve ay-
r�mc� davran��lardan i�yerin-
deki k�demi ne olursa olsun 
korunmal�d�r.

 – Domuz gribi iznine ç�km�� i�-
çilerin ücreti iznin ilk günün-
den itibaren korunmal�d�r.

Avrupa Sendikalar� Domuz Avrupa Sendikalar� Domuz 
Gribi �çin Çal��ma Ba�lat�yorGribi �çin Çal��ma Ba�lat�yor

 – ��çiler hasta olmasalar dahi 
aile bireylerinin birinin do-
muz gribi enfeksiyonu kap-
mas� durumunda önlem 
olarak istirahatlar� tavsiye 
edildi�inde de ücretli H1N1 
Enfeksiyonu �zni alabilmeli-
dir.

 – ��çiler bu izni i�yerindeki bir 
karantina önleminde de kul-
lanabilmelidir.

 – H1N1 Enfeksiyonu �zni y�l-
l�k kazan�lm�� hastal�k iznine 
kar�� ya da istihdam sözle�-
mesinde öngörülen �artlar�n 
yerine kullan�lmamal�d�r.

 – ��çilere ayr�ca ek olarak 5 gün 
ailelerinden ya da çocukla-
r�ndan birinin enfekte oldu�u 
durumlarda bak�mlar�na yar-
d�mc� olmak için acil H1N1 
Enfeksiyonu �zni kullanma 
hakk� verilmelidir, denildi.

ICTU, ETUC ile de payla�t��� 
ayn� mektupta buna benzer önlem-
lerin geli�tirilmesi gerekti�i üzerin-
de durarak bu �zin Tasla��n�n sen-
dikalar�n ve i�verenlerin üzerinde 
anla�arak sonbahar ve k�� aylar�nda 
yürürlü�e sokulmas� gerekti�ini be-
lirtti. ��verenlerin i�yerlerinde hij-
yenle ilgili önlemleri gözden geçir-
mesini, H1N1 salg�n�na kar�� s�k s�k 
temizlik yap�lmas�n�, özellikle s�k 
temas edilen kap� kollar�, klavyeler 
ve lamba dü�melerinin titizlikle te-
mizlenmesini, el hijyeni, at�labilir 
ka��t havlu ve di�er önlemler ko-
nusunda hassasiyet göstermelerini 
istedi.

AB �statistik Ofisi 
Eurostat‘�n gerçekle�-

tirdi�i “Avrupal� Toplulukla-
r�n Demografik Yap�s�” konu-
lu ara�t�rmada ilginç sonuçlar 
ortaya ç�kt�. 1 Ocak 2008’de 
327.1 milyon olan AB nüfusu, 
1 Ocak 2009’da 328.7 milyona 
ula�t�. Ara�t�rmaya göre 2008 
y�l�nda, 1.2 milyon ki�i de göç 
yoluyla Avrupa’ya geldi, 2008 
y�ll�nda 27 Avrupa ülkesin-
de 5.4 milyon çocuk do�du. 
Almanya d���ndaki di�er üye 
ülkelerde do�um oran�n�n art-
t��� bildirilen ara�t�rmada, en 
yüksek do�um oran� s�ras�yla 
Litvanya, �rlanda, K�br�s Rum 
Kesimi ve Polonya’da gerçek-
le�ti. 2008 y�l�nda 27 AB ülke-
sinde toplam 4.8 milyon ki�i 
de hayat�n� kaybederken, en 
yüksek ölümler s�rayla Leton-
ya, Almanya, Malta, Lüksen-
burg, Estonya ve Fransa’da 
ya�and�. Türkiye’de ise geçen 
y�l 1 milyon 272 bin yeni be-
bek do�du, 454 bin ki�i de 
ya�am�n� yitirdi. Böylece ge-
çen y�l do�al nüfus art��� 818 
bin olan Türkiye, 113 bin de 
net göç alarak bir y�l içinde 1 
milyona yak�n bir nüfus art��� 
yakalad�.

AB Nüfusu 
500 Milyona 
Ula�t�
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Türkiye’nin 31 Temmuz 1959 ta-
rihinde, o dönem ad� AET olan 

Avrupa Ekonomik Toplulu�u’na 
üyelik ba�vurusunun üzerinden 50 
y�l geçti. 12 Eylül 1963’te imzala-
nan Ankara Anla�mas�’n�n 1 Aral�k 
1964’te yürürlü�e girmesiyle Türki-
ye-AB ortakl�k ili�kisi resmen ba�-
lad�.Türkiye’nin üyeli�ini haz�rl�k, 
geçi� ve son dönem olarak ele alan 
Anla�maya göre ekonomik farkl�-
l�klar� azaltacak haz�rl�k dönemi ve 
Gümrük Birli�i’nin tamamlanmas�-
n� (1 Ocak 1973’te yürürlü�e giren 
Katma Protokol) öngören geçi� ve 
üyeli�in tamamlanaca�� son dönem 
olarak üç a�ama öngörülmü�tü. An-

cak 1980’li y�llar�n ilk yar�s�na kadar 
Türkiye-Topluluk ili�kileri sekte-
ye u�rad�. Türkiye 1987’de tekrar 
üyelik ba�vurusu yapt� ancak üye-
li�e ehil ülke olmad��� gerekçesiyle 
ba�vurusu kabul edilmedi. 1 Ocak 
1996’da Gümrük birli�i tamamlan-
d� ancak Avrupa Komisyonu’nun 
“Gündem 2000 Raporu”yla ele ald��� 
geni�leme politikalar�nda Türkiye’ye 
yer vermemesi ve 12-13 Aral�k’ta 
da Lüksemburg zirvesinde adayl�-
��n teyit edilmemesi Türkiye’nin 
AB ile siyasi ili�kilerini ask�ya al�n-
mas� sonucunu getirdi. 10-11 Ara-
l�k 1999’da Helsinki Zirvesinde 
Türkiye’ye adayl�k statüsünün veril-

mesi ve Kopenhag Siyasi Kriterleri 
ve müktesebata uyum çal��ma he-
deflerinin ortaya kondu�u Kat�l�m 
Ortakl��� Belgesi’nin 8 Mart 2001’de 
kabul edilmesiyle ili�kiler ivme ka-
zand�. Avrupa Komisyonu’nun 2004 
�lerleme Raporu’nda müzakerelerin 
ba�lat�lmas� için gerekli siyasi kri-
terlerin kar��land��� tespitiyle 16-17 
Aral�k 2004 Zirvesi’nde Türkiye ile 
müzakerelerin 3 Ekim 2005’te ba�la-
t�lmas� karar� al�nd�. Bu tarihten iti-
baren 11 ba�l�k müzakerelere aç�ld�, 
sadece bir tanesi (Bilim ve Ara�t�r-
ma) geçici olarak kapat�ld�. Halen 12 
ba�l�k da politik nedenlerden ötürü 
veto edilmi� durumda.

Türkiye-AB �li�kileri
50 Y�l� Geride B�rakt�

Avrupa Sosyal Ortaklar� olan 
ETUC (Avrupa Sendikalar� 

Konfederasyonu), Businesseurope 
(Avrupa Sanayi ve i�veren Örgütü), 
UEAPME (Avrupa Esnaf Sanatkar-
lar, Küçük ve Orta Ölçekli ��letmeler 
Birli�i) ve CEEP Avrupa Kamu ��ti-
rakli ve Kamusal ��letmeler Merke-
zi 18 Haziran 2009’da AB �stihdam, 
Sosyal ��ler ve E�it Haklar Komiseri 
Vladimir Spidla’n�n da kat�l�m�yla 
1995’te üzerinde anla�t�klar� Ebe-

veyn �zni Çerçeve Anla�mas�n�’n�n 
gözden geçirilmi� yeni halini res-
men onaylad�.

Bu geli�me 25 y�ll�k geçmi�i olan 
Avrupa Sosyal Diyalo�unda bir mi-
henk ta�� olarak kabul ediliyor çün-
kü Avrupal� Sosyal Ortaklar bu dü-
zenlemeyle ilk kez önceden var olan 
bir çerçeve anla�man�n revizyonu 
üzerinde tekrar mutabakat sa�lam�� 
oldu. Bu düzenleme sosyal ortaklar�n 
1995’te Ebeveyn �zni Sözle�mesi ola-

rak kabul edilen 
sonras�nda da 
1996’da AB Di-
rektifine dönü-
�en orijinal söz-
le�meden sonra 
akdettikleri 7. 
Çerçeve Anla�-
mas� niteli�inde. 
Revize edilmi� 
Anla�mada Ebe-
veyn �znini üç 
aydan dört aya 

ç�karan ve bunu bütünüyle transfer 
edilemeyen bir hak olarak ele alan, 
i�çiye izinden döndü�ünde de�i�ken 
çal��ma düzenlemesi talep etme hak-
k� veren ve bunlar�n bireysel bir hak 
oldu�unu teyit eden düzenlemeler 
bulunuyor. Var�lan mutabakatta üye 
devletlere ve sosyal ortaklara i�çi-
nin Ebeveyn �zin hakk�n� kullan�r-
ken kendileri taraf�ndan verilecek 
bir ihbar süresi olu�turmalar�, aile 
yap�lar�ndaki yükselen de�i�imi ka-
bul etmeye gayret göstermeleri ve 
aile sorumlulu�unun kad�n-erkek 
aras�nda e�it payla��m�n�n te�viki 
konusunda ça�r�da bulunuluyor. 
Bununla birlikte üye devletlerin böl-
gelerindeki izin imkanlar�n�, çocuk 
bak�m� ve esnek çal��ma düzenleme-
lerini de göz önünde bulundurabi-
lece�inin alt� çiziliyor. Bu sözle�me 
Avrupa Konseyi Antla�mas�n�n 139. 
maddesi gere�i Avrupa Komisyonu-
nun önerisiyle Konsey Direktifi ola-
rak yürütülmek zorunlulu�unda.

Anne-Babalara Bir Ay Daha Fazla �zin



Ankara Makina Fabrikas�, Tür-
kiye �eker Fabrikalar� A�. 
(Türk�eker) bünyesinde ku-

ruldu�u 1968 y�l�ndan bu yana, a��r 
sanayi alan�nda birçok ilke imza att� 
ve atmaya devam ediyor. Son olarak 
Fabrika, bak�r ihtiva eden cevherin 
ya� ö�ütme i�leminde kullan�lan, 
Türkiye’nin ilk otojen de�irmenini 
imal etti.

Tamamen Ankara Makina 
Fabrikas�’n�n imkanlar�yla, Türk mü-
hendis ve i�çisinin eme�i ile gerçek-
le�tirilen otojen de�irmeni imalat� 
sayesinde, ekonomik kriz ortam�nda 
dövizimizin ülkemizde kalmas� ve 
ülke ekonomisi aç�s�ndan önemli bir 
katma de�er yarat�lmas� sa�land�. Bu-
nun yan� s�ra a��r sanayimizde önem-
li bir yere sahip olan Ankara Makina 
Fabrikas�’n�n, Türk mühendis ve i�çi-
sinin ba�ar�s� bir kez daha bu üretim-
le kan�tlanm�� oldu.

2007 y�l� içinde Eti Bak�r A�. 
Murgul ��letme Müdürlü�ü taraf�n-
dan, bak�r ihtiva eden cevherin ya� 
ö�ütme i�leminde kullan�lan otojen 

de�irmeninin bir kompleksinin yeni-
leme çal��mas�n�n yap�lmas� talebi ile 
Fabrika’ya ba�vuruldu. Fabrika tara-
f�ndan bu yenileme çal��mas� ba�ar� 
ile tamamland�ktan sonra, firma yet-
kililerine bu otojen de�irmeninin ay-
n�s�n�n Ankara Makina Fabrikas�’nda 
yapabilece�i dile getirildi. Projeleri 
fabrikan�n mühendisleri taraf�ndan 
olu�turulan otojen de�irmenin 2008 
y�l� içinde imalat�na ba�land�. 2009 
Nisan ay�nda tamamlanan de�irme-
nin Eti Bak�r A�’nin Murgul tesisle-
rindeki yerine montaj� da 2009 May�s 
ay�nda gerçekle�tirildi. De�irmen ha-
len ba�ar�yla çal���yor.

Ankara Makina Fabrikas� taraf�n-
dan Kuzeydo�u Anadolu Bölgesi’nde, 
deniz seviyesinden yakla��k bin 200 
metre yükseklikte faaliyet gösteren Eti 
Bak�r A�. Murgul ��letmesi’nde kuru-
lan otojen de�irmeninin bu yüksek-
li�e ta��n�rken herhangi bir zorlukla 
kar��la��lmamas� için gövde k�sm� dört 
parça halinde üretildi. Saatte 54 ton 
cevheri ö�ütebilen otojen de�irmenin 
çap� 8,2 metre, yüksekli�i yakla��k 4 
metre ve a��rl��� da 180 ton.

Fabrika 1968 Y�l�nda Kuruldu

Türk�eker ve �eker fabrikalar� 
bünyesinde, dünya ölçe�inde, makina 
imalat sektöründe faaliyet gösteren 

be� makina fabrikas� ve bir Elektro-
mekanik Ayg�tlar Fabrikas� (EMAF) 
bulunuyor. Bu makina fabrikalar�n-
dan, Ankara ve Eski�ehir Fabrikalar� 
Türk�eker Genel Müdürlü�ü’ne di�er 
üçü ise ilgili �eker fabrikalar�na ba�l�. 
Bunlar; Afyonkarahisar, Erzincan ve 
Turhal Makina Fabrikalar�d�r.

Türk�eker bünyesinde yer alan iki 
makina fabrikas�ndan biri olan Ankara 
Makina Fabrikas�’n�n temeli 22 Eylül 
1966 tarihinde Ankara’n�n Etimesgut 
�lçesi’nde at�ld�. Fabrika, �eker fabri-
kalar�n�n ve h�zla geli�en yurtiçi sa-
nayiinin ihtiyac� bulunan büyük ma-
kina ve tesislerin ithalat�n� önlemek 
amac� ile 1968 y�l�nda tek hol olarak 
kuruldu. Fabrika, kurulu�unun dör-
düncü y�l�nda maksimum kapasitesi-
ne eri�ti, sipari� ve talepler h�zla artt� 
ve fabrikan�n tevsisat� zorunlu hale 
geldi. Tevsisat iki kademede yap�ld�. 
�lk tevsisat 1976 y�l�nda tamamland�. 
Mevcut hole ikinci ve üçüncü holle-
rin eklenmesi ve gerekli tezgahlarla 
donat�lmas� ile gerçekle�tirildi. �kinci 
tevsisat ise 1982 y�l� sonunda dördün-
cü ve be�inci hollerin eklenmesiyle ve 
önemli olan baz� tezgah ve teçhizat�n 
yerle�tirilmesiyle sa�land�. Fabrika 
bugünkü be� holden olu�an son �ek-
lini alarak Türkiye’nin en güçlü kuru-
lu�lar�ndan biri haline geldi.

Fabrika Üreten Fabrika: Fabrika Üreten Fabrika: 
Ankara Makina Fabrikas�Ankara Makina Fabrikas�
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Duygu GÖZLEK
�eker-�� Sendikas� Bas�n Uzman�

Türk mühendis ve i�çisinin ba�ar�s�yla Türk mühendis ve i�çisinin ba�ar�s�yla 
Türkiye’nin ilk otojen de�irmeni üretildiTürkiye’nin ilk otojen de�irmeni üretildi
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Ortado�u ve Balkanlar’daki en 
büyük tesislerden biri olan Ankara 
Makina Fabrikas�’n� benzerlerinden 
ay�ran en önemli özelli�i, entegre bir 
makina imalat fabrikas� olmas�. Fab-
rikada bugün komple bir �eker fabri-
kas�n�n yüzde 95’i, çimento fabrika-
s�n�n yüzde 85’i imal edilebiliyor. 5 
holden olu�an Fabrika, 32 bin metre-
kare kapal� alana ve 260 bin metreka-
re fabrika sahas�na sahip. Y�ll�k ima-
lat kapasitesi 6 bin 500 ton. Ancak 
bu kapasitenin �u anda ancak yüzde 
35’i kullan�labiliyor. Bunun nedeni 
de Türk�eker’in özelle�tirme progra-
m�nda olmas�ndan dolay� bu fabrika-
ya gerekli yat�r�mlar�n ve yeterli i�çi 
al�m�n�n yap�lam�yor olmas�. Bunun 
sonucunda daha önce bine yak�n i�çi-
nin çal��t��� fabrikada bugün 138 i�çi, 
13’ü mühendis 43 memur ve 53 alt 
i�veren i�çisi çal���yor.

