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sizliksizlik
FelaketeFelakete
Dönü üyorDönü üyor
Konfederasyonumuz, 15 ubat 2009 tarihinde 

stanbul Kadıköy Meydanı’nda “Krizin 
Bedelini Ödemeyece iz, Emek ve Demokrasi 

Mitingi” düzenlemi tir. D SK ve KESK ile birlikte 
düzenledi imiz ve tüm emek ve meslek örgütlerince 
desteklenen mitingte, gösterdi i yo un, co kulu ve 
disiplinli katılımla TÜRK- , meydanlara çıkmanın ne 
anlama geldi ini herkese bir kez daha hatırlatmı tır. On 
binlerin, “krizin bedelini ödemeyece iz” diye haykırdı ı
mitingte ya anan kısa süreli arbede, her ne kadar kimi 
basın ve yayın organlarınca öne çıkarılmaya çalı ılmı sa
da, mitingin görkemi gölgelenememi , anlamı ve verdi i
mesaj capcanlı hafızalara kazınmı tır. Mitinge katılımı,
co kusu ve disiplini nedeniyle te kilatımıza te ekkür
ediyorum.

––––  ––––

TÜRK- , Ocak ve ubat aylarında iki kez Ba kanlar
Kurulu Toplantısı düzenlemi tir. ubat ayında yapılan
ikinci toplantı, 15 ubat Mitingi’nin hazırlıklarını
içermi tir. Ocak ayındaki ilk toplantı ise Ergenekon adı
verilen operasyon çerçevesinde Türk Metal Sendikamıza
yapılan baskın, Sendikamızın Genel Ba kanı Mustafa 
Özbek ile TÜRK-  Genel Te kilatlanma Sekreteri Pevrul 
Kavlak’ın da aralarında bulundu u bazı yöneticilerinin 
gözaltına alınması nedeniyle gerçekle tirilmi tir.
Özbek’in tutuklanmasıyla sonuçlanan bu süreç, 
te kilatımızda büyük bir üzüntüye neden olmu ,
TÜRK- , ba ımsız yargının adil kararı açıklanıncaya
kadar Özbek’in yanında oldu unu açıklamı tır.
TÜRK- , Ergenekon adı verilen örgütle TÜRK- ’e ba lı
hiç bir sendikanın ili kilendirilemeyece ini dü ünmekte,
Özbek’in suçsuzlu unun ispat edilerek, aramıza
dönece i günü beklemektedir.

––––  ––––

Ekonomik krizin etkileri, te kilatımızda, giderek daha 
yo un bir ekilde hissedilmektedir. TÜRK-  bünyesinde 
kurulan kriz masası verilerine göre, Kasım ayında
TÜRK- ’e ba lı sendikalara üye 25 bin, Aralık ayında

ba yazı



Mustafa KUMLU Genel Ba kan

27 bin, Ocak ayında 30 bin, ubat ayında ise 35 bin 
i çi i ini kaybetmi tir. ubat ayı itibariyle ücretsiz izne 
ayırılanların sayısı 10 bini, yarı ücretli izne ayırılanların
sayısı ise 19 bini bulmu tur. Çalı ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlı ı, kriz döneminde i ten çıkarılanların sayısını
217 bin ki i olarak açıklamaktadır. Ancak TÜ K’in
i sizlikle ilgili Aralık 2008 verileri durumun çok daha 
ciddi oldu unu göstermektedir. Resmi rakamlar bile 
bir önceki yılda 10.6 olan i sizlik oranının Aralık 2008 
itibarıyle 13,6’ya yükseldi ini göstermektedir. sizlik,
3 milyon 274 bin ki i ile Cumhuriyet tarihinin en 
yüksek rakamına ula mı tır. TÜ K’in açıkladı ı
rakamlar, Türkiye’nin ekonomik bakımdan endüstri 
ve hizmetler sektöründe hızla küçülmeye ba ladı ının
yeni bir ifadesidir. Görülmektedir ki, IMF programı
çerçevesinde uygulanan sosyal ve ekonomik politikalar 
açık bir ekilde Türkiye’ye zarar vermektedir.

Türkiye ekonomisinin ya adı ı bu i sizlik sorununun 
önümüzdeki aylarda daha da derinle ece i her gün 
kapanan fabrikalardan, indirilen kepenklerden 
anla ılmaktadır. Bir yıllık toplam i sizlik oranının i
arama ümidini kaybedenlerle birlikte yüzde 20 sınırının
üzerine çıkma e ilimi, Türkiye’nin nasıl bir felakete 
sürüklendi inin göstergesidir. Bugün ya adı ımız
ekonomik kriz ortamı içinde her dört gençten birisi 
i sizdir ve bu oran artmaktadır. Türkiye gelece ini
kaybetme tehlikesi ile kar ı kar ıyadır. Türkiye’yi 
yönetenlerin ekonomik kriz kar ısında hala IMF ile 
yürüttükleri görü melere ümit ba laması, kararsızlık
içerisinde bulunması, önlem diye bir takım yetersiz 
tedbirlerle meseleyi geçi tirece ini sanması büyük bir 
talihsizliktir.

Ekonomik krizin i sizli i artırmasına izin 
verilmemelidir. Sadece sermaye kesiminden gelen 
ikayetlere çözüm arayarak; lüks konut satı larını vergi 

dı ı bırakarak; otomobil satı ları üzerinden alınan
vergileri dü ürerek istenilen ölçüde istihdamı korumak 
mümkün olamayacaktır.

Türkiye bir an önce ulusal istihdam stratejisi 
uygulamasına geçmelidir. stihdamı artırmak için 
do rudan ve dolaylı tüm tedbirler hayata geçirilmelidir. 
Türkiye’yi yönetenlerin sosyal ve ekonomik meseleyi 
birlikte de erlendirecek bir vizyona sahip olamamaları
sadece toplumsal sorunları derinle tirmekte, i sizli i
ve yoksullu u artırmakla kalmayıp giderek ekonomiyi 
de içinden çıkılmaz problemlerle kar ı kar ıya
bırakmaktadır.

TÜRK-  olarak açıkça ifade ediyoruz ki sosyal 
ve ekonomik politikalar birbirinden ba ımsız
dü ünüldükçe sorunun altından kalkılması mümkün 
de ildir. Ekonomiyi canlandıracak, disipline edecek 

ve sürdürülebilir bir büyümeyi ta ıyacak unsurlar 
toplumsal aktörlerdir. Yani çalı anlar, üretenler bu 
ülkenin katma de er yaratan insanlarıdır. O halde 
yapılması gereken üretimi bu toplumsal aktörlerin 
konumlarını dikkate alarak yeniden organize etmektir.

TÜRK- , i sizlik ve ekonomik krize ili kin önerilerini, 
defaatle kamuoyu ile payla mı , ba ta hükümet olmak 
üzere yetkili tüm kurumlara görü lerini iletmi tir.
Gelinen nokta artık gerçek çözümlerin üretilmesini 
gerekli kılmakta, bu konuda da en büyük görev 
Hükümete dü mektedir.

––––  ––––

Hükümetin, destek verdi i sendikalar aracılı ıyla her 
alana nüfuz etme çabaları, örgütlülü ümüzü olumsuz 
etkilemektedir. Orman-  sendikamızın ardından,
Tek Gıda-  Sendikamız, Belediye-  Sendikamız ve 
son olarak da Hava-  sendikamız, tehdit altındadır.
Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı, konuya adil 
yakla mamakta, hak gasplarının öncelikli sorumlusu 
olmaktadır. Taraflı yakla ımlar, yargı süreci nedeniyle 
toplu i  sözle mesi müzakerelerini kilitlemekte, 
binlerce i çimiz toplu i  sözle mesi hakkından mahrum 
edilmektedir. Türk sendikacılı ı, bu güne kadar 
görülmemi  bir düzeyde siyasi tahakküm altına alınmak
istenmektedir.

Tüm bu ya ananlardan elbette ki TÜRK-  ile TÜRK- ’e
ba lı sendikalar ve onların üyeleri zarar görmektedir. 
Ama en büyük zarar Türk demokrasisine verilmektedir. 
Çünkü vesayet altında yapılan sendikacılı ın, hür ve 
demokratik ülkelerdeki ça da  sendikacılık ile hiçbir 
ili kisi olamayacaktır. “Türkiye’de i çi sendikaları
var” diyebilmek için onların siyasetten ba ımsız bir 
yapılanmaya sahip olmaları gerekti ini kabul etmek 
arttır. Sendikalar siyasi iktidarların aynasıdır. Siyasi 

iktidarlar o aynaya bakarak kendisine çeki düzen 
vermelidir. Kendine çeki düzen vermeyip, o aynayı
kırmayı tercih edenler ise, bu yakla ımlarının kendileri 
için sonun ba langıcı oldu unu bilmelidir.

Bugün TÜRK- ’e ba lı sendikaların üyesini çalarak 
kendilerini var etmeye çalı anlar ve onlara yardımcı
olanlar bilmelidir ki, “ba arı” diye isimlendirdikleri 
o durum, gelip geçicidir. Kuruldu undan bu yana 
siyasi iktidarlara yaslanarak de il, kendi öz gücüyle 
varlı ını koruyan TÜRK- , bundan böyle de aynı
çizgiyi sürdürecek ve tam da bu nedenle Türkiye’nin 
en büyük örgütlü i çi gücü olmaya devam edecektir. 
Siyasi iktidarlar ve onların deste i ile ayakta kalan 
yapılanmalar gelip geçicidir. Kalıcı olan siyasete emek 
penceresinden bakan ve bu çerçeveden baktı ı için her 
dönem tüm siyasi partilerle aynı mesafede olmayı bir 
gereklilik sayan TÜRK-  olacaktır.



EMEK VE DEMOEMEK VE DEMO

TÜRK- , D SK ve KESK’in, 
ekonomik krize ve i ten
çıkarmalara kar ı birlikte 
düzenledikleri “ sizli e ve 
Yoksullu a Hayır! Emek ve 
Demokrasi Mitingi” stanbul’da
Kadıköy skele Meydanı’nda yapıldı.

Mitinge stanbul, Bursa, Eski ehir,
Sakarya, Kocaeli ve di er illerden 
gelen yakla ık yüz bin ki i katıldı.
Çe itli i kollarından mitinge 
katılan i çiler hep bir a ızdan “Bu 
krizin bedelini ödemeyece iz” diye 
haykırdı.



MOKRAS M T NGOKRAS  M T NG

Mitinge katılanlara seslenen
 TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 

Kumlu, “ çiler çalı mazsa, emek 
olmazsa ülkenin hali ne olur? Biz 
Türkiye’yi sözde de il, alınterimizle,
eme imizle seviyoruz” diye 
konu tu.

 Co kulu bir ekilde yapılan “ sizli e
ve Yoksullu a Hayır! Emek ve 
Demokrasi Mitingi” daha sonra 
D SK Genel Ba kanı Süleyman 
Çelebi ve KESK Genel Ba kanı Sami 
Evren’in konu malarının ardından
sona erdi.



“Ey Hükümet! Sözümüz 
sesidir: Krizin bede
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TÜRK- , D SK ve KESK, ya a-
nan ekonomik kriz ve ülke-
mizdeki etkileri sonucunda, 

binlerce i çimizin i siz kalmasını ve 
krizin faturasının emekçilere ödetil-
mesini protesto etmek üzere, 15 u-
bat 2009 günü stanbul’da Kadıköy 
Meydanı’nda bir miting düzenledi.

Miting öncesinde stanbul’da ge-
nel ba kanların katıldı ı bir basın

toplantısı yapıldı. Basın toplantısın-
da TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, a a ıdaki metni okudu ve 
tüm emekçileri mitinge davet etti. 
Kumlu unları söyledi:

“2008 küresel krizi tüm dünyada 
a ır ekonomik ve toplumsal sorun-
lar yaratarak derinle mektedir. Ser-
mayeyi kurtarma programları için 
trilyonlarca dolar ayrılırken, emek-

çilere dönük kamu hizmetlerini da-
raltma önlemleri yaygınla maktadır.

Asgari ücretten bile dü ük ücret-
ler, mesailerin ödenmemesi, i  gü-
venli i standartlarının ihlal edilme-
si, ücretli tatil izninin ihlali, yarım
ücretli çalı tırma gibi uygulamalar 
kural haline dönü mekte, sermaye, 
iktidarlar ve uluslararası mali ku-
rumlar, bu saldırıları krizden çıkı
yolu olarak savunmaktadır.



sana, bu ses halkımızın
lini ödemeyece iz.”
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Halbuki krizin etkiledi i geli mi
ülkelerin ço unda, kamu müdahale-
siyle istihdamı artırma, i çi çıkarma-
lara kar ı tedbir alma biçimindeki 
politikalar tartı ılmaya ba lanmı tır.

Dünya Bankası son tahminle-
rinde, geli mekte olan ülkelerde-
ki yoksulların sayısına 400 milyon 
ki i daha eklemi tir. Kriz bir i sizlik
krizine dönü mektedir. sizlerle
birlikte, çalı an yoksulların sayısı
artmaktadır. Küresel krizin yanında
AKP iktidarının izledi i ekonomik 
politikalar, emekçi sınıfların çalı ma
ve ya am ko ullarının daha da kö-
tüle mesini beraberinde getirmek-
tedir. Krizin Türkiye’de emekçileri 
te et geçmedi i gün gibi ortadadır.
Ülkemizde krizin etkisi, gün geç-
tikçe artan yaygın ve kitlesel i ten
çıkarmalarla en çarpıcı biçimde ya-
anmaktadır. Resmi i sizlik oranı

her geçen gün artmakta, kayıt dı ı
i sizli in hesabı bile yapılamamak-
tadır.

Denizli, Bursa, Kocaeli, Gazian-
tep gibi ucuz eme e dayalı ihracat 
merkezlerindeki faaliyetler durma 
noktasına gelirken, i ten çıkarma-
larda metal ve tekstil i kolları ba ı
çekmekte, i sizlik, alt ve yan sek-
törlerde giderek yaygınla maktadır.
Hizmetler alanında bankacılık, med-
ya gibi sektörlerden ba layan i ten
çıkarmalar, turizm, in aat gibi sek-
törlerde yaygınla arak sürmektedir. 
Emekçilerin reel ücretleri ve özel-
likle asgari ücretin gerçek kar ılı ı
sürekli erimektedir. Krizin alevleri 
bazı sektörleri yalarken, tarım sek-
törü çoktan yanmaya ba lamı tır.

Krizin tarımdaki gerçek etkisinin 
yaz aylarından itibaren daha çarpıcı
bir biçimde ortaya çıkması beklen-
mektedir.

Bu nedenle, ekonomide 2008 
Temmuz-Eylül aylarında gözlenen 
yakla ık sıfır büyümenin, 2009’da 
daha da daralaca ı açıktır. sizlik
krizine dönü en kriz, aynı zamanda 
bir demokratikle me krizine dönü -
mektedir. Çalı anları yoksulla tır-
makla kalmayan kriz, onların e it,
barı çıl ve demokratik bir ülkede ya-
ama zeminini de tahrip etmektedir. 

Krizi daha az yara ile atlatabilmek, 
emekçilerin karar alma mekanizma-
larına do rudan katılımı, toplumsal 
alanın demokratikle tirilmesi, so-
runların çözümünde diyalo un esas 
alınmasıyla mümkün olacaktır.

Krizin etkilerini son iki yıldır dal-
ga dalga ya amaya ba layan emekçi-
ler, çalı ma, örgütlenme, i  güvence-

si haklarını ve ücretlerini korumak 
için giderek daha da yaygınla an bir 
eylemlilik içine girmektedir. Grev-
ler, i galler, mitingler, basın açıkla-
maları, yürüyü ler ile yaygınla an
bu direnme e ilimi, emek hareke-
tinde belirgin bir canlanmaya i aret
etmektedir.

Her gün ülkemizin bir yerinde, 
kurumlarımızın alt birimleri il ya da 
bölgesel bazda omuz omuza yürü-
yü ler mitingler gerçekle tirmekte-
dir. Bıçak kemi e dayanmı tır.

ETUC üyesi üç emek örgütü 
TÜRK -D SK-KESK olarak; bu tes-
pitlerden hareketle ba ta TTB, TM-
MOB, TÜRMOB olmak üzere di er
emek ve meslek örgütleri ile güçle-
rimizi birle tirerek krize ve krizin 
yarattı ı sonuçlara yönelik Emek 
Cephesi’nin sesini ve mücadelesini 
yükseltmeye kararlıyız.
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Acil çalı ma ve mücadele progra-
mı olarak;

1- Krizin yol açtı ı i ten çıkar-
malara, i yerlerinin kapatılmasına,
i sizli e, pahalılı a ve yapılan zam-
lara kar ı örgütlerimizin verdi i mü-
cadele ortakla tırılacak ve dayanı -
ma yükseltilecektir.

2- Örgütsüz halk kesimlerinin 
mücadelesine destek olunacak, on-
ları yalnız bırakmayan bir anlayı la,
sorunlarının çözümü için kamuoyu 
olu turulacaktır.

3- Yapılan zamlara sessiz kalın-
mayacak, etkili bir muhalefet ile 
zamların geri alınması için mücade-
le verilecektir.

4- llerde ve bölgelerde kurum-
larımızın planladıkları etkinlikler 
birle tirilecek, yerel birimlerimizin 

ortak etkinliklerine merkezi destek 
verilecektir.

Örgütlerimizin etkin katılımı,
emek ve meslek örgütlerinin aktif 
deste i ile 15 ubat 2009 Pazar günü 
stanbul Kadıköy’de “ sizli e ve 

Yoksullu a Hayır! Emek ve Demok-
rasi Mitingi” gerçekle tirilecektir.

çileri, emekçileri, i sizleri,
ayın sonunu getiremeyen emekli-
leri, tencere kaynatmakta zorlanan 
ev kadınlarını, gelece i karartılan
gençlerimizi, yok edilmek istenen 
çiftçilerimizi ve tarım emekçilerini, 
i sizli e, yoksullu a, pahalılı a kar-
ı omuz omuza stanbul’a, Kadıköy

Meydanına davet ediyoruz. Krizin 
bedelini ödemeyece iz. Haydi Tür-
kiye! Ya adıklarımız kader de il, ya-
anılası bir Türkiye mümkün.”

Mitinge Büyük Katılım
15 ubat 2009 günü, ba ta stan-

bul olmak üzere, Kocaeli, Sakarya, 
Bursa, Eski ehir ve di er illerden bü-
yük bir katılım oldu. Haydarpa a’da
toplanan TÜRK-  korteji, Kadıköy’e
gelerek skele Meydanı’ndan alana 
girdi. D SK, KESK, siyasi partiler ve 
di er katılımcılarla birlikte yüz bine 
ula an katılımcılar, Türk bayrakları
ve flamalarla görkemli bir görüntü 
olu turdu.

TÜRK-  kortejinin ba ında Ge-
nel Ba kan Mustafa Kumlu, Genel 
Sekreter Mustafa Türkel, Genel Mali 
Sekreter Ergün Atalay, Genel E itim
Sekreteri Nihat Yurdakul, Genel Te -
kilatlanma Sekreteri Pevrul Kavlak, 
TÜRK-  eski genel ba kanı ve CHP 
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Milletvekili Bayram Meral, Ba kan-
lar Kurulu üyeleri, Sendikalarımızın
yöneticileri ve i çiler yer aldı.

Sendikaların alana yerle meleri-
nin ardından ba layan mitingde ilk 
sözü Genel Ba kan Mustafa Kumlu 
aldı. Konu ması sık sık alkı larla ke-
silen Kumlu unları söyledi:

“ çiler, memurlar, emekliler, 
i sizler, gençler, bacılarım, karde -
lerim;

Türkiye’nin dört bir yanından,
bu kı  günü ya muru çamuru hiçe 
sayıp, yollara dü üp gelen cesur ar-
kada larım.

Hepinizi Türkiye çi Sendikala-
rı Konfederasyonu ve ahsım adına
sevgilerimle, saygılarımla selamlıyo-
rum. Ho  geldiniz.

te on binler burada.

On binler burada, çünkü kader-
cili in ötesine geçtik, umudu tercih 
ettik. On binler burada.

Çünkü kriz fırsatçılı ı yapanlara, 
krizin emekçileri yüre inden vur-
masına sebep olanlara kar ı, birle -
meyi tercih ettik.

Herkesin e it olmaya, herkesin 
özgür olmaya, herkesin mutlulu un
pe inden ko maya hakkı oldu u
gerçe ini, yeniden, yeniden hatırlat-
mak için bir araya geldik.

te biz bugün burada, artık acı
çekmek istemedi imizi haykırmak
için bir araya geldik.

Bizler, fabrikalarımız çalı sın is-
tiyoruz. Bizler, topra ımızı ekmek, 
kazandı ımızla geçinebilmek, ge-
lecek kaygısı duymadan ülkemiz 
için alın teri dökmek, çocuklarımızı
okutmak, onları sa lıklı büyütmek, 
memleketimiz için çalı mak, çalı -
mak, çalı mak istiyoruz.

Bu memleketin üretti i her de-
erde bizlerin alın teri var.

E er bugün memleketimiz Av-
rupa Birli i kapısına dayanabildiyse, 
bunun nedeni nesilden nesile dev-
retti imiz çalı kanlı ımız, üretken-
li imiz, demokrasiye olan a kımız
de il mi?

Bu gerçekler Türkiye’yi var et-
medi mi?

Öyleyse neden?

Neden ilk fırsatta i siz a sız kapı-
ya bırakılan, açlı a yoksullu a mah-
kum edilen bizler oluyoruz?

Bunu kabul edecek miyiz arka-
da lar? Buna boyun e ecek miyiz?

De erli Karde lerim, “Mühür 
kimdeyse Süleyman odur” diyorlar. 
Para kimdeyse güç ondadır demek 
için.

Daha fazla kar için, çocuklarımı-
zın, gençlerimizin gelece ini karar-
tıyorlar, bizi katıksız, bizi umutsuz 
bırakmaya çalı ıyorlar.
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Olmuyor beyler, olmuyor. Yanlı
yoldasınız. Bu kriz öyle yoksulla -
tırarak, i siz bırakarak a ılacak bir 
kriz de il.

Böyle gitmeye devam ederseniz, 
kendi kazdı ınız kuyuya kendiniz 
dü eceksiniz, haberiniz var mı?

Çünkü dünya biliyor, görüyor, 
önlemini alıyor. Sadece zenginler 
korunarak bu çark artık dönmüyor.

Ey Hükümet, sen de gör, sen de 
bil artık, al önlemini.

Herkes bilsin, herkes beynine ka-
zısın, i çiler, emekçiler için iyi olan, 
Türkiye için de iyidir.

çiler çalı mazsa, emek olmazsa, 
ülkenin hali ne olur? Biz Türkiye’yi 
sözde de il, alınterimizle, eme imiz-
le seviyoruz.

Sözüm kriz fırsatçılı ı yapan 
i verenlere. Krizi bahane ederek 
emekçilerin ekme i ile oynamayın.

Bilin ki ana babası i siz çocukla-
rın vebali sizin üzerinizdedir. Sizin 
paranız çok olabilir. Ama bilin ki, 
bu sefalet kar ısında refahınız tehli-
kededir.

Hükümete sesleniyorum. Bugün 
hükmediyor olabilirsiniz. Ama güç 
bizde.

Güç, eme i ile geçinen milyon-
larca kadın ve erkekte, yani emekçi 
halkta, yani bu meydanda.

Bunu unutmayın ve i çilerin ek-
me ini kaybetmesine yol açan poli-
tikaları terk edin.

Bazıları çok unutkan. Geçmi te
bu halka zulüm edenlerin sandıktan

çıkamadıkları unutulmu  gibi. Aynı-
sı ba ımıza gelmez sananlar var.

Evet, a ır ba lıyız. Evet, olgunuz. 
Evet, kimi zaman kan kusarız “kızıl-
cık erbeti içtik” deriz.

Ama o sandık önümüze kondu-
unda var ya, yeri gö ü inletiriz.

nletir miyiz arkada lar? nletiriz
elbette. Herkes aklını ba ına topla-
sın.

Bizim gücümüzün temelinde 
para yok, kar yok, tahakküm yok.

Bizim gücümüzün temelinde 
inanç var, masumiyet var, savun-
duklarımızın haklılı ı var.

Bizim gücümüzün temelinde, 
hukukun üstünlü üne ve insan hak-
larına duydu umuz saygı var.
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Ey Hükümet, sözüm sana.

çileri, eme i ile geçinenleri se-
faletle ba  ba a bırakmamak, sizin 
görevinizdir. size i , a  yaratmak 
sizin görevinizdir.

sizlik ve sefaletin yok edilmesi-
nin yolu, sosyal adaletin sa lanma-
sından, insanları aç, i siz bırakma-
maktan geçiyor.

Bakın, u çok iyi bilinsin ki, 
eme i ile geçinenler, haklarına el 
uzatanları, çocuklarının gelece ini
karartanları, acı ve mutsuzluk yara-
tanları affetmeyecektir.

u da bilinsin ki, tahammülün 
de bir hududu vardır. Bilinsin ki, 
sorumluluk hatada ısrar edenlerin 
olacak, bu meydanı dolduranların
de il.

Bugün i çiler memurlar emekliler 
kazanılmı  haklarını kaybetmemek 
için, i sizli e ve yoksullu a hayır
demek için, krizin bedelini ödeme-
yece iz demek için aya a kalkmı ,
bu meydanı doldurmu tur.

Bu miting gelinen noktada artık
bir ihtiyaç olmu tur.

Hükümete dü en görev vurdum-
duymazlıktan vazgeçip, artık hiç va-
kit kaybetmeden taleplerimizi dik-
kate almak, gere ini yapmaktır.

Bu ses, Türk halkının sesidir. 
Haykıralım hep beraber, krizin be-
delini ödemeyece iz.

Sizlere selam olsun. Yurdumuzun 
dört bir yanındaki emekçi karde -
lerime selam olsun.  kazalarında
yitirdi imiz emekçi karde lerimize,
Tuzla ehitlerine selam olsun, ruh-
ları ad olsun. Sa  olun, var olun.”

Mitingde daha sonra D SK Genel 
Ba kanı Süleyman Çelebi ve KESK 
Genel Ba kanı Sami Evren birer ko-
nu ma yaptılar. Bu konu maların ar-
dından miting da ıldı.



TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 
15 ubat mitingi öncesin-
de toplanarak geli meleri

de erlendirdi. 14 ubat 2009 günü 
stanbul’da Petrol-i  Sendikamız

salonunda bir araya gelen TÜRK-
 Ba kanlar Kurulu, Genel Ba kan

Mustafa Kumlu’nun açı  konu ma-
sıyla ba ladı. Kumlu konu masında
u görü lere yer verdi:

“TÜRK- , D SK, KESK ve ya a-
nanlar kar ısında söyleyecek sözü 
olan tüm kesimler, yarın Kadıköy
meydanında bir arada olaca ız. i-
kayetlerimizi, itirazlarımızı, taleple-
rimizi yüksek sesle dile getirece iz.
Öyle umuyorum ki, yarın Kadıköy
Meydanı’nı on binler dolduracaktır.

Yarın Kadıköy’de i çiler, memur-
lar, i sizler, emekliler, tarım emek-
çileri, ev kadınları, kriz nedeniyle 

nasıl da tam 12’den vurulduklarını
haykıracak ve çözümü de göstere-
ceklerdir.

Hep söyledik, söylemeye devam 
edece iz. E er bugün dünyada bir 
kriz ya anıyorsa, bunun temel ne-
deni, sosyal devlet politikalarından
uzakla ılmasıdır. Kriz, ‘hep bana, 
hep bana’ anlayı ıyla, ücretleri dü-
üren, yoksulların vergilerini artı-

ran, kamu hizmetlerini paralı hale 
getiren, kamu yatırımlarını azaltan 
ve kamuyu üretim alanından çekip, 
her eyin özelle tirilmesini savunan 
ekonomik ve siyasi politikaların so-
nucu olmu tur.

Krizden çıkabilmenin yolu, üre-
tilen de erlerin hakça payla ımın-
dan, sosyal devletin yeniden ve daha 
güçlü olarak uygulanmasından geç-
mektedir. sizlik ve sefaletin yok 

edilmesi için ilk art sosyal adaletin 
sa lanmasıdır. Bu kriz IMF tarafın-
dan tüm ülkelere önerilen reçetele-
rin sonucudur. imdi yapılması ge-
reken bu politikaların tam aksinin 
hayata geçirilmesidir. Krizden çıkı-
ın yolunun i çileri i ten çıkartmak

oldu unu sanan bazı i verenlerimiz
büyük hata yapmaktadır. Dönem i -
sizle tirme de il, istihdamı geni let-
me dönemidir. verenlerimiz iflas 
korkusu ve kar hırsıyla bunun far-
kına varamıyor olabilir. Ama devlet 
i sizle tirmeye kar ı önlemini alma-
lıdır.

1994 ve 2001 yıllarında Türki-
ye iki kriz ya amı tır ve çalı anların
bu krizlere ili kin acı deneyimleri 
vardır. Her iki krizden de çalı anlar
zararlı çıkmı tır. 2001 krizi banka-
cılık sektörü krizidir ve bankaların
yeniden yapılandırılması ile rahat-

12 Kumlu: “ sizlik ve sefaletin yok 
edilmesi için sosyal adalet 
mutlaka sa lanmalıdır.”

Ba kanlar Kurulu Miting Öncesinde Toplandı
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lama sa lanmı tır. 2001 krizi ile o 
zamana kadar yüzde 6-7’lerde olan 
i sizlik yüzde 9-10’lara yükselmi tir.
Ya adı ımız krize ili kin önlem alın-
mazsa bizim endi emiz, i sizli in
yüzde 12-13’lere oturmasıdır.

Tüm bu gerçeklere ra men
Türkiye’de kriz maalesef bir i sizlik
krizi olarak kendini göstermeye ba -
lamı tır. Aralık ayı verilerine göre 
sadece TÜRK- ’e ba lı sendikalara 
üye 30 bini a kın i çimiz kriz nede-
niyle i ten çıkarılmı , binlerce i çi de 
ücretsiz izne ayrılmı tır. Bu sayının
örgütsüz ve kayıt dı ı kesim dikkate 
alındı ında daha da fazla oldu u or-
tadadır. TÜRK-  Bölge ve il Temsil-
cilerimizden aldı ımız bilgiler kriz 
nedeniyle i siz kalanların sayısının
400 bini a tı ını göstermektedir. 
Nitekim, daha önceki gün, sadece 
Ocak ayında -Kur’a ba vuranların
sayısının yüzde 95 arttı ı açıklan-
mı tır.

Bugünkü kriz ortamının,
Türkiye’de mümkün oldu u kadar 
az hissedilmesi veya çok dü ük bir 
maliyetle atlatılması, her eyden
önce istihdamın korunması ve geli -
tirilmesine ba lıdır.

Ülkemizde i  güvencesi yetersiz-
dir. Uluslararası Çalı ma Te kilatı
standartlarında bir i  güvencesi, i e
iadeyi sa layacak biçimde yeniden 
ve öncelikle düzenlenmelidir. Kamu 
kurum ve kurulu larının personel 
ihtiyaçlarının bekletmeden gide-
rilmesi ve emekli olanların yerine 
yeni personel istihdam edilmesi i -
sizli i azaltacaktır. Ekonomik kriz 

döneminde i yerlerinde fazla mesai 
uygulaması yapılmaması, yasal ça-
lı ma saatlerine uyulmasının sa lan-
ması, çalı ma saatleri dü ürülerek
istihdam artırılması yoluna gidil-
mesi, krizin atlatılması için önemli 
uygulama alanları olacaktır. Esnek 
çalı ma biçimlerinin kriz gerekçe-
siyle yaygınla tırılmaması; kayıt dı ı
ekonominin kayıt altına alınmasına
öncelik verilmesi; bunun bir ara-
cı olarak sendikal örgütlenmenin 
önündeki engellerin kaldırılması,
üzerinde durulması gereken di er
önemli hususlardır.

Kriz ilk ba  gösterdi inde söyle-
dik. ‘Asgari ücret Türkiye’de uygu-
lanan en yaygın ücrettir ve asgari 
ücrette yapılacak iyile me krizi a -
mada önemli bir adım olacaktır’ de-
dik. Dedik ki, asgari ücreti vergi dı ı
bırakın, bir ailenin geçimini sa laya-
cak ekilde belirleyin. Dinlemediler. 
Böylece, krizin a ılmasında önemli 
fırsatlardan birini kaçırmı  olduk. 
Ama imdi kamu sözle melerinin
ba ıtlanma dönemidir ve elimizde 
bir fırsat daha vardır. Hükümet kriz 
döneminde kamu i çileri için belirle-
necek yeni ücreti bir maliyet unsuru 
olarak de il, çalı anların satın alma 
güçlerini geli tirmek ve böylece ta-
lebi artırarak ekonomiyi canlandır-
mak için araç olarak görmelidir.

Özelle tirme ve yabancıla tırma
uygulamalarından vazgeçildi i; a ır-
lıklı olarak dar ve sabit gelirli kesim-
lerin tüketti i zorunlu temel ihtiyaç 
maddeleri üzerindeki dolaylı vergi-
lerin kaldırıldı ı, sanayide üretimi 

ve özellikle ara malı üretimini te vik
eden politikaların geli tirildi i; nihai 
ürün içinde yerli katma de er ora-
nını artıracak te vik politikalarının
uygulandı ı bir Türkiye’de, krizin 
çok daha kolay atlatılaca ı açıktır.
Elektrik ve do algaza yapılan zam-
lar hem üreticiyi hem de tüketiciyi 
olumsuz etkilemektedir. Do algaza
yapılan zammın indirilmesi olumlu 
bir adım olmu tur. Elektrik ve do-
algaz fiyatları halen olması gereke-

nin çok üzerindedir. ndirimler de-
vam etmelidir.

Kısa çalı ma ödene inden ya-
rarlanma süresi ve miktarının artı-
rılması olumludur. Ancak, i sizlik
sigortası fonundan yararlanma ko-
ulları da geli tirilmeli; fona eri im

imkanları kolayla tırılmalı, fondan 
yararlanma süresi uzatılmalı, i sizlik
ödene i miktarı büyütülmeli, fon, 
amacı dı ında kullanılmamalıdır.

Geçen hafta yapılan Ekonomik ve 
Sosyal Konsey toplantısı ise krizden 
çıkı  önerilerimizin bir kez daha tek-
rarlandı ı bir toplantı olmu tur. Bu 
toplantı yeniden göstermi tir ki, i -
verenler krizden çıkı ın yolunu hala 
kıdem tazminatlarımıza el uzatmak-
ta, i sizlik sigortası fonunun amacı
dı ında kullanılmasında, ta eron uy-
gulamasının yaygınla tırılmasında,
özetle i çi hak ve özgürlüklerinin 
daha da kısıtlanmasında görmekte-
dir. Kimi i verenlerimizin ‘hep bana’ 
anlayı ını sürdürerek kendi sonlarını
hazırladıklarını hala fark etmemeleri 
üzücüdür. Kriz fırsatçılı ı yapılarak
çalı ma mevzuatımızda ILO ve AB 
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normlarından uzakla ılması günde-
me getirilmemeli, TÜRK- ’in buna 
izin vermeyece i bilinmelidir.

Hükümet krizin ba langıcında
konuya gereken ciddiyette yakla -
mamı tır. Öyle ki 2009 yılı bütçesi 
hükümetin krizi yeteri kadar algı-
layamadı ının göstergesi olmu tur.
Hükümet sorunun çözümü do rul-
tusunda bütüncül bir yakla ımı kap-
sayan bir paketi kamuoyuna hala su-

namamı tır ve Ekonomik ve Sosyal 
Konsey toplantısında da görüldü ü
gibi Hükümet hala öneri alma nok-
tasındadır.

Bizim gündemimiz ülkemizde 
krizin de etkisiyle daha da artan i -
sizliktir, yoksulluktur.

Mücadelemiz, i sizli e ve yok-
sullu a kar ıdır. Mücadelemiz uy-
gulanan ekonomik ve sosyal poli-

tikaların insanı temel alan yapıya
dönü türülmesi içindir. Bunun için 
her fırsatı ve platformu kullanaca-
ız. Yarın Kadıköy’de, bunun bir 

adımını atarak bugün burada bir 
kısmını sizlerle payla tı ımız talep-
lerimizi, itirazlarımızı, on binlerce 
ki i el ele verip, tek bir yürek, tek 
bir ses olup haykıraca ız. Mitingi-
mize, tüm emek ve meslek örgütleri 
davetlidir.”

Genel Ba kan Mustafa Kum-
lu ba kanlı ındaki TÜRK-

Ba kanlar Kurulu, greve çıkan Tur-
kuvaz (ATV, Sabah gazete ve dergi 
grubu) i çilerine destek ziyaretinde 
bulundu. Ba kanlar Kurulu, Sabah 
ve ATV’nin Balmumcu’daki merkez 
binasına giderek grevdeki gazete-
cilerle dayanı malarını gösterdiler. 
Ziyaret sırasında konu an Kumlu, 
ATV, Sabah ve dergi grubunun için-
de bulundu u Turkuvaz’da greve çı-
kılmadan, grev ilanı asılmadan önce 
TGS Genel Ba kanı Ercan pekçi ile 

sözle menin masa ba ında bitirilme-
si için gösterdikleri tüm çabaya ra -
men sonuç alamadıklarını söyledi. 
Kumlu, amaçlarının toplu sözle me-
yi masa ba ında bitirmek oldu unu
ifade ederek, grevdeki gazetecilere 
öyle seslendi:

‘’Maksadımız üzüm yemek, ba -
cıyı dövmek de il. Maalesef prose-
dür gere i grev yapmak ile kar ı kar-
ıya bırakan bir ileti imsizlik oldu. 

En kısa zamanda tarafları bir araya 
getirip bu ileti imsizli i de gidere-

rek sözle meyi bitirmeye çalı aca ız.
Ba kanlar Kurulumuzun aldı ı karar 
gere ince, maddi manevi TGS’nin 
ve sizlerin yanında oldu umuzu bil-
menizi istiyoruz. imdiden ba arılar
diliyoruz.’’

TGS Genel Ba kanı Ercan pek-
çi de desteklerinden dolayı sendika 
ba kanlarına te ekkür etti. Genel 
Ba kan Mustafa Kumlu ve Ba kan-
lar Kurulu üyeleri, TGS tarafından
açılan dayanı ma defterini de imza-
ladılar.

Sabah-ATV Grevini Ziyaret
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TÜRK-  Ba kan Kurulu, 
dünyada ya anan ekonomik 
krizi, sosyal devlet politika-

larından uzakla ılmasının bir bedeli 
olarak görmekte, çözümü de sosyal 
devletin yeniden ve daha güçlü ola-
rak uygulanmasında görmektedir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, kri-
zin bedelinin çalı anlara ödettirilme-
sine yönelik uygulamaları kınamak-
ta, Hükümeti, ekonomik krize kar ı
i çileri ve çalı anları koruyacak, ya-
tırım ve istihdamı artıracak uygula-
malar yapmaya ça ırmaktadır.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, kri-
zin daha kolay atlatılması için Hü-
kümete ve i verenlere u önerileri 
yapma kararı almı tır:

1- stihdamın korunması ve ge-
li tirilmesi temel yakla ım olmalı-
dır. Kriz gerekçesiyle i ten çıkarılma
önlenmelidir.

2- Halen çalı makta olan i çile-
rin dı ında ilave istihdam yaratan 
i letmelerin sosyal güvenlik prim 
ödemeleri belli bir süre hazine tara-
fından üstlenilmelidir.

3- Uluslararası Çalı ma Te kilatı
standartlarında bir i  güvencesi, i e
iadeyi sa layacak biçimde yeniden 
ve öncelikle düzenlenmelidir.

4- Kamu kurum ve kurulu ları-
nın personel ihtiyacı bekletilmeden 
giderilmeli, emekli olanların yerine 
yeni personel istihdam edilmelidir.

5- Ekonomik kriz döneminde 
i yerlerinde fazla mesai uygulaması
yapılmamalı, yasal çalı ma saatlerine 
uyulması sa lanmalı, çalı ma saatle-
ri dü ürülerek istihdam artırılması
yoluna gidilmelidir.

6- Esnek çalı ma biçimleri kriz 
gerekçesiyle yaygınla tırılmamalıdır.

7- Kayıt dı ı ekonominin kayıt
altına alınmasına öncelik verilmeli, 

bunun bir aracı olarak sendikal ör-
gütlenmenin önündeki engeller kal-
dırılmalıdır.

8- sizlik sigortası kapsamında
olan i çilerin fondan yararlanma ko-
ulları geli tirilmelidir. Bu çerçevede 

i çinin Fona ula ımı kolayla tırılma-
lı, Fondan yararlandırılma süresi ve 
miktarı artırılmalıdır.

9- Ekonomik kriz fırsatçılı ı ya-
pılarak çalı ma mevzuatımızda ILO 
ve AB normlarından uzakla ılması
gündeme getirilmemelidir.

10- Kıdem tazminatı i çiler bakı-
mından vazgeçilmez ve tartı ılmaz 
bir haktır. çilerin kıdem tazminatı
hakkı tartı ma konusu yapılmama-
lıdır.

11- A ırlıklı olarak dar ve sabit 
gelirli kesimlerin tüketti i zorunlu 
temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki 
dolaylı vergiler kaldırılmalıdır.

12- sizlik sigortası kapsamın-
da olmayan i ten çıkarılan i çile-
rin zorunlu giderlerini kar ılamaya
yönelik olarak “dayanı ma geliri” 
uygulanmalı, ayrıca elektrik, su, do-
algaz, yakacak, kira gibi ödemeleri 

belirli bir süre zamana yayılmalı ya 
da kamu bütçesinden sa lanmalıdır.

13- Elektrik ve do algaza yapılan
zamlar hem üreticiyi hem de tüke-
ticiyi olumsuz etkilemektedir. Do-
algaza yapılan zammın indirilmesi 

olumlu bir adım olmu tur. Elektrik 
ve do algaz fiyatları halen olması
gerekenin çok üzerindedir. ndirim-
ler devam etmeli, zamlar geri alın-
malıdır.

14- 2009 yılında ba ıtlanacak
kamu kesimi toplu i  sözle meleri,
çalı anların satın alma güçlerini ge-
li tirmek ve böylece talebi artırarak
ekonomiyi canlandırmak için araç 
olarak görülmelidir.

15- Sanayide üretimi ve özellikle 
ara malı üretimini te vik edecek bir 
politika geli tirilmelidir. Nihai ürün 
içinde yerli katma de er oranını ar-
tıracak te vik politikaları geli tiril-
melidir. Dı a ba ımlılık ve ithalata 
dayalı büyümenin yarattı ı sorunla-
ra kar ı yeni bir politika olarak be-
nimsenmelidir.

16- Türkiye’yi böylesi bir krizde 
zayıf kılan özelle tirme ve yabancı-
la tırma uygulamalarına devam edil-
memelidir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu 15 
ubat 2009 tarihinde stanbul Ka-

dıköy Meydanı’nda D SK ve KESK 
ile birlikte yapılacak olan “Krizin 
Bedelini Ödemeyece iz. sizli e ve 
Yoksullu a Kar ı Birle ik Mücadele. 
Emek ve Demokrasi Mitingi”ni “kri-
zin bedelinin çalı anlara ödettiril-
mesi politikalarına kar ı kitlesel ilk 
uyarı eylemi” olarak tanımlamakta,
Hükümetin ve i verenlerin bu uya-
rının gereklerini yerine getirmemesi 
halinde yasalardan kaynaklanan de-
mokratik hakların kullanılmaya de-
vam edilece ini bildirmektedir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 13 
ubat 2009 tarihinde ATV-Sabah 

Grubu’nda ba layan grevi destek-
lemekte, i vereni uzla maz tutumu 
nedeniyle kınamakta, sorunun bir 
an önce toplu i  sözle mesi masasın-
da çözümlenmesini dilemektedir.

TÜRK-  Ba kanlar Kuru-
lu TÜMT S sendikamızın Mersin 
Limanı’nda verdi i örgütlenme mü-
cadelesini desteklemekte, i verenin
yaptı ı i çi kıyımını kınamaktadır.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, Ça-
lı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ı tarafından Konfederasyonumuz 

üyesi sendikalara kar ı uygulanan 
olumsuz tutumların derhal terk 
edilmesini ve Bakanlı ın tarafsız
davranmasını istemektedir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu Bildirisi
14 ubat 2009 - stanbul



Ekonomik ve Sosyal Konsey, 
2009 yılının ilk toplantısı-
nı Ba bakan Recep Tayyip 

Erdo an ba kanlı ında yaptı. Ba -
bakan Erdo an, toplantının açılı-
ında yaptı ı konu mada, finansal 

krizin faturasını çalı anların öde-
memesi için tedbirleri kararlılıkla 
aldıklarını belirterek, u ana kadar 
Türkiye’nin, bu noktada son de-
rece ba arılı bir performans izle-
di ini kaydetti. Erdo an, ‘’Aldı ı-
mız ve alaca ımız tedbirlerle krizi, 
Türkiye’nin mümkün oldu unca 
uza ında tutmaya devam edece iz. 
Türkiye ekonomisi bu güce, bu di-
rence sahiptir’’ dedi.

Toplantının açılı ında konu an
Ba bakan Erdo an, krizin, ba ta ça-
lı anlar olmak üzere, dar gelirli ve 
yoksul kesim üzerinde etkilerini en 
aza indirme noktasında samimi bir 
gayret içinde olduklarını belirtti ve 
öyle konu tu:

‘’Bu krizin faturasını çalı anla-
rın ödememesi için tedbirlerimizi 
kararlılıkla alıyoruz. u ana kadar 
Türkiye, bu noktada son derece ba-
arılı bir performans izlemi tir. Aldı-
ımız ve alaca ımız tedbirlerle krizi, 

Türkiye’nin mümkün oldu unca
uza ında tutmaya devam edece iz.
Türkiye ekonomisi bu güce, bu di-
rence sahiptir. Hiç ku kusuz, sosyal 

diyalog en önemli araçtır. Sosyal di-
yalog mekanizmasını her anlamda 
i letmeye de devam edece iz.’’

Hükümet olarak i sizli in artı ı-
nı önlemek için çok boyutlu tedbir-
ler uyguladıklarını anlatan Ba bakan
Erdo an, geçen yıl yürürlü e konu-
lan istihdam paketi ile i verenlerin
üzerindeki idari ve mali birçok yükü 
kaldırdıklarını kaydetti.

Bu paketle, kadınlar, gençler ve 
özürlüler ba ta olmak üzere istihda-
mı te vik ettiklerini belirten Erdo-
an, ‘Kriz sürecinde i sizli in artma-

sını önlemek için de tedbirlerimizi 
kademe kademe uyguluyoruz’’ diye 
konu tu.

16 Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplandı

Kumlu: “Faturayı yoksul halka 
yükleyerek kriz a ılmaz.”
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En son Bakanlar Kurulu’nda alı-
nan karar ile ‘’kısa çalı ma ödene i’’
üzerinde bir takım düzenlemeler 
gerçekle tirdiklerini anımsatan Ba -
bakan Erdo an, ‘’kısa çalı ma öde-
ne i’’ ile istihdamı korumayı hedef-
lediklerini söyledi.

Toplantıya Hükümet kesimin-
den, Devlet Bakanı ve Ba bakan yar-
dımcıları Nazım Ekren, Hayati Yazı-
cı ve Cemil Çiçek, Devlet Bakanları
Mehmet im ek ve Murat Ba esgio -
lu, Tarım ve Köyi leri Bakanı Mehdi 
Eker, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer 
Ça layan, Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Hilmi Güler, Çalı ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 
katılıdılar.

Sosyal taraflardan ise TÜRK-
Genel Ba kanı Mustafa Kumlu ve 
Genel Sekreter Mustafa Türkel, TÜ-
S AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzu-
han Do an Yalçında , TESK Ba kanı
Bendevi Palandöken, TZOB Genel 
Ba kanı emsi Bayraktar, T SK Yö-
netim Kurulu Ba kanı Tu rul Ku-
datgobilik, MÜS AD Genel Ba kanı
Ömer Cihad Vardan, Hak-  Genel 
Ba kanı Salim Uslu, Türkiye Kamu-
Sen Genel Ba kanı Bircan Akyıldız,
Memur-Sen Genel Ba kanı Ahmet 
Gündo du, TOBB Ba kanvekili Faik 
Yavuz, TUSKON Ba kanvekili Ah-
met Ci er katıldılar.

Toplantıda Genel Ba kan Mus-
tafa Kumlu da bir konu ma yaptı.
Kumlu konu masında u görü lere
yer verdi:

“Bugün burada, dünyada ba  gös-
teren ekonomik krizin Türkiye’ye 
yansımaları ve alınması gereken 
önlemleri konu mak üzere bir ara-
ya gelmi  bulunuyoruz. TÜRK- ,
dünyada ya anan krizin temel nede-
nini, sosyal devlet politikalarından
uzakla ılmasının bir bedeli olarak 
görmektedir. Bu kriz neoliberal diye 
adlandırılan ve ücretleri dü üren,
kamu harcamalarını azaltan, zen-
ginlerin vergilerini dü ürüp yoksul 
sınıfların do rudan veya dolaylı ver-

gilerini arttıran, tüm kamu hizmet-
lerini paralı hale getiren ve kamuyu 
üretim alanından çekip her eyin
özelle tirilmesini savunan ekonomik 
ve siyasi politikaların sonucudur.Bu 
politikalar sistemin aynı zamanda en 
büyük mü teri kitlesi olan emekçile-
rin toplam gelirlerini en az seviyeye 
indirmi tir.

Nitekim, krizin ba  gösterdi i
ülkenin yeni Ba kanı Barak Obama, 
yemin töreninin ardından yaptı ı
konu mada, ülkesi adına ibret ve-
rici bir itirafta bulunmu tur. Hatır-
lanaca ı üzere Obama demi tir ki; 
‘Bu kriz bize öyle bir ders verdi ki, 
artık piyasa sadece zengin olanların
yanında olursa, sürdürülebilirlikten 
bahsetmek söz konusu bile olama-
yacaktır. Artık bu fırsatları herkese 
götürebildi imiz sürece zenginle e-
bilece iz.’

Toplantımızın benzeri bir hassa-
siyetin bir ürünü oldu unu dü ünü-
yorum. Bu nedenle Sayın Ba bakana
konseyi toplantıya ça ırdı ı için te-
ekkür ediyorum.

u çok açık ki bu kriz faturayı
yoksul halka daha da yükleyerek 
a ılabilecek bir kriz de ildir.

Dönem i sizle tirme de il, istih-
damı geni letme dönemidir. Kriz 
sosyal devletin tahribi sonucu ortaya 
çıkmı tır, çözüm de sosyal devletin 
yeniden ve daha güçlü olarak uygu-
lanmasındadır.

Tüm bu gerçeklere ra men
Türkiye’de kriz maalesef bir i sizlik
krizi olarak kendini göstermeye ba -
lamı tır. Aralık ayı verilerine göre 
sadece TÜRK- ’e ba lı sendikalara 
üye 30 bine yakın i çimiz kriz nede-
niyle i ten çıkarılmı , 15 bine yakın
i çi de ücretsiz izne ayrılmı tır. Bu 
sayının örgütsüz ve kayıtdı ı kesim 
dikkate alındı ında daha da artaca ı
ortadadır. TÜRK-  Bölge ve il Tem-
silcilerimizden aldı ımız bilgiler kriz 
nedeniyle i siz kalanların sayısının
400 bini a tı ını göstermektedir.

Gelinen noktada önerilerimiz 
öyle ekillenmektedir:

   1- stihdamın korunması ve 
geli tirilmesi temel yakla-
ım olmalıdır. Kriz gerekçe-

siyle i ten çıkarılma önlen-
melidir.

   2- Halen çalı makta olan i çi-
lerin dı ında ilave istihdam 
yaratan i letmelerin sosyal 
güvenlik prim ödemeleri 
belli bir süre hazine tarafın-
dan üstlenilmelidir.

   3- Uluslararası Çalı ma Te -
kilatı standartlarında bir i
güvencesi, i e iadeyi sa la-
yacak biçimde yeniden ve 
öncelikle düzenlenmelidir.

   4- Kamu kurum ve kurulu -
larının personel ihtiyacı
bekletilmeden giderilme-
li, emekli olanların yeri-
ne yeni personel istihdam 
edilmelidir.

   5- Ekonomik kriz döneminde 
i yerlerinde fazla mesai uy-
gulaması yapılmamalı, yasal 
çalı ma saatlerine uyulması
sa lanmalı, çalı ma saatleri 
dü ürülerek istihdam artı-
rılması yoluna gidilmelidir.

   6- Esnek çalı ma biçimleri kriz 
gerekçesiyle yaygınla tırıl-
mamalıdır.

   7- Kayıt dı ı ekonominin kayıt
altına alınmasına öncelik 
verilmeli, bunun bir aracı
olarak sendikal örgütlenme-
nin önündeki engeller kal-
dırılmalıdır.

   8- Kısa çalı ma ödene inin
süre ve miktarının iyile ti-
rilmesi olumlu bir adımdır.
Aynı ekilde i sizlik sigorta-
sı kapsamında olan i çilerin
fondan yararlanma ko ulları
geli tirilmelidir. Bu çerçe-
vede i çinin Fona ula ımı
kolayla tırılmalı, Fondan 



Dönem i sizle tirme
de il, istihdamı

geni letme dönemidir. 
Kriz sosyal devletin 

tahribi sonucu ortaya 
çıkmı tır, çözüm de 

sosyal devletin yeniden 
ve daha güçlü olarak 
uygulanmasındadır.
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yararlandırılma süresi ve 
miktarı artırılmalıdır.

   9- Ekonomik kriz fırsatçılı ı
yapılarak çalı ma mevzuatı-
mızda ILO ve AB normların-
dan uzakla ılması gündeme 
getirilmemelidir.

 10- Kıdem tazminatı i çiler ba-
kımından vazgeçilmez ve 
tartı ılmaz bir haktır. Buna 
yönelik gündeme getirilen 
de i iklik istekleri i çi kesi-
mini rahatsız etmektedir.

 11- Asgari ücret bir ailenin ge-
çimini sa layacak ekilde
olmalı ve her eyden önce 
vergi dı ı bırakılarak ulusal 
düzeyde yeniden belirlen-
melidir.

 12- A ırlıklı olarak dar ve sabit 
gelirli kesimlerin tüketti i
zorunlu temel ihtiyaç mad-
deleri üzerindeki dolaylı
vergiler kaldırılmalıdır.

 13- sizlik sigortası kapsamın-
da olmayan i ten çıkarılan
i çilerin zorunlu giderlerini 
kar ılamaya yönelik olarak 
‘dayanı ma geliri’ uygulan-
malı, ayrıca elektrik, su, 
do algaz, yakacak, kira gibi 
ödemeleri belirli bir süre za-
mana yayılmalı ya da kamu 
bütçesinden sa lanmalıdır.

 14- Elektrik ve do algaza ya-
pılan zamlar hem üreticiyi 
hem de tüketiciyi olumsuz 
etkilemektedir. Do algaza
yapılan zammın indirilmesi 
olumlu bir adım olmu tur.
Elektrik ve do algaza yeni 
zam yapılmamalıdır.

 15- 2009 yılında ba ıtlana-
cak kamu kesimi toplu i
sözle meleri, çalı anların
satın alma güçlerini geli -
tirmek ve böylece talebi 
artırarak ekonomiyi can-
landırmak için araç olarak 
görülmelidir.

 16- Sanayide üretimi ve özellik-
le ara malı üretimini te vik
edecek bir politika geli tiril-
melidir. Nihai ürün içinde 
yerli katma de er oranını
artıracak te vik politikaları
geli tirilmelidir. Dı a ba-
ımlılık ve ithalata dayalı

büyümenin yarattı ı sorun-
lara kar ı yeni bir politika 
olarak benimsenmelidir.

 17- Türkiye’yi böylesi bir kriz-
de zayıf kılan özelle tirme
ve yabancıla tırma uygula-
malarına devam edilmeme-
lidir.

Saydıklarım önerilerimizin bir 
kısmıdır. Konuya ili kin daha geni
de erlendirmelerimizin yer aldı ı
rapor, sizlere sunulmu tur.

Bu süreçte kar ı kar ıya bulun-
du umuz sorunların a ılması için 
ortak aklın olu turulmasının gere i
açıktır. Konfederasyonumuz krizin 
özellikle sosyal alanda ve çalı anlara
yönelik ortaya çıkarttı ı olumsuz-
lukların giderilmesinde uygulana-
cak politikalarda aktif sorumluluk 
üstlenmeye hazırdır.”

Toplantının ardından Devlet Ba-
kanlı ı ve Ba bakan Yardımcılı ı’n-
dan yapılan açıklamada, küresel 
ekonomik krizin ba ta i sizlik ol-
mak üzere her alanda önemli etkiler 
yarattı ı belirtilerek, i sizli in top-

lumsal ve bireysel ya am kalitesini 
etkiledi i ve bu açıdan istihdamın
artırılması ve i sizli in azaltılması-
nın hayati önem arz etti i belirtildi.

Açıklamada, kısa çalı ma ödene-
i miktarının yüzde 50 artırılması-

na, ödene in süresinin 3 aydan 6 aya 
çıkarılmasına, kadın ve gençlerin is-
tihdamına yönelik sa lanan te vike
ba vuru süresinin ve 49 ile yönelik 
yatırım te viklerinin süresinin 1 yıl
uzatılmasına, stopaj ve primde tek 
bildirge sistemine geçilmesine ve 
kimi i lemlerde vergi ve harçların
dü ürülmesine yönelik hazırlanan
yasa tasarısının TBMM’ye sevk edil-
di i kaydedildi.

Açıklamada, geçen yıl çıkarılan
istihdam paketine ve alınacak yeni 
önlemlere yönelik bilgilerin payla-
ıldı ı ifade edilirken, sektörel ön-

lemlerin sonuçlandırılması ve bu 
kapsamda alınacak önlemlerin istih-
dam üzerinde olumlu etkileri olaca-
ı üzerinde duruldu u ifade edildi.

stihdamla ilgili yapılması gere-
ken çok boyutlu çalı malara da yer 
verildi i belirtilen açıklamada öyle
denildi:

“ gücüne katılım oranları, i gü-
cü talebi, istihdam yaratma kapasi-
tesi anlamında KOB ’ler istihdam ve 
i sizli i etkileyen iç ve dı  talepte-
ki de i imler, meslek edindirmeye 
odaklanılması, yapısal sorunlar için 
farklı yakla ımlar benimsenmesi 
ve alınan tedbirlerin izleme ve de-
erlendirmesinin DÖ K tarafından

yapılabilmesi konuları üzerinde du-
ruldu. Toplumda alınması gereken 
tedbirlerin bir an önce uygulamaya 
getirilmesi, i çi-i veren ve hükümet 
arasındaki i birli inin güçlendiril-
mesi vurgulandı. Konseyin daha sık
aralıklarla periyodik olarak toplan-
ması ve yapısının güçlendirilmesi 
kararla tırıldı.”

Toplantıda Ekonomik ve Sosyal 
Konsey’in 2 ayda bir toplanmasına
da karar verildi.



TÜRK-  Ba kanlar Kurulu 26 
Ocak 2009 günü ola anüs-
tü toplanarak, kamuoyunda 

Ergenekon soru turması adı veri-
len davayla ilgili olarak tutuklanan, 
Türk Metal Sendikamız Genel Ba -
kanı Mustafa Özbek’e destek verdi.

Konfederasyonumuza ba lı tüm 
te kilatların genel ba kanları ve 
temsilcilerinin katıldı ı toplantıda
bir konu ma yapan Genel Ba kan
Mustafa Kumlu, operasyonlarda 
“sapla samanın birbirine karı tırıl-
dı ını”, Hükümete muhalefet etmi
insanların bu dalgaların içinde yer 
almasının inandırıcılık sorunu ya-
rattı ını belirtti.

Kumlu konu masında u görü -
lere yer verdi:

“Ülkemiz küresel krizin etki-
si altındadır. ten çıkarmalar gün 
geçtikçe artmakta, i çiler, emekliler, 
memurlar her geçen gün daha da 

a ırla an ya am ko ulları ile bo u -
maktadır. Her fırsatta ifade etti imiz
gibi ülkenin gerçek gündemi i sizlik
ve yoksulluktur. Ülke olarak çözü-
müne odaklanaca ımız temel mesele 
bu iken, siyasi gündemin yanı sıra,
etkisi günlerce süren Ergenekon adı
verilen operasyonlarla, gerçek gün-
dem gölgelenmektedir.

Türkiye 12 Haziran 2007 tarihin-
den bu yana, tam 11 kez Ergenekon 
adı verilen operasyonun oku ile 
uyanmı tır. Basın tarafından “dalga” 
olarak adlandırılan bu operasyon-
ların “ ok” etkisi yaratmasının en 
önemli nedenlerinden biri, yan yana 
gelebilmeleri pek mümkün görün-
meyen isimlerin aynı gün aynı yön-
temlerle gözaltına alınmasıdır.

Operasyonların her birinde gö-
zaltına alınan isimlerin bir “har-
manlama” ile belirlendi i anla ıl-
maktadır. Çünkü her operasyonda, 

silah, bomba, patlayıcı barındırıp
suikast yaptı ı iddia edilen isimler-
le, Türkiye’nin icraatları, mevkileri 
ve fikirleriyle tanıdı ı insanlar bir 
araya getirilmi  ve belki de bu dava-
ya en büyük zararı bu harmanlama 
anlayı ı vermi tir.

Operasyonların her biri “sapla 
samanın birbirine karı tırıldı ı” in-
tibaını uyandırmı  ve hükümete bir 
biçimde muhalefet etmi  insanların
bu dalgaların içinde yer alması bir 
inandırıcılık sorunu ortaya çıkar-
mı tır. Demokratik yollardan ele tiri
hakkını kullanan insanlara yönelik 
baskı olu turulmak istenildi i üp-
helerini de beraberinde getirmi tir.

Tüm bu süreçte yaygınla an yar-
gının siyasalla tırıldı ı yönündeki 
iddialar ve buna temel te kil eden 
uygulamalar son derece rahatsız edi-
cidir. Ba ımsız yargı bizim en büyük 
güvencemizdir ve laik demokratik 
düzenin teminatıdır.
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Kumlu: “Ba ımsız yargının verece i adil 

karar ortaya çıkıncaya kadar TÜRK-
Özbek’in yanında olacaktır.”

TÜRK- ’ten Özbek’e DestekTÜRK- ’ten Özbek’e Destek
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Sendikalar demokrasinin vazge-
çilmez kurumlarıdır ve talep mü-
essesesidir. Sendikaların en önemli 
görevlerinden biri hükümetlerin 
uygulamalarındaki yanlı ları dile 
getirmek ve i çinin emekçinin hak-
ları için hükümetleri uyarmaktır.
Sendikalar hükümet uygulamaları-
nın aynasıdır. Sendikaları susturma-
ya, sindirmeye çalı mak, bu aynanın
kırılması anlamına gelecektir ki, bu-
nun yapıldı ı bir ülkede demokrasi-
den söz edilemez. Bu nedenle sendi-
kalara yönelik atılacak her adımda
sarf edilecek azami dikkat Türk de-
mokrasisi açısından elzemdir.

Ergenekon operasyonunun 
11’nci dalgası ile Türk Metal Sen-
dikamızın Genel Ba kanı Mustafa 
Özbek, aynı zamanda TÜRK- ’in
Genel Te kilatlandırma Sekreteri 
olan Türk Metal Sendikası Genel 
Ba kan Yardımcısı Pevrul Kavlak, 
Türk Metal Sendikası Genel Ba kan
Yardımcısı Mecit Hazır, Sendika Ge-
nel Sekreteri Muharrem Aslıyüce ile 
eski sendika yöneticisi, yeni sendika 
personeli Süleyman Erdinç gözaltına
alınmı , evleri aranmı tır.

Özbek’in onursal ba kanlı ını
yaptı ı Avrasya Radyo Televizyonu 
saatlerce aranmı tır.

Türk Metal Sendikası’nın Genel 
Merkez binası da, sanki bir örgüt 
karargahıymı  gibi saatler süren bir 
aramaya maruz bırakılmı tır.TÜRK
Metal Sendikası aranarak on bin-
lerce i çi, sendikacı arkada larımı-
zın evleri aranarak onların manevi 
ahsiyetleri, e  ve çocukları ma dur

edilmi tir. Ya ananlar Konfederas-
yonumuzda büyük bir üzüntü ve 
tepkiye neden olmu tur.

Gelinen noktada, emniyet ve 
savcılık sürecinin ardından, Sayın
Özbek tutuklanmı , di er sendikacı-
lar serbest bırakılmı tır.

Mustafa Özbek i çi sınıfı hareke-
tinde büyük eme i olan bir i çi lide-
ridir. Hukukun üstünlü üne inanan 

TÜRK- , ba ımsız yargının verece-
i adil karar ortaya çıkıncaya kadar 

Sayın Özbek’in yanında olacaktır.

Mustafa Özbek ve ba kanı oldu-
u sendika ile ilgili bazı televizyon 

ve gazeteler aylardan beri aleyhte 
yayın yapmı tır. Bu yayınlarda mal 
varlı ından tutun da Ergenekon 
ba lantısına kadar her türü yargısız
infaz yapılmı tır. Özbek’in iddialara 
verdi i yanıtlara ise ne yazık ki ya 
aynı büyüklükte yer verilmemi  ya 
da hiç de erlendirilmemi tir. Yapı-
lan yayınlar nedeniyle bahsi geçen 
gözaltıların artık beklenir hale gel-
mesi, Türkiye’nin acı gerçe idir.
Çünkü bir süredir, gözaltına alına-
cak olanlar, ilgili suçlamalarla bir-
likte ne yazık ki önce gazete sayfala-
rında yer almaktadır.

Sendikalar, ancak laik, demok-
ratik ve hukukun üstünlü ünün ge-
çerli oldu u rejimlerde varolabilir. 
Sendikaların, demokrasiyi sekteye 
u ratacak her hangi bir giri im için-
de yer almaları var olu  nedenlerine 
aykırıdır. Elbette darbe hazırlı ı ya-
pan, bu hazırlık için silah, bomba, 
mermi saklayan, suikast düzenleyen 
veya suikast düzenleme hazırlı ında
olanlar yakalanmalı ve cezalandırıl-
malıdır. Bu, sendikaların varlı ını
devam ettirebilmesi açısından bir ge-
rekliliktir. Bu çerçevede sendikala-
rın Ergenekon adı altında yürütülen 
soru turma kapsamında gündeme 
getirilen suçlamalarla ili kilendiril-
mesi TÜRK-  açısından mümkün 
görülmemektedir.

TÜRK- , ço ulcu ve katılımcı
demokrasiyi, laik düzeni, hukukun 
üstünlü ünü ve parlamenter sistemi 
sonuna kadar savunan ve bu temel 
ilkeleri varlık sebebi gören bir kuru-
lu  olarak hukukun tüm ki i ve ku-
rulu lar için bir güvence oldu una
inanmaktadır.”

Ba kanlar Kurulu toplantısında
söz alan di er sendika temsilcileri 
de Özbek’in tutuklanmasına tepki 
gösterdiler.

Ba kanlar Kurulu toplantısının
ardından Genel Ba kan Mustafa 
Kumlu, Yönetim Kurulu ve Ba kan-
lar Kurulu üyeleri, topluca Türk 
Metal Sendikası’na gittiler. Burada 
Genel Ba kan Mustafa Kumlu, Ba -
kanlar Kurulu sonuç bildirisini bası-
na ve orada hazır bulunanlara oku-
du. Bildiride u görü ler yer aldı:

“TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 
Türkiye’nin gerçek gündeminin 
küresel kriz ile birlikte daha da va-
him hale gelen i sizlik ve yoksulluk 
oldu una inanmakta, gerek siyasi 
gündemdeki gerginlikler, gerekse 
Ergenekon adı verilen süreç nede-
niyle bu gündemin gölgelenmesin-
den rahatsızlık duymaktadır.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, yar-
gının siyasalla tırıldı ı iddialarının
ve buna yol açan uygulamaların
Türk Hukuk sistemine ve demokra-
sisine büyük zarar verdi ini dü ün-
mektedir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, ilgi-
li davanın, fikir ve ifade özgürlü ü,
toplumsal muhalefet ve nihayet de-
mokrasinin vazgeçilmez kurumla-
rından olan sendikalar üzerinde bir 
baskı ve sindirme aracı olarak kulla-
nılma giri imlerini demokrasimizin 
gelece i açısından endi e ile kar ıla-
maktadır.

Yargının ba ımsızlı ı korunmalı
ve kararlarına saygı gösterilmelidir. 
Ancak bu yapılırken “masumiyet ka-
rinesinin” korunmasına özen göste-
rilmelidir. Ki i hak ve özgürlükleri-
nin yok edilmesine yol açan yargısız
infazların önüne geçilebilmesi için 
“soru turmanın gizlili i” ilkesine 
bizzat soru turmayı yürüten güven-
lik güçleri ve yargı temsilcilerinin 
yanı sıra Hükümet edenlerce de 
uyulmasına dikkat edilmelidir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, kimi 
yayın organlarındaki yargısız infaz 
yakla ımını son derece sakıncalı
bulmakta, gözaltına alınacak olan 
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ki ilerin günlerce önceden gazete-
lerde suçlu gösterilerek te hir edil-
mesini objektif yayıncılık ilkeleri ile 
ba da tıramamaktadır.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, aynı
çerçevede operasyonlarda izlenen 
yöntem nedeniyle toplumun en 
sade bireylerinin bile korku hissine 
kapıldıkları gerçe inden hareketle, 
‘korkan ve susan toplum’ yaratmak 
istemenin demokrasi açısından sa-
kıncalarına dikkat çekmektedir.

Sorunların demokrasi içinde çö-
zülece ine inanan TÜRK-  Ba kan-
lar Kurulu, demokratik rejimi yok 
etmeye yönelik her türlü demokrasi 
dı ı örgütlenme ve çetele me giri-
iminin kar ısındadır. TÜRK- ’e

ba lı tüm sendikalar kuruldukları
günden bu yana demokratik laik 
Türkiye Cumhuriyeti’nin savunu-
cusu olmu , i çi hak ve özgürlükleri 
için her türlü mücadelede en ön saf-
ta yer almı tır.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 
TÜRK- ’e ba lı hiç bir sendikamı-
zın Ergenekon adı verilen süreç ile 
ili kilendirilmesini do ru ve haklı
bulmamaktadır.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 
Türkiye’nin konuyla ilgili olarak 
bugünkü ihtiyacının Ergenekon 
adı altındaki hukuk sürecinin kaos 
olu turan tüm yakla ımlardan ay-
rı tırılarak berrak ve effaf hale ge-
tirilmesi, her türlü aibeden arındı-
rılması, bu süreç ile ilgili atılan her 
adımda yargı ba ımsızlı ının ve hu-
kukun üstünlü ünün hakim kılındı-
ına ili kin toplumsal güvenin sa -

lanması oldu unu dü ünmektedir.
Ba kanlar Kurulu, bu güvenin sa -
lanmasını öncelikle AK Parti Hükü-
metinin görevi olarak görmektedir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 
TÜRK Metal Sendikası’nın bir suç ve 
suçlu barındıran örgüt karargahıy-
mı  gibi basılmasını ve aranmasını

kınamakta, bu muameleyi sendikal 
hak ve özgürlüklere yapılan bir sal-
dırı olarak görmektedir.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, Er-
genekon adı verilen operasyon çer-
çevesinde evi adresi belli insanların
afakta evlerine baskın yapılmasını,

kendilerinin ve ailelerinin manevi 
ahsiyetlerinin ma dur edilmesini 

kınamaktadır. Bu çerçevede sendika-
cılara yönelik afak baskınlarını da 
kınayan TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 
TÜRK- ’in bir yöneticisinin söz ko-
nusu dava ile ili kilendirilmeye ça-
lı ılmasını Konfederasyon açısından
kabul edilmez bulmaktadır.

Mustafa Özbek i çi hareketinde 
büyük eme i olan bir i çi lideri-
dir. Hukukun üstünlü üne inanan 
TÜRK- , ba ımsız yargının, toplum 
vicdanını tatmin edecek adil kararı-
nı bir an önce vermesini beklemek-
te, bu karar çıkıncaya kadar Sayın
Özbek’in serbest bırakılarak tutuk-
suz yargılanmasını istemektedir.”

Genel Ba kan Mustafa Kumlu, Ba kanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’ni Türk-Metal Sendkası yöneticileriyle birlikte okudu.



TÜRK- , 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nü Adana’da, 
Büyük ehir Belediyesi Tiyat-

ro Salonunda düzenledi i “Emekçi 
Kadınlar Krizin Faturasını Ödemek 
stemiyor” konulu toplantıyla kut-

ladı. Toplantının açılı  konu ma-
larından önce, Adana Büyük ehir
Belediyesi Türk Halk Oyunları Top-
lulu u tarafından bir halk oyunları
gösterisi sunuldu, günün anlam ve 
önemini anlatan bir film gösterildi. 
TÜRK- ’in hazırladı ı “8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü” kısa filminde, 8 
Mart kadın hareketinin tarihçesine, 
Türkiye’deki kadın haklarının geli i-

mine, Novamed ve Desa grevlerine, 
kadın i çilerin sorunlarına ve çözüm 
yollarına yer verildi.

Toplantının açılı  konu masını
yapan TÜRK-  Genel Ba kanı Mus-
tafa Kumlu, “8 Mart, bizlere, ezilen 
ve hor görülen kadınların 150 yıl
önce a ır çalı ma ko ullarına kar ı
ba lattıkları mücadelenin bir arma-
anıdır” diyerek ba ladı.

Kumlu konu masında u görü -
lere yer verdi:

“Bu arma anın verildi i günden 
bu yana kadınların hak ettikleri yer-
de olabilmesi için önemli adımlar

atılmı , ama ülkemiz de dahil kimi 
ülkelerde halen istenilen nokta-
ya gelinememi tir. Mustafa Kemal 
Atatürk, kadını zayıf ve ikinci sınıf
sayan ça dı ı anlayı a kar ı çıkmı ,
Türk Kadını birçok Avrupalı kadın-
dan önce seçme ve seçilme hakkına
kavu mu tur. Atatürk, toplumun 
her alanında kadın ve erke in omuz 
omuza yürüdü ü bir Türkiye hedef-
lemi tir. Ama bu hedefin gerekleri 
henüz ülkemizde tam olarak yerine 
getirilememi tir. Atatürk demi tir
ki; u kanaati kabul etmek gerekir 
ki, dünya yüzünde gördü ümüz her 
ey kadının eseridir. Bir toplum, cin-
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“Ya amak için ekmek,“Ya amak için ekmek,
ruhumuz için gül istiyoruz!”ruhumuz için gül istiyoruz!”

“Emekçi Kadınlar Krizin Faturasını Ödemek stemiyor”
Toplantısı Adana’da Yapıldı. Toplantıya ço unlu u kadın

yakla ık 300 ki i katıldı.

Toplantıda Genel Ba kan Kumlu’nun yanı sıra ILO Türkiye Temsilcisi
Gülay Aslantepe de bir konu ma yaptı.

yerlerinden katılan 4 kadın temsilci de konu ma yaparak
i yerlerindeki sorunları üzerinde durdular, çözüm önerilerini dile getirdiler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı
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sinden yalnız birinin ça da lı ın ge-
reklerini elde etmesiyle yetinirse, o 
toplum yarıdan fazla zayıflık içinde 
kalır.”

Kumlu devamla, ”Dünya maa-
lesef bugün bu denge ve adaletten 
yoksundur. Bu yoksunlu un bir 
tezahürü de bugün ya anan ekono-
mik kriz olmu tur. Bu kriz, büyük 
sermaye gruplarının daha fazla kar 
hırsının, ‘hep bana’ anlayı ının so-
nucudur. Bu anlayı , tüm dünyada 
sosyal devleti budamı , özelle tir-
melerle kamu alanını daraltmı ,
kamu harcamalarını kısıtlayıp, ge-
ni  halk kitlelerini her türlü sosyal 
haktan mahrum piyasa ekonomisine 
terk etme yolunu seçmi tir. te tüm 
bu yakla ımların sonucunda bugün 
tüm dünyada ve ülkemizde bir kriz 
ya anmakta, bu kriz yine eme i ile 
geçinenleri vurmakta ve i sizlik
olarak kendini göstermektedir. Bu 
krizden kadınlarımız daha çok et-
kilenmektedir. Kriz, kadınlarımızı
maddi manevi vurmu tur. Acılarını
artırmı , ya am ko ullarını daha da 
a ırla tırmı tır.

u bir gerçek ki kadınlar, çalı -
ma ya amına erkeklere göre daha az 
avantajla ba lamaktadır. Bu dünyada 
da böyledir, Türkiye’de de böyledir. 
Kadınlar daha çok, küçük ölçekli, 
i ten atılmaların kolay oldu u, tek-
nolojik yatırımın en az oldu u sek-
törlerde, genellikle de kayıt dı ı sek-
törlerde çalı maktadır. Krizden ilk 
darbeyi yiyen ve çabuk i çi çıkarılan
i yerleri de bu tür i  yerleri olmakta-
dır. Ülkemizde tekstil i kolu bunla-
rın ba ında gelmektedir.

Ayrıca kadınlar dı arıda çalı sın-
lar ya da çalı masınlar, kriz onları,
en çok evde etkilemektedir. Biliyor-
sunuz, ya ıyorsunuz. Kriz dönemle-
rinde kadınların ev i lerine ayırdık-
ları zaman artmaktadır. Kadınlar, 
ekonomik zorlukla ba  edebilmek 
için en ucuz olan yerlerden alı  ve-
ri  yapmaya çalı makta, daha ucuz 
oldu u için, evine daha uzak mar-

ketleri, pazarları tercih etmektedir. 
Üstelik bu uzak yolculu u da daha 
önce otobüsle yapabilirken, artık
genellikle yürüyerek yapmaktadır.
Eskiden satın alabildi i tekstil ürün-
lerini artık alamamakta, çocuklarını
giydirebilmek için eskileri bozup, 
yeni giysiler haline getirmek yine 
kadına dü mektedir. Kılı kırk ya-
rıp sofraya yemek koymak, kirasını,
faturasını ödeyebilmek için ev har-
camalarını asgariye indirebilmek, 
erkekler kusura bakmasın, genelde 
kadının görevi olmaktadır. Bunlar 
krizin kadınların yükünü artırdı-
ına dair sadece birkaç örnektir. 

Sizler kendi ya amınızdaki onlarca 
ba ka örnekle zaten bu zorlu u ya-
ıyorsunuz.

stiyoruz ki, sizler aile içi iddete
maruz kalmayın. Sizlere toplumsal 
baskı yapılmasın. stiyoruz ki, e i-

tim-ö retim imkanlarından, çalı ma
hakkından yoksun bırakılmayın, i
yerinde ayrımcılık ve gelir adalet-
sizli ine maruz kalmayın. stiyoruz
ki, ya am ve çalı ma ko ullarınız biz 
erkeklerden daha iyi olsun. Ve diyo-
ruz ki, “Emekçi kadınlar krizin fatu-
rasını ödemek istemiyor” dedi.

Toplantının açılı  bölümünde 
konu an ILO Türkiye Temsilcisi 
Gülay Aslantepe, kadın i çilerin so-
runlarına küresel bir açıdan bakarak, 
Uluslararası Çalı ma Örgütü’nün 
yakla ımı üzerinde durdu, ILO söz-
le melerinin önemine dikkat çekti 
ve kadınların haklarını, çalı an ka-
dın kimli ini önceleyerek, kendi 
mücadeleleriyle korumaları ve ka-
zanmaları gerekti ini ifade etti.

Toplantının ara bölümünde, 
“Slayt Gösterisiyle TÜRK-  Kadın

çiler Foto raf Sergisi”ne yer veril-

Gülay Aslantepe ILO Türkiye Temsilcisi
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di. Daha sonra kadın temsilcilerin 
konu masına geçildi. Toplantıya
Tekgıda- ’ten katılan Naciye Tu-
lukçu, Basisen’den katılan Tu ba
Hotlar, Tezkoop- ’ten katılan Hülya 
Özcan ve Harb- ’ten katılan Meltem 
ahiner kadın i çilerin i yerlerinde

ya adıkları sorunlara dikkat çektiler, 
çözüm yollarını ifade ettiler. Konu -
masının sonunda Meltem ahiner,
Genel Ba kan Mustafa Kumlu’ya ka-
dın i çi foto raflarının yer aldı ı üç 
tablo arma an etti.

Toplantı, Genel Ba kan
Kumlu’nun özetle u sözleriy-
le son buldu: “Dile imiz, kadına
dair her türlü sorunun çözüldü ü
bir Türkiye’de ya amaktır. Çün-
kü, kadınların yaratıcı güçlerini ve 
yeteneklerini toplumsal ve siyasal 
ya amda hissetmeyen toplumlar ge-
li emez, kalkınamaz. Bir toplumun 
yönünü bulabilmesi için kadın sez-
gisi ve sa duyusu arttır. Çünkü ka-
dınlar yaratıcı ve yetenekli oldukları
kadar anaçtır, efkatlidir, sevgi do-
ludur. Sevgi, efkat, merhamet dolu 
kadın yüre i, acımasız olamaz. Çün-
kü ne olursa olsun bir kadın, yüre i-
ni ‘bir kenara’ bırakamaz.”

Yürüyoruz yürüyoruz, günün aydınlı ında
Donuk fabrika bacalarına, yoksul mutfaklara
Çarpıyor sesimiz ve birden parlayan
Bir ı ık gibi ula ıyor insanlara
“Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!”

Yürüyoruz yürüyoruz, erkekler için de yürüyoruz
Çünkü hâlâ bizim o ullarımızdır onlar
Ve biz hâlâ analık ederiz onlara
En zorlu i , en a ır emek
Ve çalı mak do u tan mezara dek
Ve böyle sürüp gitsin istemiyoruz
Ya amak için ekmek
Ruhumuz için gül istiyoruz!

Yürüyoruz yürüyoruz kol kola
Saflarımızda ölüp gitmi  arkada larımız
Ve türkümüzde onların kederli “Ekmek!” çı lıkları
Çünkü bir köle gibi çalı tırıldı onlar
Sanattan, güzellikten, sevgiden yoksun
Biz de bugün hâlâ onların özlemini haykırıyoruz

 ve ekmek istiyoruz
Ama gül de istiyoruz

Yürüyoruz yürüyoruz, yan yana, güzel günler adına
Kadınız, insanız, insanlı ı aya a kaldırıyoruz
Paydos bundan böyle köleli e, aylaklı a
Herkes çalı sın, bölü ülsün karde çe, ya amın sundukları

te bunun için yükseliyor yüreklerimizden
Bu ekmek ve gül türküleri
Ve yineliyoruz hep bir a ızdan
“Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!”

Ekmek ve Gül

James Oppenheim

Çeviri: Metin Demirta



“Yabancıların Çalı ma zinleri
Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası, Ba-
sın  Yasası ve  Sa lı ı ve Güven-
li i Yasası geçirilerek çalı ma ya a-
mında devrim sayılabilecek adımlar
atıldı. Bu adımlara devam ettirilmesi 
gerekiyor.”

Genel Kurulda bir konu ma ya-
pan TÜRK-  Genel Mali Sekreteri 
Ergün Atalay da dünyada hareketli 
günlerin ya andı ını ve son üç ayda 
bir krizin görüldü ünü belirtti. Bu 
ekonomik krizin faturasının birlikte 
payla ılması gerekti ini kaydeden 
Atalay, “Bu defa fatura çalı anlara
kesilmemeli çünkü çalı anların artık
bu yükü kaldıracak gücü kalmadı”
dedi. “ çi, i veren, hükümet ve mu-

halefet toplanıp yol haritası çizmeli” 
diye konu an Atalay, “Sendikalar 
olmadan demokrasi olmaz, sendi-
kaların önü açılmadan problemler 
çözülemez” dedi.

Hür-  Genel Ba kanı Özay An-
dıç da yaptı ı açılı  konu masında,
KKTC’nin ekonomik açıdan her 7-8 
yılda bir deprem ya amakta oldu-
unu, 1994 ve 2001’de ülkenin bü-

yük ekonomik sıkıntılar ya adı ını
anlattı. Andıç, “Ekonomimizin bu 
sıkıntılı durumu ortada iken geçen 
yıl ya adı ımız ve bugün de devam 
eden kuraklık tehlikesi ile dünyayı
saran ekonomik bunalım ülke in-
sanımızı derinden etkilemektedir” 
dedi.
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Genel Kurulda Divan Ba -

kanlı ını ener Özburak 
yaptı. Genel Kurula, KKTC 

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sonay Adem, milletvekilleri, TÜRK-

 Genel Mali Sekreteri Ergün Ata-
lay, eker-  Genel Ba kanı sa Gök, 
Koop-  Genel Ba kanı Eyüp Alem-
dar ve konuklar katıldı.

Genel Kurulda KKTC Çalı ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem 
bir konu ma yaptı. Adem, dünya-
nın bir parçası olarak KKTC’de de 
ekonomik krizden bir etkilenme 
olmasının do al oldu unu kaydet-
ti. Herkesin ekonomik krize yöne-
lik önlemler konusunda görü lerini
ortaya koyması gerekti ini belirten 
Sonay Adem, hükümetin bu konu-
da bazı tedbirler aldı ını ve bunların
uygulamaya da girdi ini söyledi.

Çalı ma hayatını ve zora giren 
sektörleri rahatlatacak borçların
belli bir zamana yayılmasını sa laya-
cak ve taze parayı ülkeye getirecek 
önemli tedbirler üzerinde çalı mak-
ta olduklarını ifade etti. Dört önem-
li konuda adım attıklarını belirten 
Adem, bunlara Hür- ’in destek ver-
di ini de kaydetti ve te ekkür etti. 
Adem öyle konu tu:

Hür-  Genel Kurulu Yapıldı

Konfederasyonumuz üyesi olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan
Hür-  Federasyonu’nun 4. Ola an Genel Kurulu 16 Ocak 2009 günü yapıldı.

Genel Kurulda yapılan seçimler sonunda Hür-  Federasyonu yeni 
Yönetim Kurulu u ekilde olu tu:

Genel Ba kan : Yakup Ö. LAT FO LU
Genel Ba kan Yardımcısı : Ahmet ÇAKARTA
Genel Ba kan Yardımcısı : Mudahan AKAR
Genel ve Mali Sekreter : ener ÖZBURAK
Genel Te kilat Sekreteri : Erdo an ÖZKAN
Genel E itim Sekreteri : Ahmet ÇALUDA
Üye : Buran ATAKAN
Üye : Hüseyin KÖPRÜLÜ



Dünyada ve Türkiye’de ya a-
nan küresel ekonomik kri-
ze kar ı önlemler alınmaya 

ba landı. Ülkemizde ya anan istih-
dam daralması da dikkate alınarak 
kısa çalı ma ödene inden yararlanma 
artları ve ödeme miktarı iyile tirildi.

28 ubat 2009 günlü ve 27155 
mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlü e giren 5838 
sayılı Kanunla sizlik Sigortası Ka-
nuna geçici bir madde eklenerek 
“Kısa çalı ma için öngörülen azami 
üç aylık süre altı aya ve kısa çalı ma
ödene i miktarının da yüzde 50 ora-
nında artırılarak ödenmesi” biçimin-
de düzenlendi. Ayrıca “Kısa çalı ma
ödene i olarak yapılan ödemelerin, 
ba langıçta belirlenen i sizlik öde-
ne i süresinden dü ülmeyece i” de 
kararla tırıldı.

Konu ilk olarak Üçlü Danı ma
Kurulu’nun 28 Ocak 2009 günü 
yapılan toplantısında sosyal taraflar 
arasında görü üldü. Çalı ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
ba kanlı ında i çi ve i veren sendi-
kaları konfederasyonlarının genel 
ba kanlarının katılımıyla gerçekle -
tirilen toplantıda TÜRK- ’i Genel 
Ba kan Mustafa Kumlu temsil etti.

Üçlü Danı ma Kurulu’nda olu -
turulan “alt komite” ekonomik 
krizden etkilenen çalı anların kısa
çalı ma ödene inden yararlanma 
ko ulları, kapsamı ve uygulamanın

nasıl yapılaca ı konusunda teknik 
çalı maları yürüttü.

Neden Gerek Duyuldu?

Bilindi i gibi, ekonomik kriz dö-
nemlerinde çalı anların koruyucu 
sosyal politikalarla güvenceye ka-
vu turulması önem kazanıyor. Tüm 
dünyayı etkileyen genel ekonomik 
krizin yansımaları ülkemizde de 
olumsuz sonuçlar do urmaya ba la-
yınca, krizden ilk etkilenenler yine 
çalı anlar oldu. Çünkü i yerlerinde
krizin atlatılması için genelde akla 
gelen ilk çözüm, i çi sayısının azalt-
ma olarak görülüyor.

Kaç çi Yararlandı?

Oysa mevzuatımızda, genel eko-
nomik kriz veya zorlayıcı nedenlerle 
i yerinin faaliyetinin tamamen veya 
kısmen durması durumunda i ve-
renlere “kısa çalı ma ödene i”nden
yararlanılması imkanı veriliyor. -
yerindeki i çilerin tamamının veya 
bir kısmının haftalık ortalama çalı -
ma sürelerini en az üçte bir oranın-
da azaltan veya i yerinde faaliyetini 
tamamen veya kısmen durduran 
i verenlerin kısa çalı ma ödenekle-
rinden yararlanması mümkün bu-
lunuyor. Ancak bu uygulamadan 
yararlanma imdiye kadar sınırlı
sayıda kaldı. Nitekim 2005 yılın-
da 21 ki iye 10.566,94 YTL, 2006 
yılında 217 ki iye 64.398,01 YTL, 

2007 yılında 40 ki iye 22.051,13 
YTL kısa çalı ma ödene i ödenmi .
2008 yılında ise ödeme yapılan ki i
sayısı -krizle ilgili de erlendirmele-
rin devam etmesi nedeniyle- olmaz-
ken 2009 yılının daha ba langıcında
5.600 ki iye ula mı  durumda. An-
cak son dört ayda kısa çalı ma öde-
ne inden yararlanmak için ba vuru-
da bulunan firmalarda çalı an sayısı
100 bini a tı.

Yararlanma Ko ulları Nedir?

4857 sayılı  Kanunun 65. mad-
desi kısa çalı ma ve kısa çalı ma öde-
ne ini düzenliyor. Ancak daha son-
ra bu düzenleme 4447 sayılı sizlik
Sigortası Kanununa Ek 2. Madde ile 
eklendi.

Buna göre:

 Genel ekonomik kriz veya 
zorlayıcı sebeplerle i yerinde-
ki haftalık çalı ma sürelerini 
geçici olarak önemli ölçüde 
azaltan veya faaliyeti tama-
men veya kısmen durduran 
i verenin talebinin Çalı ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlı ınca
uygun bulunması,

yerinde genel ekonomik 
kriz veya zorlayıcı sebeplerle 
haftalık çalı ma sürelerinin 
geçici olarak üçte bir oranın-
da azaltılması veya faaliyetin 
kısmen veya tamamen durma-
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Kısa Çalı ma Ödene i’ndeKısa Çalı ma Ödene i’nde 
De i iklik YapıldıDe i iklik Yapıldı
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sına neden olan sebeplerin en 
az dört hafta sürmü  olması,

 Kısa çalı manın ba ladı ı ta-
rihte, 4447 sayılı Kanunu 
hükümlerine göre i çilerin,
çalı ma süreleri ve i sizlik si-
gortası primi ödeme gün sayı-
sı bakımından i sizlik ödene-
ine hak kazanmı  olması,

in, 4857 sayılı  Kanununa 
tabi olması,

çinin Kısa Çalı ma Ödene i
Bildirgesi ile birlikte i yerinin 
ba lı bulundu u yerdeki Ku-
rum birimine müracaat etmesi,

gerekiyor. Ko ullar uygun olması
durumunda i verenlerin gerekçeleri 
ile birlikte, Türkiye  Kurumu ilgili 
birimine, varsa toplu i  sözle me-
si tarafı sendikaya yazılı bildirimde 
bulunmaları artı var.

çinin kısa çalı ma ödene inden
yararlanabilmesi için; kısa çalı ma-
nın ba ladı ı tarihte son 120 gün 
prim ödeyerek sürekli çalı mı  ve 
son üç yıl içinde en az 600 gün si-
gortalı olarak çalı ıp i sizlik sigortası
primi ödemi  olması da gerekiyor.

Genel Ekonomik Krizin Tanımı

Kısa Çalı ma ve Kısa Çalı ma
Ödene i Hakkında Yönetmelik 13 
Ocak 2009 günü resmi gazetede ya-
yımdı. Yönetmelik genel ekonomik 
krizi “ulusal veya uluslararası eko-
nomide ortaya çıkan olayların, ülke 
ekonomisi ve dolayısıyla i yerini
ciddi anlamda etkileyip sarstı ı du-
rumları” olarak tanımlıyor.

Miktarı ve Ödenmesi Ne Kadardır?

Günlük kısa çalı ma ödene inin
miktarı 28 ubat 2009 günü yapılan
de i iklikle artırıldı. Eski düzenleme 

sigortalının son dört aylık prime esas 
kazançları dikkate alınarak hesapla-
nan günlük ortalama brüt kazancının
yüzde 40’ı (halen 266,40 TL) iken 
brüt kazancın yüzde 60’ına (399,60 
TL) çıkarıldı. Bu ekilde hesaplanan 
ödenek miktarı, 16 ya ından büyük 
i çiler için uygulanan aylık asgari 
ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini 
(halen 532,80 TL) geçemezken yeni 
düzenleme ile üst sınır yüzde 120’ye 
(799,20 TL) çıkartıldı.

Kısa çalı ma uygulaması ile kıs-
men de olsa i çilerin i siz kalması
önlenebiliyor. Genelde amaç, çalı-
anı istihdamda tutabilmek. Çünkü 

i ten çıkarılan bir i çinin yeniden i
bulması, istihdam edilmesi güç olu-
yor. çinin i yerinden çıkarılması
yeni düzenleme ile altı ay daha ge-
ciktirilmi  oluyor, ama ay boyunca 
da i çi daha dü ük ücret almak du-
rumunda kalıyor.

Konfederasyona ba lı 27 sendikanın örgütlü ol-
du u 125 i letme-i yeri düzeyinde toplam 315 
bin i çiyi kapsayan 2009 yılı kamu kesimi toplu 

i  sözle meleri görü meleri ba ladı. TÜRK-  Ba kanlar
Kurulu’nca alınan karar gere i, sendikalarımızın Çalı ma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı’na ço unluk tespit ba vu-
ruları, toplu olarak 10 Kasım 2008 günü yapılmı tı.

2009 yılında yenilenecek Kamu Kesimi Toplu  Söz-
le meleri Koordinasyon Kurulu olu turulmu , birinci 

toplantı 29 Aralık 2008 günü, ikinci toplantı 20 Ocak 
2009 günü yapılmı tır. Komisyon toplantılarında, geç-
mi  dönemlerde oldu u gibi, bu dönemde de birlikte ve 
kazanılmı  haklardan ödün vermeden görü melerin sür-
dürülmesi ve Hükümet ile görü melerin ba laması kararı
alındı. Bu karar çerçevesinde TÜRK-  Yönetim Kurulu, 
kamu toplu i  sözle melerinin koordinasyonunu ile gö-
revli Devlet Bakanı Murat Ba esgio lu ile 04 Mart 2009 
günü ilk görü meyi yaptılar.

Toplu Sözle meleri Ba ladıToplu  Sözle meleri Ba ladı



Türkiye statistik Kurumu 
(TÜ K) hanehalkı i gücü
ara tırmasına göre 2008 yı-

lının son çeyre inde i sizlik arttı.
Türkiye genelinde i siz sayısı 2 mil-
yon 995 bine ve i sizlik oranı yüz-
de 12,3’e yükseldi. sizlerin yüzde 
17,5’i (524 bin ki i) bu dönemde 
i ten ayrıldı.

Küresel krizin etkisi özellikle is-
tihdam ve i sizlik verilerinde gecik-
meli olarak izlenebiliyor. TÜ K, Ka-
sım 2008 ayı sonuçlarını ancak bu 
yılın ubat ayının ortalarında açıkla-
dı. Önümüzdeki aylarda açıklanacak
rakamlarla ekonomik krizin i sizli e
etkisi çarpıcı olarak ortaya çıkacak.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Siste-
mi (ADNKS) temel alınarak yapılan
hesaplamaya göre, Türkiye’nin nü-
fusu 2008 yılı Kasım döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 758 
bin ki ilik artı  ile 69 milyon 943 bin 
ki iye ula tı. Ancak nüfusun 19 mil-
yon 675 bini, çalı ma ça ında kabul 
edilmeyen çocuklardan, yani 15 ve 
daha a a ı ya ta nüfustan olu uyor.
ktisaden faal olan, yani çalı abile-

cek ça da olan nüfus 50 milyon 268 
bin olarak hesaplanıyor.

Buna göre Türkiye’de i gücü
olarak kabul edilenlerin toplamı 24 

milyon 310 bin olarak kabul edili-
yor. Bu durumda i siz sayısı, Tablo-
1’den de görülece i üzere, 2 milyon 
995 bin ki i gözüküyor. Türkiye ge-
nelinde i siz sayısı geçen yılın aynı
dönemine göre 645 bin ki i artıyor.
Türkiye’de i sizlik oranı da bir önce-
ki yıla göre 2,2 puanlık artı la yüz-
de 12,3 oluyor. Ancak TÜ K i siz
sayısını hesaplarken 25 milyon 958 
bin ki iyi i gücüne dahil etmiyor. 
Di er bir ifadeyle, i  bulma ümidi 
kalmayan, bu nedenle i  aramayan, 
ancak i  bulursa çalı maya hazır
olan 1 milyon 968 bin ki iyi, mev-
simlik çalı an 405 bin ki iyi hesapla-
ma yaparken dikkate almıyor. Aynı
ekilde ö renci, ev hanımı, emekli 

durumunda olanları da hesaplama 
yaparken dikkate almıyor.

TÜ K’in resmi hesaplama yönte-
mi böyle olunca, Türkiye genelinde 
i siz sayısı yüzde 12,3 olarak açıkla-
nıyor. Oysa i  bulma ümidi kalma-
yanlar ile mevsimlik çalı anlar i siz
sayısına katılsa, Türkiye’de i sizlik
oranı resmi açıklamaların iki katına
yükseliyor.

TÜ K’in hanehalkı i gücü ara -
tırması de erlendirildi inde u so-
nuçlara ula ılıyor:

 Ülkenin ekonomik ve sosyal 
gündeminde istihdam ve i -
sizlik sorunu a ırlıklı olarak 
yer almaktadır ve bu sorun 
giderek önem kazanmaktadır.

sizlik, yoksullu un ve gelir 
da ılımındaki adaletsizli in
temel sebeplerinden birisidir.

stihdam edilenlerin yüzde 
25,8’i tarım, yüzde 19,8’i sanayi, 
yüzde 5,8’i in aat, yüzde 48,6’sı
hizmetler sektöründedir.

stihdam edilen 21 milyon 
315 bin ki inin yakla ık yüzde 
60’ı ücretli-yevmiyeli olarak 
çalı maktadır. Ücretli olanla-
rın sayısı 11 milyon 173 bin 
ki i (toplam çalı anların yüz-
de 52,4’ü) yevmiyeli olanların
sayısı ise 1 milyon 517 bin ki-
idir (toplam çalı anların yüz-

de 7,1’i). Türkiye’deki toplam 
i veren sayısı 1 milyon 259 
bin ki i (yüzde 5,9), kendi 
hesabına çalı anların sayısı ise 
4 milyon 593 bin ki idir (top-
lam çalı anların yüzde 21,5’i). 
Ücretsiz aile i çisi olanlar ise 
halen önemini korumakta ve 
2 milyon 775 bin ki i olarak 
hesaplanmaktadır.
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“ sizlik Krizle Arttı”

TÜRK- : “Türkiye’nin
en acil sorunu istihdam ve 
i sizliktir. Türkiye yangın
yerine dönmeden soruna 
çözüm bulunmalıdır.

TÜRK-  Yönetim Kurulu, Türkiye statistik Ku-
rumu (TÜ K) tarafından açıklanan “Hanehalkı

gücü Ara tırması”nın 2008 Kasım dönemi so-
nuçlarını de erlendirdi. Açıklamada, Türkiye’nin en acil 
sorununun istihdam ve i sizlik oldu u belirtilerek “Tür-
kiye yangın yerine dönmeden soruna çözüm bulunmalı-
dır” denildi. Açıklamada u görü lere yer verildi:

“Ülkemizin ekonomik ve sosyal gündeminde bugün 
en öncelikli sorun istihdam ve i sizliktir. TÜ K tarafın-
dan açıklanan veriler çarpıcıdır. Devletin resmi verileri 
i sizlik alanında ya anan tehlikeli geli meyi artık gizle-
yememektedir. sizlik oranı yüzde 12,3 olmu tur. Tarım
dı ı i sizlik oranı ise geçen yıla göre 2,8 puanlık artı la
yüzde 15,4’dür. Türkiye’de i siz sayısı 3 milyon ki iye
ula mı tır. Çalı maya hazır olanlarla birlikte bu sayı kat-
lanmaktadır.

Ya anan ekonomik kriz çalı anları vurmaktadır. Tür-
kiye yangın yerine dönmeden acil olarak soruna çözüm 
bulunmalıdır.

Devletin iktisadi ya amdaki konumunu üretici veya 
yatırımcı de il, düzenleyici olarak görmek yönünde-
ki anlayı ın “iflas etti i” artık görülmelidir. Uygulanan 
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 Kayıtdı ı istihdam halen yay-
gındır. Türkiye’de 21 milyon 
315 bin ki i olan toplam is-
tihdamın neredeyse yarıya
yakını (yüzde 44,5’i) kayıt
dı ıdır. Ücretli-yevmiyeli ola-
rak çalı ıp kayıt dı ı olanların

sayısı 3 milyon 441 bin ki iye
ula maktadır. in ilginç tara-
fı, i veren konumunda olan-
ların üçte birinin de kayıt dı ı
olmasıdır. Ücretsiz aile i çisi
konumunda olanların büyük 
bir ço unlu u (yüzde 94,8) 

sosyal güvenlik kapsamında
de ildir.

 TÜ K verilerinin en ürkütücü 
tarafı ise her 4 gençten 1’inin 
i siz olmasıdır. Kasım 2008 
döneminde genç nüfusta i -
sizlik oranı yüzde 23,9’dur.

Tablo 1:  gücü Durumu (Kasım)

 TÜRK YE KENT KIR

 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 69 185 69 943 43 819 44 730 25 365 25 213

15 ve daha yukarı ya taki nüfus (000) 49 511 50 268 31 800 32 535 17 711 17 734

gücü (000) 23 217 24 310 14 252 15 056 8 965 9 254

stihdam (000) 20 867 21 315 12 538 12 919 8 329 8 396

siz (000) 2 350 2 995 1 714 2 137 636 858

gücüne katılma oranı (%) 46,9 48,4 44,8 46,3 50,6 52,2

stihdam oranı (%) 42,1 42,4 39,4 39,7 47,0 47,3

sizlik oranı (%) 10,1 12,3 12,0 14,2 7,1 9,3

Tarım dı ı i sizlik oranı (%) 12,6 15,4 12,3 14,7 13,6 18,0

Genç nüfusta i sizlik oranı(1)(%) 20,0 23,9 21,6 25,5 17,0 21,2

Eksik istihdam oranı (%) 2,8 3,5 2,3 3,0 3,6 4,3

Genç nüfusta eksik istihdam oranı(1)(%) 2,6 3,6 2,3 3,0 3,1 4,8

gücüne dahil olmayanlar (000) 26 294 25 958 17 548 17 479 8 746 8 479

(1) 15-24 ya  grubundaki nüfus
Kaynak: TÜ K 16.02.2009 günlü Haber Bülteni

politikaların “piyasa odaklı” olmaktan, “insanı merkeze 
alan” bir noktaya dönü türülmesi gerekmektedir. 

sizlik, yoksullu un ve gelir da ılımındaki adalet-
sizli in temel sebeplerinden birisidir. sizli in yarattı ı
sorunlara ve gelir yoksunlu una mevcut yakla ımlarla
çözüm bulmak mümkün de ildir. Hükümetin öncelikli 
yakla ımı “ekonomiyi istihdam odaklı hale getirmek” ve 
istihdamı artırıcı, i sizli i önleyici politikaları uygula-
mak olmalıdır.

Ülkemizde çok boyutlu olan istihdam ve i sizlik so-
rununa kar ı izlenecek politikalar geni  odaklı ve geni
kapsamlı olmalı ve bütünlük içerisinde ele alınmalıdır.
Bütüncül yakla ım içermeyen, genelde sermaye kesimi-
nin temel ikayet konusu ettikleri sorunlara öncelikle 
çözüm getirmeye çalı an bir yakla ım yanlı  ve kabul 
edilemez niteliktedir. 

Türkiye’de bir an önce “Ulusal stihdam Stratejisi” 
uygulamaya konulmalıdır. stihdam alanında izlenmesi 
gereken politikalar sistematik bir biçimde ele alınmalı ve 
uygulanması gereken öncelikler belirlenmelidir.“ 



Daha önce Ankara, Bursa ve 
zmir’de düzenlenen “ n-

san Onuruna Yakı ır ”
panelinin dördüncüsü, TÜRK-
ve Sakarya Üniversitesi i birli inde
Sakarya’da Demiryol-i  Sendikası
Adapazarı ubesi’nin 17 A ustos sa-
lonunda yapıldı.

TÜRK-  Genel Mali Sekreteri ve 
Demiryol-  Sendikası Genel Ba ka-
nı Ergün Atalay’ın açı  konu masıyla
ba layan toplantıya, Sakarya Büyük-
ehir Belediye Ba kanı Aziz Duran, 

Uluslararası Çalı ma Örgütü (ILO) 
Türkiye Temsilcisi Gülay Aslantepe, 
bürokratlar, i çi, i veren ve meslek 
odalarının temsilcileri, Sendikaları-
mızın ube Ba kanları ve Yöneticile-
ri, TÜRK-  uzmanları, sivil toplum 

örgütü temsilcileri, akademisyenler 
ve i verenler katıldı.

Genel Mali Sekreterimiz Ergün 
Atalay burada yaptı ı konu mada,
onurlu bir i in kriterlerinin i  gü-
venli i, i  huzuru, e itlik gibi un-
surlar oldu unu dile getirerek, “Ül-
kemizde 1,5 milyon çocuk çalı ıyor.
10 binlerce çocuk ise, sokaklarda 
ya ıyor. Ülkemizde, tersanelerde 
ölen i çilerimizin neden öldü ü ko-
nusu ara tırılmıyorsa, onurlu bir i
var diyemeyiz. Sendikalara üye olan 
i çiler, i ten çıkartılıyor. Ekonomik 
krizin bedeli, i çilerimize ödettirili-
yor. Krizde ba ırıp ça ıranlar ise her 
krizden güçlenerek çıkıyor” dedi.

Atalay, 15 ubat günü stanbul’da
büyük bir miting yaparak kriz nede-

niyle i ten çıkarmaları protesto et-
tiklerini ve krizin bedelini ödemek 
istemediklerini tüm Türkiye’ye du-
yurduklarını belirtti.

Atalay, “Ülkemiz daha önce iki 
büyük kriz daha ya adı. Bu krizlerde 
bedeli yine çalı anlar ödedi. Özel-
likle 2001 krizinde ba ta bankacılık
olmak üzere bazı sektörlerde çok 
sayıda çalı an i siz kaldı. imdi de 
aynı ey yapılmak isteniyor. Tekstil 
sektöründe, gemi in a sektöründe, 
metalde ve daha birçok sektörde 
binlerce i çimiz i siz kaldı, zorunlu 
izne çıkarıldı, ücretleri dü ürüldü.

Kârlarından fedakarlık etmek is-
temeyenler i çileri i ten atarak krizi 
atlatmak istiyorlar. Bunu yapanları
kınıyorum.
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ba ırıp ça ıranlar krizlerden 
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Kriz nedeniyle i ten atılmak kor-
kusu, henüz i ten atılmamı  i çile-
rimizde çok a ır bir psikolojik etki 
yaratıyor. Her gün i ten atılaca ı kor-
kusuyla ya ayan i çilerin i  verimi de 
dü üyor. Evlerinde huzur olmuyor. 
Türkiye bu a ır artları daha fazla 
kaldıramaz. Buna mutlaka kalıcı ve 
etkili bir çözüm bulunmalıdır. Aksi 
takdirde ülkemizde i  barı ını sa la-
mak mümkün olmayacaktır. Hükü-
met emek örgütlerinin bu yöndeki 
taleplerini dikkate almalı ve biran 
önce uygulamaya koymalıdır” dedi.

Panelde bir konu ma yapan Sa-
karya Üniversitesi BF Dekanı Prof. 
Dr. Engin Yıldırım, insanlara onurlu 
bir i  sunmanın mümkün olabilece-
ini ve bu nedenle bu yolda belirlen-

mi  kriterlerin uygulanması gerekti-
ini belirtti.

Daha sonra söz alan ILO Türki-
ye Temsilcisi Gülay Aslantepe ise, 
Türkiye’nin insanlara onurlu bir i
konusunda dört eksi i bulundu u-
nu ve bu konuda sözler verildi ini 
söyledi. Aslantepe, “Bunlardan ilki 
çocuk eme inin sonlandırılması.
Türk Hükümeti 2015 yılına kadar 
bitirme sözü verdi. kincisi genç 
istihdamın sa lanması. Ne yazık
ki genç i sizlik oranı genel i sizlik 
oranından daha fazla. Bu oran yüz-
de 24’lere kadar yükseldi. Üçüncü 
konu kadın istihdamının sa lanma-
sı. Bu konuda AB artları kadın is-
tihdam oranı yüzde 60, erkek istih-
dam oranı yüzde 70’tir. Türkiye’de 
ise erkek istihdam oranı yüzde 70, 
ama kadın istihdam oranı yüzde 
24’lerde. Son olarak ise sosyal diya-
lo un sa lanması konusu. Bu konu-

larda Türk Hükümeti, çözüm için 
söz vermi tir” diye konu tu.

Konu maların ardından pane-
le geçildi. Paneli SAÜ BF Dekanı
Prof. Dr. Engin Yıldırım’ın yönetti. 
Panelde SAÜ Çalı ma Ekonomisi 
ve Endüstri li kileri Bölümü’nden 
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Benli 
‘Anayasal Sosyal Haklar’, Yrd. Doç. 
Dr. Emel Çetinkaya ‘Genç sizli i’ 
ve Ö retim Görevlisi uayyip Ça-
lı  ‘ nsan Onuruna Yakı ır ’ ko-
nularında katılımcılara akademik 
bilgiler verdiler. Panelistler özel-
likle ülkemizde ve geli mekte olan 
ülkelerde uzun çalı ma saatleri ve 
kötü çalı ma ko ullarının sıkıntı
olu turdu unu belirterek, bu ko-
ulların özellikle çocuk ve kadın i -

çileri oldukça olumsuz etkiledi ini 
söylediler.

Sakarya’da yapılan nsan Onuruna Yakı ır  Panelini Sakarya Üniversitesi BF Dekanı Prof. Dr. Engin Yıldırım yönetti. Panelde 
konu macı olarak Yrd. Doç. Dr. Emel Çetinkaya, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Benli ve Ö retim Görevlisi uayyip Çalı  katıldılar.
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“Emek ve Kadın”
Geli mi  ülkelerde kadınların i gücü piyasasına etkin katılımlarının,
ülke ekonomisi ve sosyal kalkınma hedeflerine ula ılmasında
büyük önem ta ıdı ı bilinmektedir. Buna ra men hemen her ülkede 
kadınların çalı ma hayatında kar ıla tı ı sorunlar incelendi inde,
kadınların çalı masına hala olumlu yakla ılmadı ını da 
göstermektedir.

Ülkemizde çalı an kadının kazancı halen aile gelirine 
bir katkı olarak görülmektedir. Bu sorun Medeni 
Kanunumuzda gerekli de i iklikler yapılmadan önce yer 

alan “aile reisli i” kavramından kaynaklanmaktadır. Medeni Kanunda 
yapılan de i iklikle, “aile reisi erkektir” kavramı kaldırılmı  olmasına
ra men, ataerkil kültürlerde geleneklerin yo un bir ekilde kendini 
hissettirmesiyle yasalardaki de i ikli in evlerimize u ramadı ı, aile 
reisinin hala erkek oldu u ve özellikle bazı bölgelerde kadının hala 
söz söylemeye hakkının olmadı ı da gerçektir. Kanun ne derse desin, 
gelenekler hala kadından yana de i ime u ramamı tır. Kadınlarda
okuma-yazma oranının dü üklü ü nedeniyle de uzunca bir süre 
de i ime u raması beklenmemelidir.

Kadınlarımız, pek çok ülkede oldu u gibi ülkemizde de ayrımcılık,
farklı muamele ve iddetle kar ı kar ıyadır. Cinsiyete dayalı ayrımcılık,
i gücü piyasası ve yönetimde yer alma gibi hayatın tüm alanlarında
kadınları ikinci sınıf vatanda  haline getirmektedir.

Ya anan sorunlara¬ ilaveten, 2008 yılı A ustos ayında ba layan
ekonomik krizin faturası da önceki yıllarda tecrübe etti imiz gibi 
yine kadın çalı anlara çıkarılmı tır. Çalı anların aldı ı ücretler, fiyat 
artı ları nedeniyle erimekte ve i yerlerinin kapanması ve üretimin 
daraltılması nedeniyle de i çiler i lerini kaybetmektedir. Ekonomik 
kriz, özellikle kadınların yo un olarak istihdam edildi i küçük ve 
orta ölçekli i letmelerin iflasıyla kadınların i siz kalmasına neden 
olmaktadır. Büyük ölçekli i letmelerde de üretimin daraltılması ile ilk 
olarak kadınlar i ten çıkarılmaktadır.

Erke in i ten çıkarılması durumunda kadının sırtına ayrı
sorumluluklar ve ayrı sorunlar yüklenmektedir. Kadın bir e  ve anne 
olarak, azalan gelir ile ailesinin karnını doyurmayı, aileyi moral 
olarak yüksek seviyede tutmayı da sa lamaktadır. Kadın bu durumda 
gelenekler ile yoksulluk arasında sıkı ıp kalmakta ve psikolojik 
sorunları da artmaktadır. sizlik ve geçim sıkıntısı, evde stres ortamını
artırmakta ve kadına kar ı psikolojik baskıyı ve aile içi iddeti de 
kar ımıza çıkarmaktadır.

Cinsiyete dayalı ayrımcılı ın ya anmadı ı, ekonomik, sosyal ve 
kültürel tüm sorunların a ıldı ı, i gücü piyasasında kadın ve erkek 
çalı anların dayanı ma içerisinde stresten uzak çalı tı ı, ekonomik 
krizlerin ya anmadı ı bir Türkiye’ye ula mak, tüm kurum ve 
kurulu ların ortak somut çalı malar yapması ile mümkün olacaktır.

Dergimizin bu sayısında çalı ma hayatında kadının rolünü artırmaya
ve geli tirmeye yönelik konuları ele almaya gayret ettik. Dile imiz
bunun yalnızca 8 Mart’larda hatırlanan bir konu olmaktan çıkartılıp
konunun bir “insan hakları sorunu” olarak sürekli gündemde 
tutulmasıdır.

Hülya UZUNER

Editörden

© Suderin/Faika
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Kadınların gücüne Katılımı ve 
stihdamı Siyasal, Ekonomik ve 

Sosyokültürel Alanlardaki lerlememize
E siz Bir Dinamizm Kazandıracaktır

 Faruk ÇEL K / Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

2002 yılından bu yana, bir yandan geçmi  krizlerin 
i gücü piyasasında yarattı ı tahribatları giderme-
ye çalı ırken, bir yandan da i gücü piyasamızdaki

yapısal uyumsuzluklardan kaynaklanan bir dizi soruna 
çözüm bulmaya ve istihdamı artırmaya çalı ıyoruz. Bu 
süreçte i sizlik oranını belli bir seviyede tutmayı ba arır-
ken, tarım dı ı istihdamda da çok büyük artı lar sa ladık.
Bu konudaki hedeflerimize ula mak için yo un bir çaba 
içindeyken küresel ölçekteki kriz patlak verdi ve hızla
i gücü piyasasında etkisini göstermeye ba ladı.

Krizle birlikte, aylık istihdam kayıpları Amerika Birle-
ik Devletleri’nde 500 bine yakla mı , Avrupa Birli i’nde

ise 200 binin üzerine çıkmı tır. ten çıkarmalar “kelebek 
etkisi” yaratarak tüm ülkelere yayılmaktadır. Önümüz-
deki birkaç ay içinde milyonlarca insanın i siz kalaca ı
tahminleri yapılmaktadır.

Böylesi kritik bir süreçte, ülkemiz i gücü piyasa-
sında da çok önemli geli meler ya anmaktadır. TÜ K
Ekim/2008 döneminde tarım dı ı istihdamı geçen yılın
aynı dönemine göre 251 bin ki i artırmamıza ra men
aynı dönemde i siz sayımız 385 bin ki i artmı , i sizlik
oranımız yüzde 9.7’ten 10.9’a, tarım dı ı i sizlik oranı ise 
yüzde 14’e çıkmı tır.

Aslında, i siz sayısındaki artı  i gücü arzındaki ola a-
nüstü artı tan kaynaklanmaktadır. Ortalama 500 bin do-
layında olan tarım dı ı i gücündeki yıllık artı  648 bine 
çıkmı tır. Yine i gücüne katılma oranı da yüzde 47.7’den 
yüzde 49.1’e yükselmi tir.

Geçti imiz yüzyılın son çeyre i, birçok kadın hakları
ihlaline ra men, kadınlarımız açısından kayda de er ge-
li melerin de ya andı ı bir dönem olmu tur. ILO’ya göre, 
1975 yılında dünyada kadın i gücü sayısı 575 milyon ki i
iken 2000 yılında 900 milyon ki i olmu tur. 1980-1992 
döneminde OECD ülkelerinde kadın i gücü sayısındaki
artı  oranı, erkeklere kıyasla iki kat olmu tur.

Kadınları destekleyici yasalar, demografik geli me-
ler, e itim, esnek çalı ma biçimleri, ailenin küçülmesi, 
evlenme oranında azalı , bo anma oranında artı , toplu-
mun kadına bakı ındaki de i meler kadın i gücünün ar-
tı ında önemli etkenler olmu tur. Ancak geli me düzeyi 
ne olursa olsun kadınların i gücüne katılımı erkeklere 
oranla dünya genelinde daha dü üktür.

üphesiz tüm bu geli melerden en çok da dezavantaj-
lı kesimlerin içinde önemli bir yer te kil eden kadınları-
mız etkilenmektedir. iddetten e itime, cinsiyet ayrım-
cılı ından politik temsile kadar birçok alanda ma dur
konumda olan kadın nüfusumuzun en büyük sorunla-
rından biri de i gücü piyasasında ya adıkları sıkıntıdır.
Ülkemizde ise kadın i gücü hem yeni sanayile mi  ülke-
lere hem de az geli mi  ülkelere ait özellikler ta ımakta-
dır. Dolayısıyla Türkiye’nin en temel sorunları arasında
bulunan i sizli in, kadınlar açısından bakıldı ında, daha 
ciddi ve üzerinde durulması gereken bir problem oldu u
görülmektedir.

TÜ K Ekim/2008 verilerine baktı ımızda bu durum 
daha da netlik kazanmaktadır. 24 milyon 632 bin ki i-
lik i gücümüzün sadece 6 milyon 649 bini kadınlardan
olu maktadır. Erkeklerde yüzde 72.4 olan i gücüne ka-
tılma oranı kadınlarda yüzde 26.2’ye dü mektedir. sti-
dam edilen 21 milyon 945 bin ki inin ancak 5 milyon 
864 bini kadındır. Dolayısıyla erkelerde yüzde 64.8 olan 
istihdam oranı kadınlarda yüzde 23.1’e gerilemektedir. 
Yine yüzde 10.9 olan genel i sizlik oranı kadınlarda yüz-
de 11.8’e çıkmaktadır. stihdam edilen kadınların yarısı
tarım sektöründe ve ücretsiz aile i çisi olarak, dolayısıyla
sosyal korumdan yoksun bir ekilde çalı maktadır.

Bununla birlikte kadınların e itim ve beceri düzeyi 
yükseldikçe i gücü piyasasına girebilme ihtimalleri art-
maktadır. Kentlerde ya ayan kadınların i gücüne katılım
oranları ilkokul mezunları için yüzde 10’larda iken, lise 
ve dengi meslek okulları mezunları için yüzde 35’lerde, 
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üniversite mezunları için ise yüzde 70’lerde olması bu-
nun en önemli göstergesidir. Yetersiz e itim düzeyi ve 
bilgi beceri noksanlı ı, toplum içinde kadına atfedilen 
rol, kadının aile içindeki konumu ve de er yargıları ve 
kadınlar için meslek ve aile ya amını uyumla tıracak
destek programlarının yeterince geli tirilmemi  ve yay-
gınla tırılmamı  olması i gücüne katılma oranının dü-
ük olmasının di er nedenlerindendir.

Çalı an kadınların ortalama ücretleri mesleki fark-
lılık, kadınların belli mesleklerde yo unla ması, i  tec-
rübesi, çalı ma süresinden dolayı erkeklerinkinden dü-
üktür. Dünyanın büyük bölümünde kadınlar daha çok 

kadın i leri olarak nitelendirilen i lerde çalı makta, dü-
ük statülü ve dü ük ücretli, güvencesiz, geçici statülü 

i lerde istihdam edilmektedir. Türkiye’de de kadınlar
daha çok informal sektörde ve standart olmayan i  tür-
lerinde çalı maktadır. Kentteki kadın istihdamının belir-
leyici boyutu ise, kadının giderek artan oranda informal 
sektörde ve niteliksiz i lerde çalı masıdır. Kentlerde ça-
lı an kadınların yo unla tı ı sektör ise tekstil, konfeksi-
yon ve gıda gibi geleneksel olarak kadın rollerine yakın
olan sektörlerdir.

Mevzuatımız, ücret e itli ini garanti altına almasına
ra men, ücret e itsizli i devam etmektedir. Geleneksel 
“kadınlık-annelik” rolü ile evi dı ında “çalı an birey” ro-
lünü bir arada yürütme çabası istihdamdaki kadınların
temel problemlerinden biri olarak görülmektedir. Kayıt-
dı ı sektörde çalı an kadınlar ise tüm yasal korumaların
dı ında kalmaktadır.

Gerek hükümet olarak gerekse Bakanlık olarak ka-
dın nüfusumuzun daha iyi e itim alması, i gücüne daha 
fazla katılımının sa lanması ve istihdamının artırılması,
toplumsal ya amın her alanına aktif katılımda bulunma-
sı için yo un bir çaba içerisindeyiz. Ülkemiz nüfusunun 
yarısından fazlasını olu turan kadın nüfusumuzun ancak 
be te birinin çalı tı ı bir istihdam yapısıyla sosyoekono-
mik geli meyi sa lamamız olanaklı görünmemektedir.

Son bir yılda istihdam artı ı konusunda, özellikle ka-
dın nüfusumuzun mesleki e itimi ve istihdamı konusun-
da önemli çalı malar yürütüyoruz. stihdamı te vik edici 
her uygulamada kadınlarımıza özel bir yer te kil etmek-
teyiz. 2008 Mayısında yürürlü e soktu umuz “ stihdam
Paketi” bu uygulamalarımıza iyi bir örnektir. Söz konu-
su pakette yer alan birçok önemli düzenlemeden biri de, 
genç ve kadın istihdamını artırmak amacıyla SSK i veren
priminin 5 yıl boyunca kademeli olarak sizlik Sigortası
Fonundan kar ılanmasının öngörülmesidir. Bunların ya-
nında KUR vasıtasıyla, kadın istihdamının artırılması
ve i gücü piyasasında fırsat e itli inin yaratılması konu-

sunda önemli çalı malar yürütmekteyiz. Bu çalı maların
bazılarından kısaca bahsetmek gerekir.

Nisan 2006 tarihinde, Kamu kurum ve Kurulu la-
rının Daimi Kadrolarına ilk defa i çi olarak alınacaklar
hakkında usul ve esasları belirleyen tebli de de i iklik
yapılmı  ve i gücü taleplerinde cinsiyet ayrımı kaldırıl-
mı tır. e yerle tirme konusunda da önemli geli meler
kaydetmekteyiz. 2008 yılı Aralık ayı itibariyle kadınların
i e yerle tirilme oranlarında bir önceki yıla göre yüzde 
9.32 artı  sa lanmı tır.

Öte yandan, gerek kendi kaynaklarıyla gerekse iç ve 
dı  finansmanla gerçekle tirdi i projelerinde KUR ka-
dınlara özel bir önem vermektedir. 2008 yılı içindeki i -
gücü yeti tirme kursuna katılanların yakla ık yüzde 37’si 
kadınlardan olu mu tur. Yine Özelle tirme Sosyal Des-
tek Projesi-2 programlarına katılanların da yüzde 45.5’i 
kadındır. 15 ilde yürütülen Sertifikalı Tarım çileri
Programına kadın nüfusumuzun katılımı yo un olmu -
tur. 2006 yılında gerçekle en Bili im Çırakları Projesi 
genç kadınlarımızı hedeflemi tir. “Ceza nfaz Kurum-
larında Giri imci Yeti tirme Projesi” kapsamında kadın
hükümlülerin mesleki e itimi gerçekle tirilmi tir. ILO 
i birli i ile Yürütülen “Türkiye’de Yeniden Yapılanma-
ya E lik Edecek Aktif Politikalar: Kocaeli Pilot Projesi” 
kapsamında kadın kursiyerlerimize giri imcilik e itimi
verilmi tir.

Avrupa E itim Vakfının finanse etti i 89 bin Avroluk 
“Cinsiyet Sorunları Üzerine Özel Bir Odaklanma ile Top-
lumsal Katılım ve Bütünle meyi Güçlendirici Pilot Aktif 
stihdam Tedbirleri Projesi”, 13 ilde Yeti tirme Yurtları

çıkı lı kızlarımıza yönelik proje, UNICEF’le i birli i çer-
çevesinde “Genç Kız ve Kadınların Mesleki E itimi ve 
stihdamı Projesi” kadınlarımız için gerçekle tirilen pro-

jeler olmu tur.

22 Ekim 2003 tarihinde ba latılan ve Mart 2006 tari-
hinde biten AB destekli 50 milyon Avroluk Aktif gücü 
Programları Projesi kapsamında düzenlenen 245 kursun 
30’u do rudan kadınlara yönelik olarak düzenlenmi  ve 
bunlardan toplam 18 bin 401 kadın yararlanmı tır. Yine 
bu projenin devamı niteli indeki 16 milyon Avroluk Ak-
tif stihdam Tedbirleri ve KUR’a Yerel Düzeyde Destek 
Projesi uygulamaya ba lanmı tır. Projenin hedef kitlesi ka-
dınlar ve gençlerdir. Proje, 29 Ocak 2009 tarihinde 25 ilde 
101 alt-projeyle uygulama a aması için start alacaktır.

IPA kapsamında, AB 2007 yılı Mali Programlaması ile 
finanse edilen “Kadın stihdamının Desteklenmesi Ope-
rasyonu”, 15 cazibe merkezi ve onların art alanlarında
(12 NUTS II bölgesi) uygulanacaktır. Süresi 24 ay olup, 
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bütçesi 17 milyon Avrodur. Projenin hazırlıkları yapıldı,
bu yılın ilk yarısından itibaren proje ba layacaktır. Yine 
IPA kapsamında yürütülen “Tarımsal Çözülmeden Dola-
yı gücü Piyasası Dı ında Kalmı  Kadınlar Ba ta Olmak 
Üzere Kadınların stihdam Edilebilirliklerinin Arttırıl-
ması” projesiyle de, kırda ve kentte yer alan en az 5 bin 
kadının istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflen-
mektedir.

ILO ile ortakla a yürütülen “Türkiye’de Kadın stih-
damını Arttırmaya Yönelik Aktif Politikalar Pilot Projesi” 
ise, 15-29 ya  arası kadınlarımızı hedeflemektedir. Anka-
ra, Gaziantep ve Konya’da uygulanacaktır. Ön fizibilite 
çalı malarına yakında ba lanacaktır. KUR bu alandaki 
çabalarını çe itlendirerek sürdürecektir.

Kadın istihdamının artırılması, Türkiye’nin Avrupa 
Birli i istihdam stratejisine dahil olma süreci açısından
da büyük önem kazanmaktadır. stihdam edilebilirlik, 
giri imcili in geli tirilmesi ve adaptasyonun yanında
Avrupa stihdam Stratejisinin dördüncü temel aya ı
“e it fırsat”lardır. Burada dezavantajlı gruplara yöne-
lik geli tirilen bir pozitif ayrımcılık söz konusudur. Bu 
dezavantajlı grupların ba ında da kadınlar gelmektedir. 
Burada, kadın ve erkeklere e it kariyer fırsatları sunul-
ması, daha önce erkeklerin yo un olarak çalı tı ı meslek 
ve i  alanlarına kadınların da kolay girmesini sa layacak
tedbirlerin alınması, çocuk bakım ve ya lı bakım imkan-
larının geli tirilerek kadınların daha kolay i  piyasasına
girmesinin sa lanması, özellikle kadınların do umdan
sonra i e dönü lerindeki engellerin kaldırılması önemli 
yer tutmaktadır. Dolayısıyla Avrupa stihdam Stratejisi 
temelinde olu turaca ımız ulusal istihdam politikamız,
kadınların i gücü piyasasına katılım ve istihdam oranla-
rının artırılması temelinde geli ecektir.

Kadın istihdamının yükseltilmesi, kadınların kent-
sel i sizlik oranının dü ürülmesi, kız ve erkek çocukla-
rın ilkö retimde okula devam oranları arasındaki farkın
ortadan kaldırılması, çalı an kadınların ya am kalite-
sinin yükseltilmesi, kadınların mesleki e itim, ya am 
boyu ö renim ve hizmet-içi e itim olmak üzere ihtiyaç 
duydukları her alanda e itim almalarının sa lanması te-
mel hedeflerimiz arasında olacaktır. Kadın nüfusumu-
zun i gücü piyasasının gerektirdi i mesleki becerilerle 
donatılması, mesleki açıdan nitelikli hale getirilmesi ve 
günün ko ullarına göre güncellenmi  becerilerle do-
natılması için elimizden gelen çabayı harcamakta ka-
rarlıyız. Bu aynı zamanda, ekonominin rekabet gücü, 
kaliteli mal ve hizmet üretimi açısından önemlidir. 
Ülkemizdeki kadınların Avrupa Birli i ülkelerindeki 
hemcinsleri gibi yüksek oranda hem çalı ma ya amına 
katılması, üretmesi, giri imci olarak i gücü piyasasına 
girmesi hepimin dile idir. Ancak bu kendili inden ger-
çekle ecek bir olgu de ildir. Burada ülkemizce uygu-
lanacak kapsamlı bir stratejinin tüm sosyal ortaklarca 
sahiplenilmesi ve ba ta kadınlarımız olmak üzere top-
lumun geni  kesimlerinin ilgi ve deste i önemli ve be-
lirleyici olacaktır.

Kadın nüfusumuzun i gücüne katılımı, istihdam 
edilmesi ekonomik, toplumsal, siyasal ve sosyokültürel 
geli me ba lamında ülkemiz için vazgeçilmez temel itici 
güçtür. Bu gücü mutlaka kullanmak zorundayız. Bununla 
birlikte, kadın nüfusun, ekonomik ve sosyal geli menin
nimetlerinden yararlanması da ancak i gücü piyasasına
daha fazla girmesiyle mümkün olacaktır. Bu konudaki 
“farkındalık”ı yaratmamız büyük önem ta ımaktadır.
Burada da en büyük görev kamu, i çi-i veren kesimi 
temsilcilerine ve kadın nüfusumuza dü mektedir.
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nsan, erkek ve kadın diye ikiye ayrılır. Erkek ve kadın
insanı olu turur.

Önce insan vardır…

Kadın ve erkek insandan sonra gelir.

Kadınla erkek e ittir.

Hayat insanla güzeldir. Hayatın içinde kadınlar da 
vardır, erkekler de… E it olarak vardır.

Kadınlar toplumun yarısıdır. Kadının içinde bulun-
madı ı toplum, eksik toplumdur. Yarımdır, tam de ildir.
O nedenle tamamlamak gerekir. Hayatın içinde nerede 
eksiklik varsa, onu tamamlamak gerekir.

Eksikli e yol açan nedenleri ortadan kaldırmak gere-
kir. Eksikli e yol açan neden, erke in kadına, kadının er-
ke e bakı  açısı ise bunu düzeltmek gerekir. E itsizlik bu 

Kadınlar Çalı malıdır
 Nesrin BAYTOK / Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili, CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Ba kanı
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bakı  açısındaki yanlı lıktan kaynaklanır. O bakı  açısını
düzeltmeden e itsizli i ortadan kaldıramayız.

Bizim toplumumuzda bu bakı  açısındaki temel yan-
lı lık, kadının kendi hakları oldu una kendisinin inan-
mamasıdır. Kendisi buna inanmayınca erkekleri de böyle 
yeti tirmektedir. Erkekler de kadınların e it bireyler ol-
du una inanmıyor ve temel hakları bulundu unu kabul 
etmiyor. Bu durumda kadın insan olarak de il, erke in
emrindeki bir çe it köle olarak algılanıyor. Erke e ait bi-
risi, kendi kaderini kendisi tayin edemeyen birisi…

u de erlendirme temel bir yanlı tır: “Kadının adına
ba kaları karar alabilir.” Böyle bakılmaya ba ladı ı anda 
i  bitiyor. E itsizlik orada ba lıyor.

Kadın, kendi kararını kendisi verebilmelidir. Oysa 
önce babası ve varsa abisi, arkadan da kocası kadının
hayatına yön veriyor. Okula gidip gidememe kararın-
dan, evlilik kararına kadar en ya amsal kararları kadınlar
adına erkekler alıyor. Nasıl e  seçimi kendisine ba lı de-
ilse, daha sonra çalı ıp çalı amama kararı da ço u kere 

kendisine ba lı olmuyor.

Böyle e itsizliklerle yola çıkınca olanlar oluyor. sten-
di i kadar yasalarda birtakım haklar tanınsın, o hakları
kullanamayan milyonlarca kadın gerçe i ortaya çıkıyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan “Kü-
resel Cinsiyet Uçurumu 2007” raporuna göre Türkiye, 
kadın erkek e itli i açısından, 128 ülke arasında 121’inci 
sırada. Her be  kadından biri okuma yazma bilmiyor. 
15-19 ya  arasında, 850 bin ki ilik, okula gitmeyen, i
aramayan, ev i leri ile me gul dev bir genç kadın ordusu 
mevcut. Kadınlarda istihdam oranı yüzde 23. Her üç ka-
dından biri fiziksel iddet görüyor.

En vahimi de bu olsa gerek, kadınların çe itli ne-
denlerle iddete maruz kalmaları. Dayak toplumda çok 
yaygın görülen bir iddet türüdür. Erkek hiçbir nedene 
dayanmadan kadına dayak atmayı kendi hakkı olarak 
görmektedir. Türkiye’de kadınlara yönelik iddet, belir-
gin olarak kadınların öldürülmesi eklinde görülmekte-
dir. Kadın, namus kavramı ile gerekçelendirilerek öldü-
rülmektedir.

Özetle bakınca kadınların ço u okuma-yazma bilmi-
yor, ço u i siz ve ço u iddete maruz kalıyor.

Bu ortamda elbette çalı ma ya amında fazla kadın gö-
remiyoruz.

KAG DER 2008 raporuna göre, “Sanayide ve hizmet 
sektöründe hem giri imci hem de çalı an kadın sayısının
artması, bu sektörleri gerek nitelik gerekse kapasite ola-
rak fevkalade olumlu etkileyecektir. Ekonomide kadının
yerinin güçlenmesi, yalnızca Türk ekonomisinin güçlen-
mesi demek de il daha önemlisi sosyal olarak güçlenen 

kadının sa lıklı bir toplumsal yapı olu turulmasına ka-
tıksının artması demektir.”

Oysa istatistiklere bakınca görüyoruz ki, kadınlar ne-
redeyse i  dünyasının dı ında bırakılmı lar. Devletin res-
mi rakamları fazla söze yer bırakmayacak kadar açıkça
gösteriyor:

Kadının Statüsü Genel Müdürlü ünün raporuna 
göre; “Kadınların i gücüne katılma oranı 1990’da yüzde 
34,1 civarındayken, 2002 yılında yüzde 26,9, 2004 yılın-
da yüzde 25,4, 2007 yılı için yüzde 24,8’dir.”

Çok açık bir ekilde kadınlar aleyhine bir durum söz 
konusu. Yakla ık 20 yıl önce üç kadından birisi çalı ıyor-
ken, imdi dört kadından birisi ancak çalı abiliyor. Bu 
dü ü  e ilimi gelecekte çalı ma ya amında kadının daha 
da az yer bulabilmesi anlamına gelecek.

Özellikle bir ekonomik krizi ya adı ımız dikkate alı-
nacak olursa i sizli in çı  gibi büyümesi kadınların daha 
da aleyhine olacaktır.

Aynı rapordan devam edecek olursak; “2007 verileri-
ne göre; kente göre (yüzde 20,2) kırsal alanda daha çok 
kadın i gücüne katılıyor (yüzde 32,7) gibi görünse de, 
kırdaki 100 kadından 83’ü tarım kesiminde ve bunların
yüzde 77’si herhangi bir ücret almaksızın ücretsiz aile i -
çisi olarak çalı maktadır.

Türkiye geneline baktı ımızda 2007 yılı verilerine 
göre kadın istihdam oranı yüzde 22,2 iken AB-15’te yüz-
de 59,7, AB-27’de bu oran yüzde 58,3’tür.

Ülkemizde 2007 yılı verilerine göre istihdama katılan
kadınların yüzde 47,3’ü tarım sektöründe, yüzde 14.2’si 
sanayi sektöründe, yüzde 38,5’i ise hizmetler sektöründe 
çalı maktadır.

teki durumları açısından bakıldı ında 100 kadın-
dan sadece 13’ü kendi hesabına ve i veren konumunda 
çalı makta, 49’u herhangi bir ücret ya da yevmiye kar ılı-
ında çalı makta ve 38’i ücretsiz aile i çisi olarak çalı ma

ya amında yer almaktadır.”

Veriler hiç de iç açıcı de il. Avrupa Birli i ülkelerinde 
kadınların yarısından fazlası, yakla ık yüzde 60’ı çalı ma
hayatının içindeyken, bizde yüzde 22’si. Bu yüzde 22 de 
maalesef, sigortalı ve tatmin edici bir ücret düzeyinde 
çalı ma imkânına sahip de il. Ço u kere asgari ücretle 
veya sigortasız çalı abiliyor.

Yeterli gelir düzeyine sahip çalı an kadınlar toplum-
da parmakla gösterilir halde. Hele çocu una bakıcı tu-
tabilen veya kre e bırakarak çalı abilen kadın sayısı çok 
çok az.

Bu kadınlar genellikle yüksek e itim almı  kadınlar
arasından çıkıyor. Yine rapordan yararlanarak söyleye-
cek olursak:



dosya
emek ve kadınemek ve kadın

“E itim düzeyine göre i  gücüne katılım oranı, yüksek 
ö retim mezunu kadınlarda yüzde 70, lise altı e itimli-
lerde ise yüzde 22 olarak gerçekle iyor. Türkiye’deki ö -
retim elemanlarının yüzde 39’unu, profesörlerin, doktor 
ve operatörlerin yüzde 29’unu, mimarların yüzde 37’sini, 
avukatların ise yüzde 33’ünü kadınlar olu turuyor.”

Görüldü ü gibi i  gücüne katılma oranı üniversite 
mezunu kadınlarda yüzde 70 gibi bir düzeye çıkıyor.
E itim düzeyi arttıkça erkeklerle e itli i yakalama imkâ-
nı da artıyor. Ö retim elemanlarının yüzde 39’u kadın.
yi bir oran. Yarıya yakın.

Yine rapora göre; “ lkö retimde çalı an kadın ö ret-
menlerin oranı yüzde 49, orta ö retimdeki kadın ö ret-
menlerin oranı yüzde 41 iken, okul müdürlerinin sadece 
yüzde 8,8’i, müdür yardımcılarının ise yüzde 11 kadın.
Bu oran kırsal kesimde daha da dü ük.”

Ö retmenlerin yarısı kadın…

Ancak i  müdürlü e gelince de i iyor. Oran birden 
bire 49-50’lerden 8-10’lara dü üyor.

Rapora göre; “Karar alma mekanizmalarında kadın
yönetici oranı Türkiye’de yüzde 6 iken, bu oran ABD’de 
yüzde 46, Rusya’da yüzde 39, Almanya’da yüzde 36, 
ngiltere’de yüzde 33, talya’da yüzde 29, Yunanistan’da 

yüzde 26.”

Bu neden böyle?

Ba ta bakı  açısı demi tik. Demek ki i e bakı  açısı-
nı de i tirerek ba layaca ız. Yani e itimle ba layaca ız.
E itim deyince önce kadınların e itimdeki durumuna 
bir bakalım:

“Türkiye’de okuryazar olmayanların yüzde 75,5’ini 
kadınlar olu turuyor. Hala 5 kadından biri, yani yakla ık
5 milyon 732 bin kadın, okuma yazma bilmiyor. Bunun 
yanında, kadınların yüzde 21,5’i okur yazar ama herhan-

gi bir e itim kurumundan mezun de il, yüzde 37,2’si il-
kokul, yüzde 7,4’ü ortaokul ve dengi okul, yüzde 10,6’sı
lise ve dengi okul ve sadece yüzde 3,9’u yüksek okul ve 
fakülte mezunu.”

Okuma yazma bilmeyen 6 milyon kadın.

6 milyon…

Okuyamıyor, yazamıyor…

Bir o kadarı da diploma alamamı . Okur-yazar ancak 
ilkokul diploması yok.

Kadınların yarısı bu durumda…

Okuyabilenler çalı ma hayatında erkeklerle ba a ba
yarı ıyor. Ancak geri kalan asıl büyük ço unlu u ne ya-
paca ız?

Herhalde i e buradan ba layaca ız. Önce e itim…
Önce okuma-yazma… Arkadan diploma ve meslek sahi-
bi olma gelecek.

Bu gerçekle inceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak bizim bir projemiz var, onu uygulayaca ız. Kadın-
lara, ailede hiç kimsenin i i yoksa, kimse çalı amıyorsa
aile sigortası getirerek maa  ba layaca ız. Ailenin annesi, 
elindeki banka cüzdanı ile maa ını alacak ve ailenin te-
mel unsuru olarak aileye destek olacak. Çoluk çocu unu
okutacak, kız veya erkek demeden çocuklarının i  haya-
tında yerini almasını sa layacak.

Kadınları i  ya amına katabildi imiz oranda e itli i
sa lamı  oluruz. E itli i sa layabildi imiz oranda, bütü-
nü tamamlamı  oluruz. Eksikli i gidermi  oluruz.

Eksiklik tamamlandı ında dünyanın en ileri toplumu 
biz oluruz. Kadın haklarının yanında erkek haklarını da 
konu maya ba larız. Denge olu ur.

Do ada denge vardır, uyum vardır. Hayatın içinde 
de, insanların arasında da böyle bir dengeye ve uyuma 
ihtiyaç vardır.
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Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi hiç üphe-
siz ki i sizlik ve istihdam sorunudur.

Genç nüfusumuz ile beslenen istihdam piyasamız ka-
dınıyla erke iyle bugün ülkemizin hem en büyük kozu, 
hem de iyi de erlendirilmezse en büyük tehlikesini olu -
turmaktadır.

Sürdürülebilir bir kalkınmanın önemli bir unsuru, 
kadınların i gücüne katılımını te vik etmektir. Ne yazık
ki her geçen yıl, nüfus artı ına ra men Türkiye’de kadı-
nın i gücüne katılım oranı dü mektedir. Son 6 yıldır bu 
oranın belirgin bir ekilde dü mesi yanlı , göstermelik ve 
popülist politikalarının neticesidir.

Kadınların Çalı ma Hayatı ve Sorunları
enol BAL / Milliyetçi Hareket Partisi zmir Milletvekili
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1990’lı yıllarda yüzde 34,1civarında olan kadın i gü-
cüne katılım oranı, 2007’de yüzde 24,8’lere gerilemi tir.
2008 ve 2009’da ise meçhul.

Ülkemizde genel olarak i gücüne katılım oranı olan 
yüzde 45,8, ço u ülkeye nazaran çok dü üktür.

Ülkemizdeki istese çalı abilecek çalı ma ça ındaki
nüfus (15-64 ya  arası) 50 milyondur.

gücüne katılım oranına baktı ımızda çalı abilecek
nüfusun yarısından fazlası çalı ma durumundan uzak 
görülmektedir.

gücüne katılım oranı yüzde 45,8’inin yüzde 
70,2’sini erkekler, yüzde 24,8’ini kadınlar te kil ediyor. 
Genç Türk kadınlarının i gücü katılım oranlarının nine 
ve annelerinden bile daha kötü durumda oldu unu “ev 
kadını” sayısının her geçen gün artı ını gösteriyor bu ve-
riler. Türkiye’de yakla ık 13 milyon ev kadını var.

gücüne katılmayan 100 kadından 63’ü i gücüne ka-
tılmama nedeni olarak “ev kadını” olmalarını gösteriyor. 
Bu durum kadının i gücüne katılma oranını azaltıyor.

Bugün i gücüne katılabileceklerin istihdamının çok 
zor hale geldi i, istihdam edilmi lerin son yıllarda i le-
rinden çıkarıldı ı bir dönemi ya ıyor Türkiye.

Türkiye’de istihdam edilebilecek, çalı ma ça ındaki
nüfus 50 milyon 217 bin (TU K). Bu nüfusun yarısı ka-
dın.

2008 yılı Ekim döneminde istihdam edilenlerin sayısı
21 milyon 945; istihdam edilen kadınlar ise 5,5 milyon 
civarında.

Yine büyük kitlenin çalı madı ı halde i siz görünme-
mesine ra men, i sizlik oranı hiç durmadan yükseliyor.

Kanunlardaki e itlikçi yapıya ra men, kadının nite-
liksel geli imini ve i gücü piyasasına giri ini sa layacak
mekanizmalar olu turulamamı tır.

Bu durum 6 yıllık AKP iktidarı döneminde ekono-
mik, kültürel, sosyal ve siyasi büyük yanlı lar ve tahri-
batın sonucudur.

Kırsal alanda 100 kadından 83’ü tarım kesiminde ça-
lı makta ve bunların yüzde 77’si herhangi bir ücret al-
maksızın ücretsiz aile i çisidir. Son 3 yılda 1,8 milyon ki-
inin tarımdan uzakla masında en büyük darbe Tarımın

yükünü çeken kadınlara vurulmu tur. Tarımdan uzakla-
an vatanda  kente göç etmi  i  bulamamı , ya kayıt dı ı

i lerde ucuz emek olarak, ya da i siz kalmı tır.

2007 verilerine göre kadın istihdam oranı yüzde 22,2, 
bugün için bu oran yüzde 20’lerin altındadır. Avrupa ül-

kelerinde kadınların hem i gücüne katılım oranı yüksek, 
hem de istihdam oranı yüzde 60’lardadır.

Yine 2007 yılı verilerine göre istihdama katılan kadın-
ların yüzde 47,3’ü tarım sektöründe, yüzde 14,2’si sanayi 
sektöründe, yüzde 38,5’i hizmet sektöründe çalı ıyor.

stihdamda yer alan 100 kadından 64’ü herhangi bir 
sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı de il.

Kayıt dı ı çalı ma Türkiye genelinde her geçen gün 
artıyor. Bu rakam tam bilinmese de yüzde 70’lerde ve bu-
nun büyük oranını kadınlar te kil ediyor.

Türkiye’de ça da  anlamda ücretli çalı ma yaygınla -
mamı , kırsal kesim ve kayıt dı ı sektör temel istihdam 
alanları olmu tur.

stihdama katılma kadının güçlenmesinin en önemli 
aracıdır. Ücretli istihdam, kadını evin dı ında görünür 
kılan, toplumsal ya amda bir birey olmasını sa layan,
kadının sosyal, kültürel ve politik haklara, fırsat e itli i-
ne ula masının en etkili yoludur.

gücüne katılımda kadınların kar ıla tı ı engeller ve 
ekonomik güç payla ımında ya anan toplumsal e itsizlik
nedeniyle kadınlar her geçen gün yoksulla maktadır.

Kadınların ihtiyaç duydu u e itim, danı manlık, reh-
berlik, fon, finansman vb. konuları içeren çalı malara
acilen ihtiyaç vardır.

Mikro krediler sa lanarak, kadınların i  kurmaları
sa lanmalıdır.

Giderek yaygınla makta olan en hizmetleri ve ev ek-
senli çalı maların kayıt dı ı kalmasının önüne geçilebi-
lecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Daha çok kadın-
ların istihdam edildi i tarım sektörü için tarım i  yasası
çıkarılmalıdır.

Ev kadınlarına iste e ba lı sigortalılık, uygulama 
primlerinin yüksekli i, prim ödemede e e ba lı olma ve 
bilgi sahibi olmama gibi nedenlerle çok sınırlı kalmakta-
dır. Konu yaygın hale getirilip, düzenlemeler yeniden ele 
alınmalıdır.

Çalı ma ya amına girebilme ansına sahip olan kadın-
ların çalı ma ya amlarında büyük sıkıntılar çekmektedir. 
Bir kısım istihdam edilen kadın bu zorluklar kar ısında 
çalı ma ya amını ya ertelemekte ya da sonlandırmaktadır.

Hem kadının i gücüne katılım oranının arttırılması
ve istihdam te vik etme hem de çalı an kadınların daha 
verimli çalı abilmesi ve i inde yükselebilmesi açısından
belli konular üzerinde daha detaylı çalı mak ve çözüm 
üretmek gerekmektedir.



dosya
emek ve kadınemek ve kadın

Türkiye’deki yapılan ara tırmalar ve saha çalı maları
göstermektedir ki kadın dü ük istihdam oranının arka-
sındaki en önemli nedenlerden biri, ba ta çocuk bakımı
olmak üzere ailenin muhtaç, ya lı, özürlü, hasta bireyle-
rin bakımının neredeyse tamamını kadınların ev içindeki 
ücretsiz eme i üzerinden çözümlenmesidir.

Kadınların, uluslararası kar ıla tırmalarda ücretsiz 
mesaisinin en yüksek oldu u ülke Türkiye’dir.

Yine okul öncesi e itimi ve kre  oranının en dü ük
oldu u ülkelerden biri Türkiye’dir. Hem memur hem i çi
kadınların çocukları için kre  sorunu vardır.

Çalı ma hakkı bir insan hakkıdır.

Kadının istihdamını artırmak ve istihdamda ya anan sı-
kıntıları giderecek bütünlüklü politikalara ihtiyaç vardır.

Bu da bakım hizmetlerini, aile ve i  ya amına uyum-
la tıracak ve toplumsal cinsiyet rollerine dayalı i  bölü-
münü dengeleyecek çalı maları ebeveyn izinleri ile ilgili 
yasanın babaları da te vik edecek biçimde düzenlenmesi-
ni, ücret farklılıklarını azaltmaya yönelik i  sınıflandırma
sisteminin arttırılmasını gerektirmektedir.

Günümüz dünyasında pek çok ülkede yaygınla an,
Türkiye’de pek yaygın olmayan kısmi zamanlı çalı ma

üzerinde durulmalı ve kanunlarla tam zamanlı çalı ma
biçimleri ile ayrımcılık yapılmayacak ekilde düzenlen-
mesi önem arz etmektedir.

Yasal olarak e it ücret ilkesine aykırılık te kil eden 
bir düzenleme yoktur, ama cinsiyetler arasında gelir far-
kı yüzde 46’dır. Ücretlerin dayandırıldı ı nesnel bir i
sınıflandırma sistemi olu turulmalıdır.

 hayatındaki 4857 sayılı  Kanununda do rudan ve 
dolaylı ayrımcılı ın ve “cinsel tacizin” tanımlanması ko-
nunun daha iyi aydınlatılmasında kolaylık sa layacaktır.

Kadınların a ırlıklı olarak küçük i letmelerde çalı -
tıkları göz önüne alındı ında i  güvencesinin kapsamı
geni letilmelidir.

Çalı an kadın sendikal faaliyetlerde erkeklerin çok 
gerisinde kalmaktadır. Aktif görevi talep etmeli ve hakla-
rını bir ekilde savunabilmelidir.

Kaynaklar:

Türkiye’de Kadının Durumu, Kadının Statüsü Genel Müdürlü ü, 2008.

Avrupa Birli i’nde Çalı ma Ya amında Kadın-Erkek E itli i, Kadın Eme-
i ve stihdamı Giri imi (KE G), Aralık, 2008.40

Kadınların e it fırsat ve imkânlardan yararlanarak 
ekonomik ve sosyal hayata katılımları e itlik,
kalkınma ve barı ın sa lanması, sosyal adalet 

ve demokrasinin güçlendirilmesinin temel ko uludur.
Kadınların güçlenmesini ve ilerlemesini her düzeyde 
sa layacak kalkınma politika ve programlarının, etkili, 
verimli, toplumsal cinsiyete duyarlı bir anlayı la düzen-
lenmesi, uygulanması ve izlenmesi sürdürülebilir kalkın-
manın tesisi bakımından da son derece önemlidir.

Bunun gerçekle tirilebilmesi için toplumsal cinsiyet 
e itli i bakı  açısının ya amın tüm alanlarına yerle ti-
rilmesi, uygulamada kadın-erkek e itli inin sa lanma-
sına ihtiyaç bulunmaktadır. Toplumun en dezavantajlı
gruplar içerisinde yer alan kadınlara fırsat e itli inin
sa lanması ve onların toplumda yerlerini daha kolay ala-

bilmeleri için; e itim ve mesleki e itim imkânlarından
yararlanabilmeleri, bilgi ve beceri kazanmaları, i  ve aile 
ya amlarının uyumla tırılmasına ili kin tedbirlerin alın-
ması gere i büyük önem arz etmektedir.

Bu amaç do rultusunda, ülkemizde kadın-erkek e it-
li ini sa lamak üzere ulusal mekanizma olarak 1990 
yılında kurulan ve 2004 yılında yeniden yapılandırılan
Kadının Statüsü Genel Müdürlü ü; kadının insan hak-
larının korunması ve geli tirilmesi, kadınların sosyal, 
ekonomik, kültürel ve siyasal ya amdaki konumlarının
güçlendirilmesi, erkeklerle birlikte hak, fırsat ve imkân-
lardan e it biçimde yararlanmaları ve kadına yönelik her 
türlü ayrımcılı ın önlenmesi amacıyla politika üreten, 
stratejiler geli tiren bir koordinasyon kurumudur.

Kadınların Çalı ma Hayatına Katılımları:
Sorunlar ve Çözüme Yönelik Geli meler

 Esengül C VELEK / Kadının Statüsü Genel Müdürü
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Ülkemizde yasalarımızda sa lanan e itlikçi düzen-
lemelere ve Cumhuriyetin kurulmasından itibaren elde 
edilen pek çok kazanıma ra men, toplumsal ya amın
temel alanlarına kadınların katılımları ve temsilinin is-
tenilen düzeyde olmadı ı bir gerçektir. Bu alanlardan 
kadınların güçlenmesi açısından stratejik öneme sahip 
olan i gücüne ve istihdama kadınların katılım oranları
oldukça dü ük düzeydedir.

2007 yılı verilerine göre; Türkiye genelinde kadın-
ların i gücüne katılım oranı yüzde 24,8, istihdam ora-
nı yüzde 22,2’dir. Kadınların en çok istihdam edildi i
sektör yüzde 47,3 ile tarım sektörü, ikinci sektör yüz-
de 37,9 ile hizmetler, üçüncü sektör ise yüzde 14,8 ile 
sanayi sektörüdür. Özellikle imalat sanayi halen kadın
i gücünün oldukça sınırlı oldu u bir sektör olma özel-
li ini korurken, aynı sektörde tekstil, gıda, hazır giyim 
gibi emek yo un sanayi dalları için kadınlar halen tercih 
edilen i gücü konumundadır. Kadın istihdamının kamu 
ve özel sektördeki durumuna bakıldı ında; 2006 yılı
TÜ K verilerine göre; kamuda çalı anların yüzde 23,6’sı,
özel sektörde çalı anların yüzde 26,4’ünün kadın oldu u
görülmektedir.

Ülkemizde e itim imkânlarından faydalanan kadın-
larımızın hem ekonomik hem de sosyal ya amda ba arılı
rol modelleri olduklarını memnuniyetle belirtmek gere-
kir. Bugün ülkemizde mimarların yüzde 37’si, doktor ve 
operatörlerin yüzde 29’u, avukatların yüzde 33’ü, ö re-
tim elemanlarının yüzde 39’u, profesörlerin yüzde 29’u 
kadın olup, üniversite rektörü kadın sayısı ise 13’dür.

Kadınların i gücüne ve istihdama katılımlarında yıl-
lar itibariyle görülen dü ü ün temel nedenlerinden biri 
kırdan kente göçtür. Kırda ço unlukla ücretsiz aile i -
çisi olarak çalı an kadınlar kente geldiklerinde i  gücü 
piyasasının ihtiyaç duydu u niteliklere sahip olmamaları
nedeniyle i gücüne dahil olamamakta ve ço unlukla ev 
kadını olarak yeniden üretim süreçlerine katılmaktadır-
lar. Kadınların ev içinde harcadıkları eme in herhangi 
bir ekonomik kar ılı ı da bulunmamaktadır. Özellikle 
kentlerde kadın i gücü arzını sosyokültürel faktörler be-
lirlemekte, kadınları ev i leri ve çocuk, hasta, ya lı bakı-
mından sorumlu tutan toplumsal cinsiyet rolleri kadının
i gücü piyasasına katılımını, i  aramasını büyük ölçüde 
etkilemektedir. TÜ K Aile Yapısı Ara tırması 2006 yılı
verileri kadının çalı ması hakkındaki dü üncelere bakıl-
dı ında, “kadın çalı mamalıdır” diyen erkek oranı yüzde 
23, kadın oranı yüzde 10; “kadının asli görevi çocuk ba-
kımı ve ev i leridir” diyen kadın oranı yüzde 64,7, er-
kek oranı yüzde 60,7’dir. Söz konusu oranlar toplumsal 
cinsiyete dayalı i  bölümünün yalnızca erkekler tarafın-

dan de il, kadınlar tarafından da içselle tirildi ini gös-
termektedir.

E itim düzeyi, kadınların i  gücüne ve istihdama ka-
tılımlarında bir di er önemli faktör olup, kadınların e i-
tim düzeyi arttıkça i gücüne katılım oranları artmakta ve 
nitelikli i gücü olarak vasıflı i lerde, yüksek ücretlerle is-
tihdam edilmektedirler. Kadınlarda e itim düzeyine göre 
i gücüne katılım oranına baktı ımızda 2008 yılı verileri-
ne göre; bu oranlar; lise altı e itimliler için yüzde 22,4; 
lise ve dengi meslek lisesi mezunları için yüzde 33,5 ve 
yüksekö retim mezunları için yüzde 71’dir. Verilerden 
de görüldü ü üzere kadınların e itim seviyesi arttıkça
i gücüne katılım oranları da artmaktadır.

Kadınların i gücüne ve istihdama katılımları konu-
sunda ya anan sorunların çözümü ve kadın istihdamının
artırılması ülkemizin öncelikli hedeflerinden biridir. Bu 
öncelikli hedefi gerçekle tirmek için, ülkemizin en te-
mel politika ve strateji belgeleri olan kalkınma planı ve 
yıllık programlarımızda bu konu önemle ele alınmakta,
kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artır-
mak için; i gücü piyasasına giri lerinin kolayla tırılması
amacıyla esnek çalı ma biçimlerinin yaygınla tırılaca ı,
çocuk ve ya lı bakım hizmetlerine kolay ve ucuz eri i-
min sa lanaca ı, i gücü yeti tirme e itimleri verilece i,
i  kurma alanında mesleki bilgi, rehberlik ve danı man-
lık hizmetleri verilece i hususları yer almaktadır.

Bu tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla yasal dü-
zenlemeler yapılmakta, ilgili kamu kurulu ları, meslek 
kurulu ları ve istihdam alanında çalı an sivil toplum ku-
rulu ları tarafından önemli çalı malar ve projeler yürü-
tülmektedir.

Çalı ma ya amı açısından en önemli yasal geli -
me 2003 yılında Yeni  Kanunu’nun yürürlü e girme-
si olup, Kanun ile i veren i çi ili kisinde cinsiyet dahil 
hiçbir nedenle temel insan hakları bakımından ayrım
yapılamayaca ı hükme ba lanmı tır. 2007 yılında Gelir 
Vergisi Kanunu’nda yapılan de i iklikle hane içinde ka-
dınlar tarafından üretilen ürünlerin vergiden muaf tutul-
ması bu alandaki önemli bir yasal düzenlemedir. Avrupa 
Birli i uyum taahhütleri arasında yer alan ebeveyn izni 
müessesesinin ülkemizde tesisi ile; do um sonrası çocuk 
bakım izninin anne ve baba arasında payla ılması, evlat 
edinilmesi halinde de bu haktan yararlanılabilmesini ön-
gören “Devlet Memurları Kanunu ve  Kanununda De-
i iklik Yapan Kanun Tasarısı” TBMM’nin gündeminde 

yer almaktadır. Personel alımlarında cinsiyet ayrımcılı ı
yapılmamasına ili kin “Personel Temininde E itlik lke-
sine Uygun Hareket Edilmesi” Ba bakanlık Genelgesi 15 
Ocak 2004 tarihinden bu yana yürürlüktedir.



dosya
emek ve kadınemek ve kadın

Bir ba ka önemli düzenleme, kadınların ve gençlerin 
istihdamının artırılması ve kayıt dı ı istihdamın önlen-
mesi amacıyla 2008 yılında yürürlü e giren “ stihdamı
Te vik Paketi”dir. Söz konusu düzenlemede; mevcut 
istihdama ilave olarak i e alınan kadınlar ile 18-29 ya
arası gençlere ait SSK i veren priminin 5 yıl boyunca 
kademeli olarak sizlik Sigortası Fonu’ndan kar ıla-
naca ı, kre  ve emzirme odası açma yükümlülü ünün 
i verenler tarafından hizmet alımı ile yerine getirilebile-
ce i hususlarına yer verilmi tir. Bu düzenlemeler; hem 
kadınların istihdama katılımlarının artırılması, hem de 
istihdamda devamlarının sa lanması bakımından önem-
li geli melerdir.

Ülkemizin içinde bulundu u Avrupa Birli ine uyum 
sürecinde, Avrupa stihdam Stratejisi çerçevesinde ha-
zırlanan Ortak De erlendirme Belgesi ve Ortak çerme
Belgesi’nde de; kadınların istihdama katılımlarının artı-
rılması için tespit edilen öncelikler arasında “Kadın giri-
imcili inin yaygınla tırılması ve desteklenmesi ile “Zih-

niyet dönü ümünü gerçekle tirecek, toplumsal cinsiyet 
e itli ini ya ama geçirecek çabaların arttırılması” husus-
ları önemle vurgulanmı tır.

Ayrıca; Genel Müdürlü ümüzce hazırlanan ve 2008-
2013 yıllarını kapsayan Toplumsal Cinsiyet E itli i Ulu-
sal Eylem Planı’nın “Kadın ve Ekonomi”, bölümünde 
kadının ekonomik statüsünün güçlendirilmesi ve kadın
giri imcili inin desteklenmesi konularında geni  katı-
lımlı çalı ma gruplarının katkılarıyla hedefler ve hedefle-
re ili kin stratejiler belirlenerek, ilgili taraflara sorumlu-
luklar verilmi tir. Ulusal Eylem Planında özetle;

Kadınların istihdam edilebilirliklerinin, i gücü piya-
sasının ihtiyaçları do rultusunda e itim, mesleki e itim,
giri imcilik e itimi, yeti kin e itimi ve aktif i gücü prog-
ramları ile artırılması, ayrıca sosyal ve psikolojik danı -
manlık, kamu kurumlarıyla tanı ma, özgüven kazanma, 
çatı ma çözme vb. konularında güçlendirme e itimi ve-
rilmesi,

Kadının ekonomik ve sosyal ya ama katılımını kısıt-
layan zihniyet, geleneksel yapı ve di er engellerin azal-
tılması için erkeklerin de katılımı ile toplumsal bilincin 
yükseltilmesi,

Kadın giri imcili inin e itim, finansman, danı man-
lık hizmetleri ile desteklenerek te vik edilmesi,

Kadınların istihdama giri te ve çalı ma hayatında
kar ıla tı ı her türlü ayrımcılı a kar ı gerekli önlemlerin 
alınması,

Tarıma dayalı i  kollarında kadın giri imcili inin
özendirilmesi, kadınların kooperatif kurmasının destek-
lenmesi, mevcut kooperatifler içerisinde üyeliklerinin 
artırılması ve aktif rol almalarının sa lanması gibi husus-
lar yer almaktadır.

Toplumsal Cinsiyet E itli i Ulusal Eylem Planında
yer alan tüm hedef ve stratejiler, Kadının Statüsü Genel 
Müdürlü ü tarafından sorumlu kurulu ların katılımla-
rıyla olu turulacak çalı ma grupları ile birlikte periyodik 
dönemler halinde izlenecek ve de erlendirilecektir.

Kadın istihdamının arttırılması ve kadın giri imci-
li inin te vik edilmesi kapsamında Küçük ve Orta Öl-
çekli Sanayi Geli tirme ve Destekleme daresi Ba kanlı ı
(KOSGEB) tarafından 2008 yılında ba latılan “ malatçı
Esnaf ve Sanatkâr letme Destek Programı (Cansuyu 
Kredisi)” önemli bir uygulamadır. Söz konusu program 
ile imalatçı esnaf ve sanatkârlara “0” faizli azami 25 bin 
TL tutarında, faizi KOSGEB tarafından kar ılanan kredi 
sa lanmakta, kadın giri imcilere pozitif ayrımcılık ya-
pılarak 30 bin TL’ye kadar krediden yararlanma imkânı
getirilmi tir.

Di er bir çalı ma kapsamında da; kadın yoksullu u
ile mücadele amacıyla l Özel daresi Kaynaklarından
mikro kredi uygulamaları ba latılmı tır. Mikro kredi 
uygulamalarında kadınlara ve kadın ba lı ailelere önce-
lik verilmekte, küçük üretimlerini gelire dönü türen ve 
böylece aile bütçesine katkıda bulunan kadınlar, özgü-
ven kazanmakta ve aynı zamanda giri imcilik yolunda 
ilerlemektedirler.

2007 yılında olu turulan Kadının Statüsü Genel 
Müdürlü ü’nün de üyesi oldu u TOBB Kadın Giri im-
ciler Kurulu 81 ilde “ l Kadın Giri imciler Kurulları” ile 
örgütlenmesini gerçekle tirmi tir. Söz konusu Kurul, 
kadın giri imcili inin te vik edilmesinde, desteklen-
mesinde ve kadın giri imcili i konusundaki engellerin 
a ılmasında çok önemli bir i levi yerine getirecektir. Son 
günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ine ba lı Oda 
ve Borsaların yönetimlerine seçimle girmeyi ba aran i
kadınlarının sayıları gittikçe artmaktadır. Kadınların ba-
arılı taban çalı maları, TOBB Ba kanı ve Kadın Giri im-

ciler Kurulu i birli i ve deste i ile bazı oda ve borsaların
tarihinde ilk kez yönetime gelen kadınlar ba arılı çalı -
malara imza atacaklardır.

Sonuç olarak; AB ile katılım müzakerelerini sürdü-
ren Ülkemizde, AB Müktesebatına uyum çerçevesinde 
gerçekle tirilen çalı maların yanı sıra ulusal talep ve 
ihtiyaçlar do rultusunda yapılan yasal düzenlemeler ve 
uygulamaya yönelik çalı malar neticesinde toplumsal 
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hayatı ilgilendiren tüm alanlarda köklü bir de i im söz 
konusudur. Özellikle sosyal politika ve istihdam ala-
nında kadın-erkek e itli i mevzuatı e it i e e it ücret, 
i e alınma, mesleki e itime giri  ve çalı ma artlarında
muamele e itli i, ebeveyn izni, hamile, lo usa ve emzikli 
kadınların sa lık ve güvenliklerinin iyile tirilmesi, sosyal 
güvenlik alanında muamele e itli inin sa lanması gibi 
konularda gerçekle tirilen yasal düzenlemelerin uygula-
maya yansıtılması ile bu de i imin etkilerini hissettirece-
i bir gerçektir.

Kadınların çalı ma hayatına katılımda ve çalı ırken
kar ıla tıkları cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele kap-
samında; bugüne kadar yasal düzenlemeler, uygulamaya 
yönelik destek ve te vikler, projeler çerçevesinde gerçek-
le tirilen kamu kurulu ları, yerel yönetimler, meslek ör-
gütleri, i çi ve i veren sendikaları, sivil toplum kurulu -
ları, üniversiteler ve medya i birli i, önümüzdeki süreçte 
kadınların ekonomik konumlarının güçlendirilmesi ve 
karar alma mekanizmalarına katılımlarının artırılması
hedefimize eri imde önemli katkılar sa layacaktır.

 1- Giri

Birçok ülkede ve Türkiye’de hem kadınlara kar ı ayı-
rımcılı ın önlemesi hem de kadının statüsü ve ko ulları-
nın geli mesi açısından sa lananların epeyce sınırlı kal-
dı ı bir gerçek; kadının konumunu iyile tirmeye yönelik 
politikaların ba ka sorun ve ihtiyaçlara yol açtı ı da orta-
da. Bunların ba ında da kadının ücretli çalı ma ya amına
katılması ve getirdi i sorunlar gelmektedir. Örne in he-
men her ülkede kadının ekonomik ve toplumsal açıdan
güçlenmesi için istihdama daha fazla katılımı istenirken, 
bir yandan kadının kendinden kaynaklanan nedenlerle, 
öte yandan i gücü piyasasının ko ulları nedeniyle hem 
kadının i gücüne katılımı önünde birçok engel söz ko-
nusudur hem de kadının i gücüne katılımı birçok e it-
sizli i de beraberinde getirmektedir. Bunun da ötesinde 
kadının çalı masını özendirmek için ev ve çocuk sorum-
luluklarının toplumca payla ılması gerekirken, birçok 
toplumda bu konudaki destek ve programların hayata 
geçirilmesi kolay ve mümkün görünmemektedir.

Dolayısıyla, bir yandan kadından yana politikaları
çok yönlü ve çok ayaklı dü ünmek gere i ortaya çıkmak-
ta, öte yandan feminist hareketin son yıllarda üzerinde 
durdu u gibi bazı temel anlayı  ve paradigmalarda de-
i iklik yapılması gerekti i anla ılmaktadır. Bunlardan 

ba ında da “ücretli emek” (paid work) üzerinde duran 
iktisat ile “erkek çalı an” (male worker) üzerine odak-
lanmı  bulunan sosyal devlet anlayı ındaki de i iklikler
gelmektedir. Gerçekten ekonomi için çalı ma “ücretli” 

oldu unda de er ta ır; sosyal devlet de i gücü piyasası ve 
çalı ma ya amı, bunların getirdi i e itsizlikler ve ta ıdı ı
riskler üzerine odaklanmı tır; bu e itsizli in ve risklerin 
etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır. Her ikisi için de, 
evde yapılan ve ço unlukla kadın tarafından üstlenilen 
“bakım” (care) faaliyeti önemli bir de er ta ımaz ve ilgi 
alanına girmez. Oysa do umdan ölüme denk süren ve i -
ten sayılmayan bu enformel “bakım” faaliyetleri, hayatın
yeniden üretimi ve devamını sa layan faaliyetler olarak 
vazgeçilmez niteliktedirler.

Bu yazı ilk önce kadın eme ini odak noktasına alarak, 
bu konuya ili kin dünyadan bazı verilere de inmekte ve 
günümüz geli melerine kar ın bu eme in nasıl “görün-
mez”, “ikincil” ve de “de ersiz” kalı ını vurgulamak iste-
mektedir. Sonra geli mi  Batı toplumlarından örneklerle 
günümüzün sosyal devlet anlayı ının kadın meseleleri ve 
kadın eme i kar ısındaki konumu ve politikaları konu 
edilmektedir. Son olarak da, Türkiye’de kadın eme inin
konumu ve sosyal devletin yetersizli i üzerinde durarak, 
kadın hareketi ve feminist taleplerin güçlenmesi için 
daha bütünlükçü bir çerçeveye ihtiyaçları noktasına ge-
linmektedir.

Bugün özellikle Avrupa’da kadınların kazandıkları
hak ve geli melerin bu toplumlarda oldukça geli mi
sosyal devlet anlayı ı ve uygulanmalarıyla yakın ilgi-
si var. Bu toplumlar kadın-erkek e itli i veya kadınlara
kar ı ayırımcılı ın önlenmesine ili kin politikaları sosyal 
e itlik, sosyal vatanda lık anlayı ının bir uzantısı olarak 
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görmekte ve sosyal politikalarının temel konularından
biri haline getirmektedirler. Buna kar ın kazanılanların
sınırlı kalması nedeniyle bu ülkelerde feminist hareket, 
imdi, yalnız ataerkiden de il iktisat anlayı ından sosyal 

devlete kadar uzanan birçok yapı ve anlayı tan do an en-
gellerden söz etmekte ve kadın adına daha anlamlı ileri 
adımlar atılması için bu tür temel paradigma ve anlayı -
larda de i iklikler yapılması gerekti ini ileri sürmekte-
dir. Ku kusuz temel anlayı larda de i iklikler pek kolay 
de il; yine de bu tartı maların bolca oldu u Avrupa’da 
“kadın dostu” (woman friendly) sosyal devlet anlayı la-
rından da söz edilmekte.

Türkiye’de ise, bir yandan toplumun sosyal, ekono-
mik ve siyasal geli mesindeki tıkanıklıklar ve bir dolu 
sorun, sosyal devlet anlayı ındaki yetersizlikler ve hâttâ 
gariplikler, öte yandan daha muhafazakâr toplum ve aile 
yapısı ile kadına ve kadın hareketine ili kin yetersiz ko-
ullar kadın meselelerine ili kin duyarlılı ın yükselme-

sini ötelerken temel anlayı  ve paradigmalarda de i ik-
lik tartı maları hiç gündeme gelememektedir. Örne in
sosyal devlet anlayı  ve uygulamasında ciddi sorunlar 
ya anırken, “kadın dostu” sosyal devletin lâfı bile edi-
lememektedir. Bu sorunun a ılması kolay de il; ancak 
bu noktada kadın hareketinin de kadın sorunları kadar 
sosyal devlet gibi daha geni  toplumsal sorunlar üzerin-
de durmak ve daha bütünlükçü politikaların takipçisi 
olmak gibi paradigma de i ikliklerine gitmesi gerekli 
görünmekte. Bu yazı, kısa de inmelerle de olsa bu ili ki-
leri hatırlatmak ve bu çerçevede bir tartı mayı ba latmak
niyetindedir.

2- Kadının “Görünmeyen” Eme i

Genel Bir Çerçeve Çizmek Gerekirse…

Kadın eme inin görünmezli i, bugünün de il yüz-
yılların sorunu; nedeni de kadın ve erkek arasında çok 
eskilere dayanan rol bölü ümü. Bu bölü üme göre, erkek 
“eve ekmek getiren” (bread winner), kadın da evdeki 
“bakım” (care) i ini üstleniyorlar ve bu bölü üme göre 
de erkek para, güç, sosyal nitelik ve statü kazanırken,
kadın ço unlukla e itimsiz ve niteliksiz, erke e ba ımlı
ve güçsüz bir varlık haline geliyor. Erkek ve kadın ara-
sındaki cinsiyet ayırımı, böylece yalnız fizyolojik bir ayı-
rım olarak kalmayıp zaman içinde toplumsal bir ayırıma
dönü mekte ve erkek ile kadın olmak toplumsal cinsiyet 
(gender) temelinde biçimlenmi  olmaktadır. Bu çerçe-
vede kamu ve özel alan ayırımının ortaya çıkması gibi, 
üretim ve yeniden üretim, ücretli ve ücretsiz emek, eril 
ve di i de erler, akılcılık ve duygusallık gibi farklılıklar
üzerine in a edilen bir “ikili” bir toplumsal yapı (dualite) 

ve de erler sistemi yaratılmakta, bu ikili yapı içinde, çok 
zaman güç, para, bilgi gibi olumlu de erler erkeklere ait 
olurken, kadınların bunlardan uzak olması istenmekte 
ve kurallar ona göre konulmaktadır. Bu nedenle genel-
likle kadınların üstlendi i, ev ve çocuk, hasta ve ya lı ba-
kımı gibi hizmetler hernekadar toplum için vazgeçilmez 
nitelikte olsalar da, bu i lere bir para ödenmedi i gibi, 
de erli de sayılmazlar. Yani erke in yaptı ı i  ona, az ya 
da çok, ekonomik güç, toplumsal statü ve saygınlık ka-
zandırırken, kadının üstlendi i i  onu de ersizle tirmek-
te ve ba ımlı hale getirmektedir. Oysa bakım i leri, yal-
nız hayati açıdan önem ta ımak anlamında de il, içerdi i
sevgi, yakınlık ve özen açısından da para ile satın alınan
i lerden farklılık ta ıdı ından ayrıca de erli sayılması ge-
reken nitelikler ta ırlar.

Yüzyıllar boyu süregelen bu ataerkil toplum yapı-
lanmasının, buna ba lı olarak benimsenen anlayı  ve 
de erlerin, bir yandan insan hakları, e itlik ve özgürlük 
yönünde sa lanan, öte yandan kadının kendisinde ger-
çekle en geli melere kar ın bugün modern toplumlarda 
bile varlı ını sürdürdü ü bilinmektedir. Bu nedenle de 
1800-1900’lü yıllarda ortaya çıkan ilk dalga kadın ha-
reketinden sonra, 20. yüzyılın son çeyre inde yükselen 
ikinci dalga kadın hareketiyle kar ıla ıyoruz. Genel oy 
hakkı üzerinde duran ilk kadın hareketine kar ın, günü-
müz kadın hareketi çok yönlü sorunlar üzerinde durma 
gere i de duymaktadır. Çünkü oy hakkının kazanılması
gibi önemli bir de i iklikten sonra bile, kadınlar için top-
lumsal, ekonomik, siyasal alanda e itsizlikler ve ayrımcı-
lı ın devam etti i görülmektedir.

Gerçi, endüstrile me ve sonra hizmet sektörünün 
büyümesiyle üretim ili kileri ve çalı ma ya amı de i ti i
gibi, kadın için de e itim, siyasal haklar ve örgütlenme 
olanaklarının artmasıyla bireysel oldu u kadar ciddi top-
lumsal de i imler de ba lamı tır. E itim alan kadınlar
artarken, daha da fazla kadın çalı ma ya amına girmekte, 
çalı an kadın sayısı arttıkça aile yapısı “iki üyesi çalı an”
(dual earner) aileye dönü mekte ve bunlar kadının top-
lumsal konumunu iyile mesinde önemli rol oynamakta-
dırlar. Öte yandan bugün, yalnız kadınlar için e it siya-
sal haklar kabul edilmi  de il, aynı zamanda birinci ve 
ikinci ku ak haklardan sonra, en ba ta kadın haklarının
yer aldı ı üçüncü ku ak haklar kabul edilmi  durum-
dadır. Buna dayalı olarak Birle mi  Milletler (BM) 1979 
yılında “Kadınlara Kar ı Her Türlü Ayırımcılı ın Ön-
lenmesi Hakkında Sözle me” yi kabul etti ini biliyoruz. 
Bu Sözle me BM’ne üye ülkelerin büyük ço unlu unca
(Türkiye de 1985 yılında onaylamı tır) onaylanmı  ve 
bu ülkeler kadınlar için cinsiyet ayırımcılı ını önleyecek 
düzenlemeler yapmayı taahhüt etmi lerdir. Sözle me’nin
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tüm maddelerinde çe itli alanlarda varolan kadın-erkek
ayırımını kaldırmaya yönelik temel ilkeler kabul edil-
mekte ve hedef olarak kadının toplumdaki konumunun 
iyile tirilmesi benimsenmektedir.