Fabrika, sadece ithalat ikamesi 
durumunda olan, yurtiçinde di�er sa-
nayi sektörlerinin imkanlar� ve ima-
lat�n�n gerçekle�mesi güç veya müm-
kün olmayan makina ve tesislerin 
imaline uygun �ekilde projelendirilip 
kuruldu. Bugüne kadar yap�lan ima-
lat da bu tarifle tamamen örtü�üyor.

Fabrikada �eker ve çimento sa-
nayiine ait büyük boyutlu makina ve 
tesislerin, termik ve hidroelektirik 
santrallere ait ünitelerin, petrol ra-
finerileri ve di�er sanayi kollar� için 
bas�nçl� kaplar�n, demir çelik en-
düstrileri için makinalar�n, her türlü 
çelik konstrüksiyonun, sac i�leme 
tezgahlar�n�n, endüstri tipi buhar 
kazanlar�n�n, büyük pompalar�n, 
vantilatörlerin, di�li kutular�n�n, k�-
r�c�lar�n, de�irmenlerin, pompalar�n, 
büyük di�li çarklar�n, krenlerin, vinç-
lerin, kald�rma makinalar�n ve at�k su 
ar�t�m tesislerinin üretimi yap�l�yor. 
Fabrikada, “14 metre çap ve 200 ton 
a��rl��a kadar dikey tornalama”, “5,5 
metre çap, 18 metre boy ve 120 ton 
a��rl��a kadar yatay tornalama”, “8 
metre çap ve 42 modüle kadar di�li 
imalat�” yap�labiliyor.

Pek Çok �lke �mza Att�

Türk�eker bünyesinde �eker fab-
rikalar�na yedek parça üretimi ve 

komple �eker fabrikas� yapmak ama-
c�yla kurulan ve bu amaç do�rultu-
sunda pek çok imalat gerçekle�tiren 
Ankara Makina Fabrikas� ayn� za-
manda a��r sanayi alan�nda yapt��� 
üretimlerle Türkiye’de pek çok ilke 
imza att�. Bu Fabrikada Türkiye’de 
ilk defa Türkiye Elektrik Kurumu 
i�birli�i, Türk i�çisi ve mühendisleri-
nin çabas� ve yüzde 100 yerli malze-
me kullan�larak 32 MW gücünde bir 
hidrolik türbin ve jeneratörün imala-
t� ba�ar�yla gerçekle�tirildi. Türkiye 
Elektrik Kurumu taraf�ndan Hirfanl� 
Hidroelektrik Santral�’na dördüncü 
ünite olarak montaj� yap�lan ve 1983 
tarihinde devreye al�nan bu dikey ek-
senli türbin, 60 metre dü�üde, 187,5 
devir/dak. ile çal���yor ve 32 MW’l�k 
bir güç sa�l�yor. Fabrika, termik san-
traller için 100 t/h buhar kapasite-
li buhar kazanlar� ile 150-200 MW 
gücündeki hidrolik türbinleri imal 
etmek üzere gerekli makinalara sa-
hip. A��r sanayide kullan�lan büyük 
boyutlu, a��r makina imalat�n� yü-
rütebilecek kapasitede, uygun tak�m 
tezgahlar� ve teçhizatla da donat�ld�.

Türk�eker Makina Fabrikalar� ta-
raf�ndan imal edilerek Özbekistan’�n 
Horezm bölgesinde kurulan, 3000 
ton/gün pancar i�leme kapasiteli 
komple �eker Fabrikas� 1998’de i�-
letmeye aç�ld�. PETLAS’�n önemli 
makinalar�, petrol arama kuyular�nda 
kullan�lan “atba�lar�”, petrol rafine-
rilerinde kullan�lan bas�nçl� kaplar, 
endüstri ve termik santraller için 
buharl� kazanlar, Fabrika’da üretildi 

ve üretilmeye devam ediyor. Ankara 
Makina Fabrikas�’nda üretilen maki-
nalar ile 13 �eker fabrikas�, 9 çimento 
fabrikas� kuruldu. Alia�a, �pra� rafi-
nerilerinin bas�nçl� kaplar�, dram, ko-
lon ve e�anjörleri imal edildi. Eti Bor 
i�letmelerinin önemli makinalar� da 
burada üretiliyor.

Do�rudan ihracat yapmayan Fab-
rikada, ihracat amaçl� fason üretim 
gerçekle�tiriliyor. Irak’ta baraj ya-
p�m�n� üstelenen bir firmaya türbin 
yap�l�yor. Bosna’da bir ihale üstlenen 
Türk firmas�na da 6 metre çap�nda 
disk i�leniyor.

Fabrika Üreten Fabrika

Ankara Makina Fabrikas�, �eker 
fabrikalar�n� komple kurabiliyor ol-
mas�ndan dolay� “Fabrika Üreten 
Fabrika” olarak da an�l�yor. Bunun 
yan� s�ra biri yurtd���nda (Özbekis-
tan) olmak üzere 13 �eker fabrikas�, 9 
çimento fabrikas�, Alia�a, �pra� �zmit 
Rafinerilerinin bas�nçl� kap, dram, 
kolon ve e�anjör; Türkiye’de ilk kez 
imal edilen Hirfanl� Baraj� dördüncü 
ünitesi, Francis tipi hidrolik türbini 
ve bunu izleyen di�er türbin imalatla-
r�n�n gerçekle�tirilmesi, bu fabrikaya 
hakl� olarak “Fabrika Üreten Fabrika” 
denilmesine neden oldu. Öte yandan 
fabrika, ülke kalk�nmas�nda güçlü 
tezgah park� ve deneyimli kadrolar�y-
la her zaman öncü olmaya devam edi-
yor. Bugüne kadar ba�ard��� büyük 
boyutlu projeler nedeniyle hakl� ola-
rak kazand��� “Fabrika Üreten Fabri-
ka” unvan�n� da gururla ta��yor.
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GSM �irketlerinin açm�� 
olduklar� baz� kam-

panyalarda tüketicilerin haks�z uy-
gulamalarla ma�dur edildi�ine ili�-
kin Tüketici Haklar� Derne�i’ne bir 
çok �ikayet geliyor. Örne�in, “ayl�k 
....... dakika, konu�tukça konu�un” 
gibi kampanyalardaki ko�ullar, kam-
panya reklamlar�nda ve sözle�mede 
aç�kça belirtilmiyor. GSM �irketleri 
ba�lang�çta vaat ettikleri sözle�me 
ko�ullar�n� kendi istekleri ve ç�kar-
lar� do�rultusunda de�i�tiriyorlar. 
Tüketicilerin ma�duriyetlerine yol 
açan bu de�i�iklikler �ikayetlere ne-
den oluyor.

Bu haks�z uygulamalarla ilgili 
olarak GSM �irketlerini arayan tüke-
ticiler, sorumlu ya da yetkili birisiyle 
görü�me sa�layam�yorlar. Ço�u za-
man da anlams�z, yetersiz cevaplarla 
kar��la��yorlar. Üstelik tüketicilerin, 
sorunlar�na çözüm bulmak için ilgili 
firmalarla yapt�klar� telefon görü�-
melerinin bedelleri de tüketiciler ta-
raf�ndan ödeniyor.

Tüketiciler GSM 
�irketlerinden �ikayetçi

Tüketici Ne Yapacak?

Tüketiciler, ma�dur edildikleri 
kampanya konusu ile ilgili imza-
lad�klar� sözle�menin bir suretini 
mutlaka ellerinde bulundurmal�. 
Sözle�menin bir örne�ini firmalar 
tüketiciye vermek zorunda. E�er tü-
keticiye sözle�menin bir örne�i ve-
rilmemi�se, tüketici ilgili firmadan 
sözle�menin bir örne�ini isteyebilir.

Kampanyan�n süresi reklamlarda 
ya da sözle�mede belirtilmemi� ise 
kampanya ko�ullar� sözle�menin sü-
resi ile s�n�rl�.

Baz� GSM firmalar�n�n sözle�me-
lerinde belirtilen “kontör ve tarife 
ücretlerinde de�i�iklik yapma hak-
k�n�n sakl� tutulmas�” �eklindeki 
ko�ullar ve buna dayan�larak vaat 
edilen ko�ullar�n tüketiciler aleyhi-
ne de�i�tirilmesi haks�z ko�uldur ve 
geçersizdir.

Kampanyan�n ba�lang�c�nda ve 
devam etti�i süre içinde kampan-
yan�n ko�ullar�n�n ve süresinin ne 
�ekilde ve ne zaman de�i�ece�inin 

yap�lan reklamlarda ve sözle�mede 
belirtilmemesi durumunda, sözle�-
menin belirtilen süresi içerisinde 
firmalar�n tek tarafl� olarak tüketici 
aleyhine olacak �ekilde sözle�mede 
ya da tarifede de�i�iklik yapmas� 
haks�z �artt�r ve geçersizdir.

Tüketicinin Korunmas� Hakk�n-
da Yasa’n�n 6. maddesine göre, tüke-
tici ile müzakere edilmeden tüketici 
aleyhine olacak �ekilde tek tarafl� 
olarak firmalar�n sözle�meye koydu-
�u �artlar ya da sözle�me de�i�iklik-
leri haks�z �artt�r ve geçersizdir.

Ayr�ca, de�i�ik konularda haks�z 
�artlarla ilgili olarak Yarg�tay karar-
lar� da mevcuttur.

Reklam Kurulu GSM �irketlerine 
Ceza Veriyor

Sanayi ve Ticaret Bakanl��� Rek-
lam Kurulu Ba�kanl���, tüketiciler-
den gelen �ikayetler üzerine GSM 
�irketlerine yönelik olarak tüketici-
lere eksik bilgi verdikleri gerekçe-
siyle firmalar hakk�nda uyarma ve 
k�nama cezalar� veriyor. Televizyon 
reklamlar�ndaki kampanyalarda tü-
keticiye tüm bilgilerinin verilmeme-
si, alttan geçen yaz�lar�n çok küçük 
olmas� ve okunmayacak kadar sü-
ratli geçmesi nedeniyle tüketiciler 
kampanyalar hakk�nda eksik bilgi-
lendiriliyorlar.

Bu verilen cezalardan birisi de 
geçti�imiz ay içinde her yöne s�n�r-
s�z konu�un �ekli ile bir firmaya ve-
rildi. Bakanl���n internet sitesinden 
ald���m�z cezay� firma ad�n� ç�karta-
rak aynen yay�nl�yoruz.

“Her Yöne S�n�rs�z” sloganl� rek-
lam ve ilanlarda “… geç …….. hem 
her yöne hem s�n�rs�z konu� u�ra�ma 
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(…)” ifadeleri yer almas�na ra�men, 
an�lan tarifede konu�ma süresinin 
ayl�k 10 bin dakika ile s�n�rland�r�l-
d��� ve 10 bin dakikadan sonraki ko-
nu�malar�n farkl� bir ücretlendirme-
ye tabi tutuldu�u, yani belirtildi�i 
gibi s�n�rs�z olmad��� ve “ana vaat” 
k�sm�nda belirtilen “55 TL”lik fiyata 
Özel �leti�im Vergisi’nin eklenmemi� 
oldu�u, yürürlükte bulunan mev-
zuat gere�i tüketicilere aktar�lmas� 
gereken fiyat�n tüm vergiler dahil 
fiyat olmas� gerekirken, hizmetin 
fiyat�n�n tüm vergiler dahil edilmek-
sizin reklam�n ana vaat k�sm�nda 
vurgulanmas� suretiyle tüketicilerin 
yan�lt�ld��� gerekçeleriyle bahsi ge-
çen tan�t�mlar�n Ticari Reklam ve 
�lanlara �li�kin �lkeler ve Uygulama 
Esaslar�na Dair Yönetmelik’e uygun 
olmad���na, Bu durumun, 4077 sa-
y�l� Kanun’un 4822 say�l� Kanun’la 
de�i�ik 16. maddesi hükmüne ay-
k�r� oldu�una, reklam veren ……… 
A�. hakk�nda idari para ve an�lan 
reklamlar� durdurma cezalar� veril-
mesine, di�er taraftan, söz konusu 
firma taraf�ndan, 2009 y�l�n�n �u-
bat ve Mart aylar�nda yay�mlanan, 
“Her Yöne S�n�rs�z 55 YTL” sloganl� 
reklamlar�n, 4077 say�l� Kanun ve 
Ticari Reklam ve �lanlara �li�kin �l-
keler ve Uygulama Esaslar�na Dair 
Yönetmelik’in ilgili hükümlerine ay-
k�r� ve tüketicileri yan�lt�c� oldu�u-
nun anla��lmas� nedeniyle, Reklam 
Kurulu’nun 10.03.2009 tarih ve 162 
say�l� toplant�s�nda, firma hakk�nda 
idari para cezas� verilmi� olup, söz 
konusu fiilin bir y�l içerisinde tekrar 
edilmi� olmas� nedeniyle, para ceza-
s�n�n, 4077 Say�l� Kanun’un 25/11. 
maddesi hükmüne istinaden, iki kat 
olarak (67.200 x 2 = 134.400 TL 
(Yüzotuzdörtbindörtyüz Türk Lira-
s�)) uygulanmas�na karar verilmi�-
tir. (14.07.2009 tarihli reklam kuru-
lu toplant�s� ile ilgili al�nan kararlar. 
(http://www.sanayi.gov.tr/webedit/
gozlem.aspx?sayfaNo=4536)

Bir di�er firmaya kar�� al�nan ka-
rar i�e �u �ekilde:

……... taraf�ndan 27.04.2009-
24.05.2009 tarihleri aras�nda çe�itli 
mecralarda yay�mlanan ve 164 say�l� 
toplant�da hakk�nda tedbiren dur-
durma karar� verilen “………….” 
adl� kampanya kapsam�nda yer 
alan limitsiz tarifelere ili�kin “Cep 
Limitsiz” ba�l�kl� reklam ve ilanla-
r�n “ana vaat” k�sm�nda 25 TL, 35 
TL, 15 TL gibi tüm vergiler dahil 
olmayan fiyatlara da yer verildi�i, 
yürürlükte bulunan mevzuat gere�i 
tüketicilere aktar�lmas� gereken fi-
yat�n tüm vergiler dahil fiyat olmas� 
gerekirken, hizmetin fiyat�n�n tüm 
vergiler dahil edilmeksizin reklam�n 
ana vaat k�sm�nda vurgulanmas� su-
retiyle tüketicilerin yan�lt�ld��� ve 
anlam karga�as�na neden olundu�u, 
ayr�ca söz konusu reklam ve ilan-
larda konu�ma imkan�n�n limitsiz 
oldu�u ifade edilmesine ra�men, 2 
ayl�k kullan�mda 10 bin dakika ile 
s�n�rland��� gerekçeleriyle bahsi ge-
çen tan�t�mlar�n Ticari Reklam ve 
�lanlara �li�kin �lkeler ve Uygulama 
Esaslar�na Dair Yönetmelik’e uygun 
olmad���na, bu durumun, 4077 sa-
y�l� Kanun’un 4822 say�l� Kanun’la 
de�i�ik 16. maddesi hükmüne ayk�-
r� oldu�una, reklam veren ……….. 
hakk�nda idari para ve an�lan rek-
lamlar� durdurma cezalar� verilmesi-
ne, di�er taraftan, söz konusu firma 

taraf�ndan, 2009 y�l�n�n �ubat ve 
Mart aylar�nda yay�mlanan “Fatura-
l� Cep Limitsiz’de Tüm …………… 
ve sabit hatlarla Ayda Sadece 35 
Liraya Limitsiz Konu�un” sloganl� 
reklamlar�n, 4077 say�l� Kanun ve 
Ticari Reklam ve �lanlara �li�kin �l-
keler ve Uygulama Esaslar�na Dair 
Yönetmelik’in ilgili hükümlerine ay-
k�r� ve tüketicileri yan�lt�c� oldu�u-
nun anla��lmas� nedeniyle, Reklam 
Kurulu’nun 10.03.2009 tarih ve 162 
say�l� toplant�s�nda, firma hakk�nda 
idari para cezas� verilmi� olup, söz 
konusu fiilin bir y�l içerisinde tek-
rar edilmi� olmas� nedeniyle, para 
cezas�n�n, 4077 Say�l� Kanun’un 
25/11. maddesi hükmüne istinaden, 
iki kat olarak (67.200 x 2 = 134.400 
TL (Yüzotuzdörtbindörtyüz Türk 
Liras�)) uygulanmas�na karar veril-
mi�tir. Reklam Kurulu 09.06.2009 
tarihli toplant�s�nda al�nan karar ( 
http://www.sanayi.gov.tr/webedit/
gozlem.aspx?sayfaNo=4492).