Ancak, bir yandan tüm insan hakları için geçerli ol-
du u gibi, kadın haklarının da yasal düzenlemelerden 
öte bir anlam kazanması ve gerçekten hayata geçmesi 
için toplumsal sistem ve anlayı larda de i iklikler yapıl-
ması esastır, öte yandan ayırımcılı ın önlenmesi yönün-
de yeni düzenlemelere ve politikalara ihtiyaç da devam 
etmektedir. Her iki açıdan da ülkeler arası farklılıklar
büyük. Batı Avrupa ülkeleri gibi devletin sosyal alanda 
ve sosyal refah do rultusunda daha geli mi  boyutlar 
kazandı ı ülkelerde kadınlara yönelik sosyal politikalar 
bu hakların hayata geçmesinde oldukça etken olurken, 
ekonomik, toplumsal ve siyasal de i im sürecine gir-
mi , kısaca modernle me do rultusundaki toplumlar-
da kadın haklarının kabul edildi i ve e itlik yönünde 
bazı politikaların gündeme geldi i görülmekle birlikte, 
bu toplumlarda de i imlere kar ı engeller ve dirençler 
de daha güçlü olmakta. Kısacası bu toplumlarda kadın
adına kazanımların ilerlemesi ve kitlelere uzanması hiç 
kolay olmamaktadır. Öte yandan, her toplumda kadı-
nın ekonomik, toplumsal ve siyasal konumunda bazı
iyile meler sa lanırken yeni sorun alanları da do mak-
tadır. Örne in çalı ma ya amına katılan kadın arttıkça,
kadınların yo unla tı ı dü ük statülü kadın meslekleri 
ve kadın sektörlerinin ortaya çıkması, ücret ve çalı ma
ko ullarındaki e itsizliklerin varlı ı, çalı an kadının eve 
ve çocuk sorumlulukları kar ısındaki ikilemi gibi birçok 
yeni sorunla mücadele etmek gerekmektedir.

Kadın Eme i Açısından Sosyo-Ekonomik Gerçeklikler

Bugün geli mi  ülkelerde dahil olmak üzere dünya 
genelinde hâlâ kadının e itim, istihdam, ekonomik ve 
siyasal güç açısından erkeklere göre epeyce geride oldu-
u ve geleneksel rolündeki de i imin de oldukça sınırlı

kaldı ı bir gerçek. Bu konuda ülkeler arasında büyük 
farklar da devam etmekte.

Ancak tüm ülkeler açısından geçerli olan ve ilk ola-
rak üzerinde durulması gereken konu, kadın eme inin
“görünmez ve de ersiz” olarak kabul edilmesidir. Bunun 
ba lıca nedeni de, yukarıda kısaca de indi im gibi, ha-
yatın yeniden üretimi anlamına gelen “bakım” (care) 
hizmetlerinin öneminin ve de erinin görmezlikten ge-
linmesi ile ilgili. nsanların do umdan ancak uzun bir 
süre sonra kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri bir 
yana, yeti kin olduklarında bile kendilerini destekleyen 
ev hizmetleri ve bakımı olmadan ayakta ve sa lıklı olma-

ları mümkün de il. Dolayısıyla önemsiz görünen ev-içi 
eme i, aslında toplumun yeniden üretimi için vazgeçil-
mez oldu u gibi, ücretsiz emek olarak kapitalist ekono-
miye de katkı sa lamaktadır.

Buna kar ın, ev-içi eme in iktisadi anlamda bir de eri
olmadı ı gibi, sosyal devlet anlayı ı açısından da yakın
zamana kadar ayrı ve önemli bir konu olarak ele alınmı
de il. te bu nedenle feminist iktisatçılar, çalı ma deyin-
ce ücreti eme in esas alınması ve evde yapılan bakım i -
lerini çalı madan sayılmamasını ele tirdi i gibi (Nelson, 
1995), feminist sosyal politikacılar da, sosyal devletin ve 
sosyal politikanın temelde cinsiyetçi bir yakla ımı be-
nimsedi i ve onun da ücretli çalı an ve sorunları üze-
rinde dururken, kadının üstlendi i bakım i lerini konu 
yapmadı ını söylemekteler (Lister, 2000).

Bunun gibi özellikle kadının tarım sektöründeki yo-
unla an enformel eme i birçok ülkede tarımsal üretim 

açısından vazgeçilemez nitelikte olsa da, ücretsiz aile i çi-
si olarak çalı an kadının bu çalı ması pek önem ta ımaz.
Oysa birçok geli mekte olan ülkede tarımsal üretim orta 
ve küçük aile i letmesine dayanmakta, tarımsal gelirin 
azalması ile bu ailelerdeki erkek kentlerde ve ücretli i le-
re kayarken, Türkiye’de de oldu u gibi tarımsal üretimin 
büyük ölçüde kadın eme ine dayanır hale geldi i gözlen-
mektedir. Bunun gibi, büyük tarım i letmelerinde ücretli 
çalı anlar ço unlukla erkek olurken, tarım i lerinin yo-
unla tı ı dönemlerde gezici i çilik yapanların ço u ka-

dın olmakta, ancak çoluk-çocuk çalı ılan bu i lerden alı-
nan ücretler aile reisleri olarak erkeklere ödenmektedir. 
Dolayısıyla tarımsal üretimin a ırlıklı oldu u ülkelerde 
bu üretimde kadın eme inin payı büyük olmakla birlik-
te, bu pay ne kadınların konumunu de i tirmekte ne de 
onları yoksulluktan kurtarmaya yetmektedir.

Endüstri ve hizmet sektörünün büyümesiyle, kadı-
nın e itiminin artması ve bu sektörlerde ücretli çalı an
duruma gelmesi gibi de i iklikler gündeme gelmekte ve 
özellikle hizmet sektörü kadının yo un olarak yer aldı ı
bir sektör olmaktadır. Kadın istihdamına ili kin söyle-
necek ikinci özellik sektörel da ılımdaki bu de i imdir.
Yakın zamana kadar tarım sektöründe yo unla an kadın
istihdamı, imdi hizmet sektörüne kaymı  bulunmakta-
dır. Kısaca bir fikir vermek üzere dünya geneline ili kin
bazı sayılar verilebilir: Örne in 1996’da kadınların yak-
la ık yüzde 45’i tarım, yüzde 37’si hizmet sektöründe is-
tihdam edilirken, 2006 yılında kadın istihdamının yüzde 
46’sı hizmet, yüzde 36’sı tarım sektöründe yer almak-
tadır (ILO, 2006; 15). Ku kusuz bölgelere göre epeyce 
farklılık vardır. Yine de ücret kar ılı ı bir i te çalı an
kadınlar son yıllarda her ülkede artmı  ve kadın istih-
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damının yarısına yakla mı tır; ücretsiz aile i çili i ise 
dörtte bire dü mü  görünmektedir. Örne in 1997 yılın-
da kadın istihdamı içinde ücretliler yüzde 41 dolayında
iken, 2007’de bu oran yüzde 46 dolayına çıkmı tır; buna 
kar ın ücretsiz aile i çisi olarak çalı an kadınlar da yüz-
de 34’den yüzde 25 dolayına inmi tir (ILO, 2008; 27): 
Ücretli çalı an kadınların oranı geli mi  ekonomilerde 
yüzde 80-90’lara varırken, Orta ve Do u Avrupa’da da 
yüzde 77 gibi çok yüksek düzeyde olmaktadır. Ancak az 
geli mi  ve geli mekte olan ülkelerde kadın için ücretsiz 
aile i çili inin önemini korudu u da görüldü ü gibi, hiz-
met sektöründe çalı an kadınları bekleyen de genellikle 
çok parlak ko ullar olmamaktadır.

Üçüncü olarak, ücretli istihdamda kadının i gücüne
katılımının hemen her ülkede erkeklerin gerisinde kaldı-
ını söylemek gerekir. Kadının tarım dı ındaki istihdam-

daki payının dü ük kalmasının nedenleri çe itlidir. Bazı
bölge ve ülkelerde geleneksel nedenlerle kadının tarım
dı ında çalı ması istenmez, ailenin geçimini erkek sa -
lar ve kadınların ço u ev kadını olmayı tercih edebilirler. 
Bazı durumlarda kadının i gücüne katılımını sa layacak
e itim gibi ko ulları yetersizdir, çok zaman da i sizlik so-
rununun varlı ı nedeniyle kadınların i  bulmaları kolay 
olmayabilir. Örne in kadının i gücüne katılımı erkeklere 
göre çok dü ük oldu u halde, dünya genelinde kadınlar
arasında i sizlik (yüzde 6.4), erkeklere göre (yüzde 5.7) 
daha yüksek (ILO, 2008; 25)

Dördüncü olarak, ücretli istihdama katılan kadını
için olumlu ve olumsuz olmak üzere “iki yönlü” sonuç-
ları oldu unu söyleyebiliriz. Gerçekten ücretli istihdam 
kadın adına epeyce de i iklik anlamına gelmektedir; 
bunların bir bölümü kadının ekonomik ve sosyal açıdan
güçlenmesi, toplumsal ya ama katılması, toplumsal statü 
ve kendine güven duygusunun yükselmesi gibi olumlu 
olurken, bir bölümü de çalı ma ya amında kar ıla tı ı
ayırımcılık ve aile ya amı açısından kar ıla tı ı zorluklar 
gibi olumsuz olabilmektedir. Özellikle hizmet sektörü-
nün büyümesiyle kadının istihdama katılımının arttı ı
ve geli mi  ve geli mekte olan ülkede özellikle kentlerde 
“iki üyesi de ücretli“ ailelerin yaygınla tı ı söylenebilir. 
Bu aile yapısının kadın-erkek rolleri ve i bölümü açısın-
dan oldu u gibi, özellikle çocuk bakımı açısından yeni 
anlayı lar ve politikalar gerektirdi i de ortada.

Ücretli çalı an kadının artmasıyla, ilk olarak, yo-
unlukla kadınların çalı tı ı kadın meslekleri ve kadın

sektörleri olu makta ve buralarda daha az ücret ve daha 
olumsuz çalı ma ko ulları bulunmaktadır. Örne in ka-
dınların yo unla tı ı hem irelik, ö retmenlik gibi bazı
i ler aslında insanın e itimi ve sa lı ı açısından çok 

önemli olmalarına kar ın, i gücü piyasası içinde yüksek 
statülü i ler olmaktan çıkmı lardır ve bu mesleklerde üc-
retler genellikle dü üktür. ABD‘den örnek verirsek, bu 
ülkede kadınların yarısı kadın çalı anların yo un oldu u
i lerde yer almaktadır (US Department of Labor, 2004): 
2002 yılı verilerine göre ABD’de kayıtlı hem irelerin yak-
la ık yüzde 93’ü, sekreterlerin ve kre lerde çalı an ö -
retmenlerin yüzde 98’i, resepsiyonda çalı anların yüzde 
97’si, genel olarak yardımcı büro elemanlarının yüzde 
84’ü, çocuk bakanların yüzde 97’si, temizlik i i ve hiz-
metçilik yapanların yüzde 93’ü kadındır. Buna kar ın
doktorların yakla ık yüzde 30’u, di  hekimlerinin yüzde 
20’si, mimarların yüzde 20’si, mühendislerin yüzde 10’u 
kadın olmaktadır.

Hatta bugün hizmet sektöründe daha parlak durum-
da görünün bilgi-i lem gibi i lerde kadın çalı an arttıkça,
bu i lerin de de er yitirmesi beklenmektedir. Zaten daha 
bugünden “bilgisayar endüstrisinde çalı anların (genel-
likle kadınlar tarafından gerçekle tirilen) sözcük i lemci-
ler ve di er terminallerde çalı mayı, mühendislik, yöne-
tim, elektronik, vb. gibi alanlardaki nitelikli ve iyi ücret 
ödenen i lere göre dü ük statüde saymaları” rastlantı ve 
bu i lere özgü bir algılama de ildir (Frankel, 1991; 173). 
Yine de, daha çok kadın, kadın i gücünün yo unla tı ı
ve dü ük ücret ve dü ük statü getiren i lerde çalı makta,
i inden çok önemli bir tatmin ve yararlanma sa layama-
sa bile ekonomik ihtiyaç nedeniyle bu i lere ba ımlılı-
ından vazgeçememektedir.

Ayrıca kadınlar hangi i te olursa olsun, bu i lerin alt 
kademelerinde yo unla ırken, üst düzeylere çıkıldıkça
kadın azalmakta ve kadınlar için “görünmeyen bir tavan” 
dan söz etmek gerekmektedir. Örne in yine ABD’de hiz-
met sektöründe yardımcı eleman olarak çalı anların yak-
la ık yüzde 78’ini kadınlar olu tururken, orta kademe 
yönetici konumundakiler arasında kadınların oranı yüz-
de 45’e dü mektedir (USA Department of Labor, 2004); 
üst düzey yönetimde ise kadınların varlı ı çok azalmakta 
ve ancak yüzde 5-10 arasında olabilmektedir. Kadınla-
rın üst düzeydeki pozisyonlara gelmelerini engelleyen 
nedenler, hem istihdamdaki ayırımcı politikalardan gel-
mekte hem de kadınların geleneksel rolleriyle ilgili ol-
maktadır. Üst düzey görevler daha fazla nitelik gibi, daha 
fazla zaman, konsantrasyon ve enerji istemektedir Oysa 
kadınlar erkeklerle aynı niteliklere sahip olsalar bile, ev 
ve çocuk sorumlulukları nedeniyle bu pozisyondaki i le-
rin gerektirdi i zamanı ve konsantrasyonu i lerine vere-
memektedirler.

Öte yandan tüm ülkelerde hangi meslek grubunda 
olursa olsun kadınlar ve erkekler arasında yüzde 15 ile 
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yüzde 30 arasında de i en bir ücret farkı oldu u orta-
ya çıkmaktadır. ABD’de genel olarak kadınların kazancı
erkeklerin yüzde 78’i dolayında olmakta ve bu farklılık
i lere göre de azalıp artmaktadır. Örne in yönetimle il-
gili i lerde çalı an kadınların kazancı erkeklerin yüzde 
68’ine inebilmektedir; ya da yüksek okul bitirmi  er-
kekler ortalama haftada 1,089 dolar kazanırken, aynı
e itim düzeyindeki kadınların aldı ı ücret 809 dolar 
olmaktadır(Department of Labor, 2004; 38-40).

Hizmet sektörünün büyümesi ve bu sektörde kadın
çalı anların artı ı, farklı çalı ma biçimlerini de getirmi -
tir. Ev ve i i birlikte götürmek isteyen kadınların bir bö-
lümü kısmen çalı ma olana ı olan i leri tercih etmeye 
yönelmi lerdir. Örne in 2005 yılında ABD’de kadınların
istihdama katılımı yüzde 65, 15 üyeli AB düzeyinde ise 
yüzde 57 dolayındadır (OECD, 2006; 250 vd.): Buna 
kar ın kısmen çalı an erkek oranı her iki bölgede de yüz-
de 7 dolayında kalırken, kısmen çalı an kadınlar ABD’de 
yüzde 18, AB düzeyinde yüzde 33 dolayına çıkmaktadır.
ngiltere ve Almanya’da kısmen çalı an kadınların oranı

yüzde 40’a yakla makta, Hollanda’da ise yüzde 60’ı bul-
maktadır. Son yıllarda kadın istihdamı artı ının daha çok 
kısmen çalı ılan i lerle sa landı ını söylemek de yanlı
olmaz. Bu nedenle 2005 yılında kısmen çalı anlar içinde 
kadınların oranı ABD’de yüzde 68, 15 üyeli AB düzeyin-
de yüzde 78 olmaktadır. Buna kar ın, sveç, Danimarka, 
Fransa gibi kadının i gücüne katılımını ve geleneksel 
rolünden çıkmasını destekleyen ülkelerde, çocu un ev 
dı ında bakımı konusuna daha fazla önem verildi inden,
kısmen çalı an kadınların oranı da yüzde 20 dolayına in-
mektedir. Geleneksel aile yapısının daha egemen oldu-
u ve kadının istihdama katılımının daha dü ük kaldı ı

Portekiz, Yunanistan gibi ülkelerde de, kısmen çalı an
kadın oranı da yüzde 10’lar düzeyinde kalmaktadır.

Kısmen çalı ılan i ler kadınlar için, çeli kili bir du-
rum do urmaktadır. Bir yandan ev ve i  sorumlulukla-
rını birlikte yürütmek için bu tür i ler kadınlar arasında
tercih edilmekte, öte yandan bu tür i ler daha dü ük ni-
telikli ve daha güvencesiz olmaktadır. Yine de evlendik-
ten ve özellikle çocuk do umundan sonra birçok kadın
için kısmen çalı ma, hem belirli bir gelir sa lama hem 
de tümüyle i gücü piyasasından uzak kalmama adına
bir çözüm olmaktadır. Bu nedenle, ya çocuk sahibi olan 
kadınların tam zamanlı çalı abilmesi için sosyal politi-
kaların geli mesi, örne in yaygın ve ucuz çocuk bakımı
merkezlerinin sa lanması gerekli, ya da kısmen çalı ma
ko ullarını iyile tirerek bu tür çalı mayı dezavantajlı
olmaktan çıkarmak gerekmektedir. Japonya, Almanya 
gibi kadının geleneksel rolünün a ır bastı ı toplumlar-
da, genç ya taki kadınların istihdama katılımı artarken, 

evlenen ve çocuk sahibi kadınlar arasında istihdamdan 
çekilme e ilimi artmakta, bu kadınların bir bölümü de 
ileri ya larda tekrar istihdama dönme iste i göstermek-
tedir. Böylece kadının istihdama katılımı “çift tepeli bir 
e ri (M)” biçimi almaktadır. Ancak istihdamdan ayrılan
kadının çalı maya dönme iste inin kar ılanması da o ka-
dar kolay de ildir; bir yandan istihdam artı ı zaten sınırlı
olmaktadır, öte yandan geçen zaman içinde i  deneyimi 
ve bilgisi azalmı  kadınların i gücü piyasası içinde ans-
ları da azalmı  olmaktadır.

Kısacası çalı ma ya amına nitelik, çalı ılan i ler ve 
sektörler, ücret ve çalı ma ko ulları, üst düzey pozis-
yonlar ve karar-verme organları gibi çe itli açılardan ba-
kıldı ında kadınların erkeklerin arkasında veya ikincil 
konumda kaldı ı görülmekte, bu nedenle aile içindeki 
i bölümünün sonucu olarak ev i leriyle u ra an, bu ne-
denle arka planda kalan ve yaptı ı i  açısından da de er-
sizle en kadının bu konumunun toplumsal ya amda da 
devam etti i söylenmektedir. Bu toplumsal anlayı  ve ya-
pılanma içinde çalı an erkek ailede ve toplumsal rolünde 
ba ımsızlık, otorite ve güç kazanırken, kadın çalı sa da 
ba ımlılık, güçsüzlük ve de ersizlikten kurtulması kolay 
olmamaktadır (Kendrigan,1984; .40). Ku kusuz kadının
gelir getiren bir i te çalı masının onun adına olumlu bazı
de i iklikler getirdi i, aile içindeki konumunu de i tir-
di i yadsınamaz; bu nedenle kadının güçlenmesi adına
öncelikle ekonomik açıdan kendine yeter olması, bunun 
için de gelir getirici bir i te çalı ması ba lı ba ına önem 
ta ımaktadır. Ancak, bir yandan bu çalı ma birçok yan 
sorunu beraberinde getirmekte, öte yandan özellikle 
Türkiye gibi geleneksel ve geli mekte olan toplumlarda 
kadınların yükünü daha da arttıran sonuçlar ortaya çık-
maktadır.

3- Kadın Eme i Kar ısında Sosyal Devlet ve Feminist
    Talepler

Kadınlara kar ı ayırımcılı ın önlenmesinde ve kadın
meselelerine çözümler bulunmasında siyasal yapı ve sos-
yal devletin önemli bir rol oynadı ını biliyoruz. Ancak 
sosyal devlet, bir yandan sosyo-ekonomik e itsizlikleri
ortadan kaldırmak isterken bir yandan toplumsal sta-
tü ve ko ullara göre farklı politikalar uygulayarak bu 
e itsizliklerin devamını sa layabilen bir yapıda da ola-
bilmektedir. Örne in feminist sosyal politikacılar için 
sosyal devlet temelde cinsiyetçi bir anlayı ı yansıtan ve 
devam ettiren bir yapılanma olarak görülmektedir. Femi-
nist yakla ımların sosyal devlete yönelik bu ele tirilerini
ve de i iklik taleplerini de erlendirebilmek için, kısaca
da olsa sosyal devlet anlayı ı ve uygulamalarına bakmak 
gerekmekte.



dosya
emek ve kadınemek ve kadın

Sosyal Devlet ve Farklı Modeller

Sosyal politika kavramının varlık kazanması endüstri-
le me ve getirdi i sorunlara ba lanabilir. Endüstrile me
kentlerde yı ılan bir i çile menin (proleterle me) orta-
ya çıkmasına yol açmı tır; kırsal kesimden ve geleneksel 
ya amdan kopan ve kentlere yı ılan bu sınıf için ise, ne 
kentlerde ne de çalı ma ya amında koruyucu bir önlem 
veya standart vardır. çiler endüstrile en kentlerde bir 
yandan i sizlik ve yoksullukla, öte yandan i yerlerinin
güvensiz ko ulları nedeniyle i  kazası ve hastalıklarla bo-
u makta, buna kar ın dönemin liberal ekonomi anlayı ı

do rultusunda devletin çalı ma ya amına ve ko ullarına
müdahale etmesi istenmemektedir. Ne i  yasası, ne de 
sosyal güvenlik düzenlemeleri söz konusudur. Elde olan 
yalnızca, “yoksullara yardım” gere i ve gelene idir.

Ancak bir yandan sorunlar artar, öte yandan artan i -
çile me ve bu sınıfın biriken öfkesi büyürken, ideolojik-
siyasal de i imler de kaçınılmazdır. Bu nedenle birçok 
sosyalist dü ünce gündeme gelip tartı ılmakta, ütopik 
sosyalistler olarak adlandırılan bu dü ünürlerden sonra 
kapitalizme daha sistematik bir ele tiri getiren ve sosya-
list bir dünya görü ünü savunan Marx’ın görü lerinin i çi
sınıfı arasında büyük ölçüde kabul gördü ü anla ılmak-
tadır. Sisteme kar ı ideolojik-siyasal-toplumsal bir tehdit 
yükselince de, sistemde de i iklik yapılması kaçınılmaz
hale gelmektedir.

Ortaya çıkan sınıf mücadelesi sonunda Batı‘nın geli -
mi  ekonomilerinde ve özellikle Batı Avrupa’da, sistemin 
devamlılı ını sa lamak üzere, hem genel oy hakkının
tanınması hem de çalı ma ya amındaki “acımasız” ko-
ulların iyile tirilmesi, çalı anların bazı risklere kar ı ko-

runması ve örgütlenme hakları yönündeki kısıtlamaların
kaldırılması yönünde düzenlemelerin gündeme gelmesi 
kaçınılmaz olmu tur. Genel oy hakkı i çi sınıfının de-
mokratik yoldan siyasalla ması ve güçlenmesinin önünü 
açmı , devletin çalı ma ya amına müdahale gere i duya-
rak uygulamaya koydu u bazı önlemler de “dar anlamda 
sosyal politika” uygulamalarını ba latmı tır. Ancak i çi
sınıfının büyümesi ve hem sendikal hem de siyasal an-
lamda güçlenmesi ile emek ve sermaye arasındaki güç 
dengesizli i önemli ölçüde de i ti inden, iki sınıf ara-
sındaki toplumsal ve siyasal güç dengesizli inin azalması
siyasal demokrasinin i çi sınıfı tarafından da etkin biçim-
de kullanılmasını mümkün kılmı tır. Bu nedenle Esping-
Andersen, sosyal refah toplumu yönündeki de i imde
temel ajanı olarak sosyal sınıfları kabul etmekte ve sınıf-
lar arasındaki güç dengesi ile toplumu hareket geçirme 
gücünün sosyal refah devletinin boyutlarını belirlemede 
önemli rol oynadı ını söylemektedir (Esping-Andersen, 
1990; 16).

Gerçekten sosyal refah devleti ile ilgili çe itli kuramlar 
arasında, en açıklayıcı yakla ım “güç ili kileri” yakla ımı
olmaktadır (Korpi, 1978; Esping-Andersen 1990). çi sı-
nıfının siyasalla ması ile, emek-sermaye arasındaki temel 
çatı ma siyasete devredilmi , devlet bu iki çıkar arasın-
da uzla ma sa layıcı bir rol üstlenmi tir. Bu uzla manın
sa lanması açısından da hem demokratik mekanizmalar 
hem devletin sosyal devlet rolü ve piyasayı dengeleyici 
müdahaleleri önemli araçlar haline gelmi lerdir. Böylece 
emek ve sermaye arasında oldu u gibi kapitalizmle de-
mokrasi arasında da uzla ma sa lanmaktadır.

Yani ücretli çalı anlar toplumun en önemli ve en ör-
gütlü kesimi haline gelip bunun getirdi i siyasal-demok-
ratik geli meler sa landıkça, siyaset ve devlet de toplumun 
zayıf kesimlere adına yeniden da ıtım i levini üstlenen,
böylece piyasanın yarattı ı e itsizlikleri azaltma-yumu-
atma sorumlulu unu üstlenen sosyo-ekonomik yapı aç-

sısından koruyucu-e itlikçi bir nitelik kazanmı tır.

Bunun hukuki temelini de insan haklarının sosyo-
ekonomik haklar do rultusunda geli mesi olu turmu -
tur. Sosyal-ekonomik arasında en ba ta e itim ve sa lık
hakları gelmekte, çalı ma hakkı, sendikal örgütlenme, 
toplu sözle me ve grev hakları, sosyal güvenlik hakkı ise 
bu hakların ana gövdesini olu turmakta, kadının, anne-
nin, çocu un, özürlü ve ya lıların korunması gibi haklar 
da yine bu haklar arasında yer almaktadır. Görüldü ü
gibi, bu haklar bireyi sosyo-ekonomik bir varlık olarak 
ele almakta ve devlete bireyi çevreleyen sosyal-ekonomik 
ko ulların iyile tirilmesi gibi bir yükümlülük getirmek-
tedir. Özetle bu haklar, devlete bazı görevler yükleyen 
“pozitif” nitelikli haklar olmaktadırlar. Örne in çalı ma
hakkının hayata geçmesi, bir yandan e itim olanakların-
dan i sizlik sigortasına kadar uzanan birçok kurum ve 
güvencenin varlı ına, öte yandan istihdamın arttırılması
gibi ekonomik politikalara ba lıdır.

Buna ba lı olarak Marshall vatanda lı ın sivil, siyasal 
ve sosyal boyut veya haklar olarak üç boyutu oldu unu
ifade etmektedir (Marshall, 1965, 259-279); sivil haklarla 
sosyal haklar arasında bir denge olması da gerekir. Sosyal 
devlet de, sosyal haklarla hem sosyal e itsizlik ve sosyal 
dı lanma sorununa önemli bir çözüm getirerek hem de 
maddesel ko ulları iyile tirerek aslında sivil toplumun ve 
siyasal demokrasinin geli mesi için gereken ko ulları ha-
zırlamaktadır. Bunu nasıl yapaca ı konusunda bulunan 
ilk yanıt, e itim, sa lık, istihdam gibi konularda herkes 
için asgari bir düzeyin sa lanmasıdır. Bu ilk basamakta 
herkes için sa lanan standart, aslında toplumsal e itli in
geli mesi için hayati önem ta ımaktadır. Yani sosyal dev-
let uygulamalarından temelde iki i lev beklenmektedir; 
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hem bireylerin maddesel ko ullarını iyile tireceklerdir,
hem de böylece toplumsal e itli i yükselterek siyasal va-
tanda lı ı ve siyasal demokrasiyi geli tireceklerdir.

Gerçi, geni  anlamda bir sosyal e itli i öngören po-
litikaların Batı toplumunda, hatta en geli mi  refah dev-
letinde bile ne ölçüde gerçekle ti i hep tartı ma konu-
sudur; öte yandan ülkeler arasında hayli büyük farklar 
vardır. Yine de, refah toplumu denilen ve refah devleti 
uygulamalarında dikkati çeken ilerlemeler kaydeden Batı
Avrupa ülkeleri için, 20. yüzyılın ikinci yarısı sosyal ada-
let ve sosyal e itlik kavramlarının oldukça ciddiye alın-
dı ı bir dönem olmu tur demek do ru olur. Bugün bir-
çok ele tiriye konu olsa da, sosyal standartlar veya sosyal 
haklar ve güvenceler söz konusu oldu unda referans ola-
rak gösterilen Avrupa ülkeleri olmaktadır.

Esping-Andersen’in sosyal hakların kurumsalla ması
ve temel ihtiyaçların piyasa dı ına çıkarılması (decommo-
dification) gibi ölçütlere bakarak yaptı ı sınıflandırmaya
göre, Batı’nın geli mi  kapitalist toplumlarında üç tür 
refah devleti modeli ortaya çıkmaktadır; modellere göre 
hayli farklı uygulamalar oldu u da ortadadır(Esping-An-
dersen, 1990; 26-33): Bu modeller Anglo-Sakson veya 
liberal model, korporatist model ve sosyal-demokrat mo-
del olarak adlandırılmaktadırlar.

Liberal model: Mütevazı ve yoklamalı sosyal yardım-
ların (yani ihtiyaç sahiplerinin bazı yollarla saptanması-
na ba lı olarak yapılan ödemeler ”means tested”) ve mü-
tevazı sosyal güvenlik ödemelerinin yer aldı ı bir model. 
ABD, Kanada ve Avustralya bu modelin tipik örnekleri-
dir. 1980 sonrası ngiltere’de bu modele yakla mı  bu-
lunmaktadır.

Korporatist model: Bu model, tarihsel olarak korpo-
ratist bir yapıya sahip Almanya, Fransa, Avusturya ve 
talya gibi ülkelerde ortaya çıkan bir modeldir. Model-

de devletin refah hizmetlerinde önemli ölçüde piyasanın
yerini aldı ı görülmekle birlikte, sosyal haklar büyük öl-
çüde sınıf ve statüye ba lanmı lardır. Aynı zamanda ge-
leneksel aile yapısının da sürdürülmesine özen gösterilir, 
bu nedenle çocuk bakımı ve bunun gibi aileye yönelik 
hizmetler kısıtlıdır. Kısacası, bu model, organik ve hiye-
rar ik bir yapıyı koruyan, aile, kilise ve mesle e dayalı
bir refah anlayı ını destekleyen ve gerekti inde onları ta-
mamlayan fakat onların yerini almayan bir refah devleti 
anlayı ı olarak tanımlanmaktadır (Kleinman, 2002; 37).

Sosyal-demokrat model: Sosyal hakların en çok ku-
rumsalla tı ı ve yaygınla tı ı, sosyal ihtiyaçların en çok 
piyasa dı ından sa lanabildi i (decommodification) 
modeldir; modelin ortaya çıkmasındaki ba lıca güç de 

bu ülkelerde sosyal demokrasinin toplumsal deste i ve 
uzun süreli iktidarıdır. Burada piyasa ve devlet arasında,
i çi sınıfı ve orta sınıf arasında ikili bir yapıyı kabul et-
mek yerine, yüksek standartlarda bir toplumsal e itli in
sa lanması amaçlanır. Bu nedenle, sosyal hizmetler ve 
sosyal yardımlar yüksek tutuldu u gibi, hakların kulla-
nılmasında da geni  bir e itlik gözetlenir. Mavi yakalı,
beyaz yakalı veya devlet personeli arasında hakların kul-
lanılması ve hizmetlerden yararlanılması açısından bir 
farklılık yoktur; refah devleti herkesi kapsayan bir genel 
dayanı ma (universal solidarity) sistemi kurmanın ba lı-
ca aracı konumundadır. Öte yandan bu modelde, çalı ma
ve refah politikaları çok daha iç içe geçmi  ve refah rejimi 
“çalı ma” eksenli olarak kurulmu tur. Bu anlamda tam 
istihdam güvencesi de büyük nem ta ımakta. Çünkü, bir 
yanda çalı ma hakkı ile gelir güvencesi hakkı e it statü-
de, öte yanda bu dayanı macı, yaygın ve kurumsalla mı
sosyal hizmetlerin getirdi i büyük maliyetin kar ılanma-
sı için devlet bütçesine akması gereken büyük bir gelire 
ihtiyaç var.

Modellerin gerisinde yatan nedenler olarak Esping-
Andersen u açıklamayı getiriyor (1990; 29-33): Refah 
devletinin olu umunda i çi sınıfı hareketi belirleyici 
olmakla birlikte, i çi sınıfının toplumsal gücü harekete 
geçirme gücü, yani siyasal bir güce dönü ebilmesi, ba ka
sınıflarla ittifak yapıp siyasal bir koalisyon olu turabil-
mesi ve böylece istedi i reformları hayata geçirebilme 
gücü bulabilmesi, her ülkede farklı gerçekle ti. Örne in
gerek sosyal demokrat, gerek korporatist model i çi sını-
fının orta sınıfla yaptı ı koalisyona dayanmaktadır; fakat 
iki modelde hem devletin hem de sınıfların konumu açı-
sından farklı tarihsel/toplumsal ko ullar ya andı ından
uygulamalar açısından farklı iki model ortaya çıkmakta-
dır. Buna kar ın ABD ve Kanada’da siyasal açıdan belirle-
yici olan, sayıca küçük fakat politik olarak güçlü “sosyal 
tabaka (social stratum)” olmaktadır.

Leibfried de, benzer bir biçimde, Avrupa Birli i üyele-
ri açısından refah devleti modellerini dörde ayırmaktadır
(Leibfried, 1993; 139-143): skandinav Modeli, Bismark 
Modeli, Anglo-Sakson modeli ve Latin çevresi modeli. 
lk üçü Esping-Andesen’in tanımlamasına paraleli La-

tin Çevresi modeli ise, AB üyesi olan Akdeniz ülkelerini 
kapsamakta. Bu ülkeler geleneksel-muhafazakâr bir top-
lum anlayı ı ile buna dayanan ve paternalist yanı öne çı-
kan “geli memi  refah devleti” anlayı ı öne çıkarken, AB 
üyeli i ile Kıta Avrupa’sında geçerli korporatist modele 
yakınla an bir de i im geçirdikleri görülmektedir. Ku -
kusuz, birçok ülkede sosyal devletin farklı programları
nedeniyle modellerin saf halinden çok karma bir yapıda
oldukları söylenebilir.



dosya
emek ve kadınemek ve kadın

Bugün sosyal devlet açısından en önemli konu, iç ve 
dı  ko ullarda ortaya çıkan önemli de i iklikler nedeniy-
le sosyal devletin bir reforma gitmesi gerekti i yolundaki 
tartı maların yo unla masıdır. Geli mi  refah devletle-
rinde, bir yandan demografik yapıda ve istihdam yapı-
sında ortaya çıkan de i iklikler, öte yandan küreselle me
dolayısıyla kendini gösteren baskılar nedeniyle hem po-
litikalarda hem harcamalarda de i iklik gerekmektedir. 
Bu de i iklikler kar ısında kimileri, özellikle önleneme-
yen i sizlik ve yoksulluk nedeniyle refah devletinin geri-
ledi inden söz ederken (Korpi, 2003), kimileri de harca-
maların azalmayıp arttı ını, bu nedenle bir gerileme veya 
çökü ten de il, ancak yeniden yapılanmadan söz edilebi-
lece ini ileri sürmekte (Pierson, 1998).

Refah devleti ile ilgili tartı malar yo un olarak hâlâ 
sürmektedir; burada bunlara girmeyece im. Yalnız bir 
konuya de inmek isterim. De i en ko ullar nedeniyle 
ku kusuz sosyal devlet anlayı ı ve politikalarında de-
i iklikler yapılabilir; ancak bunların piyasa kar ısın-

da bireyi koruma gücü, bazı hizmetlerin piyasa dı ında
(decommodification) kar ılanma olana ı, sosyal e itlik,
sosyal adalet ve sosyal dayanı mayı geli tirme gibi sos-
yal devlet için önemli olan ilke ve amaçları ortadan kal-
dırmaması esastır. Bu anlamda, sosyal hizmetlerin veya 
sosyal güvenli in piyasala ması gibi de i iklikler sosyal 
devlet anlayı ında a ınma anlamına gelirken, kadınlar-
dan yükselen taleplerin kar ılanması yolundaki de i ik-
liklerin sosyal e itlik ve adaletin gerçekle mesine hizmet 
edece ini söylemek gerekir.

Ücretli Kadın Eme i ve Sosyal Devlet

Bugün için genel olarak dünyada ve özellikle hiz-
met sektörünün büyüdü ü tüm ülkelerde ücretli çalı an
kadın sayısının arttı ı bir gerçek; ancak bu sayısal artı
olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla kadın için de toplum 
için de bir dolu de i iklik anlamına gelirken, bu yolda 
geni  kapsamlı politikalar uygulayan ülkeler de çok sı-
nırlı kalmaktadır. Burada da kar ımıza Avrupa’nın re-
fah devletleri en olumlu örnekler olarak çıkmaktadırlar.
Kadını tarım-dı ı istihdama katılımı arttıkça, ekonomik 
ba ımsızlı ını geli tiren, toplumsal bilgi ve deneyimini 
arttıran kadının bu yolla kendine güveni, aile ve toplum 
içindeki yeri de olumlu yönde de i mektedir. Buna ba lı
olarak kız çocukların e itimine daha fazla önem veril-
mekte, devlet politikaları da kadının tarım dı ı istihdama 
katılımını destekleyici yönde de i mektedir.

Ancak, yukarıda da de indi im gibi, bu de i im iki 
yönlüdür; bir tarafta olumlu sonuçları, öte tarafta tetik-
ledi i sorunlar ve e itsizlikler bulunmaktadır. Yüzyıllara

uzanan ataerkil toplum yapısı, buna dayalı i  ve rol bö-
lü ümü, toplumsal de er yargılarından devlet politika-
larına, yasalardan i letme politikalarına kadar her yere 
uzanmaktadır. Bu nedenle çalı ma ya amında e itsizlik-
ler ortaya çıktı ı gibi, sosyal politikalar açısından bu e it-
sizlikler do al da bulunabilir. Örne in ev-i leri ve çocuk 
bakımı en geli mi  ekonomilerde bile büyük ölçüde kadı-
nın sorumlulu undadır; bunları kadının üstlenmesi bek-
lendi i gibi, bu nedenlere ba lı olarak çalı ma ya amında
fedakârlık yapması gereken de kadınlar olmaktadır.

Hatta bugün birçok geli mi  ülkede “istihdamda 
e itlik politikaları” adını alan yasalar gündeme gelse 
de, bunların etkisi de sınırlı kalabilmektedir. Bu yasala-
rın e itimdeki fırsat e itli inden i  bulma olanaklarının
arttırılmasına, çalı ma ko ullarından yükselme olanak-
larına kadar uzanan birçok alanda ayırımcı uygulama-
ları engelleyen, buna kar ın destekleyici politikaların
uygulanmasını öngören yasal düzenlemeler oldu unu
görüyoruz. Bu do rultuda, kadınların yo unla tı ı mes-
lekler azaltılmak ve bu konuda daha dengeli bir da ılım
sa lanmak istenmektedir; ücret ve çalı ma ko ullarında
e itlik amaçlanmaktadır; üst düzey pozisyonlarda kadın
oranının arttırılması istenmekte ve bu yolda kota uygula-
ması gibi “olumlu ayırımcılık” uygulamalarına gidilmek-
tedir. Bu ko ullara aykırı davranıldı ı durumlarda da, 
kadınlar için e itlik komiteleri gibi ba vurulması kolay 
yollar sa lanmaktadır. Uygulanan bu yasa ve önlemlerin, 
ku kusuz az yada çok olumlu sonuçları olmakta, ancak 
özellikle bozulan ekonomik ko ullar bu yasaların uygu-
lanmasını büyük ölçüde önleyebilmektedir.

Öte yandan kadın adına istihdamda e itlik isteminin 
hayat bulması için, kadının ev, aile ve çocuk sorumlu-
luklarının azaltılması gerekti i de açıktır. Yani kadının i
ve özel ya amı arasında daha dengeli ili kiler kurulması-
na ihtiyaç vardır. Ev i lerinin kadın için yarattı ı baskı,
bir yandan teknolojik geli imler ve erke in bu i lerin bir 
bölümünü üstlenmesi, öte yandan daha iyi bir zaman 
yönetimi ile bir ölçüde azalırken, kadın için asıl zorluk 
çocuk bakımı olmaktadır. Bu nedenle kadının istihdama 
katılımının artmasını isteyen ülkelerde özellikle çocuk 
bakımı konusundaki önlemlere a ırlık verilmesi gerek-
mektedir.

Bu önlemlerin bir bölümü bakım izni açısından ge-
tirilen de i iklikler, ötekisi de çocuk bakımına yönelik 
hizmetlerin yaygınla tırılmasıyla ilgili olmaktadır. Örne-
in 1996 tarihinde Avrupa Çerçeve Anla masına konu 

olmu , 1998 yılında da Komisyon Yönergesi olarak uygu-
lanmaya ba lanmı  ve böylece Avrupa Birli i (AB) ülke-
lerinin tümü için geçerli olan ve annelik iznini “ebeveyn 
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iznine” (parental leave) dönü türen uygulama bunların
ba ında gelmektedir; böylece çocuk bakımıyla ilgili ola-
rak erke e de izin alma hakkı tanınmaktadır. Bununla, 
hem çocuk bakımının yalnız anneye ait olmadı ı gibi 
kültürel bir de i iklik yapılmak istenmekte hem de e ler
arasında hangisinin ko ulları daha uygunsa onun bakım
izni alması sa lanmaktadır. Bu konuda en ileri uygula-
ma sveç, Danimarka ve Hollanda’dadır; sveç’te 16 ay 
ebeveyn izni anne ve baba arasında bölünebilmektedir; 
Hollanda’da 12 ay, Danimarka’da 32 hafta ebeveyn izni 
kullanılabilmektedir. Ancak, 1990’ların sonunda yapılan
ara tırmalar ebeveyn izninden yararlanan babaların pek 
artmadı ını, örne in babaların sveç’te yüzde 12’sinin, 
Danimarka’da yüzde 6’sının, Finlandiya’da yüzde 4’ünün 
ebeveyn izni kullandıklarını göstermektedir (Bergman, 
2004). Görülüyor ki, çocuk bakımı bu ülkelerde de hala 
kadın i i olarak algılanmakta ve çok zaman babanın geli-
ri anneden fazla oldu undan çocuk bakımı için izin alan 
anne olmaktadır.

Bunun dı ında okul öncesi ya taki çocukların ev dı-
ında bakımı yönünde olanakların arttırılması gerekti-
i de bilinmektedir. Bu konuda AB üyelerinin ço unda

çocu un okul öncesi bakımı ve e itimi konusunda bazı
olanaklar sa lanmasına önem verilse de, bu hizmet bir-
çok ülkede 3 ya ın üstündeki çocuklar için geçerli ol-
maktadır. Çok küçük çocuklar için, hem daha sınırlı ola-
naklar bulunmakta hem de buralardan yararlanmak için 
ailelerden bazı ko ullar aranmaktadır. 0-3 ya  arasındaki
çocukların bakımı açısından Kuzey Avrupa ülkeleri ve 
Fransa’nın oldukça yeterli hizmetler sunabildikleri gö-
rülmektedir (Rostgaard, 2002): Örne in Danimarka, 
sveç ve Fransa’da 0-6 ya  arasındaki çocukların büyük 

bölümü çocuk bakım hizmetinden yararlanmakta, bu 
bakım tam gün hizmeti kapsamakta ve ailelerden bakım
hizmetlerinin üçte veya dörtte bir ( sveç’te yüzde 13’ü) 
gibi küçük bir oranı katkı payı olarak alınmaktadır.

Kadına sa lanan bu olanaklar açısından AB üyesi ül-
keler arasında bile epeyce farklılıklar ortaya çıktı ı, ör-
ne in Kıta Avrupa’sı ülkelerinde Kuzey Avrupa ülkeleri-
ne göre ebeveyn izni ve çocuk bakımı konusunda daha 
sınırlı olanaklar söz konusu iken, ngiltere ve Akdeniz 
ülkelerinde sa lananların çok yetersiz kalması gibi ger-
çekler söz konusudur. Bu farklılıkların söz konusu ülke-
nin ekonomik oldu u kadar sosyo-kültürel ko ullarıyla
ilgili oldu u da ortada. Bu çerçevede söz konusu ülkeler-
de benimsenen sosyal devlet anlayı ının önemli bir fak-
tör olarak devreye girdi ini görmekteyiz. Örne in Kuzey 
Avrupa ülkelerinde oldu u gibi daha kapsamlı hakların
ve daha e itlikçi politikaların geçerli oldu u, birçok te-
mel hizmetin kar ılanmasında sosyal devletin devreye 

girdi i sosyal demokrat refah modeli, “kadın dostu” bir 
sosyal devletin ortaya çıkması açısından da daha elveri li
ko ullar sunmaktadır.

Bu nedenle günümüzde, bir yandan refah devletleri 
ve sosyal politikalar kadına yakla ımları açısından de-
erlendirilmekte ve örne in Esping-Andsersen’in refah 

modellerine ili kin sınıflaması yetersiz bulunmaktadır;
öte yandan sosyal devletin üzerine dayanaca ı sınıf, ka-
tegori, anlayı  ve politika açısından kadın dostu rejimler 
tartı maya açılmaktadır. Bunlardan da kısaca söz etmek 
do ru olacaktır.

Feminist Yakla ımların Sosyal Devlete Yönelik 
Ele tirileri

Ku kusuz, erkek gibi kadın da emekçi olarak, ev kadı-
nı olarak, yoksul, issiz, ya lı vs. olarak her zaman sosyal 
politikanın öznesi ve hedefidir. Toplumun tüm kesim-
lerine yönelik e itim, sa lık, sosyal güvenlik, sendikal 
haklar gibi sosyal politika konusu olan her tür hak ve 
uygulama kadınlar içinde de geçerli. Ancak cinsiyetçi bir 
duyarlılıkla bakıldı ında birçok alanda oldu u gibi sos-
yal politika açısından da uygulanan politikalarda kadın-
erkek e itsizli inin varlı ı göze çarpmaktadır. Dolayısıy-
la son yıllarda kadın meselelerine yönelik ayrı bir ilgi ve 
duyarlılık arttıkça, her alanda oldu u gibi sosyal devlet 
ve sosyal politika alanında da ayırımcılık göze çarpmak-
ta ve bu nedenle kadınlar sosyal devlet anlayı ında daha 
temel de i iklikleri gündeme getirmektedirler. Bir an-
lamda, uygulanan bazı olumlu politikalara kar ın kaza-
nımların sınırlı kalması, ekonomik ve toplumsal yapı ve 
anlayı  de i medikçe kadının i gücü piyasasındaki ko-
numu gibi, geleneksel rolünde de önemli bir de i imin
olmayaca ını göstermi tir diyebiliriz.

Bu açıdan e itim olanakları, sa lık ko ulları gibi sos-
yal devletin temel ilgi alanlarında bazı de i iklikler gün-
deme gelse de, asıl olarak kadın eme inin niteli ini ge-
li tirmek, kadın istihdamını arttırmak, istihdamda e itlik
sa lamak, öte yandan ve bununla da ilgili olarak kadının
“bakım” sorumluluklarının erkek ve kadın, birey ve top-
lum arasında daha dengeli da ılımını sa lamak gibi poli-
tikalar öne çıkmaktadır. Daha do rudan söylersek, kadı-
nın üstlendi i ve adına “bakım” denilen epeyce kapsamlı
i lere ili kin yakla ım ve anlayı ta temel bir de i iklik
istenmektedir (Nelson, 1995; Lister 2000; Lewis, 2000). 
Artık istenen, yalnızca bakım sorumlulu unun toplumca 
üstlenilmesi de ildir; “bakımın” anlam ve de erine ili -
kin farkındalık ve buna ba lı olarak bu i lerin yeniden 
örgütlenme ihtiyacıdır. Buna ba lı olarak, geni  anlamda 
ücretli ve ücretsiz emek ayırımının, formel ve enformel 
sektör farklılı ının ortadan kalkması da istenmektedir.



dosya
emek ve kadınemek ve kadın

Burada yerle ik iktisada ve sosyal politikalar ili kin
çok ayrıntıya girmeden unu söylemek mümkün; yuka-
rıda de inildi i gibi, ço unlukla kadına ait görünmeyen 
emek ya amın yeniden üretilmesi, toplumsal devamlılı-
ın sa lanması için vazgeçilmez oldu u gibi, kapitalist 

sisteme de büyük ölçüde hizmet etmektedir. Kapitalist 
sistem için kadının para almadan gördü ü i ler, hem ça-
lı an erke in daha dü ük ücret almasını sa lamakta hem 
de yarının i gücü olan sosyal sermaye bir yatırım yapma-
dan yeti tirilmektedir. Günümüzde toplumun insan gü-
cünün bir “sosyal sermaye” olarak dü ünülmesi oldukça 
revaçta; insana sosyal sermaye olarak yakla ımın ta ıdı ı
çe itli sakıncalar bir yana, sosyal sermaye tartı malarında
insan gücü kayna ının geli tirilmesinde önemli rolü bu-
lunan kadın eme inin ve kadının üstlendi i bakım hiz-
metlerinin yine görmezlikten gelindi i de bir gerçek.

Bu nedenle feminist hareket birçok açıdan sosyal po-
litikanın anlamı, bu politika içindeki e itlik, dayanı ma
sosyal uzla ma, sosyal devlet gibi kavramlar üzerinde 
yeniden dü ünülmesini istemektedir (G. Lewis, 2000; 
4-10): Onlara göre, sosyal politika da eril bir karakter 
ta ımakta, geleneksel ataerkil yapı ve de erleri koruma 
üzerine biçimlenmektedir. Öncelikle de yine, kadınları-
nın ev içinde ne kadar çalı salar da hiçbir koruyucu ön-
lem ve güvencelerinin olmayı ı ve çalı manın hep ücretli 
emek olarak dü ünülmesi yolundaki ele tiriler ba ta gel-
mektedir.

Buna göre, sosyal devlet, refahın sa lanmasında yal-
nız ücretli emek ve istihdam arasındaki ili kiler üzerinde 
dururken, aile içindeki refahta payı büyük olan ve ço-
unlukla kadın tarafından üstlenilen ücretsiz emek ile 

refah arasındaki ili kileri görmezlikten gelmekte, bu-
nun da ötesinde genellikle evin geçimini sa layan “er-
kek çalı an” ile “erke e ba ımlı” kadın anlayı ı üzerine 
kurulmaktadır (J. Lewis, 2000; 37-39). Örne in Lister, 
Marshall’ın öngördü ü üç türlü vatanda lık anlayı ının
(sivil, siyasal ve soysal vatanda lık) aslında kadınları
vatanda  olarak görmedi ini, bu anlayı ın benimsedi i
vatanda lı ın büyük ölçüde kamusal alanı kapsadı ını,
bu nedenle sosyal devlet ve sosyal vatanda lık açısından
özel alanda kalan kadın ihtiyaçlarının önemsenmedi ini
söyler (2000; 32): Bu do rultuda ücretli-ücretsiz emek 
ayırımının ortadan kalkması gibi, refah devleti anlayı-
ı ve uygulamalarında da kamu-özel ayrımının ortadan 

kalkmasını ister.

Bu noktada üzerinde bunca durulan bakım kavramını
biraz irdelemek do ru olur. Sosyal bakım, “çocuk veya 
bakıma ihtiyaç gösteren ki ilerin fiziksel ve duygusal ih-
tiyaçlarının kar ılanmasını gerektiren faaliyetler ve ili ki-

ler ile bunların içinde yer aldı ı ve uygulandı ı normatif, 
ekonomik ve sosyal çerçeve” olarak tanımlanmaktadır
(Daly ve Lewis, 2000;285). Buna göre çocuk, ya lı, hasta, 
engelli bakımı, enformel (evde) veya formel (kurumsal 
düzeyde) bakım, ücretli veya ücretsiz bakım gibi farklı
biçimlerde kar ımıza çıktı ı gibi, bakımın emek, duygu, 
ahlâk, gelenek ve normlar gibi boyutları da bulunmak-
tadır. Bu nedenle yazarlar, çok haklı olarak “bakım”ı
birçok alan ve boyutu kapsayan “meta” kavram olarak 
nitelendirmektedirler (Daly ve Lewis, 2000; 286).

Bakımın kim, nasıl ve nerede üstlenildi i meselesi ka-
dını ilgilendirdi i gibi, sosyal devleti de ilgilendirmekte-
dir. Bu nedenle sosyal bakımın, aile, devlet ve piyasa ara-
sında, ya da kadın ve erkek arasında nasıl bölü üldü ü,
sosyal devletin buna formel veya enformel, ücretli veya 
ücretsiz olarak nasıl baktı ı veya bu konuda parasal des-
tek veya hizmet deste i sa layıp sa lamadı ı gibi birçok 
konu gündeme gelmektedir. Günümüzde refah rejimleri 
bir de buradan bakılarak de erlendirilmektedir.

Yukarıda bazı verilerin de kısmen açıkladı ı gibi, 
sosyal demokrat modele sahip ülkeler, kadın-erkek ayı-
rımcılı ını önlemek ve kadının güçlenmesini sa lamak
açısından da öne çıkan modeller olmaktadırlar. Örne in 
sveç 1970 sonrasında uyguladı ı politikalarla, gerek 

kadının i gücüne katılımı, kazancı ve çalı ma ko ulları
açısından, gerek bu katılımın artmasında kadına sa la-
dı ı “bakım” deste i açısından epeyce de i im geçirmi
ve “ücretli çalı an dostu” oldu u kadar “kadın dostu” bir 
sosyal devlet olarak öne çıkmı tır (Nyberg, 2002). Bu 
ülkede çocuk, ya lı, hasta, engelli olarak bakıma muhtaç 
kesimlere yönelik sosyal hizmetler de, gelirin desteklen-
mesi açısından annelere yönelik gelir transferleri de ol-
dukça cömerttir. Bu durum hem kadınların ekonomik 
ba ımsızlıklarını arttırmakta hem de bu nedenlerle i
ya amından uzak kalmalarını önemli ölçüde önlemek-
tedir. Buna kar ın, Hollanda, Norveç, ngiltere gibi ül-
kelerde ya lı bakımına yönelik hizmetler daha geli mi
olsa da, çocuk bakımı açısından yetersiz kalındı ı görül-
mektedir.

Özetle söyleyecek olursak, feminist yakla ımın bugün 
refah devletinden kısmen çalı maya ili kin hakların iyi-
le tirilmesi, i gücü piyasasındaki ayırımcılı ın kalkması,
bakım hizmetlerinin bugünkünden farklı payla ımı gibi 
konularda politika de i ikliklerine yönelik istekleri ol-
du u gibi, temel anlayı larda de i iklik anlamına gelen 
daha geni  kapsamlı istemleri de vardır. En ba ta da, ev-
içi eme inin de eri, çalı manın anlamı, bakım hizmetleri, 
ba ımlılık ve dayanı ma kavramları gibi konularda temel 
bir de i im istemektedirler. Çünkü kadın adına kazanım-
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ların ancak bu temel anlayı  ve yapılardaki de i ikliklerle
gerçek bir hayat alanı bulaca ını dü ünmekteler.

Tüm bunların kadının güçlenmesi ve toplumsal ya a-
ma daha etkin katılımı konusunda ileri sürülen görü ler
oldu u açıktır; ancak toplumsal sisteme ve anlayı lara,
özellikle de yerle ik iktisada ve geleneksel topluma ait 
temel paradigmaların de i mesi çok da kolay görün-
memektedir. Örne in, iktisadın ve çalı manın anlamını
de i mesi, bakımın de er kazanması, ücretli ve ücretsiz 
emek farkının ortan kalkması, kadınların yo unla tı ı ve 
bu nedenle daha güvencesiz ko ullarla kar ıla tıkları kıs-
men çalı ma biçiminin erkek-kadın herkes içim geçerli 
çalı ma biçimi, haline gelmesi, yani çalı ma sürelerinin 
azaltılarak çalı ma ya amı ile özel ya am ve ihtiyaçlar 
arasında daha dengeli ili kiler kurulması, böylece özel-
likle çocuk bakımının sosyal hizmetlere devri yerine ai-
lede kalması, fakat kadın-erkek ve toplum arasında daha 
adil bölü türülerek bu nedenle kadının ma duriyetinin
önlenmesi gibi feministlerden yükselen birçok talebin 
bugün için oldukça radikal görü ler oldukları ortadadır.

Bu yolda bir geli me ise, içinde kadınların ve feminist 
taleplerin yer aldı ı geni  çaplı toplumsal-siyasal müca-
deleyi gerektirmektedir.

4- Türkiye’de Kadın Eme i ve Sosyal Devlet

Hem ekonomik hem de toplumsal ve siyasal anlamda 
geli mekte olan bir ülke olarak Türkiye’de kadını çev-
releyen ko ulların daha sorunlu oldu u, sosyal devletin 
anlayı  ve uygulama olarak çok gerilerde kaldı ını söy-
lemeye pek gerek yok sanırım. Bu açıdan, Türkiye’deki 
kadın hareketi de bu ko ulları dikkate almak ve Batı’daki
feminist istemleri bu çerçevede de erlendirmek duru-
mundadır diye dü ünüyorum. Örne in kadını çevrele-
yen sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ko ulların kadın
adına öne sürülen istemleri olumsuz etkiledi i bilinir-
ken, bu ko ullarda iyile me ve geli me sa lamadan da 
kadın adına anlamlı kazanımların söz konusu olamaya-
ca ını dü ünmek yanlı  olmasa gerek. Bu açıdan, hem 
emekçi kadının kadın hareketine ili kin duyarlılıkların
arttırılması ve taban deste in güçlendirilmesi gerek hem 
de kadın hareketinin daha bütünlükçü politikalara yö-
nelmesine ihtiyaç duyulmakta. Her iki kesim açısından
da, sosyal devletin anlamına ve bu konudaki de i im ih-
tiyacına e ilmekte yarar var.

Türkiye’de Kadın Eme i Açısından Bazı Gerçekler

Türkiye’de kadının konumu daha da zorlu ve sorun-
ludur. Örne in geleneksel anlayı  içinde kadın erke e
çok daha ba ımlıdır; e itim olanakları daha azdır, i gü-

cüne katılımı çok dü üktür, yükselme olanakları daha 
kısıtlanmı tır, geleneksel yapı büyük ölçüde korundu u
gibi, toplumun kadına yardımcı olacak politikaları da 
olmadı ından ev ve çocuk sorumlulukları kadına aittir. 
Örne in 2005 yılında hala yüzde 15 dolayında okur-ya-
zar olmayan kadın vardır ve kadın nüfusun yalnızca yak-
la ık yüzde 3’ü yüksek ö renim görmü , yüzde 10’u lise 
e itimi almı tır; geri kalanı ise ilkokul ve altında e itim
görenlerdir. Bu az e itimli grubun yakla ık üçte birinin 
de, yoksulluk sınırının altında bir gelire sahip oldu u
anla ılmaktadır. Yani, e itimsizlik, i sizlik, yoksulluk, 
kayıt-dı ı çalı ma, dü ük ücretli çalı ma dendi inde bu-
ralarda yo unlukla kadın bulunmaktadır.

Dolayısıyla genel olarak kadınların eme i, Türkiye’de 
daha da “görünmez” ve “de ersizdir” demek yanlı  ol-
maz. Ço unlukla ücretsiz aile i çisi olarak çalı ırlar;
tarım dı ında yer alanlar dü ük ücretli i lerde yo unla-
ırlar; evdeki çalı maları ise i ten sayılmaz. Bunun gibi 

hizmet sektöründe çalı an kadın i gücü de ço unlukla
alt kademelerde ve statüsü dü ük i lerde yo unla makta,
daha az ücret almakta, daha fazla i siz kalmaktadır.

Örne in istihdama katılım oranı erkeklerde yüzde 70 
dolayında iken, kadınlarda bu oran yüzde 25 düzeyinde 
kalmaktadır (D E; 2007): Kentsel yerle im bölgelerinde 
ise, kadınların istihdama katılımları daha da dü ük (yak-
la ık yüzde 18) olmaktadır. Bunun nedenleri de, yeterli 
i  olanaklarının olmayı ı, kadının niteliksizli i, çalı -
masının istenmeyi i, aile ve çocuk nedeniyle ev dı ında
çalı manın getirdi i zorluklar gibi çe itlidir. Kentlerde 
yüksek ö renim görmü  kadınlar arasında i gücüne katı-
lım oranı ku kusuz yükselirken, çalı mak isteyen kadın
arttıkça i sizlik oranı da büyümektedir. Örne in resmi 
i sizlik oranı yüzde 9-10 düzeyinde seyrederken, son 
krizin etkisiyle i sizlik yüzde 12’yi geçti i gibi, eksik is-
tihdam ve i  aramaktan vazgeçenlerle birlikte bu oranın
yüzde 20’yi buldu unu söylenmek yanlı  olmaz. 20-24 
ya  arasında olan genç kadınlar arasında i sizlik oranı
ise, dörtte bire çıkmaktadır.

Dolayısıyla varolan tablo içinde, kadınların daha az 
çalı ma ya amına katılmasının görünürdeki i sizli i
azaltmakla birlikte, kadının erke e ba ımlı statüsünün 
devamlılı ını sa ladı ı ortadadır. Bugün i gücü piyasa-
sında yer almayan kadınların belirli bir kısmının çalı -
mak istemesi durumunda, çok daha büyük bir i sizlik
sorunuyla kar ıla aca ımız da açık. Öte yandan erke e
veya aileye ba ımlı, ekonomik ve toplumsal açıdan güç-
süz kadınların yo un oldu u bu toplumda, geleneksel 
yapı ve de erlerin sürdürülmesinin kolay, buna kar ın
de i ime direncin fazla oldu u da ortada.
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Geli mekte olan bir ülke olarak Türkiye’de hâlâ, özel-
likle tarım sektöründe ücretsiz aile i çisi olarak çalı an
çok sayıda kadın bulunmaktadır. Örne in 6 milyonu 
biraz geçen kadın istihdamı içinde, 2,5 milyona yakın
kadın ücretsiz aile i çisi olarak (çalı an kadınları yüz-
de 40’ı) çalı makta, 2 milyon 800 bin dolayında ücretli 
ve yevmiyeli olarak çalı an kadın bulunmaktadır (D E,
2007). Kadınların yarısı tarım sektöründe, yüzde 36’sı
da hizmet sektöründe çalı maktadır. Kadınların endüstri 
sektöründe daha az yer aldıkları, bu sektörde de teks-
til, gıda gibi emek yo un sektörlerde yo unla tıkları da 
bilinmekte. Tarımda çalı an kadının ücretsiz aile i çisi
olması gibi tarım- dı ı alanlarda çalı an kadınların üçte 
biri de kayıt-dı ı istihdam edilmektedir.

Kayıt dı ı sektörde dü ük ücretlerin yanı sıra, gü-
vencesiz çalı ma ko ullarının varlı ı bilinirken, kayıtlı
ekonomide yer alan kadınlar da çalı ma ya amında daha 
çok aile geçimine yardımcı rolü üstlenmekte ve genellik-
le erkeklere göre daha dü ük ücret almaktadırlar. Yapı-
lan ara tırmalar, kadınların genellikle genç ya ta çalı -
ma ya amına girdikleri, çalı ma ko ullarının a ırlı ı ve 
evdeki sorumluluklar nedeniyle çabuk yıprandıkları ve 
erken emekli olmayı istediklerini ve isteyerek çalı salar
yorgunluktan ikayetçi olduklarını ortaya koymaktadır
(Koray, 1993; Koray, 1999; 154).

Çalı an kadın için, çocuk bakımını payla mak üzere 
merkezi ve yerel yönetimlerin açtıkları kre , çocuk yuva-
sı gibi olanaklar çok sınırlıdır. 150 kadından fazla kadın
çalı tıran i yerlerinin kre  ve yuva açmak yükümlülükle-
rini yerine getirmekten kaçtıkları da bilinmektedir. Yani 
çalı an kadın için devletin herhangi bir katkısı ve deste i
söz konusu olmadı ından, bu sorun aile dayanı ması gibi 
geleneksel ba lar içinde çözümlenmeye çalı ılmaktadır.
Ancak ekonomik açıdan bir yük getirmese de, bu çözü-
mün kadının aileye ba ımlılı ını arttırdı ı da ortada.

Aslında bu ko ullar, kadın sorunlarının genel sosyal 
sorunlardan ayrı dü ünülmesinin kolay olmadı ını dü-
ündürtmektedir. Örne in i sizlik sorunu azalmadan, ka-

dın istihdamının artması ve kadının çalı ma ko ullarının
iyile mesini beklemek mümkün de ildir. Yine kadının
niteliksel ve ekonomik açıdan güçlenmesi sa lanmadan
kadına yönelik iddete kar ı ciddi bir mücadele vermek 
ve kazanmak kolay de ildir. Tüm bu sorunlar ve ihtiyaç-
lar kar ısında da, genel olarak devletin sosyal yükümlü-
lüklerini ve sosyal rolünün arttırılması gibi bir de i ime
ihtiyaç oldu u ortaya çıkmaktadır. Oysa Türkiye’de adı
olsa da kendisi kaybolan bir sosyal devletten söz etmek 
daha do ru olur.

Adı Var Kendi Yok Sosyal Devlet ve Kadınlar

Türkiye’de genel olarak devletin sosyal politika ala-
nında rolünün zaten zayıf oldu u, öte yandan 80 sonrası-
nın neo-liberal politikaları do rultusunda bu rolün daha 
da geriledi i görüldü ünden, bugün, 1961’den buyana 
anayasalarda yer alan, buna kar ın gerçekle me yolun-
da ilerlemesi öyle dursun giderek “adı var kendi yok” 
konumuna gelen bir sosyal devletten söz etmek yanlı
olmaz. Bunca geli memi  bir sosyal devletin geçerli oldu-
u bir toplumda genel olarak geli mi  bir e itlik ve adalet 

anlayı ından söz edilemeyece i gibi, kadın-erkek e itli i
do rultusunda da anlamlı bir duyarlılık olu masını bek-
lemek zordur. Yine sosyo-ekonomik hakları hayata ge-
çirmekten bu kadar uzak olan bir toplumda, kadınların
haklarının hayata geçmesi açısından güçlü bir dayanak, 
zemin bulmak da kolay de ildir. Dolayısıyla bu ülkede 
kadınların devletten uygun sosyal politikaların hayata 
geçirilmesi yönündeki beklentilerinin kar ılanmasının
hiç kolay olmadı ını söyleyebiliriz.

Batı’da sosyal refah devletinin geli imine ve anlamına
az da olsa de indim; Türkiye’deki sosyal devlet anlayı ı
ve uygulamalarındaki yetersizlikler, hatta çarpıklıklar iyi 
bilindi inden bu konuda fazla bir ey söylemek istemi-
yorum. Yalnızca, Avrupa’da tarihsel-sosyal geli meler ve 
sosyal sınıflar arasındaki güç mücadelesi sonucu biçimle-
nen bir toplum yapısı veya sosyal devlet anlayı ından söz 
edilmesi mümkün iken, Türkiye’de büyük ölçüde devlet 
egemenli inde belirlenen toplumsal model ve devlet an-
layı ının söz konusu oldu unu vurgulamakta yarar var 
diye dü ünüyorum. Endüstrile menin yetersizli i ve za-
fiyeti, kırsal kesimin önemli yeri, demografik zaaflar gibi 
yetersizliklerin yanı sıra, en ba ta emek olmak üzere top-
lumsal güçlerin niceliksel ve niteliksel zaafları söz konu-
su oldu undan yakın zamana kadar toplumsal de i im
ve düzenlemelerde ba lıca rolü devleti olu turan kad-
roların oynadı ı ortada. Bu çerçevede, ne devletin ege-
menli ini kıracak toplumsal-siyasal güçler olu abilmi ,
ne emek Batı Avrupa’da oldu u gibi sosyal devletin olu-
umunda belirleyici bir güç olarak ortaya çıkabilmi tir.

Yakın zamana kadar süregelen bu yapı, sermaye çevreleri 
açısından belirli ölçüde de i mi se de, 80 sonrasının li-
beralle me, demokratikle me ve piyasala ma yolundaki 
çabalarının eme in güçlenmesini de il, zaaflarını arttır-
dı ı da bilinmektedir. Buna ba lı olarak devletin sosyal 
niteli inin geli mesi bugün daha da zor görünmektedir.

Çok özetle söyleyecek olursak, ba langıçta koru-
yucu ve yasakçı bir baba devlet, sonra 1961 Anayasası
ile sosyo-ekonomik hakları kabul etmi  olsa da bunları
ekonomik ve mali imkanları yetersiz oldu undan yerine 
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getiremeyen sosyal vaatler devleti, imdi de küresel pi-
yasaya uyum zorunlulu u içinde liberalli ini hayırsever-
likle kamufle etmeye çalı an bir devlet anlayı ı kar ımıza
çıkmaktadır (Koray, 2008). Bu anlayı  içinde Türkiye’de, 
yalnız çalı ma ya amı açısından de il, genel olarak e i-
tim, sa lık, konut gibi en temel politikaları açısından da 
her zaman büyük sorunlar ya andı ı da bir gerçek ol-
maktadır. Kentlere göç gecekondula mayı getirmekte, 
yeterli i  yaratılamaması ise gecekondu i leri veya “istih-
damda i sizlik” olarak da nitelenen dü ük gelirli, geçici, 
güvencesiz i lerli ortaya çıkarmaktadır. Kentler göçle bü-
yürken, kentlerin çevresini saran varo lar da büyümekte-
dir. Büyük ve genç bir nüfus, e itim, sa lık, i  istemekte, 
fakat ülkenin ekonomik yetersizliklerinin yanı sıra kötü 
yönetimler, siyasal istikrarsızlıklar bunların kar ılanma-
sını daha da zorla tırmaktadır. imdi bir de dünya pi-
yasalarına eklemlenme zorunlulu u söz konusu olunca, 
kamu harcamalarının hepten kısıtlanması gerekmekte, 
kamu hizmetleri piyasala maya do ru gitmekte, bu da 
devletin sosyal politika alanından neredeyse toptan geri 
çekilmesi anlamına gelmektedir.

Sonuç olarak, devlet sosyal politika alanında yetersiz 
rolünden de çekilirken, sosyal sorunlara çare, piyasa ile 
ailelere kalmaktadır. Anayasa’da yer alan sosyo-ekono-
mik hakları gerçekte ortadan kaldıran bu uygulamalarla 
hak temelli sosyal politika da ortadan kalkmakta, geriye 
fakir ve muhtaçlara yönelik Fak-Fuk-Fon, Ye il Kart gibi 
“yardım veya sadaka” temelli uygulamalar kalmaktadır.
Bu gidi in durdurulması kolay de ildir; ama sosyal so-
runların ve sosyal e itsizliklerin bunca yo un oldu u
bir toplumda gereklidir de. Bu gereklilik, yalnız sosyal 
adalet ve sosyal bütünle menin sa lanması adına de il,
toplumsal sistemin ve demokrasinin geli mesi açısından
da önemlidir.

Sonuç: Türkiye’de Kadınlar Açısından Zaaflar ve 
Öncelikler?

Sosyal devletin geli mesi ve sosyal sorunlardan yana 
politikaların gündeme gelmesi, bir ba ka deyi le soysal 
e itlik ve adalet yanlısı sosyal politikaların uygulana-
bilmesi için, toplumsal dinamiklerin devreye girmesi, 
her eyden de önce eme in toplumsal ve siyasal açıdan
güçlenmesi ve mücadele etmesi gerekti i açıktır. Oysa 
neo-liberal politikaların egemen oldu u bu dönemde 
Türkiye’de sosyal politikaları, sosyal e itlik ve adaleti 
savunacak güçlerin büyük ölçüde geri püskürtülmü  ol-
du unu söylemek abartı olmaz. Sonuç olarak, e itimin,
sa lı ın, sosyal güvenli in piyasala tı ı, i  bulma olanak-
larının her geçen gün daraldı ı, örgütlülü ün kalmadı ı,
gelir da ılımının hepten bozuldu u bir sürece girilirken, 

kadınların sosyo-ekonomik e itlik ve güçlenme yönün-
deki taleplerini kar ılayacak ne bir muhatap ne de uygun 
ko ullar bulmak mümkün görünmektedir.

Bu ko ulların kadınlarını gücünü ve taleplerini zayıf-
lattı ı da ortadadır. Kadının güçlenmesi için, e itim ve 
istihdam olanaklarının arttırılması yönünde politikalar 
gereklidir; kadının çalı ma ko ullarının iyile tirilmesi ve 
çalı ma ya amına giren kadının aile ve çocuk sorumlu-
luklarının payla ılmasına ihtiyaç vardır; çalı an kadının
eme i gibi görünmeyen ev-içi eme inin de de erlendi-
rilmesi önemlidir; kadınlara yönelik yakla ımların de i -
mesi ve iddetin azalması yönünde bir kültürel de i ime
de, bu de i imin ekonomik ve sosyal politikalarla des-
teklenmesine de ihtiyaç vardır. Tüm bunların, emekçi, 
kadınların da, kadın hareketinin de gündeminde yer al-
dı ı bilinmektedir. Öyle olunca da, hareketi ve istemleri 
açısından sosyal devletin anlamı ve i levini vurgulamak 
önem ta ımaktadır.

Böyle bir saptama yapıldı ında ise, kadın hareketi ve 
istemleri ile sosyal devlet ili kilerinin gözden geçirilmesi 
ve daha bütünlükçü politikalara gidilmesi gibi ihtiyaç-
lardan söz etmek kaçınılmaz görünüyor. Bu noktada da 
sosyal devlet kadar, kadın hareketi açısından da bazı sor-
gulamalardan söz etmek gerekmekte. 1980 sonrasında
Türkiye’nin gündeminde kendini duyuran ve günümüze 
kadar güçlenerek gelen bir “kadın hareketi” var ve bu 
hareketin geni  anlamda “kadın meselesini” toplumun 
gündemine ta ıdı ı açık. Ancak hemen tüm ülkelerde ol-
du u gibi Türkiye’deki kadın hareketinde de e itlikçi ve 
liberal yakla ımların daha a ırlıklı yerleri oldu u ve bu 
do rultuda yasal iyile meler sa lanırken (bunların sa -
lanmasının bile kolay olmadı ını da söylemek gerekir), 
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ko ullarda önemli 
bir de i imin ortaya çıkmadı ını söylemek yanlı  olmaz. 
Bunun dı ında, ülkemizde kadın hareketinin hem dar 
kapsamı hem de parçalanmı lı ı gibi, emek ve sendikalar 
gibi toplumun di er güçleriyle aralarında mesafe büyük. 
Buna göre de, bir yandan farklı öncelik ve duyarlılıklar,
öte yandan toplumsal ortaklıklar ve i birli inin zayıflı ı
kadının toplumsal de i imde oynaması muhtemel dina-
mizmi büyük ölçüde sınırlanmaktadır.

Ku kusuz, kadın hareketinin öncelikle yasal düzen-
lemelerde kadın adına de i iklik taleplerini gündeme 
getirmesinin ve buradaki ba arıları sosyal hayattaki de-
i imlere tahvil etmek istemesinin gerekli ve kaçınılmaz

oldu unu söylemek gerekir. Bu yasal-kurumsal de i ik-
liklerini kadın aleyhine olan ayırımcılıkların önlenme-
sinden siyasette, karar-organlarında, hatta istihdamda 
“olumlu ayırımcılık” yönündeki isteklerine kadar uzanan 
çok geni  bir alanı kapsadı ı da bir gerçek. Ancak geli -
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mekte olan bir ülke olarak Türkiye’de, her alanda yasalar 
ve gerçeklikler arasındaki ayırımların azımsanmayacak
boyutta oldu u da bir gerçek. Bu açıdan Türkiye’de bir 
yandan idari yapıda, öte yandan Anayasa, Medeni Yasa, 
Ceza Yasası,  yasası, Belediyeler Yasası gibi düzenle-
melerde kadın adına yapılan iyile tirmelerin öneminden 
ku ku duymasak ve bu tür de i ikliklerde giderek güçle-
nen kadın hareketinin etkisini yadsımasak da, toplumsal 
gerçekliklerin bu geli melerin sınırladı ını görmezlikten 
gelmek de mümkün de il.

Oysa “cinsiyetin toplumsallı ı”, ya da “toplumsal 
cinsiyet” (gender) anlayı ını dikkate aldı ımızda bile, bu 
ülkeye ait çok boyutlu ve yapısal gerçekli i dü ünmemiz
gerekti i ortaya çıkmakta. Yani toplumsal cinsiyetten söz 
edildi inde, kadın adına çizilecek tartı ma çerçevesi top-
lumun sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapısı gibi 
birçok özelli ini konu etmek ve bunlar açısından genel 
olarak kadının konumu, kadın-erkek ayırımcılı ının ya-
andı ı alanları, konuları, durumları gündeme getirmek 

gerekmektedir. Böyle bakıldı ında Türkiye’de çok yönlü 
olumsuz ve engelleyici ko ulların varlı ı ve bu nedenle 
yasal ve kurumsal anlamdaki de i ikliklerin hayata geç-
mesinin ne kadar zor oldu u ortada. Bu yakla ımla bakıl-
dı ında, üzerinde durulması gereken bir kaç farklı boyut 
kar ımıza çıkıyor.

Birinci boyut, kadın çalı maları açısından toplumsal 
cinsiyet meselesinin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 
ko ullarla sahip olunan veya olunamayan haklar ve ola-
naklar gibi çok sayıda konunu analiz edilmesine ihtiyaç 
duyulmasına ili kindir. Yani, çok zaman anla ıldı ı gibi, 
ne toplumsal cinsiyet ne de ataerki yalnızca kültürel bir 
meseledir. Her ikisi de mikro düzeyden makro düzeye, 
ki isel ili kilerden toplumsal ili kilere, sosyo-kültürel ya-
pıdan ekonomik ve siyasal sisteme kadar her alana sızmı
durumdadır. Bu nedenle hem çok yönlü ve çok disiplinli 
ara tırmalarla ihtiyaç vardır hem de kadına ait herhan-
gi bir sorunun nedenini çok boyutlu ili kilerde aramak 
gerekmektedir. kinci boyut ise, toplumsal ko ullardan
ba ımsız bir kadın meselesinden söz etmek mümkün 
olmadı ına göre, kadın çalı malarının ve mücadelesinin 
toplumsal gerçeklikle ba larını sıkı tutması gibi bir ge-
reklili i kar ımıza getirmektedir. Ülkemizde çok zaman 
her iki boyutun da ihmal edildi ini söylemek ise yanlı
olmaz. Üçüncü olarak da, sosyal devlete ihtiyaç duyan 
ba ta emek örgütleri olmak üzere tüm toplumsal güçle-
rin tüm kadınları ve kadın hareketini yanlarına çekme 
ihtiyacının büyüklü üdür. Kısaca Türkiye’de kadınlar
için de daha geni  çaplı toplumsal-siyasal bir mücadele-
yi gerekti i gibi, bu mücadeleyi verme durumunda olan 
di er çevrelerin de kadınları aralarına katmaları önem 
ta ımaktadır.
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Kadınları temel 
insan hakların-
dan ve temel 

özgürlüklerinden mah-
rum eden, onların sadece 
kadın olmaktan dolayı
maruz kaldıkları, kendi-
lerine toplumsal olarak 
biçilmi  roller çerçeve-
sinde kabul etmeye alı -
tırıldıkları iddet olgusu 
bugün mücadele gerek-
tiren en önemli toplum-
sal sorunlardan biridir. 
Sorun sadece Türkiye’ye 
özgü de de ildir. Dün-
yanın her yerinde ırk, 
din, dil, etnik grup, sos-
yal sınıf ayrımı olmazsın
bütün kadınların ya a-
dıkları ortak sorunların
ba ında iddet, özellikle 
de aile içi iddet gelmek-
tedir. Sorunun yaygınlı ı,
sadece bir zaman ya da 
mekanla sınırlı olmayı ı
kadına yönelik iddetle mücadelenin, aynı zamanda bir 
“kadının insan hakları ve e itlik mücadelesi” oldu unu 
da teyit etmektedir.

Türkiye’de kadınların yasalar kar ısında erkeklerle 
e it kabul edilmesine dönük geli melerin, bugün kadın
hakları konusunda oldukça geli mi  batılı ülkelerden 
çok önce ba ladı ı bilinen bir gerçektir. Kanun önünde 
kadın ve erkeklerin e it kabul edilmesini öngören 1924 
Anayası’ndan ba layarak, 1926 yılında Medeni Kanunun 
kabulüyle de evlilikten miras haklarına kadar pek çok 
konuda Türkiye Cumhuriyeti kadınlara döneme göre 
önemli haklar tanımı tır. Sonrasında, kadınlara seçme 
ve seçilme hakkının da tanınmasıyla kadınların yasalar 
kar ısında erkeklerle e it kabul edilmesine ili kin önemli 
ilerlemeler sa landı ı açıktır.

Yasaların bakı ında-
ki bu geli me toplumsal 
ya ama ne yazık ki ye-
terince hızlı yansıma-
mı tır. Pek çok kadın
ya amını hala geleneksel 
toplum yapısının biçti i
ve biçimlendirdi i roller 
çerçevesinde sürdürmek-
tedir. E itimden sa lı a,
çalı ma ya amından aile 
ili kilerine kadar pek çok 
alanı belirleyen hala ka-
dına biçilmi  geleneksel 
rollerdir. Bu roller kadı-
na aile içinde e ine, ba-
basına, a abeyine, di er
aile bireylerine vb. kar ı
nasıl davranması gerek-
ti i konusunda davranı
kalıpları vermektedir. Bu 
kalıpların dı ına çıkma-
nın cezası, ya am hakkı-
nın elinden alınması, öl-
dürülmek de dahil olmak 
üzere iddettir.

Maalesef toplumun önemli bir bölümü kadına kar ı
aile içi iddet olgusunun çok da farkında de ildir. Çünkü 
evin dı arıdaki tehlikelere kar ı insanı koruyan bir me-
kan, en güvenli yerin ailemizin yanı oldu una inanılmak-
tadır. Yaygın kabule göre kadınlar için asıl tehlikeli olan 
yer dı arısıdır. Ev içinde kadına yönelik iddetle ilgili 
tanık olunan birkaç vaka da “ahlaksız kom u kadınlara”
dairdir ve onlar da bunu zaten “hak etmi tir”. “Sarho
bir kom unun karısına ve çocuklarına uyguladı ı idde-
te” ise hala aile meselesi olarak bakılmakta ve “karı koca 
arasına girilmemektedir.”

Yukarıda anlatılan tablo bugün bir ölçüde de i meye
ba lamı tır. Ama hala genel kabullerin sürdü ünü söy-
lemek abartılı bir de erlendirme sayılmamalıdır. Sadece 
kadınlara yönelik ayırımcılık açısından de il, önemli 
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Kadına yönelik iddetten söz ediyorsak, öyküyü 
çok gerilere götürmek de mümkün. Ta insano lunun
varolu unu öyküleyen bilinmedik zamanlara. Adem’in 
ayrıcalı ı, Tanrı tarafından yaratılmı  olmak 
mıdır? Ya da Hava cennetten kovulmanın “lanetini” 
mi ta ımaktadır üzerinde bilinmez ama, insanlık
tarihi e itlik üzerine de il, a ırlıkla bu iki cinsiyetin 
farklılıkları üzerine yapılanmı . Ama böyle gelmi
olması, böyle gidece i anlamına gelmiyor. Ya adı ımız
toplumda, ya adı ımız dönemde bizi memnun etmeyen, 
içimizi acıtan pek çok ey var ku kusuz. Ama yine de 
uygarlık dedi imiz serüven, içinde her daim bir atılımı
ve geli meyi de barındırıyor. Çok küçük eyler belki 
bunlar. Belki insanlı ın tümüne, bir anda mutluluk 
getirmiyor, ama yine de gelece e dair bir umut ı ı ı
yakıyor içimizde. Türkiye’de kadına yönelik iddetle
mücadele süreci de bu  umut ı ıklarından biri. 
Evrensel insan hakları ve e itli e dayalı bir toplum 
ideali bugün dünyanın her yeri ve herkes için geçerli 
olmasa da, u runda mücadele verilen, ona ula mak
için çabalayan pek çok insan için önemli bir varlık
nedeni olmaya devam ediyor.



dosya
emek ve kadınemek ve kadın

bir insan hakları ihlali olarak kadınlara yönelik iddetle
mücadele açısından da en önemli sorun, bunun erkeke-
gemen toplum yapısından kaynaklanan ve beslenen bir 
sorun oldu unun kabulünde yatmaktadır. Kadına yöne-
lik iddetle mücadelenin temelinde kadınların e itlik ve 
insan hakları mücadelesi yatar.

Türkiye: Mücadelenin Ana Hatları

Türkiye’de kadına yönelik aile içi iddetle mücadele 
konusundaki giri imleri ana hatlarıyla ifade etmeye 1979 
yılından ba lamak gerekebilir. Birle mi  Milletler’in 1979 
yılında kabul etti i “Kadınlara Kar ı Her Türlü Ayırımcı-
lın Önlenmesi Sözle mesi”, genel insan hakları açısından
e it kabul edilen, ancak toplumsal ya amın pek çok ala-
nında ayrımcılı a u rayan kadınlara kar ı ayırımcılıkla
mücadeleyi öngören bir uluslararası belgedir. Türkiye 
sözle meye 1986 yılında taraf olmu tur. Kadın hakları
mücadelesi literatüründe kısaca CEDAW (The Conven-
tion on The Elemination of All Forms of Discrimina-
tion Aganist Women) olarak anılan bu sözle me, taraf 
devletlere kadınlara kar ı her türlü ayırımcılı ı ortadan 
kaldıracak tedbirleri almayı, ayırımcılı ı yasaklamayı ve 
cezalandırmayı görev olarak vermektedir.1

iddet kadınların sadece kadın olmalarından kaynak-
lanan bir durum olarak, ayırımcılıkla mücadele sürecinde 
kar ımıza çıkan en önemli olgudur. Kadınlar bir yandan 
ayırımcılıkla mücadele ederken, aynı zamanda da ya am-
larının do al bir parçası haline dönü türülmeye çalı ılan
iddetle de mücadele için bir bilinçlenmeye ba lamı tır.

CEDAW’ın Türkiye kamuoyunda tartı ılmaya ba landı ı
yılların Türkiye’de kadın hareketinin yükselmeye ba -
ladı ı yıllar olması da bu açıdan önemlidir. 12 Eylül’ün 
ardından kendisini daha ba ımsız bir yolda bulan kadın
hareketi için ayırımcılıkla ve iddetle mücadele öncelikli 
konulardan biri olmu tur.

Bu anlamda kadına kar ı iddetle mücadeleye ili kin
milat sayılabilecek ilk giri im, 17 Mayıs 1987 tarihinde 
stanbul’da “Ba ır herkes duysun, erkek iddeti son bul-

sun!” sloganıyla gerçekle tirilen “Daya a Kar ı Dayanı -
ma Yürüyü ü” olmu tur. Bu gösteri Türkiye’de kadına
kar ı, özellikle de ev içinde yürütülen sistematik baskı
ve iddete dikkat çeken ilk toplumsal hareket olması açı-
sından önemlidir.2

Kadınlar arasında feminist bilincin yükselmesi ve 
kadın derneklerinin sayısının artması ile birlikte ka-
dınlara kar ı iddetin görünür kılınmasını sa layan pek 
çok kampanya ve eylem gerçekle tirilmi tir. Kadınların
sokakta u radı ı cinsel tacize dikkat çeken “Mor ne”

(1989) kampanyası ile Türk Ceza Kanunu’nun fahi elere
tecavüzde ceza indirimi öngören 438. maddesine kar ı
yürütülen eylemler (1989-90) kadınlara kar ı iddete
dikkat çekerken aynı zamanda kadının toplumdaki ikin-
cil konumunun da sorgulanmasına fırsat yaratmı tır.

90’lara gelindi inde cinsiyete dayalı iddetle müca-
dele sivil toplum örgütlerinde çalı an bir grup kadının
sorunu olmaktan çıkıp, hükümetin de gündemine gir-
mi tir. 1990 yılında Devlet Bakanlı ı’na ba lı olarak ku-
rulan, Kadının Statüsü ve Sorunları Ba kanlı ı (Bugünkü 
Kadının Statüsü Genel Müdürlü ü) kadınlara yönelik ay-
rımcılı ın yarattı ı sorunların kamu içinde çözümü için 
önemli bir mekanizma olmu tur. Bu dönü ümle birlikte 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve bazı ye-
rel yönetimler, sivil toplum kurulu larının da giri imiyle
iddet gören kadınların korunması için sı ınmaevleri aç-

maya ba lamı tır.