Tüketicilerin her kampanyada 
yap�lan vaatleri ara�t�rmadan yaln�z-
ca televizyondan verilen mesajlar� 
do�ru zannederek kampanyalara 
girmemeleri gerekiyor. GSM firma-
lar� genellikle hizmetin üstüne ko-
nacak vergi, fon gibi uygulamalar 
hakk�nda tüketicilere yeterli bilgi 
vermiyor.
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Çal��anlar�n mutfak harcama-
s� baz� marketlerde “ramazan 
ay�” öncesi uygulanan kam-

panya ve promosyon etkisiyle fazla 
de�i�medi. Ancak elde edilen gelirin 
yetersizli�i nedeniyle g�da harcamala-
r�nda bile k�s�nt�ya gidilmek zorunda 
kal�nmas� nedeniyle ramazan bir an-
lamda ‘bo� mutfa�a” geldi.

Çal��anlar�n geçim ko�ullar�n� or-
taya koyan önemli bir gösterge olan 
“TÜRK-�� Açl�k ve Yoksulluk S�n�r�” 
çal��mas�n�n A�ustos 2009 ay� sonu-
cuna göre dört ki�ilik bir ailenin sa�-
l�kl�, dengeli ve yeterli beslenebilmesi 
için yapmas� zorunlu g�da harcamas� 
tutar� (açl�k s�n�r�) 740,90 lira olarak 
hesapland�. G�da ile birlikte yap�lmas� 
zorunlu olan kira, yakacak, elektrik, 
su gibi konut, ula��m, giyim, sa�l�k, 
e�itim vb harcamalar da dikkate al�n-
d���nda, insan onuruna yara��r bir ya-
�ama düzeyi sa�lamak yap�lmas� gere-
ken harcama tutar� (yoksulluk s�n�r�) 
2.413,35 liraya ula�t�.

Ku�kusuz hesaplanan bu tutar 
ücret düzeyi olmay�p haneye girmesi 
gereken toplam gelirdir. Ancak ço�u 
zaman ailede çal��an say�s� bir ki�iyle 
s�n�rl� kalmakta ve ba�kaca bir gelir 
kayna�� sözkonusu olmamaktad�r. 
Elde edilen gelirin yetersiz ve ço�un-
lukla birden çok hanehalk� bireyinin 
tek gelir kayna�� olmas� yoksulluk so-
rununu yak�c� hale getirmektedir. Ya-
�anan bu toplumsal gerçeklik özellikle 
“ramazan ay�” döneminde “yoksula 
yard�m” politika ve uygulamalar�n� ön 
plana ç�karmaktad�r.

Dört ki�ilik ailenin sadece beslene-
bilmesi için yapmas� gereken harcama 
tutar� yürürlükteki asgari ücretten 195 
lira fazlad�r. Di�er bir ifadeyle asgari 
ücret dört ki�ilik ailenin mutfak har-
camas�na sadece 22 gün yetmektedir. 
Kira, ula��m, elektrik, su, yak�t ve ben-
zeri di�er zorunlu harcamalar da ek-
lendi�inde yap�lmas� gereken harcama 
tutar� daha da artmakta, aradaki fark 
aç�lmaktad�r. �zlenen gelir politikas� 
ile ücret gelirlerinde yap�lan/yap�lma-
ya çal���lan yetersiz art��lar çal��anla-
r�n geçim �artlar�n� daha da a��rla�t�r-
maktad�r.

TÜ�K ve TÜRK-�� g�da endeksi 
de�i�iminin yer ald��� grafikten de gö-
rülece�i üzere g�da fiyatlar�ndaki y�ll�k 
art�� h�z� son aylarda -her iki endekste 
de- gerileme göstermektedir. Ancak 
fiyat art��lar�nda görülen bu e�ilimin 
çal��anlara olumlu etkisi -sat�n alma 
gücündeki gerileme ve hedeflenen 
enflasyona endeksli ücret zamlar� ne-
deniyle- olmam��t�r.

Konfederasyonumuz hesaplama-
s�na temel olan g�da maddelerinin fi-
yatlar� do�rudan piyasadan, market 
ve semt pazarlar� dola��larak belirlen-

mektedir. Yap�lan hesaplama sonuçlar� 
her ay�n son haftas� aç�klanmaktad�r. 
TÜ�K taraf�ndan yap�lan çal��man�n 
sonuçlar� ise izleyen ay�n ilk haftas� 
aç�klanmakta ve aç�klanan bu veriler 
benzeri çal��may� yapan kurulu�lar�n 
temel girdisi olmaktad�r. Konfederas-
yonumuz çal��mas� bu niteli�iyle ba-
��ms�z ve tüketici fiyatlar�ndaki art�� 
e�ilimini yans�tan “öncü gösterge” 
olarak kabul edilmektedir.

TÜRK-��’in verileri temel al�n-
d���nda A�ustos 2009 ay� itibariyle 
“mutfak enflasyonu”ndaki de�i�im 
�öyle olmu�tur:
 � Ankara’da ya�ayan dört ki�ilik 

bir ailenin “g�da için” yapmas� 
gereken asgari harcama tutar� 
bir önceki aya göre yüzde 0,36 
oran�nda artm��t�r.

 � G�da enflasyonunda y�l�n sekiz 
ay� itibariyle fiyatlarda yüzde 
0,17 oran�nda art�� gerçekle�-
mi�tir.

 � G�da harcamas� tutar�ndaki ar-
t�� son oniki ay itibariyle sadece 
yüzde 1,52 düzeyinde olmu�-
tur.

 � Y�ll�k ortalama art�� oran� ise 
gerilemesini sürdürerek yüzde 
5,49 oran�nda gerçekle�mi�tir.

G�da harcamas� çal��mas�na temel 
al�nan beslenme kal�b�nda yer alan 
baz� ürünlerin fiyatlar�nda A�ustos 
2009 itibariyle gözlenen de�i�im ana 
hatlar�yla �öyle olmu�tur:
 � Süt, yo�urt, peynir grubunda; 

bu ay önemli bir fiyat de�i�ik-
li�i görülmedi. Ancak baz� süt 
ürünlerinde promosyon nede-
niyle fiyat indirimi sözkonu-
suydu.

 � Et, tavuk, bal�k, sakatat, bak-
liyat gibi ürünlerin bulundu-
�u grupta; et ve tavuk fiyat� 
(et yüzde 1,54 ve tavuk yüzde 

Dört ki�ilik ailenin açl�k s�n�r� 741.- TL,
yoksulluk s�n�r� 2.413.- TL.

Mutfak harcamas� ayl�k yüzde 0,36 ve ortalama y�ll�k 
yüzde 5,49 oran�nda artt�.

Baz� marketlerdeki ‘ramazan kampanyalar�’ � yat 
art���n� dengeledi.

enisbagdadioglu@gmail.com

Ramazan ‘Bo� Mutfa�a’ Geldi

Tablo 1: Dört Ki�ilik Ailenin Açl�k ve Yoksulluk S�n�r� (TL/Ay)

 A�ustos’2008 Aral�k’2008 Temmuz’2009 A�ustos’2009

Yeti�kin ��çi 203,34 205,28 205,75 205,98

Yeti�kin Kad�n 168,63 170,31 170,64 171,09

15-19 Ya� Grubu Çocuk 212,86 216,40 215,69 216,97

4-6 Ya� Grubu Çocuk 145,00 147,67 146,17 146,86

Açl�k S�n�r� 729,83 739,67 738,25 740,90

Yoksulluk S�n�r� 2.377,30 2.409,35 2.404,73 2.413,35

* G�da harcamas� tutar�, yuvarlama nedeniyle toplamda farkl� olabilmektedir.
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11,24 oran�nda) art�� gösterir-
ken sakatat fiyat� ayn� kald�. Yu-
murta fiyat� bu ay yüzde 11,11 
oran�nda zamlanarak 20 kuru� 
olurken, genelde piyasada olan 
kültür bal�klar�n�n fiyat� ayn� 
kald�. Önümüzdeki ay�n ba��n-
da ba�layacak yeni sezonda ba-
l�k fiyatlar�n�n etkisi ku�kusuz 
farkl� olacakt�r. Bakliyat ürünle-
ri (kuru fasulye, nohut, ye�il ve 
k�rm�z� mercimek, barbunya) 
fiyat� genel olarak de�i�mez-
ken, sadece k�rm�z� mercimek 
fiyat�ndaki indirim dikkati çek-
mi�tir.

 � Mevsim �artlar�n�n olumlu etki-
si yine meyve-sebze fiyatlar�nda 
görülmü� ve mutfak harcama-
s�n� rahatlatan unsur olmu�tur. 
Ortalama olarak meyve-sebze 
kilogram fiyat� geçen ay 2,03 
lira olarak iken bu ay 1,85 lira 

olarak hesaplanm��t�r. Bu ay 
ortalama kilogram fiyat� sebze-
de dü�mü�, meyvede ise biraz 
yükselmi�tir. Hesaplamada -her 
zaman oldu�u gibi- pazarda yo-
�un olarak bulunan ve sat�lan 
ürünler temel al�nm��t�r.

 � Ekmek, pirinç, un, makar-
na gibi ürünlerin bulundu�u 
grupta; bulgur fiyat�ndaki art�� 

d���nda di�er ürünlerin fiyat� 
ayn� kalm��t�r. Ramazan pidesi 
geçen y�l oldu�u gibi 300 gram� 
1 liradan sat�lmaktad�r.

 � Son grup içinde yer alan g�da 
maddelerinden; tereya��, zey-
tinya��, ayçiçe�i ya�� ve marga-
rin fiyat� de�i�memi�tir. Ayn� 
�ekilde zeytin (siyah-ye�il) fiya-
t� ayn� kal�rken salça, tuz, �eker, 
bal, pekmez, fiyat� da de�i�me-
mi�tir. Baharatlardan (kimyon, 
nane, karabiber, vb) nanenin, 
ya�l� tohumlardan ise (ceviz, 
f�nd�k, f�st�k, ayçekirde�i vb) 
ceviz ve Antep f�st���n�n fiyat� 
artm��t�r. Baz� çay fiyatlar�nda 
art�� gözlenmi�, �hlamur fiyat� 
ise de�i�memi�tir.

Tablo 2: G�da Harcamas�ndaki De�i�im

 A�ustos A�ustos A�ustos A�ustos
 2006 2007 2008 2009

Bir önceki aya göre de�i�im oran� (%)   0,12   0,87   1,65 0,36

Bir önceki y�l�n Aral�k ay�na göre de�i�im oran� (%)   5,72   2,02   6,07 0,17

Bir önceki y�l�n ayn� ay�na göre de�i�im oran� (%) 10,38   9,34 16,28 1,52

12 ayl�k ortalamalara göre de�i�im oran� (%)   7,36 11,58 13,44 5,49

Açl�k ve Yoksulluk S�n�r�-En Az Gelir Düzeyi  (TL/Ay)

 Temmuz 2008 Ocak 2009 Temmuz 2009

Açl�k S�n�r� 717,99 735,56 738,25
Yoksulluk S�n�r�  2.338,74 2.395,95 2.404,73
Net Asgari Ücret  503,26 527,13 546,48
En Dü�ük Kamu Çal��an� (Memur) Maa��  983,08 1.024,90 1.068,77
��Ç� (SSK) En Az Emekli Ayl���  604,80 620,25 631,34
ESNAF (BA�-KUR) En Az Emekli Ayl���  467,15 485,38 494,27
MEMUR (EMEKL� SANDI�I) En Az Emekli Ayl���  778,37 816,38 850,93

* 2008 y�lba��ndan itibaren uygulanan “asgari geçim indirimi” kamu çal��an� (memur) maa�� ile asgari ücrete yans�t�lm��t�r. Ayr�ca kamu çal��an�na yap�lan maa� 
iyile�tirmesi de Temmuz 2008’de dikkate al�nm��t�r. Emekli ayl�klar�na ek ödeme dahildir.

Temmuz 2009 itibariyle, ek ödeme 
dahil olmak üzere en dü�ük emek-
li ayl���; Ba�-Kur’da 494 TL, SSK’da 
631 TL ve Emekli Sand���’nda 851 
TL’dir (1 Temmuz 2009 günü itibariy-
le ayl�k dizide olu�an en dü�ük ayl�k 
SSK emeklisinde 606,73 lira, Ba�-Kur 
emeklisinde 475,57 lira olarak hesap-
lanmaktad�r). Çal��anlar�n en dü�ük 
gelirleri ise i�çide net asgari ücret tuta-
r� olan 546 TL olurken memurlarda en 
dü�ük maa� tutar� 1.069 TL’dir.

2009 y�l� için öngörülen alt��ar ay-
l�k ücret-maa� art��lar� asgari ücret için 
yüzde 4,3 ve 4,1 oran�nda yap�l�rken, 
kamu çal��anlar� (memur) ve emekli-
leri için yüzde 4,0 ve 4,5 oranlar�nda 
gerçekle�mi�tir. ��çi ve esnaf emeklile-
rinin maa� art��lar� ise yüzde 3,8 ve 1,8 
oran�yla s�n�rl� tutulmu�tur.

Buna göre önümüzdeki alt� ay için 
art�� memur maa��nda art�� 44 lira, 
memur emeklisinde 35 lira olurken, 

i�çi emeklisinde 11 lira ve esnaf emek-
lisinde 9 lira düzeyinde gerçekle�mi�-
tir. Asgari ücretlinin alt� ayl�k art��� ise 
19 lira olmu�tur. Böylece benzer geçim 
�artlar� alt�nda ya�am�n� sürdürmek 
durumunda olan çal��anlar ve emek-
lileri aras�ndaki farkl�l�klar daha da 
artm��,  nispeten daha dü�ük gelir elde 
edenlere yap�lan dü�ük tutardaki art��, 
bu kesimlerin yoksullu�unun artarak 
sürmesine yol açm��t�r.  



TÜRK-�� 4. Bölge Temsilcisi

H. Kaya ELBEK
15 Eylül 2009 günü gece yar�s� vefat etti. Çok uzun y�llar TÜRK-�� Adana 
(4. Bölge) Temsilcisi olarak görev yapan H. Kaya Elbek bir süredir tedavi 

görüyordu.
Elbek, 1937 y�l�nda Tarsus’ta do�du. Tarsus Amerikan Koleji’ni bitirdikten 

sonra 1963 y�l�nda TÜRK-�� 4. Bölge Temsilcili�i’nde E�itim Müdürü olarak 
göreve ba�lad�. Bu arada Adana �ktisadi ve Ticari �limler Akademisini bitirdi. 