Türkiye’de özellikle aile içi iddetin kamu gözünde 
görünür olmasında önemli rol oynayan geli melerden
biri de, töre cinayetleridir. Erkekegemen toplum yapı-
sındaki anlayı , erke in namusu olarak görülen kadının
“iffetsiz” diye tanımlanan davranı ları gerekçe gösteri-
lerek uygulanan iddeti bir ölçüde haklı görmektedir. 
Türkiye’nin de bu davranı ın yaygın olarak benimsendi-
i ülkelerden biri oldu u açıktır. Ancak kadın hareke-

tinin yarattı ı toplumsal bilinçlenmeyle birlikte, kadını
erke in namusu olarak gören anlayı  da sorgulanmaya 
ba lanmı tır. Namus gerekçesiyle i lenen cinayetlerin, 
özellikle de Batman’da yo unla an “kadın intiharlarının”
arkasında intihara zorlama biçiminde kendini gösteren 
bir “öldürme-yoketme” biçiminin varlı ının tartı ılmaya
ba lanmasıyla toplumda kadına yönelik iddet, özellikle 
de aile içinde kadına yönelik iddet daha yaygın bir bi-
çimde görünür olmaya ba lamı tır. 90’lı yılların sonun-
dan itibaren artan görünürlük, amcasının o lunun teca-
vüzüne u radıktan sonra karde leri tarafından öldürülen 
Güldünya T.’nin (2004) öyküsüyle doru a çıkmı , bu 
olay özellikle kadına yönelik iddet konusunda pek çok 
giri imi de tetiklemi tir. Töre ve namus adı altında i le-
nen cinayetlerin, özellikle de medya aracılı ıyla yo un
biçimde görünür hale gelmesiyle TBMM bu konuda 18 
Mayıs 2005 tarihindeki genel kurulunda “Töre ve Na-
mus Cinayetlerini Ara tırma Komisyonu” kurulmasını
karala tırmı tır.3 Çalı malarını 15 Mart 2006 tarihinde 
tamamlayan komisyonun raporu,4 hükümetin aile içi 
iddetin önlenmesiyle ilgili bir dizi kararının da ba lan-

gıcını olu turmu tur. 4 Temmuz 2006 tarih ve 26218 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çocuk ve Kadınlara
Yönelik iddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayet-
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lerinin Önlenmesi çin Alınacak Tedbirler” ba lıklı Ba -
bakanlık Genelgesi, sorunun kamusal alana ta ınmasıyla
birlikte, bugüne dek bir aile meselesi olarak görülen aile 
içinde kadına yönelik iddetin kamunun sorumlulu un-
da bir toplumsal sorun oldu unun irdelenmesi açısından
önemlidir.5

Kadına yönelik iddet konusunda kamunun ilgisinin 
canlandı ı yıllar olarak 2000’ler ba ka bazı önemli yasal 
geli melere de tanıklık etmi tir. Anayasa’nın 10. ve 41. 
maddelerinde yapılan düzenlemelerle kadın ve erkekle-
rin e it haklara sahip oldu u6 ve ailenin e ler arasındaki
e itli e dayandı ına7 ili kin hükümler de Anayasa’da açık
biçimde yer almı tır. Aile Mahkemelerinin kurulması,
Medeni Kanunun de i tirilmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 
yenilenmesi ve özellikle kadınlara kar ı i lenen suçlara 
ili kin cezaların artırılması, Ailenin Korunmasına Dair 
Kanun ile iddet gören kadınların korunmasına ili kin
özel hükümlerin getirilmesi vb. pek çok yasal düzenleme 
bu atmosferin ürünüdür.

Uluslararası Destekli Çalı malar

Türkiye’de kadına yönelik iddetle mücadele konu-
sunda kamunun artan aktivitesinin ardında son zaman-
larda yürütülen uluslararası nitelikteki çalı maların itici 
gücünü de anmak gerekir. Bu çalı malardan ilki Birle -
mi  Milletler Nüfus Fonu’nun teknik, Avrupa Birli i’nin
de mali deste i ile Kadının Statüsü Genel Müdürlü ü ta-
rafından yürütülen Kadına yönelik Aile çi iddetle Mü-
cadele Projesi’dir. 2006-2008 yılları arasında yürütülen 
bu proje ile Türkiye’de kadına yönelik iddetle mücadele 
sistemi içinde öngörülen kurumların mücadele mekaniz-
malarının geli tirilmesi ve kamuoyunda aile içi iddetin
bir toplumsal suç oldu u yolundaki bilincin yaygınla -
tırılması hedeflenmi tir. Bu amaçla, iddet gören kadın-
lara hizmet sunacak sosyal hizmet uzmanları, sa lık ve 
güvenlik personeli ile sivil toplum örgütü çalı anlarının
hizmet kapasitelerinin geli tirilmesine dönük çalı malar
yürütülmü tür. Projenin kadına yönelik iddetle müca-
dele konusuna en önemli katkısı polis ve jandarma gibi 
güvenlik güçleri ile sa lık personelinin aile içi iddet
konusunda e itilmesi olmu tur. iddet gören kadınlarla
ilk a amada temas kuran güvenlik ve sa lık personelinin 
aile içi iddet konusundaki duyarlılı ı bu çalı manın en 
önemli kazanımıdır.8

Bu konuda anılması gereken di er bir çalı ma da, yine 
Milletler Nüfus Fonu’nun teknik, Avrupa Birli i’nin de 
mali deste i ile çi leri Bakanlı ı Mahalli dareler Genel 
Müdürlü ü tarafından yürütülen Kadın Sı ınmaevleri
Projesi’dir. 2005 yılında kabul edilen 5393 sayılı Beledi-

yeler Kanunu, nüfusu 50 binin üzerindeki belediyelere 
iddet gören kadınların korunması amacıyla sı ınmaev-

leri açmasını bir görev olarak vermektedir. Türkiye’deki 
yerel yönetimlerin açtı ı sı ınmaevlerinin yetersizli in-
den yola çıkılarak geli tirilen proje, 2009 yılı sonuna ka-
dar Gaziantep, Ankara, stanbul, zmir, Antalya, Samsun, 
Eski ehir ve Bursa’da uluslararası standartlarda birer sı-
ınmaevi in a edilmesini öngörmektedir.9

Türkiye’de kamunun kadına yönelik iddetle müca-
dele konusunda yaptı ı önemli çalı malardan biri de, 
sorunun nicel büyüklü ü ile nitel özelliklerini tartı a-
bilmek için gereken veri eksi ini gidermeye dönük ara -
tırmadır. AB’nin mali deste i ile Kadının Statüsü Genel 
Müdürlü ü adına Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri 
Enstitüsü’nün liderli ini yaptı ı bir konsorsiyum tarafın-
dan Türkiye çapında hane bazında17 bin 168 kadın ile 
görü ülerek gerçekle tirilen ara tırma, alanında dünyada 
yapılmı  en geni  çalı ma olmanın ötesinde, kamunun 
soruna verdi i önemi gösteren somut bir çalı ma olarak 
da önem ta ımaktadır.10

Sonuç Yerine

Bu yazı, hacminden kaynaklanan sınırlılıklar nede-
niyle kadına yönelik iddetle mücadele konusundaki ça-
lı malara ili kin çok yüzeysel bilgiler sunmakta, 80’ler-
den ba layarak, 20 yıllık sürede yapılanlara ili kin çok 
sıçramalı bilgiler vermektedir. Sıçramalar, aradaki ge-
li meleri yok ve önemsiz saydı ımız biçiminde yorum-
lanmamalıdır. Aksine bu yazıda vurgulanmaya çalı ılan
temel nokta, kamunun kadına yönelik iddetle mücadele 
konusunda yaptıklarını ifade ederek, bu çalı malara des-
tek verenleri bir ölçüde te vik etmektir.

Kadın konusu, sadece politik tercihler açısından de-
il, her alandaki yerle ik anlayı lar açısından kendi için-

de bir muhalefet barındırmaktadır. Bu nedenle, kamu 
adına söylenenler ve yapılanlar kadın bakı  açısıyla
de erlendirildi inde ço unlukla ortaya ironik tablolar 
ortaya çıkmaktadır. Bunlardan yola çıkarak giri imleri
samimiyetsiz ve beyhude diye nitelendirmek yerine, bu-
günden yarına hızlı sonuçlar alınmasa da, çözüme do ru
atılmı  adımlar olarak tanımlamak gerekir. Ço u zaman 
bizzat devletin-hükümetin-kamunun kendi uygulamala-
rıyla ayrımcılı a tabi tuttu u kadınlar için çe itli hizmet-
ler öngörüyor olu u, bunları gerçekle tirme konusunda 
eksiklikleri olsa da desteklenmesi ve te vik edilmesi ge-
reken bir olgudur. Bu giri imler en azından kadına yö-
nelik aile içi iddetin özel ve mahrem alandan kamusal 
alana çıkması tartı ılır ve görünür olması açısından çok 
önemlidir.
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Notlar

  1 CEDAW ile ayrıntılar için Bkz. Nazik I ık (Yayına Hazırlayan), Ka-
dınlar ve Kadın Kurulu ları çin Kadınlara Kar ı Her Türlü Ayı-
rımcılı ın Önlenmesi Sözle mesi (CEDAW) ve htiyari Protokol 
Ba vuru El Kitabı, Uçan Süpürge Yayınları, kinci Baskı, 2007.

  2 Söz konusu etkinlikle ilgili bkz. http://www.pazartesidergisi.com/
public/makale.aspx?id=222, 15.2.2009. 1986 yılında Çankırı’da bir 
hakimin iddet gerekçesiyle e inden bo anmak isteyen bir kadının
bu iste ini reddederken, “kadının karnından sıpayı, sırtından sopa-
yı eksik etmeyeceksin” sözüne kararında yer vermesi üzerine kamu-
oyunda geli en tepki bu kampanyanın temelini olu turmu tur.

  3 http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/tore_cinayeti/genel_kurul_tu-
tanaklari.htm, 15.2.2009.

  4 Komisyon raporunun elektronik kopyası için bkz. http://www.
tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss1140m.htm 15.2.2009.

  5 Genelgenin içeri i için bkz. http://rega.basbakanlik.gov.
tr/main.aspx?home=http:/ /rega.basbakanlik.gov.tr/eski-

ler/2006/07/20060704.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/
eskiler/2006/07/20060704.htm, 15.2.2009.

  6 7 Mayıs 2004 tarihinde yapılan de i iklikle, 41. maddeye eklenen 
hüküm.

  7 3 Ekim 2001 tarihinde yapılan de i iklikle 10. maddeye eklenen 
hüküm.

  8 Ayrıntılar için bkz. http://www.aileicisiddet.net/

  9 Ayrıntılar için bkz. http://www.siginmaevleri.net/

10 Türkiye’de Kadına Yönelik Aile çi iddet Ara tırması-2008 (Özet
Rapor), Ankara, Ocak, 2009.

11 Ay e Gül Aytınay, Ye im Arat, Türkiye’de Kadına Yönelik iddet,
stanbul, 2008, kinci Baskı, s. 74. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile 
çi iddet Ara tırması (Özet Rapor), Ankara, Ocak, 2009, s. 16. Her 

iki çalı ma da Türkiye’de kadınların % 14’ünün bazı durumlarda 
erkeklerin e lerini dövmesini haklı bulabilece ini belirttiklerini 
söylemektedir.

Kadına yönelik iddetle mücadelede sorunun gö-
rünür hale gelmesi önemli bir a amayı ifade ediyor. 
Sorunun görünürlü ü yalnızca kamu açısından de il,
bizzat sorunla yüz yüze ya ayan kadınlar açısından
da çok önemli. Mücadele süreci “ iddetin hiçbir haklı
gerekçesi olamaz” anlayı ı üzerine yapılandırılırken,
Türkiye’de kadınların önemli bir bölümü hala “Bazı
durumlarda erkeklerin e lerini dövebilecekleri”ni dü-
ünüyorlar.11 Pek ço umuz için de iddet kavramı “da-

yakla” sınırlı. Oysa iddetin farklı farklı halleri, türlü 
türlü tezahürleri var. Kadının özellikle ev içinde ma-
ruz kaldı ı iddet farklı zamanlarda farklı biçimlerde 
ortaya çıkıyor, a ama a ama ilerliyor. Toplum ise onu 
ancak bir kadın a ır biçimde iddete maruz kaldı ında,
deyim yerindeyse öldürüldü ünde görüyor.

Oysa iddetle mücadelenin en önemli adımı, ne-
yin iddet oldu unu bilmekten geçiyor. Sadece döv-
mek, öldürmek de il, e itim ve sa lık hizmetlerinden 
mahrum bırakmak, çocuk do urmaya zorlamak ya da 
çocuk sahibi olmasını engellemek, çalı maktan alıkoy-
mak, e i tarafından olsa dahi cinsel ili kiye zorlamak 
da iddet tanımı içinde yer alıyor. te kadına yönelik 
iddeti anlamak için birkaç tanım:

iddet Nedir? Güç ve baskı uygulayarak insanın
bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan 
bireysel ya da toplu hareketler iddettir.

Aile çi iddet Nedir? Ki inin; e ine, çocuklarına,
ana-babasına, karde lerine ya da yakın akrabalarına yö-
nelik her türlü saldırgan davranı ı aile içi iddettir. Ha-
len evli olanlara ve aynı evde oturanlara yönelik iddet
gibi, eski e , eski ni anlıya, eski kız ya da erkek arkada-
a yönelik saldırgan davranı lar da aile içi iddettir.

Kadına Yönelik Aile çi iddet Nedir? Aile içinde 
meydana gelen, cinsiyete dayalı, kadın üzerinde baskı
ve üstünlük kurmayı amaçlayan, tehdit, dayatma, kon-

trol içeren, duygusal, ekonomik ve/veya fiziksel zararla 
sonuçlanan, kadının insan haklarının ihlalini içeren 
her türlü eylem aile içi kadına yönelik iddettir.

Neler iddettir? Fiziksel iddet: Tokat atmak, döv-
mek, tekmelemek, tartaklamak, saçını çekmek, itmek, 
yumruklamak, kol kıvırmak, odaya-eve kilitlemek, bir 
yerini kırmak, silah, kesici-delici bir alet ya da kezzap 
gibi kimyasal bir madde ile yaralamak, yakmak veya 
öldürmek, gerekti i halde tedavi olmasına engel ol-
mak vb.

Sözlü-Duygusal-Psikolojik iddet: Ba ırmak, ha-
karet etmek, küfretmek, tehdit etmek, korkutmak, a a-
ılamak, alay etmek, karar vermesine izin vermemek, 

ba ka kadınlarla-erkeklerle kıyaslamak, kendini geli -
tirmesine izin vermemek, ailesi-arkada ları-kom ula-
rıyla görü mesine izin vermemek, evden dı arıya çık-
masına izin vermemek, her an nerde oldu unu kontrol 
etmek, inançlarını-kökenini-i ini-maa ını küçümse-
mek, ba kalarının önünde sürekli sözünü kesmek, vb.

Cinsel iddet: Evli oldu u i i bile olsa tecavüz yani 
istemedi i yer ve zamanda cinsel ili kiye zorlamak, is-
temedi i ekilde cinsel ili ki kurmak, ba ka insanlarla 
cinsel ili kiye zorlamak, ensest (akrabalar arası cinsel 
taciz ve tecavüz), fuhu a zorlamak, zorla evlendirmek, 
çocuk do urmaya ya da do urmamaya zorlamak, kür-
taja zorlamak, cinsel organlarına zarar vermek, telefon-
la-mektupla ya da sözlü olarak cinsel içerikli tacizlerde 
bulunmak, kadınlı ına-erkekli ine laf söylemek, namus 
gerekçesiyle öldürmek ya da öldürmeye zorlamak, vb.

Ekonomik iddet: Çalı maya ya da çalı mamaya
zorlamak, parasını veya banka kartını alıp geri verme-
mek, i e gitmesine izin vermemek, hiç para vermemek, 
ahsi mallarını-ziynet e yalarını almak, ailenin parası

ve tasarrufları için hiç fikrini sormamak, i ten atılması-
na yol açacak olaylar yaratmak, vb.

iddetin Halleri ve Kadınlar
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Toplumsal alanda kadın üzerindeki baskının gös-
tergelerinden biri de i gücü piyasasında kadın
eme i önündeki engellerdir. Erkek egemen an-

layı ın üretim ili kileri ba lamında da yeniden-üretimi 
nedeniyle, kadın eme i önünde hem i verenden hem de 
erkek i çilerden kaynaklanan birçok engel çıkmaktadır.
Sendikalar ba lamında da kadın eme i konusu gerekti i
kadar ele alınmamakta, erkek egemen mantık ele tirel bir 
tavır geli tirmesi beklenen sendikalar tarafından da savu-
nulmaktadır. Kadın eme i üzerinde baskının kaldırılması
ve kadın eme inin erkek eme i ile e it duruma gelebilme-
si ise verilecek mücadele tüm emekçilerin e itlik mücade-
lesinin temel belirleyeni olacaktır.

Toplumsal dü ünü e yerle en ve toplumsal ili kiler ba -
lamında gelenekselle mi  olan erkek egemen anlayı  kadın
eme inin i gücü piyasasına giri i önündeki en büyük enge-
li olu turmaktadır. Kadın eme inin, erkek eme i ile e it ol-
du unun kabul edilmemesi ve i verenlerin erkekleri tercih 
etmesi, kadın eme inin sadece ucuz i gücü olarak tanım-
lanması ve niteliksiz i lerde de erlendirilme çabası sonu-
cunda kadınlar oldukça a ır ko ullarda ya amaya mahkum 
edilmektedir. Kadın eme i çok biçimli bir yapılanımdadır, 
kadının emekçi olma durumu sadece i yeri ile kısıtlı de il-
dir ev-içi emek de dahil edildi inde çalı an kadın neredeyse 
tüm gün emek süreçleri içersinde bulunmakta ve kendisini 
yeniden-üretecek zamandan ve olanaklardan da mahrum 
olmaktadır. Erkek egemen anlayı ın tüm toplumsal alanlar-
daki hegemonyası kadının var olu unu sınırlamak üzerine 
kuruludur, bu anlamda kadın eme inin görünen ve görün-
meyen yanları ile birlikte ele alını ı erkek egemen sınırların
sorgulanmasının beraberinde getirir.

Özellikle i verenlerin kadın i çilerle çalı mayı tercih 
etmemesi durumu söz konusu. Bunun alt sebeplerine indi-
imizde evlendikten sonra birço unun e inin çalı masına

izin vermemesi, ya da do um için kullanılan sürelerin ya 
da bunun pe i sıra i e geri dönü lerin kesintiye u raması
i veren açısından kadın eme ini daha de ersiz kılmak-
tadır. veren eme i kesintiye u rayan kadın i çi yerine 
hiçbir sorun ya amayaca ı erkek i çiyle çalı mayı tercih 
ediyor. Aslında i veren de bunu yaparken bir yatırım yapı-
yor. Ona e itim amaçlı bütçe ayırıyor, profesyonelle mesi
için geçen zamanı da aslında bir maliyet olarak görüyor. 
Dolayısıyla kar ıla tırdı ımız zaman, i verenin toplumsal 
alanda söz sahibi olmak hakkından mahrum bırakılmı

olan kadını de il, maliyet hesapları bakımından kendisi 
için daha karlı oldu unu dü ündü ü erke i çalı tırmayı
tercih etti ini görüyoruz. Toplumsal cinsiyet kavramı ve 
cinsiyetçi i bölümü de buna neden oluyor. Böylelikle ka-
dınlar emek piyasasında tutunamıyorlar.

Kadının çalı ması önündeki engeller sistemin yapısın-
dan kaynaklanmaktadır, kadın eme ini özgürle tirecek
önlemler maliyet getirdi i için savsaklanmakta, yasada var 
olan maddenin uygulanmamaktadır. Örne in, i yerlerin-
de kre  sorunun çözümlenmemesi kadın eme i önündeki 
en büyük engellerden birisidir, kadın üretici do ası nede-
niyle üretimin dı ında tutulması çok büyük bir çeli kidir.
Toplumsal alandaki cinsiyetçi i bölümü kadınların özgür-
le mesinin önündeki di er engellerden bir tanesidir, ya a-
mın bölü ümcü kılınmaması, yani erkeklerin kadınlarla
ev eme i sürecini payla maması “köle-efendi” ili kisini
yeniden-üretmekte ve kadının ikili ili kilerde görünmez 
kılınmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla toplumsal cin-
siyetçi i  bölümü ortadan kalkmadı ı sürece kadınların
piyasalarda tutunmasının çok da mümkün de ildir. Bu 
durumu ya anan kriz ortamı ile ba da tırdı ımızda, i ve-
renler zor çalı ma ko ullarını daha kolay kabul edebile-
cek, ayrıca kadınlar gibi cinsiyetçi i bölümünden kaynak-
lanan nedenlerle öne sürebilece i “mazeretleri” olmayan 
erkekleri tercih etmektedirler. Dolayısıyla ya anan kapita-
list krizler de “ilk i ten atılacaklar” listesinden kadınların
olması nedeniyle kadının i  piyasalarından çekilmesi daha 
net bir biçimde önümüze çıkacaktır. Bu bakımdan, kriz 
dönemlerinde kadınların i ten çıkarılma oranlarının özel-
likle sendikalar tarafından takip edilmesi gereklidir, bi-
limsel verilerin toplanması ve analizi sonucunda krizlerde 
de en çok kadın eme inin olumsuz olarak etkilendi inin
somut verilerle ortaya çıkmasını sa layacaktır.

Bu anlamda, geçti imiz günlerde 9 sendikanın bir 
araya gelerek altına imza attıkları “kadınlar kapitalizmin 
krizinin yükünü ta ımayacak” metni sendikalı kadınların
kriz kar ısında mücadelelerini ortakla tıracaklarının ha-
bercisidir.

Kadın eme inin savunusu sendikaların, emek ve mes-
lek örgütlerinin görmezden geldi i, söylemsel olarak ge-
çi tirdi i bir durumdur. Toplumsal alanda ya anan e it-
sizli in sendikalar ya da meslek örgütleri tarafından da 
yeniden-üretilmesi, demokrasi sorunun gerçek anlamda 
çözümlenmemi  oldu unun göstergesidir. Bu ba lamda

Kadın Eme i
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kadın eme inin savunulması ve örgütlenmesi konusunda 
da sendikaların etkin olması gerekmektedir. Sendikaların
tarihsel anlamda erkeklerin örgütleri olarak kurgulanması
aynı zamanda kadına kar ı i verenle benzer anlayı ların
payla ılması sendikal demokrasinin sakatlanmasını bera-
berinde getirmi tir. Bu açıdan, kadınların olmadı ı sendi-
kaların demokratik olabilmesi de olası de ildir, varolan 
örnekler bu gerçekli i açıkça ortaya koymaktadır. Kadın-
lara kar ı erkek-egemen anlayı ı yeniden-üreten mekaniz-
malardan birisi olan sendikaların cinsiyetçi yakla ımları
terk etmesi ve kadın sorununun e zamanlı olarak demok-
rasi sorunu oldu unun da vurgulanması gereklidir.

Sendikalarda erkek egemen anlayı ın, cinsiyetçi yakla-
ımların ortadan kaldırılması kadınların sendikalarda daha 

etkin rol almaları ile olasıdır, bu anlamda kadın eme inin
savunulması ve erkeklerin “kadın sorunu” ba lamında
e itilmeleri kadınların sendika yönetimine katılmalarını
gerektirmektedir. Kadın eme inin savunulması ve sendi-
kalarda da kadına yönelik cinsiyetçi yakla ımın ortadan 
kaldırılması, uzun soluklu bir kadın mücadelesini gerekli 
kılmaktadır. Sendika yönetiminde kadınlara yer verilmesi 
hatta “pozitif ayrımcılı ın” ya ama geçirilmesi demokra-
tik bir dönü ümün ya anması bakımından zorunludur. 
Sendikalarda ya anacak köklü bir dönü üm beraberinde, 
kadına yönelik tüm baskıcı yakla ımların ortadan kaldırıl-
ması, kadının özgürle mesini ve buna ba lı olarak da er-
ke in sisteme eklemlenmesine neden olan erkek egemen 
anlayı tan, cinsiyetçilikten kurtulmasını sa layacaktır.
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Dünyada kadınların erkeklerle e it haklara sahip 
olmak için verdi i mücadelenin üzerinden 152 
yıl geçmesine kar ın, Türkiye’de kadınlar geli -

mi  ülkelerdeki kadınların sosyal ve i  hayatında geldi i
noktaya hala gelebilmi  de il.

Türkiye’de nüfusun yüzde 50’sini kadınların olu tur-
masına ra men, istihdamdaki kadın oranı yüzde 25 düze-
yinde. Ekonomik kriz ile birlikte daha da a a ı dü tü ünü
tahmin etti imiz bu oran, Avrupa ülkelerine göre çok dü-
ük seviyelerde.

Cumhuriyet tarihi boyunca kadın erkek e itli inin
sa lanması için verilen mücadeleye ra men, Türkiye’de 
kadınlar hala yönetimde, siyasette, e itimde, istihdamda 
sa lıkta hak ettikleri yerde de iller.

Ülkenin genel kadın sorunu, çalı ma ya amındaki tüm 
meslek dallarında kendini gösteriyor.

Daha çok erkeklerin çalı ma alanı gibi görülen ve uzun 
yıllar boyunca kadınların girmesine izin verilmeyen gaze-
tecilik mesle inde bugün kadınlar erkek meslekta larıyla
birlikte mücadele veriyor.

lk Kadın Gazeteci

Gazetecili e Selma Rıza ile ilk kez adım atan kadınlar,
u anda yerel ve ulusal çapta yayın yapan basın ve yayın

organlarında yaygın bir ekilde çalı ıyorlar.

Gazetecilik, meslek olarak sorumlulu u yüksek, i
temposu ve stresi çok yüksek, çalı ma ko ulları a ır bir 
meslek.

Mesle in genel soruları hem kadın hem de erkek ga-
zetecileri olumsuz etkiliyor. leti im Fakültelerinden me-
zun sayısının sektör ihtiyaçlarının çok üzerinde olması ve 
herkesin bu mesle i yapması nedeniyle i sizlik gazeteciler 
için büyük sorun.

Talebin fazla olması nedeniyle sektörde sigortasız çalı -
tırma hala çok yaygın. Üniversiteden yeni mezun olan genç 
meslekta larımız, yasal düzenlemelere ra men i e ba ladık-
larında birkaç yıl boyunca kadrosuz çalı tırılıyor. Bu meslek-
te uzun süre çalı mı  gazeteciler için de geçerli olabiliyor.

Fiilen Gazeteci, Yasal Olarak De il

Kadrosu yapılan ve fiili olarak gazetecilik yapanların
büyük bölümü de 212 sayılı Yasa ile de i ik 5953 Sayı-
lı Basın Mesle inde Çalı anlarla Çalı tıranlar Arasında-
ki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun yerine 
4857 Sayılı  Kanunu’na tabi olarak çalı ıyorlar. Bugün 
Türkiye’de fiili olarak gazetecilik yatı ı halde, çalı ma ko-
ulları açısından gazeteci sayılmayanların sayısı, sayılanla-

rın sayısından 5 kat fazla.

Bu da gazetecilerin basın kartı almalarına engel oldu u
gibi, 212 sayılı Yasanın getirdi i di er haklardan da yarar-
lanma imkanlarını ellerinden alıyor.

Medya Sektöründe de Kadının Adı
Yönetimde Yok

 Sergül KESK N / Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri
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Kadrolu çalı an gazetecilerin büyük bölümünün al-
dıkları ücret ile maa  bordrolarındaki ücret farklı. Üst 
düzeyde yöneticilik yapan ya da ana haber programını
sunan spikerlerin maa ları dahi asgari ücret üzerinden 
gösterilebiliyor. Bu durum hem i verenin vergi kaçırması-
na neden oluyor, hem de gazeteciler i ten atıldıklarından
veya emekli olduklarında tazminat oranlarının dü mesine
neden oluyor.

Böyle oldu u içindir ki sektörde ‘’  Güvencesi 
Yasası’’na ra men gazeteciler çok rahat i ten atılıyor.

Gazetecilerin çalı ma ko ulları da di er mesleklere 
göre çok a ır. ‘’Gazetecinin çalı ma saati yoktur’’ denile-
rek günde ortalama 10-12 saat çalı tırılıyorlar.  oldu u
zaman bu süre i in bitti i saatte bitiyor. Bu da 18 saatten 
36 saate kadar devam edebiliyor. Bu çalı malarının kar ılı-
ı olarak gazeteciye fazla mesai ücreti de ödenmiyor.

Örgütlenme Hakları Yok

Gazetecilerin örgütlenme haklarıyla birlikte, hak ara-
ma yolları da ellerinden alınmı  durumda.

Bu hukuk dı ı uygulamalara kar ı çıkan, haklarını
talep eden veya dava açma yoluna giden gazetecilerin i
akitleri hemen fesih ediliyor. Bir daha da o gruba ba lı
medya organlarında i  bulma ansı olmuyor. Medya pat-
ronları arasında yapılan gizli anla malarla dava açan gaze-
teciler di er grup tarafından da i e alınmıyor. Bu nedenle 
gazeteciler ne kadar hakları çi nenirse çi nensin, dava 
açma yoluna gitmiyor, hakkını aramıyor.

Tüm bu genel sorunları erkek meslekta larıyla birlikte 
ya ayan kadın gazeteciler, bunlara ek ba ka sorunlar da 
ya ıyorlar.

u anda yasal düzenlemeler açısından 100-150 arasında
kadın i çi çalı tıran i  yerlerinde 1 ya ından küçük çocuk-
ların emzirilmesi için emzirme odası kurulması, 150’den 
fazla kadın i çinin çalı tı ı i yerlerinde 0-6 ya  çocukların
bakılmaları için kre  kurulması zorunlu olmasına ra men
pek çok gazete ve televizyon binasında çalı an kadın gaze-
teciler için emzirme odası ve kre  bulunmamakta.

Kadın Gazeteciler kinci Planda

Türkiye’de her alanda oldu u gibi kadınlar medya sek-
töründe de erkeklerin gerisinde ikinci planda yer alıyor.
Erkek egemen toplum yapısı bu sektörde de hakim.

Medya zleme Grubu tarafından yapılan ara tırmaya
göre, yaygın ve genel televizyon kanallarındaki siyasi tar-
tı ma programı yapanlar arasında kadın bulunmuyor.

Televizyon ana haber bültenleri yönetim kadroları-
nın yüzde 16’sını kadın gazeteciler olu turuyor. Televiz-
yon ana haber bültenlerinin yorumcuları arasında kadın
yok. Ana haber bültenlerinde dı  seslerin sadece yüzde 
25’i kadın. Tüm medyada kadınların hak arama müca-

deleleri ve eylemlerinin yer alma oranı ise sadece yüzde 
3 düzeyinde.

Ara tırmaya göre yönetim kadrolarında kadınların yer 
almamasına kar ın muhabir düzeyinde kadınların sayıca
fazlalı ı dikkat çekiyor. Kadın gazete kö e yazarlarının
neredeyse yarısı ‘’ya am magazin’’ alanında yazı yazıyor.
Ulusal medyada Genel Yayın Yönetmenli i’ne getirilen tek 
kadın gazeteci Nurcan Akad. Televizyonda Haber Yayın
Koordinatörlü ü yapan tek kadın gazeteci ise Ay enur
Arslan. Bu iki kadın gazetecinin dı ında ulusal medyada 
yönetici konumunda olan çok az sayıda kadın gazeteci 
bulunuyor.

Bu veriler kadın gazeteci sayısının arttı ını gösterme-
sine ra men, kadınlara yönetim kadrolarında yer verilme-
di ini ortaya koyuyor.

Erkek meslekta larıyla aynı i i yapan, aynı ko ullarda
mücadelesini sürdüren kadın gazetecilerin neden yönetim 
kadrolarında yer alamadı ı, kadınların meslekteki yetersiz-
likleriyle de il, erkeklerin kadınların altında çalı mak iste-
memesi gibi erkek egemen anlayı la açıklamak mümkün.

Gazetelerde kadınlara verilen alanlar genellikle e itim,
sa lık ya da kültür sanat gibi alanlar. Onların bu alanlarda 
uzmanla maları daha çok isteniyor. Politika, ekonomi gibi 
alanlarda uzman kadın gazeteci sayısı bu nedenle daha az.

Ayrımcı Uygulamalar

Kadın gazetecilerin ya adı ı di er bir sorun da haber 
kaynaklarıyla ilgili. Özellikle polisiye i lerde kadının ha-
ber kayna ından bilgi alması çok zor. Emniyet görevlileri 
kadın gazetecilere bilgi vermiyor veya daha zor veriyor. 
Bu tamamen kadına bakı  açısıyla ilgili bir durum.

Ayrıca haber kaynaklarının a ırlıklı erkek olması,
özellikle büyük ehirlerin dı ındaki bölgelerde kadın ga-
zetecilerin i lerini yapmasını daha da zorla tırıyor.

E itim almı , ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde 
durabilen, hak arama yollarını bilen kadın gazetecilerin iyi 
bir e , iyi bir anne ve mesle inde ba arılı olmak için verdi i
mücadeleye ra men, hak etti i yerde olmaması, bu ülkede 
kadınların i inin çok zor oldu unun da göstergesi.

Erkek meslekta larıyla aynı i i ba arılı bir ekilde ya-
pan kadın gazeteciler, pozitif ayrımcılık de il, hak ettikle-
ri görev alanlarının kendilerine verilmesini bekliyor.

Ça da la manın yolu, kadınların sosyal ve ekonomik 
ya amdaki konumlarını güçlendirmekten geçiyor.

Kadınların toplumsal statülerine ili kin göstergeler, 
bir ülkede demokrasinin de geli mi lik düzeyinin göster-
gesidir.

Birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce yasal haklara 
sahip olan Türk kadınlarının bugün onların geri olması
dü ündürücü. Kadınlara hak ettikleri statünün verilmesi 
için 152 yıl daha beklemeyelim.
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G R
Dünyada finansal alanda ba layan ve giderek tüm 

sektörleri etkileyen ekonomik krizin yansımaları ülke-
mizde de görülmektedir. Türkiye ekonomisinde varolan 
sorunlar ya anan küresel krizle birlikte derinle mi tir.
Geçmi  dönemde ülkemizde ya anan deneyimlerden de 
görülece i üzere, ekonomik krizin yakıcı etkisi dar ve 
sabit gelirli kesimlerde ya anmaktadır. Çalı ma ve ya a-
ma artları, ekonomik kriz nedeniyle daha da olumsuz 
hale gelmekte, çalı anların i leri ve satın alma güçleri 
için kaygıları artmaktadır.

Türkiye’de 1998’de Yakın Gözetim anla ması ile ba -
layan ve ardından gelen stand-by anla malarıyla sürdü-
rülen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası
(DB) patentli istikrar politikalarının bizi nereye getirdi i
ya anan süreç ile açı a çıkmı tır.

Bu programların isabetsizli i, çarpıklı ı ve de yanlı -
lı ı bugün artık apaçık ortaya çıkmı tır. TÜRK-  olarak 
IMF-WB patentli politikaların terk edilerek, insana ön-
celik veren ekonomik ve sosyal politikaların benimsen-
mesi ve uygulanması gerekmektedir.

Kendi kriz deneyimimiz ve ba ka ülke deneyimleri 
gösteriyor ki, IMF-DB patentli politikaların uygulandı ı
ekonomilerde; birikim, kalıcı büyüme, yapısal de i me,
insani geli im, istihdam, sanayile me, teknolojik dönü-
üm, adil-gelir da ılımı, sosyal adalet, ekonomik ba ım-

sızlık gibi temel ve orta uzun döneme dönük hedefler 
göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla, mevcut programın
sürdürülmesi durumunda sözü edilen bu hedeflere ula-
abilmek mümkün olmayacaktır.

IMF-DB patentli programlarının alternatifi vardır.
nsandan yana ekonomik ve sosyal politikaların geli ti-

rilmesi, demokratik planlamayla mümkündür. Özel ke-
sim için yönlendirici, kamu kesimi için ba layıcı, bölge-
sel ve sektörel ba lantıları etkin bir ekilde olu turmu
ve demokratik katılıma açık planlama süreci ba latılma-
lıdır. Ülkenin gerçekleriyle uyumlu, kalkınma hedef ve 
politikalarıyla donatılmı , ülkeyi ve insanını temel alan 
yeni bir programa acilen ihtiyacımız vardır. Türkiye’nin 
önünde böyle bir fırsat bulunmaktadır.

TÜRK- , dünyada ya anan krizin temel nedenini, 
sosyal devlet politikalarından uzakla ılmasının bir be-
deli olarak görmektedir.

Küreselle me ile birlikte yaygınla an piyasa ekono-
misi uygulamaları devletin ekonomideki rolünün azal-
tılması amacına dönük olmu  ve bu kapsamda birçok 
düzenleme yapılmaya ba lanmı tır. Bu geli melere ba lı
olarak 1980’li yıllarda ülkemizde de “sosyal devlet” kav-
ramı tartı ma konusu yapılmaya ba lanmı  ve insanlı ın
yüzyıllardır mücadele ederek elde etti i birçok temel 
hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, geriye götürülmesi 
veya ortadan kaldırılması gündemde yerini almı tır.

Bilindi i üzere sosyal devlet anlayı ı, 1929 yılında
ya anan büyük ekonomik krizin ardından geli mi tir.
Ancak kapitalizm, varlı ını sürdürmenin ko ullarından
olan sosyal devlet uygulamasından uzakla tıkça, kendi-
sini içten içe yiyip bitiren kriz nüvelerini biriktirmeye 
ba lamı tır.

Ya anan bu kriz, neo-liberal diye adlandırılan ve üc-
retleri dü üren, kamusal harcamaları azaltan, zenginle-
rin vergilerini dü ürüp yoksul sınıfların do rudan veya 
dolaylı vergilerini arttıran, tüm kamu hizmetlerini paralı
hale getiren ve kamuyu üretim alanından çekip her e-
yin özelle tirilmesini savunan ekonomik ve siyasi politi-
kaların sonucudur.

Kriz sosyal devletin tahribi sonucu ortaya çıkmı tır,
çözüm de sosyal devletin yeniden ve daha güçlü olarak 
uygulanmasındadır.

Sosyal devlet yakla ımı ça da  bir hak ve anayasal 
gerekliliktir. Anayasamızda, iktisaden güçsüz durumda 
olanları korumak üzere sosyal adalet ve toplumsal den-
geyi sa lamakla görevli olan sosyal devlet anlayı ı birlik-
te düzenlenmi  bulunmaktadır.

Ça da  devlet, sadece ki i hak ve özgürlüklerini tanı-
makla yetinen bir yapıda örgütlenen de il, aynı zaman-
da ki ilerin insan onuruna yara ır bir ya am düzeyine 
ula masını sa lamaya dönük düzenlemeleri gerçekle -
tiren nitelikte olmalıdır. Toplum içinde onurlu ya am
esas itibariyle sosyal devlet anlayı ıyla ba lamaktadır.

Sosyal devleti güçlendirecek her adım kriz için pan-
zehir niteli inde olacaktır. Yapılması gereken; öncelikle 
istihdamın korunması ve geli tirilmesidir. Satın alma 
potansiyeli en yaygın kesimi olu turan i çilerin, me-
murların, emeklilerin, çiftçilerin, esnafın yani dar gelirli 
halkın ya am ko ullarının iyile tirilmesi, alım güçleri-
nin artırılması, dolayısıyla iç talebin yükselmesinin sa -
lanmasıdır.

Yapılması gereken, Anayasanın emretti i sosyal dev-
let anlayı ının uygulamada unutturulmaya çalı ılması
de ildir. Bunun yerine, kamu harcamalarında sosyal 
adaletin sa lanması ve sosyal devlet anlayı ının gerekle-
rinin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir.

Ülke ekonomisinin “kriz” noktasına gelmesinde çalı-
anların bir sorumlulu u bulunması bir yana uygulama-

lardan en fazla zararı, artan hayat pahalılı ı kar ısında
ya ama ko ulları a ırla an, yaygınla an i ten çıkarma-
lara maruz kalan, temel hakları tehdit altında olan dar 
ve sabit gelirli kesimler görmektedir. Gelir da ılımında
ülkemizde varolan dengesiz ve çarpık yapı yoksullu un
artmasına ve yaygınla masına neden olmaktadır. Bunun 
önlenmesi için, ekonomik krizden en fazla zarar gören 
toplum kesimlerinin durumu özenle izlenmeli ve krizle 
mücadele edebilmeleri için kendilerine ilave bir gelir ar-
tı ı sa lanmalıdır.
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Ya anan/ya anacak ekonomik krizin i çi sınıfına,
çalı anlara ve emeklilerine yansımasının asgari düzeyde 
kalmasını sa lamak üzere birtakım önlemlerin uygu-
lamaya sokulması, alınan/alınması gereken kararlarda 
istihdamın korunması ve çalı an kesimin satın alma gü-
cünün artırılması temel yakla ım olmalıdır.

Bunun için uygulanması gereken politikalara ili kin
emek kesiminin taleplerini ana hatlarıyla u ekilde sıra-
lamak mümkündür:

ÖNER LER
I- stihdamın Korunması ve Geli tirilmesi
   Sa lanmalıdır.

 2001 yılında ya anan ekonomik kriz ile birlikte 
i sizlik Türkiye’nin en önemli sorunu haline gel-
mi tir. Kriz sonrası yaygınla an i ten çıkarmalar
ve azalan istihdam, kriz sonrası sa lanan ekono-
mik büyümeye ra men artmamı  ve istihdamsız
bir büyüme ortaya çıkmı tır.

 Bu durum dikkate alınarak bu kriz döneminde is-
tihdamın korunması ve hatta geli tirilmesi temel 
yakla ım olmalıdır. Ekonomik kriz gerekçe yapı-
larak i çilerin i lerinden çıkarılmaları önlenmeli-
dir. yerlerine/firmalara sa lanacak te vik, istisna 
ve muafiyet önlemlerinde i çi çıkarılmaması temel 
ko ul olmalıdır.

 Ekonomiyi canlandırıcı önlem olarak faiz oranla-
rı azaltılmalı, i letme kredisi üretim ve istihdam 
artı ile uzun vadeye yayılmı  bir biçimde uygu-

lanmalıdır. Bu çerçevede Hükümet tarafından ya-
pılmaya çalı ılan düzenlemelerin yanısıra halen 
çalı makta olan i çilerin dı ında ilave istihdam 
yaratan i letmelerin sosyal güvenlik prim ödeme-
leri belli bir süre hazine tarafından üstlenilerek, 
hem i sizlik sorununa kar ı bir tedbir hem de 
talebi destekleyecek bir uygulama olarak hayata 
geçirilmelidir. Yatırım yapanlara bu artlarda yeni 
te vik uygulamaları sa lanmalıdır.

 Krizden daha az etkilenmek ve sosyal devletin zo-
runlu bir ön ko ulu olarak, Uluslararası Çalı ma
Te kilatı (ILO) standartlarında bir  Güvencesi, 
i e iadeyi sa layacak biçimde yeniden ve öncelikle 
düzenlenmelidir.  Kanununun yetersiz kalan i
güvencesine ili kin hükümleri derhal gözden ge-
çirilmeli, çalı ılan süre, i yerindeki i çi sayısı gibi 
sınırlamalar i çiler lehine geni letilmelidir. ten
çıkarmaların kolay olması ve i verenlerin en ko-
lay önlem olarak gördü ü i çi çıkarma yoluna git-
meleri toplumda satın alma gücünü azaltıcı etki 
yaptı ı için krizin derinle mesi sonucunu do ura-
caktır.

 Kriz sürecinde devlet hiçbir kesimi dı arıda bırak-
mayan bütüncül politikalar izlemeli, özel sektörü 
(reel sektörü) desteklerken istihdamı geni letecek
projelere öncelik vermelidir. Kamu kurum ve ku-
rulu larının personel ihtiyaçlarını bekletmeden 
giderilmeli, emekli olanlar yerine derhal yeni per-
sonel istihdam edilmelidir.

 Ekonomik kriz döneminde i yerlerinde fazla me-
sai uygulaması yapılmamalı, yasal haftalık çalı ma 
süresine uygun mesai uygulanmalıdır. ten çıkı
yerine çalı ma saatleri dü ürülmelidir (OECD 
üyesi ülkeler ortalaması olarak ortalama yıllık ça-
lı ma süresi 1777 saattir. Bu süre Fransa’da 1564, 
Almanya’da 1436, spanya’da 1764, Türkiye’de 
1918, Polonya’da 1985 saat olarak uygulanmak-
tadır).

 Ekonomik gerekçelerle i ten çıkarılma kararı, her 
ilde/sektörde olu turulacak, i çi-i veren temsilci-
lerinin de bulundu u bir komite tarafından karara 
ba lanmalıdır.

 Ekonomik kriz döneminde i veren kesimi tarafın-
dan daha da yaygınla tırılmak istenen esnek çalı -
ma biçimleri kabul edilemez niteliktedir. Çalı ma
ili kilerini daha esnek hale getirme uygulamaları
sorunları daha da arttırıcı sonuçlara yol açacak-
tır. e almada, görevlendirmede, i ten çıkarmada,
çalı ma saatleri ve artlarının tespitinde kayıtları
azaltmayı amaçlayan tedbirler, sonuç itibariyle, is-
tihdamı artırmaya de il, maliyetleri azaltma hede-
fine dönük olmaktadır. Türkiye’de bu a ır i sizlik
sorununu yoksulluk yaratarak çözmek yakla ımı
benimsenmemelidir.

stihdamdan amaçlanan, Uluslararası Çalı ma
Te kilatı (ILO) tarafından da benimsenen “insan 
onuruna yara ır i ” tanımı çerçevesinde üretken 
istihdam olmalıdır. Sendikal hak ve özgürlüklerin 
kullanıldı ı, sosyal güvenlik hakkının tanındı ı,
çalı ma ko ullarının olumlu oldu u, i çi sa lı ı ve 
i  güvenli ine gereken önem ve özenin verildi i
bir yakla ım esas alınmalıdır.

 Krizi a abilmenin önemli hususlarından birisi de 
kayıt dı ı ekonominin kayıt altına alınması zorun-
lulu udur. Vergi ve sigorta gelirlerinde azalmaya, 
i letmeler arasında rekabet ko ullarında e itsizli-
e, çalı anlar açısından kötü çalı ma ko ullarına

ve sosyal güvenceden yoksunlu a neden olan ka-
yıtdı ı ile mücadeleden bu dönemde de vazgeçil-
memelidir.

 Ekonomik kriz dönemleri kayıtdı ılı ı etkileyen 
önemli bir unsurdur. Ço u ki i, gelirsizlik ya da 
dü ük gelir nedeniyle kayıtdı ı istihdama razı ol-
maktadır. Ek i  talebi olanlar, nitelikleri itibariyle 
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i gücü piyasasına dahil olamayan kadınlar, çocuk-
lar üretken istihdam alanlarının yetersiz olması
veya konumlarının zorlaması nedeniyle büyük öl-
çüde kayıtdı ı piyasada anslarını aramaktadırlar.
Krizin toplumsal maliyetini kadın ve çocuk eme i
üzerine yı acak yakla ımlara izin verilmemelidir.

 Türkiye’de kayıt dı ı istihdamın ve i siz olarak 
gözükmesine kar ın geçimini sa lamak üzere ge-
çici ve kayıtdı ı çalı ma olasılı ı yüksek olanların,
kayıtlı ekonomiye ve sosyal güvenlik sistemine 
maliyeti fazladır. Asgari ücret temel alınarak ya-
pılacak bir hesaplama, ücretli-yevmiyeli olarak 
kayıtdı ı istihdam edilenler ile i siz gözüküp veya 
i gücü kapsamında olmayıp bir ekilde geçimini 
sürdürmek için kayıtdı ı çalı anlar nedeniyle alı-
namayan sosyal sigorta ve vergi kaybının boyu-
tunu ortaya koymaktadır. Bu kaynak ekonomiye 
kazandırılmalıdır.

 Çalı ma Bakanlı ı yeni müfetti lerle takviye edil-
meli ve ülkemizde bir kara delik olan kayıt dı ılı ı
azaltmak için bu dönemde denetimlerine hız ver-
melidir. Kayıt içinde dönen bir ekonomi, krizin 
a ılmasında önemli bir yer tutacaktır.

verenler, esnaf ve sanatkarlar kredi faizlerinin 
dü ürülmesini, borçlarının ve faizlerin yeniden 
yapılandırılmasını istemektedir. Bu talep kar ılan-
malıdır. Ama bu kesimleri harcamaları ile besle-
yen çalı anların tüketici kredileri ve borçları için 
onları rahatlatacak düzenlemeler de yapılmalıdır.
Türkiye’de hanehalkı borçlulu u, özellikle dü ük
gelirli ailelerde daha yüksektir. Bu kesimlerin kre-
di kartı borç faizleri dondurulmalıdır.

 Sanayide üretimi ve özellikle ara malı üretimini 
te vik edecek bir politika geli tirilerek, nihai ürün 
içinde yerli katma de er oranını artıracak te vik
politikaları geli tirilmeli, dı a ba ımlılık ve ithala-
ta dayalı büyümenin yarattı ı sorunlara kar ı yeni 
bir politika olarak benimsenmelidir. Bu politika 
aynı zamanda “istihdam dostu” bir yakla ımı da 
içermektedir.

 Ya anan krizi yaratan yapısal nedenleri onararak 
krizden çıkmak mümkün de ildir. Türkiye’yi 
böylesi bir krizde zayıf kılan özelle tirme ve ya-
bancıla tırma uygulamalarıdır. Örne in bankacı-
lık sektörümüzün a ırlıklı bir oranı yabancıların
eline geçmemi  olsaydı krizin etkisine bu kadar 
açık olmayacaktı. Bu nedenle özelle tirme uygu-
lamaları derhal durdurulmalıdır. Yabancı eko-
nomilerde batan irketleri kamula tırma süreci 
ya anırken, bizim özelle tirmeyi sürdürmemizin 
yanlı ı artık anla ılmalıdır. Üretici kamu kurum 
ve kurulu larının ekonomimiz için denge ve ga-
ranti unsuru oldu u bilinmelidir.

II- Koruyucu Sosyal Politikalara Önem ve Öncelik
     Verilmelidir.

 Yapısı ve kurulu  amaçları gere i, sizlik Sigorta-
sı Fonu’nda birikmi  olan paranın ba ka amaçlar-
la kullanılması mümkün de ildir. sizlik Sigor-
tası Fonu’nda biriken paranın tamamıyla i çinin
oldu u bilinmelidir. sizlik Fonu’nda biriken 
para Fonun olu turulma amaçları do rultusunda
kullanmalı, Fon kaynaklarının istismarına imkan 
verilmemelidir. Bu paranın amacı dı ında kulla-
nılması rasyonel de de ildir. verenlere destek 
anlamında harcanacak her kuru  dipsiz kuyuya 
akacaktır. Ama i çiye verilecek her kuru , satın
alma gücünü artıracak ve krizin a ılmasında bir 
katkı sa layacaktır. sizlik sigortası kapsamında
olan i çilerin fondan yararlanma ko ulları geli ti-
rilmelidir. Bu çerçevede i sizlik sigortasının amacı
dı ında kullanılması bir yana, i çinin Fona ula ı-
mı kolayla tırılmalı, Fondan yararlandırılma sü-
resi ve miktarı artırılmalıdır.

 Ücret Garanti Fonu ile ilgili düzenleme i  kanunu 
metninden çıkartılarak i sizlik sigortası kanununa 
aktarılmı , bu maddeye göre de i verenin ödeme 
aczine dü mesi halinde i çinin ücretinin belirle-
nen süre içinde ücret garanti fonunca ödenmesi 
imkanı yaratılmı tır. Bu imkanın istismara yol aç-
madan kullanılması sa lanmalıdır.

ten çıkarılmanın kaçınılmaz oldu u durumlar-
da, i çiye alacaklarının hemen ve kesintisiz olarak 
ödenmesi ön ko ul olmalıdır.

 Kamu eliyle kullanılmakta olan tüm yardım fon-
ları sosyal güvenlik kurumuna devredilmeli, 9. 
sigorta kolu olan aile yardımları eklinde sürdü-
rülmelidir. Ekonomik krizlerin olumsuz etkileri-
nin sosyal ve siyasi bozulmalara da neden olup, 
toplumda güvensizlik ve belirsizlik yaratarak krizi 
daha da derinle tirdi i unutulmamalıdır.

 Ça da  devlet, sadece ki i hak ve özgürlüklerini 
tanımakla yetinen bir yapıda örgütlenen de il,
aynı zamanda ki ilerin, insan onuruna yara ır
bir ya am düzeyine ula masını sa lamaya dönük 
düzenlemeleri gerçekle tiren nitelikte olmalıdır.
Toplum içinde onurlu ya ama, esas itibariyle sos-
yal devlet anlayı ıyla ba lamaktadır. çi kesimi, 
sosyal yardım olayına bu çerçevede bakmakta ve 
bu do rultuda, temel hak ve özgürlüklere sahip 
bireye ve ailesine, insan onuruna yara ır bir ya a-
ma düzeyinin sa lanması gere ini talep etmekte 
ve savunmaktadır. Bu alanda öncelikle yapılması
gereken, ülkedeki yurtta ların, ailesiyle birlikte 
günün kabul edilir ko ullarında temel gereksi-
nimlerini kar ılayabilecek bir gelir elde etmele-
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ridir. Bu gelirin elde edilemedi i durumlarda ya-
pılması gereken, elde edilen ve fakat dü ük kalan 
gelir tutarı farkının kar ılanmasıdır.

 Ekonomik kriz fırsatçılı ı yapılarak çalı ma mev-
zuatımızda ILO ve AB normlarından uzakla ılma-
sı gündeme getirilmemelidir.

  Ekonomik krizin atlatılmasında, kayıtdı ı istih-
damın önüne geçilmesinde, haksız rekabetin 
önlenmesinde ve kaliteli üretimin gerçekle ti-
rilmesinde, özetle sosyal devlet ilkesinin hayata 
geçirilmesinde sendikal hak ve özgürlüklerin ön 
planda tutulması gerçe i yadsınamaz.

  Daha önce Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ınca hazırlanmı  olup TBMM gündeminde bulu-

nan 2821 ve 2822 sayılı kanunlarda yapılmak iste-
nilen de i iklikler, sendikal hak ve özgürlüklerin 
geli tirilmesini sa layacak nitelikte görülmemek-
tedir.

  Bu nedenle TÜRK- , sendikal hak ve özgürlük-
leri ça da  boyutları ile hayata geçirecek ILO 
sözle me ve tavsiye kararları ile AB mevzuatına
paralellik sa layacak yeni bir sendikalar kanunu 
ile toplu sözle me, grev ve lokavt kanunu hazır-
latmak üzere 5 bilim insanından olu an bir ku-
rul olu turmu tur. Bu durum ÇSGB’na ve TBMM 
Ba kanlı ına da yazılı olarak duyurulmu tur.
Bilim insanlarının üzerinde çalı tıkları ve Mart 
2009 sonuna kadar hazır olaca ı beklenen taslak 
metinleri Bakanlı ınıza sunuluncaya kadar 2821–
2822 sayılı yasa de i iklikleriyle ilgili çalı maların
durdurulması ve beklenilmesi talep edilmektedir.

 Ekonomik kriz gerekçe yapılarak i veren kesimi 
tarafından kıdem tazminatının düzenlenmesiyle 
ilgili talepler yeniden gündeme getirilmektedir. 
Kıdem tazminatı i çiler bakımından vazgeçilmez 
ve tartı ılmaz bir haktır. Bu hakkın a ındırılma-
sı de il, korunması ve geli tirilmesi gerekir. -
veren kesiminin bu yöndeki talepleri TÜRK-
toplulu unu rahatsız etmektedir. Özellikle kıdem
tazminatı hakkımıza el uzatılması, bu hakkımızın
ortadan kaldırılması ya da daraltılması yönünde-
ki taleplerin gündeme gelmesi, çalı anları genel 
greve ça ırmaktır. Bu da, i yerindeki sosyal barı ı
ve ülkemizdeki iç huzuru bozmaktan, çalı anları
ve tüm toplumu huzursuz etmekten ba ka bir i e
yaramaz. Bunlara el uzatılması halinde, TÜRK-
almı  oldu u genel kurul kararlarını hayata geçir-
me kararlı ı içindedir.

 Örgütlenme özgürlü ünün önündeki tüm yasal 
ve kurumsal engellemelere son verilmeli, 87 ve 
98 ile 151 sayılı Uluslararası Çalı ma Sözle meleri
iç mevzuatımıza sınırsız yansıtılmalıdır. Gözden 

Geçirilmi  Avrupa Sosyal artı’na konulan çekin-
celer kaldırılmalıdır.

III- Ya ama Ko ulları nsan Onuruna Yara ır
      Olmalıdır.

 Asgari ücret, i çi ve ailesinin günün ekonomik 
ve sosyal ko ullarına göre insanca ya amasını
mümkün kılacak, insanlık onuruyla ba da acak,
bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle 
tespit edilen taban ücretidir, pazarlık ücreti de il-
dir. Ancak yeni tespit edilen asgari ücret insanca 
bir ya ama düzeyi sa lamaktan uzak “yoksulluk 
ücreti” düzeyinde olmu tur. Ekonomik krizin 
a ılabilmesi için asgari ücret bir “sosyal politika 
tedbiri” görülmeli ve asgari ücreti, bir ailenin ge-
çimini sa layacak ekilde, tüm ülke için tek ra-
kam olarak belirlenmeli ve her eyden önce vergi 
dı ı bırakılmalıdır. Böylece tüm ücret gelirlerinin 
asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf tutularak 
satın alma gücü yaratılmalı, krizin talep daraltıcı
etkisini a mak için asgari ücrete yapılacak vergi 
indirimi bir araç olarak kullanılmalıdır. Bölgesel 
asgari ücret, gençler için dü ük ücret gibi dü ün-
celer ise gündeme bile getirilmemelidir.

sizlik sigortası kapsamında olmayan i ten çı-
karılan i çilerin zorunlu giderlerini kar ılamaya
yönelik olarak “dayanı ma geliri” uygulaması
gündeme gelmeli, ayrıca elektrik, su, do algaz,
yakacak, kira gibi ödemeleri belirli bir süre kamu 
bütçesinden sa lanmalıdır.

 A ırlıklı olarak dar ve sabit gelirli kesimlerin tü-
ketti i zorunlu temel ihtiyaç maddeleri üzerinde-
ki dolaylı vergiler kaldırılmalıdır.

 Elektrik ve do algaza yapılan zamlar hem üretici-
yi hem de tüketiciyi olumsuz etkilemektedir. Do-
algaz zammı geri alınmalı, elektrik ve do algaza

yeni zam yapılmamalıdır.

 Kapasite kullanım oranlarındaki gerileme, üre-
tim artı ının yava laması, tüketim harcamaları-
nın azalması, ekonomideki durgunluk tehlikesi, 
hanehalkının borçlu u da dikkate alınarak; i çi-
memur-emekli kesimine “cumhuriyet ikramiyesi” 
olarak bir defalık ödeme yapılmalı ve piyasaların
canlanması sa lanmalıdır.

 Ya anan ekonomik krize ba lı olarak bir dizi temel 
mal ve hizmetin fiyatları arttırılmı tır ve görünen 
odur ki, fiyat artı ları bir süre daha sürecektir. Bu 
fiyat ayarlamalarının piyasaya yansımasıyla enf-
lasyon önümüzdeki aylarda hedeflenenin üzerin-
de gerçekle ecektir. Bunun sonucu çalı anların
ya am ko ulları daha da olumsuz olacaktır. Ya a-
nan ekonomik krizden çıkı  sürecinde, ekonomik 
daralmanın ve i sizli in asgari düzeyde tutulabil-
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mesi için uygun bir gelirler politikası uygulanma-
lıdır.

çilerin ücretlerine ili kin en alt düzeydeki ta-
lepleri, varolan ya ama standartlarının korunma-
sı ve -varsa- sa lanan refah artı ından pay alın-
masıdır. Dolayısıyla fiyatların yükseldi i, geçim 
ko ullarının buna ba lı olarak a ırla tı ı bir or-
tamda en azından gerçekle en fiyat artı ını kar ı-
layacak bir ücret zammı oranı belirlenmesi önem 
ta ımaktadır.

 Kamu kesiminde çalı an memur ve sözle meli
personelin maa ları gerçekle en enflasyon oranını
yansıtacak biçimde belirlenmelidir. çi ücretleri-
nin satın alma gücü istihdam kaybına yol açılma-
dan artırılmalıdır.

 2009 yılında ba ıtlanacak kamu kesimi toplu i
sözle meleri, çalı anların satın alma güçlerini ge-
li tirmek ve böylece talebi artırarak ekonomiyi 
canlandırmak için araç olarak görülmelidir.

 Bir bütün olarak aynı ekonomik ve sosyal uygu-
lamaların etkisinde bulunan i çi ve memur kamu 
çalı anları arasında yapay ayırımlar yaratılmama-
lıdır.

Kamuoyuna yansıyan biçimiyle ya anan süreç “ka-
pitalist sistemin ya adı ı en a ır kriz” biçiminde ifade 
edilebilmektedir. Ya anan ekonomik kriz fırsatçılı a
neden olmamalıdır. Sosyal sorumluluk kavramını bilen 
ve kurumsal yönetim iddiasında bulunan Türk özel sek-
törünün bu sorumlulu a uygun olarak tavır koyaca ı
gün bu kriz dönemidir. Türk özel sektörü kendisini var 
eden ve ya atan topluma ve çalı anlarına kar ı sosyal so-
rumlulu unu i yeri kapatarak, i çileri ücretsiz izinlere 
çıkararak, i çileri i ten atarak mı gösterecektir? Böyle 
olursa ”sosyal sorumluk özel sektör için sadece yeni bir 
reklam düzeni ve imaj düzeltme aracıdır” diyenler haklı
olacaktır.

Çalı anların, yaratılan ulusal gelirden hakça pay ala-
madıkları, ya anılan kriz ortamında ekonomik ve sosyal 
faturayı ödeyen kesim oldukları ku kusunun egemen 
oldu u bir yapının çalı ma ya amına ve sosyal barı a
yansımaları da -hiç ku ku yok ki- olumsuz olacaktır.

Sosyal devleti güçlendirmeden, i çi sınıfının ve 
emekçi halkın satın alma gücünü arttırmadan bu kriz-
den kurtulmak mümkün de ildir.

Sonuç Olarak ve Özetle;
 Kriz döneminde istihdamın korunması ve geli ti-

rilmesi temel yakla ım olmalıdır. Ekonomik kriz 
gerekçe yapılarak i çilerin i lerinden çıkarılmaları
önlenmelidir.

yerlerine/firmalara sa lanacak te vik, istisna ve 
muafiyet önlemlerinde i çi çıkarılmaması temel 
ko ul olmalıdır. Halen çalı makta olan i çilerin
dı ında ilave istihdam yaratan i letmelerin sosyal 
güvenlik prim ödemeleri belli bir süre hazine ta-
rafından üstlenilmelidir.

 Ekonomiyi canlandırıcı önlem olarak faiz oranları
azaltılmalı, i letme kredisi üretim ve istihdam ar-
tı ile uzun vadeye yayılmı  bir biçimde uygulan-
malıdır.

 Uluslararası Çalı ma Te kilatı (ILO) standartla-
rında bir  Güvencesi, i e iadeyi sa layacak bi-
çimde yeniden ve öncelikle düzenlenmelidir.

 Kriz sürecinde devlet hiçbir kesimi dı arıda bırak-
mayan bütüncül politikalar izlemeli, özel sektörü 
(reel sektörü) desteklerken istihdamı geni letecek
projelere öncelik vermelidir. Kamu kurum ve ku-
rulu larının personel ihtiyaçlarını bekletmeden 
giderilmeli, emekli olanlar yerine derhal yeni per-
sonel istihdam edilmelidir.

 Ekonomik kriz döneminde i yerlerinde fazla me-
sai uygulaması yapılmamalı, yasal haftalık çalı ma
süresine uygun mesai uygulanmalıdır.

 Ekonomik gerekçelerle i ten çıkarılma kararı, her 
ilde/sektörde olu turulacak, i çi-i veren temsilci-
lerinin de bulundu u bir komite tarafından karara 
ba lanmalıdır.

 Ekonomik kriz döneminde i veren kesimi tarafın-
dan daha da yaygınla tırılmak istenen esnek çalı -
ma biçimleri kabul edilemez niteliktedir.

 Krizi a abilmenin önemli hususlarından birisi de 
kayıt dı ı ekonominin kayıt altına alınması zorun-
lulu udur.

 Krizin toplumsal maliyetini kadın ve çocuk eme i
üzerine yı acak yakla ımlara izin verilmemelidir.

 Türkiye’de kayıt dı ı istihdam nedeniyle alınama-
yan sosyal sigorta ve vergi, ekonomiye kazandırıl-
malıdır.

 Çalı ma Bakanlı ı yeni müfetti lerle takviye edil-
meli ve ülkemizde bir kara delik olan kayıt dı ılı ı
azaltmak için bu dönemde denetimlerine hız ver-
melidir.

verenlerin, esnaf ve sanatkarların talebi olan 
kredi faizlerinin dü ürülmesi, borçlarının ve faiz-
lerinin yeniden yapılandırılması konusu düzenle-
nirken, bu kesimleri harcamaları ile besleyen ça-
lı anların tüketici kredileri ve borçları için onları
rahatlatacak düzenlemeler de yapılmalıdır.

 Türkiye’de hanehalkı borçlulu u, özellikle dü ük
gelirli ailelerde daha yüksektir. Bu kesimlerin kre-
di kartı borç faizleri dondurulmalıdır.
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 Sanayide üretimi ve özellikle ara malı üretimini 
te vik edecek bir politika geli tirilerek, nihai ürün 
içinde yerli katma de er oranını artıracak te vik
politikaları geli tirilmeli, dı a ba ımlılık ve ithala-
ta dayalı büyümenin yarattı ı sorunlara kar ı yeni 
bir politika olarak benimsenmelidir.

 Türkiye’yi böylesi bir krizde zayıf kılan özelle tir-
me ve yabancıla tırma uygulamaları derhal dur-
durulmalıdır.

sizlik Fonu’nda biriken para Fonun olu turulma
amaçları do rultusunda kullanılmalı, Fon kay-
naklarının istismarına imkan verilmemelidir.

sizlik sigortası kapsamında olan i çilerin fondan 
yararlanma ko ulları geli tirilmelidir. Bu çerçeve-
de i çinin Fona ula ımı kolayla tırılmalı, Fondan 
yararlandırılma süresi ve miktarı artırılmalıdır.

 Ücret Garanti Fonu’nun istismara yol açmadan 
kullanılması sa lanmalıdır.

ten çıkarılmanın kaçınılmaz oldu u durumlar-
da, i çiye alacaklarının hemen ve kesintisiz olarak 
ödenmesi ön ko ul olmalıdır.

 Kamu eliyle kullanılmakta olan tüm yardım fonla-
rı sosyal güvenlik kurumuna devredilmeli ve aile 
yardımları eklinde sürdürülmelidir.

 Ekonomik kriz fırsatçılı ı yapılarak çalı ma mev-
zuatımızda ILO ve AB normlarından uzakla ılma-
sı gündeme getirilmemelidir.

  TÜRK- ’in, sendikal hak ve özgürlükleri ça da
boyutları ile hayata geçirecek ILO sözle me ve 
tavsiye kararları ile AB mevzuatına paralellik sa -
layacak yeni bir sendikalar kanunu ile toplu söz-
le me, gevre ve lokavt kanunu hazırlatmak üzere 
5 bilim insanından olu an kurulun hazırlayaca ı
taslak sunuluncaya kadar 2821–2822 sayılı yasa 
de i iklikleri ile ilgili çalı malar durdurulmalı ve 
beklenilmelidir.

 Kıdem tazminatı i çiler bakımından vazgeçilmez 
ve tartı ılmaz bir haktır. Bu hakkın a ındırılması
de il, korunması ve geli tirilmesi gerekir. Özel-
likle kıdem tazminatı hakkımıza el uzatılması, bu 
hakkımızın ortadan kaldırılması ya da daraltılma-
sı yönündeki taleplerin gündeme dahi getirilme-
melidir.

 Örgütlenme özgürlü ünün önündeki tüm yasal 
ve kurumsal engellemelere son verilmeli, 87 ve 
98 ile 151 sayılı Uluslararası Çalı ma Sözle meleri
iç mevzuatımıza sınırsız yansıtılmalıdır. Gözden 
Geçirilmi  Avrupa Sosyal artı’na konulan çekin-
celer kaldırılmalıdır.

 Ülkedeki yurtta ların, ailesiyle birlikte günün 
kabul edilir ko ullarında temel gereksinimlerini 
kar ılayabilecek bir gelir elde etmeleri sa lanma-
lıdır. Bu gelirin elde edilemedi i durumlarda, elde 
edilen ve fakat dü ük kalan gelir tutarı farkı kar ı-
lanmalıdır.

 Asgari ücret bir ailenin geçimini sa layacak ekil-
de olmalı ve her eyden önce vergi dı ı bırakıl-
malıdır. Asgari ücretin ulusal düzeyde tek rakam 
olarak belirlenmesi uygulaması sürdürülmelidir.

 Bölgesel asgari ücret, gençler için dü ük ücret gibi 
dü ünceler ise gündeme bile getirilmemelidir.

 A ırlıklı olarak dar ve sabit gelirli kesimlerin tü-
ketti i zorunlu temel ihtiyaç maddeleri üzerinde-
ki dolaylı vergiler kaldırılmalıdır.

sizlik sigortası kapsamında olmayan i ten çı-
karılan i çilerin zorunlu giderlerini kar ılamaya
yönelik olarak “dayanı ma geliri” uygulanmalı,
ayrıca elektrik, su, do algaz, yakacak, kira gibi 
ödemeleri belirli bir süre kamu bütçesinden sa -
lanmalıdır.

 Elektrik ve do algaza yapılan zamlar hem üretici-
yi hem de tüketiciyi olumsuz etkilemektedir. Do-
algaz zammı geri alınmalı, elektrik ve do algaza

yeni zam yapılmamalıdır.

 Kapasite kullanım oranlarındaki gerileme, üre-
tim artı ının yava laması, tüketim harcamalarının
azalması, ekonomideki durgunluk tehlikesi, ha-
nehalkının borçlulu u da dikkate alınarak; i çi-
memur-emekli kesimine “cumhuriyet ikramiyesi” 
olarak bir defalık ödeme yapılmalı ve piyasaların
canlanması sa lanmalıdır.

 Ya anan ekonomik krizden çıkı  sürecinde, eko-
nomik daralmanın ve i sizli in asgari düzeyde 
tutulabilmesi için uygun bir gelirler politikası uy-
gulanmalıdır.

 Kamu kesiminde çalı an memur ve sözle meli
personelin maa ları gerçekle en enflasyon oranını
yansıtacak biçimde belirlenmelidir. çi ücretleri-
nin satın alma gücü istihdam kaybına yol açılma-
dan artırılmalıdır.

 2009 yılında ba ıtlanacak kamu kesimi toplu i
sözle meleri, çalı anların satın alma güçlerini ge-
li tirmek ve böylece talebi artırarak ekonomiyi 
canlandırmak için araç olarak görülmelidir.

 Bir bütün olarak aynı ekonomik ve sosyal uygu-
lamaların etkisinde bulunan i çi ve memur kamu 
çalı anları arasında yapay ayırımlar yaratılmama-
lıdır.
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DURUM TESP T

 Türkiye ekonomisi, 2001 sonrası dönemde 
uluslararası likidite ko ullarının etkisiyle yo un
bir dı  kaynak kullanma imkanına kavu mu -
tur. 2003 yılının ba ında 131 milyar dolar olan 
dı  borç stoku, 2008 yılının Haziran ayı itiba-
rıyla 285 milyar dolara yükselmi tir. Dı  borç 
stokundaki artı ın neredeyse tamamı özel sek-
törün dı  borçlanmasındaki artı tan kaynaklan-
maktadır. Özel sektörün dı  borçlanması mut-
lak olarak artarken dı  borçlanmada vade yapısı
da uzamı tır. 2003 yılının ba ında reel sektör 1 
$’lık kısa vadeli borçlanmasına kar ılık yurt dı-
ından 0,56 $ uzun vadeli dı  borç bulabilirken; 

2008 Haziran itibarıyla 1 $’lık kısa vadeli borç-
lanmasına kar ılık yurt dı ından 1,69 $ uzun 
vadeli dı  borç bulabilir hale gelmi tir.

 Benzer biçimde, finansal sektör 2003 yılının ba-
ında 1 $’lık kısa vadeli borçlanmasına kar ılık

yurt dı ından 0,71 $ uzun vadeli dı  borç bula-
bilirken; 2008 Haziran itibarıyla 1 $’lık kısa va-
deli borçlanmasına kar ılık yurt dı ından 2,23 $ 
uzun vadeli dı  borç bulabilir hale gelmi tir.

 Türkiye ekonomisinin dı  borcunun ve dı  borç-
lanma vadesinin arttı ı bu ortamda elde edilen 
dı  kaynakların döviz üretme yetene i olan alan-
lara tahsisinde belli bir ba arı sa lanmı  olması-
na ra men ekonominin net döviz giri i yaratma 
potansiyelinin artırılamadı ı görülmektedir.

 Burada kar ımıza çıkan temel olgu ihracatın it-
halata ba ımlılı ının önemli ölçüde artmı  ol-
masıdır. Ba ka biçimde ifade edilirse, ihracatın
yurt içi katma de er yaratma potansiyeli giderek 
azalmaktadır. Türkiye ekonomisinin döviz üret-
me yetene i hızlı biçimde artarken bir yandan 
da döviz tüketme yetene inin daha hızlı arttı ı
gözlenmi tir.

 Türkiye ekonomisinin döviz ba ımlılı ının art-
masında yurt içi ara mal üretme potansiyelini 
harekete geçirici bir sanayi politikasının olma-
yı ı en önemli rolü oynarken; dı  kaynakların
harcama unsuru olarak ekonomiye pompalan-
masının temel aracı durumundaki bankaların
ekonomik birimleri kredilendirme biçimi tüke-
tim harcamaları ile cari gelir arasındaki ba lan-
tıyı koparmı  ve yurt içi tasarrufların azalı ına
önemli ölçüde katkıda bulunmu tur.

 Bu iki olgu Türkiye ekonomisinin döviz tüket-
me yetene ini artırırken, Türkiye ekonomisine 
döviz açı ının çok üzerinde dı  kaynak giri inin
sözkonusu olması net döviz üretme potansiye-
limizdeki dü ü le ilgili temel yapısal sorunları-
mızı unutturmu  ve ithal mal tüketiminin ver-
gilendirilmesi gibi alternatif maliye politikası
önerilerinin tartı ma gündemine gelmesi bile 
mümkün olmamı tır.

 Kısaca vurgulamak gerekirse, Türkiye 2001 
sonrasında uluslararası ekonomiyle olan ba -
lantılarını reel sektörün borçlulu u üzerinde 
sürdürürken teknolojik ilerleme ve sanayile me
sorunlarını göz ardı etmi tir. Türkiye sözkonu-
su dönemde küresel ölçekte para bollu undan
kaynaklanan sermaye giri lerini iyi idare ede-
memi tir.

 Bu çerçevede ele alındı ında durgunluk ko ul-
larına giren Türkiye ekonomisinde dünyadan 
kaynaklanan krize kar ı önlemler geli tirilirken
bu önlemlerin sadece kısa vadeli sorunları a -
maya yönelik önlemler olmayıp aynı zamanda 
uzun vadeli bir perspektif içermesi gerekmek-
tedir. Ba ka biçimde ifade edilirse, uygulanacak 
politikalar kısa dönemde büyüme oranının po-
tansiyel büyüme oranına yakla masına hizmet 
etmeli, uzun dönemde ise potansiyel büyüme 
oranının artırılmasına yönelik uygulamalar ta-
sarlanmalıdır.

 Politika uygulayıcılar uzun dönem perspektifi-
ne hizmet eden kısa dönem önlemlerini bir bü-
tünsellik içinde ortaya koymalıdır. Kısa dönem 
öncelikli olarak ele alınmalıdır. Çünkü 2009 
yılında i siz sayısının 3 milyona çıkması bek-
lenmektedir. sizli i bu 3 milyon rakamında 
sabit tutmak için bile Türkiye ekonomisi için 
gerekli asgari büyüme oranı yüzde 5–6 oranın-
dadır.

 Bu anlamda Türkiye ekonomisinin kısa dönem-
de hızlı biçimde potansiyel büyüme oranına
yakla ması gerekmektedir. Ancak kısa dönem-
de tercih edilen politika uygulamalarının uzun 
dönemde Türkiye ekonomisinin potansiyel 
büyüme oranının artırılması hedefine hizmet 
edece i, uzun dönem hedefi ile çeli meyece i
politika uygulayıcıları tarafından kamuoyuna 
açıklanmalıdır.
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IMF’S Z PROGRAM
 Bu çerçevede Türkiye ekonomisinde kriz ko ul-

larında uygulanacak program IMF ile mi uygu-
lanmalı IMF’siz mi uygulanmalı sorusu aslında
çok anlamlı görünmemektedir. Çünkü Türkiye 
ekonomisinin IMF’ye ba vurmasının temel ne-
deni cari açık yani döviz açı ımızdır. Türkiye 
ekonomisi döviz açı ı sorununa kalıcı çözüm-
ler üretebildi i takdirde IMF ile program yapma 
zorunlulu u ortaya çıkmayacaktır.

 IMF’siz bir program yapmak Türkiye ekonomi-
sinin uzun vadeli önceli i olmalıdır. Çünkü söz 
konusu dönemde Türkiye bir yandan yüksek 
ithalat talebiyle dı  açı ını geni letirken, di er
yandan da dı  açı ı yo un olarak kısa vadeli ni-
telikli olan “sıcak” sermaye giri leri ile dı  borç-
larını arttırıcı biçimde finanse etmi tir.

 Oysa yüksek reel faiz sunarak, uluslararası spe-
külasyon oyunu içerisinde “ayrıcalıklı” bir ko-
num kapma u ra ı aslında 2001 krizi sonrasında
Türkiye’ye bizzat IMF tarafından telkin edilmi -
tir. IMF programı Türkiye’yi, dünya ekonomisi 
içerisinde “yüksek reel faiz” sunan ve sıcak para 
giri leriyle ekonomisini istikrara kavu turmaya
çalı an bir ülke olarak de erlendirmektedir.

 1998 yılından itibaren kesintisiz biçimde süren 
IMF birlikteli inden elde edilen bilgi ve dene-
yim birikimi, “IMF programının” temel unsur-
larının ve uzantılarının iki kümede toplanabile-
ce ini göstermektedir:

 Uluslararası sermaye hareketlerine tam ser-
besti sa lamak ve Türkiye’nin uluslararası
finans ebekesine yüksek reel faiz sunan bir 
ekonomi olarak eklemlenmesini gözetmek; 
yüksek reel faizin cezbetti i sıcak para akım-
larının olası kıldı ı ucuz döviz kaynakları
aracılı ıyla Türkiye’yi bir ucuz ithalat merke-
zine dönü türmek, bu arada bir yandan ka-
çınılmaz olarak geni leyen cari i lemler açı-
ının finansman gereksinimi, bir yandan da 

YTL’li yüksek kredi faizlerinden kaçmak iste-
yen irketlerin ucuz dövizli krediler araması
sonunda dı  borçlanmanın dörtnala artı ı...

“Yapısal reformlar” söylemi altında, iktisadi 
politikaları demokratik kontrol süreçlerinin 
dı ına çıkartmak ve devletin ekonomideki 
rolünü uluslararasıla mı  sermayeye yeni 
kaynak aktarım mekanizmaları sa layacak

biçimde yeniden düzenlemek; “i gücü piya-
salarının esnekle tirilmesi” adı altında eme in
kazanımlarının sınırlandırılmasını gözetmek 
ve eme in ulusal gelirden aldı ı payın azal-
tılması yoluyla sermaye birikiminin önünü 
açmaya çalı mak; “özelle tirme” söylemleri 
ile kamu kesiminin stratejik nitelikli varlık-
larının yerli ve yabancı sermaye kesimlerine 
aktarılmasını yönlendirmek ve devletin eko-
nomiye müdahale olanaklarını olabildi ince
kısıtlayarak, ekonomimizin gelece ini ser-
mayenin kar ve rant elde etmeye yönelik çı-
kar hesaplarına terk etmek...

 Türkiye, IMF programı altında dı  borçlanma-
ya dayalı, spekülatif nitelikli bir büyüme süreci 
ya amı tır. Bu sürecin bedeli ise ileri düzeyde 
dı  kırılganlık (cari i lemler açı ı) ve göreceli 
olarak dü ük istihdam (yüksek i sizlik) ola-
rak ortaya çıkmı tır. Program, son be  yılda
Türkiye’nin dı  borç stokunun dolar bazında iki 
misli artırılması sayesinde 1999-2001 arasında
gerileyen potansiyel hasıla düzeyine yeniden 
ula mak için gereken ithalatın finansmanını
sa lamı , ancak i sizlik ve cari açı ın yüksek 
tempoda sürdürülmesine seyirci kalmı tır.

 Türkiye, yükselen piyasa ekonomileri diye anılan
grup içerisinde, yüksek cari i lemler açıkları ve 
dı  borç yükü nedeniyle, küresel krizin etkile-
rini en yo un ya ayan ekonomiler arasındadır.
Bu durum on yıldır kesintisiz uygulanmı  bulu-
nan IMF programının ve AKP Hükümetinin bu 
programı uygularken yaptı ı siyasi tercihlerin 
do rudan bir sonucudur.

 Bu gözlemler ı ı ında, yukarıda sıralanan he-
defler do rultusunda hala “yabancı yatırımcı-
ya güvence vermek” söylemi altında yeniden 
olu turulacak bir IMF programının ne Türkiye 
ekonomisinin kronikle en dı  açık ve ithalata 
ba ımlı yapısına, ne de ayakta kalma mücadele-
si veren emekçilerin her gün artan sorunlarına
çözüm üretebilece ini vurgulamamız gerek-
mektedir.

UZUN VADEL  YAKLA IM GERE
 Küresel krizin ana unsurları ürün piyasalarında-

ki enflasyonist baskılardan de il, finansal varlık-
ların de erlerindeki i kinlik ve istikrarsızlıktan
kaynaklanmaktadır. Uluslararası oklara açık ve 
kırılgan yapısıyla Türkiye’nin uluslararası mal 
ve finans piyasalarından gelecek kriz dalgaları-
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na sadece faiz oranlarında günlük ayarlamalarla 
ve “biricik sorumlulu umuz fiyat istikrarıdır” kör
inancıyla kar ı koyması olanaklı de ildir.

 Dolayısıyla bundan sonraki dönemler için 
IMF’siz politika uygulamalarının hayata geçi-
rilebilmesi için cari açı ın yapısal nedenlerini 
gözeten uzun vadeli bir bakı  açısı geli tiril-
melidir. Böyle bir bakı  açısı kısa vadeli politi-
ka önlemlerinin uzun vadeli bir bakı  açısıyla
hayata geçirilmesini gerektirmektedir. Çünkü 
uzun dönemde para ve maliye politikaları aracı-
lı ı ile ülkemizin refah düzeyinin kalıcı biçimde 
artırılması mümkün de ildir.

 Uzun dönemde ülkemizde hayat standartlarını
yükseltmenin yani ekonominin mal ve hizmet 
üretme potansiyelini artırmanın sadece ve sade-
ce üç yolu vardır:

gücünün miktarını ve kalitesini artırmak

 Sermaye stokunu arttırmak

 Ekonominin teknolojik yenilik yapma kapa-
sitesini artırmak.

 Bu üç olgu “nasıl bir sanayile me politikası ta-
sarlamalıyız” sorusuna cevap verilmesini gerek-
tirmektedir. Bu anlamda krizin fırsata dönü -
türülmesi para ve maliye politikaları ile de il
ulusal sanayiin katma de er yaratma potansiye-
lini arttırmaya yönelik kapsamlı bir mikro re-
form gündemi ile mümkündür.

 Bu süreçte olu turulacak bir politika demetinin 
ana fikri u olmalıdır: Ç  (ve genel olarak ça-
lı anlar) Ç N Y  OLAN EKONOM Ç N DE 
Y D R. Durgunluk ko ullarında i çi için iyi 

olan ekonominin bütünü açısından bir aksaklık
yaratmayacaktır. ÇÜNKÜ TÜRK YE EKONO-
M S NDE BUGÜNÜN EKONOM K KO ULLA-
RINDA Ç  B R MAL YET UNSURU OLARAK 
DE L B R HARCAMA UNSURU OLARAK 
GÖRÜLMEL D R.

 Türkiye ekonomisinin ya adı ı durgunluk ko-
ullarının genel çerçevesini u biçimde ifade 

edebiliriz. Burada sistem fiili bir kredi kısıtla-
ması ile yüz yüzedir. Kredi kısıtlaması kredi me-
kanizmasının tıkanmasını ifade etmekte ve iki 
biçimde ortaya çıkmaktadır. Bir yandan yurt içi 
firmaların bankalardan aldıkları kredi miktarı
azalmakta, di er yandan firmaların ve banka-
ların yurt dı ından aldıkları kredi miktarı dü -
mektedir. Buna ek olarak, dı  talep yetersizli i

sözkonusu olmakta ve bu ikisi birden ekonomi-
de güvensiz bir ortam yaratmakta, ekonomide 
olu an bu güvensizlik ise kredi sınırlamasının
daha da geni lemesine neden olmaktadır. Bu üç 
olgu kendi aralarında bir kısır döngü yaratmak-
tadır.

PARA VE MAL YE POL T KASI
NE OLMALI

 Bu kısır döngünün a ılabilmesinde “para ve ma-
liye politikası hangi rolleri nasıl oynayabilir?” 
sorusu son derece önemlidir.

 Çünkü kriz ko ullarını çözmeye yönelik bir 
iktisat politikası yakla ımı bir yandan finansal 
sistemin etkin biçimde i lemesini sa lamaya
hizmet etmeli; di er yandan ise toplam talepte-
ki dü ü e odaklanmalı, toplam talebin artı ını
sa lamalıdır. Toplam talebin artırılması kredi 
mekanizmasının etkin biçimde i leyi inin sa -
lanması açısından önemlidir. Çünkü toplam 
talebin artması ekonomik birimlerin gelir dü-
zeyinin iyile mesini sa layarak finansal sistemi 
rahatlatıcı etki yaparken, finansal sistemin ra-
hatlaması toplam talebi uyaracak bir kredi ge-
ni lemesi yaratır. Ba ka biçimde ifade edilecek 
olursa finansal sistemin iyile mesi ile toplam 
talebin artması kar ılıklı olarak birbirini besle-
mektedir.

 Finansal sistemin i leyi ini yeniden sa lamak
kabaca ekonomik birimlerin yurt içinde yarattı-
ı yükümlülüklerin di er ekonomik birimler ta-

rafından kabul edilmesinin önündeki engellerin 
kaldırılması/azaltılması anlamına gelmektedir. 
Çünkü piyasa ekonomisine dayalı bir sistemde 
“yükümlülükleri kabul edildi i sürece herkes 
para yaratabilir”.

 Kriz ko ulları ekonomik birimlerin yükümlü-
lüklerinin kabulündeki ola an standartların
yükseltildi i dönemlerdir ve kar ımıza kre-
di hacminin kısıtlanması olarak çıkmaktadır.
Kredi mekanizmasının çalı masını sa lamada
Merkez Bankası’nın önündeki en önemli araç, 
politika faiz oranıdır. Ama politika faiz oranı
tek ba ına kredi mekanizmasının sa lamasına
hizmet edemez. Çünkü kriz ko ullarında gele-
neksel aktarım mekanizmaları zayıflamaktadır.

 Ekonomik birimlerin yükümlüklerin kabulü, 
gelece e ili kin güvenle ilgilidir. Ve bugün bu 
güvenin tesis edilmesinde toplam talebin artı-
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rılması son derece önemlidir. Bu çerçevede ele 
alındı ında para politikasının görevi, maliye 
politikasının geni letici etkisinin önünde engel 
olu turmamak olmalıdır. Para politikası bu ek-
lide engel olmama biçiminde ekillenirken bu-
nun nasıl yapılaca ı son derece önemlidir.

 Türkiye’de 2002’nin ba ından beri para politi-
kası rejimi olarak enflasyon hedeflemesi, döviz 
kuru rejimi olarak esnek kur sistemi uygulan-
makta ve sermaye hareketlerinin serbestli i de-
vam etmektedir. Bu üç olgu bir bütün olarak 
parasal çerçeveyi olu turmaktadır. Ve kriz ko-
ullarına giren ülkemizde politika uygulayıcı

parasal çerçevenin bu üç unsuru ile ilgili ola-
rak herhangi bir politika de i ikli ine yönel-
memi tir.

 Parasal çerçeve veri olarak alınmakta ve Türki-
ye ekonomisini krizden çıkarma sürecinde para 
politikası aracılı ıyla faiz oranları dü ürülürken
maliye politikası aracılı ıyla ne yapılabilece i
konusunda bütünsel bir yakla ımın olu turula-
madı ı görülmektedir.

 Bunun en önemli göstergesi 2009 yılı bütçesidir. 
2009 yılı bütçesi neredeyse yapılmak zorunda 
olundu u için yapılmı  bir bütçe görünümün-
dedir. Yani politika uygulayıcı parasal çerçeve 
ile ilgili tercihlerinde bir de i iklik yapmazken 
kriz ko ullarında bu parasal çerçeveye en uygun 
maliye politikasının ne olaca ı konusunda bir 
fikir sahibi görünmemektedir.

 Ülkemizde enflasyon hedeflemesi rejimi enflas-
yon oranını dü ürmek amacıyla uygulanmaya 
konmu  olan bir para politikası rejimidir. Oysa-
ki u anda Türkiye ekonomisi durgunluk ko ul-
larına girmektedir. Bu ba lamda, “enflasyonla 
mücadeleye yönelik kurgulanmı  bir para poli-
tikası rejimi durgunlukla mücadele etmede kul-
lanılabilir mi?” sorusu son derece önemli hale 
gelmektedir. Burada verilebilecek temel cevap 
udur: Durgunluk ko ulları yani enflasyonist 

baskıların azalması, Merkez Bankasına politika 
faiz oranını dü ürmesine imkan tanımakta ve 
bu haliyle Merkez Bankasının para politikası
uygulaması durgunlukla mücadeleye destek ve-
riyor gibi görünmektedir. Ancak Merkez Banka-
sı faiz oranını hızlı biçimde dü ürmek zorunda 
kalmaktadır.

 Burada temel sorun udur: Merkez Bankası po-
litika faiz oranını önemli ölçüde dü ürdü ünde

faiz oranlarının vade yapısını istedi i yönde de-
i tirebilir mi? Bu soruya olumlu cevap vermek 

mümkün görünmemektedir. Çünkü bugünkü 
ekonomik ko ullarda bütçe açı ının planlanan-
dan çok büyük olaca ı dikkate alındı ında Mer-
kez Bankasının kamu iç borç yükünün artma 
olasılı ının bulundu u ko ullarda, piyasa faiz 
oranını arkasından sürüklemesi mümkün gö-
rünmemektedir.