1974 y�l�nda TÜRK-�� 4. Bölge Temsilcili�i’ne atand�. 1984 y�l�nda emekli 
olmas�na ra�men görevini günümüze kadar sürdürdü. 

H. Kaya Elbek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve TÜRK-�� toplulu�una ba�sa�l��� 
diliyoruz.

H. Kaya Elbek’i Kaybettik

94



PETROL-��

Örgütlenme Kampanyas�
Petrol-�� Sendikam�z May�s ay�n�n sonlar�nda 

Düzce’de yerel bir tan�t�m ve örgütlenme kampanyas� 
ba�latt�. Bir ay süren kampanya malzemeleri aras�nda; 
bilbord ve iç mekân afi�leri, pankartlar, bro�ürler, bil-
diriler, ç�kartmalar, televizyon ve radyo spotlar�, gazete 
reklamlar�, ti�örtler ve bir kampanya web sitesi bulu-
nuyor. Ayr�ca, sinema sektöründen tan�nm�� oyuncu-
lar kampanyayla ilgili televizyon filmlerinin yap�m�na 
kat�ld�lar.

Afi�lerin ana temas� “Sen-
dikal� ol!” idi. Kampanya mal-
zemelerinde kullan�lan ana slo-
ganlar ise: “Sendika gücündür”, 
“Sendika hakk�nd�r”, “Sendika 
gelecektir” ve “Sendika daya-
n��mad�r”. Tan�t�m kampanyas� 
için kentte bir stand kuruldu.

Kampanya yöre halk� aras�nda ilgi yaratt� ve olumlu 
kar��land�. Kampanyan�n bir di�er yönü ise, gelenek-
sel gizli örgütlenme yöntemlerinin d���na ç�k�larak aç�k 
yürütülmesiydi. Petrol-��’in kentteki stand�na ve irti-
bat bürosuna çok say�da i�çi geldi. Kampanya özellikle 
genç i�çiler için enerji, umut ve özgüven a��layan bir 
ortam yaratt�. Bu ise yörede sendikaya ilgiyi art�rd�.

Bu tan�t�m ve örgütlenme kampanyas� Petrol-�� ta-
raf�ndan di�er kentlerde de devam edecek. Öte yandan, 
kampanyan�n mesajlar�n� ulusal düzeye de ta��nmak 
isteniyor.

Petrol-�� Sendikam�zdan yap�lan aç�klamada, kam-
panyan�n “sendikal örgütlenme”yi “terör eylemi” ve 
“anar�i” ile özde�leyen zihniyeti k�rma olana�� yarata-
ca��, bu ba�lamda mesaj�n sadece i�yerlerindeki örgüt-
süz i�çilere de�il, onlar�n ailelerine ve ya�ad�klar� yerel 
topluma da ula�t�rman�n amaçland��� belirtildi.

TEKGIDA-��

ET� ��yerinde Anla�ma
Tekg�da-�� Sendikam�z�n örgütlü bulundu�u ve 

Eski�ehir’de kurulu bulunan ET� GIDA San. ve Tic. A�. 

i�letmesinde 13.08.2009 günü 
ba�layan grev 9 gün sonra an-
la�mayla sonuçland�. 2067 i�çi-
yi kapsayan ve yürürlük süresi 
31.12.2008 tarihinde sona eren 
i�letme toplu i� sözle�mesi-
nin yenilenmesi amac�yla, alt� 
aydan fazla bir süredir devam 
etmekte olan müzakerelerde i�veren yetkilileri ile uz-
la�maya var�lamam��t�.

Grev uygulamas�, 21.08.2009 günü var�lan anla�ma 
ile sona erdi. Var�lan anla�maya göre;

Toplu sözle�menin ilk 6. ay�nda i�yerinde çal��an 
üyelerimizin 2008 y�l sonu itibariyle almakta olduklar� 
ücretlerine ortalama yüzde 11,6 oran�nda zam yap�la-
cak. Sosyal yard�mlarda ise çal��an üyelerimiz aç�s�n-
dan günün ko�ullar�na göre oldukça önemli kazan�mlar 
elde edilerek, üyelerimizin ücretlerinde yüzde 17‘leri 
a�an oranlarda art�� sa�land�.

Grevin kald�r�lmas�n�n ard�ndan, Tekg�da-�� 
Sendikas�’ndan yap�lan aç�klamada, “Ayn� kurum-
sal çat� alt�nda i�letmenin menfaatleri ad�na ortak 
çaba gösterdi�imiz ET� GIDA yetkililerine, anayasal 
grev hakk�m�za gösterilen sayg�l� yakla��m ve üyele-
rimizin hassasiyetlerini azami ölçüde gözeten nazik 
yakla��mlar� nedeniyle �ükranlar�m�z� arz ediyoruz” 
denildi.

Ayr�ca, “Tekg�da-�� Sendikas�, grevi bir amaç de�il, 
araç olarak kabul eden sorumlu ve basiretli bir sendikal 
felsefeye sahip olmakla birlikte, ko�ullar gerektirdi�in-
de sonuna kadar hak aray���n� sürdürece�ini bir kez 
daha ortaya koymu�tur. Bir toplumsal mücadeleden 
daha ba�ar�yla ve güçlenmi� olarak ç�kman�n gururu ve 
mutlulu�u içerisindedir” aç�klamas� yap�ld�.

DER�-��

DESA’da Mutlu Son
Deri-�� Sendikam�z�n örgütlenme mücadelesi verdi-

�i Desa Deri’de sendika üyesi olduklar� için 29 Nisan 
2008 tarihinden itibaren Düzce’de ve 3 Temmuz 2008 
tarihinde de Sefaköy’de i�ten at�lan toplam 44 i�çinin 
tekrar i�ba�� yapt�r�lmas� için devam eden görü�meler, 
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24 A�ustos 2009 günü imzalan 
protokolle sonuçland�r�ld�.

Anayasal ve yasal hak olan 
sendikala�ma hakk�n� kullana-
rak Deri-��’e üye olan Desa i�çi-
leri, T�S yetkisi almaya yetecek 
ço�unlu�a ula�madan, i�vere-
nin sendika üyeliklerini ö�ren-

mesi sonucunda i�ten at�lm��t�. Bunun üzerine Düzce 
ve Sefaköy fabrikalar�n�n önünde yakla��k 15 ay devam 
eden Desa direni�i ba�lad�.

Deri-��, uluslararas� markalara çal��an Desa deri i�-
vereninin sendika kar��t� tavr�n� k�rmak için hem yerel, 
hem uluslararas� alanda mücadele yürüttü.

Düzce’de 15, Sefaköy’de 11 ay süren direni�lerin 
sonunda, hukuk mücadelesi kazan�ld�, mahkemenin 
i�çilerin sendikal nedenle i�ten at�ld��� tespiti ve i�e 
iade karar� Yarg�tay taraf�ndan onand�. ��veren bu kez 
de davas� sonuçlanan i�çilere uluslararas� sözle�mele-
re ayk�r� �ekilde sendikal tazminat ve tüm alacaklar�n� 
ödeyerek sendikadan kurtulmak istedi. Bunun üzerine 
Deri-�� Sendikas� fabrika önünde devam eden direni�-
leri kald�rd�, uluslararas� kampanyan�n devam edece�i-
ni aç�klad�.

Desa i�vereni ile uluslararas� kampanyan�n bask�s� 
alt�nda devam eden görü�meler sonucunda bir proto-
kol imzalanm��t�r. Buna göre;

 – Desa i�vereni sendika kar��t� tutumundan vaz-
geçecek ve tüm i�çilere sendika haklar�n�n gü-
vence alt�na al�nd���na dair yaz�l� bir belge da��-
tacak.

 – Görü�meler devam ederken 6 i�çiye i�ba�� yapt�-
ran Desa i�vereni, bu protokolle 6 i�çiye daha i�-
ba�� yapt�racak. Di�er i�ten ç�kart�lan i�çileri de, 
kesilen sipari�lerinin geri dönmeye ba�lamas� ile 
birlikte i�e alacak.

 – Deri-�� Sendikam�z, uluslararas� sendika temsil-
cileri ve Desa i�verenin kat�laca��, Desa’n�n Se-
faköy ve Düzce fabrikalar�nda çal��an i�çilerle 
birlikte ortak toplant� düzenlenecek.

 – Deri-�� Sendikam�z var�lan bu anla�ma gere�i, 
Desa kar��t� sürdürülen uluslararas� kampanyay� 
sonland�racak.

TÜRK METAL

Yarg�s�z �nfaza
Tepki

Türk Metal Sendikas� Genel Ba�kan� Pevrul Kav-
lak, Sendikas�n�n kamuoyunda Ergenekon soru�tur-
mas� olarak bilinen soru�tur-
mayla ili�kilendirilmesine tepki 
gösterdi. Kavlak 28 A�ustos 
2009 günü yapt��� bas�n toplan-
t�s�nda, son günlerde baz� med-
ya organlar�nda, Türk Metal’i 
hedef alan ve hedef gösteren 
yay�nlar yap�ld���na dikkat çe-
kerek, “Sendikam�za dolay�s�y-
la bizlerin �ahs�na kar�� a��r ithamlarda ve imalarda 
bulunanlar, bu haberleri haz�rlamadan önce bizim 
görü�ümüzü alm�yor, bize savunma hakk� vermiyor. 
Bunun ad� yarg�s�z infaz de�il de nedir” diye konu�-
tu. Kavlak, “Bizler, geçmi�imizi inkar etmeden yeni 
bir sayfa açm�� bulunmaktay�z. Metal i�kolunun en 
büyük sendikas� olarak amac�m�z, üyelerimizin ha-
yat standard�n� yükseltmek, sendikal faaliyetlerimizin 
çekirde�ini olu�turan sosyal ve kültürel etkinliklerle, 
üyelerimizin sosyoekonomik ve kültürel yönden ge-
li�melerine katk�da bulunmakt�r.

Ben, Türk Metal Sendikas�’n�n 13’üncü Ola�an Ge-
nel Kurulu’na kat�lan 256 delegenin tamam�n�n oy-
lar�n� alarak Genel Ba�kan seçilmi� bir sendikac�y�m. 
Ayn� zamanda Türkiye’nin en büyük i�çi kurulu�u 
olan Türkiye ��çi Sendikalar� Konfederasyonu’nun 
Genel Te�kilatland�rma Sekreteriyim. Biz, üyeleri-
mizin haklar�n� elde etmek, korumak ve geli�tirmek 
amac�yla el ele verdik. Sak�n ola ki kimse bizi emanet-
çi olarak görmesin, göstermesin. Biz, sadece ve sadece 
üyemiz olan metal i�çilerinin haklar�n�n, menfaatleri-
nin ve geleceklerinin emanetçisiyiz. Bunun haricinde 
kimsenin emanetçisi de�iliz, olmay�z. Bizim davam�z, 
bu emanete ihanet etmeden metal i�çilerinin sosyal 
ve ekonomik yönden geli�mesini sa�layacak sendikal 
hedeflere ula�makt�r. En büyük hedefimiz de bütün 
metal i�çilerini Türk Metal çat�s� alt�nda toplamakt�r” 
dedi.
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TGS

ATV-Sabah Grevine 
Durdurma

ATV ile Sabah gazete ve dergi gruplar�n�n ba�l� oldu-
�u Turkuvaz i�letmesine ait �stanbul’da ve Ankara’daki 
i�yerlerinde TGS’nin sürdürdü�ü grev, 154. gününde 
�stanbul 2. �� Mahkemesi’nin karar�yla durduruldu. 13 
�ubat 2009 günü Turkuvaz i�letmesine ait �stanbul’da 
Balmumcu ve Sefaköy, Ankara’da ise Balgat i�yerlerinde 
ba�layan grevin durdurulma karar�n�n sadece �stanbul 
ve Ankara’daki 3 i�yerini kapsad���, di�er 6 ildeki i�yer-
lerinde devam eden grevi etkilemedi�i ifade edildi. TGS 
Turkuvaz i�letmesinin Antalya, �zmir, Adana, Diyar-
bak�r, Bursa ve Trabzon i�yerlerinde 3 Temmuz 2009 
günü ba�layan grevin halen devam etti�ini belirtti.

TGS, �stanbul ve Ankara’da durdurulan grevlere ge-
rekçe olarak “sendika üyelerinin, 2822 say�l� Toplu �� 
Sözle�mesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 51/4 maddesi 
uyar�nca dörtte üç oran�nda azalm�� oldu�u iddias�n�n” 
gösterildi�ini belirtti. Yap�lan aç�klamada “Turkuvaz 
i�yerlerinde grev öncesinde i�veren bask�s�yla istifalar 
oldu�u, ancak sendikan�n yetki ba�vurusunda bulun-
du�u 2007 y�l�ndan greve ç�k�lan tarihe kadar, üyelik-
ten zorla istifa ettirilenlerin say�s�n�n dörtte üç oran�na 
ula�mad���” kaydedildi. Yap�lan aç�klamada Turkuvaz 

i� yerlerinde, TGS üyelerinin sa-
y�s�nda grevin ba�lad��� 13 �u-
bat 2009 tarihinden sonra hiçbir 
azalma olmad��� ifade edildi.

TGS taraf�ndan yap�lan aç�k-
lamada “Mahkemenin verdi�i 
karar�n hem yeterli inceleme ya-
p�lmad��� için eksik oldu�u hem 
de Yarg�tay’�n grevin ba�lamas�ndan sonra üye say�s�n-
daki azalman�n dikkate al�nmas� gerekti�i yönündeki 
içtihatlar�na ayk�r� dü�tü�ü” belirtilirken �u sözlere yer 
verildi: “Bu nedenlerle, �stanbul 2. �� Mahkemesi’nin, 
16 Temmuz 2009 tarihinde vermi� oldu�u, ‘Sendika ta-
raf�ndan sürdürülen grevin sona erdirilmesine, karar�n 
kesinle�mesine kadar grevin durdurulmas�na’ ili�kin 
karar, sendikam�z taraf�ndan temyiz edilecektir. Ancak 
mahkemenin vermi� oldu�u, ‘karar kesinle�inceye ka-
dar grevin durdurulmas�’ yönündeki karara da uymak 
zorunday�z. 17 Temmuz 2009 tarihinden itibaren, Tur-
kuvaz i�letmesine ait �stanbul ve Ankara’daki 3 i�yerin-
de grev gözcülerimiz Yarg�tay’�n verece�i kesin karara 
kadar nöbet tutmayacaklard�r.’’ TGS i�veren taraf�ndan 
i� akitleri feshedildi�i bildirilen 10 grev gözcüsü sendi-
ka üyesinin de “i� akdi fesihlerin geçersiz oldu�una dair 
mahkeme karar�n�n temyiz sürecinde oldu�u ve henüz 
kesinle�medi�i” için i�ba�� yapmalar�n�n da mümkün 
olmad���n� belirtti. TGS kararla ilgili olarak Yarg�tay’a 
ba�vurusunu yapt�.
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AK�AM’A TE�EKKÜR
TÜRK-�� Genel Ba�kan� Mustafa Kumlu, ��sizlik Si-

gortas� Fonu’nun amac� d���nda kullan�m�na ili�kin habe-
ri man�etten duyuran Ak�am Gazetesi’ne te�ekkür etti.