 Ayrıca döviz kurundaki artı  e ilimi, para birimi 
uyumsuzlu unun en önemli sorun haline geldi-
i ekonomimizde, enflasyon üzerindeki etkile-

rinden daha çok bilanço kırılganlıkları yaratma 
potansiyeli nedeniyle son derece büyük bir risk 
unsurudur. Bu nedenle önümüzdeki dönemde 
Merkez Bankası’nın döviz kurunu dikkate al-
maksızın sadece enflasyon beklentilerine göre 
faiz oranı ekillendirmesi son derece zordur.

 Bu çerçevede ele alındı ında maliye politikası-
nın temel rolü toplam talebi artırmaktır. Ancak 
maliye politikası toplam talebi artırmaya yöne-
lik olarak formüle edilirken toplam talepteki 
dü ü ün kaynaklarıyla ilgili sa lıklı saptamalar 
yapılması gerekmektedir. Maliye politikası gü-
nümüzde toplam talebin dı  unsuru ile iç un-
surundan hangisine odaklanmalıdır? Günümüz 
ko ullarında maliye politikası aracılı ı ile siste-
me yönelik önlemlerin kısa zamanda sonuç ver-
mesi son derece önemlidir. Bu anlamda maliye 
politikasının dı  talebi artırıcı önlemlere yönel-
mesi çok fazla anlamlı olmayacaktır. Çünkü dı
talepte ortaya çıkan dü ü  temel olarak ihracat 
pazarlarımızdaki durgunluktan kaynaklanmak-
tadır.

 Maliye politikası iç talebi artırmaya odaklanma-
lıdır. ç talebi arttırmaya odaklanan bir maliye 
politikasıyla ilgili temel soru udur: Acaba mali-
ye politikası toplam talebi arttırmaya odaklanır-
ken kamu harcamalarını artırıcı önlemlere mi 
yönelmeli yoksa ekonomik birimlerin harcana-
bilir gelirlerini artırmaya yönelik önlemlere mi 
(vergi oranlarının dü ürülmesi ve transfer har-
camalarının artırılması) yönelmelidir? Bu çer-
çevede bir defaya mahsus önlemlerle ekonomik 
birimlerin reel gelirlerinin artırılmaya çalı ılma-
sı istenen sonuçları vermeyebilir; bir defalık ön-
lemlerle ortaya çıkan reel gelir artı ı döviz talebi 
haline dönü ebilir. Çünkü günümüz Türkiye 
ekonomisinde döviz açıklarının yaratı ı riskin 
realize olma olasılı ı kuvvetlenmi tir. Böyle bir 
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ortamda dövize yönelik potansiyel TL kayna ı-
nı artırmak çok anlamlı görünmemektedir.

 Bu anlamda bu günkü ko ullarda maliye politi-
kasının harcamaları artırmasının çarpan etkisi-
nin çok daha büyük olaca ı ve krizin dört-be
çeyrek kadar sürece inin beklendi i bir ortam-
da harcamaların ekonomi üzerindeki etkilerinin 
gecikmeli olarak çıkmasının kar ı bir argüman 
olarak ileri sürülemeyece i söylenebilir. Ancak 
kriz ko ullarında hangi harcama unsurunun 
çarpan etkisinin daha büyük oldu unun öngö-
rülmesi kolay olmadı ı için harcama unsurları-
nın çe itlendirilmesi gereklidir.

 Harcama unsurlarının çe itlendirilmesi ba ka
bir açıdan da önemli bir gerekliliktir. Çünkü 
bütçe gelirleri itibarıyla içinde bulunan kon-
jonktürden do rudan do ruya etkilenmektedir. 
2009’da büyüme oranının sıfıra yakın gerçek-
le ece i konusundaki tahminler dikkate alın-
dı ında bütçe gelirleri hedeflerin altında kala-
caktır, bütçenin harcama tarafı ise harcamaların
kompozisyonu itibarıyla son derece katı bir gö-
rünüm arz etmektedir. Yani bazı harcama un-
surlarının (iç ve dı  borç faiz ödemeleri ba ta
olmak üzere) azaltılması mümkün de ildir. Bu 
anlamda hangi harcamaların kısılaca ı hangi 
harcamaların artırılaca ı son derece önemlidir. 
Harcama unsurlarının çe itlendirilmesi ve bu 
çe itlendirme yapılırken “hangi harcama un-
surunun kısa dönemde geni letici etkisi daha 
büyük olur?” sorusunun sa lıklı biçimde sorul-
ması son derece önemlidir.

 2009 bütçesinin varsayımları bütçe yılının ba -
langıcı itibarıyla gerçekçili ini kaybetmi tir. Bü-
yüme oranının yüzde 4, dolar kurunun 1,41 TL, 
ihracatın 149 milyar dolar, ithalatın 232,5 mil-
yar dolar olaca ı ve iç borçlanmalarda kamunun 
faiz oranı riski ve döviz kuru riskinden kaçına-
ca ı varsayımlarına dayanan 2009 bütçesi daha 
dönem ba ında inandırıcılı ını kaybetmi tir.
Dolayısıyla maliye politikasının en önemli un-
suru olan bütçe itibarıyla maliye politikasının
ba langıç güvenilirli i (kredibilitesi) son derece 
dü üktür.

 Bütçenin ba langıç güvenilirli i bu kadar dü-
ükken, yani bütçe açı ının GSMH’ye oranının

yüzde 1,4 olarak gerçekle mesinin ula ılabilir
bir hedef olarak görülmedi i bir ortamda, politi-
ka uygulayıcının fiilen planladı ı bütçe açı ının
daha yüksek oldu u tartı masız bir gerçektir. Bu 

açıdan bakıldı ında, “Politika uygulayıcı hangi 
alanlarda daha fazla bütçe açı ı öngörmekte-
dir?” sorusu son derece önemlidir. Yani politika 
uygulayıcının kendisinin de bu bütçeye inan-
madı ını, bu bütçenin daha fazla açık verece ini
bildi ini varsaydı ımızda soru udur: “Politika 
uygulayıcı bütçe açı ının hangi kalemler aracı-
lı ı ile olu masını öngörmektedir?” Bu soruya 
farklı açılardan cevap vermek mümkündür. An-
cak ülkemizde bir seçim atmosferi ya anaca ı
dü ünüldü ünde yerel yönetim harcamaları ile 
ilgili yapı özellikle dikkat edilmesi gereken bir 
nokta olarak kar ımıza çıkmaktadır.

Yerel Yönetim Bütçe Dengesi (milyon TL)

  Gerçekle me
 Öngörü Tahmini Gerçekle me

2006 +299 +445 -1.015

2007 +423 +91 -3.848

2008 -256 -3.028

2009 +594

 2006, 2007 ve 2008 rakamlarından hareketle 
kabaca politika uygulayıcının 2009 için 3 mil-
yar dolar civarında bir yerel yönetim bütçe açı ı
öngördü ü söylenebilir. Acaba kamunun 3 mil-
yar dolarlık bütçe açı ını yerel yönetim harca-
maları aracılı ı ile vermesi maliye politikasın-
dan beklenen geni letici etkilerin sa lanmasına
iyi biçimde hizmet edebilir mi? Bize göre hayır.
Çünkü yerel yönetimler kömür, gıda gibi ayni 
yardımlar yapmaktadır.

 Bu tür yardımlar ülkemizde uzun bir süreden 
beri yapılmakta ve bu haliyle hane halklarının
cari geliri sürekli gelirini a makta ve bu durum 
fiilen süreklilik arz etmektedir. Böyle bir ortam-
da, ekonomik birimler sürekli gelirine göre de-
il cari gelirine göre hareket etmeyi kazanılmı

bir hak olarak görmeye ba lamaktadır. Oysaki 
ekonominin ba ka kesimlerinde insanlar bugün 
sürekli gelirlerini kaybetmekte ya da sürekli 
gelirlerini kaybetme riskini ta ımaktadır. Dola-
yısıyla kamu harcamalarının hedefi ekonomik 
birimlerin cari gelirlerinin sürekli gelirlerinden 
daha fazla olmasını sa lamak de il sürekli ge-
lirlerin devamlılı ını sa lamak olmalıdır. Bu 
anlamda her eyden önce, çalı anların sürekli 
gelirlerinin korunmasına hizmet edecek biçim-
de, planlanan bütçe açı ının do rudan üretim 
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ve istihdam ba lantısı olan alanlara yöneltilmesi 
sa lanmalıdır.

 Bu çerçevede kredi mekanizmasının i lemesi;
günümüz ko ullarında bankaların uyguladık-
ları miktar kısıtlarının a ılabilmesi ya da azal-
tılabilmesi açısından kamu kesiminin krediler 
için kefil olmasını sa layacak bir sistemin aci-
len tasarlanması ve kamunun planlanan bütçe 
açı ını bu kanaldan vermesi son derece önem-
lidir. Çünkü bankalara olan borçlarını düzenli 
olarak ödeyebilen firmalar bile kriz ko ullarının
etkisiyle verdikleri teminatın de erinin dü mesi
nedeniyle sorunlar ya amakta; bankalar ya yeni 
teminatlar verilmesini istemekte ya da teminat 
dı ı kalan krediyi kesmekte; yani verdikleri kre-
di miktarını azaltmaktadır. Bu davranı  biçimi 
banka açısından do rudur. Çünkü kriz ko ulla-
rında bankaların teminat de erlerini gözden ge-
çirmeleri kendi maksimizasyon ko ulları açısın-
dan son derece do rudur. Ancak bu durumda 
firmalar kesiminin elde edebildi i kredi hacmi 
dü mektedir.

 Burada temel sorun sadece bankaların verdi i
kredi hacmindeki dü ü ün birincil etkisi de il-
dir. Bu durumu sa lıklı biçimde örneklendire-
bilmek için reel sektördeki firmaların normal 
ko ullarda bile bankalardan kredi elde etme 
olanakları açısından aynı imkanlara sahip olma-
dıkları özellikle vurgulanmalıdır. Yani firmalar 
kesimi “bankalardan kredi alma imkanı olan 
firmalar” ve “bankalardan kredi alma imkanı
olmayan firmalar” olarak iki kısma ayrılabilir.
Bu açıdan bakıldı ında bu iki tür firma ara-
sındaki ticari kredilendirme ili kisi göz önüne 
alındı ında bankaların verdi i kredi miktarın-
daki azalmanın ekonomide yarattı ı çarpan 
etkisi çok daha büyük olmaktadır. Bir benzet-
meyle söylemek istersek dolarizasyon olgusu 
nedeniyle Merkez Bankası’nın N HA  ÖDÜNÇ 
VEREN ROLÜNÜ açıkça oynamakta zorlandı ı
günümüz ko ullarında kamu kesimi do rudan
do ruya üretici firmalara yönelik olarak N HA
KEF L rolünü oynamalıdır.

 Bu rolü oynayabilmesi için bir kredi garanti 
mekanizması hayata geçirilmelidir. Yani kredi 
mekanizmasının canlı tutulması kredinin sade-
ce birincil etkileri açısından de il firmalar ara-
sı kredilendirme olarak i leyen ikincil etkileri 
(çarpan etkisi) açısından önemli görülmelidir. 
Ki bu ikincil etkilerin ortaya çıktı ı alanda kü-

çük ölçekli firmalar egemendir ve bu firmaların
istihdam yaratma gücü son derece yüksektir. 
Ba taki vurgularımız çerçevesinde tekrar edecek 
olursak kamunun planladı ı bütçe açı ı do ru-
dan do ruya üretimle ba lantısı olan alanlarda 
ortaya çıkarılmalıdır.

ST HDAM Ç N TALEP 
YARATILMASI

 Kamu harcamalarının do rudan üretimle ba -
lantısının yaygın biçimde kurulabilmesi açısın-
dan di er bir kanal kamu kesiminin do rudan
do ruya yatırım harcaması yapmasıdır. Kamu 
kesimi harcamaları do ası gere i ticarete konu 
olmayan malları üreten sektörlere yönelmekte-
dir. Uzun dönem açısından bir handikap olarak 
görülse de kamu yatırımları aracılı ı ticarete 
konu olmayan sektörlerin beslenmesi son derece 
önemlidir. Çünkü ticarete konu olmayan malla-
rı üreten sektörlerin üretimi ticarete konu olan 
malları üreten sektörlerden farklı olarak iç ta-
leple sınırlıdır. Buna kar ın, ticarete konu olma-
yan malları üreten sektörlerin istihdam yaratma 
gücü ticarete konu olan malları üreten sektörle-
rin istihdam yaratma gücünden daha fazladır.

 Bu açıdan bakıldı ında kamu yatırımları için en 
iyi aday konut sektörüdür. Burada ana fikir u-
dur: Konut sektörü ileri ba lantı etkisi sıfır olan 
ancak geri ba lantı etkisi çok yüksek olan bir 
sektördür. Yani kısa dönemde yurt içinde talep 
yaratma yetene i sektörel ba lantıları nedeniyle 
çok güçlüdür. u sorulabilir: Kredi mekaniz-
masının tıkandı ı, ortalama insanların mevcut 
kredi borçlarını ödeyemedi i bu ortamda kamu 
kesiminin TOK  aracılı ı ile yapaca ı evler kime 
satılacaktır? Önemli olan bu konutların yapıl-
ma sürecinde ekonomiye talebin yaratılmasıdır.
Kamu kesimi, harcamalarını öncelikle bu e-
kilde konut sektörü aracılı ı ile devreye soktu-
unda, bu harcamalar derhal istihdam ve gelir 

yaratmaya ba layacaktır.

 Bir yandan bu harcamalar devreye sokulurken 
bir yandan da özellikle hizmet sektöründen ba -
lamak üzere istihdamdaki vergi ve sigorta yükü-
nü firmalar açısından öteleyecek bir mekaniz-
manın olu turulması ve IMF anla ması ile elde 
edilmesi beklenen kaynakları firmalara yönelik 
kredi haline getirecek bir mekanizmanın ön-
celikle hizmetler sektörü için tasarlanması ge-
rekmektedir. Buradaki vurgumuzu tekrarlaya-
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lım: H ZMETLER SEKTÖRÜNÜN ST HDAM
YARATMA GÜCÜ, SANAY  SEKTÖRÜNÜN 
ST HDAM YARATAMA GÜCÜNDEN DAHA 

FAZLADIR.

 Döviz yaratma yetene i neredeyse sıfır olan 
hizmetler sektöründe kısa dönemde ödenmesi 
gereken döviz borcunun oranı dü ük de ildir.
Ancak hizmetler sektörü öncelikli olarak ele 
alınırken bir nokta özellikle önem ta ımaktadır.
Hizmetler sektörü üretiminin önemli bir kısmı
sanayi sektörü üretimine ba lı olarak ekillen-
mektedir. Hizmetler sektöründeki üretim ve is-
tihdam, sanayi sektöründeki üretim ve istihdam 
korunmadan gözetilemez. Bu anlamda hizmet-
ler sektörüne yönelik olarak kurgulanacak bir 
harcama planı sanayi sektörünü de içine alacak 
biçimde tasarlanmalıdır.

  Planlanan bütçe açı ı bu ekilde do rudan üre-
tim ve istihdamla ilgili alanlara yönelirken ül-
kemizde i sizli in konjonktürel nedenlerinden 
daha çok yapısal nedenlerinin ön plana çıktı-
ı, Türkiye ekonomisi 2002-2006 döneminde 

yüksek büyüme oranlarına ula tı ında bile i -
sizli in yüzde 9’dan daha dü ük bir düzeye dü-
ürülemedi i göz ardı edilmemelidir. Ba ka bi-

çimde söylenirse kriz ko ullarında i sizli i belli 
düzeyde sabit tutmaya çalı an bu maliye poli-
tikası yakla ımı uzun dönem açısından sa lıklı
sonuçlar veremez. Çünkü Türkiye ekonomisin-
de yapısal nedenlerle “do al i sizlik oranı“ yük-
selmektedir. Bu ise i gücü piyasasının yapısını
de i tirmeye yönelik reel önlemlerin devreye 
sokulmasını gerektirmektedir.

 Dı  talebi artırmaya yönelik olarak esas itiba-
rıyla mikro reformların tasarlanması gerekmek-
tedir. Yatırım ortamını iyile tirici, verimlili i
artırıcı önlemleri, irketlerin gündemine getir-
mek gerekmektedir. u anda dı  talebi uyarıcı
en önemli mekanizma döviz kuru mekanizma-
sıdır. Buna ek olarak Avrupa Birli i dı ı pazarlar 
için alternatif yakla ımlar gerçekle tirilmelidir.
Örne in Rusya ve ran ile olan ticaretimiz ba ta
olmak üzere bu ülkelerle aramızdaki gümrük 
vergileri, ticaretin yapılaca ı para birimi gibi 
hususlarda alternatif yakla ımlar gerçekle tiri-
lebilir.

NE YAPMALI
 Bu çerçevede ele alındı ında uygulamaya ko-

nulan politikaların bütünselli i ve politika uy-

gulamaları ile yapılan açıklamaların “gürültü
etkisi” yaratmaması son derece önemlidir. Yani 
politika uygulayıcının verdi i mesajların çeli -
kili olmaması ve ekonomik birimlere net biçim-
de ula ması gerekmektedir. Kriz ko ullarında
hükümet kanadından yapılacak açıklamalarda
ilgili bakanların (ve gerekti inde ilgili bürokrat-
ların) mutlaka bir araya gelerek gerekçeli açık-
lama yapması sa lanmalıdır.

 UZUN VADEL  POL T KA D ZAYNININ ANA 
SAÇ AYA I: Türkiye ekonomisine, döviz açı-
ından daha fazla döviz giri i olması sisteminin 

net döviz üretme potansiyeli ile ilgili aksaklıkla-
rı gizlemektedir. Bu nedenle Türkiye ekonomi-
sinin sermaye hareketlerinin sınırlanmasına yö-
nelik olarak piyasa mekanizmasının ana fikriyle 
uyumlu bir takım önlemleri tartı ma gündemi-
ne getirmesi gerekmektedir. Dı  kaynak bulma 
sorunlarının oldu u ko ullarda kısa dönemde 
ele tiriye açık olan bu uygulama Türkiye eko-
nomisinin uzun dönemde potansiyel büyüme 
oranını artırmaya yönelik politikaların temel 
saç ayaklarından birisi durumundadır.

 Tablo-1’den izlenebilece i gibi, Ocak 2003’den 
itibaren toplam döviz giri inin döviz açı ına
oranı son derece yüksek gerçekle mi tir. Ve sis-
tem bu döviz bollu una o kadar çok alı mı tır
ki, Nisan 2008’den itibaren ülkemize döviz 
açı ı kadar döviz giri i olması sistemde sorun 
yaratan bir olgu olarak algılanmaktadır.

 TDK Sözlü üne Göre Krizin Kelime Anlamla-
rından bir tanesi de “bir eye duyulan ani ve 
a ırı istek” tir.

“Ani Ve A ırı ste imiz” sisteme ara pompalan-
ması de il kısa dönemde istihdamın korunması,
uzun dönemde ise istihdam imkanlarını artıran bir 
üretim yapısı yaratılmasıdır.
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sizlik Sigortası Kanunu 
25.08.1999 tarihinde kabul edilerek 
o zamana kadar tasarrufu te vik adı
altında i çi ve i verenden kesilen 
paralar i sizlik sigortası primine dö-
nü türülerek i sizlik sigortası fonu 
olu turulmu tur.

sizlik sigortası, bir i  ya da i
yerinde çalı ırken, çalı ma istek, 
yetenek, sa lık ve yeterlili inde ol-
masına kar ın tamamen kendi istek 
ve kusuru dı ında i ini kaybeden 

çalı anlara bir yandan yeni bir i
bulunmasına gayret edilirken di er
yandan bunların i siz kalmaları ne-
deni ile u radıkları gelir kaybını kıs-
men de olsa kar ılayarak, kendisinin 
ve ailesinin zor duruma dü mesini
önlemek amacı ile belli süre ve öl-
çüde ödemeyi kapsayan, sigortacılık
tekni i ile faaliyet gösteren, Devlet 
tarafından kurulmu , zorunlu bir si-
gorta koludur.

Ça ımızın modern devletlerinde 
vatanda ların en önemli hakların-
dan biri de sosyal güvenlik hakkı-
dır. Sosyal güvenlik hakkı, de i en
toplum yapısı ve sosyal ili kiler a ı
içerisinde gittikçe geli en ve önem 
kazanan kavramların ba ında gel-
mektedir.

Günümüzde istihdam sorunu, 
tüm ülkelerde en önemli sorunlar-
dan biri olmaya devam etmektedir. 
Bir ülkede üretimde bulunamayan-
ların sayısındaki artı , sadece çalı-
anların üzerindeki yükü artırmakla

kalmamakta, aynı zamanda pek çok 
ekonomik ve sosyal sorunu da bera-
berinde getirmektedir.

sizli i toplum ve birey açısın-
dan olmak üzere iki biçimde tanım-
lamak mümkündür. Toplum açısın-
dan i sizlik, üretken kaynakların
kullanılmaması anlamını ta ır. Birey 
açısından ise, çalı ma istek ve yete-
ne i bulunmasına ve çalı maya hazır
durumda olmasına ra men, ki inin
çalı ma imkânı bulamamasıdır. Bu-
nun sonucu ise, i ten do an gelirin 

Hamit T RYAK
Türkiye  Kurumu Ba müfetti i
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kesilmi  olmasıdır. Ülkemizde ise 
hızlı nüfus artı ı, köyden kente göç 
ile sanayi ve hizmetler sektörünün 
yeterince geli memesi gibi neden-
lerle, temelde yapısal bir i sizlik
sorunu vardır. Üretim sürecindeki 
de i ikliklere ba lı olarak ortaya çı-
kan gizli i sizlik ve eksik istihdamın
yanında çalı ırken çe itli nedenlerle 
i ini yitirenlerin sayısı da giderek 
artmaktadır.

Bu nedenle ülkeler, i sizli in se-
beplerini gidermek amacıyla ekono-
minin istihdam kapasitesini geni le-
tici, tasarrufu, yatırımları ve üretim 
teknolojilerini geli tirici, i gücü
piyasasına dönük etkin önlemlere 
yönelik uzun vadeli politikalar ile 
i sizli in sonuçlarını giderici, geçi-
ci gelir kayıplarını ya da azalı larını
tazmin edici, yeni i  bulununcaya ya 
da yeniden istihdam imkânı verecek 
olan e itim tamamlanıncaya kadar 
gelir kayıplarını kar ılayarak gelir 
devamlılı ı sa layacak politikaları
uygulamak zorundadırlar.

Ekonomik büyümenin yanı sıra
sosyal geli menin sa lanması ve 
gelirin topluma adil ve dengeli bir 

biçimde yaygınla tırılması “Sosyal 
Devlet” anlayı ının bir gere idir.
Nitekim Anayasamızın “Çalı ma
Hakkı ve Ödevi” ba lı ını ta ıyan 49 
uncu maddesinde “Devlet i sizli i
önlemeye elveri li ekonomik bir or-
tam yaratmak için gerekli tedbirleri 
alır” denilmektedir. Gelir güvencesi 
hem çalı ma hakkının bir uzantısı
olmakta, hem de sosyal güvenli in
yaygınla masını sa lamaktadır.

Sonuç olarak; çalı anlara i siz
kaldıkları dönemde gelir güvence-
si getiren, i verenlere de teknolojik 
de i melere ba lı yapısal bazı de-
i iklikleri gerçekle tirme imkânı

sa layan i sizlik sigortasının çalı ma
ya amımıza getirilmesi hem sosyal 
devlet ilkesinin, hem de ça da  ve 
demokratik dünya ile bütünle me
hedefimizin bir gere i olarak dü ü-
nülmektedir.1

Yasama organının yukarıda be-
lirtilen gerekçelerle kurdu u i sizlik
sigortası fonunun 10 yıllık dönemde 
ula tı ı büyüklü ü ve yine yasama 
organınca çıkarılan yasalarla kü-
çültülmesi makalemizin konusunu 
olu turmaktadır.

sizlik Sigortası Fonunun Yıllara
Göre Büyümesi

1999 yılında yasası kabul edilip 
01.06.2000 tarihinden itibaren uy-
gulanmaya ba layan i sizlik sigor-
tası ve ödemelerin yapılaca ı fonun 
2008 sonuna kadar ula tı ı büyük-
lü ü, konsolide devlet bütçesinin 
gerçekle en gelir ve gider rakamla-
rıyla yanyana sütunlarda göstermek 
istedi imizde ilginç sayısal veriler ve 
e ilimlere ula ılmaktadır.

Tablo 1’de görüldü ü gibi i sizlik
sigortası fonunda 2000 yılı sonunda 
362.127.000 TL var iken dokuz yıl-
lık birikimin ardından büyüklü ü
38.256.993.000 TL’ye ula mı tır. Bu 
sayısal de er zaman içinde bütçenin 
gider/gelir büyüklü ü artı ından çok 
daha fazla olmu tur. sizlik Sigorta-
sı Fonu ilk yıldan itibaren çevrilerek 
büyüyen kartopu gibi ilk yıllar büt-
çenin yüzde 1’i, 4’ü, 8’i iken sonraki 
yıllarda bütçenin yüzde 20 sini olu -
turacak büyüklü e ula mı tır. Dev-
let bütçe gelir ve gider büyüklükleri 
zaman içinde istikrar gösterirken 
fon varlı ı zaman içinde artma e i-
liminde olmu tur.

Tablo: 1 Türkiye Bütçesi ve Fon Mevcudu*
(1000 TL)

2000 46.705.028 33.440.143 362.1272 1,08 0,77 56

2001 80.579.065 51.542.970 2.207.558 4,28 2,73 53,2

2002 115.682.350 75.592.324 4.979.089 6,58 4,30 59

2003 140.454.842 100.250.427 8.928.984 8,90 6,35 28,5

2004 141.020.860 110.720.859 13.302.295 12,01 9,43 11,2

2005 159.165.000 152.712.000 18.003.411 11,78 11,31 9,8

2006 175.304.000 171.309.000 23.683.009 13,82 13,50 7,8

2007 204.068.000 190.360.000 30.641.836 16,09 15,01 7,2

2008 225.967.000 208.898.000 38.256.993 18,31 16,93 12

* Maliye Bakanlı ı verilerinden ve i sizlik sigortası bültenlerinden yararlanılarak hazırlanmı tır.

Bütçe Büyüklükleri
(Gerçekle en)

sizlik Sigortası
Fonu

(Aralık Sonu

Fon/Bütçe
Yeniden

De erleme
Oranı (%)Yıllar Gider Gelir Gider Gelir
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sizlik Sigortası Fonu ile gider 
bütçesinin yıllar içindeki büyüklük-
lerinin sayısal de erleri bu dokuz 
yıllık süreç içinde artı  e ilimine
göre de erlendirildi inde fon (di er
her eyin e it oldu unu varsaydı ı-
mızda) 2049 yılında devletin gider 
bütçesiyle e le ecek hatta yüzde 
1,59 oranında daha büyük olacak-
tır.3 Aynı hesaplamayı bütçe gelirleri 

yönünden de yaptı ımızda ise 2048 
Yılında yani 39 yıl sonra i sizlik si-
gortası fonunun devlet bütçe gelir-
leriyle e de er bir büyüklü e ula-
aca ını öngörmekteyiz. Kısaca fon 

bu haliyle gelecekte de büyümeye 
devam edecek ve yakla ık 40 yıl son-
ra tüm Türkiye’nin bir yıllık tüm ih-
tiyaçları ve yatırımı için öngörülüp 
harcanan bir büyüklü e ula acaktır.

Sayısal de erlerin ve fon büyüme 
e iliminin daha net görülebilmesi 
için sabit sayılarla de i im ve geli imi 
ifade etmek için 2000 Yılından itiba-
ren devlet bütçe gider ve gelirlerinde 
görülen de i imlerle fon mevcudun-
daki de i imleri daha rahat görebil-
mek için yeniden de erleme oranları
esas alınarak ve 2000 yılındaki bü-
yüklükleri 100 kabul ederek yaptı ı-

Tablo: 2 Sabit Fiyatlarla (Yeniden De erleme Oranı) Bütçe ve Fon Büyüklükleri

 Bütçe Büyüklü ü sizlik Sigortası Fonu
 (Gerçekle en) (Aralık Sonu)

   kinci Altı
Yıllar Gider Gelir Aylık Dönem Tüm Yıl

2000 100 100 100 100

2001 111 99 391 195

2002 104 95 575 288

2003 79 79 649 324

2004 62 68 752 376

2005 63 84 916 458

2006 63 86 1097 548

2007 68 89 1317 658

2008 70 91 1533 767

Tablo: 3 Sabit Fiyatlarla (Yıllık Enfl asyon Rakamlarıyla) Bütçe ve Fon Büyüklükleri

 Bütçe Büyüklü ü sizlik Sigortası Fonu
 (Gerçekle en) (Aralık Sonu)

   kinci Altı
Yıllar Gider Gelir Aylık Dönem Tüm Yıl

2000 100 100 100 100

2001 154 138 545 272

2002 117 107 652 326

2003 109 109 893 447

2004 96 105 1168 584

2005 95 128 1389 695

2006 102 140 1781 891

2007 107 139 2067 1034

2008 112 144 2437 1219
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mız hesaplamaya4 göre yıllar içindeki 
de i im Tablo:2’de gösterilmi tir.

Tablo bütçe ve fon rakamları-
nın yeniden de erleme oranına göre 
2000 yılı 100 esas alınarak hazırlan-
mı , Tablo:1’de yer alan sayısal de-
erler dikkate alınarak hesaplamalar 

yapılmı tır.

Tablo: 2’de görüldü ü gibi yeni-
den de erleme oranları esas alınarak
sabit fiyatlarla dokuz yıllık dönemde 
bütçe gelir ve gider büyüklüklerinin 
2000 Yılına nazaran küçüldü ünü,
daha fazla gelir elde edilirken daha 
az harcama yapıldı ını buna kar ın
i sizlik sigortası fonunun sürekli bir 
ekilde büyüyüp 2000 yılına göre 

8-15 kat artan bir hacme ula tı ını
söyleyebiliriz.

Yeniden de erleme oranlarının
yıllık enflasyon (tüfe) rakamlarına
göre daha yüksek olması kar ısında
yukarıda yapılan hesaplama enflas-
yon oranlarına göre sabitlenerek aynı
de erler Tablo:3’de gösterilmi tir.

Tablo:3’de de görüldü ü üze-
re gerçekle en devlet bütçe gelir ve 
gider büyüklükleri dokuz yıllık za-
man diliminde artma e ilimi içinde 
olmu , gelirler giderlere nazaran 
çok daha fazla artmı tır. Farklı bir 
ifadeyle devletimiz elde etti i gelir-
lere göre geçmi  dokuz yıllık süreç-
te daha az harcama yapmı tır. Buna 
kar ın i sizlik sigortası fonunda biri-
ken paralar bu dönemde yakla ık 12 
ila 245 kat artmı tır. Fon 2001 yılın-
da bir önceki yıla göre 4,5 kat, 2002 
yılında 0,70 oranında büyümü ken
sonraki yıllarda büyümesi ortalama 
0,20 civarında olmu , bu e ilim az 
çok istikrar kazanmı tır.

Her iki hesaplamanın ortaya 
koydu u bir gerçek fon büyüklü ü
düzenli olarak artmaya devam eder-
ken devletin eskiye nazaran daha az 
gider yaptı ı ama daha fazla gelir 
topladı ıdır.

sizlik sigortası fonu zaman 
içinde bu ekilde reel olarak büyür-

ken fonun kendi içindeki gelir ve gi-
der rakamlarına, fon büyüklü ünün
nasıl de erlendirildi ine ili kin reel 
de erlere de bakılmadı ında büyü-
menin de fonun dönü ümü de rahat 
anla ılmayacaktır.

Tablodan da görülece i üzere 
Ücret Garanti Fonu dahil sizlik Si-
gortası toplam fon varlı ı 38 Milyar 
TL.’yi a mı tır. Fon gelir kalemleri 
içinde en büyük kısmı yakla ık 24 
Milyar lira ile faiz geliri olu turmak-
ta, bunu i çi i veren primleri yakla-
ık 13 Milyar lira ile izlemektedir. 

Fonun en büyük gideri ise i sizlere
i sizlik ödene i olarak ödenen yakla-
ık 2 Milyar liralık ödemeyi, 1,5 Mil-

yarlık i sizlik sigortası fonu giderleri 
izlemektedir. Yukarıdaki tablodan 
da anla ılaca ı üzere 2008 yılı sonu 
itibarıyla i sizlere fonun yalnızca
yüzde 5’i nakit olarak ödenmi tir.

sizlik sigortası fonunda biriken 
paraların dokuz yıllık süreçte yatı-
rım araçlarında de erlendirilmesin-

Tablo: 4 sizlik Sigortası Fonu Gelir ve Giderleri*

(1000 TL)

Gelir ve Giderler 30 Kasım 2008 tibarıyla Aralık /2008 31.12.2008 itibarıyla

çi i veren primleri 12.884.508 274.182 13.158.691

Gecikme zammı  297.395 3.719. 301.115

Hazine payı  4.365.117 91.394 4.456.511

dari para cezaları  11.744 167 11.911

Faiz geliri 23.371.435 519.627 23.891.062

adeler  26.733 2.718 29.452

Toplam gelir  40.956.934 891.810 41.848.744

sizlik sigortası giderleri6 1.564.803 26.467 1.591.270

sizlere ödenen ödenekler  1.828.703 66.657 1.895.361

Ücret garanti fonu gideri  9.614 35 9.650

Ücret garanti fonu  92.371 - 95.470

sizlik sigortası fonu  37.461.442 - 38.256.993

TOPLAM FON VARLI I  37.553.813 - 38.352.463

Kısa çalı . ödene i ödemesi 97 59 156

* sizlik sigortası bültenlerinden derlenen rakamlarla tablo olu turulmu tur.
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den elde edilen gelir artı ları oran 
olarak o yıla ait enflasyon ve yeni-
den de erleme rakamlarıyla birlikte 
Tablo:5’de gösterilmi tir.

Tablo:5’den de görülece i üzere 
fon de erleri, uygun yatırım araçla-
rında yıllar içinde de erlendirildi-
inde aynı dönemdeki fiyat artı la-

rından daha fazla getiri elde edilecek 
ekilde kullanılmı tır. Her yıl ger-

çekle tirilen bu reel gelir artı ı fo-
nun olması gerekenden daha büyük 
bir de ere ula masını sa lamı tır.

sizlik Sigortası Fonu 1999 yı-
lında olu turulurken biraz fazla 
tedbirli davranılarak fon kaynak-
larının kısa sürede bitmemesi için 
gelirlerin yüksek, olası giderlerin 
ise (i sizlik ödeneklerinin) az olma-
sı amaçlanmı , ancak zaman içinde 
ilkelerde yenilenme yapılmadı ı için 
çalı ırken i siz kalanların sorunları-
nı hafifletmekten ziyade ciddi kay-
nakların toplandı ı kumbara haline 
dönü mü tür.

sizlik Sigortası Fonunu
Etkileyen Yasal De i iklikler

1999 yılında 4447 sayılı yasa ile 
kabul edilen sizlik Sigortası Kanu-
nu 01.06.2000 tarihinden itibaren 

yürürlü e girmi tir. sizlik Sigorta-
sı Kanunu bugüne kadar dokuz ayrı
kanunla de i tirilmi , hemen hepsi 
fon büyüklü ünü azaltıcı düzenle-
meler getirmi tir. De i iklikleri ta-
rih sırasıyla inceleyecek olursak:

1- 12.12.2001 tarihinde 4726 
kanun numarası ile kabul edilen 
2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun7

61 inci maddesinin (f) bendi ile -
sizlik Sigortası Kanununun 49 uncu 
maddesi de i tirilmi tir. De i iklik-
le, i sizlik sigortası primi, sigortalı-
nın 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 
78 inci maddelerinde belirtilen pri-
me esas aylık brüt kazançlarından,
yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 i veren ve 
yüzde 1 devlet payı olarak alınma-
ya ba lanmı tır. Yasanın bu maddesi 
01.01.2002 tarihinden itibaren uy-
gulanmı tır.

De i iklikten önce aynı miktar 
üzerinden yüzde 2 sigortalı, yüzde 3 
i veren ve yüzde 2 devlet payı olmak 
üzere her bir sigortalı için toplam 
yüzde 7 oranında prim ödenmesi 
gerekmekteydi.

Bu yasayla fon gelirleri her bir 
i çi için brüt kazanç üzerinden yüz-
de 7 iken yüzde 4’e dü mü tür. Prim 

gelirleri yüzde 45 oranında, i sizlik
sigortası fon gelirleri ise8 yakla ık
binde 71 oranında azalmı tır.

Bütçe Kanunu ile getirilen bu 
de i iklik yalnızca bir yıl uygulana-
ca ından ertesi yıl bütçe kanununa 
benzer madde konulmu tur.

2- 31.03.2003 tarihinde 4833 ka-
nun numarası ile kabul edilen 2003 
Mali Yılı Bütçe Kanununun9 51 inci 
maddesinin (e) bendi ile 49 uncu 
madde de i tirilmi , önceki yıl büt-
çe kanunuyla getirilen düzenleme-
nin 2003 yılında da geçerli oldu u
belirtilmi tir.

3- 05.07.2003 tarih ve 4857 sa-
yılı  Kanununda10 da fon büyük-
lü ünün azalmasına neden olan dü-
zenlemeler mevcuttur.  yasasının
33 üncü maddesi i verenin ödeme 
aczine dü mesi ba lı ını ta ımakta
olup i sizlik sigortası kapsamında
“ücret garanti fonu”nun olu turul-
du u belirtilmektedir. Yine aynı
Kanunun 65 inci maddesinde kısa
çalı ma ve kısa çalı ma ödene i ile 
ilgili düzenlemelerde de finansma-
nın i sizlik sigortasından yapılaca ı
ifade edilmi tir.

Sonradan bu düzenlemeler içeri-
i aynen korunarak  Kanunundan 

çıkarılarak sizlik Sigortası Kanu-
nuna eklenmi tir.

Ücret Garanti Fonu kapsamında
2008 yılı sonuna kadar 9.650.032 
TL ödenmi  olup fonun varlı ı
95.470.484 TL’dir.

Kısa çalı ma ödene i adı altında
i sizlik sigortası fonundan yapılan
ödemeler toplamı ise yine 2008 sonu 
itibarıyla 156.020 TL’dir.

Ücret Garanti Fonu ile Kısa 
Çalı ma Ödene i adı altında 2008 
sonu itibarıyla i sizlik sigortası fo-
nundan ayrılan kaynak toplamı
105.276.536 TL olup yasayla ge-
tirilen bu düzenlemeler nedeniyle 
toplam fon varlı ı (105.276.536./ 
38.256.993.000= 0,0028) onbinde 
28’i kadar azalmı tır.

Tablo: 5 Fon Varlı ının Yıllar çinde De erlendirilmesi*

Yıllar Fon Tüfe Yeniden de erleme

2000 (Temmuz-aralık dönemi)  23,3 11,9 56

2001 107,3 88,6 53,2

2002 68,8 30,8 59

2003 49,6 13,9 28,5

2004 29,3 13,8 11,2

2005 21,3 2,6 9,8

2006 17,9 11,5 7,8

2007 16,4 5,9 7,2

2008 17,1 8,1 12

* sizlik sigortası bültenlerinden ve Türkiye statistik Kurumu verilerinden yararlanılarak tablo
   olu turulmu tur.
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4- Di er bir kanun ise 4904 sa-
yılı Türkiye i  Kurumunun Kurulu
Kanunudur.11 Bu kanunun çe itli
maddelerinde i sizlik sigortasına atıf
yapılmı sa da yapılan düzenleme-
ler bu konudaki görevlerin kurulan 
Türkiye  Kurumu tarafından yerine 
getirilece ini içermekte, fon kaynak-
larında herhangi bir azalı a neden 
olacak maddeler bulunmamaktadır.

5- 24.12.2003 tarihinde 5027 
kanun numarası ile kabul edilen 
2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun12

49 uncu maddesinin (e) bendi ile 
49 uncu madde tekrar de i tirilerek
daha önceki dönemlerde getirilen 
düzenlemelerin 2004 yılında da uy-
gulanmasına devam edilmi tir. An-
cak Anayasa Mahkemesinin13 “bütçe 
yasalarına yürürlükte olan yasaların
bütçe yılı için uygulanmaması veya 
farklı uygulanmasını öngören kural-
lar konulamaz. 49 inci madde, uygu-
lamama veya farklı uygulama biçimi 
öngörme yoluyla, madde ba lı ı al-
tında sayılmı  olan yasa kurallarını
2004 yılı için de i tirici bir nitelik 
ta ımaktadır” gerekçesiyle iptal edil-
mi tir.

6- 17.09.2004 tarihinde 5234 Sa-
yılı Bazı Kanun ve Kanun Hükminde 
Kararnamelerde De i iklik Yapılma-
sına Dair Kanun”un14 19 uncu mad-
desi ile daha önce bütçe kanunlarıy-
la getirilen sigortalının prime esas 
aylık brüt kazançlarından, yüzde 1 
sigortalı yüzde 2 i veren ve yüzde 
1 devlet payı olarak alınaca ına ili -
kin düzenlemeyle sizlik Sigortası
Kanununun 49 uncu maddesinin 
birinci fıkrası tekrar de i tirilmi tir.
Bu de i ikli in toplam fon mevcu-
dunu ne kadar azalttı ı daha önce 
belirtilmi ti.

7- 5754 sayı ile kabul edilen 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa lık
Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
De i iklik Yapılmasına Dair Kanu-
nun15 38 (e) bendiyle i sizlik ödene-
i ve kısa çalı ma ödene i alanların

genel sa lık sigortalısı sayılaca ı be-
lirtilmi tir. Kanunla genel sa lık si-
gortası kapsamında i sizlik sigortası
fonundan yararlananların statüsü 
yeniden düzenlenmi tir. Kanunun, 
yalnızca i sizlik sigortası/bu fondan 
yararlananları dikkate almayıp genel 
olması nedeniyle fona ek maliyet ge-
tirip getirmedi i hususu de erlendi-
rilmemi tir.

5754 sayılı kanunun 90 ıncı
maddesi16 ile i sizlik sigortası gelir-
lerinden hiçbir vergi, resim ve harç 
kesintisi yapılmayaca ı düzenle-
mesi getirilmi , gerek bu maddenin 
gerekse de di er maddelerin fonun 
gelir yapısını etkilemeyen düzenle-
meler içerdi i görülmü tür.

8- 15.05.2008 tarih ve 5763 sayılı
 Kanunu ve Bazı Kanunlarda De i-

iklik Yapılması Hakkında Kanun17

birden fazla maddesiyle i sizlik si-
gortası fonunun giderlerini artırıcı
maddeler içermektedir.

Amaç Ba lı ındaki De i iklik

5763 sayılı Yasanın 13 üncü 
maddesi ile 4447 sayılı sizlik Si-
gortası Kanununun 46 ıncı maddesi-
nin birinci fıkrası, “i sizlik sigortası-
nın amacı; i sizlik sigortasına ili kin
kuralları ve uygulama esaslarını dü-
zenlemek ve bu Kanunda öngörülen 
hizmetlerin verilmesini sa lamaktır”
eklinde düzenlenmi tir. Kaldırılan

ifade ise “i sizlik sigortasının amacı;
i sizlik sigortasına ili kin kuralları
ve uygulama esaslarını düzenlemek 
ve sigortalılara i siz kalmaları halin-
de, bu Kanunda öngörülen ödeme 
ve hizmetlerin yerine getirilmesini 
sa lamaktır” eklindeydi. Eski dü-
zenlemeden farkı “sigortalılara i siz
kalmaları halinde” ifadesinin çıka-
rılmasıdır. Salt bu de i iklikle yak-
la ım ortaya çıkmakta sizlik Sigor-
tası Kanununun hedef kitle olarak 
tanımladı ı “sigortalı olup i siz ka-
lanların” artık dikkate alınan kesim 
olmadı ı, bu kesimin yanında di er
i sizlere de devlete de ödemede bu-

lunmak için var oldu u, böylesi bir 
dönü üm geçirdi i, görülmektedir.

Kuruma Kayıtlı sizlere Yapılacak
Harcamalar

14 üncü madde ile “Ayrıca, si-
gortalı i sizler ile Kuruma kayıtlı di-
er i sizlere; i  bulma, danı manlık

hizmetleri, mesleki e itim, i gücü
uyum ve toplum yararına çalı ma
hizmetleri verilir ve i gücü piyasası
ara tırma ve planlama çalı maları
yapılır. Bu kapsamda yapılacak gi-
derler sizlik Sigortası Fonundan 
kar ılanır. Bu giderlerin yıllık mik-
tarı, i sizlik sigortası primi olarak 
bir önceki yıl içinde Fona aktarılan
Devlet payının yüzde otuzunu geçe-
mez. Bu oranı yüzde elliye kadar çı-
karmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Ancak, i sizlik ödene inden yarar-
lanmakta olanlara yönelik hizmetler 
için bu sınırlama dikkate alınmaz.
Bu fıkraya ili kin esas ve usuller yö-
netmelikle belirlenir” hükmü Kanu-
nun 48 inci maddesine eklenmi tir.

Kurum kayıtlı i sizlere i  bul-
ma, danı manlık, mesleki e itim,
i gücü uyum ve toplum yararına
çalı ma hizmetlerini bütçe olanakla-
rıyla sınırlı bir ekilde vermekteydi. 
Hizmetlerden yararlananlar ödenek 
alan sigortalı i sizler oldu unda
ise herhangi bir sınırlama olmak-
sızın giderler fondan kar ılanırdı.
Yeni düzenlemeye göre bir önceki 
yıl devlet payı olarak fona aktarılan
miktarın yüzde 30 ile ilgili sınırlama
getirilmi , ödenek alan sigortalılar
için böyle bir sınırlamanın olmadı ı
belirtilmi tir. Bu miktarın büyüklü-
ünü 2008 verilerine göre yakla ık

olarak hesaplamak istersek18 onbin-
de 28 kadar oldu unu görebiliriz.

sizlik Ödene inin Artırılması

Yasanın 15 inci maddesinde ilk 
kez ödenek alan sigortalıların lehine 
olan bir düzenleme vardır. 4447 sa-
yılı Yasanın 50 inci maddesinde “ilk 
i sizlik ödene i ödemesi ödene e
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hak kazanılan tarihi izleyen ayın so-
nunda yapılır” ifadesi de i tirilerek
en geç izleyen ayın sonuna kadar ya-
pılabilece i, artlar uygun ise daha 
erken bir tarihte de ödenebilece i
yasal ortam sa lanmı , Kurum içi 
düzenlemelerde de müracaat edilen 
ayın sonunda ödenmesi konusunda 
çaba gösterilmesi hususu belirtil-
mi tir.

Aynı maddede “Günlük i sizlik
ödene i, sigortalının son dört aylık
prime esas kazançları dikkate alı-
narak hesaplanan günlük ortalama 
brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu 
ekilde hesaplanan i sizlik ödene i

miktarı, 4857 sayılı  Kanununun 
39 uncu maddesine göre onaltı ya-
ından büyük i çiler için uygulanan 

aylık asgari ücretin brüt tutarının
yüzde seksenini geçemez” ifadeleri-
ne yer verilmi , önceki düzenlemede 
net yüzde 50-yüzde 100 oranları ye-
rine, brüt yüzde 40-yüzde 80 oranla-
rı 50 inci maddeye girmi tir.

Bu de i ikli in ödenek alan i -
sizlere ne kadar fazla ödeme getire-
ce ini örnekle açıklayalım:

Asgari Ücret (brüt) 666,00

SSK primi yüzde 14 93,24

sizlik Sigortası Fon
kesintisi yüzde 1 6,66

Gelir vergisi yüzde15 34,97

Damga Vergisi binde 6 4,00

Kesintiler Toplamı 138,87

Net asgari Ücret 527,13

Önceki düzenlemeye göre 
263,56 TL ile 527,13 TL arasında
i sizlik ödene i ödenirken yeni dü-
zenlemeyle bu alt-üst sınırlar 266,40 
TL ile 532,80 TL arasında olmu tur.

sizlik ödene i alanlara ödenen 
miktar yakla ık yüzde 11 oranında
artırılmı tır. Bu artı ın fon yapısına
etkisini hesapladı ımızda19 yüzbin-
de 17 kadardır.

Güneydo u Anadolu Projesine 
Aktarılan/Aktarılacak Miktarlar

16 ncı madde fon mevcudunu 
etkilemedi inden, 17 inci ve 18 inci 
maddelerle getirilen yenilikler  Ka-
nununda daha önce düzenlenip fona 
etkileri de erlendirildi inden, yazı
konumuza dahil edilmemi tir.

19 uncu maddenin (a) fıkrasıyla
fonun 1.300.000.000 TL’lik kısmının
hazineye aktarılaca ı belirtilmi tir.
Yasada bu büyük miktarın sigortalı
i sizler ya da di er i sizler için de il
fonla hiçbir alakası olmayan Güney-
do u Anadolu Projesi kapsamındaki
yatırımlar amacıyla kullanılaca ı ifa-
de edilmi tir.

1.300.000.000 TL. i sizlik sigor-
tası fonundan Haziran/2008 de hazi-
ne hesaplarına aktarılmı tır. sizlik
sigortası fonundan sigortalı i sizle-
re yapılan ödemelere baktı ımızda
Mart 2002 tarihinden Kasım/2007
tarihine kadar 942.810 ki i i sizlik
ödene i almaya hak kazanmı , bu 
ki ilere toplam 1.311.649.847 TL 
ödemede bulunulmu tur.20 Kısaca
fonun ilk çıkı ından itibaren yarar-
lanan 942 bin ki iye ödenen tutar 
(- ki bu miktarlar 68 aylık ödeme 
dönemini kapsamaktadır) tek bir se-
ferde amaç dı ında kullanılmak üze-
re fondan alınmı tır. Alınan miktar 
toplam fon varlı ını21 binde 33 ora-
nında azaltmı tır.

19 uncu maddenin (b) bendiyle 
2009-2012 yıllarında yani dört yıl
boyunca fon tarafından tahsil edile-
cek nema gelirlerinden dörtte biri-
nin de Güneydo u Anadolu Projesi 
kapsamındaki yatırımlara öncelik 
vermek suretiyle kullanılaca ı, bu 
miktarların hazineye tahsil edildi i
ayı izleyen ayın 15’ine kadar aktarı-
laca ı, düzenlenmi tir.

Hazineye bu kapsamda ne kadar 
aktarma yapılaca ını hesaplamak 
istersek her ay de i mekle birlikte 
ortalama 520.000.000TL faiz geli-
ri elde edildi ini varsaydı ımıza22

i sizlik sigortası fonunun yüzde 16 
azalmasına neden olacaktır.

19 uncu maddenin (c) fıkrasında
“aktarılacak kaynakla gerçekle ti-
rilecek yatırımlardan elde edilecek 
getiriler ile varlık satı larından elde 
edilecek gelirlerin Yüksek Planlama 
Kurulunca belirlenecek oranı, kulla-
nılan kaynak tutarını a mamak kay-
dıyla Fona aktarılır.” düzenlemesi 
yer almaktadır. Yasada alınan mik-
tarların ne zaman, ne ekilde, hangi 
faiz oranıyla geri ödenece ine ili kin
net ifadeler yer almadı ı için ileride 
yapılacak ödemelerin fondaki kayıp-
ları telafi edici özellikten çok uzak 
kalaca ı dü ünülmektedir.

Kadın ve Genç Erkeklerin 
stihdamını Te vik çin Yapılacak

Giderler

20 inci madde ile 18 ya ından
büyük kadınlarla 18 ya ından büyük 
29 ya ından küçük genç erkeklerin 
istihdamına te vik getirilerek i ye-
rinin son bir yıl içindeki ortalama 
i çi sayısını gelecek bir yıllık dönem 
içinde fazlala tıracak ekilde yeni 
i e alım olursa ( i e alınan ki ilerin
i yerinin son altı aylık i çisi olma-
ması gerekir) bu i çilerin i veren
sigorta primlerinin i sizlik sigortası
fonundan 5 yıllık süre ile kademeli 
olarak kar ılanaca ı belirtilmi tir.
Konu hakkında sa lıklı veriler elde 
edilemedi inden bir de erlendirme
yapılamamı tır.

9- 31.07.2008 tarihli ve 5797 Sa-
yılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa lık
Sigortası Kanunu le Bazı Kanunlar-
da De i iklik Yapılması Hakkında
Kanunun 9 uncu maddesiyle genç 
erkeklerin ve kadınların istihdamı-
nın te vikiyle ilgili düzenlemeye 
506 kanunun geçici 20 inci maddesi 
kapsamındaki sandıkların statüleri-
ne tabi personeli için de uygulana-
ca ı ifadesi eklenmi tir. Yukarıda da 
belirtildi i gibi konu hakkında sa -
lıklı veriler elde edilemedi inden bir 
de erlendirme yapılamamı tır.
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Yukarıda belirtilen dokuz ayrı

kanundan fon mevcudunu azaltıcı
ve hesaplanabilir veriler elde edilen 
düzenlemelerin nasıl bir etki yarat-
tı ı oran olarak Tablo: 6’da gösteril-
mi tir.

Tablo:6’da da görülece i üzere 
çıkarılan yasalar fon varlı ını azalta-
cak içerikte olmu , son dönemlerde 
çıkarılan yasaların fona olumsuz et-
kisi daha büyük boyutlara ula mı ,
fonun asıl hedef kitlesi olması ge-
reken i sizlik ödene i alan i sizler
için yapılan iyile tirme (5763/15) 
azalmadaki en az miktar olarak kal-
mı tır.

Sonuç

sizlik Sigortası Fonu 1999 Yı-
lında olu turulurken aktüerya he-
saplamalarında fon kaynaklarının
kısa sürede tükenmemesi amacıyla
gelirleri yüksek, giderlerin ise az 
ve ciddi artlara ba lanması nede-
niyle gerekli birikimleri yapabilmi ,
ancak ilk zamanlardaki ödene in
ödenmesiyle ilgili artlardaki a ırlık

zaman içinde de i tirilemedi inden
kendi halinde büyüyen dev haline 
gelmi tir. Çalı ırken i siz kalan, i -
sizlik sigortası fonuna az-çok i sizlik
sigortası primi ödemesine ra men
gerekli artlara sahip olmayanla-
ra ödeme yapılmadı ı gibi, ödenek 
alanlara da az süre ve miktarda kay-
nak aktarıldı ı için fonun i sizlere
pek de faydalı olamadı ını söyleye-
biliriz. Ancak fon gittikçe büyüyen 
hacmiyle hem hükümetlerin hem de 
sıkıntı içinde olan i verenlerin, es-
nafın her zaman ilgisini çekmi , var 
olan sıkıntıları giderici sonsuz ve sa-
hipsiz bir kaynak olarak algılanmaya
ba lanmı tır. Sınırlı kaynaklarla so-
runlarını çözmeye çalı an ülkemizin 
bu birikimi amacına uygun olmak 
ko uluyla sigortalı i sizlere dönük 
yeni yakla ımlarla kullanmasını te-
menni ediyoruz.

Notlar

  1 sizlik sigortası kanunu genel gerekçesi.

  2 sizlik sigortası fonu için kesintilerin 
01.06.2000 tarihinden itibaren ba ladı ı
ve ilk prim aktarmanın Temmuz/2000’den 
itibaren oldu u dikkate alınmalı, tabloda 

yer alan rakamın yılın ikinci yarısına ait 
bir toplam oldu u unutulmamalıdır.

  3 Excel programı yardımıyla ilk dokuz yıl-
daki artı  e ilimlerindeki de erler üzerin-
den seri tamamlanarak 100 de erine 2049 
yılına kar ılık gelen satırda görülmü tür.
2000 Yılına ait i sizlik sigortasındaki mev-
cudu tüm yıla göre de hesapladı ımızda
yani temmuzdan aralık ayında kadar olan 
birikime göre 12 ayda olabilecek büyük-
lük esas alınarak yeniden hesaplama yap-
tı ımıza aynı de erlere ula ma süresinin 
sadece bir yıl uzadı ı hesaplanmı tır.

  4 Yeniden de erleme oranı, enflasyon oranı
esas alınarak bütçe gelir, gider büyüklük-
leriyle fon büyüklü ünü sabit fiyatlarla 
hesaplamak için 2000 yılındaki verileri 
100 sayısı ile gösterdikten sonra 2000 yı-
lındaki rakam kar ıla tırılaca ı yıla kadar 
olan enflasyon/yeniden de erleme oranına
göre artırılmı , 2000 yılındaki rakam 100 
ise artırılan rakam (o yıla ait rakam) kaç-
tır hesaplaması yapılarak bulunan sayılar
tabloda gösterilmi tir.

  5 2000 yılının Haziran (Haziran primleri 
SSK tarafından sonraki ayın 15’ınde Kuru-
ma aktardı ından) ayından itibaren i siz-
lik sigortası fonuna para akı ı oldu undan
için baz alınan yıla ait toplam rakamı iki 
katı olarak esas almak de erlendirmeyi
daha sa lıklı yapaca ı için yapılan hesap-
lama sonucunda 2000 yılına ait fon top-
lamını 724.254.000 TL olarak esas aldı ı-
mızda reel büyüme rakamı yakla ık yüzde 
800 çıkmaktadır.

Tablo: 6 Kanunların Fona Oran ve Miktar Olarak Etkileri*

Kanun Numarası  Fona Etkisi (Oran Olarak) Fondaki Azalma (Miktar olarak)

4726/61 %3408 1.303.798.321

4833/51 Hesaplandı.

4857/33,65 %0.134 51.417.399

4904 -

5027 Hesaplandı.

5234 Hesaplandı.

5754/38 Genel uygulama.

5754/90 -

5763/14 %0.0112 4.284.783

5763/15 %0.0081 3.121.771

5763/19 (a) %0.33 1.300.000.000

5763/19 (b)  %16 6.121.118.880

TOPLAM 8.783.741.154

* Bir yasadaki etki 4 yıl boyunca sürece i için tabloda di er etkilenmeler de 4 yıl üzerinden hesaplanmı tır.



87

  6 4447 sayılı Kanunun 48. maddesi gere i,
i sizlik ödene i, hastalık ve analık sigor-
tası prim ödemeleri, sigortalı i sizler ile 
Kuruma kayıtlı di er i sizlere; i  bulma, 
danı manlık hizmetleri, mesleki e itim,
i gücü uyum ve toplum yararına çalı ma
hizmetleri ile i gücü piyasası ara tırma ve 
planlama çalı malarına ait giderler, i siz-
lik sigortası hizmetlerinin yerine getiri-
lebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı
üzerine KUR tarafından yapılan gider-
ler, 4447 sayılı Kanunun ek 1. maddesi 
gere i Ücret Garanti Fonuna ayrılan pay, 
4447 sayılı Kanunun geçici 6. maddesi ge-
re ince, Güneydo u Anadolu Projesi kap-
samındaki yatırımlara aktarılan miktarlar 
ile 4447 sayılı kanunun geçici 7. maddesi 
gere ince, 18 ya ından büyük ve 29 ya ın-
dan küçük olanlar ile ya artı aranmaksı-
zın 18 ya ından büyük kadınların prime 
esas kazanç alt sınırı üzerinden hesapla-
nan sigorta primine ait i veren hisseleri 
giderlerinden olu maktadır.

  7 22.12.2001 tarihli ve 24618 Mükerrer sa-
yılı Resmi Gazete.

  8 ( ( 2 7 4 . 1 8 2 + 9 1 . 3 9 4 ) x 7 / 4 ) -
274.182=274.182 TL.’lik gelirde eksilme-
ye, 38.256.993 TL’lik fon büyüklü ünün
her ay % 0.71 oranında azalmasına neden 
olmu tur.

  9 31.03.2003 tarihli ve 25065 Mükerrer sa-
yılı Resmi Gazete.

10 10.06.2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmi 
Gazete.

11 05.07.2003 tarihli ve 25159 sayılı Resmi 
Gazete.

12 28.12.2003 tarihli ve 25330 Mükerrer sa-
yılı Resmi Gazete.

13 19.07.2006 tarihli ve 26233 sayılı Res-
mi Gazetede Yayınlanan E. 2004/12, K. 
2005/35 sayılı Kararı.

14 21.09.2004 tarihli ve 25590 sayılı Resmi 
Gazete.

15 17.04.2008 tarihli ve 26870 sayılı Resmi 
Gazete.

16 Bu yasa görü ülürken muhalefet millet-
vekilleri sizlik Sigortası Kanununun 49. 
maddesine ek bir önerge vererek i sizlik
sigortası gelirlerinin vergiye tabi olma-
masını oylattırdıkları esnada iktidar mil-
letvekillerinin kuliste olmaları nedeniyle 
önerge kabul edilerek yasa metni içinde 
yer almı tır. Yabancıların bono ve tahvil 
faizi gelirlerinden alınan yüzde 15 vergi 
sıfıra indirildi inden fon gelirlerinden de 
faiz alınmasın isteniyordu. Ancak sizlik
Sigortası Kanununun 50 inci maddesi as-
gari ücretin net tutarını a mayan i sizlik
ödene inin, herhangi bir vergi kesintisine 
tabi tutulmayaca ını düzenliyordu. Kısa-
ca maddede fon gelirlerinin vergiye tabi 
olmayaca ı ifade edilmedi inden bu yeni 
düzenleme yeni bir durum yaratmıyor, fon 
gelirleri eskisi gibi stopaja tabi oluyordu.

17 26.05.2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi 
Gazete.

18 ((Aralık 2008 hazine payı 91.394.000 x 
12 / 10 = 109.672.800 )/ 38.256.993.000 
=0,0028).

19 Aralık/2008 ayında i sizlere ödenen 
(66.657.000x0,11)/ 38.256.993.000 = 
0,00017.

20 kur bülteni...

21 (1.300.000.000/ 38.256.993.000 = 0.033).

22 (520.000.000 x 48 ay x ¼ = 6.240.000.000) 

ödenecek olan toplam nema miktarı. Bu 

toplam da fon varlı ının (6.240.000.000 

/ 38.256.993.000 = 0.16) %16 azalmasına

neden olacaktır.



Giri 1

Ba bakan Recep Tayyip Erdo-
an, 3 Aralık 2003’te, TÜRK- ’in 

19. Ola an Genel Kurulu’nun açı-
lı ında yaptı ı konu mada, sendi-
kalara, “Gelin özel sektörde örgüt-
lenin” ça rısında bulunmu  ve “Biz 
nasıl her yere dal budak salıyorsak, 
sendikalar da böyle örgütlenmeli” 
demi ti. Ba bakan Erdo an’ın bu 
sözleri sarf etmesinden bu yana 5 
yıl, AKP hükümetinin iktidara gel-
mesinden bu yana ise 6 yıl geçti. 
Ancak, daha önce de oldu u gibi, 
sendikaların özel sektörde örgütlen-
mesi engellenmeye devam ediyor. 
Özel sektörde sendikal örgütlenme 
“ate ten gömlek” olma niteli ini ko-
ruyor.

Bu raporda, Türkiye’de sendi-
kal örgütlenme dünü ve bugünü ile 
de erlendirilmekte, özel sektörde 
sendikal örgütlenmenin önündeki 
engeller masaya yatırılmakta, mev-
cut durum incelenmekte ve özellikle 
özel sektör limancılı ı alanında sen-
dikal örgütlülü ün ya adı ı sorunlar 
mercek altına alınmaktadır. Gerçek 
sendikala ma oranlarına ili kin bir 
dizi verinin sunuldu u, i verenlerin
özel sektörde örgütlenmeyi engelle-
mek için ba vurdukları yöntemler ve 
özel sektörde sendikala ma nedeniy-
le i ten atılan i çilere ili kin verilerin 
de ele alındı ı raporda, ya anan so-
runların a ılması için somut öneriler 
de gündeme getirilmektedir.

Türkiye’de Sendikal Örgütlenme 
ve Özel Sektörde Sendikal 
Örgütlenmeye li kin Genel Bir 
Bakı : Türkiye’de Çalı anların
Sendikala ma Oranı

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askeri 
darbesinden bu yana sendikal ör-

gütlülük giderek küçülmektedir. 12 
Eylül darbesi ve darbenin ardından
iktidara yerle en askeri yönetim, 
sendikal faaliyetleri yasaklamı  ve 
1980 öncesinde giderek güçlenen 
sendikal örgütlülü ü zayıflatmı tır.
Bunun yanı sıra darbenin ardından
de i tirilen yasal düzenlemeler ve 
fiili uygulamalar aracılı ıyla, sendi-
kal örgütlülü ün yeniden güçlen-
mesine olanak vermeyen bir zemin 
hazırlanmı tır. 24 Ocak kararları ve 
1980’den bu yana adım adım uygu-
lamaya konulan neoliberal politika-
lar, sendikala maya bir darbe daha 
vurmu tur.

Sendikal örgütlenmeye ili kin
en önemli verilerden biri, sendika-
la ma oranıdır. Ancak ne yazık ki, 
Türkiye’de sendikala maya ili kin is-
tatistikler sa lıklı bir biçimde tutula-
mamı tır. Öte yandan sendikala ma
oranlarının hesaplanması için bilim-
sel, uluslararası standartlara uygun 
ve ortak bir yöntem kullanılmadı ı

Onur BAKIR
Deniz AKDO AN
Liman-  Sendikası Uzmanları
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için, farklı devlet kurumlarının açık-
ladı ı istatistikler bile birbirini tut-
mamaktadır. Devlet kurumları, i çi
ve i veren sendikaları, ILO ve çe itli
uluslararası kurulu ların açıkladı-
ı veriler birbiri ile örtü memekte,

dahası veriler arasında ciddi farklar 
bulunmaktadır.

Örne in bir i çinin birden fazla 
sendikaya üye olabildi i 1970’lerde-
ki bazı istatistiklere göre, sendikalı
i çi sayısı, sigortalı i çi sayısı geç-
mi , hatta sendikalı i çi sayısı si-
gortalı i çi sayısının 2,5 katına ula -
mı tır. 1995 yılında ise Türkiye 

veren Sendikaları Konfederasyo-
nu sendikala ma oranını yüzde 16, 
ILO yüzde 33,7, Çalı ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı ı ise yüzde 68,3 
olarak açıklamı tır . 2000’li yıllara
gelindi inde de durum de i me-
mi tir. 2003 yılında Devlet statistik
Enstitüsü’nün yaptı ı “Hanehalkı
Bütçe Anketi”ne göre sendikala ma
oranı yüzde 10,2’dir . Aynı yıl için 
Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ı sendikala ma oranını yüzde 57,98 

(Ocak) ve yüzde 57,62 (Temmuz) 
olarak açıklamı tır .

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlı ı’nın verilerine göre, 2009 
Ocak ayı itibariyle Türkiye’de top-
lam i çi sayısı 5 milyon 434 bin 433, 
sendikalı i çi sayısı 3 milyon 205 bin 
662, sendikala ma oranı ise yüzde 
58,98’tir . Bu istatistik gerçe i yan-
sıtmamaktadır. Çalı ma Bakanlı ı,
i çi sayısını hesaplarken SSK’ya ka-
yıtlı i çileri dikkate almakta, kayıt
dı ı çalı an i çileri yok saymaktadır.
Birçok ara tırmaya göre Türkiye’de 
ücretli çalı an sayısı 10-13 milyon 
arasındadır. Yani Çalı ma Bakanlı ı,
istatisti i hazırlarken, Türkiye’deki 
i çilerin yüzde 50’sinden fazlasını
dikkate almamı tır. Sendikalı i çi
sayısı da gerçe i yansıtmamaktadır.
Türkiye’deki gerçek sendikalı i çi
sayısının çok daha dü ük oldu u,
hem i çi ve i veren sendikaları hem 
de devlet kurumları tarafından bi-
linmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de 

sendikala ma oranı Çalı ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlı ı’nın açıkladı-
ı oranın çok daha altındadır.

Örne in Aziz Çelik ve Kuvvet 
Lordo lu’nun, ILO normlarını esas 
alarak, toplu i  sözle meleri kapsa-
mındaki i çi sayısından hareketle 
yaptı ı ve 1988-2004 yıllarını kap-
sayan çalı manın ortaya koydu u
veriler Türkiye’de sendikala ma
oranının hızla dü tü ünü ortaya 
koymaktadır . Çelik ve Lordo lu,
hesaplamayı yaparken; ILO norm-
larına göre sendikala abilir nüfusu, 
yani toplam ücret, maa  ve yevmi-
yeli nüfusu (D E-TÜ K’in verileri) 
ve toplusözle me kapsamındaki i çi
sayısını (ÇSGB’nın verileri) esas al-
maktadır. Bu kapsama Türkiye’deki 
tüm ücretliler dâhildir.

Yürürlükteki yasalara göre kamu 
görevlilerinin sendikalara üye olma 
hakkı olma hakkı vardır, ayrıca
kamu görevlilerinin uluslararası
sözle meler uyarınca toplusözle me
ve grev hakkı da bulunmaktadır.
Anayasa’nın 90. maddesinde yapılan
de i iklik ile uluslar arası sözle me-
ler kanun hükmünde sayılmı  ve iç 
hukukla çatı ma durumunda ulus-
lar arası anla maların esas alınaca ı
belirtilmi tir. Ancak kamu çalı an-

larının toplusözle me ve grev hak-
kını kullanması; “yasal düzenleme 
yapılması gerekti i” önü sürülerek 
fiilen engellenmektedir. Yürürlükte 
olan toplu görü me sistemi ise ILO 
normlarına aykırıdır; zira toplu gö-
rü melerde hükümet kesin ve tek 
söz sahibi olan taraftır, toplu gö-
rü meler toplu sözle me niteli inde
de ildir ve çalı anların grev hakkı
bulunmamaktadır. Bu nedenle ILO 
normları esas alındı ı takdirde, 
sendikalı kamu personelinin sendi-
kala ma oranı hesaplamasına dâhil 
edilmemesi gerekmektedir. Bu ça-
lı mada da toplusözle me haklarını
kullanmaları engellenen kamu çalı-
anları, sendikala ma oranı hesapla-

masına dâhil edilmemi tir .

Türkiye statistik Kurumu ve 
Çalı ma Bakanlı ı verilerini esas ala-
rak, Çelik ve Lordo lu’nun kullan-
dı ı yöntemi kullanarak 2005-2007 
yıllarındaki sendikala ma durumu 
da hesaplandı ında kar ımıza öyle
bir tablo çıkmaktadır (1988 ve 1995 
yılları kar ıla tırma için sunulmu -
tur):

Bu tabloda ILO normlarına göre 
sendikala ma hakkı olan toplam 
nüfus esas alınmı ; yani kamu-özel 
sektör, kayıtlı-kayıtsız ayrımı yapıl-

Tablo-1: Ücretlilerin Sendikala ma Oranı

 T S çilerin
 Kapsamındaki Toplam Sendikala ma
Yıl çi Sayısı Ücretli Oranı (%)

1988  1.591.360  7.170.000  22,2

1995  1.144.989  8.471.000  13,5

2002  1.007.305  10.625.000  9,5

2003  957.418  10.707.000  8,9

2004  919.364  11.344.000  8,1

2005  933.537  12.360.000  7,6

2006  902.247  12.999.000  7,0

2007  831.335  13.573.000  6,1

Kaynak: TÜ K ve ÇSGB verilerinden yararlanılarak hesaplanmı tır.
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maksızın, ücret, maa  ya da yevmiye 
kar ılı ı çalı an herkes kapsama dâ-
hil edilmi tir.

Türkiye’de ücretlilerin sendi-
kala ma oranı 1988’de yüzde 22,2 
iken, 1995’te yüzde 13,5’e dü mü -
tür. 1990’lar boyunca süren dü me
e ilimi, 2000’lerde de devam etmi -
tir. Bu oran 2002’de yüzde 9,5’e, 
2003’de yüzde 8,9’a, 2004’te yüzde 
8,1’e, 2005’te yüzde 7,6’ya, 2006’da 
yüzde 7’ye, 2007’de yüzde 6,1’e dü -
mü tür. 2002-2007 yılları arasında
T S kapsamındaki i çi sayısı 175 bin 
970 ki i dü mü , tüm ücretlilerin 
sendikala ma oranı yüzde 9,5’den 
yüzde 6,1’e gerilemi tir.

Daha önce de belirtildi i üzere 
Çalı ma Bakanlı ı i çilerin sendika-
la ma oranını hesaplarken, yalnız-
ca SSK’ya kayıtlı olan i çileri esas 
almaktadır. Yalnızca SSK’ya kayıtlı
i çiler esas alındı ında da sendika-
la ma oranının dü tü ü görülmek-
tedir.

SSK’lı (kayıtlı) i çilerin sendi-
kala ma oranı 1988 yılında yüzde 
45,7 iken, bu oran 1995 yılı itibariy-
le yüzde 29,3’e dü mü tür. Bu oran 
2002’de yüzde 22, 2003’de yüzde 20, 
2004’de yüzde 18,3, 2005’de yüzde 

18,5, 2006’da yüzde 17,5, 2007’de 
ise yüzde 15,7 olarak gerçekle mi -
tir. SSK’lı i çilerin sendikala ma ora-
nı 2002-2007 yılları arasında yüzde 
22’den yüzde 15,7’ye dü mü tür.

Yalnızca özel sektörde çalı an
i çiler kapsama alındı ında da sen-
dikala ma oranının dü tü ü görül-
mektedir. ster kayıtlı ister kayıtsız
olsun, özel sektörde çalı an tüm üc-
retlilerin sayısı hızla artarken, sendi-
kala ma oranı giderek gerilemi tir:

Özel sektörde çalı an i çilerin
sendikala ma oranı 1995 yılında
yüzde 7,8 iken, bu oran 2002’de 
yüzde 5,6’ya, 2003’te yüzde 5,1’e, 
2004’te yüzde 4,7’ye, 2005’te yüzde 
4,6’ya, 2006’da yüzde 4’e, 2007’de 
yüzde 3,4’e dü mü tür. Özel sek-
tördeki sendikalı i çi sayısı 2002’de 
415 bin 972 iken, bu rakam 2007’de 
361 bin 430’a dü mü , özel sektörde 
sendikala ma oranı aynı dönemde 
yüzde 5,6’dan, yüzde 3,4’e gerile-
mi tir.

Sonuç itibariyle hangi yöntem 
kullanılırsa kullanılsın, sendikala -
ma oranında hem rakamsal hem de 
oransal olarak kayda de er bir dü ü
ya andı ı görülmektedir. Ücretli sa-
yısı artarken, sendikalı ücretli sayısı
dü mü tür.

2) Sendikala ma oranı neden dü-
üyor? Özel sektörde örgütlenmek 

neden zor?

çilerin sendikala ma oranın-
da ya anan dü ü ün temel nedeni 
neoliberal politikalardır. Neoliberal 
politikalar çerçevesinde ya ama ge-
çirilen esnek çalı ma uygulamaları,
ta eronla tırma ve üretim zincirle-
rinin parçalanması süreci, i çilerin
sendikala malarının önünde ciddi 
bir engel te kil etmektedir. Ayrıca

Tablo-2: SSK’lı (Kayıtlı) çilerin Sendikala ma Oranı

 T S
 Kapsamındaki Toplam SSK’lı Sendikala ma
Yıl çi Sayısı çi Sayısı Oranı (%)

1988  1.591.360  3.483.212  45,7

1995  1.144.989  3.905.118  29,3

2002  1.007.305  4.572.841  22,0

2003  957.418  4.781.958  20,0

2004  919.364  5.022.584  18,3

2005  933.537  5.022.584  18,5

2006  902.247  5.154.948  17,5

2007  831.335  5.292.796  15,7

Kaynak: ÇSGB verilerinden yararlanılarak hesaplanmı tır.

Tablo-3: Özel Sektörde Çalı anların Sendikala ma Oranı

 T S
 Kapsamındaki Toplam Özel Sendikala ma
Yıl çi Sayısı Sektör Çalı anı Oranı (%)

1995  437.788  5.584.000  7,8

2002  415.972  7.483.000  5,6

2003  392.881  7.675.000  5,1

2004  401.002  8.510.000  4,7

2005  424.457  9.305.000  4,6

2006  399.656  9.918.000  4

2007  361.430  10.572.284  3,4

Kaynak: ÇSGB ve TÜ K verilerinden yararlanılarak hesaplanmı tır.
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özelle tirme uygulamaları, sendika-
la ma oranındaki dü ü ü daha da te-
tiklemi tir. TÜRK- , 1987 yılı itiba-
riyle 600 bin i çi adına kamu toplu 
i  sözle mesi gerçekle tirirken, bu 
rakam 2009 yılı itibariyle 315 bine 
dü mü tür. Bunun en önemli ne-
deni özelle tirmelerdir. Ayrıca IMF 
dayatmaları do rultusunda, kamuda 
resen emeklilik uygulaması ya ama
geçirilmi  ve emekli olan kamu i -
çilerinin en fazla yüzde 10’u kadar 
kamu i çisi alınmı tır. Özelle tir-
melerin yanı sıra bu uygulamalar da 
dü ü te rol oynamı tır.

Son 20 yılda, kamuda çalı an i -
çilerin sayısı azalırken, özel sektör-
de çalı an i çilerin sayısı artmı tır.
Ancak özel sektörde istihdam ge-
ni lerken, kayıt dı ı i çi çalı tırma
ve i  mevzuatına aykırı uygulamalar 
da hız kazanmı tır. Kayıt dı ı istih-
damda ya anan artı , özel sektörde 
sendikal örgütlenmenin önündeki 
en büyük engellerden biridir. Bir-
çok çalı mada Türkiye’de kayıt dı ı
istihdam oranının yüzde 45-50 dü-
zeyinde seyretti i belirtilmektedir. 
Özel sektörde kayıt dı ı çalı an mil-
yonlarca i çinin, birçok hakkı olma-
dı ı gibi sendikala ma hakkı yoktur. 
Sonuç itibariyle neredeyse özel sek-
törde çalı an her iki i çiden birinin 
sendikala ma hakkı ba tan yok edil-
mektedir.

Kayıtlı istihdam edilen i çile-
rin sendikala ma hakkının önünde 
de ciddi engeller bulunmaktadır.
Sendika üyeli i Anayasa’nın 51’inci 
maddesi ile güvence altına alınmı
bir haktır. Sendika üyeli i Anayasal 
bir hak olmakla birlikte, Türkiye’nin 
de onayladı ı uluslararası sözle me-
lerle de güvenceye alınmı tır. Ancak 
sendikalara ili kin mevcut mevzuat, 
sendikala mayı zorla tırdı ı gibi, i -
verenlerin ba vurdu u hukuk dı ı
ve endüstriyel ahlaka aykırı uygu-
lamalar özel sektörde sendikala -
manın önünde ciddi bir engel te kil
etmektedir. verenlerin hukuk dı ı
ve endüstriyel ahlaka aykırı, sendi-

kala mayı engellemeye yönelik uy-
gulamaları, bu uygulamalara yetkili 
merciler tarafından tabiri caizse göz 
yumulması, idari ve yargı süreçleri-
nin çok uzun sürmesi özel sektörde 
sendikala manın önündeki en bü-
yük engeldir.

verenlerin Sendikala mayı
Engellemek çin Ba vurdu u
Yöntemler

Özel sektörde i verenlerin sendi-
kala mayı engellemek için oldukça 
çe itli yöntemlere ba vurmaktadır.
Bu yöntemlerin ço unlu u hukuk 
ihlali, bir kısmı ise endüstriyel ah-
laka aykırı davranı lardır. Bu yön-
temlere ili kin a a ıda sunulan lis-
te, abartılı de ildir; listenin eksi i
vardır; fazlası yoktur. Listede yer 
alan yöntemlerin her biri en az bir 
i yerindeki örgütlenme sürecinde 
ya anmı tır:

çileri sendikalardan uzak 
tutmak için sendikaları ve 
sendikala mayı karalayan ide-
olojik söylemlere ba vurma.

 Akrabalık, hem erilik gibi 
geleneksel ili kileri kullana-
rak sendikala manın i verene
ihanet anlamına geldi ini öne 
sürerek, i çileri psikolojik ola-
rak baskı altında tutma.

 Sendikala ma durumunda 
i ten çıkarma ya da i yerini
kapatma tehdidiyle i çilerin
“i  güvencesi”ni baskı altında
tutma.

 Sendikala ma faaliyetini ön-
ceden haber alıp engellemek 
için i çiler arasında muhbirler 
olu turma ve i çiler arasında
güvensizlik yaratma.

çiler arasındaki siyasi görü ,
inanç, etnik köken ve benzeri 
ayrımları kı kırtarak i çileri
birbirine dü ürme ve i çilerin
ortak hareket etmesini engel-
leme.

çileri sendikala madan vaz-
geçirmek için i çilere maa
dı ı maddi yardım ve ödeme 
teklif etme.

çilere sendikaya üye olma-
maları durumunda yüksek 
maa  artı ı sa lanaca ını vaat 
etme ve/veya bu artı ı gerçek-
le tirme

e giri  sırasında -hukuksal 
olarak hiçbir geçerlili i ol-
mamasına ra men- i çilere
“sendikaya üye olmayaca ım”
yazılı ka ıt imzalatma ya da 
i çilerden senet alma.

 Kayıt dı ı istihdama ba vu-
rarak i çilerin sendikala ma
ihtimalini tamamen ortadan 
kaldırma.

 Sendikala maya öncülük eden 
i çileri i ten çıkarma.

 Sendikala maya öncülük eden 
i çileri “ödünç i  ili kisi” ile 
ba ka i yerlerine gönderme.

 Sendikala maya öncülük eden 
i çilere ve sendikacılara, fiili 
iddet uygulama, silah çekme 

ve adam kaçırma.

 Sendikaya üye olan i çileri tü-
müyle ya da kısmen i ten çı-
karma.

 Sendikalı i çileri i ten çıkar-
dıktan sonra yeni i çi alarak 
sendikanın yetkisini dü ür-
me.

 Sendikaya üye olan i çileri
“fazla mesaiye bırakmama”
ve i çilerin “ücretlerinde keyfi 
kesintiye gitme” yoluyla i çi-
lerin reel ücretlerini dü ürme
ve i çileri sendika üyeli inden
istifaya yöneltme.

yerine noter getirerek ya da 
i çileri i yeri servisleriyle no-
tere götürerek i çilerin sendi-
kadan istifa etmesini sa lama.

 Sendikaya üye olan i çileri
yıldırmak için i çinin görev 
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yerini de i tirme, i çiye daha 
zor i  verme ve i çiyi mesleki 
bilgisi ve yeterlili i dı ındaki
i leri yapmaya zorlama.

 Ta eronla tırmaya giderek 
sendikal örgütlülü ü da ıt-
ma.

çiler arasında suni ayrımlar
ve ücret farklılıkları yaratarak 
i çilerin birlikte hareket etme-
sini engelleme

 Ka ıt üzerinde i yerinin adı-
nı de i tirerek ya da i yerini
kapatıp yeni bir i yeri açarak 
sendikanın yetki almasını en-
gelleme.

çileri baskı, tehdit ve zor 
yöntemleriyle sendikadan isti-
faya zorlama.

 Bizzat i veren tarafından kur-
durulan sendikalara i çileri
üye yaparak, i çilerin sendika 
seçme özgürlü ünü engelle-
me.

çileri üye oldukları sendika-
dan, i verenlerle birlikte ha-
reket eden i veren güdümlü 
sendikalara geçirme yoluyla 
i çilerin sendika seçme özgür-
lü ünü engelleme.

 Sendikala ma sürecinde dire-
ni e geçen i çilerin direni ini
polis, jandarma aracılı ıyla
veya adam tutarak kırma.

 Kasıtlı olarak i kolu ve yetki 
itirazı yaparak sendikala ma
sürecini uzatma ve i çileri yıl-
dırmaya çalı ma.

 Ço unluk tespiti sırasında
hukuk dı ı uygulamalara ba -
vurma.

 Sendikala tı ı için i ten atılan
ve i e iade davasını kazanan 
i çilere i ba ı yaptırmama.

 Sendikala an kadın i çilere
kocaları ya da aileleri yoluyla 
sendikadan istifa etmeleri için 
baskı yapma.

 Mevcut toplumsal cinsiyet 
e itsizliklerini kullanarak, 
“kadının sendikayla i i olmaz” 
gibi söylemlerle, kadın i çileri
sendikadan uzak tutmaya ça-
lı ma.

 Hamile ya da çocuklu kadın i -
çileri, sendikadan istifa etme-
leri için zorla mesaiye bırak-
ma, çalı ma saatlerini uzatma.

 Sendikala an kadın i çilere fi-
ziksel veya sözlü cinsel taciz-
de bulunma.

 Özellikle organize sanayi böl-
geleri, sanayi siteleri ve serbest 
bölgelerde i verenlerin birlik-
te hareket etmesi ve sendika-
la an ya da sendikala maya
meyilli olan i çiler hakkında
“kara listeler” olu turarak bu 
i çilerin aynı bölgedeki farklı
i letmelerde i  bulmasını en-
gelleme.

 Sendika yöneticisi ya da i yeri
temsilcileri hakkında asılsız
suçlamalarda bulunma veya 
çe itli yollarla sendikacıların
gözaltına alınmasını ya da tu-
tuklanmasını sa lama.

 Özellikle yerel gazeteleri kul-
lanarak, basın aracılı ıyla
sendikala an i çiler ve sendi-
kalar arasında asılsız iddiaları
gündeme getirme ve kamuoyu 
nezrinde karalama kampanya-
sı yürütme.

 Sendikaya üye olan i çilerin
memur oldu unu iddia etme 
ve i çilerin i çi sendikalarına
üye olamayaca ını savunma.

 Sendikala ma sürecinin ya-
andı ı i yerlerinde, çalı ma

saatlerini uzatma, ücretleri 
geciktirme, molaları kısaltma,
molada verilen çayı kaldırma,
servisleri kaldırma, ö le ye-
me i çıkarmama.

çilerin gitti i camilerde, 
imamları devreye sokarak, 

sendikala mayı engellemek 
için vaaz verdirme ve telkinde 
bulundurma.

çilerin i yerinde kendi arala-
rında konu malarını yasakla-
ma.

 Sendikala ma sürecinde sen-
dikalı i çileri tek vardiyada 
toplayarak, sendikalı i çilerin
di er i çilerle temasa girmesi-
ni engelleme.

 Sendikala an i çileri, e leri ya 
da çocuklarına zarar verme ile 
tehdit etme.

 Toplu sözle me hükümlerini 
uygulamama, i çileri greve 
çıkmaya zorlayarak grev süre-
cinde i çileri zorla çalı tırma
ya da dı arıdan i çi getirme, 
i çilerin sendikal haklarını
kullanmalarını engelleme ve 
benzeri hukuk dı ı uygula-
malarla sendikayı i levsiz hale 
getirerek, sendikal örgütlülü-
ü da ıtma.

verenler, yukarıda yer verilen-
ler de dahil olmak üzere i çilerin
sendikala masını engellemek ya da 
sendikal örgütlülü ü yok etmek 
için çok çe itli yöntemlere ba vur-
maktadır. Bu yöntemlerden en sık
gerçekle tirileni, sendikala an i çi-
lerin hepsini ya da bir kısmını i ten
atmaktır. Daha iyi çalı ma ko ulları
ve daha iyi bir ya am için sendika-
la an i çileri i ten atan i verenler,
i çileri i sizli e ve yoksullu a sü-
rüklemekte, adeta i çilerin ya amını
çalmaktadır. TÜRK- ’in hazırladı ı
“Türkiye’de Sendikal Örgütlenme-
nin Bedeli: ten Atılmak” ba lıklı
rapora göre, 2003- 2005 yıllarını
arasında 15 bin 531 i çi, sendikal 
örgütlenmelere katıldı ı için i ten
atılmı tır . 2005 yılı sonrasına ili kin
net veriler olmadı ı için, 2003- 2005 
yılı verileri esas alındı ı takdirde, 
TÜRK- ’e ba lı sendikalara üye ol-
du u için yılda ortalama 5 bin 177 
i çi i ten atıldı ı söylenebilir. 2003- 
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2008 yılları arasında D SK’e ba lı
sendikalara üye oldu u için 30 bin 
civarında i çi i ten atılmı tır . Yani 
D SK’e ba lı sendikalara üye oldu u
için yılda ortalama 5 bin i çi i ten
atılmaktadır. Sonuç itibariyle, her yıl
ortalama 10 binden fazla i çi, Ana-
yasal haklarını kullanarak TÜRK-
ve D SK’e ba lı sendikalara üye ol-
dukları için i ten atılmaktadır.

Limancılık Sektörü ve Sendikal 
Örgütlenme: Örgütlü Sermaye-
Örgütsüz çi

Limancılık sektörü Türkiye’de 
son yıllarda hızla büyümektedir. 
2007 yılı itibariyle Türkiye liman-
larında 286 milyon 274 bin 648 
ton yük elleçlenmi tir. 1998 yılın-
da limanlarımızda elleçlenen yük 
miktarının 104 milyon ton oldu u
dikkate alındı ında, Türkiye’de li-
mancılık faaliyetlerinin yalnızca son 
10 yılda yüzde 175 oranında büyü-
dü ü görülmektedir. 2007 yılında
elleçlenen konteyner ve yük miktarı
2006 yılına göre sırasıyla yüzde 23 
ve yüzde 17 artmı tır. Ancak liman 
özelle tirmeleri nedeniyle, liman-
cılık faaliyetlerinde kamunun payı
giderek azalmaktadır. Özelle tirme-
ler sonucunda kamunun limancılık
faaliyetlerindeki payı, yüzde 16’ya 
kadar dü mü tür .

Türkiye’de limancılık sektörü-
nün hızla büyümesi ile limancı-
lık faaliyetlerinde çalı an i çi sa-
yısı da giderek artmı tır. Çalı ma
Bakanlı ı’nın 2008 yılı Ocak ayı
verilerine göre limancılık ve depola-
ma hizmetlerinin yer aldı ı 22 sayılı
Ardiye ve Antrepoculuk  Kolu’nda 
toplam 29 bin 497 i çi çalı makta-
dır . Limancılık sektöründe çalı an
kayıt dı ı ve kaçak i çiler de dikkate 
alındı ında bu rakamın en az 40 bin 
oldu u söylenebilir. Kayıtlı çalı an-
ların sektöre ve cinsiyete göre da ı-
lımı u ekildedir:

Görüldü ü üzere limancılık ve 
depolama faaliyetlerini içeren 22 

No’lu i kolunda çalı anların yüzde 
92’si özel sektörde istihdam edilmek-
tedir. kolunda tek yetkili sendika 
olan Liman-  Sendikası, kamuya 
ba lı TCDD ve TD  limanlarının yanı
sıra, i kolu bünyesindeki özel sektör 
i letmelerinden Gemport Limanı ve 
Ortado u Antalya Limanı’nda top-
lusözle me imzalamaktadır. Bu top-
lusözle meler Gemport Limanı’nda
216, Antalya Orta Do u Limanı’nda
ise 88 i çiyi, toplamda ise 304 i çiyi
kapsamaktadır.

Görüldü ü üzere özel sektör 
bünyesindeki limancılık ve depo-
lama hizmetlerinde çalı an kayıtlı
i çilerin yalnızca yüzde 1,1’i sendi-
kalıdır. Sektörde çalı an kayıt dı ı
i çiler de dikkate alındı ında bu 
oran yüzde 1’in de altına dü mek-
tedir. Oysa limancılık sektöründeki 
faaliyetlerin yakla ık yüzde 65’ini 
(2006) gerçekle tiren 41 büyük özel 
sektör limanı, Türkiye Liman let-
mecileri Derne i’nin üyesidir ve ör-
gütlü bir yapı içinde birlikte hareket 
etmektedir . Yani limancılık sektö-
rünün “büyük” i verenleri örgütlü 
iken özel sektör limanlarında çalı an
i çiler örgütsüzdür. Bu durumun en 
önemli nedeni, kendileri örgütlenir-

ken, i çilerin Anayasal hakkı olan 
sendikala mayı ihlal eden i veren-
lerdir. Zira 2003-2008 yılları arasın-
da Liman-  Sendikası’na üye oldu u
için 548 i çi i ten atılmı tır. Bu du-
rumun son örne i Arkas Grubu’nun 
sahibi oldu u Marport Limanı’nda
ya anmı tır. veren hukuk dı ı ve 
etik dı ı yöntemlere ba vurarak, Li-
man-  Sendikası’nın örgütlenmesi-
ni engellemeye çalı mı tır.

Özel sektör tarafından i letilen
liman ve iskelelerde sigortasız i çi
çalı tırma, ta eronla tırma, kaçak 
i çilik, yabancı i çi çalı tırma, vergi 
ve benzeri hukuksal yükümlülükle-
rin yerine getirilmemesi gibi bir dizi 
olumsuzluk ya anmaktadır. Kamu 
limanlarının özelle tirilmesiyle, bu 
uygulamalar için yeni alanlar açıl-
maktadır. Özel sektör limanlarında,
i çi ücretleri dü üktür. Özellikle, 
yüksek kalifiyeye sahip olmayan i -
çiler 600-700 YTL civarında ücret 
almaktadır. Ayrıca özel sektör li-
manlarında gerekli i çi sa lı ı ve i
güvenli i önlemleri alınmadı ı için, 
limanlarda ya anan i  kazaları dikkat 
çekmektedir. TÜ K verilerine göre 
limancılık hizmetlerinin de içinde 
yer aldı ı, “ula tırma, haberle me ve 

Tablo-4:
22 No’lu kolunda Çalı anların Sektör ve Cinsiyete Göre Da ılımı

2008-Ocak Kamu Özel Toplam

Kadın 59 5.325 5384

Erkek 2.439 21.674 24.113

Toplam 2.498 26.999 29.497

Tablo-5:
22 No’lu kolu Bünyesindeki Özel Sektör letmelerinde Çalı an

Kayıtlı çilerin Sendikala ma Oranı (Ocak 2008)

T S Kapsamındaki
çi Sayısı Toplam çi Sayısı Sendikala ma Oranı (%)

304 26.999 1,1
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depolama” sektörü yıllık yüzde 3,7 
i  kazası oranı ile en çok i  kazasının
ya andı ı 5’inci çalı ma alanıdır.

Sonuç itibariyle, özel sektörde 
çalı an liman ve depolama i çileri-
nin sendikal örgütlenme hakkı açık-
ça ihlal edilmektedir. Özel sektör 
limanlarında ve depolarda çalı an i -
çilerin sendikala masının önündeki 
tüm engeller derhal kaldırılmalıdır!

Sonuç: Sendikal Örgütlenmeyi 
Güçlendirmek çin Ne Yapmalı?

Türkiye’de sendikal örgütlen-
menin önündeki engellerin kaldırıl-
ması ve sendikal örgütlülü ün güç-
lendirilmesine yönelik önerileri ve 
talepleri içeren, sendikalar ve bilim 
insanları tarafından hazırlanan ol-
dukça detaylı çok sayıda bilimsel ça-
lı ma ve rapor söz konusudur. Bura-
da bu çalı ma ve raporlardan da yola 
çıkarak, sendikal örgütlenmenin 
güçlendirilmesi ve sendikala manın
önündeki engellerin kaldırılması
için 4 temel öneri sunaca ız.

 1) Hükümet Yetkilileri 
Sendikal Örgütlenmenin 
Engellenmesine Kesinlikle 
zin Vermeyece ini

Açıkça Beyan Etmeli ve 
Sendikala mayı Te vik Eden 
Somut Tavır Koymalıdır

Anayasal bir hak olmasına ra -
men, sendikala tı ı için yılda orta-
lama 10 bin i çinin i ten çıkarıla-
bilmesi ve sendikalı i çilerin sürekli 
baskıya maruz kalması, siyasi irade 
eksikli ini göstermektedir. veren-
ler, küçük maddi cezalar dı ında
bir yaptırımla kar ılamayacaklarını
dü ünerek, rahatlıkla hukuk dı ı
uygulamalara ba vurabilmektedir.
Bir ba ka deyi le, i verenler yıllardır
hükümetlerden “üstü örtülü” destek 
almakta ve bu deste in rahatlı ıyla
hareket etmektedir. Bu nedenle, ba -
ta sendikalara “Gelin özel sektörde 
örgütlenin” diye ö üt veren Ba ba-
kan ve do rudan konunun muhata-
bı olan Çalı ma Bakanı olmak üze-

re, hükümet temsilcileri ve devlet 
yetkilileri, kamuoyuna, “Sendikal 
örgütlenmenin engellenmesine ke-
sinlikle izin vermeyece iz. Örgüt-
lenmeyi engelleyen i verenlere a ır
yaptırımlar uygulayaca ız ve hukuk 
dı ı uygulamalara ba vuran i ve-
renleri te hir edece iz. Çalı anların
sendikala masını te vik edece iz”
eklinde açıklamalar yapmalı ve bu 

açıklamaların arkasında durdu unu
somut faaliyetlerle göstermelidir. 
Hükümet yetkilileri, bu yönde bir 
açıklama yapmadı ı ve somut tavır
ortaya koymadı ı sürece, sendika-
la manın önündeki engeller sürme-
ye devam edecektir.

 2) Özelle tirme
Uygulamalarına Derhal 
Son Verilmeli, Keyfi 
Ta eronla tırma
Durdurulmalı ve Kayıt Dı ı
stihdama Son Verilmelidir

Özelle tirme uygulamaları, ka-
muda sendikal örgütlülü ün tasfiye 
edilmesine yol açmaktadır. Kamu 
toplu i  sözle melerinin kapsadı ı
i çi sayısının son 20 yılda neredey-
se yarı yarıya dü mesinin en önemli 
nedeni özelle tirmelerdir. Özelle -
tirilen i yerlerinin büyük ço un-
lu unda sendikal örgütlülük yok 
edilmi tir. Bu nedenle özelle tirme-
ler derhal durdurulmalı ve özelle -
tirilen kurumlara ili kin kamula -
tırma uygulamaları ba latılmalıdır.
Ayrıca hem kamuda hem de özel 
sektörde gerçekle tirilen hukuka 
aykırı ve keyfi ta eronla tırma uy-
gulamaları sendikala manın önün-
de ciddi bir engel te kil etmektedir. 
Ta eronla tırma ile i çilerin birlikte 
hareket etmesi ve örgütlenmesi en-
gellenmektedir. Bu nedenle keyfi 
ta eronla tırma uygulamalarına son 
verilmelidir. Öte yandan kayıt dı ı
istihdam, sendikala manın önünde-
ki önemli engellerden biridir. Kayıt
dı ı istihdamı a amalı olarak azaltıp,
nihayetinde sona erdirecek politika-
lar yürürlü e konulmalıdır.

 3) Sendikala manın Önünü 
Açacak, Gerekli Yasal 
ve dari Düzenlemeler 
Yapılmalı, Sendikala ma,
Toplusözle me ve Grev 
Hakkının Kullanılmasının
Önündeki Engeller 
Kaldırılmalıdır

Türkiye’de sendikal hakları dü-
zenleyen mevzuat 12 Eylül askeri 
darbesinin ürünüdür. Çalı ma ya a-
mını ve sendikal hakları ilgilendiren 
yasal düzenlemeler, ILO normları
esas alınarak de i tirilmeli, Türkiye 
hala imza koymadı ı ILO sözle me-
lerini derhal imzalamalı ve Avrupa 
Sosyal artı’nın bazı maddelerine 
koydu u çekinceleri kaldırmalıdır.
2821 ve 2822 sayılı yasalar,  Yasa-
sı,  Güvencesi Yasası ve Türk Ceza 
Kanunu sendikal örgütlenmenin 
önündeki engelleri kaldıracak, sen-
dikala mayı te vik edecek ve sen-
dikala mayı engelleyenlere oldukça 
a ır yaptırımlar uygulayacak biçim-
de düzenlenmelidir. verenlerin
sendikala mayı engellemek için ba -
vurdu u yöntemlerin çe itlili i göz 
önüne alındı ında, sendikala manın
önünü açan açık ve somut yasal dü-
zenlemelere ve idari uygulamalara 
duyulan ihtiyaç daha net görülmek-
tedir. Bu nedenle gerçekle tirilecek
yasal düzenlemeleri ya ama geçire-
cek idari düzenlemeler yapılmalı ve 
bunlar kararlılıkla uygulanmalıdır.

 Yasası’nın i  güvencesini geni le-
tecek biçimde de i tirilmesi, sendi-
kalı oldu u için i ten atılan i çilerin
kesin olarak i e iadesinin sa lanma-
sı, referandum uygulamasının ba la-
tılması ve benzeri uygulamalara ih-
tiyaç duyulmaktadır. Oldukça uzun 
süren yargı süreçlerinin kısaltılması
ve sadele tirilmesi de çok acil bir ih-
tiyaçtır. Ayrıca, kamu çalı anlarının
zaten sahip oldu u toplusözle me
ve grev hakkının kullanılmasının
önündeki engeller de derhal kaldı-
rılmalıdır. Öte yandan, gençler, çift-
çiler ve emeklilerin sendika kurması
ve sendikaya üye olmasının engel-
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lenmesine son verilmeli, gençlerin, 
çiftçilerin ve emeklilerin kurdu u
sendikalar tanınmalıdır. Ayrıca ka-
dınların hem i gücüne katılım hem 
de sendikala ma oranının daha dü-
ük oldu u, sendikala an kadın i -

çilerin erkek i çilerin maruz kaldı-
ı baskıların yanı sıra ba ka baskı

ve sindirme yöntemleri ile de kar ı
kar ıya kaldı ı göz önüne alınarak,
kadın i çilerin sendikala masını te -
vik edecek politikalar uygulamaya 
konulmalı ve çalı ma ya amındaki
kadın-erkek e itsizli inin giderilme-
si için özel çaba sarf edilmelidir.

 4) Sendikalar Sendikala manın
Önündeki Engellerin 
Kaldırılması ve 
Sendikal Örgütlülü ün
Güçlendirilmesi çin Ortak 
Mücadele ve Örgütlenme 
Stratejilerini Ya ama
Geçirmelidir

Bugüne kadar izledikleri politi-
kalarla i çilerin ve emekçilerin ya-
nında olmadıklarını gösteren siyasi 
iktidarların, kendili inden bu öne-
rileri ya ama geçirmesini beklemek 
gerçekçi de ildir. Yukarıda sırala-
nan üç önerinin ya ama geçirilmesi 
ancak, sendikaların, meslek örgütle-
rinin ve emekten yana tüm güçlerin 
ortak mücadelesi ile mümkündür. 
Bu nedenle sendikalar, emekten 
yana güçlerin de deste ini alarak, 
ülke genelinde ortak örgütlenme 
ve mücadele stratejilerini ya ama
geçirmelidir. Bunun için yerelden 
genele yayılacak ortak örgütlenme 
ve mücadele araçları olu turulmalı,
il ve ilçelerde ortak mücadele plat-
formları kurulmalı, var olan plat-
formlar geli tirilmeli, organize sa-
nayi bölgesi-sanayi siteleri- serbest 
bölge gibi sınai üretimin kaydırıldı ı
ancak sendikala manın çok dü ük
oldu u üretim alanlarına özgü stra-
tejiler üretilmeli, kadın emekçilerin 
örgütlenmesi için özgün çalı malar
yürütülmeli, uluslararası dayanı ma
ve uluslararası örgütlülü ün güçlen-
dirilmesine özel önem verilmelidir.

Notlar
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I. gücünü Koruma Politikalarında
De i im

1. Çalı ma li kileri Sistemi çinde
gücünü Koruma Politikaları

Sosyal koruma, bireylere ekono-
mik ve sosyal hakları için güvence 

sa lamayı amaçlayan sosyal politika-
lara göre biçimlenir. Sosyal koruma, 
devletin bireyleri sosyal risklerden 
korumak için sa ladı ı olanak, hiz-
met ve yardımların tümünü kapsar. 

gücünün korunması, sosyal koru-
manın en önemli konularından bi-
ridir. gücünün korunması, sistem 
içinde eme in yeniden üretimine de 
hizmet eder. Sosyal devletin çalı ma
ili kileri içinde i gücünü korumaya 
yönelik görevleri u temel ba lıklar
altında toplanabilir:

 – Çalı ma hakkını ve özgürlü-
ünü ya ama geçirmek,

 – Asgari hayat standardını sa la-
mak (asgari ya am ko ullarını
sürdürmeye yetecek bir asgari 
ücret düzeyi belirlemek, sos-
yal ücreti vb. belirlemek ve 
uygulatmak),

 – Asgari çalı ma ko ullarını dü-
zenlemek ve uygulatmak,

 – Sa lık ve güvenlik ko ulları-
na uygun ortamlarda çalı ma

Yasemin YÜCESOY GÜNGÖR
Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı

 Müfetti i
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gücünü Koruma Politikaları,gücünü Koruma Politikaları,
Modelleri ve AraçlarındakiModelleri ve Araçlarındaki

Temel De i iklikler ve gücüTemel De i iklikler ve gücü
Açısından SonuçlarAçısından Sonuçlar
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hakkını korumak ve geli tir-
mek,

 – Sosyal güvenlik hakkını koru-
mak ve geli tirmek,

 – Örgütlenme ve toplu pazarlık
haklarını güvence altına al-
mak.

2. gücünü Koruma 
Politikalarında De i im

Kitlesel üretime ve tüketime da-
yanan fordist üretim modeli, birikim 
sürecinin süreklili inin sa lanması-
nı ve bunun için, i gücünü yeniden 
üretilmesini ve sistem içinde tutul-
masını amaçlayan sosyal koruma 
politikalarıyla desteklenmi tir. For-
dist üretim modelinden post-fordist 
üretim modeline geçi , bu gerekleri 
de önemli ölçüde azaltmı , böyle-
ce sosyal devlet ve sosyal koruma 
mekanizmalarının güçlendi i bir 
dönemden, sosyal koruma politika-
larının yeniden tanımlandı ı bir dö-
neme geçilmi tir. gücünü koruma 
politikalarında gözlemlenen temel 
de i iklikler a a ıda belirtilen ba -
lıklar altında özetlenebilir:

2.1. Sosyal Devletin “Çalı ma
li kilerini Düzenleme ve 

Emek Lehine Müdahale” 
lkesi Yerine “Piyasanın

Egemenli i” lkesi

Devlet çalı ma ili kileri sistemi 
içinde artık bir aktör olarak belir-
leyici de ildir. Yeni liberal anlayı a
göre; devletin özel sektörün i leyi
alanına müdahalesinin tamamen kal-
dırılması beklenmektedir. Çalı ma
ili kileri sisteminde de, i çi-i veren
ili kilerinin tarafların özerkli ine bı-
rakılması, devletin müdahale biçim-
lerinin sınırlandırılması yönünde bir 
de i im zorlanmaktadır.

2.2. “Çalı anların Korunması”
ile “ letmelerin Rekabetinin 
Korunması Arasındaki
Denge” Politikası

Yeni liberal yakla ım gere i,

sermaye kar ısında zayıf konumda 
olan eme i koruma anlayı ından
vazgeçilmi tir. Çalı anların hak ve 
menfaatlerinin geli tirilmesinin i -
letmenin rekabet gücünü azaltaca ı
yakla ımıyla sosyal politikalar, “ça-
lı anların korunması ile i letmelerin
rekabetinin korunması arasındaki
denge” anlayı ına oturtulmu tur.

2.3. Piyasa Ekonomisine 
Eklemlenmeye Dayalı
Koruma

Yeni yakla ım gere i, sosyal poli-
tika, rekabetçi piyasanın kimi olum-
suz sonuçlarıyla mücadele etme sı-
nırlarına çekilerek, dolaylı yoldan 
piyasanın rekabet ve etkinlik strate-
jileri ile uyumu esas alan bir politika 
yönelimi ile donatılmı tır.

Bu de i iklikle, refah devletinin 
toplumsal koruma modeli kapsa-
mında toplumsal bir de ere ve temel 
insan hakkına dönü en ve devlet 
güvencesinde olan sa lıklı ya ama
ve çalı ma hakkı, i çinin birikim 
sürecine yaptı ı katkı ile, ba ka bir 
anlatımla piyasayla eklemlenme dü-
zeyiyle ili kilendirilmi tir. çi, piya-
saya eklemlenme kapasitesi ve biri-
kim sürecine katkısı azaldı ı ölçüde, 
kaçınılmaz olarak daha sa lıksız ve 
güvenliksiz i yerlerinde ve i lerde
çalı mayı ko ulsuz kabul edecektir. 
Günümüzde rekabet gücü yüksek 
olan i letmeler daha sa lıklı ve gü-
venlidir, risklere kar ı önlem alma 
olanakları da yüksektir. (Piyal, 154)

2.4. Standart Korumadan 
Bireyselle tirilmi  Korumaya

Sosyal refah devletinin geli ti i
dönemde ortaya çıkan sosyal poli-
tika anlayı ı, toplumu olu turulan
bireyler arasındaki çe itlili in gerek 
ekonomik gerek sosyal ve hukuksal 
açıdan asgari düzeye indirgenmi
yani sosyoekonomik farklılıkların
ortadan kaldırıldı ı toplum mode-
line dayanmaktadır. Bu modelde, 
ücretlerin ve çalı ma artlarının

standartla tırılması, hak ve özgür-
lüklerin standartla tırılması, e itim,
sa lık, konut, sosyal güvenlik gibi 
hizmetlerin artırılması ve belirli bir 
standarda ula ması konusunda dev-
letin ve di er sivil toplum örgütle-
rinin yükümlülü ü söz konusudur 
( enkal, 2003: 444). Bugün, refah 
devletinin standart toplumu yerini, 
çıkarları farklıla mı , kutupla mı
i gücü kesimi ve ekonomik ve sosyal 
dengeleri alt-üst olmu  bir toplum 
almaktadır. Ücretler ve çalı ma ko-
ulları açısından e itli i, standartlı ı

sa lamaya yönelik tek tip kurallar 
yerini, nitelik-verimlilik temelinde 
farlıla tırılmı  bireysel çalı ma ko-
ullarına olanak tanıyan esnek ku-

rallara bırakmı tır. Böylece, standart 
toplum olu turma hedefinden de 
uzakla ılmı  olmaktadır.  huku-
ku, sosyal güvenlik ve di er sosyal 
koruma sistemlerinde tek-tipli in,
standartlı ın yerini esnek sistemler 
almaya ba lamı tır.

3. gücünü Koruma Modellerinde 
De i im

3.1. Telafi Etmekten Önlemeye 
Dayalı Koruma Modeline 
Geçi

gücünü korumaya yönelik sis-
temler, çalı anları çalı ma hayatın-
dan kaynaklanan risklere kar ı ko-
rumak için iki tür önlemi içerir:

 – Çalı anların kar ı kar ıya kal-
dı ı riskleri önlemek, azalt-
mak,

 – Risklerin sonuçlarını telafi et-
mek,

gücünü koruma sistemlerinde 
öncelikle, risklerin telafi edilmesi ve 
etkilerinin ortadan kaldırılmasına
yönelik sosyal güvenlik sistemleri 
yer almı tır. Ça da  sosyal güvenlik 
sistemleri, risklerin olumsuz sonuç-
larını tazmin etmekten çok, riskle-
ri önleme yönünde evrilmektedir. 
Çünkü, sosyal riskleri önlemek, 
sosyal korumanın önemli ve öne çı-
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kan bir boyutudur. Riskleri, ortaya 
çıkmadan görünür hale getirebilmek 
ve bu yönde önlemler almak ve/veya 
riskin olumsuz sonuçlarını en aza 
indirmeye çalı mak hem rasyonel 
hem de sistemler üzerindeki mali 
baskıları azaltıcı bir yakla ımdır.
(Gökbayrak, 253)

Bugün i gücünü koruma politi-
kalarında, önleme politikasının ön-
celikli ve a ırlıklı olarak benimsen-
mesinde etkili hususların ba ında,
“önlemenin, ödemekten iyi” olması
gelmektedir. Sa lık alanında oldu u
gibi di er alanlarda da riskleri ön-
lemenin, tedavi etmek ve olumsuz 
sonuçlarını telafi etmekten daha az 
masraflı bir yol oldu u bilinmek-
tedir. Di er yandan, sosyal güven-
lik sistemleri içerisinde harcanan 
kaynak miktarının yüksekli i kar-
ısında, kaynakların azaltılması ve 

devletin sosyal güvenli e sa ladı ı
katkının küçültülmesi gibi nedenler-
le, önleyici politikaların uygulanma-
sına a ırlık verilmeye ba lanmı tır.

Artan sayıda sanayile mekte
olan ülkede, önlememenin yol açtı ı
ekonomik ve toplumsal maliyetler, 
finansal anlamda ta ınamaz, siyasi 
anlamda da kabul edilemez düzeyle-
re ula mı tır. Riskler giderek sigor-
talanmamakta, hatta sigortalanamaz 
hale gelmekte; i çilerin çıkarlarına
zarar vererek ilerleyen bu süreç, 
aslında i verenlerin çıkarlarını da 
zedelemektedir. Bu sürece, olaya 
sonrasında yapılan düzeltici müda-
hale yetersizli i de eklenmektedir. 
(Ricthofen ve di erleri, 16)

Eme in korunması anlamın-
da ele alındı ında, önleme kavra-
mı, öncelikle olayları, tartı maları,
uyu mazlıkları, i  kazalarını, meslek 
hastalıklarını varolan mevzuata uy-
gunluk sa layarak önleme çabasını
tanımlar. (Ricthofen ve di erleri;
12) Önleme kısaca, yasalara aykı-
rılı ın ortaya çıkmasını engelleyici 
faaliyetleri kapsar.

3.2. Koruma Önlemlerinde 
Standartlıktan Uzakla ma

a) yeri Bazlı Önlemlerin 
Geli tirilmesi

Çalı ma standartları, i verenlerin
ve çalı anların bireysel tercihlerine 
göre esnekle tirilebilecek ekilde
düzenlenmekte, i  sa lı ı ve güven-
li i alanındaki mevzuat ise; standart 
önlemler yerine her i yerinde risk 
de erlendirilmesine göre farklı ön-
lemler setinin alınmasına yol açacak 
ekilde de i mektedir.

 mevzuatlarında i verenlerin
sorumluluklarını yerine getirmele-
rini kolayla tırıcı ve kontrol edici 
yeni bir yakla ım benimsenmi tir.

verenler, çalı anların aynı düzeyde 
korunmasını sa lamak ko uluyla,
farklı kurallar uygulayabilirler. (Ri-
chthofen, 72)

b) Risk De erlendirilmesi

yerlerinde çalı ma ortam ve 
ko ullarından kaynaklı risklerin 
önlenmesi yakla ımının benimsen-
mesi, bu amaçla i letme düzeyinde 
risk de erlendirilmesi ve yönetimi 
sistemlerinin geli tirilmesini gerek-
li kılmı tır. yerlerinde sa lık ve 
güvenlik yönetimi, tehlike ve risk 
düzeyini risk altında çalı anların ve 
etkilenme olasılı ı bulunan di er ki-
ilerin kabul edebilece i düzeye in-

dirmeyi sa lamak amacıyla, tehlike 
ve risk tanımlama ve denetlemesini 
içermektedir. (Ricthofen ve di erle-
ri, 52)

Pek çok ülkede risk de erlendir-
mesi yönetimiyle ilgili mevzuat de i-
iklikleri yapılmaktadır. AB’de yeni 

yasal düzenlemeler, i letmelerin iyi 
yönetim ve risk de erlendirmelerini
geli tirmek suretiyle i gücünün ko-
runmasını içeren bir yönetim sistemi 
geli tirmeleri için i verenlere olanak 
sa lamaya önem vermektedir. (Ri-
chthofen, 71)

Risk de erlendirmesi sonucunda, 
her i yeri özelinde, i yeri sa lık ve 

güvenlik programı olu turulmakta-
dır. Her i yerinde risk düzeylerinin 
farklı olması, bu risklerin önlenme-
sinde de standart önlemler yerine, 
i yerine özgü de i ebilen önlemler 
alınmasını getirmektedir. Bu, uy-
gulamayı kolayla tırmakla birlikte, 
önlemler açısından standartlıktan
uzakla mayı ve bu ekilde koruyucu 
önlemlerin i  mevzuatlarında sadece 
çerçevesinin çizilmesi sonucunu do-
urmu tur.

II. gücünü Koruma Araçlarında
(Kurumsal ve Yasal) De i im

1. Devletin Düzenleyici Rolünün 
Sivil Toplum Kurumları ve 
Düzenekleri le Payla ılması

1.1. Uluslararası Sivil Toplum 
Örgütlerinin Düzenlemeleri

Devletin sosyal alandaki rolleri-
nin sınırlandırılması, kamu ve özel 
sektör arasında yeni bir rol payla ı-
mını ortaya çıkartmakta, kamunun 
kural koyma erki özel sektörle pay-
la ılmaktadır. letmelerin sosyal so-
rumlulu u adı altında gösterilen bu 
payla ım, özellikle çok uluslu irket-
lerin denetimden ba ımsız yapısın-
dan kaynaklanmakta ve i letmelerin
izlemeyi üstlendikleri “yürütme ilke-
leri” çerçevesinde sosyal boyutu içe-
ren ilkelere dayanmaktadır. Gönüllü 
nitelik ta ıyan, uyma zorunlulu u
bulunmaksızın piyasanın beklen-
tilerine yanıt vermek için hazırlan-
mı , hukuksal bir anlam ta ımayan
bu ilkelerin yer aldı ı belgelerin ha-
zırlanmasına, i letmeler ve di er ak-
törler yanında belirli hallerde devlet 
ve hükümetler arası örgütler de ka-
tılabilmektedir. (Erdut Z., 140) Bu 
uygulamalar, sendikalar olmaksızın
da i letmelerin sosyal amaçlar öngö-
rüp, buna uygun davranabilecekleri-
ni göstermeye yönelik bir uygulama 
olarak da de erlendirilebilir.

Özellikle uluslararası alanda, 
i letmelerin ürün ve üretimlerinde 
standartlık sa lanması ve haksız re-
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kabetin önlenmesi amaçlı uluslara-
rası örgütlenmeler, giderek çalı ma
ko ullarına ili kin standartlar da ge-
li tirmeye ba lamı lardır.

Bunlardan en önemlilerinden 
biri, Uluslararası Standardizasyon 
Örgütü’nün (ISO), giderek çalı ma
ko ullarına da adaptasyonu olan 
çevre yönetimi ile ilgili olarak geli -
tirdi i “ISO 14000” olarak bilinen 
standart serisidir.

Çokuluslu irketlerin sosyal so-
rumluluklarını belirlemeye yönelik 
bir ba ka tür belge de davranı  il-
keleridir. lkeler gönüllülük esasına
dayalı olarak i letilmekte olup, ge-
nel etik ilkelerden ibarettir. (Erdo -
du, 160) Bir ba ka davranı  kodu da, 
i veren örgütleri, sendikalar veya 
devlet örgütleri tarafından veya bu 
örgütlerin koalisyonları tarafından
benimsenen ve irketlerin abone ol-
du u kodlardır. Sosyal etiketleme de 
bir tür davranı  kodudur. Sosyal eti-
ket sistemi, bir irketin üretti i mal 
ve hizmetlere ili kin sosyal ko ullar
hakkında çok açık bir mesaj verirler. 
(Erdo du, 160-161)

Bu tür davranı  kodlarını geli -
tiren örgüt ve giri imler genellikle 
hükümet dı ı örgüt ve giri imler
olmakta, irketlerin gönüllülük te-
melinde katılımına dayanmakta ve 
irketler üzerinde ba layıcılı ı ol-

masa da, çalı ma ko ulları açısından
bir tür denetim uygulanmakta ve 
hukuken yaptırımı olmasa da etkili 
olmaktadır.

1.2. Sosyal Ortalık Çerçevesinde 
çi ve veren Örgütlerinin 

Temsili

Sosyal taraflarla, devlet arasında
amaçta birli e dayalı i birli i yakla ı-
mı, sosyal ortaklık olarak adlandırı-
lan bir kavramın geli tirilmesine yol 
açmı tır. Sosyal ortaklık, gerek devle-
tin, gerek ba lıca i verenlerin ve i çi
örgütlerinin üyelerini her düzeydeki 
karar mekanizmalarında yani ulusal 
i kolu, i letme düzeylerinde ve çalı -

maya ili kin sosyal politikaların uy-
gulanmasında temsil etmelerini ifade 
etmektedir. (Adams, 67)

Devletin, endüstri ili kileri siste-
mine do rudan müdahalesi azalır-
ken, sosyal tarafların endüstri ili -
kileri sistemini de içine alan sosyal 
politikaların olu turulması sürecine 
etkisi ve katılımı artmaktadır.

Sosyal taraflar, i  mevzuatın ha-
zırlanmasına ortak edilerek, ortak 
kurullarda temsil edilmeye ba lan-
mı tır.

AB’nde hükümetler, i çi ve i -
veren örgütlerinin katılımıyla;
standartlar, rehberlik ve uygulama 
prosedürlerini i birli i içinde dü-
zenlenmektedir. (Richthofen, 72)

2.  Yasalarının Niteli inde
Dönü üm

Küreselle me döneminde çalı ma
hayatına ili kin yasal düzenlemeler-
de de de i en sosyal politikalara 
paralel olarak, de i im gözlenmek-
tedir.

2.1.  Hukukunda Esneklik ve 
Kuralsızla tırma Yakla ımları

Son yıllarda üretim süreçlerin-
de meydana gelen de i im ve dö-
nü ümlere paralel olarak çalı ma
ko ulları ve ili kilerinde meydana 
gelen de i imler, i  hukukunun te-
mel ilkeleri ve normlarında da yan-
sımasını bulmu tur. Post-fordist 
üretim organizasyonunun özellik-
lerine paralel olarak, çalı ma biçimi 
ve ko ullarında ortaya çıkan esnelik 
ihtiyacına uyum sa lamak üzere ça-
lı ma hayatını düzenleyen kuraların
esnekle tirilmesi gündeme getiril-
mi tir. Bu esnekli i sa lamak üze-
re çalı ma ko ulları ve ili kilerine
ili kin düzenlemelerde kurallardan 
kopu  yani kuralsızla tırmadan söz 
edebilir. Kuralsızla tırma, esnekli-
in çalı ma hayatını düzenleyen ku-

rallara yansımasıdır. Bu iki kavram 
birbiriyle neden-sonuç ili kisi içinde 
açıklanabilir.

Ekonomide giderek artan “istik-
rarsızlık ve belirsizli in”, çalı ma ha-
yatına yansımasıdır, esneklik. Bunun 
çalı ma hayatını düzenleyen kural-
lardaki “katı” ya da “yeknesak”lı ın
ortadan kaldırılması, çalı ma hayatı-
nın daha az kural ve daha çok ko ul
ve ihtiyaçlara göre belirlenmesi an-
lamına geldi i ku kusuzdur.

Yukarıda açıklanan tablonun, 
i çilerin bugüne kadar elde etti i
hakların elinden alınması, çalı ma
hayatının kuralsızla tırılması ve i
hukukunun güçlü tarafın saptadı ı
bir kurallar bütününe dönü türül-
mesi tehlikesini de içerdi ine dikkat 
çekilmesi gerekir.  hukukunun 
varlık nedenleri açısından konuya 
bakıldı ında, temel amacın, e it ol-
mayan i çi-i veren ili kilerine biraz 
e itlik getirmek, i veren kar ısında
güçsüz konumda bulunan i çiyi ko-
rumak oldu u görülmektedir. Gü-
nümüzün ko ullarında i çiler açı-
sından bu gereksinimin de i ti ini
ifade etmek mümkün olmadı ından,
çalı ma hayatının kuralsızla tırılma-
sı i gücü açısından ciddi bir tehdit 
olu turmaktadır.

a) Düzenleyici ve Emredici Katı
Kurallar Yerine, Usule li kin
Kurallar

Çalı ma hayatının daha az ku-
ral ve daha çok ko ul ve ihtiyaçlara 
göre belirlenmesinin gere i ileri sü-
rülerek çalı ma hayatını düzenleyen 
kuralların esnekle tirilmesi günde-
me getirilmi tir. Her durama göre 
de i en kuralların ortaya çıkması,
çalı ma ili kilerinin yasal çerçeve-
sinin zayıflaması anlamına gelmek-
tedir. Çalı ma ili kileri sisteminde 
devletin düzenleyici ve emredici katı
kurallar yerine, usule ili kin kurallar 
koymakla yetinmesi istenmektedir. 
( enkal, 1996:108)

Yasalarla belirlenmi  “kurallar” 
yerine süreci belirleyen “prosedür-
lerle” ilgili kurallar getirilmektedir. 
Böylece devlet, çalı ma hayatının ya-
sal çerçevesini çizmektedir.
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b) Tek Tiplilikten Heterojen 
Yapıya Dönü üm

 yasalarına de i en ko ullara
uyum gösterebilecek esnekli i sa la-
mak amacıyla, yasalarda ayrıntılı ol-
mayan, temel ilke ve çerçeveyi çizen 
düzenlemeler a ırlık kazanmı tır.
Di er yandan, i  yasalarında tek-tip 
kurallar yerine, farklı istihdam bi-
çimlerine göre, farklı ko ullara göre 
farklı kuralları içeren düzenlenme-
ler almı tır. Ancak bu durum, ya-
saların sözel anlamda daralması ve 
basitle mesi anlamına gelmemekte-
dir. Farklı durum ve ko ulları içeren 
düzenlemeler, i  yasalarının hacmini 
artırmı , tek-tiplilikten heterojen bir 
yapıya dönü türmü  ve bu anlamda 
karma ıkla tırmı tır. Di er yandan, 
i  yasalarında temel ilkeleri ve çer-
çevesi belirlenmi  kuralların ayrıntı-
ları, tüzük ve yönetmelik gibi daha 
spesifik düzenleme araçları içinde 
düzenlenmeye ba lamı tır. Bu çer-
çevede, de i en ko ullara uyum 
gösterme açısından daha kolaylık
sa layan yönetmelikler a ırlık ka-
zanmı tır.

c) Sosyal Taraflara Daha Fazla 
Belirleme Yetkisi Verilmesi

Devletin yasalarla standart norm-
lar koymasının yerini, daha çok ihti-
yaçlara göre de de i ebilen toplu i
sözle mesi hükümleri almaya ba la-
mı tır. Devlet kural koyma i levini
en alt düzeyde tutup, bu i levi esas 
olarak taraflara bırakmaktadır.

Böylece standart norm olarak ge-
tirilen asgari kanuni artların yerini, 
ihtiyaçlara göre de i ebilen toplu i
sözle mesi hükümleri alabilecektir.

2.2.  Yasalarında Kamu Hukuku 
Normlarının Sınırlandırılması

 hukuku, sadece i çi-i veren
de il, i çi-i veren-devlet ili kilerini
de düzenlemektedir. Devletin çalı -
ma barı ının kurulmasında rol alma-
sı ve çalı ma ya amına müdahalesi, 
taraflarla devlet arasında da bir hu-

kuki ili kiye yol açmı tır. Bu neden-
le i  hukukunun bazı bölümlerinde 
özel hukuk, bazı bölümlerinde ise 
kamu hukuku ilkeleri hakimdir.

Sosyal politikalardaki dönü ü-
mün yansıması olarak, i  hukukunun 
niteli inde de dönü ümler ya an-
maktadır. Bu de i ikliklerle, kamu-
nun çalı ma ko ullarını düzenleme 
alanları daraltılırken, i çi ve i veren
ili kileri daha çok özel hukuk i lem
ve ilkelerine dayalı olarak i ler kılın-
mak istenmektedir. Eme i koruma 
adına kamu hukuku normlarının da 
yer aldı ı karma hukuk dalı olan i
hukuku içinde i  sözle mesine daya-
lı i  ili kisi giderek daha fazla özel 
hukuk ili kisi olarak düzenlenirken, 
kamu hukuku normları sınırlandı-
rılmaktadır.

2.3. “ çiyi ve letmeyi Birlikte 
Koruma” Yakla ımı

Küreselle me ve yeni rekabet 
ko ullarında, mevcut istihdam dü-
zeyinin korunmasındaki güçlükler, 
sosyal politikaların ve i  hukuku-
nun temel yakla ımlarında da “istih-
damın korunması”nı gözeten yeni 
yakla ımları ön plana çıkartmı tır.
hukukunun temel ilkesi olan “zayıf
konumda olan i çiyi koruma” anla-
yı ı, artık tek ba ına önem arz etme-
mektedir. çi ve i letmenin birlikte 
korunması ilkesi, i letme olmazsa 
i çinin de olmayaca ı anlayı ıyla,
yeni yasal düzenlemelerde ön plana 
geçmi tir. “ letmenin korunması i -
çinin de korunması anlamına geldi-
i” görü ü egemen olmu tur.

3. Devletin Denetim Rolünün 
Sivil Toplum Kurumları ve 
Düzenekleri le Payla ması

Sosyal devletin çalı ma hayatına
müdahalesi açısından i  denetimi, 
bir araçtır. Bu anlamda i  denetimi-
nin i levleri unlardır:

 –  mevzuatının hükümleri 
do rultusunda ekonomik açı-
dan güçsüz olan i çiyi koru-

yarak, i çi ve i veren arasında
sosyal adalete dayalı denge 
kurmak,

 – Sosyal taraflar arasında ça-
lı ma barı ının sa lanmasına
katkı yapmak,

 – verenler arasında haksız re-
kabeti önlemek,

 – Çalı ma ko ullarının asgari 
standartların altında olu u-
munu önlemek,

 – yerlerinde sa lık ve güven-
lik ko ullarını uygulatmak. 
(Güngör, 85).

3.1. Denetimin Özelle tirilmesi
E ilimleri

Geli mekte olan ülkelerde i
denetimi, kalkınma/geli me hedef-
lerine katkı sa layıp sa lamadıkları
hususunda, eskiye göre daha fazla 
sorgulanmaktadır. Bu ülkelerin ço-
unda, “yapısal uyum” olarak ad-

landırılan programların ya da kamu 
yönetimi reformlarının yöneticileri, 
devletin küçültülmesini ve hatta ka-
musal i  denetiminin la vedilmesini
salık veren bir görü ü savunmakta-
dırlar. (Richthofen, 72)

Denetimin devlet sorumlulu un-
dan uzakla tırılması veya bu i levin
özelle tirilmesi, bugün tartı ılan
konular arasındadır. Kendi kendini 
denetim rejimleri adı verilen iç de-
netim yöntemleri uygulandıkça, bu 
tartı ma da yeni bir boyut kazanmı -
tır. (Richtofen, 66) Ancak, bu yön-
temlerin i letme dı ında ba ımsız
devlet denetimini ikame etti ini söy-
lemek mümkün de ildir. Daha çok, 
devletin bu i levini tamamlayıcı bir 
i lev ta ıdıkları söylenebilir.

 denetimi, sadece hükümetle-
rin anayasal sorumlulu u nedeniyle 
de il, fakat aynı zamanda özelle tir-
menin geçerli bir alternatif olmaması
nedeniyle de devletin temel bir rolü 
olarak kalmaya devam edecektir. Her 
eyden önce aksini yapmak, 81 sayı-

lı UÇÖ Sözle mesinden vazgeçmeyi 
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gerektirecektir ki Sözle meyi onay-
layan ve uygulayan ülkelerin büyük 
kısmı, ileri sosyal politikaların ve 
ça da  yönetimin bir göstergesi ola-
rak Sözle meyi kabul etmi lerdir.

Di er yandan, denetim i levinin
devredilmesi, kamunun korunma-
sı i levini zayıflatacaktır. Ayrıca,
özel denetim örgütleri açısından
da olumsuzluklar söz konusudur: 
Birincisi, i verenlerin özel denetim 
kurumlarına kar ı daha fazla dava 
açma e iliminde olması, özel dene-
tim kurumlarının yanlı  uygulama-
larından dolayı bu kurumların yöne-
ticilerinin a ır mali borçlara maruz 
kalabilmesidir. Bir ba ka husus, özel 
denetim kurumlarına ödeme yapıl-
ması gere idir. –her ne kadar bazı
ülkelere de devletin denetim örgüt-
lerine de bazı ödemeler yapılsa da-
(Richthofen, 67) Devletin temel rolü 
halen çok önemli olmaya devam et-
mektedir.

Sonuç olarak merkezi devletin 
denetim rolü, görünür gelecekte 
devam edecektir. Ancak bu hiç bir 
eyin de i mez kalaca ı anlamına

gelmez.

3.2. yeri Bazında ç /Öz 
Denetim Yapılanmaları

yerlerinde alınacak sa lık ve 
güvenlik önlemlerini belirleyen 
mevzuatlarda, i yerlerinde bir sa lık
ve güvenlik yönetimi örgütlenme-
sinin kurulmasına ili kin düzenle-
meler artırılmı tır. yerlerinde sa -
lık ve güvenlik konularında uzman 
ki ilerin çalı tırılma zorunlulukları
getirilmi tir. Sa lık ve güvenlik ön-
lemlerinin alınması ve denetlenmesi 
konularında sorumlu olacak uzman 
ki ilerin de yer aldı ı, i yeri sa lık ve 
güvenlik yönetiminin olu turulması
hedeflenmi tir. Sa lık ve güvenlik 
yönetiminin parçası olarak, “öz/iç 
denetim mekanizmaları” uygulan-
maya ba lanmı tır. Öz denetim me-
kanizmaları, sa lık ve güvenlik yö-
netimi, tehlike ve risk düzeyini risk 
altında çalı anların ve etkilenme ola-

sılı ı bulunan di er ki ilerin kabul 
edebilece i düzeye indirmeyi sa la-
mak amacıyla, tehlike ve risk tanım-
lama ve denetlemesini içermektedir. 
(Ricthofen ve di erleri,52)

Di er yandan, i yerlerindeki risk 
de erlendirilmesini yapmak için 
uzman vs. kaynakları yetersiz olan 
i letmeler, bu sorumluluklarını bu 
konuda uzmanla mı  ba ka ki i ya 
da firmalara yaptırmakta, böylece 
i yerlerinde sa lık ve güvenlik yö-
netimi ve denetimi özel ki i ve ku-
rulu lara geçmi  olmaktadır.

 denetiminin görevi ise, bu 
özel ki i ve kurulu lar tarafından
yapılanların mevzuata uygun olup 
olmadı ını denetlemekle sınırlı ol-
maktadır.

III. gücünü Koruma Politikaları
ve Araçlarında De i imin

gücü Açısından Sonuçları

1. gücü Açısından Sosyal 
Korumanın Daraltılması ve 
Zayıflatılması

Piyasa, ekonominin düzenlen-
mesinde egemen aktör haline gel-
dikçe, devlet; düzenleme, denetleme 
ve yaptırıma dayalı koruma siste-
minden kuralsızla tırma lehine geri 
çekilmektedir. Bütün bu süreç i gü-
cünün sosyal korumasını daralmak-
ta ve zayıflamaktadır.

gücü açısından sosyal koru-
manın daralması, sosyal koruma 
sa layan sistemlerin dı ında kalan 
kesimlerin artı ını ifade etmektedir. 
Bu daralma iki türde ortaya çıkmak-
tadır. Birincisi, sosyal korumada da-
ralma, yeni ve standart-dı ı istihdam 
biçimlerinin artmasının bir sonucu 
olarak ortaya çıkmaktadır. kinci
olarak ise; kayıt-dı ı çalı ma (Gün-
gör, 80)

gücü açısından sosyal koruma-
nın zayıflaması ise, sosyal koruma-
nın içeri inin daraltılması sonucu 
bireylere sa lanan olanakların sınır-
landırılması anlamındadır. Sosyal 

korumada, tüm çalı anlar arasında
“e itlik ilkesi”ne dayalı bir yapı ye-
rine çalı anların “statülerine göre 
farklıla tırılması”na ve i gücünün
homojenli ini kaybetmesine paralel 
olarak heterojen bir yapı geçmekte-
dir. Bu yapı içerisinde, çekirdek i -
gücü ile çevresel i gücü farklı sosyal 
koruma olanaklarından yararlan-
maktadır.

2. gücünün Kar ıla tı ı Riskler

2.1. Sosyal Dı lanma Riski

Sosyal politika alanında devle-
tin düzenleyici rolünün gerilemesi 
ve i gücü piyasasında artan kural-
sızla tırma, çalı anların i letmeler
kar ısında daha güçsüz bir konuma 
dü mesine ve sosyal koruma önlem-
lerinin gerilemesine, böylece sosyal 
dı lanma riskinin artmasına neden 
olmu tur. (Sapancalı, 71)

Bilgi toplumunun güçlendikçe, 
beklenen donanımları kazanamayan 
vasıfsız i gücünün istihdam olanak-
ları, ücretler ve gelecek beklentileri 
azalmakta, sosyal dı lanma gerçek 
bir tehdit olarak ortaya çıkmaktadır
(Selamo lu, 165)

2.2. E itsizlik ve Güvencesizli in
Artması

Piyasanın ekonomik ve sosyal 
hayatın düzenlenmesinde egemen 
aktör haline gelmesiyle, istihdam, 
çalı ma ko ulları ve çalı ma ili -
kilerinde de i im, sosyal yapıda
çalı anlar arasında “e itsizlik” ve 
“güvencesizlik”e dayalı sorunları or-
taya çıkarmaktadır.

Ücretler açısından e itsizlik: Fab-
rikaya dayalı toplu üretimin yerini 
teknolojik üretime bıraktı ı bu dö-
nemde i gücü piyasası, yüksek nite-
likli ve yüksek ücretli i ler ile dü ük
nitelikli ve dü ük ücretli i ler olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Bu i ler arasında
ücret farklılı ı giderek açılmakta ve 
gelir da ılımı açısından e itsizlik de 
artmaktadır.
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Enformel istihdamın yarattı ı
güvencesizik: Enformel sektörün, 
esnek üretim örgütlenmesine ola-
nak tanınması enformel sektörün 
daha da geni lemesiyle sonuçlan-
mı tır. Çalı mayı kuralsızla tırmayı,
büyüme ve yoksullu u azaltmanın
anahtar de i keni olarak gören yeni 
liberal anlayı , toplumun çok daha 
geni  kesimlerini çok daha güvence-
siz, geçici, yarı zamanlı ve enformel 
sektörde çalı maya itmektedir.

sizlik ve  güvencesizli i:
Eme e talebin esnekle mesi, çalı an
için daha riskli bir i gücü piyasası
anlamına gelmektedir. Bu piyasada 
i gücü, i ten çıkartılma ve i sizlik
tehdidiyle kar ı kar ıya kalmakta-
dır. Kamu hizmetlerinin özelle ti-
rilmesi bir çok istikrarlı güvenceli 
i i az ve daha riskli hale getirmi tir.
Özellikle ikincil i gücü piyasasında
yer alanlar i  güvencesine sahip de-
ildir. Nitelikli i ler için ise, mesleki 

istikrarsızlık güvencesizlik kayna ı
olu turmaktadır. (Erdut T., 9)

IV. Sonuç

1. gücünü Koruma Açısından
Paradoks: gücünü Koruma 
htiyacının Artması / Koruma 

Araçlarının Zayıflaması

Küreselle me döneminde i gücü
açısından güvencesizlik ve e itsiz-
li in artması ile sosyal korumanın
önemi artmı tır. Çalı an için daha 
riskli bir i gücü piyasası, sosyal gü-
venlik ihtiyacını ve sosyal güvenlik 
kapsamında sa lanan yardımların
önemini artırmaktadır.

Bununla birlikte, devletin genel 
olarak çalı ma hayatının düzenle-
me alanındaki rolünün küçülmesi, 
eme in korunması konusunda da 
yansımalarını bulmakta, post-fordist 
dönemde eme in korunma ihtiyacı
artarken, gereksinim do rultusun-
da eme i koruyucu düzenlemelerde 
geri adımlar atılmaktadır. (Güngör, 
100)

2. Politika Önerileri

Bu tabloda, politik ve yasal de-
i imlerin i gücünün korunması

anlamında yarattı ı tehditlere kar ı
koyucu, eme in aleyhine olarak ge-
li en bu de i imi yeni politikalarla 
dengeleyici bir “politik” dönü ümü
içeren sosyal politikalarının geli ti-
rilmesi ihtiyacı vardır.

Küreselle me ve üretim biçim ve 
teknolojilerinin istihdamı daraltıcı
etkileri, geli mi  ülkeler dahil tüm 
ülkelerin en önemli soruna haline 
getirmekte, sosyal politikaların te-
mel ilgisi haline getirmekte ve sosyal 
koruma yakla ımlarının da oda ına
oturtmaktadır. Bu çerçevede, istih-
damın korunması ve i  güvencesinin 
sa lanmasına yönelik yasal düzenle-
meler geli tirilmelidir.

Çalı anlar açısından güvencesiz-
li in ve ayrımcılı ın ortadan kaldı-
rılması için, i  yasalarının kapsamı-
nın, enformel sektörde çalı anları
kapsayacak ekilde geni letilmesi,
standart-dı ı istihdam edilenlere is-
tihdam ko ulları açısından uygula-
nan ayrımcılı ın ortadan kaldırılma-
sı gerekir.

Ekonomik ve teknolojik geli -
melerin kaçınılmaz kıldı ı esnekle -
tirmelere gidilirken, i  hukukunun 
günümüzde de temel ilkelerinden 
sayılan “i çinin korunması” ilkesinin 
göz ardı edilmemesi gerekir. Çünkü, 
i letmeler açısından ekonomik dar 
bo azları a mak, ça ın teknolojik 
geli melerine ayak uydurmak, ulu-
sal ve uluslararası düzeyde rekabet 
edebilmek ne denli önem ta ıyorsa,
i çi bakımından sosyal korumadan, 
asgari çalı ma ko ullarından yoksun 
kalmamak da o denli ya amsal sayı-
lır. (Süzek, 25)

Küçük i letmeler özellikle enfor-
mel i letmeler açısından, standartla-
ra uyumu kolayla tırıcı ek önlemler 
alınması gerekir. Aksi takdirde bu 
i letmeleri standartlara uyumdan 
kaçınmaya iten ko ullar devam ede-
cektir.

yerlerindeki riskleri önlemek, 
sosyal korumanın önemli ve öne çı-
kan bir boyutudur. Riskleri, ortaya 
çıkmadan görünür hale getirebilmek 
ve bu yönde önlemler almak ve/veya 
riskin olumsuz sonuçlarını en aza 
indirmeye çalı mak hem rasyonel 
hem de sistemler üzerindeki mali 
baskıları azaltıcı bir yakla ımdır. Bu 
anlamda telafi etmekten önlmeye 
dayalı koruma sistemlerine geçilme-
lidir.

gücünü korumaya yönelik 
araçlardan biri de, çalı anları koru-
yucu yasal düzenlemelerin uygulan-
masının denetlenmesidir. Bütün bu 
de i imler kar ısında; i çiler açısın-
dan korumasızlık artarken, i  dene-
timinin önemi artmaktadır.

 denetimi örgütleri, kaynak-
larını i gücünün en korunaksız
kesimlerine yöneltmelidir. Sosyal 
korumanın daraldı ı, e itsizli in,
güvencesizli in, ayrımcılı ın arttı ı
bu dönemde i  denetimi misyonla-
rını, bu e itsizlik, güvencesizlik ve 
ayrımcılı ın önlenmesi, istihdamın
ve i  güvencesinin korunması ve 
çalı ma hayatının kalitesinin geli ti-
rilmesi ve i in insanile tirilmesi yö-
nünde belirlemelidir.

Denetimde i letmelerin öl-
çeklerine göre de i en yöntemler 
kullanılabilir. Örne in, küçük i -
yerlerinde i  müfetti leri sa lık ve 
güvenlik risklerinin saptanması ve 
giderilmesi için taraflara bilimsel ve 
teknik destek sa larlarken, büyük 
ölçekli i yerlerinde sa lık ve gü-
venlik örgütlenmelerinin kurulup 
çalı abilmeleri için çaba gösterme-
lidir. (Piyal, 2002:6) Bu konudaki 
yatırımları planlayıp, yönlendirmeli, 
e itim programlarını hazırlamalı, bu 
çalı maların yürütülüp yürütülme-
di ini ve nasıl yürütüldü ünü de-
netlemelidir.

Di er yandan sosyal koruma 
politikalarındaki de i ime paralel 
olarak, i  denetimi de kendi koru-
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ma politikalarını gözden geçirmeli 
ve riskleri ortaya çıkmadan önle-
yici “önleme odaklı koruma politi-
kaları” geli tirilmelidir. “Tepkisel 
denetim”den “önlemeye dayalı de-
netim” e geçilmelidir. Önlemeye 
dayalı denetim anlayı ı gere i, i çi
ve i verenlere bilgi verme/yol gös-
tericik yapma rolünü geli tirilmesi
gerekir. yeri bazında iç denetleme 
mekanizmaları yaygınla ırken, i
denetimi bu mekanizmalarla özel-
likle risklerin önlenmesi konusunda 
i birli i yapmak zorundadır. Ancak 
bu örgütlü yapıların, sosyal ortaklık
adı altında devletin denetim gücü 
yerine geçmemesi ve denetim gücü-
nü zayıflatmaması tersine artırması-
na çalı ılmalıdır. Kamu yönetiminde 
reform adı altında bir çok ülkede or-
taya çıkan denetim yetkilerinin za-
yıflatılması ve hatta özelle tirilmesi
gibi e ilimlere ve uygulamalara kar-
ı çıkılmalıdır.
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Kapitalizmin karakterinde 
krizlerin oldu una dair çok 
yaygın bir kanaat vardır. Bu 

fikir krizin temelinde yatan eyin
kapitalizmin anar ik yapısı oldu u
dü üncesinden kaynaklanmaktadır.
Bilindi i gibi kapitalizm ortaya çı-
kı  süreciyle birlikte büyük krizlerle 
birlikte geli mi tir. Bu krizlerin za-
man zaman bir devrime dönü mesi,
zaman zaman kapitalizmin kendi-
sini yenileyerek çıkması eklinde

muhtelif görüntüleri oldu u bilin-
mektedir.

Bugün ya anan krizin daha önce-
ki krizlerden farklı bir niteli i oldu-
u üzerinde neredeyse görü  birli i

vardır. Bu krizin en önemli sebe-
bi ya da kayna ı finansal sektörle, 
reel sektör arasındaki kopukluktur. 
Özellikle son on yıldır reel sektörün 
büyüme oranıyla, finansal sektörün 
büyüme oranları arasındaki farklılık-
lar bunun en açık göstergesi olarak 
de erlendirilebilir. Bu bir anlamda 
unu da ifade etmektedir ki, finan-

sal sektördeki sermaye birikimi, reel 
sektördeki birikimin üzerinde bir 
hızla seyretmektedir.

Finansal sektördeki hızlı büyü-
menin birçok nedeni vardır. Bu ne-
denlerden birisi dünya sisteminde 
ABD’nin belirleyici konuma gelme-
sinden sonra ya anan de i melerdir.
ABD ikinci dünya sava ından sonra 
bütünüyle dünya sistemine a ırlı ı-
nı koymu  bulunmaktadır. Bu sade-
ce askeri, siyasi bir üstünlük olma-
nın çok ötesinde dünya üzerindeki 
para, sermaye ve mal hareketlerini 
belirleyen, hatta ülkeler arasındaki
gelir da ılımından, ülke içinde ya a-
nan toplumsal farklıla malara kadar 
birçok olaylar üzerinde sistemin çe-
itli düzeylerde etkileri hissedilmek-

tedir.

Prof. Dr. Vedat B LG N
TÜRK-  Genel Ba kan Danı manı
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Dünya sistemi içerisinde ABD’nin 
oynadı ı rol bu ülkenin ekonomik 
gücünün dünya sistemi içerisinde 
oynadı ı emperyalist ili kiler çer-
çevesi içerisinde de erlendirildi i
zaman anla ılabilecektir. Emperya-
lizm bilindi i gibi bu anlamda bir 
ülkenin ba ka bir ülkeye baskısı,
i gali v.b. ili kilerden oldukça uzak 
teknik bir olay olarak kavranmalıdır.
Yani, emperyalizm ABD ekonomisi-
nin dünya pazarlarında, dünya ham 
madde ve ürün piyasalarında oldu u
kadar, dı  ticaret ili kileri yoluyla da 
kurdu u ba ımlılık ili kilerini ifade 
eden bir süreçtir. Bu süreçte özellik-
le 20. yüzyılın son çeyre inden son-
ra sermaye ihracından çok mübadele 
ili kilerini belirleyecek uluslararası
ekonomik ili kilerin yeni durumu 
belirleyici bir rol oynamaktadır. O 
halde açıkça unu söyleyebiliriz ki, 
ABD ekonomisi dünya sistemi içeri-
sinde egemenli ini artırdıkça, finan-
sal yönden kendisini geni letecek
kaynakları yaratmaktan da geri dur-
mayacaktır ve durmamı tır.

ABD ekonomisinin küreselle me
sürecinde yeni emperyalizm ili ki-
lerini üretti i en önemli unsurlar 
finansal araçlardır. ABD ba ta dolar 
olmak üzere bütün finansal kay-
nakların bunların içerisinde “zehirli 
varlıklar” da dâhil olmak üzere ala-
bildi ine kullanmı  ve uluslararası
piyasalarda elde etti i yüksek karlar-
la finans sektöründe “a ırı” bir bü-
yümeye ula mı tır. Reel sektördeki 
büyümenin bu oranın çok gerisinde 
kalması bir anlamda ortada dola an
kıymetli kâ ıtların de ersizle mesi
gibi bir olaya yol açmı tır.

ABD bu süreci elinde bulunan di-
er önemli bir kâ ıdı kullanarak çöz-

meye çalı maktadır. Bretton Woods 
sisteminde doların geni lemesinin
belli rezervlerle sınırlandırılması-
nın sa ladı ı istikrar bu gün terke-
dilmi tir. Bu finans kapitalin a ırı
büyüyerek bu sektörün ekonominin 
toplam a ırlı ı içerisindeki yerinin 
geni lemesine yol açan önemli bir 

problem kayna ı haline gelmesine 
sebep olan bir olaydır.

Küresel ekonomide do rudan
do ruya bir de eri temsil etmeyen 
ka ıtlara dayanarak, bir de eri tem-
sil eden, reel üretime tekabül eden 
de erlerden kar transferi yapmanın
bir sınırı vardır ve bu günkü kriz as-
lında tam da buna kar ılık gelmekte-
dir. Yani dünya ekonomisi bu yapay 
büyümeyi beslemekte bütün takatini 
yitirmi  görünmektedir.

Krizlerin Bedeli

Küresel ça ın en önemli özellik-
lerinden birisinin dünyadaki bütün 
olayların birbiriyle neredeyse e  za-
manlı ya anır hale gelmesidir. Bu 
olayların içerisinde ekonomik alan-
dan siyasal alana kadar dünyanın
herhangi bir yerinde meydana gelen 
bir dalgalanma hızla bir ba ka ülkeyi 
de etki alanına almaktadır.

ABD’de ortaya çıkan krizin bu 
gün bütün ülkeleri sarsmaya ba la-
ması büyük ölçüde küresel ili kiler
ba lamında dünya sisteminin kazan-
dı ı ba ımlılık ili kilerinin yo unlu-
u ve duyarlılık artı ıyla açıklanabi-

lir. Unutmayalım ki, dünya sistemi 
bu ba ımlılık ili kilerinin yarattı ı
de erlerin sistemin merkezine akta-
rılmasıyla ayakta durmaktadır.

Sovyet Blokunun çökmesiyle hız
kazanan bu sürecin kapitalist geli -
menin bütün dünyayı küçük ve ta-
nıdık bir köye dönü türmesi burada 
üzerinde fazla durmayaca ımız bili-
nen bir husustur. unu belirtmeden 
geçmemek gerekir ki, dünyanın bu 
iç içe geçmi  hali en çok kriz dö-
nemlerinde etkilerini bu kadar hızlı
ve hissedilir bir ekilde ortaya koy-
maktadır.

Krizin bütün yerkürede hisse-
dildi ine göre bunun muhtemel so-
nuçlarının bedelini kim ödeyecek-
tir? sorusu akla gelebilir. Bu soruya 
ba lı olarak belki cevaplandırılması
gereken ikinci bir soru ise, bedel e it
olarak mı ödenecektir? sorusudur.

Hemen unu ifade etmek gere-
kir ki, bedelin e it olarak ödenmesi 
sistemin krizden çıkmasını engel-
leyecek artlardan birisidir. Bedel 
sistemin merkezinin dı ındaki çem-
berlerde daha yo un ödenerek, içe-
riye do ru daha dü ük maliyetlerle 
geçi tirilirse, sistem krizden güçle-
nerek çıkabilir. Bu aynı zamanda 
unun da açık ifadesidir, kapitalizm 

yarattı ı krizlerden büyüyerek çıkı-
yorsa, bu krizlerin bedelini büyük 
ölçüde kapitalist sistemin merkez 
dı ı unsurlara ödetti i bedel saye-
sinde olmaktadır.

O halde bu gün ya anan krizin 
bedelini kimler ödeyecektir sorusu-
nun cevabını u noktalarda tespit 
edebiliriz.

 1- Bu sistemin bedelini dünyanın
en yoksul ülkeleri daha fazla 
ödeyeceklerdir, yani sattıkları
hammaddeleri, topraklarını,
havalarını, sularını daha faz-
la kirleterek, daha fazla var-
lık kaybederek yoksulla arak
ödeyeceklerdir.

 2- Geli mekte olan ülkeler bu 
bedeli daha fazla borçlanarak, 
dı a ba ımlılık oranlarını daha 
fazla artırarak ödeyeceklerdir.

 3- Geli mi  ülkeler içerisinde 
(isterseniz G8’de diyebiliriz) 
en alttan en üste kadar azalan 
oranlarda bir bedel ödene-
cektir.

Ülkeler arasındaki bu kategori-
zasyon esas ülkeler içerisinde top-
lumsal olarak kendisini daha fazla 
hissettirecektir. Bilindi i gibi top-
lumlar e it toplumsal unsurlardan 
olu mamaktadır. Sınıflar, zümreler, 
gruplar, bireyler arasındaki farklı-
la malar bu kriz süreçlerinde daha 
da bozularak güçlüler lehine bir tab-
lonun olu ması e ilimi ta ımaktadır.
Bu durumda krizin geli mi  ülkeler-
de yoksullu u daha da artıraca ını
söyleyebiliriz. Fakat geli mekte olan 
ülkelerin ya da oldukça geri konum-
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da olan ülkelerin yoksulları daha 
a ır bir yükle kar ı kar ıyadırlar.

Krizin toplumsal olarak en fazla 
etkiledi i grup ülkenin çalı anları-
dır, i sizleridir ve yoksullarıdır. Ça-
lı anlar bu süreçte i sizler ordusuna 
ve yoksullar arasına katılma tehdi-
diyle kar ı kar ıyadırlar.

Kriz Sonrası

Kriz üzerine dü ünürken akla 
gelen sorulardan birisi çokça sorul-
du u gibi, krizin bir fırsat olup ola-

mayaca ı sorusudur. Bizim gibi fır-
sat sürecini daha fazla borçlanarak, 
daha fazla dı a ba ımlı hale gelerek 
kaçırmı  olan ülkelerin krizi fırsata
dönü türme iddiası oldukça dü ün-
dürücüdür. Bunu dü ünmek ya da 
söylemek kapitalizmin krizlerden 
nasıl çıktı ını bilip bilmemekle ilgili 
bir sorundur. Ayrıca bunun kapita-
lizm krizden çıkmasa ne olur tarzın-
da bir soruyu da hatırlattı ını ifade 
etmek gerekir.

urası açıktır ki, kapitalizmin 
büyük krizleri, kapitalizmin geni le-

yerek kendisini yenilemesi fırsatıdır.
Bu fırsatın sisteme eklemlenmi  un-
surlar için ne anlama geldi ini dik-
katle tartı madan krizlerin kimler 
için fırsat oldu unu bilmeden mese-
leyi öylesine tartı mak bize çok bir 
ey söylemeyecektir.

çi hareketinin dünyadaki konu-
munun bu krizler kar ısında önemli 
paralellikleri bünyesinde ta ıdı ını
biliyoruz. Fakat yine biliyoruz ki, 
sistemin merkezinde yer alan ülke-
ler küresel süreçte krizin üstesinden 
gelirken ba ımlılık ili kileriyle kon-
trol ettikleri ülkeler üzerinde daha 
fazla de eri transfer ettikçe sorun 
farklıla acaktır. Yani merkez ülkele-
rin i çi sınıflarıyla çevre ülkelerdeki 
i çilerin yoksulla ması, i sizle mesi
süreçlerinde farklı ekonomik ili ki-
ler söz konusu olacaktır.

Bu durum çevre ülkelerdeki ka-
pitalistler için de geçerlimidir. Bü-
yük ölçüde finans kapitalin geni -
lemesi sürecinde merkez ülkelerin 
denetimine girmi  “mümessil firma” 
kapitalizmi tarzında i leyen çevre-
deki büyük sermaye bundan çok 
fazla etkilenmeyecektir. Fakat ken-
di özerk ya da ba ımsız konumları
içinde geli meye çalı an küçük ve 
orta ölçekli endüstrilerden olu an
kapitalist unsurlar bu süreçte olduk-
ça zorlanacaklardır.

O halde krize kar ı tek bir örgüt-
lü grup olarak i çi hareketini bizim 
gibi ülkelerdeki konumu oldukça 
kritiktir. Ya krize kar ı krizi yaratan 
politikaları de i tirecek, alternatif 
politikalar olu turulmasına katkı
yaparak neo-liberalizmin ülkesel et-
kilerine kar ı açık bir mücadele ve-
recek ya da akıntıya kapılacaktır.

Bugün i çi hareketinin önündeki 
en önemli sorun, krizin sadece bir 
toplumsal ve ekonomik sorun olma-
dı ı, aynı zamanda bir dünya sistemi 
içinde kapitalizmin kendisini yeni-
leme arayı ı oldu unu kavrayarak, 
ona kar ı yeni bir sosyal ve politik 
yakla ımı ortaya koymaktır.
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“Kuzey Kıbrıs’ta muhab-
bet ku u beslenmesi 
çok sık rastlanan bir 

durum. Bu durum Kuzey Kıbrıs’taki 
halkın kendisini yalıtılmı , hapse-
dilmi  ve yalnız hissetmesinin so-
nucu”

Bu sözler Vamık Volkan’a ait. 
O Kıbrıslı bir Türk. Bir psikanalist, 
Freudyen bir psikanalist. ABD’de 
Virginia Üniversitesinde Profesör. 
40’dan fazla kitabı ve 200’e yakın
makalesi var.

Prof. Vamık Volkan Washing-
ton Psikanaliz Enstitüsünde görevli, 
ABD Ba kanlarından Bill Clinton’a 
politik psikolojik danı manlık yap-
mı , Jeanne N. Knutson ile birlikte 
Uluslararası Politik Psikoloji Der-
ne ini 1978 yılında kurmu , imdi
Derne in Ba kanı, Nobel’e aday gös-
terilmi . Türkiye’de Ba bakanlık Psi-
kolojik Sava  Merkezi’ni kurmu .

Vamık Volkan “büyük gruplara 
özel bir psikoloji” geli tirmeye çalı-
an bir psikanalist.

“Osmanlı mparatorlu u çökün-
ce kayıplarımızın ço u için yas tu-
tamadık çünkü Atatürkümüz vardı,
yeni bir kimli imiz vardı. Onlarla 
me guldük.

Atatürk yeni devleti kurarken 
geçmi i iyi gösteremezdi. Aksi halde 
devrimlerin gerekçesini bulamazdı.

imdi yava  yava  yüzümüzü 
geçmi e dönüp Osmanlı’nın nesi gü-
zel ve do ruysa onları tekrar idrak 
etmek ve benimsemek durumunda-
yız. Bunu yaptı ımızda Osmanlının
yasını tutmu  olaca ız ve geçmi i-
mizle barı aca ız”1

Bu sözler de Vamık Volkan’a ait. 
Vamık Volkan politik-sosyal olayları
“seçilmi  travma” kavramı ve “grup-
ların yas tutması” teorisi ile açıklıyor.

Toplum Osmanlı mparatorlu-
unun kaybının yasını tutmadan 

Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Yas 
tutmak demek kaybolan eyleri tek-
rar canlandırmak, onları teker teker 
gözden geçirmek, her ey yolunda 
giderse kayıpları kabul etmek ve se-
çilen kayıpların imajlarını yeni bir 
ekilde toplumda tutmaktadır.2

Vamık Volkan, ekonomik veya 
politik planlar yapılırken toplumun 
içinde ne gibi psikolojik süreçler 
oldu u anla ılırsa bunlara daha iyi 
yön verilebilece ini dü ünüyor.

Vamık Volkan’ın yanında birçok 
Türk bilim adamı e itim görmü ,
bunların en bilineni 2 yıl ABD’de 
yanında kalan ve Türkiye’de Vamık

Volkan’ın ekolünü sürdüren Prof. 
Dr. Abdülkadir Çevik. Prof. Çevik 
Hacettepe Üniversitesinde Psikana-
liz Anabilim Dalı Ba kanı. Politik 
Psikoloji Derne i’nin kurucusu.

Prof. Çevik “Politik psikoloji 
büyük grupların, kitlelerin, ulusla-
rın birbirleriyle olan ili kilerini ele 
alarak bu ili kilerde rol oynayan 
yarı psikolojik etmenleri de erlen-
dirmektedir. Politik psikoloji bunun 
yanı sıra, büyük gruplar ve uluslarla 
bunların liderlerini ve liderler ara-
sındaki ili kilerin psikolojik boyut-
larını incelemektedir” diyor.3

Acaba Türk Sendikacılı ı (Türk 
çi Hareketi) Politik Psikoloji ö reti-

si içinde de erlendirilebilir mi? Türk 
Sendikacılı ında yası tutulmamı
acılar, seçilmi  travmalar var mı?

Kitlelerin birbirleriyle olan ili -
kilerini ele alan bu ili kilerdeki yarı
psikolojik etmenleri de erlendiren
Politik Psikoloji Türk çi Hareke-
tini ele alsa ula aca ı sonuçlar nasıl
olurdu?

Notlar

1 Türkiye’de verdi i konferanslardan alınmı
notlar.

2 http://sozluk.sourtimes.org/show.asp.

3 Çevik Abdülkadir, Politik Psikoloji, Dost 
Kitabevi Yayınları, Ankara, 2008, s. 13.

Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-  Genel Sekreter Yardımcısı
nacionsal@turkis.org.tr
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Bütün ülkelerde oldu u gibi 
Türkiye’de de ekonomik kriz-
lerden en çok çalı ma hayatı

etkilenmektedir. Ekonomik kriz so-
nucunda birçok i letme kapanmakta 
ve çalı anlar i ini kaybetmektedir.

Türkiye statistik Kurumu 
(TÜ K)’nun ubat 2009’da açıkla-
nan hanehalkı i gücü ara tırmasının
sonuçlarına göre, ekonomik krizin 

henüz hissedilmeye ba landı ı Ka-
sım 2008 döneminde i sizlik oranı
yüzde 12,3 ve i siz sayısı yakla ık 3 
milyon ki i olarak tahmin edilmi -
tir. Aynı dönem itibariyle tarım dı ı
i sizlik oranı ise yüzde 15,4 olarak 
açıklanmı tır. Ku kusuz önümüzde-
ki aylarda açıklanacak veriler özel-
likle i sizlik konusunda Türkiye’nin 
nasıl bir çıkmaz içinde oldu unu
çarpıcı biçimde ortaya koyacaktır.

Türkiye ekonomisinin istihdam 
yaratma kapasitesi önceki dönemler-
de de çok yüksek olmamakla birlik-
te, son altı yılda sa lanan ekonomik 
büyümeye ra men istihdam yaratıla-
maması nedeniyle, i siz bir büyüme 

sürecine girildi i iddiaları yaygınlık
kazanmı tır. Ekonomik büyümenin 
birçok geli mi  ülkenin sa ladı ı
büyüme oranından yüksek oldu u
geçmi  altı yıllık dönemde istihdam 
artı ı ve i sizli ini geriletilmesinde 
önemli bir sıçrama yapılamamasına
kar ın, ekonomik kriz ile birlikte 
dü ük büyüme, kapasite kullanma 
oranlarındaki gerileme, yetersiz ta-
lep, kapanan firmaların etkisiyle i -
sizlik ülkemizin çözüm bekleyen en 
önemli sorunu olmaktadır.

Türkiye’deki i gücü piyasasının
yapısından ve i leyi inden kaynak-
lanan sorunlar bulunmaktadır. gü-
cünün e itim ve verimlilik düzeyin-

Enis BA DAD O LU
TÜRK-  Ara tırma Müdür Yardımcısı
enisbagdadioglu@ttmail.com
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deki yetersizlikler, ba ta kadınlarda
olmak üzere, istihdam ve i gücüne
katılma oranlarının dü üklü ü, özel-
likle gençlerde olmak üzere i sizlik
oranı ile tarımın istihdam içerisin-
deki payının yüksekli i ve kayıt dı ı
istihdamın büyüklü ü ba lıca sorun 
alanlarıdır.

Siyasal iktidarın öncelikli hedefi 
istihdamı artırıcı ve i sizli i önleyi-
ci politikalar olmamı , ekonomik 
büyümeyi daha çok istihdam odaklı
hale getirmek do rultusunda somut 
ve kabul edilebilir bir politika uygu-
lanmamı tır. Devlete, ‘i sizli i önle-
meye elveri li ekonomik bir ortam 
yaratmak için’ gerekli tedbirleri alma 
görevi verilmi  olmasına kar ın, bu-
gün ço u insan ya açık i siz konu-
mundadır ya da ek i  arama veya 
ailesini geçindirecek gelirden daha 
azına çalı ma anlamında eksik istih-
dam ko ullarında bulunmaktadır.

Ekonomik kriz ile birlikte bu 
olumsuz durum daha da yaygınla -
mı tır. nsan onuruna yara ır i  ola-
naklarının yaratılması için etkin bir 
çaba gösterilmesi bir yana çalı anlar
i ini kaybetmekte, istihdam edilen-
ler de i ini kaybetmemek için daha 
dü ük ücretle çalı mak zorunda kal-
maktadır.

stihdamı artırmanın ve i sizli i
azaltmanın temel yolu; hiç ku ku
yok ki yatırımların ço alması, yeni 
i  alanlarının yaratılmasıdır. Ancak 
tek ba ına ekonomik büyümenin 
emek piyasalarını etkileyen yapısal
sorunları çözmek için yeterli olma-
dı ı, sayıları giderek artan i sizlerin
kaliteli i lerde istihdam edilmesine 
yetmedi i görülmektedir.

Türkiye ekonomisinin istihdam 
yaratma kapasitesinin “ekonomide 
yeniden yapılanma” sonrasında art-
madı ı, artan nüfusu emebilecek bir 
geli me gösteremedi i açı a çıkmı -
tır. Uygulanan ekonomik program 
çerçevesinde kamu kesimi yatırım
yapamaz duruma dü ürülmü tür.
Ancak serbest piyasa ekonomisi 
içinde lokomotif görevi yüklenen 

özel kesim de kendisinden beklenen 
performansı göstermemi tir.

Küresel rekabet ortamında i -
letmelerin varlı ını sürdürmesi ve 
büyümesi için ba ta i gücü maliyeti 
olmak üzere i letme maliyetlerinin 
dü ürülmesi öncelikli olmu , tekno-
lojik dönü üm ve istihdam azaltıl-
ması, çalı ma saatlerinin artırılması
uygulamalarıyla verimlili in artırıl-
ması sa lanmaya çalı ılmı tır.

Bu yakla ımın emek açısından
yansıması, kazanılmı  haklarının
tartı ma konusu edilmesidir. Bu 
süreçte, ekonominin sosyal politi-
kalarla ve koruyucu i  yasalarıyla
olu an yapısı de i tirilmek istenmi ,
bu yöndeki talepler yo unluk ka-
zanmı tır. Nitekim ekonomik kriz 
ile birlikte bu talepler daha sık ses-
lendirilmeye ba lanmı tır.

Özellikle yeni liberal yakla ım-
ların sosyal politika uygulamaları
sendikaları zayıflatmı , çalı anların
kendilerini korumaları daha da güç-
le mi tir. Teknolojik geli melerin
uyardı ı küreselle meyle birlikte, 
esneklik, desantralizasyon-deregü-
lasyon (serbestle me/kural azaltma) 
süreçlerini egemen kılan yeni bir 
çalı ma düzenini çalı anlara dayat-
mı tır/dayatmaktadır. Rekabet gü-
cünün artırılmasına dönük olarak 
tüm i  organizasyonunda ve çalı ma
düzeninde esnekle meye hız kazan-
dırmak istenmektedir. letme öl-
çekleri küçülürken, çalı ma süreleri 
ve çalı ma biçimleri de de i mekte,
çalı ma sürelerinde esnekli in yanı-
sıra belirli süreli hizmet akitleriyle 
çalı ma, geçici süreli çalı ma, kısmi
süreli (part-time) çalı ma, i  pay-
la ımı, tele-çalı ma, evde çalı ma,
ta eron sözle meleriyle çalı ma gibi 
standart-dı ı istihdam türleri yay-
gınla tırılmak istenmektedir.

Bu geli meyle birlikte, üretim sü-
recinin tamamen kayıt-dı ı, enformel 
sektörlere ta ınması da uygulanır ol-
mu , bu tür çalı ma biçimi yaygın-
la tırılmı tır. e almada, görevlen-
dirmede, i ten çıkarmada, çalı ma

saatleri ve artlarının tespitinde ka-
yıtları azaltmayı amaçlayan tedbirler, 
sonuç itibariyle maliyetleri azaltmayı
hedefleyen yakla ımlardır.

 Yasası’nda temel yakla ım,
ekonomik açıdan zayıf durumda 
olan kesimin korunmasını amaçla-
yan “sosyal devlet” anlayı ının ege-
men olmasıdır.

4857 Sayılı  yasası 10 Haziran 
2003 tarihinde yürürlü e girmi tir. 
Yeni  Yasası, istihdam biçimlerini 
esnekle tirerek arttırmı , i verene 
seçenekler ve kolaylıklar sa larken, 
i çiyi sıkıntıya sokacak düzenleme-
lere yer vermi tir. Hukukun hima-
yesine muhtaç durumdaki kesimi bu 
korumadan a ırlıklı olarak mahrum 
bırakılmı tır. Halbuki i  hukukunun 
temel felsefesi, iktisaden güçsüzün 
güçlüye kar ı korunmasıdır. Bu anla-
yı  4857 sayılı yasada gerekti i ölçü-
de yer bulmamı tır. Sendikaların ilk 
kuruldu u yıllardan bu yana çalı an-
ların en büyük özlemi olan  Güven-
cesi Yasasının içi bo altılmı , milyon-
larca i çi güvencesiz bırakılmı tır.

4857 sayılı  Kanunu uygulan-
maya ba landıktan sonraki dönem-
de i ten ayrılmalar, özellikle kriz 
dönemlerinde yaygınla maktadır.

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlı ı, kayıtlı i gücü açısından i ten
ayrılanların istatisti ini tutmaktadır.

çilerin i ten ayrılmaları çe itli ne-
denlere ba lı olabilmektedir. Toplu 
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i ten çıkarma, bildirimli fesih, ma-
lulen emeklilik, normal emeklilik, 
ölüm, askerlik, evlenme, i e ara ver-
me, sa lık nedenleri, devamsızlık,
i in sona ermesi, i yerinin kapan-
ması, mevsim ve kampanya bitimi, 
nakil ve “istifa” sıralanabilecek i ten
ayrılma nedenleri olabilmektedir. Bir 
i çi aynı dönemde birden fazla i ten
çıkı  da yapabilmekte ve bu durum 
istatistiklere yansımaktadır.

A a ıdaki tabloda, i  akdine da-
yalı olarak çalı an i çilerin yıllar iti-
bariyle i ten ayrılmalarındaki de i i-
mi görülmektedir.

Devletin resmi verilerine göre, i -
ten ayrılanların sayısında son iki yıl-
da büyük artı  görülmektedir. ÇSGB 
2008 yılı ile ilgili sonuçları henüz 
açıklamamı tır. 2007 yılı itibariyle 
782 bin i çi kamu kesiminden, 4 
milyon 229 bin i çi özel kesimden 
olmak üzere toplam 5 milyon i çi
i inden ayrılmı tır.

4857 sayılı yasanın uygulanma-
sını takip eden Temmuz 2003 ve 
A ustos 2003 aylarında i ten ayrı-
lanların sayısı minimum seviyeye 
gerilemi tir. Bu durumun nedeni, 
büyük olasılıkla, yeni yasanın nasıl
uygulanaca ı hususunda belirsizli-
in hakim olmasındandır.

Bu arada ilginç olan bir husus, 
istihdam imkanlarının yetersiz, i -
sizli in yaygın oldu u ülkemizde, 

i ten ayrılanların büyük bölümünün 
“istifa” etmi  olmasıdır. Örne in
2007 itibariyle istifa eden i çi sayısı
2 milyon ki iyi geçmektedir. Ku ku-
suz bu durumun, istifa ederek i ten
ayrılan i çiye ihbar tazminatı öde-
nemeyece ine ili kin i  yasasındaki
düzenlemeyle do rudan ili kisi bu-
lunmaktadır.

ten ayrılan i çilerin yakla ık
üçte biri yılın son ayında i ten ayrıl-
maktadır.

Kamu kesiminde i ten ayrılan
i çi sayısı, yeni i  yasası çıkmadan
önce çok dü ük sayıda olurken, ta-

Tablo 1: ten Ayrılanlar

 Kamu Özel Toplam

2001 39.912 1.439.995 1.479.907

2002 39.183 1.390.871 1.430.054

2003 39.266 1.537.327 1.576.593

2004 400.114 1.086.236 1.486.350

2005 485.133 1.482.739 1.967.872

2006 591.393 2.516.624 3.108.017

2007 782.057 4.229.125 5.011.182

Kaynak: ÇSGB Çalı ma Hayatı statistikleri
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eron uygulamasının kamu kesimin-
de yaygınla masıyla birlikte i ten
ayrılmalar (daha do ru ifadesiyle 
i çi çıkı ı ve giri i) yüzbinlerle ifade 
edilir olmu tur (2007 yılında kamu 
kesiminde i ten ayrılanların sayısı
782 bin ki i).

çinin kendi kusuru olmaksızın,
yani toplu çıkarma, bildirimli fesih, 
i e ara verme, kapanma gibi neden-
lerle i ini kaybetmesi durumunda 
artık “i ten çıkarma” söz konusu-
dur. 4857 sayılı  Yasası’nın yürür-
lü e girmeden önceki 2002 yılında
i ten çıkarılanların oranı i ten ayrı-
lan i çilerin yüzde 13,5’ini olu tu-
rurken, yeni yasa ile birlikte bu oran 
yıllar itibariyle giderek gerilemi  ve 
2006’da yüzde 6,2 ve 2007 yılında
yüzde 4,6 olmu tur.

Yeni i  yasası, yukarıda da i aret
edildi i üzere, de i en ekonomik ve 
sosyal artlarda, rekabet artlarının
esneklik-kuralsızlık temelinde yeni-
den in ası arayı larının bir sonucu-
dur. 1475 sayılı eski yasada yer alan 
ve i veren kesimi tarafından “katı”
bulunan hükümlerin daha “esnek” 
hale getirilmesidir. Burada temel 
yakla ım, piyasa mekanizmasının
yarattı ı sorunlara kar ı çalı anların
nasıl korunaca ı de il, i letmelerin
rekabet edebilirli ini artırmak ol-
mu tur. Di er bir ifadeyle i çinin ko-
runması de il, i letmenin korunması
esası egemen yakla ım olmu tur.

Türkiye’de kayıtlı i yerlerinde
istihdam a ırlıklı olarak küçük ve 
orta ölçekli i yerlerindedir. Zaten 
Türkiye’deki kayıtlı i yerleri a ırlık-
lı olarak 10 ki iden az i çi çalı tır-
maktadır. Ocak 2008 itibariyle 754 
bin i yerinden 660 bininde 1-9 arası
i çi istihdam edilmektedir.

Toplam 754bin i yerinde (kamu 
i yerleri 23 bin; özel i yerleri 731 
bin) 5 milyon 350 bin i çi (kamuda 
547 bin; özelde 4 milyon 802 bin) 
istihdam edilmektedir. Buna göre 
kamuda i yeri ba ına 24 olan i çi
sayısı özel kesimde i yeri ba ına 6 
i çiye dü mektedir.

 Yasası’nın i  güvencesini sa -
layan hükümleri konusunda; geçerli 
sebep olmaksızın i çi çıkarmalarını
önleyen ve yargı kararı ile i e iadeyi 

mümkün kılan yasa hükümleri ye-
tersiz kalmaktadır. Çünkü belirsiz 
süreli i  sözle mesi ile çalı tırılanlar,
geçici ve mevsimlik i lerde çalı tı-
rılanlar, i yerindeki kıdemi altı ayı
doldurmamı  i çiler ve 30’dan az i çi
çalı tırılan i yerlerinde çalı makta
olanlar yasa güvencesinden fayda-
lanamadıkları için güvence kapsa-
mı yetersiz kalmaktadır. Güvence 
kapsamında var oldukları kabul edi-
lenler ise a ırlıklı olarak i e girer-
ken vermek durumunda kaldıkları
“istifa” dilekçesiyle bu haklarından
mahrum kalmaktadırlar.

Bu süreçte esnekli i de il i  gü-
vencesini ön planda tutan yakla ım-
lara a ırlık verilmesi ve istihdamın
korunması gerekmektedir. Anayasa 
ve bir bütün olarak çalı ma mev-
zuatı, Türkiye tarafından onaylan-
mı  bulunan ILO Sözle meleri ile 
uyumlu hale getirilmelidir. sizlik-
teki artı , üretim teknolojilerindeki 
de i iklikler, ekonomik krizdeki 
geli meler de göz önünde bulundu-
rularak i çiyi koruyucu yeni düzen-
lemeler yapılmalıdır.

Demokrasinin temeli örgütlü 
toplumdur. Terör ve iddeti amaçla-
mayan, demokratik ilke ve kuralları
zorla de i tirmeye çalı mayan her 
görü  ve dü ünce serbestçe örgüt-
lenebilmelidir. Örgütlenme özgür-
lü ünün önündeki tüm yasal ve ku-
rumsal engellemelere son verilmesi 
bu açıdan önem ta ımaktadır.

Tablo 2: ten Çıkarılanlar

 Kamu Özel Toplam

2001 6.029 221.010 227.039

2002 10.643 182.782 193.425

2003 7.763 182.275 190.038

2004 47.734 96.464 144.198

2005 56.331 117.979 174.310

2006 44.423 147.571 191.934

2007 37.528 195.047 232.575

Kaynak: ÇSGB Çalı ma Hayatı statistikleri

Tablo 3: Kendi ste i le Ayrılanlar ( stifa Edenler)

 Kamu Özel Toplam

2001 5.934 610.895 616.839

2002 5.579 662.656 668.235

2003 7.820 789.671 797.491

2004 123.170 603.981 727.151

2005 113.616 666.961 780.577

2006 147.900 1.023.384 1.171.284

2007 209.337 1.818.214 2.027.551

Kaynak: ÇSGB Çalı ma Hayatı statistikleri
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dan ödenmesinin öngörülme-
sine kar ın iste e ba lı sigor-
taya devam etmek isteyenlerin 
genel sa lık sigortası primleri-
ni kendilerinin ödemek zorun-
da olması ve bu uygulamanın
yarattı ı sorunlar.

 – Çay, tekel ve eker fabrikala-
rı gibi i yerlerinde mevsim-
lik i lerde çalı an çok sayıda
i çi aynı zamanda sözkonusu 
tarım ürünlerini de üretmek-
tedir. Bu durumdaki sigortalı
i çilerin hizmet akitleri askıda
iken çalı madıkları sürelerde 
iste e ba lı sigortaya devam 
etmek istemeleri halinde ta-
rımda kendi adına ve hesabına
ba ımsız çalı an kimse olarak 
kabul edilmelerinin yarattı ı
sorunlar.

 – Mevsimlik i lerde yada kıs-
mi süreli çalı an i çiler gelir 
düzeyi en dü ük grup içinde 
yer almaktadır. Özel sektöre 
ait i yerlerinde bu durumda 
çalı an i çilerin, hizmet akit-
lerinin askıda olmasına kar ın

çalı madıkları sürelerde genel 
sa lık sigortası primlerini ken-
dilerinin ödeyecek olmalarının
yarattı ı sorunlar.