Kumlu 15 Temmuz 2009 günü yapt��� yaz�l� aç�kla-
mada �öyle dedi:

“TÜRK-�� 25 Haziran 2009 tarihinde gece yar�s� 
onaylanan ve kamuoyunda ‘kiral�k i�çilik’ olarak bilinen 
düzenleme ile ��sizlik Sigortas� Fonu’nun amac� d���nda 
kullan�lmas�n� da içeren düzenlemeye olan tepkisini 26 
Haziran 2009 tarihinde bir yaz�l� aç�klama ile dile getir-
mi�, 27 Haziran 20089 tarihinde ise Cumhurba�kanl��� 
makam�ndan veto talebinde bulunmu�tur. Ayr�ca 7 Tem-
muz 2009 tarihinde Cumhurba�kan� Abdullah Gül’ün 
i�çi konfederasyonu liderlerini kabulünde, düzenleme-
nin her iki maddesiyle ilgili veto talebini tekrarlam��t�r.

‘Kiral�k ��çili�i’ düzenleyen madde, yine Ebru Tok-
tar Çekiç imzas�yla Ak�am Gazetesi’nde ç�kan haber-
lerin önemli katk�s�yla veto edilirken, ��sizlik Sigortas� 
Fonu’nun amac� d���nda kullan�lmas�na ili�kin madde 
Cumhurba�kanl��� makam�ndan onay alm��t�r.

Ak�am Gazetesi’nin 14 Temmuz 2009 tarihli man-
�etinin ��sizlik Sigortas� Fonu’nun sahibi i�çiler lehine 
pozitif bir etki yaratmas�n� umuyor, bu haberin art�rd��� 
duyarl�l�ktan ald���m�z güç ile hatan�n en k�sa zamanda 
telafisi yoluna gidilmesinin takipçisi olaca��m�z� ifade 
ediyorum.

Gerek ‘kiral�k i�çilik’, gerekse ��sizlik Sigortas� 
Fonu’nun amac� d���nda kullan�lmas�n� hükme ba�layan 
düzenlemenin sak�ncalar�n� dile getiren Ebru Toktar Çe-
kiç imzal� haberleri Ak�am Gazetesi’nin man�etine ta��-
makla gösterdi�iniz duyarl�l�k ve Türk çal��ma hayat�na 
yapt���n�z büyük katk� nedeniyle te�ekkür ediyor, ba�ar�-
lar�n�z�n devam�n� diliyor, sayg�lar�m� sunuyorum.”

T. MADEN-��’�N YEN� GENEL BA�KANI 
ASLAN

Türkiye Maden ��çileri Sendikas�’nda Genel Ba�kan 
Ekrem Fedai’nin vefat� ile bo�alan Genel Ba�kanl�k göre-
vine Genel Mali Sekreter �smail Aslan’�n getirildi. Yöne-
tim Kurulu içinde görev de�i�iklikleri de yap�ld�. Buna 
göre Yönetim Kurulu’nun yeni görev da��l�m� �öyle aç�k-
land�:

�smail Aslan Genel Ba�kan

Ahmet Levent E�iyok Genel Ba�kan Yard�mc�s�

Vedat Ünal Genel Sekreter

Murat Bekem Genel Mali Sekreter

Nurettin Akçul Genel Te�k.Sekreteri

Durmu� Düzgün Genel Toplu Söz. ve Mev. Sek.

Hasan Hüseyin Y�ld�z Genel E�t. ve Ara�t�rma Sek.

VECD� GÖNÜL’DEN Z�YARET
Milli Savunma Bakan� Vecdi Gönül 27 A�ustos 2009 günü 

TÜRK-��’i ziyaret ederek Genel Ba�kan Mustafa Kumlu, Genel 
Sekreter Mustafa Türkel ve Genel Mali Sekreter Ergün Atalay 
ile görü�tü. Kumlu ziyaretin an�s�na Gönül’e bir hediye verdi.

AKSU TÜRK-��’TE
�çi�leri eski Bakan� ve AKP Genel Ba�kan Yard�mc�s� Abdül-

kadir Aksu 21 Temmuz 2009 günü TÜRK-�� Genel Merkezi’ni 
ziyaret etti. Genel Ba�kan Mustafa Kumlu, Genel Mali Sekreter 
Ergün Atalay ve Genel Te�kilatland�rma Sekreteri Pevrul Kav-
lak ile görü�en Aksu çal��ma hayat�n�n sorunlar� hakk�nda bilgi 
ald�.

YEN� UZMAN YARDIMCILARI GÖREVE 
BA�LADI

Konfederasyonumuz bünyesinde çe�itli birimlerde görev-
lendirilmek üzere s�navla i�e al�nan uzman yard�mc�lar� 1 Eylül 
2009 günü görevlerine ba�lad�. Uzman yard�mc�lar� Güldane 
Karsl�o�lu, Güliz Seda Basmac�, Bar�� �yiayd�n, Gökhan Erol ve 
Güven Savul çe�itli fakültelerin çal��ma ekonomisi ve endüstri 
ili�kileri ile ekonomi bölümlerinden mezun. Arkada�lar�m�za 
aram�za ho� geldiniz diyor, görevlerinde ba�ar�lar diliyoruz.
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�ZM�R VAL�S�
�zmir Valisi M. Cahit K�raç 12 Temmuz 2009 günü TÜRK-

�� Genel Ba�kan� Mustafa Kumlu’yu ziyaret etti.

EMN�YET MÜDÜRÜ’NE KUTLAMA
Genel Ba�kan Mustafa Kumlu 12 A�ustos 2009 günü Anka-

ra Emniyet Müdürlü�ü’ne atanan Orhan Özdemir’i makam�nda 
ziyaret etti. Kumlu Özdemir’e ziyaretin an�s�na TÜRK-�� saati 
hediye etti.

KARAYALÇIN TÜRK-��’TE
Eski Ba�bakan Yard�mc�s� ve D��i�leri Bakan� Murat Ka-

rayalç�n 3 Eylül 2009 günü Genel Ba�kan Mustafa Kumlu’yu 
ziyaret etti. Karayalç�n ziyarette yürütülen bir proje hakk�nda 
Kumlu’dan destek istedi.

DYP’DEN Z�YARET
Yeni kurulan Do�ru Yol Partisi Genel Ba�kan� Av. Çetin 

Özaç�kgöz 8 Eylül 2009 günü TÜRK-�� Genel Ba�kan� Musta-
fa Kumlu’yu ziyaret etti. Ziyarette Partinin kurulu� çal��malar� 
hakk�nda bilgi verdi.

TÜRK-�� her y�l geleneksel 
olarak verdi�i iftar yemeklerinden 
birini 8 Eylül 2009 günü Keçiören 
Belediyesi Güçsüzler Yurdu’nda 
ya�ayan ya�l�lara verdi.

�ftar yeme�ine Keçiören Bele-
diyesi Güçsüzler Yurdu’nda ya�a-
yan 50 ki�i kat�ld�. Yemekte ayr�-
ca TÜRK-�� Genel Mali Sekreteri 
Ergün Atalay, Sa�l�k-�� Sendikas� 
Genel Ba�kan� Mustafa Ba�o�lu ve 
BASS Genel Ba�kan� Turgut Y�l-
maz yer ald�.

TÜRK-��’TEN YA�LILARA �FTAR
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1 Temmuz 2009

� Hükümet ile TÜRK-�� aras�nda, 
yakla��k 300 bin kamu i�çisini 
ilgilendiren toplu i� sözle�mesi 
görü�melerinde anla�ma sa�la-
namad�. Ba�bakan Recep Tayyip 
Erdo�an ile TÜRK-�� yönetimi 
aras�nda Ba�bakanl�k Merkez 
Bina’daki görü�me yakla��k bir 
saat sürdü. TÜRK-�� Ba�kan� 
Mustafa Kumlu, görü�menin 
ard�ndan yapt��� aç�klamada, 
“Maalesef, sözle�meleri ba��tla-
yamad�k” dedi. Kumlu, Ba�ba-
kan Erdo�an’�n, ücret zamm�yla 
ilgili, toplu sözle�melerin birin-
ci y�l�n�n ilk alt� ay� için yüzde 
3, ikinci alt� ay� için yüzde 4 ar-
t�� önerdi�ini bildirdi. Bunun, 
taleplerini kar��lamad���n� dile 
getiren Kumlu, kendilerinin 
birinci y�l için 2008’deki enflas-
yon oran� do�rultusunda zam 
istediklerini belirtti. Konfede-
rasyonun, eylem ve etkinliklere 
ba�layaca��n� bildiren Kumlu, 
üyelerinin, i� ç�k���nda 81 ilde, 
AK Parti örgütlerinin önünde 
bas�n aç�klamalar� yapaca��n� 
kaydetti. Kumlu, 7 Temmuz 
Sal� günü de üyelerinin sabah 
tüm i� yerlerinde “Bir saat çal��-
mama hakk�n�” kullanacaklar�-
n� söyledi.

� TÜRK-�� Genel Ba�kan� Mus-
tafa Kumlu, toplu sözle�me 
görü�melerinde anla�ma sa�la-
namamas� ile ilgili, “Top hükü-
mette, bizden ç�kt�” dedi. Ba�-
bakan Recep Tayyip Erdo�an 

ile Ba�bakanl�k Merkez Bina’da 
yapt�klar� görü�menin ard�n-
dan yapt��� aç�klamada, tüm 
çabalara ra�men toplu sözle�me 
görü�melerinin masada çözüm-
lenemedi�ini söyleyen Kumlu, 
Hükümetin, toplu sözle�mele-
rin birinci y�l� için yapt��� yüzde 
3 ve 4, ikinci y�l için 2,5 ve 2,5 
teklifler kabul edilemez dedi. 
Kumlu, enflasyonun alt�ndaki 
bir öneriye imza atmalar�n�n 
mümkün olamayaca��n� ifa-
de ettiklerini bildirdi. Gelinen 
noktada, yapt�klar� de�erlen-
dirmenin ard�ndan bir dizi ey-
lem ve etkinlik karar� ald�kla-
r�n� belirten Kumlu, Ba�kanlar 
Kurulu’nu ola�anüstü toplan-
t�ya ça��rarak, izleyecekleri ve 
yapacaklar� eylemleri belirleye-
ceklerini kaydetti. Toplu sözle�-
me görü�melerini masa ba��nda 
bitireceklerine inand�klar�n� 
dile getiren Kumlu, “Maalesef 
bu dü�üncemiz gerçekle�me-
di. Hay�rl� olsun” dedi. Kumlu, 
“Görü�meler bitti mi?” sorusu 
üzerine, “Say�n Ba�bakan ile bi-
tecekse bitti demektir” diye ko-
nu�tu. Grev uygulamalar�n�n ne 
zaman ba�layaca�� yönündeki 
soruya kar��l�k Kumlu, �u anda 
90 bin civar�nda i�çi için grev 
karar� al�nd���n�, 30 Temmuz 
itibariyle grev uygulamalar�n�n 
ba�lamas� gerekti�ini söyledi.

2 Temmuz 2009

� K�sa çal��ma süresinin 6 ay daha 
uzat�lmas�na ili�kin Bakanlar 
Kurulu karar�, Resmi Gazete’de 
yay�mland�.

 Bakanlar Kurulu karar�nda, 
4447 say�l� ��sizlik Sigortas� 
Kanunu’nun geçici 8’inci mad-
desinde belirtilen esaslar çerçe-

vesinde; 31 Aral�k 2009 tarihine 
kadar uzatma ba�vurusunda bu-
lunulmas�, bir önceki k�sa çal��-
ma uygulamas�n�n sona ermesi, 
k�sa çal��ma uygulamas� devam 
eden ve ayn� ki�ileri kapsayan 
uzatma talepleri hariç di�er ta-
lepler için yeni bir uygunluk 
tespiti yap�lmas� ko�ulu ile k�sa 
çal��ma süresinin 6 ay daha uza-
t�lmas�n�n kararla�t�r�ld��� belir-
tildi.

� TÜRK-�� Genel Ba�kan� Musta-
fa Kumlu, Devlet Bakan� Hayati 
Yaz�c� ile yapt�klar� görü�mede, 
kamu kesimi toplu sözle�me-
lerine yönelik yeni bir teklif 
sunulmad���n� söyledi. Bakan 
Yaz�c�, TÜRK-�� Genel Ba�kan� 
Kumlu ve Genel Mali Sekreter 
Ergün Atalay ile Ba�bakanl�k 
Merkez Bina’da bir süre görü�tü. 
Kumlu, görü�menin ard�ndan 
AA muhabirine yapt��� aç�kla-
mada, Yaz�c�’n�n görü�melerde 
gelinen noktay� de�erlendirmek 
üzere kendilerini davet etti�ini 
belirtti. Yaz�c�’n�n kendilerine 
“neden bu noktaya gelindi�ini” 
sordu�unu ifade eden Kumlu, 
“Taleplerimiz de�erlendirilirse 
bir mutabakata var�labilece�ini 
ifade ettik. Bir durum de�erlen-
dirmesi yapt�k. Yeni bir öneri 
yok. Dünkü noktaday�z” diye 
konu�tu.

� TÜRK-��’e ba�l� i�çiler, “toplu 
i� sözle�mesi görü�melerinde 
taleplerinin kabul edilmedi�i” 
gerekçesiyle AK Parti Genel 
Merkezi’ne yürüdü. Çal��ma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� 
önünde toplanan i�çiler, alk�� 
ve �sl�klarla, Hükümet’i protesto 
eden sloganlar atarak Eski�ehir 
yolundan yürüyü�e geçti. Yolu 
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zaman zaman trafi�e kapatan 
i�çiler, AK Parti Genel Merke-
zi önünde topland�. TÜRK-�� 
Genel Ba�kan� Mustafa Kum-
lu, i�çilere yapt��� konu�mada, 
“Sözle�menin masada bitirilme-
si için elimizden gelen gayreti 
sürdürece�iz. Efendili�imizi 
koruyaca��z. Ancak ensemiz-
de boza pi�irtmeyece�iz” dedi. 
TÜRK-�� Genel Te�kilatlan-
d�rma Sekreteri ve Türk Metal 
Sendikas� Genel Ba�kan� Pevrul 
Kavlak da “Krize kar�� duyars�z 
oldu�umuz dü�ünülemez. 2001 
krizinden bu ülkeyi daha çok 
çal��arak, daha uzun çal��arak 
ve daha verimli çal��arak ç�ka-
ran bizleriz. 2001 krizinden bu 
tarafa da geli�en ekonomiden 
pay alamayan, ücretleri enflas-
yona yenik dü�en, art�r�lan vergi 
ve sigorta primleri ile ücretleri 
ku�a çevrilen de bizleriz. Geli-

nen noktada TÜRK-�� talepleri-
ni daha yüksek sesle dile getire-
bilmek amac�yla bir dizi eylem 
karar� alm��t�r. Bugün burada 
bu eylemin birincisini gerçek-
le�tirmekteyiz. Eylemlerimiz 
uyar� niteli�indedir ve taleple-
rimiz kabul edilinceye kadar 
devam edecektir. Edilmezse de 
grev silah�m�z� kullanaca��m�z 
aç�kt�r.”

4 Temmuz 2009

� Sigortal� i�sizler ile Türkiye �� 
Kurumuna kay�tl� di�er i�sizlere 
yönelik planlama ve ara�t�rma 
çal��malar� kapsam�nda harca-
nacak giderlerin y�ll�k miktar�, 
i�sizlik sigortas� fonuna aktar�-
lan devlet pay�n�n yüzde 50’sine 
ç�kar�ld�. Bakanlar Kurulunun 
konuya ili�kin karar�, Resmi 
Gazete’de yay�mland�. Kararla, 
sigortal� i�sizler ile Türkiye �� 

Kurumuna kay�tl� di�er i�sizlere 
yönelik i� bulma, dan��manl�k 
hizmetleri, mesleki e�itim, i� 
gücü uyum ve toplum yarar�na 
çal��ma hizmetleri ile i� gücü pi-
yasas� ara�t�rma ve planlama ça-
l��malar� kapsam�nda yap�lacak 
giderlerin y�ll�k miktar�, 2009 
ve 2010 y�llar� için i�sizlik sigor-
tas� primi olarak bir önceki y�l 
içinde ��sizlik Sigortas� Fonu’na 
aktar�lan devlet pay�n�n yüzde 
50’sine ç�kar�ld�.

� ��çi ve Ba�-Kur emekli ayl�kla-
r�na 6 ayl�k enflasyon do�rul-
tusunda bu ay yüzde 1,83 zam 
yap�lacak. Zamla birlikte en dü-
�ük i�çi emeklisi ayl��� yakla��k 
11 TL art��la 632 TL, en dü�ük 
Ba�-Kur emekli ayl��� yakla-
��k 5 TL art��la 310 TL olacak. 
Y�l�n ilk yar�s�ndaki enflasyon 
oran�n�n aç�klanmas�yla i�çi ve 
Ba�-Kur emeklilerinin ayl�kla-
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r�na bu ay yap�lacak zam oran� 
da belli oldu. Buna göre, i�çi ve 
Ba�-Kur emekli ayl�klar�na, y�l�n 
ilk yar�s�nda ortaya ç�kan yüz-
de 1,83’lük enflasyon oran�nda 
zam yap�lacak. Art��la birlikte 
en dü�ük i�çi emeklisi ayl��� 
11,36 TL art��la 621,24 TL’den 
632,60 TL’ye yükselecek. Ba�-
Kur emeklilerinde ise en dü�ük 
ayl�k 5,57 TL’lik art��la 304,79 
TL’den 310,36 TL’ye ç�kacak.

6 Temmuz 2009

� TÜRK-�� Genel Ba�kan� Musta-
fa Kumlu, maksatlar�n�n “grev, 
ülkeyi s�k�nt�ya sokmak, eylem 
olmad���n�” ifade ederek, “Top-
lu i� sözle�mesinin yine masada 
bitirilmesine aç���z” dedi. Ba�-
bakan Recep Tayyip Erdo�an’�n 
toplu i� görü�meleri sürecinde-
ki “greve gitme” konusunda-
ki sözlerini an�msatan Kumlu, 
“Müzakereler devam ederken 
biz elimizden gelen gayreti, ça-
bay� masada bitirmek üzere göz-
den geçirip de�erlendirirken, 
zannediyorum bir yanl�� bilgi-
lendirmeden dolay� �ans�z bir 
aç�klama yapt�lar. ‘Buyursunlar 
gitsinler greve’ diyerek... Bizim 
maksad�m�z grev, ülkeyi s�k�n-
t�ya sokmak, eylem de�il. Bizim 
maksad�m�z masa ba��nda bitir-
mek ama bitmiyorsa oturup te�-
kilatlar�mla neden bitmedi�inin 
sebeplerini ara�t�r�p karar�m�z� 
vermek” diye konu�tu.

� TÜRK-�� taraf�ndan haz�rlanan 
raporda, “çal��anlar� enflasyona 
ezdirmedik” söyleminin, asga-
ri ücret örne�inde görüldü�ü 
gibi do�ru olmad��� savunuldu. 
Raporda, “Ekonomide ya�anan 
kriz gerekçe edilerek ba�ta çal�-
�anlar olmak üzere tüm dar ve 
sabit gelirli kesimlerin gelirleri 
yine geriletilmek istenmekte-
dir” denildi.

7 Temmuz 2009

� TÜRK-��’e ba�l� sendikalara 
üye i�çiler 1 saatlik “Çal��ma-
ma Hakk�n� Kullanma” eylemi 
gerçekle�tirdi. Kamu toplu i� 
sözle�mesi görü�melerinin an-
la�mazl�kla sonuçlanmas� üzeri-
ne, TÜRK-��’in ald��� 1 saatlik, 
“Çal��mama Hakk�n� Kullan-
ma” eylemi kamu i� yerlerinde 
uyguland�. Sabah saatlerinde i� 
yerlerine giden i�çiler, mesaiye 
ba�lamad�. �� yerleri önünde 
aç�klamalar yap�larak, talepleri 
içeren sloganlar at�ld�. Eylem-
lerde, konfederasyonun talep-
lerinin kabul edilmemesi nede-
niyle hükümet protesto edildi. 
Eylemin Ankara aya��nda i�çi-
ler, TEDA� Genel Müdürlü�ü 
önünde topland�. ��çiler burada, 
“��, ekmek yoksa bar�� da yok”, 
“Hükümet �a��rma, sabr�m�-
z� ta��rma”, “Vur, vur inlesin, 
hükümet dinlesin” �eklinde 
sloganlar att�. Konu�mas�nda, 
“ekmek mücadelesinde kendile-
rine destek veren i�çi ve memur 
konfederasyonlar�na te�ekkür 
eden TÜRK-�� Genel Ba�kan� 
Mustafa Kumlu, “Evet, bu mü-
cadele ekmek mücadelesidir. 
Yani eve giren paran�n, sofraya 
konan yeme�in mücadelesidir. 
Çocuklar�m�z� okula göndere-
bilmenin, hastalar�m�za ilaç ala-
bilmenin, ev kiras� ödeyebilme-
nin, gaz alabilmenin, elektrik, 
su faturalar�n� ödeyebilmenin 
mücadelesidir” dedi.

� 2009 y�l�nda süresi biten ve 
300 bin i�çiyi ilgilendiren kamu 
toplu i� sözle�meleriyle ilgili 
olarak TÜRK-��/Hükümet ara-
s�nda sürdürülen görü�meler 
anla�mayla sonuçland�. Buna 
göre, 2009’un ilk 6 ay�nda yüz-
de 3, 2009’un ikinci 6 ay�nda 
yüzde 4,5 art�� yap�lacak. 1100 

TL’nin alt�ndaki ücretlere 1100 
TL’yi a�mamak kayd�yla 60 
TL zam iyile�tirme öngörüldü. 
2010 y�l�nda ise birinci yar�y�l 
için yüzde 2,5, ikinci yar�y�l 
için de yüzde 2,5 zam yap�laca-
��n� bildirildi. Enflasyon oran�-
n�n belirtilen zam oranlar�n�n 
üzerinde olmas� halinde arada-
ki fark oran� kadar ayr�ca zam 
yap�lacak.

8 Temmuz 2009

� Türkiye ��çi Emeklileri Derne�i 
(T�ED), i�çi ve Ba�-Kur emekli-
lerine y�l�n ikinci yar�s� için yüz-
de 1,83 zam yap�laca��n�n belli 
olmas�n�n ard�ndan Ba�bakan 
Recep Tayyip Erdo�an’a mek-
tup gönderdi. T�ED ad�na Genel 
Ba�kan Kaz�m Ergün imzas� ile 
Ba�bakan Erdo�an’a gönderi-
len mektupta, ülkeyi etkileyen 
ekonomik krizin faturas�n� en 
a��r �ekilde ödeyen kesimlerin 
ba��nda, geçinmekte zorlan�r-
ken i�ini kaybeden çocuklar�na 
da bakmak durumunda kalan 
emekliler ile onlar�n dul ve ye-
timlerinin geldi�i ifade edildi.

9 Temmuz 2009

� TÜRK-�� Genel Ba�kan� Mus-
tafa Kumlu, Cumhurba�kan� 
Abdullah Gül’ün 5920 say�l� 
Kanunu, özel istihdam bürola-
r�n�n kurulmas�na ili�kin hük-
münün bir kez daha görülmesi 
için TBMM’ye iade etmesinin 
“memnuniyet” verici oldu�unu 
bildirdi.

17 Temmuz 2009

� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl���n�n verilerine göre, son 
alt� ayda sendikal� i�çi say�s� 
yüzde 0,9 oran�nda artt�. Kay�t-
l� 5 milyon 398 bin 296 i�çinin 
yüzde 59,88’i sendikalara üye 
bulunuyor. Bakanl���n, i� kolla-
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r�ndaki i�çi say�lar� ve sendika-
lar�n üye say�lar�na ili�kin tebli-
�i, Resmi Gazete’de yay�nland�. 
Tebli�e göre, kay�tl� 5 milyon 
398 bin 296 i�çiden 3 milyon 
232 bin 679’u (yüzde 59,88) 
sendikalara üye durumda. Sen-
dikal� i�çi oran� en son yay�m-
lanan Ocak 2009 istatistiklerine 
göre yüzde 0,9 artt�. Ocak 2009 
rakamlar�na göre, 5 milyon 434 
bin 433 olan kay�tl� i�çi say�s� 
ise 36 bin 137 azald�. TÜRK-��’e 
ba�l� 33, D�SK’e ba�l� 8, Hak-
��’e ba�l� 7 ve ba��ms�z 3 sen-
dika, Toplu �� Sözle�mesi, Grev 
ve Lokavt Kanunu’nun arad��� 
ço�unlu�u sa�layarak toplu i� 
sözle�mesi yapabilme hakk� ka-
zand�.

18.07.2009

� Türkiye Gazeteciler Sendika-
s� (TGS), ATV ile Sabah gazete 

ve dergi gruplar�n�n ba�l� ol-
du�u Turkuvaz i�letmesine ait 
�stanbul’da Balmumcu ve Sefa-
köy, Ankara’da ise Balgat i� yer-
lerinde 13 �ubat 2009 tarihinde 
ba�layan grevin, 154. gününde 
�stanbul 2. �� Mahkemesi’nin ka-
rar�yla durduruldu�unu bildir-
di. TGS Yönetim Kurulu’ndan 
yap�lan aç�klamada, mahkeme-
nin durdurma karar�n�n sade-
ce �stanbul ve Ankara’daki 3 i� 
yerini kapsad���, di�er 6 ildeki 
i� yerlerinde devam eden grevi 
etkilemedi�i vurguland�.

21 Temmuz 2009

� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl���, “�u an için k�dem taz-
minat� fonu kurulmas�na yöne-
lik bir kanun tasla�� çal��mas� 
bulunmad���n�” bildirdi. Bakan-
l�ktan yap�lan yaz�l� aç�klamada, 
bugün baz� bas�n yay�n organla-

r�nda Çal��ma ve Sosyal Güven-
lik Bakanl���nca “K�dem Tazmi-
nat� Fonu Tasla��” haz�rlanarak, 
görü� almak için bakanl�klara 
gönderildi�i yönünde haberler 
yer ald��� belirtildi. Haberin, 
bir milletvekilinin soru öner-
gesine verilen cevaptan al�nd��� 
kaydedilen aç�klamada, “Ba-
kanl���m�zca verilen cevapta, 
K�dem Tazminat�yla ilgili 2004 
y�l�nda yap�lan çal��malar�n 
anlat�lm��t�r. K�dem tazminat� 
konusu son olarak ‘Üçlü Dan��-
ma Kurulu’nda, sosyal taraflarla 
de�erlendirilmi�tir. �u an için 
K�dem Tazminat� Fonu kurul-
mas�na ili�kin bir kanun tasla-
�� çal��mas� bulunmamaktad�r” 
denildi.

29 Temmuz 2009

� Çal��ma ve sosyal Güvenlik 
Bakan� Ömer Dinçer, i�çi ve 
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i�veren konfederasyonlar�-
n�n temsilcilerinin kat�l�m�yla 
Çal��ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl���’nda gerçekle�tirilen 
Üçlü Dan��ma Kurulu top-
lant�s�ndan sonra gazetecilere 
aç�klamalarda bulundu. 2821 
ve 2822 say�l� Kanunlarla ilgi-
li olarak “ILO taraf�ndan ken-
dilerine yöneltilen ele�tiriler 
oldu�unu” ifade eden Dinçer, 
çal��malar�n teknik heyetler dü-
zeyinde devam edece�ini ve bir 
sonraki toplant�n�n 2 Eylül’de 
yap�laca��n� söyledi.

31 Temmuz 2009

� Türkiye ��çi Emeklileri Derne�i 
(T�ED), Cumhurba�kan� Ab-
dullah Gül’den, i�çi ve Ba�-Kur 
emeklileri ile memur emeklile-
rinin gelir ve ayl�klar�na yap�lan 
art��larda e�itli�in sa�lanmas� 
için destek istedi. T�ED Genel 
Ba�kan� Kaz�m Ergün ve Genel 
Ba�kan Yard�mc�s� Gazi Ayk�r� 
imzas�yla Cumhurba�kan� Gül’e 
gönderilen mektupta, uzun y�l-
lar prim-vergi ödeyerek çal��an 
ve ya�l�l�k ayl���na hak kazanan 
kesimlerin en büyük grubu olan 
i�çi emeklilerinin gelir ve ayl�k-
lar�ndaki yetersizliklere bir tür-
lü çözüm bulunamad��� ifade 
edildi.

9 A�ustos 2009

� TÜRK-�� Genel Ba�kan� Mus-
tafa Kumlu, “kamu kesiminde 
olu�turulmu� iftihar edilebile-
cek tek fonun ��sizlik Sigortas� 
Fonu oldu�unu” ifade ederek, 
“Fondaki para büyüdükçe i�ve-
renler ve hükümet fona göz di-
ker hale gelmi�tir. Fondaki para 
i�çinin paras�d�r” dedi. Kumlu, 
yapt��� aç�klamada, 2008 y�l�n-
da 5763 say�l� Kanun ile Hükü-
met, fondan 1 milyar 300 mil-
yon TL’yi hazineye aktard���na, 

ayr�ca 2009-2012 y�llar�nda fon 
taraf�ndan tahsil edilecek nema 
gelirlerinin dörtte birini de büt-
çeye gelir olarak öngörüldü�ü-
nü ele�tirerek, 5921 say�l� Ka-
nun ile 2009 ve 2010 y�llar�nda 
fonun nema gelirlerinin dörtte 
üçünü bütçeye aktar�lmas� ile 
fonun ilkelerine ayk�r� düzenle-
meler yap�ld���na dikkat çekti.

13 A�ustos 2009

� Türkiye Kamu-Sen, toplu görü�-
meler öncesi ek ödemelerin 110 
TL art�r�lmas�n�, tüm kamu gö-
revlilerine net 200 TL seyyanen 
zam yap�lmas�n� ve toplu görü�-
me priminin 50 TL’ye ç�kar�l-
mas�n� talep etti. Konfederasyon 
Genel Ba�kan� Bircan Aky�ld�z, 
ba�l� sendikalar�n genel ba�kan-
lar�yla Türkiye Kamu-Sen Genel 
Merkezi’nde düzenledi�i bas�n 
toplant�s�nda, toplu görü�mele-
re ili�kin taleplerini �öyle aç�k-
lad�: Mali haklar konusundaki 
talebimiz, ek ödeme oranlar�na 
21 puan eklenmek suretiyle eski 
ad� denge tazminat� olan ek öde-
melerin 110 TL art�r�lmas�, tüm 
kamu görevlilerinin maa�lar�na 
200 TL net seyyanen zam yap�l-
mas� ve sendika üyesi kamu gö-
revlilerine ödenen 10 TL toplu 
görü�me priminin 50 TL’ye ç�-
kar�lmas�d�r.” Aky�ld�z, Türkiye 
Kamu-Sen’in 2010’da kamu gö-
revlilerine uygulanacak zam ve 
tazminatlar konusundaki mali 
talebinin ek ödeme almayan, 
sendika üyesi olmayan bir me-
mur için 200 TL, sendikal� me-
murlar için 240 TL oldu�unu 
bildirdi.

15 A�ustos 2009

� Kamu görevlilerinin mali ve 
sosyal haklar�n�n belirlenece�i 
toplu görü�meler, Devlet Ba-
kan� Hayati Yaz�c� ile memur 

konfederasyonlar�n�n genel 
ba�kanlar�n�n kat�ld��� oturum 
ile ba�lad�.