 –  kazası veya meslek hastalı ı
nedeniyle sigortalılara sunul-
ması gereken sa lık hizmetle-
rinden dolayı sigortalılardan 
hiçbir ücret yada katkının alın-
maması gerekmektedir. Ancak 
i  kazası geçirip acilen yada 
do rudan veya sevkle özel 
sa lık kurumlarına ba vuran 
hastalardan yapılan tedavilerin 
protokol bedelinin yüzde 30 
alınmaktadır. Sigortalılardan 
alınan tedavi ücretlerinin ku-
rum tarafından kar ılanmama-
sının ortaya çıkarttı ı sorunlar.

 – çi sendikaları ile sendika u-
belerinin ba kan ve yönetim 
kurulu üyeliklerine seçilen 
ancak i yerinden ayrılmadan
ve masraf kar ılı ı ödemeler 
hariç ücret almadan (amatör-
ce) bu görevi sürdürenlerin 
zorunlu sigortalı sayılmaları-
nın yarattı ı sorunlar.

 – Genel Sa lık Sigortası uygu-
lamasının ba laması ile ortaya 
çıkan sorunlar.

 – Aile yardımı ödemesini düzen-
leyen yasal sistemin olu turul-
ması.

 – Ülke artlarına uygun olarak 
yoksulu tanımlayan, ça da
sosyal yardım hizmeti suna-
cak olan ve bu alanda hizmet 
sunan kamu kurum ve kuru-
lu ları ile Sosyal Yardımla -
ma ve Dayanı ma Fonu dahil 
tüm kamu kaynaklarını tek 
çatı altında toplayan “Sosyal 
Yardım ve Primsiz Ödemeler 
Kanun Tasarısının” hazırlanıp
TBMM’ye sevk edilmesi.

Sosyal Güvenlik Yüksek Danı ma
Kurulu 2009 yılının ilk toplantı-

sını Mart/2009 ayında yapacak.

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik’in Ba kanlı ında
toplanacak kurul gündemindeki ko-
nuları görü ecek.

Konfederasyonumuz Sosyal Gü-
venlik Yüksek Danı ma Kurulunda 
görü ülmek üzere a a ıdaki konula-
rın gündeme alınmasını önerdi.

 – ste e ba lı sigortalılık süre-
lerinin, 5510 sayılı Kanunun 
4/b niteli inde sigortalı sa-
yılmasının mevsimlik i lerde
yada kısmi süreli çalı ıp hiz-
met akitlerinin askıda olup 
çalı madıkları sürelerde iste e
ba lı sigortaya devam eden 
sigortalıların ya lılık aylı ını
hak etmeleri bakımından olu-
acak sorunlar.

 – Kamu i yerlerinde mevsimlik 
i lerde veya kısmi süreli çalı-
an i çilerin hizmet akitlerinin 

askıda olup çalı madıkları sü-
relerde genel sa lık sigortası
primlerinin i verenleri tarafın-

Sosyal Güvenlik Yüksek Danı maSosyal Güvenlik Yüksek Danı ma
Kurulu ToplanacakKurulu Toplanacak

Muayene ve Tedavi çin Sa lık Kurumuna 
Ba vurmadıkları Halde Poliklinik Muayene Ücreti 
Tahakkuk Ettirilenlerin Duyarlı Olması Gerekiyor

Konfederasyonumuza iletilen bilgilerde muayene ve tedavi için sa lık
kurumuna ba vuran bazı sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduk-

ları aile fertlerinin daha önce hiçbir sa lık kurumuna muayene olmak 
üzere ba vurmadıkları halde, adlarına poliklinik muayene ücreti (katılım
payı) tahakkuk ettirildi i belirtiliyor.

Sözkonusu katılım paylarının hatalı olarak tahakkuk ettirilmi  olabi-
lece i gibi, bazı kötü niyetli ki ilerin sigortalıları muayene olmu lar gibi 
göstererek adlarına ilaç yazdırmı  olmaları da mümkün.

Böyle durumlarla kar ıla an sigortalıların veya aile fertlerinin kötü ni-
yetli giri imleri önlemeleri için durumlarını bulundukları yerdeki Sosyal 
Güvenlik l ve Merkez Müdürlüklerine bildirmeleri gerekiyor.
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Genel sa lık sigortası kapsa-
mında sa lık yardımlarından

yararlanan sigortalılara, emeklilere, 
bunların bakmakla yükümlü olduk-
ları aile fertleri ile dul ve yetimlere 
verilmesi gereken ve hayati öneme 
haiz olmayan protez, ortez, tıbbi
araç ve gereçler ile malzemelerden 
katılım payı alınmaktadır. Ancak 
sa lık raporu ile hayati öneme haiz 
oldu u belirtilenlerden katılım payı
alınmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu hayati 
öneme haiz kapsamında kabul edi-
len tıbbi malzemelerin kullanımına
ili kin uygulamalardaki farklılıkları
giderilmesi için duyuru yayınladı.

Yapılan duyuruda ameliyatlarda 
ya am kalitesini artırmak amacı ile 
kullanılan mal-
zemelerin hayati 
öneme haiz oldu-
u kabul edildi.

Sigortalılar ve 
bakmakla yüküm-
lü oldukları aile 
fertleri ameliyatla-
rı sırasında ya am
kalitelerini artır-
mak için kullanı-
lan malzemeler 
için katılım payı
ödemeyecek.

Yapılan du-
yuruda  “Uygulamada birli in sa -
lanması amacıyla yatarak tedavide 
kullanılan vücut içi protez ve iyi-
le tirme araç ve gereçleri ile ya am
kalitesini artırmak amacıyla yapılan
ameliyatlarda kullanılan malzemeler 
de dahil olmak üzere yapılan i lem-
lerin hepsinin (SUT’ta belirtilen is-
tisnalar hariç) hayati öneme haizdir 
kapsamında de erlendirilmesinin”
gerekti i bildirildi.

Sigortalılar le Bunların
Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile 
Fertlerinin Sa lık Yardımlarından

Yararlanmaları çin Hak Sahipli ini
Olu turmaları Sa lık Hizmetleri 
Sunucularının da Programlarını

Güncellemeleri Gerekiyor

Ya am Kalitesini Artırmak Amacıyla Yapılan
Ameliyatlarda Kullanılan Malzemeler Hayati 

Öneme Haiz Kapsamına Alındı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa -
lık Sigortası Kanunu ile genel 

sa lık sigortasının uygulanması-
na 01.10.2008 tarihinden itiba-
ren ba landı.

Ancak bazı sigortalılar ile 
bakmakla yükümlü oldukları
aile fertleri, muayene ve tedavi 
olmak üzere sa lık kurumları-
na ba vurduklarında bilgisayar 
ortamında hak sahiplikleri gö-
rülemedi inden sa lık yardımı
alamıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu 
a ırlıklı olarak sigortalıların aile 

fertlerinin ya adıkları bu soru-
nun kimlik kayıtlarının gün-
cellenerek, hak sahipliklerinin 
olu turulmamasından ve sa lık
hizmeti sunucularının bilgisayar 
programlarını güncelle tirme-
diklerinden kaynaklandı ını bil-
dirdi.

Ba vurdukları sa lık kurum-
larınca bilgisayar ortamında hak 
sahiplikleri görüntülenemedi i
için muayene ve tedavi olamayan 
sigortalılar ile bakmakla yüküm-
lü oldukları aile fertlerinin kim-
lik bilgilerini güncellemek üzere 
bulundukları yerdeki Sosyal Gü-
venlik l ve Merkez Müdürlükle-
rine ba vuracak.

Sa lık hizmeti sunucuların
ise (hastaneler ile poliklinik hiz-
meti sunan sa lık kurumlarının)
bilgisayar programlarını güncel-
lemesi gerekli.

Sa lık hizmeti sunucuları-
nın Sosyal Güvenlik Kurumu 
Ba kanlı ının web sitesinde ya-
yımladı ı duyuru do rultusunda
bilgisayar programlarını güncel-
lemeleri sorunun çözümü bakı-
mından büyük önem ta ıyor.



Türkiye’nin AB’ye üyelik sü-
reciyle birlikte belirlenen fa-
sılların ön tarama ve ayrıntılı

tarama süreçleri tamamlanmı tır. Bu 
kapsamda, çalı anları ilgilendiren 
19 Nolu fasıl olan “Sosyal Politika 
ve stihdam” konusu da de erlendi-
rilmi tir. Sosyal Politika ve stihdam
Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı
8-10 ubat 2006 tarihleri arasında
Brüksel’de yapılmı tır. Avrupa Ko-
misyonu tarafından, anılan fasılda-
ki AB müktesebatı ve uygulamaları
hakkında tanıtıcı bilgiler verilmi tir.

Sosyal Politika ve stihdam Faslının
içeri inde bireysel ve toplu i  huku-
ku, i  sa lı ı ve güvenli i, istihdam, 
Avrupa Sosyal Fonu, sosyal içerme, 
birle tirilmi  topluluk programları,
sosyal koruma, engelliler, e it fırsat-
lar, ayrımcılıkla mücadele, cinsiyet 
e itli i, sosyal diyalog konuları yer 
almaktadır. Söz konusu faslın ay-
rıntılı tarama toplantısı 20-22 Mart 
2006 tarihleri arasında Brüksel’de 
gerçekle tirilmi  olup, bu toplantıda
Türk tarafı ulusal mevzuat ve uygu-
lamalar hakkında AB Komisyonuna 
bilgi vermi tir.

“Sosyal Politika ve stihdam”
ba lı ının en kapsamlı konusu ola-
rak 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 
2822 sayılı Toplu  sözle mesi,
Grev ve Lokavt Kanunu gelmekte-

dir. 2821 ve 2822 sayılı Kanunlarda 
yapılacak de i iklikler büyük önem 
ta ımaktadır. Ülkemizde sendikala-
rın geli mesini olumsuz yönde etki-
leyen gerek yasal anlamda, gerekse 
de idari anlamda çok sayıda engel 
bulunmaktadır. Sendika üyeli ine
engel olabilmek için i ten çıkarıl-
ma ve üyelikten istifa ettirilme gibi 
baskılar giderek artmaktadır. Sistem 
sa lıklı i letilemeyince, sendika-
la ma oranı ve toplu i  sözle mesi
kapsamındaki i çi sayısı yetersiz 
kalmı tır.

stihdamın yapısında ya anan
de i iklikler, sanayi sektöründe 
küçülmeyi getirmi , bunun sonucu 
olarak sendika kapsamındaki i çi
sayısında da hızlı bir dü ü  gözlen-
mi tir. OECD ülkelerinde 1960’da 
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toplam istihdam içerisinde yüzde 40 
olan sanayi sektörünün payı, 2000’li 
yıllarda yüzde 30’un altına dü mü -
tür. Hizmet sektörünün payı ise aynı
dönemde yüzde 40’dan yüzde 65’e 
yükselmi tir.

Benzer durum, ülkemiz için de 
geçerlidir. Ülkemizde küçük i let-
melerin yaygın olması, ta eronla ma
ve kayıt dı ı ekonominin büyüklü-
ü, esneklik ve kuralsızla tırmanın

yaygınla ması, örgütlenme ve toplu 
i  sözle mesi sistemi üzerinde ciddi 
engeller olu turmu tur. 4857 sayılı

 Kanununun getirmi  oldu u es-
neklik hükümleri, örgütlenme ve 
sosyal güvenlik haklarının kulla-
nılması konusunda yeterli derecede 
güvence içermemektedir.

Türkiye statistik Kurumu veri-
lerinde, istihdam edilenlerin genel 
olarak sendikal haklardan yoksun 
kaldıkları, yüzde 43’ünün ise sosyal 
güvenlik kurulu larına kayıtlı olma-
dan çalı tıkları görülmektedir. Av-
rupa Birli i ülkelerindeki standart-
ların çok uza ında olan bu tablonun 
de i mesi ve güvenceli bir çalı ma
grubunun olu turulması gerekmek-
tedir. Sendikalla ma oranı, ülkemiz 
açısından çok yetersizdir. 1982 Ana-
yasası, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar-
da temel sendikal hakları sınırlayan
hükümlerin kaldırılması, öncelikli 
hedefler olarak görülmelidir.

Mevzuatımızda, geni  kapsamlı
grev yasaklarının ve idareye tanı-
nan erteleme yetkilerin fazla olması,
toplu i  sözle me görü melerinde ve 
hak aramada önemli zorluklar getir-
mektedir.

Avrupa ülkelerinde endüstriyel 
demokrasinin temelini i yeri ve i -
letme düzeyinde yönetime katılma
olu turmakta, i çiler temsilcileri 
aracılı ıyla çe itli kurullarda temsil 
edilmektedir. Kuzey ve Orta Avru-
pa ülkelerinde i çilerin idari olarak 
yönetime katılmasını sa layan ku-
rullar ve konseyler bulunmaktadır.
Bilginin elde edilmesi, danı ma ya 

da isti are gibi kurullar bulunmakta 
ve sosyal diyalog etkin bir yapıda ça-
lı tırılmaktadır.

Avrupa ülkelerinde geni  bir uy-
gulama alanı bulan ve hızla geli en
endüstriyel demokrasi uygulamaları
ile ülkemizdeki örnekler kar ıla tı-
rıldı ında, oldukça farklı bir tablo 
kar ımıza çıkmaktadır. Türkiye’de, 
AB ülkelerinde mevcut olan çalı ma
konseyleri veya benzeri uygulamalar 
olmadı ından, örgütsüz i yerlerinde
endüstriyel demokrasinin varlı ın-
dan söz etmek mümkün de ildir.
4857 sayılı  Kanunu’ndaki hüküm-
ler gerçek anlamda yönetime katıl-
mayı öngörmemektedir. Bu açıdan,
gerek 4857 sayılı  Kanunu’nda, 
gerekse de Sendikalar Kanunu ile 
Toplu i  Sözle mesi Grev ve Lokavt 
Kanunu’nda endüstriyel demokrasi-
yi geli tirecek de i iklikler yapılma-
lıdır.

Ülkemizde i leyi i hemen hemen 
hiç olmayan te mil sistemi, AB ül-
kelerinde büyük bir uygulama ala-
nı bulmu tur AB’de sendikala ma 
oranının dü ük oldu u ülkelerde, 
toplu i  sözle mesi kapsamındaki 
i çi sayısının yüksekli i dikkat çek-
mektedir. AB ülkelerinde te mil sis-
temiyle örgütsüz i yerlerinde toplu 
i  sözle meleri uygulanmaktadır. 
Ülkemiz açısından ise, te mili sı-
nırlayan ve i lemez duruma getiren 
bir yapı sözkonusudur. 2822 sayılı
Toplu  Sözle mesi, Grev ve Lokavt 
Kanunu’nun 11. maddesinde te mi-
lin uygulanmasına ili kin hükümler 
bulunmaktadır. Te milde son kararı
Bakanlar Kurulu’nun vermesi gibi bir 
yükümlülü ün bulunması, sistemin 
i leyi ine engel te kil etmektedir. Bu-
güne kadar sendikalarımızca yapılan 
te mil ba vurularından, Kanundaki 
yetersiz düzenleme nedeniyle sonuç 
alınamamı tır. Te mil ba vuru hakkı,
ço u zaman uygulama ansı olmadan 
sona ermektedir. Te mil edilmesi ör-
nek seçilen toplu i  sözle mesinin 
yürürlük süresinin bitmesi ile bir-
likte te mil uygulaması da sona er-

mektedir. Uygulamanın devamlılı ı
olmadı ından, ülkemizdeki sistemin 
de i tirilmesi ve geli tirilmesi gerek-
mekte, her eyden önce te milin de-
vamlılı ı sa lanmalıdır.

Uluslararası Sosyal Hukukta 
Sendikal Haklar

1948 yılında ILO, Sendika Öz-
gürlü ü ve Örgütlenme Hakkı ile 
ilgili ilk kapsamlı sözle me olan 87 
sayılı sözle meyi kabul etmi tir. 87 
sayılı sözle me, “çalı anların ve i -
verenlerin her hangi bir ayırım yapıl-
maksızın ve önceden izin almaksızın
sendika kurma ve bu sendikalara üye 
olma hakkını” güvence altına almı -
tır. 87 sayılı sözle me sendikala ma
hakkını özellikle devlete kar ı koru-
mayı hedeflemi tir. ILO’nun 1949 
tarihli Örgütlenme ve Toplu Pazar-
lı a ili kin 98 sayılı sözle mesi ise 
sendika özgürlü ünü özellikle i ve-
ren müdahalelerine kar ı güvence 
altına almayı amaçlıyor.

Avrupa Konseyi belgeleri, AB hu-
kukunda sık yollama yapılan bel-
gelerdir. Avrupa Konseyinin insan 
hakları konusunda en kapsamlı söz-
le mesi nsan Hakları Avrupa Sözle -
mesidir ( HAS). 1950 yılında kabul 
edilen HAS’in 11. maddesi sendika 
kurma ve sendikaya üye olma hakkı-
nı güvence altına almaktadır.

HAS, sosyal haklara ayrıntılı bir 
biçimde yer vermemi tir. Bu bo luk
Avrupa Konseyi tarafından 1961 
yılında kabul edilen Avrupa Sosyal 
artı (AS ) ile giderilmi tir. AS  di-
er sosyal hakların yanı sıra 5. mad-

desi ile sendikala ma, 6. maddesi ile 
toplu pazarlık ve grev hakkını gü-
vence altına almı tır.

Sendikal haklara yer veren di er
iki uluslararası sözle me “ikiz söz-
le meler” olarak da bilinen Birle -
mi  Milletler sözle meleridir. 1966 
tarihli Ekonomik Sosyal ve Kültürel 
Haklar Hakkında Uluslararası Sözle -
menin 8. maddesi “sendika kurmak, 
sendikaya üye olmak ve sendikaların
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faaliyetlerini özgürce sürdürmeleri ve 
grev hakkı” üzerinedir. 1976 tarihli 
Birle mi  Milletler Ki i Hakları ve 
Siyasal Haklar Uluslararası Sözle -
mesinin 22/1 maddesi ise “herkese
çıkarlarını korumak için sendika kur-
mayı ve sendikaya üye olmayı” bir
hak olarak tanımaktadır.

Uluslararası insan hakları belge-
lerinin tümü sosyal ve sendikal hak-
ları temel hakların ayrılmaz bir par-
çası olarak kabul etmektedir. Avrupa
nsan Hakları Mahkemesi (A HM) de 

sivil ve politik haklar ile ekonomik 
ve sosyal haklar arasında kesin bir 
ayırım yapmayı reddeden kararıyla
sosyal hakları temel haklar olarak 
kabul etti ini göstermi tir.

Türkiye, ILO’nun 1948 tarihli 
sendikal örgütlenmeyi devlete kar ı
güvence altına alan 87 sayılı sözle -
mesini tam 44 yıl sonra 1992’de onay-
lamı tır. Ancak bu sözle menin ge-
reklerini yerine getirmedi i için hala 
ILO raporlarında ele tirilmektedir.

ILO’nun 1949 tarihli ve 98 sayılı
“örgütlenme hakkı ve toplu pazarlık-
la” ilgili sözle mesi nispeten hızlı
bir biçimde 1951’de onaylanmı tır.
Ancak aradan geçen yarım yüzyıllık
süreye ra men ILO, bu sözle menin
gereklerine uymadı ı için Türkiye’yi 
ele tirmeye devam ediyor.

HAS (1953), 1954’te onaylan-
mı  ancak HAS’ın en önemli meka-
nizması olan bireysel ba vuru hakkı
1986 yılında kabul edilmi tir.

Avrupa Sosyal artı (1961), Tür-
kiye tarafından 1989’da onaylanmı -
tır. AS , 1996 yılında gözden geçiril-
mi  ve yenilenmi tir. TBMM, gözden 
geçirilen Avrupa Sosyal artı’nın in-
sanca ya amaya yetecek bir gelirin 
sa lanması ile ilgili 4. maddesine, 
örgütlenme özgürlü ünü düzenle-
yen 5. maddesine ve toplu pazarlık
ve grev hakkını düzenleyen 6. mad-
desine çekince koymu tur. TÜRK-

, söz konusu bu çekincelerin kal-
dırılmasını istemektedir.



çinde ya adı ımız kriz 2008 yılı-
nın bahar aylarında ABD’de ko-
nut kredileri krizi olarak ba ladı,

birkaç banka ve finans kurulu unun
batmasıyla devam etti ve derinle ti.
Yaz aylarında, genel bir finansal kri-
ze dönü tü. Sonbaharda ise bütün 
dünyayı sardı ve genel bir ekonomik 
kriz eklini aldı. Bu kriz, dünya ça-
pında binlerce firmanın kapanması-
na, milyonlarca ki inin i siz kalma-
sına ve büyüme oranlarının negatife 
dönmesine neden oldu. Dünya tica-
reti kriz yüzünden daraldı.

Bu daralmayı gören tüketici, i i
ve düzenli bir geliri olsa bile gelecek 
aylar içinde i siz kalaca ı ku kusu-
na kapılarak harcamalarını mümkün 
oldu u kadar kısmaya, parasını elin-
de tutmaya ba ladı. Ekonomik ana-
lizlerde “Tüketici Güven Endeksi” 
denilen bu önemli istatistik, tüketi-
cilerin Türk ekonomisinin u andaki 
durumu hakkındaki görü lerini ve 
gelecek ile ilgili beklentilerini göste-
ren ulusal bir ekonomik göstergedir. 
ki yüz birime ayrılan bir ölçüm tab-

losunda, endeksin 100’den büyük 

olması tüketici güveninde iyimser 
durum, 100’den küçük olması tü-
ketici güveninde kötümser durum, 
100 olması ise tüketici güveninde 
ne iyimser ne de kötümser durum 
oldu unu gösteriyor. Mayıs 2005’te 
130’lar seviyesinde olan puanımız,
Ocak 2009’da 60’a kadar dü mü
durumda.

Ku kusuz bu olumsuz tablo yal-
nızca bizim ülkemize has bir du-
rum de il. Ba ta Amerika Birle ik
Devletleri olmak üzere tüm AB ül-
kelerinde de benzer bir dü me söz 
konusu. Ülkeler krizden çıkmak
için küresel kuralları bir kenara bı-
rakarak kendi ülkelerinde üretilen 
malların tüketilmesi için tüketicile-
rine açıklamalar yapıyorlar. Zaten 

Sinan VARGI
TÜRK-  Te kilatlandırma ve
Tüketici Sorunları Uzmanı
sinanvargi@turkis.org.tr
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Diyebilmek...Diyebilmek...
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yıllardır bu tür kampanyaları gizli 
gizli yürüten ABD, Kanada, Avus-
tralya gibi devletler, kurdurdukları
vakıflar eliyle “Amerikan Malı Satın
Al” veya “Kanada’da Üretilen Malı
Satın Al, siz Kalma” ya da Avus-
tralya örne inde görülece i üzere 
“Avustralya’da üretilen malı satın
al, hem ülken hem sen kazançlı çık,
i yerlerin açık kalsın, i siz kalma” 
türünden sloganlar ile tüketiciye 
kendi ülkelerinde üretilen malların
kullanımını tavsiye ediyorlardı.

Krize giren Fransa’da, Cumhur-
ba kanı Nicolas Sarkozy’nin oto-
motiv endüstrisine verece i mali 
yardımlar için bir Fransız radyosuna 
verdi i demeçte “Destek paketinin 
kar ılı ında Peugeot-Citroen’den 
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’daki 
fabrikalarını kapatmasını isteyece-
ini” açıkça dile getirmesi ülkele-

rin artık korumacılık duvarlarının
arkasına girmeye ba ladı ını ortaya 
koydu. Sarkozy, Fransız tüketicilere 
verdi i tavsiyede ise Çek Cumhu-
riyeti ve Slovakya’daki fabrikalarda 
üretilen Peugeot ve Citroen satın al-
mamalarını, Fransa’daki fabrikalar-
da üretilen Peugeot ve Citroen satın
almalarını da önerdi. Ku kusuz, bu 
açıklama Dünya Ticaret Örgütü’nün 
ve GATT’ın uluslararası anla maları-
na imza koyan küresel ekonomistle-
ri ve Avrupa Birli i’nin Ortak Pazar 
savunucularına “akıl dı ı“ gelse de, 
onlarda önce kendi ülkelerindeki 
yangını söndürmek için benzer ara-
yı lara girdiler. Her ülke krizden çı-
kabilmek için “e er kaldıysa” kendi 
ülkesinde üretilen ürünlerin kendi 
tüketicileri tarafından tüketilmesini 
isteyen açıklamalar yapmaya ba la-
dılar.

Sanayi altyapısı biraz daha otur-
mu , iç pazarını kendi üretti i mal-
larla rahatlıkla besleyebilen ülkeler 
bu durumda biraz daha rahat davra-
nıyorlar. Ama gıdasını yurtdı ından
üretti i otomotiv veya elektronik 
e ya kar ılı ında satın alan veya gı-
dası için petro-dolar ödemek zorun-

da kalan ülkeler oldukça sıkıntı içi-
ne girdiler. Krizin 2009’da sürece i
ancak 2011’de piyasaların normale 
dönece i söylentileri bu ülkeleri ol-
dukça zor duruma soktu.

Türkiye bu açıdan çok anslı
bir konuma sahip. irketlerin top-
lam satı larındaki iç pazarın a ırlı ı
geçmi te bir dezavantaj gibi görü-
nürken, bu krizde ülkemiz için bir 
umut olmu tur. Türkiye’de irketle-
rin toplam satı larının sadece yüzde 
9’unu yurtdı ı satı lar olu turmak-
tadır. (Ula ım araçları yüzde 50, 
tekstil yüzde 30 olmasına ra men
toplam ortalama alınmı tır.)

Türkiye, yine içinde bulundu u
co rafya açısından anslı bir yer-
de. Üç saatlik bir uçu  mesafesinde 
veya bir iki günlük deniz-karayolu 
mesafesinde Avrupa, Rusya, Kuzey 
Afrika, Ortado u ve Türk Cumhu-
riyetleri açısından milyarlarca dolar-
lık bir ihracat imkanına sahip. Yine 
Türkiye, dünyanın 2. büyük cam 
üreticisi, 6. büyük çimento üreticisi, 
8. büyük gemi üreticisi, ve 10. bü-
yük turizm merkezidir. Avrupa’nın
en büyük tekstil, televizyon, gübre, 
çorap, vitrifiye, döküm üreticisi de 
Türkiye’dir. Yine Avrupa’nın 3. bü-
yük, kaplama ve demir çelik, jant, 
5. büyük buzdolabı ve 7. büyük 
otomotiv üreticisi de Türkiye’dir. 
talya’dan, Çin’e, Rusya’dan da ta 

Güney Afrika’ya kadar sanayi altya-
pısı, yeti mi  insan gücü açısından
en sanayile mi  ülke Türkiye’dir.

Krizde tüm bunları umuda çe-
virmenin yolu ne olabilir. Küresel 
Krizde her ülke kendi iç kabu una
çekilirse, Türkiye’nin ihracat an-
sı daralacak, bu ise büyük sanayiyi 
ve KOB ’leri ve sonuçta istihdamı
olumsuz yönde etkileyecektir. An-
cak di er ülkelere baktı ımızda bu 
ekonomik gerçekli i bir kenara bı-
raktıklarını görüyoruz. Dünyanın
her yerinde olu mu  bir kapasite 
fazlası var, bu fazla da yeni tüketi-
cilerini beklerken kriz araya girince 

kapasite fazlası üretime ara vermeye 
ve bu da i sizli e dönü erek dibe 
do ru giden bir girdap gibi dünyayı
sarıyor. Hasarı en aza indirmek için 
bir an önce siyasi iktidarın ve muha-
lefetin “seçim atmosferinden“ çıkıp
ekonomik tedbirleri almaları gereki-
yor. Bunun içinde acilen bir “ ktisat
Kongresi”nin toplanması art. ç pa-
zardaki dü ü ün sınırlandırılması,
i sizlik ödene i, orta ve gelir grubu-
na gelir deste i ve her eyden önce 
iç pazarın canlanması için tüketici-
ye “Satın aldı ın malın ambalajına
bak, e er Türkiye’de üretildi inden
eminsen satın al”, “Benzerleri ara-
sında Türkiye’de üretilen varsa (bar-
kodu 869 ile ba lıyorsa) onu satın
al” diyebilmektir.

TÜRK-  olarak yıllardır
“Türkiye’de Üretilen Malın Kulla-
nılması” konusunda tüketicilerde 
bir ortak bilincin olu ması için çaba 
gösterdik. Bunun “kendi a ımızı,
kendi i imizi korumak için” kaçınıl-
maz bir gerçek oldu unu ifade ettik. 
E itim programlarımızda Türkiye’de 
üretilen malın kullanılmasının öne-
mini üyelerimize anlattık. Tüketici 
dernekleri ve di er sivil toplum ku-
rulu ları ile ortak tüketici platform-
ları kurarak halkı da bu konuda ikna 
etmeye çalı tık. Ama bu bilinç olu -
turma çabalarımız kendi üyeleri-
mizden öteye gidemedi. O dönemde 
bunun artık ça dı ı kaldı ı, küresel-
le menin önüne geçmenin mümkün 
olamayaca ı, piyasaların serbest bı-
rakılmasını isteyenler hep bu çaba-
ları görmezden geldi.

Son kriz dünyada oldu u gibi ül-
kemizde de serbest piyasa ve serbest 
rekabetin yüzde yüz savunucuları-
nın da görü lerinin de i mesine ne-
den oldu. Son ya ananlar piyasaların
tamamen serbest bırakılamayaca ını
gösterdi. Dünyada bize rekabeti tav-
siye edenlerin imdi artık kendileri 
korumacı tedbirler alıyorlar. (Aslın-
da bize rekabeti tavsiye edenlerde o 
dönemde kendi sanayilerini korumak 
için kendi i  adamlarına merkez ban-
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kalarından kredi vererek fabrikaları-
nın sahipli inin ba ka ülkelere gitme-
sini önlemi lerdi.)

Bu durumda halen bir i i olan 
tüketiciye “Satın almayı dü ündü-
ün ayakkabıyı al, ayakkabıcı kendi 

o luna kırtasiyeciden defter alacak, 
kırtasiyeci ise yeni defter sipari i
verecek, senin çalı tı ın ka ıt fab-
rikasına sipari  gelecek ve fabrika 
açık kalacak, sen i ini kaybetmeye-

ceksin” diye güven veren bir yüze 
ihtiyaç var. Bence en önemlisi de bu 
güven veren yüzü veya kurumları
bulup bu mesajı halka verebilmek.

Dünya bir küresel krizde. Türki-
ye de bundan derin yaralar alacak. 
Ama Türkiye bunu daha kolay atla-
tacak bir sanayi altyapısına, iyi bir 
co rafyada olmanın ansına sahip. 
Ayrıca krizlerden erbetli bir halkı-
mız var. Bütün bunlara ra men kü-

resel krizin aktörleri arasında yine 
en önemli rolü yine tüketici üstlene-
cek. Tüketici; üretim-istihdam-tü-
ketim zincirinin en önemli halkası.
Kriz tüketiciye piyasalardaki o eski 
krallı ını geri verirken, sıkı maliye 
politikasını uygulayan bu kez tüke-
tici oluyor. Çünkü ne zaman i siz
kalaca ını bilmiyor. Bu dibe do ru
gidi i durduracak en önemli unsur 
bize kalırsa güven.
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ILO Avrupa Bölge Toplantısı

ILO’nun 8. Avrupa Bölge 
Toplantısı 9-13 ubat

2009 günlerinde Portekiz’in ba -
kenti Lizbon’da yapıldı. Toplantıya
Türkiye çi Delegesi olarak TÜRK-

 Dı li kiler Uzmanı U ra  Gök 
katıldı. Gök burada, Konfederasyo-
numuzun, küresel krize kar ı görü -
lerini dile getirdi.

U ra  Gök, konu masına Türki-
ye i çi hareketinin ekonomik krize 
ili kin tespitlerini yaparak ba ladı.
“Türkiye i çi hareketi söz konusu 
ekonomik krizin ardındaki temel 
nedenin “sosyal devlet”i meydana 
getiren politikalardan uzakla ılması
oldu una inanmaktadır” diyen Gök 
sözlerini öyle sürdürdü:

“Bu sebeple bizim çözüm öneri-
miz daha güçlü bir sosyal devletin 
tesisidir. Zaman i çileri i ten çıkar-
ma ya da ücretlerini azaltma zamanı
de il istihdamı artırma, tüm dü ük
ve dar gelirlilerin satın alma güçle-
rini artırma zamanıdır. Fakat mev-

cut geli melere baktı ımızda krizin 
olumsuz etkilerini azaltmak amacıy-
la i ten çıkarma ya da ücretsiz izin 
gibi i çi ve sendika kar ıtı politikala-
rın uygulandı ını görüyoruz”

Genel Direktörün raporunda yer 
alan ve Türkiye’yi ilgilendiren bazı
noktalara da de inen Gök u görü -
leri dile getirdi:

“Ülkemizdeki yetersiz “i  güven-
cesi” ve “sosyal güvenlik hakların-
dan” dolayı esnek çalı ma ko ulları
altında çalı an i çiler, tüm koruma 
araçlarından yoksunlar. Sosyal gü-
venlik sisteminin tam gün çalı ma
esasını temel alması nedeniyle es-
nek çalı ma kapsamındaki i çilerin
emeklilik haklarından faydalanması
olanaksız hale geliyor.

Ülkemizdeki asgari ücret, ge-
çinme ve asgari ya am standartları
sa lamak bakımından yetersizdir. 
Devlet kurumlarının belirledi i is-
tatistiklere ra men asgari ücret yine 
çok dü ük seviyelerde belirlenmi -

tir. Komisyon asgari ücret artı larını
i çi kesiminin muhalefetine ra men
belirlemi tir.

Kayıt di i istihdam konusunda 
ülkemizde henüz bir ilerleme kayde-
dilmemi tir. Sendikal örgütlenme-
nin önündeki en büyük engellerden 
biri olan ta eron ve alt-i veren uygu-
lamaları kayıt dı ı ekonomiyi artıran
faktörlerdendir. Türkiye’de kayıt
dı ı oranı u anda yüzde 50 civarın-
dadır ve bu oranın ekonomik krizin 
etkisiyle artması beklenmektedir.

Türkiye’de sosyal diyalog, sosyal 
tarafların görü lerinin alındı ı fakat 
söz konusu görü lerin yeterli düzey-
de dikkate alınmadı ı bir mekaniz-
ma olarak varlı ını sürdürmektedir.

Türkiye’de sendikal örgütlenme-
nin önündeki engeller devam etmek-
tedir. Kamu çalı anları için toplu 
sözle me hakkı ve hakem kararları
uygulanmamaktadır. Kamu çalı an-
larının sendika üyeli i önündeki en-
geller hala devam etmektedir.”



U ra  GÖK
intdept@turkis.org.tr
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Uluslararası sendikal hareket, 15 
Kasım 2008 ‘de Washington’da 

gerçekle tirilen G20 Zirvesinden, is-
tihdam krizine ili kin mali ve parasal 
önlemleri daha net ve ikna edici bir 
biçimde vurgulamasını bekliyordu. 
Ancak, Zirve istihdam, ya am ko ul-
ları ve sosyal kalkınma gibi sendika-
ların acil kriz reçetesi olarak ortaya 
koydukları taleplere beklenen ölçü-
de de inmemi , bu durum sendika-
larda hayal kırıklı ı yaratmı tı.

G20 Zirvesi bu kez, 
Washington’da alınan kararların uy-
gulamalarını gözden geçirmek ama-
cıyla 2 Nisan 2009 günü Londra’da 
toplanacak. Krizle ba a çıkabilmek
için sendikaların getirdi i önerile-
ri desteklemek ve Zirveye yönelik 
baskı olu turmak amacıyla G20’ye 
dahil olan ülkelerin sendika lider-
leri de 2 Nisan 2009 arifesinde yine 
Londra’da bir araya gelecek.

ITUC, krize cevap arayan G20 
çalı malarına sendikaların da dahil 
edilmesini ve G20 Hükümetlerinin 
ILO’yu en üst düzey toplantılarına
katılmak üzere davet etmelerini ta-
lep ediyor. Uluslararası Sendikalar 

Konfederasyonu (ITUC) ve OECD 
Sendikalar Danı ma Komitesinin 
(TUAC) birlikte düzenleyecekleri 
toplantıda Türkiye i çi hareketini 
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, TÜRK-  Ekonomi ve Sos-
yal Politika Danı manı Vedat Bilgin 
ve TÜRK-  Dı li kiler Uzmanı
U ra  Gök temsil edecekler. Ayrıca,
ev sahibi i çi örgütü olan Sendikalar 
Kongresi-TUC Zirve vesilesiyle 28 
Mart’ta di er ülkelerden i çi temsil-
cilerinin de katılaca ı bir yürüyü
düzenleyecek.

Bu arada ITUC, krizin daha fazla 
derinle mesini önlemek ve “herkese 
insan onuruna yakı ır i ”i korumak 
için üyelerini i çi kesimi tavsiyeleri-
ni vurgulayan eylemler düzenleme-
ye davet etti. Eylemlerde ön plana 
çıkarılması beklenen ba lıklar ise 
öyle; “Ye il ”, “küresel ekono-

minin 21. yüzyılda yöneti imi için 
yeni uluslararası sistem ve ILO’nun 
rolünün güçlendirilmesi”, küresel 
finans piyasalarının yeniden düzen-
lenmesi”, “kaynakların adil da ıtımı
ve sendikaların ortaklı ına merkezi 
rol verilmesi”.

G20 Sendika Liderleri 
Londra’da Toplanacak

ETUC Genel Sekreteri 
John Monks Dünya 
Ekonomi Forumuna Katıldı

John Monks Davos’ta ger-
çekle tirilen Dünya Ekonomik 
Forumunda, 1930’ların stili olan 
ve ekonominin yanısıra toplumu 
ele geçiren korumacılı ın alarm 
verdi ini söyledi. Monks bunun 
yanında belli finans kurulu la-
rını ve irketleri faydalandıkları
kamu paralarının sorumlulu u-
nu almaya ça ırdı.

Daralmayla kar ı kar ıya ol-
du umuz bir dönemde herkes 
kendisini dü ünüyor ve ülkeler 
kendi ekonomileri için tedbirler 
alıyor; diyen Monks, Amerika’nın
Roquefort’a ve Rusya’nın araba 
gümrük vergilerine getirdi i ar-
tı lar gibi daha pek çok ülkenin 
ve sayısız sektörün korumacı
önlemler aldı ını dile getirdi. 

Monks konu masında öyle
dedi “Korumacılı ın ve ulusal-
cılı ın bizi nereye götürdü ünü
tarih göstermi tir, istedi imiz
ey bu mu?...Her ülkenin krize 

kar ı kendi ba ına cevap verme-
sine de il birlik olup, top yekun 
bir cevap vermeye ihtiyacımız
var... Avrupa düzeyinde krize 
verece imiz cevap bir Avrupa ce-
vabı olmalı. Ancak, u ana kadar 
böyle bir öneri ya da inisiyatif 
mevcut de il… Avrupa Komis-
yonu, üyelerinin birbirinden ba-
ımsız hareket etmesine kar ı ne 

yapıyor… Ekonomik ve Sosyal 
krizin bir politik krize dönü -
me ihtimali var, Yunanistan’da 
ba layan i çi protestoları zlan-
da, Baltık ülkeleri, Bulgaristan, 
Fransa gibi ülkelerle devam etti 
ve giderek yaygınla ıyor... çi-
ler ba kalarının açgözlü olması
ve spekülasyon yapmaları ne-
deniyle ortaya çıkacak faturayı
ödemek zorunda de il… Sadece 
bankalara yardım yapılması yet-
mez, çalı an kesimin de yardım-
lara ihtiyacı var.”



Sendikalar var oldu undan bu 
yana hep bir medya organı-
na sahip olma özlemi duydu-

lar. Bu özlem özellikle, medyanın
sermayenin kontrolüne geçi iyle
birlikte doru a çıktı. Sermayenin 
kontrolündeki yayın organlarında,
televizyon kanallarında sesini duyu-
ramayan i çi hareketi, zaman zaman 
bu özlemini yüksek sesle dile getir-
di. Tabandan bu yönde gelen talep-

ler, her fırsatta seslendirildi. Sendi-
kaların televizyon kanalı kurmaları
yasayla yasaklanmı  olmasına ra -
men, bu yöndeki talepler, özellikle 
TÜRK- ’in gündeminde hep oldu.

1964 Martında yayın hayatına
ba layan günlük Gündem gazete-
si de böyle bir özlemin sonucudur. 
TÜRK- ’e ba lı Basın-  Sendikası
11 Haziran 1964 günü yayımladı ı

genelgede, Gündem’in Türk i çisi-
nin “gerçek” gazetesi olaca ını vur-
guladı. “Bu yolda yapılacak hamlede 
yardımlarınız, bizim güç kayna ı-
mız olaca ı gibi, i çi davasına da ge-
ni  çapta hizmet edecektir” denildi. 
TÜRK- , Gündem’i destekleyerek 
önemli katkılarda bulundu. Mayıs
1967’de üyesi bulundu u sendika-
lara bir genelge göndererek, sendi-
kaların faaliyetlerinin Gündem’de 

“Gündem çi Hareketinin“Gündem çi Hareketinin 
Kamuoyuna AçılanKamuoyuna Açılan 

Penceresiydi.”Penceresiydi.”
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Türk Sendikacılık Tarihinde Gazetecilik 
Giri imi: Gündem Gazetesi

smail Özkan ile röportajı Genel Yayın Yönetmeni Hasan Tahsin Benli yaptı.smail Özkan ile röportajı Genel Yayın Yönetmeni Hasan Tahsin Benli yaptı.
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duyurulmasını, zorunlu ilanların
Gündem’e verilmesini ve gazeteye 
abone olunmasını istedi.

Gündem’in amacı, i çi hareketi-
nin bugün de ya adı ı temel bir so-
rundan hareketle olu turuldu: Di er
günlük gazetelerin yayımlamadıkla-
rı i çi haber ve sorunlarına geni  yer 
vermek.

Bir sendikanın yayımladı ı ilk 
günlük gazete unvanını ta ıyan
Gündem, Mart 1964’ten 1980 yılı-
na kadar, TÜRK- ’in de deste iyle
yayınını sürdürdü. Zaman zaman 
aksamalar ya ansa da, emekten yana 
tavrını hiç de i tirmedi.

Gündem’i yayımlayan Basın-
Sendikası’nın eski Genel Ba kanı s-
mail Özkan, i çi hareketi tarihi açı-
sından bu son derece önemli giri i-
mi, TÜRK-  Dergisi’ne anlattı.

Sendikacılı a nasıl ba ladınız?

Ben 1939 do umluyum, Çankırı
Bayramören lçesi Dalkoz köyünde-
nim. Ankara’da Do u  Matbaasın-
da çalı ırken, 1958 yılında Ankara 
Matbaa Teknisyenleri Sendikası
Denetim Kurulu üyeli ine seçildim. 
Sendika daha sonra Basın- ’e dönü-
ünce 1964’te Ankara ube Sekrete-

ri seçildim. Ardından 1969 yılında
ube Ba kanı ve 1973 yılında da Ge-

nel Ba kan oldum. TÜRK-  Yöne-
tim Kurulu üyeli i ( imdiki Ba kan-
lar Kurulu) Yüksek Hakem Kurulu 
ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
üyelikleri yaptım.

Siyasetle de ilginiz vardı o 
dönemde sanırım.

Evet. Milliyetçi Hareket Partisi 
Genel Sekreter Yardımcılı ı görevin-
de bulundum. 1977-80 yılları ara-
sında Ankara Belediye Meclis üyeli i
de yaptım. Ancak sendikal görev-
lerim bitmedi. TÜRK- ’in öneri-
siyle Çalı ma Bakanlı ı tarafından
Almanya’nın Nürnberg Ba konso-
loslu u Çalı ma Ata eli i görevine 

atandım ve be  yıl süreyle bu görev-
de bulundum.

Basın- ’in günlük gazete çıkarma
dü üncesi nasıl olu tu?

Ankara Matbaa Teknisyenle-
ri Sendikası ile Ankara Gazeteciler 
Sendikası 1963 yılında birle ti, Tür-
kiye Gazeteciler ve Basın Sanayii -
çileri Sendikası (Basın- ) oldu adı.
Böylece birçok gazeteci bu yeni sen-
dikanın üyesi oldular. Gazete çıkar-
ma dü üncesi onlardan çıktı açıkça-
sı. O zaman Sendikanın içinde yer 
alan Bekir Çiftçi, Atilla Bartınlıo lu,
Ülkü Arman ve Beyhan Cenkçi gibi 
arkada ların fikriydi. çi hareketine 
faydalı olaca ına inandılar. Bir sen-
dikanın günlük gazete çıkarması o 
zaman kadar görülmü  bir ey de il-
di. Bizim Sendika açısından da göze 
alınması zor bir maceraydı. Ama o 
zamanlar kadro çok güçlüydü ve bu 
i in altından kalkabilecek insanlar 
vardı aramızda.

Bu kadroda kimler vardı?

Galip Aykut o zaman Sendika-
nın ba kanıydı. Do al olarak gaze-
tenin de sahibi görünüyordu. Yazı

leri Müdürü, deneyimli gazeteci 
Erdo an Örtülü’ydü. Kadroda yasal 
olarak basın kartlı dört ki i bulun-
durmak zorundaydık. Ali Taygan, 
Kemal Çiftler, Durmu  Erdo du gibi 
arkada lar basın kartlı gazeteciler 
olarak çalı ıyorlardı.

Yazar kadrosunda Bekir Çiftçi, 
Atilla Bartınlıo lu, lhami Soysal, 
Selçuk Altan, daha sonra TRT Genel 
Müdürlü ü de yapan Do an Kasa-
ro lu, Cumhuriyet gazetesinde uzun 
yıllar yazarlık yapan rahmetli Mus-
tafa Ekmekçi gibi tanınmı  gazete-
ciler vardı. Ekmekçi bir dönem yazı
i leri müdürlü ü de yaptı. Erdo an
Örtülü, bir dönem Cumhurba kan-
lı ı basın mü avirli i de yapan Can 
Pulak, Günal Sayın, Feridun Evren-
sel, Devlet Bakanı Kür at Tüzmen’in 

babası Nuray Tüzmen, Mustafa 
Ulucan, Erdo an Gürgen, TÜRK-
Basın Danı manlı ı da yapan Ülkü 
Arman, Nurettin Yerdelen gibi ar-
kada lar vardı. Bunlar aynı zamanda 
Sendikaya da üyeydi. Gazetenin adı-
nı da bildi im kadarıyla Bekir Çiftçi 
ve Atila Bartınlıo lu koydu. En çok 
katkısı olanlar bu arkada lardır.

Bu gazeteden çok arkada ımız
yeti ti sonraları. Bu güçlü kadronun 
yanında o zaman genç arkada lar da 
vardı. Örne in imdi CHP Milletve-
kili olan Yılmaz Ate , TV8’in Ankara 
Temsilcisi Sedat Yazıcıo lu, Orman-

’te uzun yıllar basın danı manlı ı
yapan Abdullah Öztoprak, Mehmet 
Hamamcıo lu, Levent Esmer, Özer 
Esmer, Ali Tekin Ça lav, rfan Ün-
ver, Burhan ener gibi arkada ları-
mız da vardı. imdi Anayurt Gazete-
si sahibi olan Naci Alan da o zaman 
genel yayın yönetmenli i yaptı.

Gazetenin yeri neredeydi, büroları
var mıydı, teknik olanaklar 
nasıldı?

Gündem gazetesi, daha önce de 
söyledi im gibi, bir sendika tarafın-
dan günlük olarak yayımlanan belki 
de tek gazeteydi. O tarihlerde dün-
yada ba ka bir örne i yoktu. Öncele-
ri günlük mesleki gazete olarak çık-
maya ba ladı, sadece i çi haberleri 
vardı. Siyasi haberler yer almazdı.

Merkezi Ankara’da, Necatibey 
Caddesi’ndeydi. stanbul, Bursa, 
Eski ehir, Mersin, Adana gibi iller-
de büroları vardı. Ankara’da Maliye 
Bakanlı ı’na ait Güne  Matbaasında
basılırdı. O tarihlerde Türkiye’de en 
önemli matbaa oydu. Kendi mat-
baası olmayan tüm gazeteler orada 
basılırdı. Ka ıdı SEKA’dan almak 
zorundaydık. Teknik açıdan her e-
yimiz vardı, foto raf makineleri, te-
leksler, her eyimiz vardı. Anadolu 
Ajansı’na aboneydik, haberlerimizi 
oradan alırdık ço unlukla. Gazete 
rotatip basılıyordu.
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Satı , ilan gibi konularda zorluklar 
ya adınız mı?

Gazete Basın- lan Kurumuna 
üyeydi, ben Basın-  Sendikası Ge-
nel Ba kanı olunca, gazetenin de 
sahibi görünüyordum. Gazete adına
Basın- lan Kurumu yönetim kurulu 
üyeli i yaptım uzun yıllar. Gazete 
Türkiye çapında ilan alıyordu. 1973 
yılına kadar meslekiydi. 1973’te ben 
genel ba kan oldu umda günlük 
siyasi gazete haline getirdim. Basın-
lan Kurumu’ndan daha fazla ilan 

almaya ba ladık böylece. O zamana 
kadar çok dü üktü ilan geliri. Böy-
lece ilan neredeyse on katına kadar 
çıktı. Siyasi gazete olunca dı ardan
da ilan almaya ba ladık çünkü. Za-
man zaman ilan gelirlerini artırmak
için özel sayılar da çıkarıyorduk.

Satı ımızı asıl olarak abonelik 
sistemiyle gerçekle tiriyorduk. Ta-
bii TÜRK- ’in ve ba lı Sendikala-
rın büyük deste i vardı. Sendika-
lar kendileri abone oldukları gibi, 
i yerlerinde temsilcileri de abone 
yaptılar. Sendikaların deste i ayakta 
tutuyordu gazeteyi, bayii satı ı çok 
azdı ama bu sistem sayesinde her 
yerde bulunurdu. lk çıktı ı yıllarda
5 bin satıyordu. Bu tiraj uzun yıllar
devam etti. yerlerine gönderirdik, 
toplu sözle melere madde koyardık
abonelikle ilgili. Abonelere postayla 
ula ırdık, stanbul ve Ankara’da el-
den da ıtırdık.

Sendikaların gerçekten katkısı
büyüktür. Sadece da ıtım ve abone-
lik konusunda de il, di er konularda 

da öyleydi. yerlerinde temsilciler, 
ube ba kanları fahri muhabirleri-

mizdi. Onlar bize haberleri gönde-
rirlerdi. Böylece Türkiye’nin dört bir 
tarafından haber ya ardı gazeteye. 
1973 yılından sonra bayilerde de sa-
tı a çıktı.

Gazetenin yayın politikası nasıldı,
kimler belirlerdi?

Yayın politikasını, biraz önce 
sözünü etti im arkada lar belirlerdi 
ço unlukla. Biz yayın politikasına
hiç karı mazdık ama TÜRK- ’in
politikası önemli ölçüde belirleyici 
olurdu yine de. TÜRK- ’in partiler 
üstü politikası egemendi gazeteye 
de, her siyasi partiye e it uzaklık-
taydık. Ba ka türlü olmak mümkün 
de ildi zaten. Biliyorsunuz TÜRK-
toplulu u kocaman bir aile, içinde 
her siyasi görü ten, her inançtan 
insan var. Denge kurmak durumun-
daydık. Bu dengenin merkezi de 
emekten yana olmaktı.

Yayın politikasını aslında biraz da 
TÜRK- ’e göre ayarlardık. TÜRK-

’ten bazı önemli durumlarda telkin 
gelirdi ama genelde biz de, gazeteci 
arkada larda, böyle bir telkine gerek 
duymadan kendilerini TÜRK- ’in
politikalarına göre ayarlarlardı. Ben 
karı mazdım ama TÜRK-  genel 
ba kanları zaman zaman önerilerde 
bulunurlardı.

Dedi im gibi, Gazete siyasi 
olarak partiler üstü bir gazeteydi. 
Gündem’e hükümetlerden müda-
hale olmazdı. Hangi iktidar olursa 
olsun politikamız de i mezdi. Çalı-
anların önemli bir kısmı sol görü -

lüydü ama onlar da kendi görü le-
rini empoze etmek istemezlerdi. Biz 
farklı dü üncede olmamıza ra men, 
aramızda asla bir siyasi kavga, sür-
tü me olmazdı. Hepsiyle çok iyi 
geçinirdik, iyi anla ırdık. Gazeteye 
tamamen bir emek gazetesi olarak 
bakılırdı. Sa cılık, solculuk gibi 
eyler olmazdı.
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Sendikalardan yayınlarınıza
ele tiriler gelir miydi?

Sendikalardan ele tiriler olurdu 
zaman zaman. Sendikalar arasındaki
sa -sol ayrımı bazen yayınlarımıza
etki etmek isterdi ama biz buna izin 
vermezdik. Bazen tartı malar da ya-
anırdı. Özellikle aynı i kolundaki

sendikalar arasında ya anırdı. Biri-
nin haberini yapınca di eri bozulur-
du ama telafi ederdik sonra. Sendi-
kalar etkili olmak, kendilerine göre 
yayın yaptırmak isterdi bazen ama 
biz buna kar ı çıkardık. Herhangi 
bir görü ün ya da sendikanın ege-
men olmasına izin vermezdik. Tek 
egemen anlayı  vardı, o da emekten 
yana olmak.

Gazete okurlar üzerinde çok et-
kiliydi. Çok okunurdu i çi kesimin-
de, çok da etkili olurdu. 1973 yılına 
kadar sendikal haberler a ırlıklıydı.
Daha sonra siyasi haberler de, spor 
haberleri de vardı. O zaman da çok 
okunan bir gazete oldu. Gündem i çi 
hareketinin kamuoyuna açılan pen-
ceresiydi, bu nedenle çok önemliydi.

Neden devam edemedi Gündem?

TÜRK-  1969 yılında Ak am
Gazetesini satın aldı biliyorsunuz. 
Ama o gazeteyi yürütemedi, yürüt-
mesi de çok zordu zaten. TÜRK-
Ak am’ı 1971’de Basın- ’e devretti. 
Böylece iki gazetemiz oldu. Bu du-
rum bizi ekonomik açıdan çok zor 
duruma dü ürdü. Hem TÜRK-
hem de Basın-  Ak am’ın bu maddi 
a ırlı ını kaldıramadı, borçlar beli-
mizi büktü.

Ben 1979 yılında genel ba kanlı-
ı bıraktım, Almanya’ya gittim. Be-

nim yerime Hüseyin Düzgün geldi. 
Daha sonraları, ben Almanya’dayken 
gazete kapandı. Bunda maddi mese-
leler çok önemli etki yaptı. Benim 
zamanımda ilan gelirleri çok yük-
sekti, daha sonradan dü meler ba -
ladı. Gündem’in kapanmasında 12 
Eylül’ün etkisi de olabilir tabii.

O döneme ili kin önemli bir anınız
var mı?

Bugünkü Danı tay binası Ba ba-
kanlık Matbaasıydı. Biz Basın-  ola-
rak orada greve gittik. Gündem’in 
grev haberleri Ankara’da herkes ta-
rafından okunmaya ba ladı. Bu grevi 
duyurmak için Gündem çok önem-
li bir i lev üstlendi. imdiki Divan 
pastanesi önünden Kızılay binasına
kadar olan yolda bütün arkada lar
gazete sattı, elden, ba ırarak. Bunlar 
arasında Fikret Otyam, Ya ar Aysev 
gibi dönemin ünlü gazetecileri vardı.
Ankara Sanat Tiyatrosu’nun oyun-
cuları, ses ve saz sanatçıları, air Ha-
san Hüseyin Korkmazgil, Mehmet 
Ali Aybar gibi politikacılar, dönemin 
Töb-Der Ba kanı Fakir Baykurt gibi 
isimler vardı. O kadar etkili oldu 
ki, anlatamam. Resmen Ankara’nın
gündemini belirledi Gündem. Grev 
65 gün sürdü. Ama dönemin Hükü-
meti, Resmi Gazete’yi götürüp ceza-
evi matbaasında bastırdılar. Böylece 
grev ba arısız oldu. Ama Gündem 
gazetesi açısından tarihi günlerden 
biriydi o gün.

Bugün sendikalar gazete çıkarma
gibi bir çabanın içinde olmalı mı
sizce?

yi idare edilirse günlük bir ya-
yın organı çıkarmakta fayda var. 
Ancak TÜRK- ’in Ak am gazetesi 
tecrübesini göz önüne alırsak, bunu 
TÜRK- ’in de il de, bir sendikanın
yapmasında yarar var. TÜRK-  ol-
mamalı, çünkü ba lı bütün sendika-
lar o yayın organına a ırlık koymak 
istiyor.

Gündem bugün olsaydı i çi hare-
ketinin bu imkanlarıyla çok faydalı
olurdu, iyi bir yere gelirdi. Sesimizi 
daha çok duyururduk. Sendikaların
medyada gücü yok. Böylece kendi 
imkanları olurdu.

Eski arkada larınızla görü üyor
musunuz?

Aramızdan ayrılan çok arka-
da ımız oldu tabii. Ama kalanlarla 
birlikte yılda bir kez toplanıyoruz.
Beraber yemek yiyoruz, o günleri 
anıyoruz.

smail Özkan Basın-  Sendikası Genel Ba kanı ve Gündem Gazetesi Sahibi 
oldu u yıllarda.



Dünya çapında 20 Ekonomi 
Bakanı ve Merkez Bankası
Genel Müdürünü bir araya 

getiren G20 Zirvesinde, Küresel Sen-
dikalar tarafından yapılan ve basında
Washington Bildirisi adıyla yer alan 
beyanata ili kin önemli noktalar.

Sarp bir uçurumun kenarında
adeta sendeleyerek yürümekte olan 
küresel ekonomi nedeniyle G20 li-
derleri süreci de erlendirmek üzere 
2008 Kasımında bir araya geldiler. 
Özellikle 2008’in Eylül ve Ekim ay-
larında ciddi bir hal alan mali krizin 

reel ekonomi üzerindeki dramatik 
etkileri u an a ır biçimde hissedil-
mektedir. Bugün belli ba lı sana-
yile mi  ülkelerde Gayri Safi Yerel 
Hasıla tahminleri dü ü e geçmi ,
i sizlik oranındaki dalgalanmalar 
da bir hayli artmı tır. Mali kriz her 
geçen gün Türkiye gibi geli mekte
olan ekonomiler üzerinde a ırlı ını
hissettirmektedir. Dünya genelinde 
birçok hükümet, finans sektörünün 
felce u raması, sermaye akı ının
ülke dı ına yönelmesi, yerel para bi-
rimlerinin çökmesi ve ekonomik bü-
yümenin durma boyutuna gelmesi 
gibi nedenlerden ötürü, Uluslararası
Para Fonu IMF’den acil yardım kre-
disi talep eder durumuna dü mü -
tür. Bugün dünya genelinde IMF’ye 
borcu olan ülke sayısı 11’e çıkmı tır.
Küresel ekonomi çok ciddi bir ikti-

sadi durgunluk ile kar ı kar ıyadır.
Söz konusu durgunlu un ne kadar 
sürece i ya da ne ölçüde derine gi-
dece i tamamen hükümetlerin za-
manında ve etkin müdahaleleriyle 
orantılıdır.

çinde bulundu umuz sistematik 
kriz, 2008 yılı ba ında geli mekte
olan ülkelerde gıda krizine yol açan 
emtia ve besin fiyatlarındaki benzer-
siz artı ın üzerine adeta tuz biber 
olmu tur. Ayrıca mali kriz, gittikçe 
ivme kazanan iklim de i ikli inin
arka planında meydana geldi inden
e er hızlı biçimde önlem alınmaz ise 
dünya genelinde en çok yoksul top-
lumları vuracaktır. Bu darbe de çok 
iddetli olacaktır.

Tarih göstermi tir ki bu ölçekte-
ki krizler hep sonunun kestirilmesi 
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güç sosyal ve siyasi istikrarsızlıklara
neden olmu tur. Ne yazık ki bu is-
tikrarsızlıkların çok büyük bir bölü-
mü de feci biçimde noktalanmı tır.
Bu krizden etkilenme konusunda 
özellikle çalı an kesim ve aileleri 
çok büyük tehlike altındadır. Zaten 
20 yıldan fazla bir süredir birçok 
ülkede artan e itsizlik neticesinde 
sosyal uyum baskı altına girmi tir.
Bugün mali krizin olu masına hiç-
bir sorumlulu u bulunmayan ver-
gi mükellefleri evlerini, i lerini ve 
emekli aylıklarını kaybetmek sure-
tiyle krizi yaratanların kefaletlerini 
ödemektedir. G20’ye dahil ülkele-
rin hükümetleri, küresel piyasaların
daha katılımcı, adil ve demokratik 
bir sistemde yönetilmesine ili kin
acil ihtiyacı dile getirmeli ve tasdik 
etmelidirler. Önümüzdeki aylarda 
de i ik kurumlar bünyesinde cere-
yan edecek olan konuya ili kin ciddi 
müzakerelerde sendikalar da söz sa-
hibi olmalıdır.

Mevcut kriz Amerika Birle ik
Devletlerinde ya anan emlak ve kre-
di piyasalarındaki sıkıntı ile son dö-
nemlerde ola an üstü biçimde artan 
i sizlik neticesinde ba  göstermi tir.
Bu krizlerin tümü kendi içlerinde 
yeterince ciddi boyutta iken, birbir-
leri ile etkile imli hale dönü meleri
özellikle reel ekonomi içerisinde son 
derece karma ık ve tehlikeli bir de-
vinime yol açmı tır. Emlak fiyatları
dibe vurmu , ipotekli borçlanmalar 
a ırı biçimde artmı  ve hane halkı-
nın öz varlıklarından trilyonlarca 
dolar dı arı sızmı tır. Tüketiciler 
eldeki servetlerinin azalmasıyla bir-
likte sert bir biçimde kendilerini geri 
çekerek ekonominin yava lamasına
neden olmu lardır. Bunun sonucun-
da ise i verenler i e alımları durdur-
mak ve ücret ödemelerini kısmaya
mecbur kalmı lardır. Emlak fiyat-
larındaki dü ü ün devam etmesi, 
tıpkı ipotekli konut finansmanı sis-
temi ile alınmı  menkul kıymetlerin
yetersiz sermayeli finans kurumla-
rına ait bilânçoları zayıflatması gibi 

kredilerden kaynaklı krizi derinle -
tirmi tir. Aktif mal varlıkları ve is-
tihdam fiyatlarındaki dü ü  durdu-
rulmadıkça, bankacılık sistemi kan 
kaybetmeye devam edecektir. imdi
bu sert döngü, evvelden bu tür du-
rumlara ba ı ıklı ı oldu u dü ünü-
len di er sanayile mi  ülkelerde ve 
geli mekte olan ekonomilerde ken-
disini tekrar etmektedir.

Bankaların, teminatların ve tahvil 
alımlarından do an üpheli alacakla-
rın kamula tırılması arttır. Sermaye 
yapısının yeniden düzenlenmesi 
için hükümetlerin, mali piyasalara 
müdahale etmeleri gerekmektedir. 
Ancak hükümetlerin mali serma-
yeye ait zararları kamula tırması ve 
finans kurumlarının kendi karları-
nı özelle tirmelerine izin vermesi 
kabul edilemez. 1930’larda ya anan
büyük buhrandan sonra dünyada-
ki en ciddi krizin ya andı ı u dö-
nemde, reel ekonomiye zarar veren 
sahtekârlık ve aç gözlülü ün hüküm 
sürdü ü ba ıbo  mali piyasa ideo-
lojisine son verilmelidir. Mali piya-
salar esas i levleri olan, reel sektöre 
verimli nakit akı ı için istikrarlı ve 
maliyet etkinli ine sahip finansman 
sa lamaya geri dönmelidir. Bunun 
için de, gerek ulusal gerekse de kü-
resel boyutta düzenleyici bir yapının
olu turulmasına ihtiyaç vardır. Öte 
yandan hükümetler ve uluslararası
kurumlar ekonomik açıdan etkin ve 
sosyal adalete sahip yeni bir iktisadi 
düzen kurmak zorundadır.

Dünya üzerindeki belli ba lı mil-
letleri yönetenler G20 harici ülkeler 
ile beraber çalı acakları yeni bir sü-
reç için harekete geçmelidirler. Buna 
istinaden ilk planda atılması gereken 
adımlar unlardır;

Küresel sermaye piyasalarında
istikrar sa lanabilmesi için kapsamlı
bir kurtarma planını kabul etmek, 
ekonomilerin mümkün oldu unca
hızlı bir biçimde iktisadi durgunluk 
içerisinden çıkmasını sa lamak, kü-
resel buhranın do uraca ı riskleri 

engellemek ve insan onuruna yakı ır
i  kavramını yeniden rayına oturt-
mak. Bunu takiben faiz hadlerinde 
kesintiye gidilmesi de kaçınılmazdır.
Hükümetler kısa vadede talebin art-
masını körükleyecek alt yapı yatırım
programları ortaya koymalı, orta va-
dede ise verimlilik büyümesini can-
landırmalıdırlar. imdi çevreci bir ta-
kım iktisadi yasalar ile ileriye gitme 
vaktidir. Böylelikle alternatif enerji 
geli imi ve enerji tasarrufu çerçeve-
sinde yeni istihdam olanakları yara-
tılacaktır. Orta ve alt gelir seviyesine 
sahip grupların alım gücüne destek 
verilmesi açısından vergiler ve har-
camaya yönelik önlemlerin alınma-
sı zorunludur. Milenyum Kalkınma
Hedeflerine ula ılabilmesi için az 
geli mi  ülkeler için kalkındırma
yardımlarının olu turulmasının yanı
sıra Birle mi  Milletlerin Gayri Safi 
Milli Hâsılada yüzde 0,7’lik artı  he-
define yönelik bir zaman çizelgesi ve 
ba layıcı taahhütlerin kabul edilme-
si gerekmektedir.

Bu ölçekte bir mali krizin tekrar-
lanmamasını sa lamak.

Uluslararası Finans Kurumları ve 
birçok hükümet yakla ık 20 yıldır
krizin sorumlusu olan küresel mali 
piyasalar ile özde le mi  durumdaki 
hafif derecede düzenlemeye tabi bir 
mali yapıyı te vik etmi lerdir. imdi
ise hükümetler bankacılık sistemine 
müdahale etmek zorunda kalmı tır.
Yani kriz ile birlikte finans kurumla-
rının gerekti i ekilde denetlenme-
di i bir kez daha ortaya çıkmı tır.
Kurtarma planına ili kin gündemde 
öncelikle, merkez bankalarının ka-
muya kar ı sorumluluklarının net 
biçimde belirlenmesi, bankaların
aktif varlıklarına ili kin konjonktür 
kar ıtı artların olu turulması ve 
yine bankalar üzerinde kamu de-
netiminin sa lanması, giri im ser-
mayeleri ve riziko arz eden yatırım
fonlarının düzenlenmesi, makam 
tazminatları ile irketlerin kar da-
ıtımlarının ıslahı ve denetlenmesi, 
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kredi notu endüstrisinin ıslah edil-
mesi, vergi muafiyeti olan bölgelere 
denetleme getirilmesi, uluslararası
finans i lemlerinde vergilendirme 
yapılması, yıkıcı ve riskli kredi arz-
ları ile konut kredilerine kar ı tüke-
ticinin korunması gibi meseleler yer 
almak zorundadır.

Yeni sistemin düzenleyici tüm ku-
rumların ko ullarını yerine getirmesi 
gereklidir. Düzenleyici kurumlar ara-
sında, bankacılık denetleme kurulu, 
vergi ve rekabet kurumu ve her ül-
kedeki tüketici yapıları ile yönetimi 
sayabiliriz. Reforma yönelik parça, 
parça ya da bütünden uzak yakla ım-
lara artık yer verilmemelidir.

Küresel ekonomi için yeni bir 
ekonomik yapı ve buna ba lı yöne-
tim kurulmalıdır.

Söz konusu yapı, finans piyasala-
rı ve döviz sistemlerinin daha ötesine 
gitmeli, mali krizin meydana gelme-
sine katkıda bulunan kalkınmadaki
dengesizlikler ve sermaye akı ları ile 
mücadele etmelidir. Aynen II. Dün-
ya Sava ı sonrasında Uluslar arası
Çalı ma Örgütü ILO’nun güçlendi-
rilmesini ya da Birle mi  Milletlerin 
kurulmasını içine alan ekonomik 
düzenlemeler gibi, güncel kriz son-
rası tasfiyeler de kesinlikle uluslara-
rası ekonomi yönetimine hitap et-
melidir. Hükümetler gerekli yapılar
üzerinde çalı maya ba lamalıdırlar.
Fakat buna yönelik tartı malar, ka-
palı kapılar ardında, bankacılar ve 
maliye bakanlı ı yetkilileri arasında
olmamalıdır. Masada mutlak surette 
sendikalara yer verilmelidir.

Krizin ardında yatan gelir da ı-
lımında e itsizli in patlama boyu-
tuna varması ile mücadele etmek. 
Ekonominin yönetilmesine ili kin
olu turulacak yeni sistem, küresel 
ekonomiyi mahveden kaynak da ı-
lımı adaleti krizi ile mutlak surette 
mücadele etmelidir. Küresel ekono-
minin gerek bölgeler gerekse ülkeler 
arasında daha dengeli bir biçimde 
geli mesi sa lanmalıdır. Aynı denge 
sermaye ile emek, alt gelir grubu ile 
yüksek gelir grubu, fakir ile zengin 
ve kadınlar ile erkekler arasında da 
kurulmalıdır.

Reel Ekonomi çin E güdümlü Bir 
Kurtarma Planı

 Artan finansal karga a özel-
likle Amerika ve ngiltere’de
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çok ciddi biçimde derinle en
i sizlik krizi ile birlikte reel 
ekonomiye a ır zarar verdi. 
Söz konusu i sizlik sorunu 
imdi de Avrupa bölgesine 

yayılıyor; bu da küresel an-
lamda bir iktisadi duraklama 
tehlikesi demektir. Amerika 
ve Avrupa bölgesi için 2009’a 
ili kin Gayr-i Safi Yerel Hâsı-
la tahminleri de bunu göste-
riyor. Ekonomik birli i ve 
Kalkınma Örgütü OECD’nin 
tahminlerine göre önümüz-
deki 6 aylık dönem için söz 
konusu bölgelerde i sizlik
oranı yüzde 20 daha artacak. 
Özellikle bankacılık sistemi-
nin dı  sermaye ile ayakta tu-
tuldu u ya da cari hesaplarda 
büyük açıkların bulundu u
geli mekte olan ülkelerin bir-
ço unda inanılmaz ölçüde is-
tihdam kaybı ya anmaktadır.
Bu da hane halkı gelir seviye-
sini ciddi anlamda dü ürmek-
tedir. Yatırımı desteklemede 
yetersiz kalan sermaye imdi
geli mekte olan ülkeleri terk 
ediyor; bu duruma bir de göç-
men i çilerin döviz akımla-
rındaki kesintiler de eklendi, 
çünkü onlar da bulundukları
ülkelerde i lerini kaybetmeye 
ba ladırlar. Uluslararası Çalı -
ma Örgütü ILO’nun tahmini-
ne göre 2007’de 190 milyon 
olan küresel i sizlerin sayısı
2009’da 210 milyon olacaktır.
Aynı ekilde çalı an i sizle-
rin yani günde 1USD’den az 
kazanan insanların sayısı 40 
milyona, günde 2USD ve üze-
ri kazananların sayısı ise 100 
milyona ula acaktır.

 Hükümetler ve merkez ban-
kası yöneticileri 1930’larda 
dü tükleri yanlı lara tekrar 
dü memelidirler. Bunun için-
de bütçe ve ücret kesintisi 
dengesini iyi kurmaları aynı

zamanda kom u ekonomile-
rin aleyhine i lemeyecek kur 
politikaları yürütmeleri ge-
rekmektedir. Öte yandan G20 
liderleri gerek ulusal gerekse 
de küresel boyuttaki reel eko-
nomiyi te vik edecek bir e
güdümlü bir kurtarma planını
ortaya koymalıdırlar.

 Avrupa ve Amerika’daki Mer-
kez Bankaları faiz hadlerinde 
yine e güdümlü bir ekilde
ilave bir takım indirimler 
uygulamalıdırlar. Gerekli 
olan hallerde i sizlik yardımı
programları gibi mali istikrarı
sa layan unsurlar, istihdam 
yaratma planları ile destek-
lenerek güçlendirilmelidir. 
Vergi te viki reel ekonomi-
yi, istihdamı, ücretleri ve ev 
halkına ait harcanabilir geliri 
canlandıracak toplam talebi 
arttırmaya yönelik olmalıdır.
Vergi ve harcamaya ili kin
tedbirler mevcut durumdan 
en fazla muzdarip olan orta ve 
alt gelir seviyesindeki aileleri 
hedeflemelidir. Aynı ekilde
bu tedbirler, yüksek harcama 
oranına sahip ki ilerin tüke-
time, üretime ve istihdama 
katkıda bulunabilmelerine el-
verecek biçimde düzenlenme-
lidirler.

 Geli mekte olan ülkelerde hü-
kümetler benzer ekilde mali 
politikalar aracılı ı ile eko-
nomik yava lamaya kar ı ko-
yabilmek için istihdam yara-
tılmasına ili kin programları
desteklemeli ve sosyal güvenli 
sistemini güçlendirmelidirler. 
Uluslar arası Finans Kurum-
ları, Asya’da on yıl önce ya-
anan mali krizde yaptıkları

hataları tekrarlamamalıdırlar.
Hatırlanaca ı üzere bu hatalar 
arasında, faiz oranlarının artı-
rılması, devlet harcamalarının
kısılması yönündeki baskılar,

bankaların yaygın olan yan-
lı larına göz yumulması gibi 
imdi sanayile mi  ülkelerin 

tam tersini yaptı ı uygulama-
lar sayılabilir. Bunun yerine 
geli mekte olan ülkeler istih-
dam seviyesini artırmaya te -
vik edilmeli ve toplumun en 
zayıf kesiminin güçlendiril-
mesi için hükümetlere destek 
verilmelidir.

 Bu durum ILO ve Birle mi
Milletler Çevre Programı’nın
gündeme getirdi i çevre-
ye ve nsan Onuruna Yakı-
ır  unsuruna saygılı Ye il
stihdam’ın yaratılması için 

bir fırsata çevrilebilir. imdi
kısa vadede istihdam yaratıl-
ması için çevresel sorumluluk 
ta ıyan yatırımların yapılması,
orta vadede ise sera gazlarının
azaltılmasına yönelik giri im-
lerde bulunulması aracılı ı ile 
dünya ekonomisinin kurtarıl-
masına yardım etme zamanı-
dır. Örne in, mevcut binaların
güncel teknolojiye uyarlan-
ması ile enerji tasarrufunun 
te vik edilmesine yönelik 
tedbirlerin alınması özellikle 
krizden en çok etkilenen in a-
at sektöründe istihdamın ye-
niden yaratılmasını mümkün 
kılabilir. Altyapı, toplu ta ıma
ve alternatif enerji kaynakları-
na yapılacak kamu yatırımları
ye il istihdamın yaratılmasını
te vik edecek di er unsurlar-
dır. Okul, hastane, toplu ta ı-
ma, enerji ve içme suyu gibi 
altyapıya yönelik uzun vadeli 
aynı zamanda da verimlili-
i artıran yatırımlar, sadece 

ulusal ekonomilerin iktisadi 
duraklamadan sıyrılmalarına
yardım etmekle kalmayacak, 
milyonların yoksullu u yen-
mesini sa layacaktır.

 Alt yapının da ötesinde bu 
aynı zamanda insana yatı-
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rım yapma zamanıdır. nsa-
na yatırım yapmak demek, 
e itime, sa lı a, gençlere ve 
ya lılara yatırım yapmak de-
mektir. 2015 yılına kadar il-
kokul ça ındaki tüm dünya 
çocuklarının nitelikli e itim
alabilmesi için 18 milyon yeni 
ö retmenin yeti tirilmesi ge-
rekmektedir. Reel ekonomiyi 
destekleyecek olan mesleki 
e itim ve nitelik e itimi veril-
mesinin yanı sıra ekonominin 
yeniden ekillendirilmesi için 
gerekli olan çalı an insanların
yeniden e itilmesine yönelik 
milyonlarca e itmene ihtiyaç 
vardır.

 Amerika’nın yeni yönetimi 
dü ük ve orta gelirli i çilerin
gelirlerini yükseltecek, i siz-
lik yardımlarını içine almak 
suretiyle sosyal güvenlik a -
larını destekleyecek aynı za-
manda da federal hükümetin 
e itim ve altyapı gibi alanlar-
da eyaletlere bütçe tahsisini 
kapsayacak bir kurtarma planı
yapması arttır. Örgütlenme 
hakkı mutlak biçimde eski 
haline getirilmeli ve Amerikan 
çalı ma hayatı ILO’nun temel 
standartları ile uyumlu hale 
getirilmelidir.

 Asya’daki geli mekte olan 
ekonomiler gibi özellikle 
Japonya’da krizin bölgede de-
rinle mesi ile hassas bir konu-
ma gelecektir. Japon yetkililer 
bilhassa ihracata dayalı mev-
cut ekonominin Yen’in a ırı
yükseli inden ötürü darbe 
alması nedeniyle, ekonomiyi 
iç talebe hizmet edecek biçim-
de yeniden dengeleyebilmek 
için çe itli önlemler almak 
durumundadırlar. ç talebin 
artması için de hane halkı tü-
ketimine hizmet edecek aynı
zamanda da e itsizlikler ile 
mücadele edecek bir vergi po-

litikasıyla desteklenmi  reel 
ücret artı ı arttır.

 AB’de ise üye devletlere ait 
vergi politikalarındaki muh-
telif uygulamaların e gü-
dümlü hale getirilebilmesi 
için daha fazla ve verimli bir 
çalı maya ihtiyaç vardır. Öte 
yandan, söz konusu politika-
ların iyi i leyen bir iktisadi 
idare bünyesinde toplanma-
ları gerekmektedir. Avrupalı
sendikalar, yenilenebilir ener-
jilere, enerji tasarrufuna, ye-
nile meye ve Avrupa altyapı
ebekelerine yatırımın te vik

edilmesi amacıyla bir yatırım
fonu olu turulması talebin-
de bulunmu lardır. Yatırım
projeleri stikrar ve Bürüme 
Paktının uygulamada yanlı
yönlendirilmesi ile engellen-
memelidir. Avrupa Merkez 
Bankası Bankacılıkta ya anan
krize mani olmak için nakit 
para sa larken aynen 2008’in 
yaz aylarında oldu u gibi im-
di de yanlı lıkla faiz oranlarını
yükseltmi tir. Avrupa Merkez 
Bankası Avrupa’nın krizden 
kurtarılması kadar küresel bo-
yuttaki yeniden yapılanmaya
hizmet etmeli, faiz hadlerini 
dü ürmelidir. Avrupalı sosyal 
ortaklar ve Avrupa Merkez 
Bankası Yönetim Kurulu üye-
lerinden meydana gelecek bir 
denetim kurulunun faaliyete 
ba laması arttır.

 Kurtarma paketleri mevcut 
krizi yaratan ekonomik is-
tikrarsızlı ın ardında yatan 
ba lıca unsurları düzeltmeye 
yönelik olarak tasarlanmalı-
dır. Bu unsurlar özellikle ABD 
ve küresel ekonominin di er
aktörleri arasında bulunan 
dengesizlikler, reel ekono-
mi ve finans arasında mevcut 
dengesizlik ve i çilerin pazar-
lık gücü ile i verenin pazarlık

gücü arasındaki dengesizliktir. 
Artı de erlere sahip ekonomi-
ler fazlalıklarını, yerel tüketi-
min desteklenmesi ve verimli 
yatırıma yönlendirmelidirler. 

çilerin ya am ko ullarının
iyile tirilebilmesi için sendi-
kal haklar tam manada saygı
görmeli ve te vik edilmelidir.

 Vergi mükellefiyetine ili kin
yeni bir yakla ıma küresel 
boyutta bir anla ma e lik et-
melidir. Mevcut ko ullarda
yapılabilecek en kötü hata, 
kamu sektörü bütçelerinde 
daha fazla kesintiye gidilme-
sidir. Finansmanı kamu tara-
fından yapılan nitelikli kamu 
hizmetlerinin verilmesine yö-
nelik yenilenmi  bir taahhüde 
ihtiyaç vardır. Özel sektörün 
ve kamunun sorumlulukları
üzerinde yeniden kafa yorar-
ken, kamu sektörünün adil bir 
vergilendirme ve sorumluluk 
bilinci ile kaynaklandırılması,
nitelikli, ahlaki de erlere sa-
hip aynı zamanda da etkin bir 
kamu hizmeti verilmesi plan-
lanmalıdır. Bu plan dâhilinde 
kamu çalı anlarını temsil eden 
örgütler anahtar konumda ol-
malıdır.

 Uluslararası topluluk geli -
mekte olan ülkelere sa lanan
yardımların kapsamını gerek 
IMF gerekse de Dünya Ban-
kası ve Birle mi  Milletler 
vasıtası ile acil olarak geni -
letmeli, söz konusu yardım-
larda artırıma gidilmesine 
aracı olmalıdır. Çünkü mali 
kriz ile yükselmeye devam 
eden gıda ve petrol fiyatları
neticesinde söz konusu ülke-
lerin hemen, hemen tümünün 
ödemeler dengesinde bütçe 
açıkları mevcuttur. Birle mi
Milletler bünyesindeki Tarım
ve Gıda Örgütünün yapmı
oldu u tahminlere göre 2004 
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ile 2007 yılları arasında dün-
ya üzerindeki iyi beslenmemi
insan sayısı yüzde 9 artarak 
923 milyona ula mı tır. El-
bette bu tahminler 2008’de 
ya anan gıda fiyatlarındaki
korkunç yükseli in öncesinde 
yapılmı tı. Bu bakımdan uzun 
vadeli deniz a ırı kalkınma
yardımının arttırılması art-
tır. Bunun içinde sanayile mi
ülkelerin G8 zirvesindeki ta-
ahhütlerini yerine getirmeleri 
gerekmektedir.

Küresel Finans Piyasalarının
Yeniden Düzenlenmesi

 20 yıldır birçok hükümet ile 
Uluslararası Finans Kurum-
ları hafif ayarlı küresel finans 

piyasaları olarak nitelendiri-
len yeni bir mali yapıyı te vik
etmi lerdir. Mevcut krizin so-
rumlusu söz konusu bu mali 
yapıdır. Yatırım bankaları,
spekülatif fonlar, ve giri im
sermayelerinin a ırı derecede 
desteklenmesine sebep olan 
sorumsuz fiyat serbestîsi ile 
güvence altına alınmı  kredi 
transferlerinin, yapılandırılmı
ürünlere ait hileli görünümler 
altında üpheli alacakları ihraç 
etmesi bu mali yapının temel 
unsurlarıdır. Yapılandırılmı
finans i i dü ük risk ve dü ük
maliyetli sermaye yanılsama-
sını yaratmı tır. Krizin ortaya 
çıkması ile riskler yayılmamı
fakat saklanmı tır. Evvelin de-
virli bankacılık muhasebesi ve 

katı sermaye ko ulları ve kre-
di sıkıntısını takiben finans 
sektörünün yapısı çökmü ;
bunun üzerine bankacılık
sektöründe kendi kendisini 
devam ettirebilen, mevcut ak-
tiflerin zarara u ratıldı ı bir 
süreç ba latılmı tır.

 Geçen haftalarda bankacılık
sisteminin kurtarılması için 
gerekli olan güvenin yeniden 
tesis edilmesi, kredi piyasala-
rının istikrara sokulması ve 
yeni sermayelerin ırınga edil-
mesine ili kin olarak merkez 
bankaları ve hükümetler bir 
dizi müdahalede bulundular. 
Bankaların borçlarını ödeme 
gücündeki sıkıntıyı on yıllık
bir süre boyunca a ırı biçim-
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de yo un kurumsal yönetim 
ve de kurumsal kısa vadecilik 
takip etmi tir. Bol miktardaki 
kar payları, i tirak hisselerinin 
geri satın alınması ve üst dü-
zey yöneticilere ödenen aca-
yip miktarlardaki tazminatlar 
neticesinde imdi bankalar 
bilânçolarında sermaye artı-
rımı arayı ına girmi ler; taze 
paranın pe ine dü mü lerdir.
Mali sistemin büyük bir bö-
lümü halen halkın içindeki 
vergi mükellefleri tarafından
desteklendi inden, sendikalar 
hükümetlerin tahviller konu-
sunda sınırlama getirmesini 
talep etmektedirler. Unutul-
mamalıdır ki, hükümetler 
kamu menfaatinin korunması
ve vergi mükelleflerinin öde-
dikleri vergilerden yararlan-
masını sa lamakla da yüküm-
lülerdir.

 Hükümetler, 2008 Nisanında
düzenlenen ve bankaların ser-
maye ko ulları, risk yönetimi 
politikaları, yapılandırılmı
ürünlerin gözden kaçan kı-
sımları ile kredi de erlendir-
me kurulu larının masaya ya-
tırıldı ı Mali Forumu övmeye 
devam etmektedirler. Her 
ne kadar bu Forumda ortaya 
konan tavsiyeler ho nutluk-
la kar ılanmı  olsa da, u an 
görülmektedir ki söz konusu 
tavsiyeler son derece yetersiz 
kalmı tır. Piyasaları olu tu-
ranların a ırı risk almalarına
olanak sa layan vergi ve dene-
tim önlemlerine ili kin olarak 
harekete geçilmelidir.

 Uluslararası i birli i u an 
mevcut anlayı ından çok daha 
öteye gitmeli, bankalara ili kin
ihtiyati hükümleri gözden ge-
çirmeli ve effaflı ı daha fazla 
te vik etmelidir. Finans piya-
salarının asli i levlerine yani 
istikrarlı ve maliyet etkinli i

olan finansman sa lamaya
geri dönmesi gerekmektedir. 
Dünya liderleri finans piyasa-
larının kontrol altına alınması
için gerekli ayrıntılı planın i -
lemesi yönünde harekete geç-
melidirler.

  Söz konusu ayrıntılı plan u
unsurları kapsamalıdır;

 – Merkez Bankalarının faali-
yetleri neticesinde kamuya 
kar ı do an sorumluluk-
larını yerine getirmelerini 
sa lamak aynı zamanda 
spekülatif bir takım hare-
ketlere yönelik tespit ve 
caydırıcılık etkinliklerini 
temin etmek

 – Bankalar ile büyük holding-
lerin varlıklarına ili kin
konjonktürel ko ullar ve 
muhasebe kaidelerine kar ı
faal bir denetimin sa lan-
ması.

 – Bilânço dı ı her türlü hare-
ketin yasaklanması

 – Uluslararası alanda kabul 
görmü  idare ve effaflık
standartları kapsamında
yabancı yatırım ve dı  kay-
naklı sermaye akı larının
yerel anlamda düzgün bi-
çimde düzenlenmesi

 – Kamu temelli finansal hiz-
metlerin te vik edilmesi, 
yerel düzeyde sosyal ortak-
lar ile müzakere yapılma-
sı ko uluyla mikro-finans 
projelerinin hayata geçiril-
mesi

 – Hane halkını bankaların
saldırgan satı  politikaları
ve yıkıcı borçlanmadan ko-
rumak için tüketici koruma 
programlarının iyile tiril-
mesi

 – nsanca bir emeklilik dö-
nemi için gerek emeklilik 

fonları gerekse de yatırım
düzenlemeleri açısından
emeklilik planlarının geli -
tirilmesi

 – Mali i lemlerden kaynak-
lanan gelir üzerinde vergi-
lendirmede uluslar arası bir 
usul olu turmak suretiyle 
emekli sandı ı hizmeti gibi 
sosyal amaçlar için faaliyet 
gösteren finansal kurumla-
ra destek sa lanması

 – Risk arz eden kredi trans-
ferleri, vadeli i lemler ve 
borsanın düzenlenmesi, 
kredi de erlendirme kuru-
lu ları endüstrisinin tekel-
ci yapısına istinaden resmi 
makamların kurulması,
sürdürülebilir reel finans-
man de erlendirilmesinin
olu turulması

 – Spekülatif fonlar ve giri im
sermayeleri ba ta olmak 
üzere özel yatırım kurulu -
larının düzene sokulması,
büyük finans grupları bün-
yesinde borsada senet alım
satımlarına ve buna ili kin
yargı haklarında düzenle-
meye gidilmesi

 – Mal ve enerji piyasaları
dahil olmak üzere ticari 
mübadelelerde spekülatif 
e ilimlerin denetim altına
alınması

 – Üst düzey yöneticilere öde-
nen tazminatlar, yönetim 
kurulunun yetkileri, risk 
yönetimi ve irket karları-
nın üzerinde vergi denetimi 
ile devlet kontrolünün artı-
rılması suretiyle kurumsal 
kısa vadecili e gem vurul-
ması

 Gelirlerin vergi cennetlerine 
akmasını önlemek için sert bir 
takım eyleme ihtiyaç vardır.
Finansal kurumlar vergi yü-
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kümlüklerinden kaçmak için 
vergi cennetlerini kullanıp,
ekonomiyi sıkıntı içine dü ü-
rürlerken, vergi mükellefle-
rinin bu kefaleti üstlenmeleri 
beklenemez. Hükümetler te-
mel gelirlerini korumak ve de 
kurumlar vergisindeki önemli 
dü ü ü dengelemek için bir 
takım adımlar atmalıdırlar.
Bunun içinde ilgili bölgelerde 
OECD’ye olan siyasi deste in
artırılması gerekmektedir.

Ekonomi Yönetimi için 
Uluslararası Yeni Bir Sistem

 Finans ve ekonomi mimarisi-
nin küresel anlamda yeniden 
ekillenmeye ihtiyacı vardır.
u an mevcut hiçbir kurumun 

kapsamı ya da güvenilirli i bu 
türden yeni bir yapının olu -
turulması için gerekli yeterli-
li e sahip de ildir. Hükümet-
ler çalı maya ba lamalı fakat 
müzakereler kapalı kapılar
ardında, bankacılar ve maliye 
bakanlı ı yetkilileri arasın-
da geçmemelidir. Sendikalar 
mevcut krizin küresel anlam-
da kurbanları olan i çiler ve 
onların ailelerini masada ge-
rekli yeri almak suretiyle tem-
sil etmelidirler.