19 A�ustos 2009

� Kamu ��veren Kurulu ile memur 
sendikalar� aras�nda yürütülen 
toplu görü�melerin 2. turu ba�-
lad�. Devlet Bakan� Hayati Ya-
z�c� ba�kanl���nda, Ba�bakanl�k 
Merkez Bina’da gerçekle�tirilen 
toplant�ya, Kamu ��veren Kuru-
lu üyeleri, Türkiye Kamu-Sen 
ve Memur-Sen heyetleri kat�l�-
yor. KESK ise “grevli toplu söz-
le�me hakk�n�n konu�ulmad��� 
müzakerelere” kat�lmayaca�� 
aç�klamas�n�n ard�ndan 2. tur 
görü�melerinde yer alm�yor.

20 A�ustos 2009

� Kamu ��veren Kurulu ile me-
mur sendikalar� aras�ndaki top-
lu görü�melerin 3. turu ba�lad�. 
Devlet Bakan� Hayati Yaz�c� ba�-
kanl���nda Ba�bakanl�k Merkez 
Bina’da gerçekle�tirilen toplan-
t�da 11 hizmet kolundaki so-
runlar ele al�nacak.

21 A�ustos 2009

� Kamu ��veren Sendikalar� ile 
memur sendikalar� aras�nda 
yürütülen görü�melerden so-
nuç al�namad�. Konfederasyon 
temsilcileri, bu yakla��m ile uz-
la�man�n sa�lanamayaca��n� be-
lirterek, durum de�erlendirmesi 
yapacaklar�n� söyledi.

26 A�ustos 2009

� TÜRK-��’in verilerine göre, 
Ekim 2008-Temmuz 2009 dö-
nemindeki 10 ayda, “ekonomik 
kriz gerekçesiyle” konfederas-
yona ba�l� sendikalara üye 40 
bin 755 i�çi i�ten ç�kar�ld�, 44 
bin 340 i�çi de ücretsiz izne 
ç�kar�ld�. TÜRK-��’in, ekono-
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mik krizin i�çilere yans�mas�n� 
izlemek amac�yla olu�turdu�u 
“Emek Masas�”, ekonomik kri-
zin ülkeye etkilerinin ortaya 
ç�kt��� Ekim 2008’den, geçen 
aya kadar ya�anan geli�meleri 
de�erlendiren bir raporu yay�n-
land�.

� Memur-Sen Genel Ba�kan� Ah-
met Gündo�du, Merkez Banka-
s�n�n 2010 y�l�na yönelik enf-
lasyon hedefinin ortalama 5.3 
oldu�una i�aret ederek buna 
kar��l�k Kamu ��veren Kurulu-
nun sundu�u 2 art� 2’lik teklifin 
enflasyon hedefinin bile gerisin-
de kald���n� söyledi.

28 A�ustos 2009

� Hükümet ile memur sendikalar� 
konfederasyonlar� aras�nda yü-
rütülen toplu görü�melerde an-
la�ma sa�lanamad��� ve taraflar 
aras�nda uyu�mazl�k tutana�� 

imzalanaca�� ö�renildi. Konfe-
derasyon yetkililerinden al�nan 
bilgiye göre hükümetin gelecek 
y�l memur maa�lar�na yüzde 
2,5 art� 2,5 oran�ndaki teklifi 
memur konfederasyonlar�nca 
kabul edilmedi. Taraflar�n mali 
konular d���ndaki uzla�ma mad-
delerinin yer alaca�� uyu�mazl�k 
tutana�� imzalanaca�� bildirildi.

29 A�ustos 2009

� KESK Genel Ba�kan� Sami Ev-
ren, “Toplu görü�me sürecinin 
hakl�l�klar�n� bir kez daha or-
taya koydu�unu, toplu görü�-
melerin tam bir fiyaskoya dö-
nü�tü�ünü” ileri sürdü. Toplu 
görü�me sürecini protesto eden 
KESK üyeleri, grevli toplu i� 
sözle�mesi talebini dile getiren 
pankartlar ta��y�p slogan atarak 
Mithatpa�a Köprüsü’nden Yük-
sel Caddesi’ne kadar yürüdü. 

Burada grup ad�na aç�klama ya-
pan Evren, toplu görü�melerin 
sohbet toplant�lar� olarak geç-
ti�ini, toplu i� sözle�mesi gün-
demli oturumun 2004 mutaba-
kat metninde verilen sözlerin 
gerisine dü�tü�ünü savundu.

� Hükümetin memur maa�lar�-
na gelecek y�l yüzde 2,5 art� 
2,5 zam yap�lmas� teklifiyle en 
dü�ük memur maa�� 1 Ocak 
2010’da 25,47 lira artarak 
1044,29 liraya ula�acak. Türki-
ye Kamu-Sen AR-GE Merkezi, 
hükümetin gelecek y�l memur 
maa�lar� için sundu�u zam tek-
lifinin maa�lara yans�mas� ko-
nusunda sosyal yard�mlar�n d�-
�ar�da tutuldu�u bir hesaplama 
yapt�. Buna göre, yüzde 2,5’lik 
zam teklifiyle memur maa�lar� 1 
Ocak 2010’da itibaren y�l�n ilk 
yar�s� için 25,47 ile 115,26 lira 
aras�nda artacak.
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Dünya Gençlik Günü: 
Ye�il (çevreci) �stihdam 
- Mücadelemiz ve 
Gelece�imizdir

Birle�mi� Milletler Genel Kurulu-
nun da beyan etti�i üzere 12 A�ustos 
2009 ‘Sürdürülebilirlik mücadelemiz 
ve gelece�imizdir’ temas� alt�nda, 
Dünya Gençlik Günü olarak kutland�. 

Söz konusu günde Uluslararas� 
Sendikalar Konfederasyonu ITUC ve 
Gençlik Komitesi günümüz gençleri-
nin sürdürülebilir ve insan onuruna 
yak���r i�ler için mücadele etmesinden 
ötürü, iklim de�i�ikli�i ve ye�il (çev-
reci) istihdam konular�na daha fazla 
ehemmiyet gösterme karar� ald�. 

Bilindi�i üzere iklim de�i�ikli�i 
insanl���n yüzle�ti�i en temel çevre-
sel sorun. �klim de�i�ikli�i sonucun-
da kurakl�k, su bask�nlar�, s�cak ve 
so�uk dalgalanmalar gibi ola�and��� 
hava olaylar� meydana geliyor. �k-
lim de�i�ikli�i, çölle�me ve erozyon 
sürecini ciddi anlamda h�zland�rd��� 
kadar, çevresel sistemde geri çevri-
lemez bir tak�m de�i�ikliklere neden 
oluyor ve biyolojik çe�itlili�in kaybe-
dilmesine yol aç�yor. �klim de�i�ikli-
�inin g�da ve su kaynaklar�, bula��c� 
hastal�klar üretim ve tüketim süreci 
üzerindeki etkileri genç insanlar�n 
ya�amlar�n� da do�rudan etki ediyor. 
Öte yandan iklim de�i�ikli�i yine 
istihdam� etkiledi�inden, zaten di-
�erlerine göre daha fazla risk alt�nda 
bulunan gençler bundan daha fazla 
zarar görüyor. 

�klim sorunun ciddile�mesi tüm 
dünyay� do�rudan etkiliyor ancak 
söz konusu etki ilk darbesini en sa-
vunmas�z ve en yoksul olana vuru-
yor. Gezegenimiz gelecek nesiller 
için ya�anmas� daha güç bir yer hali-
ne dönü�üyor. 

Nesiller aras� dayan��ma iklim de-
�i�ikli�i sorununu çözmede anahtar 
rol oynuyor. Günümüzde iklim de�i-
�ikli�inin bizlere ödetti�i bedellerin 
adaletsiz bir biçimde da��t�lmas� yine 
en savunmas�z� vuracak, hali haz�rda 
içinde bulunduklar� kritik durumun 
daha da ciddile�mesine yol açacak. 
Bugün kar��la�t���m�z de�i�iklikler-
den ders almadan dü�ük karbon sa-
l�n�m�na sahip bir ekonomiye do�ru 
gidemezsek, yar�na ili�kin geçim 
beklentilerimiz ve umudumuz yok 
olacak. 

Genç sendikac�lar daha adil, in-
san haklar� ve de sendikal haklara 
sayg� gösteren çevreye daha duyarl� 
bir toplumun olu�mas� için gerekli 
çözümün bir parças� olmak istiyor-
lar. Gençler gerek dayan��ma gerekse 
de gelecekteki ihtiyaçlar�m�z�n bu-
günden koruma alt�na al�nmas�n�n 
arzusu içerisindeler. 

Dü�ük karbon sal�n�ml� ekono-
miye geçi� süreci içerisinde zay�f ve 
savunmas�z olanlara destek verilmesi 
ayn� zamanda da yeni birtak�m is-
tihdam olanaklar�na imkân verecek 
sürdürülebilir ve ye�il bir ekonomi-
nin olu�turulmas� konusuna dikkat 
çekiyorlar. 

OECD ve TUAC: Emeklilik 
ayl�klar�n�n güvence alt�na 
al�nmas�, küresel iyile�menin 
merkezindedir

Ekonomik Kalk�nma ve ��birli�i 
Örgütü OECD ve Sendika �sti�are 
Komitesi TUAC küresel iyile�menin 
merkezine emekli ayl�klar�n�n gü-
vence alt�na al�nmas� ö�esini koydu. 

Sendika �sti�are Komitesi 
TUAC’�n OECD bünyesinde düzenle-
di�i emekli ayl�klar� konulu toplant�-
da OECD ülkelerinden sendika yöne-
ticileri emeklilik güvencesi ve insan 
onuruna yak���r, adil ve tahmin edi-
lebilir emekli ayl�klar�n�n ekonomik 
iyile�me planlar�n�n tam merkezine 
konulmas� gerekti�ini ifade ettiler.

OECD’nin etkin bir emeklilik sis-

teminin sosyal aç�dan bir gereklilik 
olmas�n�n yan� s�ra ekonomik krize 
kar�� verilmesi gereken bir cevap ol-
du�unu ifade etmesi ebetteki güven 
tazeleyici bir durum. 

TUAC’�n toplant�ya davet etti�i 
OECD temsilcileri emeklilik sistemi-
nin zay�flamas�n�n ekonomik krize 
kar�� verilecek hassas bir cevap ol-
mayaca��n� ifade ettiler. OECD ulu-
sal emeklilik sistemlerinin içinde bu-
lundu�umuz ekonomik istikrars�zl�k 
döneminde kesintiye u�rat�lmas�n�n 
dengeleri daha da bozaca��n� belirt-
ti. Özellikle �u an do�an neslin ge-
lecekte yüksek oranda emekli insan� 
temsil edece�i dü�ünüldü�ünde bu 
insanlar�n hepsinin emeklili�i tehli-
ke alt�na girmekte. OECD yetkilile-
ri e�er sa�lam bir emeklilik sistemi 
olu�turulmaz ise yoksullu�un geni� 
ölçekte yay�lmas�ndan endi�e ettikle-
rini belirttiler. 

Havaalan� güvenlik 
görevlileri toplu pazarl�k 
haklar�na bir ad�m daha 
yakla�t�

Havaalan� güvenlik görevlileri-
ni örgütleyen Amerikan sendikala-
r� kendilerine toplu pazarl�k hakk� 
verecek olan yasan�n geli�ini kut-
luyorlar. Bagaj güvenlik görevlileri 
ile ta��mac�l�k sektöründeki di�er 
güvenlik yetkililerinin sendika üye-
si olma haklar� zaten vard�. Birço�u 
da ya Amerikan Devlet Memurlar� 
Federasyonu’na (AFGE) ya da Ha-
zine Çal��anlar� Sendikas�’na üyeler. 
Ancak �imdiye dek söz konusu sen-
dikalar�n üyeleri ad�na toplu pazar-
l�k yapma haklar� yoktu. Konuyla 
ilgili yasa tasla�� Anayurt Güvenli�i 
Komisyonu’ndan ba�ar�yla geçti ve 
�imdi de Parlamento ile Hükümet 
Reform Komisyonu’nun gözetimine 
sunuldu. Sonuçta yasa daha tarihi 
belli olmamas�na ra�men Mecliste 
onaylanarak yürürlü�e girecek. 

Ba�kan Obama konuya ili�kin 
AFGE’ye yazd��� mektupta, ta��ma-
c�l�k sektörü güvenlik elemanlar�n�n 
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toplu pazarl�k hakk� elde etmeleri 
ve i�yeri güvenli�ine ili�kin haklara 
kavu�malar�n�n kendi yönetimi için 
bir öncelik oldu�unu belirtti. Ta��-
mac�l�k sektörü güvenlik elemanla-
r�n�n adil olmayan kurallar alt�nda 
çal��t�r�lmas� ve i�yeri güvenli�inden 
yoksun b�rak�lmalar�n�n bu ki�ilerin 
i�lerini yapmalar�n� güçle�tirdi�ini 
ifade etti. 

Söz konusu yasa tasla�� ta��ma-
c�l�k sektörü güvenlik elemanlar�na 
toplu pazarl�k hakk� tan�rken ayn� 
zamanda performansa dayal� ücret 
sistemini de ortadan kald�r�yor. Bu 
sayede çal��anlar Federal Hükümetin 
büyük bölümünde uygulanan genel 
tarife sistemi üzerinden ücretlendiri-
lecekler. 

Amerika Birle�ik 
Devletleri’nde sa�l�k reformu

Ba�kan Obama 1 Temmuz’da Vir-
ginia eyaletinde yapt��� toplant�da 
sa�l�k reformunu aç�klad�. Obama 
mevcut Amerikan sa�l�k sisteminin 
çürüdü�ünü ve art�k savunulma-
s� imkâns�z bir hal ald���n� söyledi. 
Obama sa�l�k sigortas� primlerinin 
son 9 y�lda ücretlerden 3 kat daha 
h�zl� artt���n� ifade etti. Her ne ka-
dar reform masraf� yüksek olsa da, 
bu alanda bir faaliyet yapmaman�n 
bedeli çok daha a��r olaca��n� vurgu-
layan Ba�kan Obama, e�er �imdi bir 
�ey yap�lmazsa, gelecek on y�l içeri-
sinde kazan�lan her 5 dolar�n 1 do-
lar�n�n sa�l�k harcamalar�na gidece�i 
uyar�s�n� yapt�. �u an sa�l�k sigortas� 
bulunanlar bile hali haz�rda tazmin 
edilmemi� bak�ma ait ekstra prim 
ödemesi yap�yorlar. 

Obama bu konuda halen primleri 
i�veren taraf�ndan ödenen özel sa�-
l�k sigortas�ndan yararlanan ki�ilerin 
bundan yararlanmaya devam etme-
leri için ortak bir çözüm önerisinde 
bulundu. Obama ayr�ca herkesin 
yararlanabilece�i, ula��labilir temel 
düzeyli bir sa�l�k bak�m paketinin 
olu�turulmas� teklifinde bulunacak. 
Çözümü bedeli elbette ki a��r an-
cak daha ak�lc� bir harcama ve sa�-

l�k sorunlar�n�n daha etkin biçimde 
önlenmesi tasarruf etmenin yan� s�ra 
reformun finanse edilmesine katk� 
sa�layacak. Düzenli check-up hizme-
ti vermek vergi mükellefinin zaten 
ödemekle yükümlü oldu�u acil ser-
vis giderlerinden daha dü�ük olacak. 

Avustralya’daki sendikalar 
yerel konseylere su 
tesislerine eri�imi 
kolayla�t�rmalar� ça�r�s�nda 
bulundu

Kamu Hizmetleri Enternas-
yonali’ne üye Avustralya Hizmet Sen-
dikas� (ASU) ülke genelindeki yerel 
konseylere mevcut su kaynaklar�na 
kamu eri�imini kolayla�t�rmalar� ko-
nusunda ça�r�da bulundu. Böylelikle 
halk�n �i�elenmi� suya daha az ba-
��ml� olmas� sa�lanacak. 

Perakende sat��lar arac�l���yla 
sa�lanan su tedariki plastik �i�elerin 
üretimi ve nakliyesi neticesinde do-
�aya zarar vermekle kalm�yor ayn� 
zamanda �i�elemenin yap�ld��� bölge 
halk�na da zarar veriyor. 

ASU’dan yap�lan aç�klamada �i�e-
lenmi� suyun nakliyesine ücret öde-
menin bir anlam� olmad���, üstüne 
üstlük bu tür sular�n marka ibaresi 
yüzünden plastik üretimi neticesinde 
karbon sal�n�m�n� art�rarak çevreye 
zarar verdi�i ifade ediliyor. Plastik 
su �i�eleri Avustralya’da önemli de-
recede kayg� uyand�r�yor. Bunun 
nedeni sadece çevreye verdikleri za-
rar de�il, yüksek standartl� yerel su-
lardan faydalanmay� engellemeleri. 
Avustralya’daki yerel sular yine yerel 
yönetimler, devlet yönetimi ya da 
devlet iktisadi te�ekkülleri taraf�ndan 
tedarik edilmek suretiyle do�rudan 
bir kamu hizmeti olarak halk�n kul-
lan�m�na sunuluyor. Plastik �i�eleri 
yenmek için yerel hükümet konsey-
leri al��veri� merkezleri, kamuya aç�k 
tesisler ve parklara su kaynaklar� 
kurmak suretiyle halk�n yerel sular-
dan ücretsiz olarak faydalanmalar�n� 
sa�l�yorlar. 

Guatemala’da i�levsiz 
bir i�gücü adaleti hüküm 
sürüyor

ITUC’a üye Guatemala’daki sendi-
kalar ülkedeki adalet sistemi ve buna 
ba�l� olarak i� kanunlar�nda yolsuz-
luk ve dokunulmazl�klar�n oldu�u, 
sistemin özerk bir biçimde i�lemedi�i 
gibi ciddi iddialarda bulundular.

Geçti�imiz �ubat ay�nda 
Guatemala’y� ziyaret eden ILO heyeti 
de ülkede mevcut adalet sistemi ve 
hükümetin ba��ms�z hareket etme-
di�ine dair birtak�m belirtiler tespit 
ettiklerini dile getirmi�, bu konudaki 
endi�elerini ifade etmi�lerdi. Ülke-
deki en büyük sendika federasyon-
lar�ndan biri olan MSICG bir süredir 
gerek ulusal gerekse de uluslararas� 
düzeyde mevcut adalet sistemi ve ka-
nunlar�n i�levsizli�ine ili�kin �ikâyet-
lerde bulunmaktayd�. 

ITUC’a gelen �ikayetler aras�nda 
hâkimler ile sulh hakimlerinin ver-
dikleri kararlar aras�nda bir uyum 
bulunmad���, söz konusu kararlar�n 
uluslararas� kanun ve sözle�meler ile 
ba�da�mad���, ücret anla�mazl�klar�-
na ili�kin yarg�lama usullerinde 23 
y�la kadar varan gerekçesiz bir tak�m 
gecikmeler oldu�u, ister örgütlenme 
hakk�ndan istifade etsinler, isterse de 
haklar�n� talep etsinler üzerinde i�-
çilerin isimleri yaz�l� tehdit listeleri-
nin yasal birtak�m yap�lar taraf�ndan 
tanzim edildi�i ve da��t�ld���, yasal 
makamlar�n endüstri ili�kilerine ait 
davalara pasif yakla�malar� neticesin-
de bu davalar�n genel anlamda ba�a-
r�s�zl�kla sonuçland��� gibi ba�l�klar 
mevcut. 

ITUC Guatemala Hükümetin-
den yarg� sistemini temizlemesi için 
acil olarak toplu biçimde harekete 
geçmesini istedi. ITUC’den konu 
hakk�nda yap�lan uyar�da, bir ülke-
nin güvenilir ve de sa�lam bir ada-
let sistemi olmadan i�leyebilmesinin 
mümkün olmad���, i� kanunlar�na, 
özellikle de örgütlenme özgürlü�üne 
sayg� duyman�n hayati önem ta��d��� 
ifade edildi.
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��Ç�N�N K�TAPLI�I

Prof. Dr. Alpaslan I��kl�, akademik ya�ama girdi�i 1961 
y�l�ndan bu yana, emekten ve emekçiden yana olan tavr�yla 
özellikle sendikal camiada yak�ndan tan�n�yor. Ya�am�n�n çok 
önemli bir k�sm�n� sendikal alanda yapt��� çal��malar ve verdi-
�i e�itimlerle geçiren I��kl�, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 
geçti�imiz y�l emekli oldu. Üyesi oldu�u Mülkiyeliler Birli�i 
Vakf�, I��kl� için bir “Arma�an Kitap” haz�rlatt�. Ö�rencileri 
Hasan Tahsin Benli, Y�ld�r�m Koç ve Serdar �ahinkaya taraf�n-
dan haz�rlanan kitap, I��kl�’n�n akademik geçmi�ini, özya�a-
möyküsünü ve eserlerini içerdi�i kadar, ayn� zamanda, çal��-
ma ya�am�na ���k tutacak birçok bilimsel makaleyi de içeriyor. 
I��kl�’n�n dostlar�na, ö�rencilerine ve konuya ilgi duyanlara 
öneririz.

ALPASLAN IŞIKLI’YA ARMAĞAN
Mülkiyeliler Birli�i Vakf� Yay�n�

Temmuz 2009

100 SORUDA
KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE
Mustafa Sönmez

Alan Yay�nc�l�k

Nisan 2009

�ktisatç� Mustafa Sönmez Türkiye’yi de içine alan eko-
nomik krizin ortaya ç�k�� nedenlerini, bu krizin sonuçlar�n�, 
Türkiye’nin kriz içindeki yerini, Türkiye’nin kendi krizi ile 
küresel krizin birle�mesini, Türkiye’nin krizinde yerel yöne-
timlerin yerini, Merkez ülkeler ve çevre ülkeler ba�lant�s�n� ve 
krizden ç�k�� önerilerini anlat�yor.

100 soruya verilmi� 100 cevaptan olu�an kitab� ba�tan sona 
okuyabilece�iniz gibi, sizin de sorunuz olan sorular�n cevapla-
r�n� seçerek okuman�z da mümkün. Ya�ad���m�z krizi bir bütün 
halinde görebilmek ve anlayabilmek için okunmas�n� tavsiye 
ediyoruz.



BAYRAMINIZBAYRAMINIZ
KUTLU OLSUNKUTLU OLSUN

Bayramlar sevincin ve mutlulu�un ulusça 
payla��ld���, bar���n ve karde�li�in egemen oldu�u, 

darg�nlar�n bar��t���, birli�in ve dayan��man�n 
peki�tirildi�i kutsal günlerdir.

TÜRK-�� toplulu�u ad�na, bu bayram�n tüm 
insanl��a bar�� ve mutluluk, ülkemize huzur ve refah 

getirmesini diliyoruz.

Tüm halk�m�z�n ve üyelerimizin bayram�n�
candan kutluyoruz.

Sayg�lar�m�zla.

TÜRK-�� Yönetim Kurulu
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TARIM-‹�
Genel Ba�kan: BEDRETT‹N KAYKAÇ
Bankac› Sokak No. 10   Kocatepe / ANKARA
Tel: (312) 419 04 56 (6 Hat)  •  Faks: (312) 419 38 47

ORMAN-‹�
Genel Ba�kan: BAK� YÜKSEL
Özveren Sokak No. 19   Maltepe / ANKARA
Tel: (312) 229 10 56-57-58-59  •  Faks: (312) 229 21 15

TÜRK‹YE MADEN-‹�
Genel Ba�kan: �SMA�L ASLAN
Strasburg Cad. 7/4-5   S›hhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 73 55-56-57  •  Faks: (312) 229 89 31

GENEL MADEN-‹�
Genel Ba�kan: RAM�S MUSLU
Mithatpa�a Mah. Nizam Cad. �emsi Denizer Sk. No. 18
Tel: (372) 251 44 77  •  Faks: (372) 253 66 35    ZONGULDAK

PETROL-‹�
Genel Ba�kan: MUSTAFA ÖZTA�KIN
Altunizade Mah. Ku�bak›�› Sok. No. 25   Üsküdar / ‹STANBUL
Tel: (216) 474 98 70 (10 Hat)  •  Faks: (216) 474 98 67 - 474 92 38

TEKGIDA-‹�
Genel Ba�kan: MUSTAFA TÜRKEL
4. Levent Konaklar Sokak   Levent / ‹STANBUL
Tel: (212) 264 49 96-97-98  •  Faks: (212) 278 95 34

�EKER-‹�
Genel Ba�kan: ‹SA GÖK
Karanfil Sokak No. 59   Bakanl›klar / ANKARA
Tel: (312) 418 42 73-74  •  Faks: (312) 425 92 58

TEKS‹F
Genel Ba�kan: NAZM� IRGAT
Ziya Gökalp Cad. Aydo�mu� Sok. No. 1   ANKARA
Tel: (312) 431 21 70-71-72-73  •  Faks: (312) 435 78 26

DER‹-‹�
Genel Ba�kan: MUSA SERV�
Ali Nihat Tarlan Cad. Erta� Sok. No. 4 (Ardil ‹� Merkezi) Kat: 3
Tel: (216) 572 90 50-51-52  •  Faks: (216) 572 90 53  Bostanc›/‹ST.

A�AÇ-‹�
Genel Ba�kan: MÜRSEL TA�ÇI
Necatibey Cad. No. 20/22-23   S›hhiye / ANKARA
Tel: (312) 229 53 95 - 229 08 27  •  Faks: (312) 231 52 19

SELÜLOZ-‹�
Genel Ba�kan: ERG‹N AL�AN
Ankara Cad. ‹pek Apt. No. 87   ‹ZM‹T
Tel: (262) 321 18 99  •  Faks: (262) 321 34 51

BASIN-‹�
Genel Ba�kan: YAKUP AKKAYA
Han›meli Sokak No. 26/6-7   S›hhiye / ANKARA
Tel: (312) 230 29 08 - 229 85 65  •  Faks: (312) 229 43 15

BAS‹SEN
Genel Ba�kan: MET‹N T‹RYAK‹O�LU
Altunizade Mah. Ku�bak›�› Cad. No. 15   Üsküdar / ‹STANBUL
Tel: (216) 651 48 60 (8 hat)  •  Faks: (216) 651 48 38

BASS
Genel Ba�kan: TURGUT YILMAZ
Sümer 2 Sok. No. 29 Kat. 3   K›z›lay / ANKARA
Tel: (312) 232 50 09-11  •  Faks: (312) 231 67 30

TÜRK‹YE Ç‹MSE-‹�
Genel Ba�kan: RAMAZAN �AFAK
Esat Cad. No. 43   Küçükesat / ANKARA
Tel: (312) 419 58 30-34  •  Faks: (312) 425 13 35

KR‹STAL-‹�
Genel Ba�kan: B‹LAL ÇET‹NTA�
Sahip Molla Cad. No. 32  Pa�abahçe   Beykoz / ‹STANBUL
Tel: (216) 680 07 10  •  Faks: (216) 680 12 02

TÜRK-METAL
Genel Ba�kan: PEVRUL KAVLAK
K›z›l›rmak Mah. Eski�ehir Yolu 1. km.   Sö�ütözü / ANKARA
Tel: (312) 292 64 00 (30 hat)  •  Faks: (312) 284 40 18

Genel Ba�kan: MUSTAFA KUMLU
Bay›nd›r Sokak No. 10  ANKARA  Tel: (312) 433 31 25 (4 Hat)
Faks: (312) 433 68 09 - 433 85 80

TÜRK-‹�

TÜRK-‹� ve BA�LI SEND‹KALAR
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DOKGEM‹-‹�
Genel Ba�kan: H. NEC‹P NALBANTO�LU
Pirimehmetpa�a Mah. Kumbarahane Cad. No. 58 Kat: 2-3
Tel: (212) 369 73 90 (pbx)  •  Faks: 369 73 93   Beyo�lu / ‹ST.

TÜRK‹YE YOL-‹�
Genel Ba�kan: RAMAZAN A�AR
Sümer 1 Sok. No. 18   K›z›lay / ANKARA
Tel: (312) 232 46 87-95  •  Faks: (312) 232 48 10

TES-‹�
Genel Ba�kan: MUSTAFA KUMLU
Meriç Sok. No. 23   Be�tepe / ANKARA
Tel: (312) 212 65 10 (20 Hat)  •  Faks: (312) 212 65 52

TEZKOOP-‹�
Genel Ba�kan: GÜRSEL DO�RU
Mebusevler Mah. �ller Sokak No: 7   Tando�an / ANKARA
Tel: (312) 213 34 44 (pbx)  •  Faks: (312) 213 34 30

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

TÜMT‹S
Genel Ba�kan: KENAN ÖZTÜRK
‹nkilap Cad. No. 35/1-2   Aksaray / ‹STANBUL
Tel: (212) 530 07 43  •  Faks: (212) 588 26 20

DEM‹RYOL-‹�
Genel Ba�kan: ERGÜN ATALAY
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 5   ANKARA
Tel: (312) 231 80 30-31  •  Faks: (312) 231 80 32

TÜRK‹YE DEN‹ZC‹LER
Genel Ba�kan: TURAN UZUN
R›ht›m Cad. Denizciler Sok. No. 7   Tophane / ‹STANBUL
Tel: (212) 292 90 81 (7 Hat)  •  Faks: (212) 244 52 21

HAVA-‹�
Genel Ba�kan: AT‹LAY AYÇ‹N
‹ncirli Cad. Volkan Apt. 68/1-2-3-4   Bak›rköy / ‹STANBUL
Tel: (212) 660 20 95 (5 Hat)  •  Faks: (212) 571 90 51

L‹MAN-‹�
Genel Ba�kan: MUZAFFER AKPUNAR
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 4/5   S›hhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 74 18  •  Faks: (312) 230 24 84

TÜRK‹YE HABER-‹�
Genel Ba�kan: AL‹ AKCAN
Kültür Mah. Yüksel Cad. No. 38   Yeni�ehir / ANKARA
Tel: (312) 444 1992  •  Faks: (312) 434 57 04

SA�LIK-‹�
Genel Ba�kan: MUSTAFA BA�O�LU
Hedef Sok. No. 5   An›ttepe / ANKARA
Tel: (312) 231 80 45  •  Faks: (312) 230 23 96

TOLEY‹S
Genel Ba�kan: CEMA‹L BAKINDI
‹nebey Mah. Küçük Langa Cad. No. 16/18 Kat. 3 Bilir ‹� Merkezi
Tel: (212) 530 73 82-585 52 07  •  Faks: 530 72 99  Aksaray / ‹ST.

TÜRK HARB-‹�
Genel Ba�kan: AHMET KALFA
‹nk›lap Sokak No. 20   K›z›lay / ANKARA
Tel: (312) 417 50 97-98-99  •  Faks: (312) 417 13 64

TGS
Genel Ba�kan: ERCAN ‹PEKÇ‹
Bas›n Saray› Kat. 2   Ca�alo�lu / ‹STANBUL
Tel: (212) 514 06 94-96  •  Faks: (212) 511 48 17

TÜRK‹YE BELED‹YE-‹�
Genel Ba�kan: N‹HAT YURDAKUL
Necatibey Cad. No. 59   K›z›lay / ANKARA
Tel: (312) 231 83 43-45  •  Faks: (312) 232 08 74

TÜRK-SEN
Genel Ba�kan: ARSLAN BIÇAKLI
A. �ehit Mehmet R. Hüseyin Sok. No. 7   Lefko�e / KKTC
Tel: (0.392) 227 24 44  •  Faks: (0.392) 228 78 31

HÜR-‹�
Genel Ba�kan: YAKUP Ö. LAT�FO�LU
�ehit �ener Enver Sok. No. 23   Yeni�ehir - Lefko�e / KKTC
Tel: (0.392) 228 24 56  •  Faks: (0.392) 228 64 31

www.turkis.org.tr
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