 Kurumsal reformlar mali dü-
zenlemelerin ötesine gitmeli 
küresel ekonomi içerisindeki 
e itsizlikleri azaltmaya yönelik 
bir ekonomi yönetimini te vik
etmelidirler. Özellikle OECD 
bünyesindeki Dolar-Euro böl-
gesi ile Asya ve geli mekte
olan ekonomiler arasındaki
cari hesap ve döviz kurların-
da var olan e itsizli in inatçı
yapısını sürdürmesi krizin 
nedenlerinden bir ba kasıdır.
Geli mekte olan ekonomiler-
de toplam dolar rezervleri ve 
egemen konumdaki serma-
ye varlı ı tarafından yapılan

yatırımların artması krizden 
a ır darbe alan bankalar ve fi-
nans kurumlarına ait sermaye 
paylarının yeniden yapılan-
dırılması gereklili ini ortaya 
koymu tur. Ancak düzensiz 
ayarlamalardan kaynaklanan 
riskler büyümü , Amerika’da 
devam etmekte olan tereddüt-
lü ortam neticesinde sermaye 
akı ı vah i bir biçimde ters 
yöne dönmü tür. Ticaret sa-
dece ve sadece do ru ko ullar
altında ekonomik kalkınma ve 
iyile meye hız verebilir. Dün-
ya ticaret sisteminin kamuo-
yu nezdindeki me rulu unu
yeniden geri kazanabilmesi, 
kalkınmakta olan ülkelerin 
krizden kurtulabilmeleri ve 
istihdam ile sınaî geli imin
sa lanabilmesi için Dünya Ti-
caret Örgütü ve benzeri ulus-
lararası kurumlarda i çi hak-
ları ba ta olmak üzere temel 
hakların korunmasına ili kin
uygulamaların artması gerek-
mektedir.

 Geli mekte olan ekonomiler 
ve kalkınmakta olan ülke hü-
kümetleri yeni yönetim yapı-
sının merkez noktasını te kil
etmelidirler. Küresel Sendi-
kalar Uluslararası Finans Ku-
rumlarının daha demokratik 
ve adil bir yapıya kavu masını
yürekten desteklemektedir. 
Asli görevi kalkınmakta olan 
ülkeler üzerinde yo unla mak
olan Dünya Bankası bünye-
sinde kalkınmakta olan ülke-
ler ile sanayile mi  ülkelerin 
a ırlık paritesinde derin ve 
ciddi bir yeniden yapılanma-
ya ihtiyaç vardır. Uluslar arası
Finans Kurumları geçti imiz
30 yıldır geli mekte olan ül-
keler üzerindeki müdahale-
leriyle özde le en ekonomik 
politikalarda ko ulculu u da-
yatmaya bir son vermelidirler. 

Çünkü bu ko ulculuk içlerin-
de temel çalı ma standartları-
nın da yer aldı ı uluslar arası
kabul görmü  normları kuv-
vetlendirmek yerine zayıflat-
maktadır. Uluslararası Finans 
Kurumlarının fiyat serbestisi, 
liberalle me ve özelle tirme-
ye ili kin ko ullandırmaları
ve ülkelerin kendi politikala-
rını benimsemelerine yönelik 
müdahaleleri ciddi zararlar 
do urmu tur. Bu yakla ım
de i melidir. Yeni yönetim 
biçiminin ana hattı özellikle 
ILO’nun temel çalı ma stan-
dartlarına uygun biçimde in a
edilmelidir.

Da ıtımcı Adalet Konusunda Var 
Olan Kriz le Mücadele Etmek

 Çalı an ailelerin ücretlerdeki 
tıkanıklık ve satın alma gü-
cündeki zayıflama uygulanan 
zararlı politikaların sonuç-
larıdır. Bu sonuçlar da hane 
halkı birikimlerinin dü mesi-
ne ve ipotekli borçlanma yani 
‘mortgage’ krizinin ardında
yatan sürdürülebilirli i olma-
yan borçlanmanın ortaya çık-
masına neden olmu tur. Mali 
piyasalardaki fiyat serbestisi 
alacaklıları gelirin bir ikamesi 
olarak hane halkının öz var-
lıklarından borçlanma yap-
maya yöneltmi tir. Malvarlı ı
fiyatlarında mali bir takım
sahte hareketlere iltimas ge-
çilmi tir; yine bir takım gev-
ek kurallar neticesinde de ka-

zançların payla ılması sistemi 
üzerine kurulu sürdürülebilir 
kalkınma sekteye u ramı tır.
1980’lerin ba larına kadar sü-
regelen verimlilikle birlikte 
reel gelir geli imini dengele-
yen sava  sonrası kalkınma
rejimin yeniden yapılandırıl-
masına yeniden ihtiyaç vardır.
Adil sorumlulu a sahip ve 
a amalı ilerleme kaydeden bir 
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vergilendirme ne servetlerin 
artmasını kolayla tırır ne de, 
spekülasyon pe inde ko tur-
mayı te vik eder; bu türden 
bir vergilendirme ancak ve an-
cak kalkınmaya katkı sa lar.

 OECD ülkelerinin hemen, 
hemen 4/3’ünde var olan üc-
ret payla ımındaki dü ü  ve 
artan e itsizlik ILO’nun ve 
OECD’nin son raporlarında
belgelenmi tir. Sanayile mi
ülkelerin hükümetleri i  gücü 
piyasalarında fiyat serbestîsi 
talep etmek ve bu sayede i çi
himayesini parçalamak yeri-
ne gelir ile refah da ılımının
daha adil olmasına hizmet 
eden kurumları yeniden ya-
pılandırmaya ve te vik etme-
ye ba lamalıdırlar. Da ıtımcı
adalet hususunda ya anan
kriz OECD üyesi olmayan ül-
kelerde daha da belirgin bir 
haldedir. 2007-2008 yılların-
da ya anan gıda krizi ve mev-
cut kriz öncesinde, Dünya 
Bankası kalkınmakta olan 59 
ülkeden 46’sında e itsizli in
evvelki 10 yıllık döneme göre 
arttı ını kaydetmi tir. ILO 
tarafından da tespit edildi i
üzere geçti imiz yıl ya anan
gıda fiyatlarındaki patlama ve 
kötüle en ekonomik durum 
gelir e itsizli inin ciddiyetini 
daha da artırmı , dünyanın
geli mekte olan bölümünde 
insan onuruna yakı ır i  olgu-
sunu daha fazla baltalamı tır.

 G20’ye dâhil ülkelerin hü-
kümetleri derhal kendi im-
kânları ile krizi a amayacak
ülkeler için acil IMF destek 
programları olu turmalıdırlar.
Söz konusu destekte de kemer 
sıkmaya ili kin ko ullar yer 
almamalıdır. Bunun yerine 
söz konusu ülkelere kısa dö-
nemli sürdürülebilir kalkın-
mayı yeniden yapılandırılmak

için yardım edecek maliyet-
lerin ve karların adil biçim-
de da ıtılmasına, uzun dö-
nemde de sürdürülebilirli in
sa lanmasına destek verecek 
olumlu bir ko ulculuk ortaya 
konmalıdır. Benzer biçimde 
Dünya Bankası istihdam a ır-
lıklı projelere öncelik verme-
li, geli mekte olan ülkeler 
için sosyal güvenlik a larının
daha büyük kitleleri kapsaya-
cak biçimde geni letilmesine
ve sürdürülebilir kalkınmaya
yönelik kamu hizmetleri ile 
gerekli altyapının olu turul-
masına destek olmalıdır. Yine 
ilgili ülkelerde konu hakkın-
da getirilen teklifler üzerinde 
i çi örgütleri ile anla maya
varılmalıdır. Aynı zamanda 
hükümetler devam etmekte 
olan gıda krizine müdahale et-
mek için anla malıdırlar. Gıda
ürünleri piyasasında fiyat 
spekülasyonunun önlenmesi 
ve yoksullara acil yardım ya-
pılması için ortakla a hareket 
etmelidirler. Sürdürülebilir 
gıda üretiminin artırılması ve 
emniyet stoku yapılması için 
orta vadeli adımlar atılmalı-
dır. Önümüzdeki aylarda hü-
kümetler milenyum kalkınma
hedeflerine ili kin verdikleri 
taahhütleri yerine getirmek 
için atacakları adımları tespit 
etmelidirler.

 G20’ye dahil ülkelerin hü-
kümetleri küreselle menin
sosyal boyutunu güçlendir-
mek için harekete geçmeli, 
çok uluslu irketlerin faaliyet 
gösterdikleri her yerde evren-
sel standartları uygulamasını
sa lamalıdırlar. Kalkınmakta
olan ülkeler OECD’nin ILO 
standartları ile uyumlu olan 
Çokuluslu irketler Rehberi-
ne katılmalıdırlar. Bu rehbere 
hali hazırda katılmı  bulu-

nan ülkeler ise, Ulusal Temas 
Noktalarını güçlendirmek ve 
söz konusu rehberi daha fazla 
te vik etmek suretiyle bu yön-
deki uygulamalarını derinle -
tirmelidirler.

Sonuç

 Uluslararası sendikal hareket 
ayarsız ve ele avuca sı maz
finans piyasaları arasındaki
ayrımın geli mesine defalarca 
dikkat çekmi tir. Reel ekono-
minin mali ihtiyaçlarını kar ı-
layarak, insan onuruna yakı ır
i  unsurunun te vik edilme-
si sa lanmalıdır diye birçok 
kez ça rıda bulunmu tur.
OECD’ye göre, uluslar arası
finansal yapı piyasa aktörleri-
ne borçlarını ödeyebilme gücü 
sa layabilme ve mali istikrarı
olu turabilme kapasitesine 
göre yargılanmalı; yatırımcı-
ları dolandırıcılık ve istismara 
kar ı koruyabilmesi aynı za-
manda da etkin ve ehil finans 
piyasaları yaratabilmesine göre 
de erlendirilmelidir. çinde
bulundu umuz u günlerde 
sistemin yukarıda bahsi geçen 
amaçları gerçekle tiremedi i
açıkça ortaya çıkmı tır. Kural 
koyucu tahkimin önlenmesi, 
yeni bir küresel finans mima-
risinin olu turulması için G20 
zirvesi haricinde, G7, G8, AB, 
OECD ve Uluslararası Finans 
Kurumları arasında i birli ine
ihtiyaç vardır. Çalı an kesi-
min söz konusu zirve toplan-
tılarında ve de kurumlarda söz 
sahibi olması arttır. Kapalı
kapılar ardında bankacılar ve 
hükümetler arasında yapılan
toplantılara artık güvenin kal-
madı ı açık bir biçimde orta-
dadır. Tam anlamlı bir effaf-
lık, if a ve de isti are arttır.
Küresel Sendikaları bu süreç 
içerisindeki sorumluluklarını
yerine getirmeye hazırdır.
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Haber Detayı : 4226

Sendikalarımız : 2857

Yönetim Kurulu : 1230

leti im : 1159

Haber Ar ivi : 1089

Haber Bülteni : 782

Ekonomik Göstergeler : 674

Örgütlenme Çalı malarımız : 595

TÜRK-  Dergisi : 506

Bu sayfalarda geçirilen süre 01:07 dk ortalama olarak 
gerçekle mi tir. Sitemizdeki ço u bilginin mevcut bilgi-
sayarlara indirilerek görüntülenebilmesini göz önünde 
bulundurursak bu gerçekten çok iyi bir süredir. 

Ziyaretçilerimizin yüzde 68,34’ü Ocak ayı boyunca 
sitemize 1 kez girmesine kar ın 9 ile 14 kez girenler yüz-
de 2,42, 15 ile 25 kez siteyi ziyaret eden ki iler ise yüzde 
2,64’lük bir orana sahiptir. Siteye ay içinde 26’dan fazla 
ziyaret eden ziyaretçi oranı ise 4,87 gibi çok ciddi bir ra-
kamla kar ımıza çıkmaktadır.

Bu istatistikler gösteriyor ki, sitemizin ciddi anlamda 
sürekli izleyicileri vardır ve her geçen gün artan bir ziya-
retçi sayısına ula ılmaktadır. Çünkü yaptı ımız inceleme 
sonucunda, Ocak ayı ziyaretçi sayısının bir önceki aya 
oranla yüzde 12,32 arttı ı görülmü tür.

Sitemizin ziyaretçileri ço unlukla ülke içinden ol-
makla beraber 49 ülkeden de düzenli olarak ziyaret edil-
mi tir. Almanya 68 ziyaretle öndedir. Sitemiz Fransa ve 
ngiltere’den 24’er, ABD’den 20, Azerbaycan’dan 12 kez 

ziyaret edilmi tir. Bunlar dı ında daha birçok ülkeden 
ortalama 2,79 adet sayfa görüntülenme ve 01:52 dk orta-
lama site içinde zaman geçirme gibi gerçekten azımsan-
mayacak bir istatistik bilgiye ula ılmı tır.



1. 5831 Sayılı Tapu Kanunu 
le Bazı Kanunlarda De i iklik Ya-

pılmasına Dair Kanun 15.01.2009 
tarihinde TBMM’de kabul edil-
mi  ve 26.01.2009 tarihinde de 
Cumhurba kanı’nca onaylanarak 
yürürlü e girmi tir. Toplam 11 mad-
deden olu an bu kanunun uygulama 
ile ilgili iki maddesi çıkartıldı ında
geriye kalan dokuz maddenin sade-
ce bir maddesi Tapu Kanunu ile ilgi-
li olup, di erleri ise dört madde ile 
Orman Kanunu ve iki er madde ile 
de Kadastro ve Harçlar Kanunu ile 
ilgili düzenlemelerdir. Görülmekte-
dir ki aslında bu, Orman Kanunu ve 
Kadastro Kanununda yapılan bir dü-
zenleme olup Kanunun adı ile içerik 
ve amacı birbiriyle uyumlu de ildir.
Bu husus, kanun yapma (kodifikas-
yon) sistemine uygun de ildir. Do -
rusu Kanunun amacının adında yer 
almasıdır. Kanuna yöneltilecek ek-
li, ama ilk ele tiri budur.

2. Kanunun 2. maddesinde yer 
alan, 6831 sayılı Orman Kanununun 
7. maddesine yapılan; “Ancak, henüz 
orman kadastrosuna ba lanılmamı
yerlerde, 3402 sayılı Kadastro Ka-
nunu hükümlerine göre belirlenen 
orman sınırı, orman kadastro ko-

misyonunca belirlenen orman sınırı
niteli ini kazanır” eklemesi kesin-
likle Orman Kanununa ve Anayasa-
nın 169. maddesine uygun de ildir.
Bu düzenleme ile fiilen Orman Ka-
dastro Komisyonları i levsiz hale 
getirilmekte, ormanların; uzmanlı ı
orman olmayan ki ilerce belirlen-
mesine yol açılarak orman varlı ının
azalmasına sebep olabilecektir.

3. 5831 Sayılı Kanunun 3. mad-
desi ile Orman Kanununun 9. 
maddesine; “3402 sayılı Kadastro 
Kanununa göre kadastrosuna ba la-
nan çalı ma alanlarında evvelce ke-
sinle mi  olan orman haritalarının
kontrolü sonucunda tespit edilecek 
hesaplamalardan kaynaklanan yü-
zölçümü hataları 3402 sayılı Kanu-
nun 4 üncü maddesine göre olu an
kadastro ekibince düzeltilir. Di er
vasıf ve mülkiyet de i ikli i dı ında
kalan aplikasyon, ölçü ve çizimden 
kaynaklanan yüzölçümü ve fenni 
hatalar ise kadastro müdürlü ünce
mahalli orman kurulu una bildirilir. 
Bildirim tarihinden itibaren on be
günlük süre içerisinde orman kadas-
tro komisyonu görevlendirilir” ek-
linde yapılan düzenleme ile orman 
kadastrosundaki muhtelif hataların

düzeltilmesi hedeflenmi tir. Burada 
iki tarafı keskin bir kılıç vardır. Bu 
kılıcın ormanlar lehine mi, yoksa 
aleyhine mi i leyece i belirsizdir. 
Özellikle bu eklenen maddenin bi-
rinci cümlesi kesinle mi  orman ha-
ritalarındaki yüzölçümü hatalarının
düzeltilmesini kadastro komisyon-
larına bırakması oldukça risklidir. 
Bu tip yanlı lıkların düzeltilmesi 
mutlaka orman kadastro komisyon-
ları tarafından yapılmalıdır. Çünkü 
mutlaka uzmanlı ın gerekece i bir 
düzeltmedir.

4. Orman Kanunun 45. madde-
sinde yapılan de i iklikle eskiden 
orman kadastro komisyonlarının
yapmı  oldu u kadastro çalı ması
bundan böyle genel kadastro ekip-
lerince yapılacaktır. Ayrıca benzer 
ekilde Kanunun 9. maddesinde ya-

pılan bir düzenleme ile 3402 sayılı
Kadastro Kanununa Geçici 7. madde 
eklenerek orman kadastro komis-
yonlarınca ba lanılmı  orman kadas-
trosu faaliyetlerinin tamamlatılması
görevi de yine genel kadastro komis-
yonlarına bırakılmaktadır. Bu, yuka-
rıda 2. maddede açıkladı ımız gibi 
orman kadastrosunun bütünüyle et-
kisizle tirilmesi ve i levsizle tirilme-

Ormanlarımız ve 2BOrmanlarımız ve 2B 
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si sonucunu do uracaktır. Elbette ki 
bunun ormanların lehine oldu unu
söylemek mümkün de ildir.

5. 5831 Sayılı Kanunun 8. mad-
desi ile 3402 sayılı Kadastro Kanu-
nuna getirilen Ek Madde 4’ün 1. fık-
rası aynen a a ıya alınmı tır:

“6831 sayılı Orman Kanunu-
nun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sa-
yılı Kanunla de i ik 2 nci maddesi 
ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı,
5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı ka-
nunlarla de i ik 2 nci maddesinin 
(B) bendine göre orman kadastro 
komisyonlarınca Hazine adına or-
man sınırları dı ına çıkarılan yer-
ler, fiili kullanım durumları dikkate 
alınmak ve varsa üzerindeki muhde-
satın kime veya kimlere ait oldu u
ve kim veya kimler tarafından ne 
zamandan beri kullanıldı ı kadastro 
tutana ının beyanlar hanesinde gös-
terilmek suretiyle, bu Kanunun 11 
inci maddesinde belirtilen askı ilanı
hariç di er ilanlar yapılmaksızın ön-
celikle kadastrosu yapılarak Hazine 
adına tescil edilir.”

Bu madde içerisinde geçen 
“fiili kullanım durumunda olan-
lar” hepimizin bildi i gibi “orman 
i galcileri”dir. Orman Kanununa 
göre i gal bir suçtur. Suç i lemi  ki-
ileri kadastro tutana ının beyanlar 

hanesine yazmak, suç i leyen ki ileri
hem ödüllendirmek, hem suç vasfı-
nı ortadan kaldırmak ve hem de yeni 
suçları te vik etmekten ba ka bir i e
yaraması dü ünülemez. Bu madde 
açıkça orman varlı ını azaltıcı nite-
likte oldu undan Anayasanın 169. 
maddesine aykırıdır.

6. 5831 Sayılı Kanunun 8. mad-
desi ile 3402 sayılı Kadastro Kanu-
nuna getirilen Ek Madde 4’ün 2. fık-
rası aynen a a ıya alınmı tır:

“Bu maddeye göre yapılacak ka-
dastro çalı maları ikinci kadastro 
sayılmaz.”

Orman hukukunda kadastrosu 
yapılmı  yerlerde ikinci kadastro 

men edilmi tir. Bu Kanun ile, yine 
bu Kanun gere i yapılacak olan uy-
gulamanın ikinci kez kadastro ça-
lı ması sayılmayaca ı eklinde bir 
kanun hükmü olu turulması, ki iye
veya belli bir zümreye mahsus yasal 
düzenleme olu turmak anlamında-
dır. Bu, Anayasamızın 2. maddesin-
deki “Hukuk Devleti” ve 10. mad-
desindeki “kanun önünde e itlik”
ilkesine açıkça aykırıdır.

7. 5831 Sayılı Kanunun 8. mad-
desi ile 3402 sayılı Kadastro Kanu-
nuna getirilen Ek Madde 4’ün 4. fık-
rası aynen a a ıya alınmı tır:

“Hazine adına orman sınırları dı-
ına çıkarılan yerler, daha öncesi tes-

cil edilmi  oldu una bakılmaksızın
Maliye Bakanlı ının talebi üzerine, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ünce fiili kullanım durumları dik-

kate alınmak suretiyle ifraz ve/veya 
tevhit de yapılabilir. Bu i lemler
sırasında, orman ve kadastro hari-
talarında tespit edilen fenni hatalar, 
yukarıdaki üçüncü fıkrada belirtilen 
usul ve esaslara göre düzeltilir.”

Burada 5. maddede açıkladı ımız
hususlardan kadastro tutanaklarının
beyanlar hanesine fiili kullanıcıla-
rın adının yazılması hukuksuzlu u
bir adım öteye daha ta ınarak fiili 
kullanım durumlarına göre “ifraz 
ve/veya tevhit” de yapılabilece i
düzenlenmi tir. Bu, fiili i galcilerin
i gal ettikleri alanları tapu parseline 
çevirme i lemidir. Yine 5. maddede 
açıkladı ımız gibi orman varlı ını
azaltıcı mahiyetteki de i iklik ke-
sinlikle Anayasanın 169. maddesi-
ne aykırıdır. Bu fıkrada orman ve 
kadastro haritalarında tespit edilen 
fenni hataların da bu esaslara göre 

düzeltilece i hükme ba lanmı tır.
Aynı gerekçeyle bu düzenleme de 
Anayasaya aykırıdır. Üstelik bu i -
lemler daha önceki tescil durumları
hiçe sayılarak yapılacaktır. Devlet 
dedi imiz varlı ın temel i levlerin-
den birisi olan tapu sisteminin ve 
güvencesinin bu hükümle tartı ılır
hale getirilmesi son derece sakınca-
lıdır.

8. 5831 Sayılı Kanunun 8. mad-
desi ile 3402 sayılı Kadastro Kanu-
nuna getirilen Ek Madde 4’ün 5. fık-
rası aynen a a ıya alınmı tır:

“Bu madde kapsamındaki kadas-
tro, ifraz ve tescil i lemleri, 3194 sa-
yılı mar Kanunu ile 3/7/2005 tarihli 
ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıt-
lamalara tabi olmaksızın yapılır.”

Görülece i üzere kadastro, ifraz 
ve tescil i lemlerinde mar hukuku 
ve toprak koruma hukukunun ge-
çersiz kılınması, açıkça yapılan bu 
düzenlemelerin plan hukukunun dı-
ında tutulması demektir. Bu mad-

de; bir yönüyle toprak mülkiyetini 
düzenleyen 44. ve tarım ve mera hu-
kukunu düzenleyen 45. maddesine 
aykırılık te kil ederken, di er yan-
dan da Anayasamızın planlama ile 
ilgili 166. maddesine aykırıdır.

Sonuç olarak; 5831 sayılı Ka-
nun 2B olarak tanınan sözde orman 
vasfını kaybetmi , gerçekte ise kay-
bettirilmi  ama hala orman hukuku 
ve rejimi altında olan orman arazi-
lerinin satı ını kolayla tırmak için 
yapılmı  bir düzenlemedir. Elbette 
bu Kanun bir satı  kanunu de ildir,
ama arkasından gelecek ve açıkça
Anayasaya aykırı olarak satı ı içe-
recek olan Kanunun uygulamasına
zaman ve imkan kazandırmak için 
çıkartılmı tır.

Bu Kanun; Anayasanın 2 (Hukuk 
Devleti), 10 (kanun önünde e itlik),
44 (toprak mülkiyeti), 45 (tarım ve 
meraların korunması), 166 (planla-
ma) ve 169. (ormanların korunma-
sı) maddelerine açıkça aykırıdır.
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Kağıt Tüketimini 
Azaltacak Öneriler

Günümüz sorunu küresel ısın-
maya çare için kâ ıt tüketimini 

azaltmak, bu sorununun bir ucun-
dan tutmamızı sa layabilir. Mevcut 
teknolojiler öyle bir noktaya geldi ki 
artık dijital ortamda hiç kâ ıt çıktısı
almadan tüm i lerimizi götürebili-
yoruz. Ancak yinede ıslak imzanın
gerekli olması nedeni ile bu kâ ıdı
kullanmamız gerekiyor. Ancak en 
azından teknolojik kaynakları daha 
verimli kullanarak bu sarfiyatı en 
aza indirebiliriz.

Ofis çalı anlarını kâ ıt kullanımı
konusunda bilinçlendirmek ve ofis-
lerde verimlili i artırabilmek için 
çalı ma süreçlerinde dikkat edilme-

si gereken noktaları belirten yeni 
bir açıklama yayınladı. Tavsiyelerin 
ba lıcalar unlardır;

Kâ ıdın her iki tarafını kullanın.
Kâ ıt kullanımını aza indirgemenin 
en ba ta gelen yöntemi, çift taraflı
baskı kullanılmasıdır. Bu özellikten 
yararlanabilmenin yolu da, kâ ıt do-
kümanı çift taraflı basabilen yazıcı-
lar, çok fonksiyonlu ürünler ya da 
dijital baskı makinelerinin kullanıl-
masından geçmektedir.

Bilgiyi a  ortamında yönetin. 
Ofis içinde dola acak ve ba ka ki-
ilerin bilgi ve onayına sunulacak 

olan dokümanları basılı olarak de il
a  ortamında elektronik olarak do-

la tırın.  akı ını daha verimli hale 
getiren a  ortamından yararlanarak, 
bir dokümanı kâ ıt olarak basıp, bir 
insanla irket içinde dola tırmanın
yarattı ı verimsizlik, zaman ve ener-
ji kaybının önüne geçin.

Evrakları dijital ortama aktarın.
Kâ ıt halde bulunan, orijinal kop-
yasının nerede oldu u bilinmeyen 
dokümanların, çok fonksiyonlu ofis 
araçlarının üzerinde yer alan tarayıcı
üniteleri ile a  ortamındaki istenilen 
bir bilgisayar dosyasının içine veya 
istenen e-posta adreslerine gönderil-
mesi sa lanabilir. Bu davranı  tarzı,
çoklu sayfalı bir dokümanın her bir 
ki i için ayrı basılıp, elden da ıtıl-
masını da engelleyecektir. Dijital or-
tama aktarılan bilgilere daha sonra 
tekrar ula ılmak istendi inde, kâ ıt
dokümanlara göre çok daha hızlı
bulunabilir ve istenen ki ilerle pay-
la ılabilir.

htiyacınız olanın çıktısını alın.
Bir dokümanın ihtiyaç duydu unuz,
sizin için önemli olan kısmını basın.
Örne in; bir rapordaki tüm sayfala-
rı de il de, sadece bir kaç sayfasını
basmak gibi. Sizin ilgilenmedi iniz
sayfaların baskısını almayarak, kâ ıt
israfını da önlemi  olursunuz.

Geri dönü türün. Fiberin tek-
rar kullanılabilir özelli ini hesaba 
katarak, kullanılmı  kâ ıdı bir geri 
dönü üm kutusunda toplayın. Geri 
döndürülmü  bir fiber, a açları ko-
rur, enerji ve su kullanımını azaltır,
do aya daha az kimyasal atık bıra-
kılmasını sa lar.

Bu önerilerin en azından birine 
önem göstermek bize u an için bir 
fayda göstermez ancak çocuklarımı-
za en azından bir a aç fazladan bı-
rakmı  olmaz mıyız?

Xerox, ‘silinebilir kâ ıt’ adını verdi i bulu unu ilk kez 27 Eylül-12 
Ekim 2008 tarihleri arasında ABD’nin Chicago’daki Millennium Park’ta 
gerçekle tirilen, WIRED NextFest fuarında sergiledi. Global ölçekteki 
yeniliklerin tüm dünyaya tanıtıldı ı bu etkinlikte, ba ta ‘silinebilir kâ-
ıt’ bulu u olmak üzere Xerox’un di er doküman yönetimi yazılımları

ve yenilikleri yo un ilgi gördü. 

Duyuruldu u ilk günden itibaren kamuoyunda çok ses getiren ve 
dünyaca ünlü TIME dergisi tarafından 2007 yılının en iyi bulu ları ara-
sında gösterildi. 

Gelecekteki kâ ıt tüketim anlayı ını de i tirebilece i gözüyle ba-
kılan bu teknoloji, geçici olarak var olacak görüntüler yaratmanın
yöntemlerini ararken bulundu. Çalı malar ilerlerken “tamam imdi
bulduk” denilen nokta, belli miktar dalga boylarında ı ık alan parça-
ların renk de i tirdikleri ve belli bir süre sonra kendili inden ortadan 
kayboldukları an oldu. nsano lu bu noktadan hareket ederek, u an 
için kendisini 16-24 saat arasında silen, defalarca tekrar kullanılabilen
“silinebilir kâ ıt” bulu u ile tanı mı  oldu.

Xerox’un yaptırdı ı ara tırmalar, ofis çalı anlarının bir i  günü için-
de basmı  oldukları kâ ıt dokümanlarının yüzde 45’ini çöpe attıklarını
gösteriyor. Uzmanlar tarafından ‘silinebilir kâ ıt’ bulu unun daha az 
kâ ıt tüketilmesine yardımcı olaca ı belirtiliyor.

Kaynak : www.pcnet.com.tr

Silinebilir Ka ıtlar Yolda
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Ço unlukla bilimkurgu filmler-
den a ikar oldu umuz konu u-

lanı anlayan bilgisayarlar artık hayal 
de il varlar. Bunun ilk örneklerini 
ne yazık ki yabancı dilde ( ngilizce)
konu tuklarınızı anlayan ve yazıya
döken hatta ses ile komut verebildi-
iniz sistemler hali hazır var ve kul-

lanılmaktadır.

Ancak ne yazık ki güzelim Türk-
çemize bu programların aktarılması
o kadar kolay olmuyor. Türkçemiz 
sondan eklemeli bir dil oldu undan
bir kök sözcükten yüzlerce hatta 
binlerce yeni ve kök sözcükten ta-
mamen farlı anlamlar ta ıyan söz-
cükler türetile biliyor. Bu da prog-
ramlamada inanılmaz bir i  yükü 
ve çok zeki bir program algoritması
gerektirmekte.

CTD System firması 10 yıldır Ar-
Ge sini yaptıkları “Dikte” programını
piyasaya sürerek Türkçe için önemli 
bir adım attı. Firma bu programda 
25 bin kök sözcükten üretilmi  300 
milyar Türkçe sözcü ü tanıya bil-
diklerini açıkladılar. Dünya üzerin-
de ses tanıma sistemlerinde yapılan
programların 100 bin kelimelik bir 
havuzu olması ba arılı sayılırken
Dikte 300 milyar gibi inanılmaz bir 
havuza sahip.

CTD Systems’den Nihal Alkan 
programı için bir demecinde u söz-
leri sarf etti; Bunun için çok u ra ıl-
dı. Tüm günlük gazeteler tarandı. Bir 
sözcük köküyle türetilebilecek her 
türlü kelime dikkate alındı. Örne in
‘Osmanlı’ köküyle bir test yaptık.
‘Osmanlıla tıramadıklarımızdanmı-
sınız’ sözcü ünü söyledik ekranda 
bu haliyle çıktı” dedi.

Firmanın hali hazırda piyasaya 
2006 yılında çıkmı  ve halen kul-
lanılan “Tıbbi Dikte” isminde tıp
sektörüne yönelik olarak rapor ya-
zımında kullanılmakta. “Dikte” ise 
tamamen günlük kullanım için ha-

zırlanmı  bir son kullanıcı ürünü 
olarak piyasaya çıktı.

Dikte programı uan için emek-
leme a amasında. Yakın bir tarihte 
bu programın ko an adımları hiç 
üphesiz görece iz. Program bera-

berinde özel bir kulaklık ve mikro-
fonu ile birlikte geliyor ve gerçekten 
verimli çalı ması için 4 çekirdekli en 
az 1 GB ram olan bir bilgisayar öne-
riliyor. Bunun için hiç a ırmamak
lazım 300 milyarlık bir veri tabanını
taramak hiç öle kolay olmasa gerek.

Yakın tarihte çokça insanın
canını yakan conficker so-

lucanı geri döndü. TÜB TAK ta-
rafından da bu konuyla ilgili bir 
bilgilendirme yapıldı.

TÜB TAK’a ba lı Ulusal 
Elektronik ve Kriptoloji Ara tır-
ma Enstitüsü bünyesinde faali-
yet gösteren Türkiye Bilgisayar 
Olayları Müdahale Ekibi’nden 
(TR-BOME) yapılan yazılı açık-
lamada, son günlere damga vu-
ran Conficker solucanı ile ilgili 
bilgiler verildi. Açıklamaya göre, 
Microsoft’un 23 Ekim 2008 ta-
rihinde yayınladı ı ve Windows 
2000, Windows XP ve Windows 
2003 i letim sistemlerini ilgi-
lendiren “MS08-67” kodlu gün-
cellemeyi kurmayan 15 milyon 
bilgisayar, u anda solucandan 
etkilenmi  durumda. Ancak bu 
güncellemeyi kuranlar için bir 
sorun söz konusu de il.

Daha önce chip.com.tr adre-
sinden yayınlanan bazı makale-
lerde ayrıntılı olarak söz edilen 
solucanın geli tirilmi  yeni sürü-
münün dünya üzerinde dola ıma
ba ladı ını ve bu sürümün basit 

ifreli kullanıcıları ve a  ba lı
di er sistemleri tehdit etti i bil-
dirildi.

Bu solucan, sisteme bula tık-
tan sonra bilgisayarın i letim sis-
temi ve anti virüs güncellemele-
rini almalarını önleyerek sistem 
üzerinde di er virüs ve zararlı
yazılımların da bula masını sa -
layacak ‘açık kapı’ olu masını
sa lıyor. Solucandan etkilenen 
sistem üzerinde daha sonra bula-
an zararlı kodun yeteneklerine 

göre, bankacılık hesap bilgileri 
gibi ki isel bilgilerin çalınmasın-
dan ba ka bilgisayarlara saldırıda
kullanılmaya kadar birçok faali-
yet gerçekle ebiliyor.

Solucanın henüz bula madı-
ı sistemlerde i letim sistemi ve 

anti virüs güncellemelerinin aci-
len yapılması gerekti ini belirten 
TR-BOME uzmanları, açıklar,
açıkların kapatılması ve soluca-
nın bula mı  oldu u sistemlerin 
temizlenmesiyle ilgili detaylı bil-
ginin www.bilgiguvenligi.gov.tr 
internet adresinden alınabilece-
ini bildiriyor.

Conficker Solucanı Can Yakıyor

Bilgisayarınızla Türkçe Konu unBilgisayarınızla Türkçe Konu un
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Ya anan ekonomik krizle bir-
likte yaygınla an i sizlik ve 
gelecekle ilgili belirsizlik, 

ba ta çalı anlar olmak üzere dar 
ve sabit gelirli kesimleri endi elen-
dirmeye devam ediyor. Bu kesimin 
i lerine ve satınalma güçlerinin ko-
runmasına yönelik artan kaygıları
tüketim harcamalarını da olumsuz 
etkiliyor. Talebin gerilemesi zorunlu 
giderler arasında yer alan gıda har-
camalarında bile kendini gösteriyor.

TÜ K tarafından bu ay açıkla-
nan istihdam ve i sizlik verileri bu 
alandaki tehlikeli tırmanı ı ortaya 
koydu. sizlik oranının hesaplan-
masındaki yetersizlik ve yöntem ter-
cihine ra men üç milyona ula an i -
sizlerin yüzde 17,5’ini (yakla ık 524 
bin ki i) bu dönemde i ten ayrılan-
lar olu turdu. siz kalanların sayısı
giderek artarken, i sizlik ödene ine
hak eden ki i sayısı ise sınırlı sayı-
da (i siz kalanların yakla ık yüzde 
10’u) kaldı.

Yaygınla an i sizlik, ücret gelir-
lerindeki gerileme, gelir yetersizli i/
yoklu u, dar ve sabit gelirli kesimle-
rin ya ama ko ullarını gün geçtikçe 
daha da bozmaktadır.

TÜRK- ’in yirmibir yıldan bu 
yana düzenli olarak her ay yaptı-
ı “açlık ve yoksulluk sınırı” çalı -

masının sonuçları bu olumsuzlu u
ortaya koyan önemli bir gösterge 
olmaktadır. ubat 2009 döneminde 
dört ki ilik bir ailenin sadece sa lıklı
beslenebilmesi için yapması gereken 
gıda harcaması tutarı 740,04 TL’dir. 
Gıda yanısıra yapılması zorunlu ko-
nut (kira, yakacak, elektrik, su vb), 
ula ım, giyim, e itim, haberle me ve 
benzeri harcamalar da dikkate alın-
dı ında, bir anlamda “insan onu-
runa yara ır bir ya am düzeyi” için 
gerekli tutar 2.4010,57 TL olarak 
hesaplanmaktadır. Di er bir ifadey-
le, dört ki ilik bir ailenin günlük 
geliri 25 TL’nın altındaysa “aç” ve 
günlük geliri 80 TL’nın altındaysa
“yoksul”dur.

çinin ve memurun, emeklisi-
nin, esnafın, köylünün, kısacası dar 
ve sabit gelirli büyük bir kesimin ço-
unlu unun geliri “insan onuruna 

yara ır” bir geçim seviyesi sa lama-
nın ötesinde ya anan krizin nede-
niyle giderek kötüle mektedir.

Uygulanması gereken ekonomik 
ve sosyal politikalar, herkesin çalı-
arak elde edece i gelirle kendisinin 

ve ailesinin geçimini sa laması te-
melinde olması gerekmektedir. Yok-
sullu u önleyecek yakla ımlar yeri-
ne “yardım” temelinde yaygınla an
uygulamalar, özellikle yerel seçimle 
birlikte hız kazanmı tır. Bir bakıma
“yoksulluk ticareti” diye nitelendiri-
lebilecek yakla ımlar sergilenmeye 
ba lanmı , “sosyal devlet” uygula-
maları yerini “sadaka devlet”e bırak-
mı tır.

TÜRK- ’in verileri temel alın-
dı ında ubat 2009 ayı itibariyle 
“mutfak enflasyonu”ndaki de i im
öyle olmu tur:

 Ankara’da ya ayan dört ki ilik
bir ailenin “gıda için” yapması
gereken asgari harcama tutarı
bir önceki aya göre yüzde 0,61 
oranında artmı tır.

 Gıda harcaması tutarı, geçti-
imiz ay meydana gelen ge-

rileme nedeniyle yılın ilk iki 
ayında yüzde 0,05 oranında
artmı tır.

Ekonomik kriz mutfakta. Çalı anlar artık i siz
ve daha yoksul.

Dört ki ilik ailenin açlık sınırı 740.- TL., yoksulluk 
sınırı 2.411.- TL.

Mutfak enfl asyonunda yıllık ortalama artı  yüzde 10,77 
oranında.

Hükümet uygulamalarıyla “sosyal devlet” yerini 
“sadaka devlet” aldı.

enisbagdadioglu@ttmail.com

Yerel Seçimler “Yoksulluk 
Ticaretini” Yaygınla tırdı

Tablo 1: Gıda Harcamasındaki De i im

ubat ubat ubat ubat
 2006 2007 2008 2009

Bir önceki aya göre de i im oranı (%) 1,26   1,75   3,01   0,61

Bir önceki yılın Aralık ayına göre de i im oranı (%) 2,23   2,20   3,91   0,05

Bir önceki yılın aynı ayına göre de i im oranı (%) 6,09 13,27 13,70   3,51

12 aylık ortalamalara göre de i im oranı (%) 8,38 10,45 11,55 10,77
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 Gıda harcaması tutarındaki
artı  son oniki ay itibariy-
le yüzde 3,51 düzeyindedir. 
Ancak ubat 2008’deki yüzde 
3,01 oranındaki artı ın etkisi 
önümüzdeki ay olmayaca ın-
dan Mart 2009’da fiyatlarda 
yükselme olacaktır.

 Yıllık ortalama artı  ise yüz-
de 10,77 oranında gerçekle -
mi tir.

A a ıdaki grafikte, yıllık orta-
lama olarak Türkiye statistik Ku-
rumu (TÜ K)’nun gıda endeksi ile 
TÜRK- ’in gıda endeksi de i imi
yer almaktadır. Görülece i üzere 
gıda endeksleri özellikle son aylarda 
birbirine paralel ve benzeri e ilim
göstermektedir.

Konfederasyonumuz hesaplama-
sına temel olan gıda maddelerinin 
fiyatları do rudan piyasadan, mar-
ket ve semt pazarları dola ılarak be-
lirlenmektedir. Yapılan hesaplama 

sonuçları her ayın son haftası açık-
lanmaktadır. TÜ K tarafından yapı-
lan çalı manın sonuçları ise, izleyen 
ayın ilk haftası açıklanmaktadır.

TÜRK- ’in çalı masına göre, dört 
ki ilik ailenin bir önceki yıla göre 
yapması gereken ek harcama tutarı
gıda için 25.- lira, toplam harcamalar 
için 82.- liraya ula maktadır.

Gıda harcaması çalı masına te-
mel alınan beslenme kalıbında yer 
alan bazı ürünlerin fiyatlarında u-
bat 2009 itibariyle gözlenen de i im
u ekildedir:

 Süt, yo urt, peynir grubun-
da; süt ve yo urt fiyatı artmı ;
peynir fiyatı ise -promosyon 
uygulamaları nedeniyle- biraz 
gerilemi tir.

 Et, tavuk, balık, sakatat, bakli-
yat gibi ürünlerin bulundu u
grupta; et fiyatı aynı kalmı ,
tavuk fiyatı gerilemi , yumur-

ta fiyatı ise artmı tır. Balık ve 
sakatat ürünlerini fiyatları ise 
genelde de i memi tir.

  Bakliyat ürünleri (kuru fa-
sulye, nohut, ye il ve kırmızı
mercimek, barbunya) fiyatı ise 
genelde de i memi , barbun-
yada ise artı  gözlenmi tir.

 Sebze-meyve fiyatı bu ay bi-
raz gerilemi tir. Ortalama ki-
logram sebze fiyatı 1,88 lira, 
ortalama meyve fiyatı ise 1,82 
lira olarak hesaplanmı tır. He-
saplamada -her zaman oldu u
gibi- pazarda yo un olarak 
bulunan ve satılan sebze-mey-
ve ürünleri temel alınmı tır.

 Ekmek, pirinç, un gibi ürünle-
rin bulundu u grupta; makar-
na, pirinç ve bulgur fiyatında
artı , ün ve irmik fiyatında ge-
rileme görülmü tür.

 Son grup içinde yer alan gıda
maddelerinden; tereya ı fiyatı
aynı kalmı , margarin -yürü-
tülen kampanyanın da etki-
siyle- gerilemi tir. Zeytinya ı
ve ayçiçek ya ı genelde aynı
kalmı tır. Siyah ve ye il zeytin 
ile baharat (kimyon, nane, ka-
rabiber, vb) fiyatları da de i -
memi tir. Ya lı tohum (ceviz, 
fındık, fıstık, ayçekirde i vb) 
ürünlerinden sadece fındı ın
fiyatı artmı tır. eker, tuz, bal 
fiyatı artmı , çay ve ıhlamur
fiyatı bu ay yine de i memi -
tir. Salça fiyatı ise artmı tır.

Tablo 2: Dört Ki ilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (YTL/Ay)

ubat’2008 Aralık’2008 Ocak’2009 ubat’2009

Yeti kin çi 198,12 205,28 204,92 204,70

Yeti kin Kadın 166,23 170,31 170,00 170,15

15-19 Ya  Grubu Çocuk 207,60 216,40 215,43 216,47

4-6 Ya  Grubu Çocuk 142,98 147,67 145,20 148,72

Açlık Sınırı 714,92 739,67 735,56 740,04

Yoksulluk Sınırı 2.328,73 2.409,35 2.395,95 2.410,57

* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle toplamda farklı olabilmektedir.
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Çalı anların, kendilerine ve 
ailelerine saygın ya am düzeyi 
sa layacak bir gelir elde atmaları
esastır. Yoksulluk, genel anlamıy-
la, insanların temel ihtiyaçlarını
kar ılayamama durumu olarak ta-
nımlanmaktadır. Yoksulluk sınırı
tutarı, bir ailenin, insan onurunun 
gerektirdi i zorunlu ihtiyaçları
kar ılayabilmesi için yapması ge-
reken harcama düzeyidir.

Türkiye’de bu konuda düzen-
li bir çalı ma bulunmamaktadır.
TÜRK- , varolan bu eksikli i gi-
dermek amacıyla, Aralık 1987’dan 
bu yana düzenli olarak her ay, gıda
harcaması tutarını ve buradan ha-
reketle açlık ve yoksulluk sınırını
açıklamaktadır.

Türkiye’de yoksulluk sınırı ve 
yoksullu un boyutları ile ilgili ilk 
resmi çalı ma TÜ K tarafından 14 
Nisan 2004 günü açıklanan “2002 
Yoksulluk Çalı ması”dır.

Çalı anların, kendilerine ve ai-
lelerine yetecek bir ücret almaları
gere i açıktır. Ancak temel ihti-
yaçların kar ılanabilmesini sa -
layacak ve refahtan pay almasını
mümkün kılacak ücretin hesabı
nasıl yapılacaktır? çinin ya am
standardını sürdürmesi ya da iyi-
le tirmesi için gerekli olan tutar 
ne kadar olmalıdır? Ku kusuz bu 
ve benzeri soruların cevabını ver-
mek kolay de ildir. gerekli olacak 
tutarın hesabı, ya am standardı ve 
tüketim alı kanlıklarına da ba lı
olarak ki iden ki iye, hatta ülke-
den ülkeye farklılıklar göstermek-
tedir.

çinin ailesiyle birlikte, insan 
onuruna yara ır bir ya am düzeyi 
sa layabilecek harcama tutarını
belirlemek için yapılabilecek he-
saplamalardan biri, beslenmeye 
ili kin ihtiyaçların belirlenmesi-
dir.

Dengeli beslenebilmek için, 
yeti kinlerin ihtiyaç duyaca ı ka-
lori miktarı ile çocukların ya ları-
na göre gerekli olan kalori mikta-
rının ne olması gerekti i hakkında
bilimsel ara tırmalar yapılmı tır.
Sa lı ın korunabilmesi için bu ka-
lorileri sa layacak besin miktarla-
rı yanısıra, gerekli protein, ya  ve 
karbonhidrat miktarları konusun-
da da belirlemelerde bulunulmu -
tur. Bu kapsamda, farklı büyük-
lükteki aileler için toplam besin 
ihtiyacı hesaplanabilmektedir.

TÜRK- ’in bu çalı masında,
dört ki ilik bir ailenin, bilimsel 
olarak belirlenmi  beslenme kalıbı
temel alınmaktadır. Anılan bes-
lenme kalıbı, Hacettepe Üniver-
sitesi Sa lık Teknolojisi Yüksek 
Okulu’ndan sa lanmı tır. Günlük 
kalori ihtiyacının hesabında, hem 
yeti kin ki iler hem de genç ve ço-
cuk nüfus dikkate alınmaktadır.
Buna göre yeti kin i çi için 3500, 
yeti kin kadın için 2300, 15–19 
ya  grubundaki erkek çocuk için 
3200 ve 4–6 ya  grubundaki ço-
cuk için 1600 kalorilik liste temel 
alınmı tır.

Çalı mada kullanılan besin 
grubunda u besin maddeleri yer 
almaktadır:

Birinci grupta süt, yo urt, pey-
nir… kinci grupta et, tavuk, balık,

sakatat ürünleri, yumurta, kuru 
bakliyat (nohut, mercimek, kuru 
fasulye, barbunya vb)… Üçüncü 
grupta meyve ve sebze… Dördün-
cü grupta ekmek, makarna, pi-
rinç, bulgur, un, irmik, di er tahıl
unları… Be inci grupta tereya ı,
margarin, ayçiçek ya ı, zeytinya ı,
zeytin, ya lı tohum (ceviz, fındık,
fıstık vb), eker, reçel, marmelat, 
bal, pekmez, tuz, baharat (kim-
yon, karabiber, pul biber, nane 
vb), çay, ıhlamur, salça…

Ara tırmada, dört ki ilik bir 
ailenin fizyolojik ihtiyaçları ile 
tutarlı, yeterli ve dengeli beslen-
mesini sa lamak için gerekli olan 
kalori sayısı ve bunu kar ılayacak
besinlerin cins ve miktarı temel 
alınmaktadır. Ankara’da çalı an-
ların yo un olarak alı veri  yap-
tıkları market ve semt pazarları
ayda iki-üç kez dola ılarak fiyatlar 
derlenmekte ve yapılması gereken 
asgari düzeydeki gıda harcaması
tutarı hesaplanmaktadır.

“Açlık Sınırı” dört ki ilik bir 
ailenin, sa lıklı ve dengeli besle-
nebilmesi için bir ayda gıda için 
yapması gereken asgari harcama 
tutarını tanımlamaktadır.

nsan onuruna yara ır düzeyde 
ya am sürdürebilmek için gereken 
harcama tutarı, hiç ku ku yok ki, 
gıda ile sınırlı de ildir. Gıda har-
caması yanında gıyım, konut, ula-
ım ve di er ihtiyaçlar için gerekli 

tutarın da ayrıca hesaplanması
gerekmektedir. “Yoksulluk sınırı”
zorunlu ihtiyaçlar için yapılması
gereken toplam harcama tutarını
ifade atmaktadır.

Açıklamalar



143

Gıda dı ındaki zorunlu har-
camaların tutarını ayrıntılı olarak 
ve tek tek hesaplamak için kul-
lanılabilecek, “beslenme kalıbı”
benzeri bir bilimsel ve objektif 
yöntem -maalesef- mevcut de il-
dir. Bu tutarın hesaplanmasında,
genellikle aile bütçesi yöntemi 
kullanılmaktadır. Ailelerin elde 
attı ı geliri ve temel ihtiyaçları
için yaptıkları harcamaları göste-
ren çalı malardan yararlanılarak
bir hesaplama yapılabilmektedir.
di er bir ifadeyle, ailelerin toplam 
harcamaları içindeki “gıda” payı
temel alınarak gıda dı ı harcama-
lara ula ılmaktadır.

Türkiye statistik Kurumu 
(TÜ K) tarafından, aile bütçesi-
ne yönelik anket çalı ması yapıl-
maktadır. TÜ K, ülke genelinde 
yaptı ı anket ile ailelerin elde 
attı ı geliri ve tüketim harca-
malarını bulmaktadır. TÜ K’in
2003–2004 Hanehalkı tüketim 
Harcamaları Anketi’ne göre “gıda
harcamaları”nın toplam tüketim 
harcamaları içindeki payı yüzde 
30,70 oranındadır.*

TÜRK-  çalı ması sonucu 
açıklanan yoksulluk sınırı tutarı,
i çinin eline geçmesi gereken üc-
ret düzeyi de ildir. Bu de erlen-
dirme eksik bir yakla ımın ifadesi-

dir. Yoksulluk sınırı tutarı, ailenin 
yapması gereken insan onurunun 
gerektirdi i harcama düzeyidir ve 
bir bakıma, haneye girmesi gere-
ken toplam gelirin alt sınırını or-
taya koyan önemli bir göstergedir. 
Ancak ço u zaman, ücretli çalı an
ailenin tek gelir kayna ı oldu un-
dan yoksulluk sınırı tutarı olması
gereken ücret düzeyi olarak görül-
mektedir.

TÜRK- ’in bu çalı masıyla he-
saplanan gıda harcama tutarında,
aylar ve yıllar itibariyle meydana 
gelen de i imi yansıtan oranları
enflasyon verisi olarak de erlen-
dirmek de ihtiyatlı bir yakla ımı
gerektirmektedir.

Konfederasyonumuzun yirmi-
bir yıldan bu yana her ay düzen-
li olarak yaptı ı gıda harcaması
tutarındaki de i im, bir bakıma
TÜ K’in açıkladı ı tüketici fiyatla-
rındaki de i imin yönünü ortaya 
koyan öncü gösterge niteli inde-
dir. Nitekim 1988–2007 yıllarını
kapsayan dönemdeki TÜ K “tü-
ketici fiyatları endeksi”ndeki artı
ile birlikte tüketici fiyatları içinde 
önemli alt harcama grubu olan 
“gıda harcamaları”ndaki yıllık or-
talama de i im TÜRK- ’in “gıda
harcaması ile kıyaslandı ında -ne-
redeyse- paralel bir geli me hemen 
dikkati çekmektedir.

Ancak, yinelemek gerekir ki, bu 
çalı ma, tüketici fiyatları endeksi 
olarak de erlendirilmemelidir.

Dar gelirli ailelerin elde attı ı
gelirin yeterli ve dengeli beslen-
me için gerekli harcamaları bile 
kar ılayabilecek düzeyde olmadı ı
açıktır. aileler, dü ük düzeydeki 
geliriyle beslenme ve beslenme 
dı ı harcamaları kar ılayabilmek
için çe itli malların fiyatlarını da 
dikkate alarak tüketim malları ara-
sında tercihte bulunmak zorunda 
kalmaktadır. Ço u zaman fiyatı
yüksek olan gıda maddeleri yerine 
fiyatı dü ük olan gıda maddelerini 
seçmektedir.

Bu durumda olan aileler, bü-
yük bir olasılıkla beslenme dı ı
harcamalarının (kıra, ula ım, ya-
kıt, elektrik ve benzerleri) bir kıs-
mını da beslenme harcamaların-
dan kısarak elde edebilmektedir. 
Sonuçta, gelir düzeyinin dü ük ve 
yetersiz olması, dar gelirli kı ı ve 
ailelerin sa lıksız ve dengesiz bes-
lenme yapmasına yol açmaktadır.

TÜRK-  tarafından hesapla-
nan açlık ve yoksulluk sınırı tutar-
ları ile elde edilen gelir arasındaki
fark, çalı anların içinde bulundu-
u geçim sıkıntısının boyutlarını

ortaya koyan onamlı bir gösterge 
olmaktadır.

* TÜ K 2005 yılı için bu oranı yüzde 28,3, 2006 yılı için yüzde 28,5 ve 2007 yılı için yüzde 28,4 olarak hesaplamı tır.



TEKGIDA-

Özgıda- ’e Tepki
Tekgıda-  Sendikamız 26 ubat 2009 günü yayım-

ladı ı bir bildiriyle, TÜRK- ’i hedef alan açıklamaları
ve Et ve Balık Kurumu’na ili kin gerçek dı ı beyanları
nedeniyle, Hak- ’e ba lı Özgıda-  Sendikası’nı kınadı.

Bildiride, “Çalı ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlı ı Et ve 
Balık Kurumu için Özgıda-
lehine ço unluk tespiti yapma-
mı tır. Yapılan i kolu itirazları
nedeniyle Bakanlık hem sen-
dikamızın hem de Özgıda- ’in
yetki tespiti taleplerini cevapla-
mayı, hukuki sürecin sonuna 

kadar ertelemi  bulunmaktadır. Ço unlu u aldıkları
iddiası kocaman bir yalandır. Et ve Balık’ta yetkili sen-
dika henüz belli de ildir” denildi.

Tekgıda-  Sendikamızın bildirisinde, ayrıca “Çay-
Kur’un binlerce i çisinin sözle me haklarını elinden 
alan, TEKEL i çisinin sözle me hakkını, 46 yıllık i -
koluna itiraz ederek erteleten, orman i çisini be  yıl-
dan fazla bir zamandır sözle mesiz bırakan, Türk Hava 
Yolları çalı anlarının sözle me haklarını ellerinden 
alan, yine 46 yıldır maden i kolunda yer alan TEKEL 
Tuzla letmeleri için “gıda i kolundadır” gerekçesiyle 
ta eron olarak kurulan Birlik-Orman- ’e itiraz ettirten, 
tüm belediyelerde, kamu i yerlerinde iktidara biat et-
meyenleri sürgün, tehdit, baskı her türlü eziyetle ce-
zalandıranlar Hak-  ve ürekasıdır” görü lerine yer 
verildi.

EKER-

Kıbrıs’ta E itim
Semineri Yapıldı

eker-  Sendikamız tarafından 24-28 ubat 2009 
günlerinde KKTC’de bir e itim semineri yapıldı. Genel 
Merkez Yönetimi ile ube dari ve Mali Sekreterleri-
nin yer aldı ı e itim seminerine TÜRK-  Genel Mali 
Sekreteri Ergün Atalay da katılarak bir konu ma yaptı.
Atalay konu masında, dünyada ya anan ekonomik kri-

zin ülke ekonomisine, çalı ma hayatına ve sendikalara 
olan olumsuz etkilerini anlattı ve Türkiye’nin en önem-
li sorununun i ten çıkarmalara ba lı olarak her geçen 
gün artan i sizlik oldu unu söyledi. Artan i sizlik so-
rununun özellikle özel sektörde örgütlenen sendikaları
daha çok etkiledi ine dikkat çeken Atalay, sendikaların
i sizlik problemi ile beraber daha da zorla an örgütlen-
me çalı malarına ve örgütlenmenin önündeki engellere 
de indi. Atalay, özelle tirmelerin sendikaların mevcut 
örgütlülüklerini tehdit etmeye devam etti ini, eker-

 Sendikası’nın eker fabrikalarının özelle tirmesine
yönelik tüm giri imler kar ısında verdi i kararlı ve 
azimli mücadeleye destek verdiklerini söyledi. eker-

’in özelle tirmelerin devam etti i bir ortamda, eker
fabrikalarının özele tirmesini durdurarak büyük bir 
ba arıya imza attı ını belirten Atalay, eker- ’in bu 
ba arısının arkasında eker sektörünün devamlılı ının
sa lanması için inançla çalı an, güçlü te kilatının oldu-
unun vurguladı.

DOKGEM -

Tersaneler Kapanmasın
Dokgemi-  Sendikası Genel Ba kanı Necip Nal-

banto lu, dünyada ya anan ekonomik krizin gemi in a
sektöründe yarattı ı tahribata de indi. Nalbanto lu 25 
ubat 2009 günü düzenledi i

basın toplantısında, “Dünyada 
ve ülkemizde ya anan ekono-
mik kriz, sektörümüzü çok 
fena vurmu tur. Gemi navlun 
ücretlerinin çok büyük dü ü-
ü gemi ta ımacılı ını bıçak

gibi kesmi tir. Bu ise gemi in a
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tersanelerimizi büyük sıkıntıya sokmu tur. Birçok ter-
sanemizde gemi sipari leri iptal edilmi , bazı tersane-
lerde ise in asına ba lanan gemiler durdurulmu , bazı
tersanelerde ise gemiler suya iner hale getirildikten 
sonra hiçbir ilave i  yapılmamı tır.”

Ya anan bu geli melerin, i kolunda binlerce ki iyi
i siz bıraktı ını anlatan Nalbanto lu, bu durumun de-
vam etmesi halinde binlerce ki inin daha i siz kalaca ı-
nı söyledi. Nalbanto lu, “Bu gidi ata önlem alınmazsa
tersanelerimiz tamamen kapanacaktır. imizi kaybet-
mek istemiyoruz, i siz kalmak istemiyoruz, tersanele-
rimiz kapansın istemiyoruz” diye konu tu.

TES-

Cumhurba kanı Gül’den 
Okul Ziyareti

Cumhurba kanı Abdullah Gül, 30 Ocak 2009 günü 
Tes-  Adapazarı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyaret-
te TÜRK-  ve Tes-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu, 
Genel Mali Sekreter Ergün Atalay ve davetliler katıldı.
Cumhurba kanı Gül, yetkililerden okulun çalı maları
hakkında bilgi aldı.

TES-

Özelle tirme Sonucu 
Sendikasızla tırma

Tes-  Sendikası Yönetim Kurulu, Zorlu Enerji’nin 
özelle tirilen i yerlerindeki sendikasızla tırma giri imi
ile ilgili 27 ubat 2009 günü bir açıklama yaptı. Tes-

 Sendikamızdan yapılan açıklamada “Özelle tirmeler
nedeniyle sendikasızla tırma ve i sizle tirme yolunu 
seçen her i veren ülkemizin ekonomisine ve demokra-
tikle me sürecine zarar vermektedir” denildi.

Ankara Do algaz Üretim A .’ye ait yedi hidroe-
lektrik, bir jeotermal ve bir do algaz santralinin özel-
le tirilmesi ihalesini 2008 yılı Mart ayında kazanan 
Zorlu Enerji grubunun Tes-  ile yaptı ı görü meler
sonucunda i yerlerinde Sendikanın korunaca ı ve 60’a 
yakın i çinin özlük haklarına dokunulmayaca ı yö-
nündeki sözlerine ra men yeni 
toplu i  sözle mesi dönemi ile 
birlikte Tes- ’in aldı ı yetki-
ye itiraz etmesi tepkiye neden 
oldu. “ yerlerinde sendikalı
i çi istemiyorum” yakla ımı ile 
baskı olu turarak, i çiler sendi-
kadan istifaya zorlandı, Sendi-
kadan istifa eden i çilerle yeni 
akitler imzalandı.

Tes- ’ten yapılan açıklamada, “Sayın Ba bakan
çe itli söylemlerinde, enerji özelle tirmeleri sürecin-
de bir tek i çinin burnunun kanamayaca ına dair 
sözler vermi tir. Zorlu Enerji’nin uygulamaları, Sayın
Ba bakan’ın verdi i sözlerin de bir kar ılı ı olmadı ı-
nı ortaya çıkarmı tır. Sayın Ba bakandan talebimiz, bu 
kötü gidi e dur diyerek, özelle tirilen i yerlerindeki
sendikasızla tırma ve i sizle tirmeyi engelleyecek uy-
gulamalar hayata geçirilmesi, özelle tirilmemi  enerji 
alanları ile ilgili olarak da özelle tirmelerden vazgeçil-
mesidir” denildi.

DEM RYOL-

Hızlı Tren’e 
Sivasspor’dan Destek

Ülkemizin son yıllardaki en prestijli projelerinden 
biri olan “Ankara- stanbul Hızlı Tren Projesi”nin ilk 
etabı Ankara-Eski ehir hattı, 13 Mart 2009 günü tören-
le açılacak. Hızlı Tren Projesi, Cumhuriyetimizin ülke-
mizin dört bir yanını “demir a larla örme” dü üncesi-
nin ça ımızdaki en önemli adımı. Bu açıdan demiryolu 
çalı anları ve onların örgütlü gücü Demiryol-  Sendi-
kası için de son derece önemli.
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Bu büyük projenin ilk etabının açılı ı ile Dünya 
Demiryolu Çalı anları Günü bu yıl aynı tarihlere denk 
geldi. Bu nedenle Demiryol-  Sendikası bir dizi etkin-
likte bulundu. Bu etkinliklerden en önemlisi ise, Fe-
nerbahçe ve Sivasspor arasında 28 ubat 2009 günü 
yapılan maçta, demiryolları açısından çok önemli bir 
kent olan Sivas’ın takımı Sivasspor’un sahaya “Hızlı
Tren Ülkemize Hayırlı Olsun – Demiryol- ” pankar-
tıyla çıkması oldu. Pankartta TÜRK-  ve Demiryol-
logoları da yer aldı.

HAVA-

Ya anan Bir kazasıdır,
Sorumlular Hesap 
Vermelidir

Hava-  Sendikası Genel 
Ba kanı Atilay Ayçin, THY 
Amsterdam uça ının dü mesi
üzerine 27 ubat 2009 günü 
bir basın toplantısı düzenledi. 
Tüm dünya medyasına yerle-
en bu kaza görüntüsünün sivil 

havacılı ın saygınlı ına gölge 
dü ürdü ünü, bunun aynı za-

manda bir i  kazası oldu unu belirten Ayçin, “Sorum-
lular hesap vermelidir” dedi.

Ayçin sözlerini öyle sürdürdü: “THY yönetimi ça -
dı ı bir insan kaynakları politikasıyla en önemli çalı-

anlarını i ten çıkarırsa, sindirirse, motivasyonlarını
yok ederse personel ne yapabilir? THY, havayolu yöne-
timini bırakmı  çalı anların sendikal haklarını yok et-
meye ba lamı tır. Daha henüz ya  itibari ile bu irkete
uzun yıllar hizmet edecek teknisyenini hostesini, tüm 
arkada larımızı, giden birinin yerine kendi adamların-
dan birini alalım diye kapıya koyduklarında, uyarıcı
görevimizi yaptık.”

Ayçin ayrıca, “Emeklilik insanlara yasaların verdi i
bir haktır. Emeklilik ya ını 70’e çıkaran iktidarlar, ir-
kete mesleki bilgisiyle daha uzun yıllar hizmet yapacak 
insanları 45 ya ında emekli ediyor. Biz THY yönetimi-
nin bu yanlı  politikalar ile irketi yanlı  yönetti ini
iddia ediyoruz” dedi.

SA LIK-

Ola anüstü Genel Kurul
Türkiye Sa lık çileri Sendikası Ola anüstü Genel 

Kurulu 28 ubat 2009 günü 
Ankara’da yapıldı. Daha önce 
yapılan genel kurulun iptal 
edilmesi ve Ankara 16.  Mah-
kemesi kararıyla üç ay süreyle 
Sendikaya kayyum atanması-
nın ardından yapılan genel ku-
rulda, genel ba kanlı a yeniden 
Mustafa Ba o lu seçildi. Ba o -
lu seçim sonucuyla yaptı ı konu mada, “1961 yılından
beri sa lık i çilerine hizmet ediyorum. Bu hizmetimin 
kar ılı ını sa lık i çileri ola an veya ola anüstü genel 
kurullarında beni genel ba kan seçerek kar ılı ını ver-
mektedir. Bu Ola anüstü Genel Kurul’da da de erli
sa lık i çileri benden desteklerini esirgemedikleri için 
te ekkür ediyorum” dedi.

Genel Kurul sonucunda, Sa lık-  Sendikası’nın Yö-
netim Kurulu u ekilde belirlendi:

Genel Ba kan Mustafa Ba o lu, Yönetim Kurulu 
Hasan Öztürk, Halit Kayalı, Zülküf Cantürk, Ali Tepe-
ci, rfan Kalyoncu.
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MPM BA KANI ATALAY YEMEK VERD
Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Ba kanı ve 

TÜRK-  Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay 20 Mart 2009 
günü yapılacak olan MPM Genel Kurulu öncesinde bir yemek 
verdi. Yeme e Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Ça layan, TÜRK-

 Genel Ba kanı Mustafa Kumlu, TOBB Ba kanı Rıfat Hisarcık-
lıo lu, MPM Yönetim Kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

SARP SINIR KAPISI AÇILI I
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) tarafından yap-

i let-devret modeli ile modernize edilen Türkiye ile Gürcistan 
arasındaki Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan Cumhurba kanı Saaka -
vili, Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Devlet Bakanı ve Ba ba-
kan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ula tırma Bakanı Binali Yıldırım
ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldı ı bir tören-
le 5 Mart 2009 günü açıldı. Törene TÜRK- ’i temsilen Genel 
Mali Sekreter Ergün Atalay katıldı.

BAKAN ÇEL K TÜRK- ’TE
Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik geçti imiz

ay TÜRK- ’e gelerek Genel Mali Sekreter Ergün Atalay ile gö-
rü tü. Ziyarette sendikal sorunlara ili kin görü  alı  veri inde
bulunuldu.

TÜRK- ’TEN TÜRKÇE DUYARLILI I
TÜRK- , yazı malarda ngilizce kullanılması nedeniyle 

Sanayi ve Ticaret Bakanlı ından, Konfederasyonla yapıla-
cak yazı malarda Türkçe’nin kullanılmasını talep etti. Son 
dönemde resmi yazı malarda yabancı dil kullanılmasından
rahatsızlık duyan TÜRK- , bu rahatsızlı ını resmiyete 
döktü. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı’nın, Bölgesel Rekabet 
Edilebilirlik Programı kapsamında düzenlenecek toplantı-
ya katılacak konfederasyon temsilcilerinin imzalaması için 
gönderdi i tarafsızlık beyannamelerinin ve toplantıyla ilgili 
referans gösterilen internet sitesindeki dokümanların ngi-
lizce olması TÜRK- ’in tepkisine neden oldu.

Genel Ba kan Mustafa Kumlu ve Genel Sekreter Mus-
tafa Türkel imzasıyla Bakanlı a gönderilen yazıda, tarafsız-
lık beyannamelerinin ngilizce olarak düzenlenmesinden 
üzüntü duyuldu u belirtildi. Yazıda, Anayasa gere ince

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Türkçe oldu u ve 
resmi yazı maların Türkçe yapılması zorunlulu u bulun-
du u vurgulandı. nternette yayımlandı ı belirtilen top-
lantı gündeminin de ngilizce oldu una yer verilen yazıda,
TÜRK- ’le yapılacak bu tür yazı malarda resmi dil olan 
Türkçe’nin kullanılması talep edildi. TÜRK- ’in talebi üze-
rine daha sonra söz konusu belgeler, Türkçe olarak konfe-
derasyona gönderildi. Konfederasyonun bundan sonra da 
bu konudaki duyarlılı ını sürdürece i, bu yöntemi tercih 
eden kamu kurum ve kurulu ları nezdinde giri imde bulu-
naca ı ve konunun takipçisi olaca ı bildirildi.

MANSUR YAVA  TÜRK- ’TE
29 Mart yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin 

Ankara Büyük ehir Belediye Ba kan Adayı olan Mansur Ya-
va  10 Mart 2009 günü TÜRK-  Genel Merkezine gelerek 
Genel Ba kan Mustafa Kumlu ile görü tü. Görü mede Yava ,
Ankara’ya ili kin projelerini anlattı.
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KONYA’DA YERL  MALI PANEL
Milli Prodüktivite Merkezi, Konya Sanayi Odası, Konya Ti-

caret Odası i birli inde düzenlenen Yurt Kaynaklarının Etkin 
ve Verimli Kullanımı “Yerli Malı” paneli 30 Aralık 2008 günü 
Konya”da yapıldı. Panele TÜRK-  Uzmanı Sinan Vargı da ka-
tılarak bir konu ma yaptı. Vargı, TÜRK- ’in bir süre önce ba -
lattı ı “Türkiye’de Üretilen Malı Kullan” kampanyası hakkında
bilgi verdi.

TÜRK-  “S V L TOPLUM D YALO U
TOPLANTISI”NI TERK ETT

Türkiye’nin Avrupa Birli i üyelik sürecine katkıda bulun-
ması amacıyla Ba müzakereci Egemen Ba ı ’ın ev sahipli inde
6 Mart 2009 günü Ankara’da düzenlenen “Sivil Toplumla Di-
yalog” toplantısında i çi ve i veren konfederasyonları dı landı.
Toplantıda TOBB Ba kanı Rifat Hisarcıklıo lu ile TÜS AD Ba -
kanı Arzuhan Do an Yalçında ’a protokolde yer ayrılarak açılı
konu malarında söz verilmesi, ancak davet edilmelerine kar ın
TÜRK-  ile di er i çi ve i veren örgütlerine söz verilmeyerek 
panele geçilmesi tarafların tepkisine neden oldu. Genel Ba kan
Mustafa Kumlu ile di er konfederasyon ba kanları konu macı-
lar arasında kendilerine yer verilmedi i için salonu terk etti.

AKADEM K KURUL TOPLANDI
TÜRK-  tarafından kurulan “Akademik Kurul” toplantısı

yapıldı. Toplantıya bir süre Genel Mali Sekreter Ergün Atalay 
da katıldı. Akademik Kurul toplantısına Genel Ba kan Danı -
manımız Prof. Dr. Vedat Bilgin ba kanlık etti. Toplantıda eko-
nomik kriz ve çalı ma hayatına etkileri de erlendirildi.

KENAN GÜRBÜZ’Ü KAYBETT K
Tezkoop-  Sendikamız eski genel ba kanlarından Kenan Gür-

büz 17 Ocak 2009 günü vefat etti. Gürbüz’ün cenazesi 18 Ocak 
2009 günü Kar ıyaka mezarlı ına defnedildi. Gürbüz, 1985-90 yıl-
ları arasında Tezkoop-  Sendikası Genel Ba kanı olarak görev yaptı.
Gürbüz’e Allah’tan rahmet, ailesine ve Tezkoop-  Sendikası toplulu-
una ba sa lı ı.

ÇA LAR TÜRK- ’  Z YARET ETT
Eski Ba bakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı, tekstilci Cavit 

Ça lar, TÜRK- ’e gelerek Genel Mali Sekreter Ergün Atalay 
ile görü tü. Ça lar’ın fabrikalarında çalı an ve Teksif Sendika-
mız üyesi i çilerin sorunlarının görü üldü ü ziyarette olumlu 
sonuçlar alındı.
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1 Ocak 2009

 Türkiye  Kurumu’ndan alınan
bilgilere göre, 2008 yılında (Ka-
sım sonuna kadar) i sizlik öde-
ne ine yapılan ba vurularda geç-
ti imiz yıla göre yüzde 30’luk bir 
artı  ya andı. 2007 yılında yakla-
ık 247 bin ki inin ba vurdu u

i sizlik ödene ine olan talep 2008 
yılında 322 bine yükseldi.

 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 
aile hekimli ine geçilen tüm iller-
de hastaların sevk almadan kamu, 
özel, üniversite ve sa lık kurulu -
larına müracaat etmesi durumun-
da, tüm giderlerin vatanda ın
cebinden çıkaca ı uyarısı yapıldı.
Yetkilileri uyaran sa lık kurumu 
temsilcileri, ‘sevk zinciri’ uygu-
lamasının sa lıkta önü alınamaz
tahribatlara yol açaca ına dikkat 
çekti.

2 Ocak 2009

 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanununun tedavi hizmetleri için 
katalım payı uygulamasını düzen-
leyen 28 inci maddesi gere ince
yeni yıldan itibaren memurlar da 
sa lık hizmeti için katılım payı
ödeyecek. SSK ve Ba -Kur’lular,
1 Ekim 2008 tarihinde yürürlü-
e giren Genel Sa lık Sigortası

Yasası çerçevesinde yürürlü e
konulan Sa lık Uygulama Tebli i
gere ince, iki aydır ikinci basa-
mak resmi sa lık kurumlarında
(devlet hastaneleri için) 3, e itim
ve ara tırma hastaneleri için 4, 
üniversite hastaneleri için 6, Özel 
sa lık kurum ve kurulu larında

(özel hastaneler için) 10 lira katı-
lım payı ödüyordu.

3 Ocak 2009

TÜRK-  Genel Sekreteri Mustafa 
Türkel, i ten çıkarıldıkları gerek-
çesiyle eylem yapan Sinter Metal 
malat Sanayi A  fabrikası i çile-

rini ziyaret etti. Yukarı Dudullu 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
fabrikaya gelen Türkel, “i çilerin
kriz ve sendika gibi bahaneler-
le i ten çıkarılmalarını iddetle
kınadıklarını” söyledi. Türkel, 
TÜRK-  olarak bu tür olaylara 
kar ı duru larının çok net oldu-
unu ifade ederek, “ verenleri

i çilerin anayasal haklarına kar ı
bu kadar acımasız politikalar uy-
gulamalarından vazgeçmeye ça ı-
rıyoruz” dedi.

8 Ocak 2009

Hükümetin do algaz krizinin ba -
ladı ı dönemde BOTA ’ı özelle -
tirme kapsamına alaca ını açıkla-
ması Petrol- ’in tepkisini çekti. 
Petrol-  Genel Ba kanı Mustafa 
Özta kın, “enerjide arz güven-
li inin ancak tutarlı bir devlet 
politikası ile sa lanabilece ini”,
BOTA ’m özelle tirilmesi bir yana 
ulusal ve güçlü bir petrol irketi
kurulabilmesi için Türkiye Pet-
rolleri Anonim Ortaklı ı (TPAO) 
ile birle tirilmesi gerekti ini de 
vurguladı.

9 Ocak 2009

TÜRK- , Filistin halkıyla daya-
nı ma içinde oldu unu göstermek 
ve Gazze halkına destek olmak 
amacıyla yardım kampanyası ba -
lattı. Genel Ba kan Mustafa Kum-
lu ve Genel Mali Sekreter Ergün 
Atalay imzasıyla konfederasyona 
ba lı sendikaların genel merkez-
lerine gönderilen yazıda, srail’in

son birkaç gündür devam eden ve 
kadın, çocuk demeden tüm sivil 
halkı hedef alan saldırılarının in-
sanlı a kar ı i lenmi  a ır bir suç 
oldu u vurgulandı.

11 Ocak 2009

Bakanlar Kurulu’nun “Kamu Ku-
rum ve Kurulu larındaki Geçi-
ci Mahiyetteki leri Yürütmek 
Üzere Geçici Personel stihdamı
ve bu Personele Ödenecek Üc-
retler Hakkında Kararı” Resmi 
Gazetenin bugünkü sayısında
yayımlandı. Buna göre, 2009 yılı
olarak belirlenen 21 bin 193 ge-
çici personel istihdam edilmesini 
kararla tırdı.

12 Ocak 2009

 Türkiye Ta kömürü Kurumu 
(TTK) madenlerinde 1955-2008 
yıllarındaki i  kazalarında 2 bin 
682 i çi öldü, 323 bin 809 i çi
yaralandı. TTK Genel Müdürü 
Rıfat Da delen, son yıllarda ocak-
lara yönelik yatırımlar ve alınan
önlemler sayesinde kömür ocak-
larında meydana gelen kazalarda 
önemli oranda azalma oldu unu
söyledi. Da delen, “Yerin metre-
lerce altında zor jeolojik yapı içe-
risinde üretim yapan maden i -
çilerini her türlü olumsuzluktan 
korumak ve kaza risklerini en aza 
indirmek için projeler geli tirme-
ye de gayret ediyoruz” dedi.

 Samsunun Çar amba Belediyesi 
tarafından i ten çıkarılan 126 i çi
aileleriyle birlikte belediyenin 
önünde eylem yaptı. çiler adı-
na konu an Belediye-  Sendikası
Samsun ubesi Ba kanı Mustafa 
Çift, yargının i çilerin yeniden 
i lerine dönmesi yönünde karar 
aldı ını anımsatarak, Belediye 
Ba kanı Hüseyin Dündar’ın i çi-
lerin eme ine ve yargı kurallarına
saygı göstermedi ini belirtti.

Çalışma Yaşamında
Ocak-Şubat 2009

Namık TAN
namiktan@turkis.org.tr
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 Bursa Kent Meydanı’nda, ‘ çile-
rin ten Atılmalara Son’ mitingi 
yapıldı. Sivil toplum kurulu ları-
nın bir araya gelerek olu turdu u
‘Halk Meclisi’, kriz nedeniyle i -
ten çıkartılmaları protesto etti.

13 Ocak 2009

Asgari ücretlinin aylık ortala-
ma kazancının 623.5 TL oldu u
2008’de, un fabrikatörleri 537 TL, 
fırıncılar 574 TL, kürkçüler 448 
TL, kuyumcular 829 TL vergi be-
yan ederek gerçek gelirini gizledi. 
Ekonomide her eyin iyi oldu u,
piyasanın canlılı ını sürdürdü ü
2007 yılı için i adamları, serbest 
meslek erbabı ve i letmelerin 2008 
yılı içinde verdi i gelir beyanları,
“kriz dönemlerini” aratmadı.

14 Ocak 2009

 Kısa çalı ma ödene inde ‘asgari’ 
limit kalktı. Krizde zora dü en
firmalarda çalı anların maa ları-
nın devletçe ödenmesini içeren 
kısa çalı ma ödene i esasları ye-
niden belirlendi. Resmi Gazete’de 
yayımlanan yönetmeli e göre 
kısa çalı ma ödene inden yarar-
lanmak için gereken artlar ve 
üç aylık ödeme süresi de i medi.
Ancak daha önce üst limiti asgari 
ücret olan kısa çalı ma ödene i
miktarı, yeni yönetmelikle en faz-
la i çinin hak etti i i sizlik öde-
ne i kadar olacak. Ayrıca daha 
önce bu i çilere ait kanuni sigor-
ta primlerinin üçte ikisi i sizlik
Fonu’ndan kar ılanırken, imdi
tamamı fondan ödenecek.

 Türkiye Kamu-Sen Genel Ba kanı
Bircan Akyıldız, ya anan ekono-
mik krizin etkilerini gidermek, 
gerçekle en enflasyon kar ısında
eriyen maa ları telafi etmek ama-
cıyla memur maa larına aylık 200 
TL kriz iyile tirilmesi yapılmasını
istedi.

 Kendi adına ve hesabına ba ımsız
çalı anların 5 yılı a an süreye ili -

kin prim borçlarının ödenmesine 
ili kin tebli  yürürlü e girdi.

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Ba kanlı ı tarafından hazırlanan
5510 Sayılı Kanun Gere ince
Kendi Adına ve Hesabına Ba ım-
sız Çalı anlardan 5 Yılı A an Süre-
ye li kin Prim Borcu Bulunanlar 
çin Yapılacak lemler Hakkında

Tebli , Resmi Gazete’de yayım-
landı.

 Buna göre, Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sa lık Sigortası Kanunu’nun 
30 Nisan 2008 tarihi itibarıyla
yürürlü e giren geçici 17. mad-
desi do rultusunda, kendi adına
ve hesabına ba ımsız çalı anlarla
tarımda kendi adına ve hesabına
ba ımsız çalı anlardan, 1479 ve 
2926 sayılı kanunlara göre tes-
cilleri yapıldı ı halde, maddenin 
yürürlük tarihi itibarıyla 5 yılı
a an süreye ili kin prim borcu 
bulunan sigortalı ya da hak sa-
hipleri daha sonraki müracaat 
tarihinde belirlenecek prime esas 
kazanç tutarı üzerinden hesapla-
nacak borç tutarının tamamının,
borcun tebli  tarihinden itibaren 
3 ay içinde ödenmesi halinde, bu 
süreler sigortalılık süresi olarak 
de erlendirilecek.

15 Ocak 2009

 TÜRK- , i ten çıkartmalar ve 
krizin bedelinin çalı anlara öde-
tilmesini protesto etmek amacıyla
stanbul’da miting yapma kararı

aldı. TÜRK- ’ten yapılan açıkla-
maya göre, TÜRK- , önceki gün 
yaptı ı toplantıda i ten çıkar-
malar ba ta olmak üzere krizin 
bedelinin çalı anlara ödetilmesi 
yakla ımını protesto etmek ama-
cıyla istanbul’da miting düzen-
leme kararı aldı. stanbul’da 15 
ubat 2009 Pazar günü düzenle-

necek geni  kapsamlı bir mitinge 
a ırlıklı olarak TÜRK- ’e ba lı
sendikaların Bursa, Marmara ve 
Trakya bölgesindeki üyeleri katı-

lacak. Mitinge tüm emek örgütle-
ri de davet edilecek.

 Kamuda çalı an i çilerin ikramiye-
lerinin ilk yarısı 30 Ocak 2009’da, 
di er yarısı da 30 Haziran 2009 
tarihinde ödenecek.

 Bakanlar Kurulu’nun “6772 Sayılı
Kanun Kapsamına Giren Kurum-
larda Çalı an çilere 2009 Yılın-
da Yapılacak lave Tediyelerinin 
Sürelerinin Düzenlenmesi Hak-
kındaki Karar” Resmi Gazetede 
yayımlandı.

 Karara göre, bu kanun kapsamına
giren kurumlarda çalı an i çilere
bu yıl yapılacak ilave ödemelerin 
yarısı 30 Ocak’ta, di er yarısı da 
30 Haziranda yapılacak.

 Maden i letmelerinin münhası-
ran yer altı i lerinde çalı anlara
yapılacak ilave ödemenin tamamı
ise 21 Aralık 2009’da gerçekle ti-
rilecek.

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 
veri tabanlarındaki bilgiyi daha 
do ru ve verimli kullanabilmek 
amacıyla “Veri Ambarı Sistemi” 
kurdu.

 Alınan bilgiye göre, sistem saye-
sinde konu, zaman, raporlama 
kriter ve parametre farklılıkları
nedeniyle bilgi kirlili inin orta-
dan kaldırılması, ortak dilde ku-
rumsal bütünlü ün sistematik 
ekilde sa lanması, kullanıcılara

sistem üzerinden elektronik or-
tamda çıktıların sunumu müm-
kün olacak.

 Veri ambarı sistemiyle zaman ve 
emek kaybının ortadan kaldırıl-
masının yanı sıra i  süreçlerinin 
sa lıklı analiz edilerek sistem 
performansının yükseltilmesi, 
tüm kullanıcılara aynı ölçütlerde 
raporlama sunumu hedefleniyor.

16 Ocak 2009

 Türkiye statistik Kurumu (TÜ K),
üçer aylık dönemler itibarıyla her 
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ay kamuoyuna duyurdu u Hane-
halkı gücü Anketi’nin “eylül, 
ekim, kasım” dönemini kapsa-
yan Ekim 2008 sonuçlarını açık-
ladı. TÜ K ‘in rakamlarına göre; 
Türkiye’deki i siz sayısı, Ekim 
2008 döneminde, bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre 385 bin 
ki i artarak, 2 milyon 687 bin ki i
oldu. sizlik oranı ise 1.2 puanlık
artı la yüzde 10.9 seviyesinde ger-
çekle ti, “i  aramayıp çalı maya
hazır olanlar” da eklendi inde i -
siz sayısı 554 bin artı la 4 milyon 
479 bine, i sizlik oranı da yüzde 
15.6’dan yüzde 17’ye çıktı.

 Maliye Bakanı Unakıtan, küre-
sel krizin Türkiye’ye etkilerini 
azaltmaya yönelik yeni tedbirler 
alınaca ını söyledi. Unakıtan, iç 
pazarın canlandırılmasının çok 
önemli oldu unu, fabrikaların ve 
di er i letmelerin i çi çıkarma-
ması için onlara “i sizlik yardımı”
gibi birtakım yardımlar üzerinde 
çalı tıklarını vurguladı.

 TUZLA Tersaneler Bölgesi’nde 
çalı an bir grup i çi, kriz gerek-
çesiyle i lerine son verilmesi ve 3 
aydır ödenmeyen ücretleri nede-
niyle TBMM önünde protestoda 
bulundu. Dernek Ba kanı Zeynel 
Nihadio lu, i  cinayetlerinin yanı
sıra kriz gerekçesiyle 10 bine ya-
kın i çinin i ine son verildi ini,
ücretlerin büyük oranda dü ü-
rüldü ünü, i  sa lı ı ve güvenli-
ine kaynak aktarılmayarak yeni 

ölümlerin önünün açıldı ını söy-
ledi.

 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, evlene-
ce i bilinen i çinin çalı ma bölge-
sinin de i tirilmesinin ardından
süresinde i e ba lamama ve de-
vamsızlık nedeniyle i  sözle -
mesinin feshedilmesine yönelik 
kararı bozdu. Kararda, i verenin
yönetim yetkisini kullanırken,
keyfi davranmaması ve karar alır-
ken “dürüstlük” kurallarına uy-
ması gerekti i belirtildi.

20 Ocak 2009

TÜRK-  Kamu Kesimi Toplu 
Sözle meleri Koordinasyon Ku-
rulu toplandı.

 TÜRK-  Basın Bürosundan ya-
pılan yazılı açıklamada, “Geçti-
imiz dönemlerde oldu u gibi 

bu dönemde de birlikte ve kaza-
nılmı  haklardan ödün vermeden 
görü melerin sürdürülmesi, bu 
çerçevede Koordinasyon Kurulu 
ile Hükümet arasındaki görü me-
lerin ba latılması kararı alındı ı”
ifadesine yer verildi.

 Bu yıl yenilenecek toplu i  sözle -
melerinin, yürürlük tarihi a ırlık-
lı olarak Ocak-Mart olan ve yerel 
yönetimler hariç Konfederasyona 
ba lı 27 sendikanın örgütlü oldu-
u 125 i letme-i  yeri düzeyinde 

toplam 315 bin i çiyi kapsadı ı
belirtildi.

25 Ocak 2009

Türkiye çi Emeklileri Derne i
(T ED) Ba kanlar Kurulu, elek-
trik, su, do algaz, ula ım, e i-
tim ve gıda fiyatlarındaki yüksek 
oranlı artı ların, “enflasyon he-
saplamalarıyla bir ekilde dü ük
gösterildi i” iddiasıyla çalı anları
ve emeklileri kapsayan “geçinme 
endeksi” yapılmasını istedi.

27 Ocak 2009

Ergenekon” soru turması kapsa-
mında gözaltına alındıktan sonra 
serbest bırakılan TÜRK-  Genel 
Te kilatlandırma Sekreteri ve 
Türk Metal Sendikası Genel Ba -
kan Yardımcısı Pevrul Kavlak, 
“Toplumsal yapı içinde devletin 
de erinin korunması gerekti ini,
demokratik parlamenter rejimin 
savunulmasının bir vatanda lık
görevi oldu unu ısrarla ve inat-
la ifade eden Mustafa Özbek’in 
bugün devlet tarafından maruz 
kaldı ı muamele gerçekten hem 
üzücü, hem de dü ündürücüdür”
dedi.

28 Ocak 2009

 Hükümet, i çi ve i veren kesimi-
nin temsil edildi i Üçlü Danı ma
Kurulu toplantısı yapıldı.

 Toplantıda, küresel ekonomik 
krizin istihdama ve ekonomik 
ya ama etkilerinin de erlendiri-
lece ini ifade eden Bakan Çelik, 
krizin istihdama yansımalarının
minimize edilmesinin bu heyet 
tarafından ele alınması gereken 
bir konu oldu unu söyledi.

 Bakan Çelik, bu toplantıları
2009’da her ay düzenli olarak 
yapma kararı aldıklarını bildirdi.

 Kısa Çalı ma Ödene i ile ilgili 
çalı ma yapan teknik heyet, öde-
ne in genel olarak uygulanması,
süresinin 6 aya çıkarılması ve 
miktarının yüzde 50 artırılması
konusunda uzla maya vardı.

 Kısa Çalı ma Ödene i’nin 3 ay-
dan 6 aya çıkarılmasını kararla -
tıran teknik heyet, ödeme miktarı
konusunda da artı a gidilmesini 
uygun buldu. Halen brüt asgari 
ücretin yüzde 40-80’i oranındaki
çalı ma ödene i miktarı yüzde 
50 artırılarak ödenecek. Böylece, 
Kısa Çalı ma Ödene i’nin alt ve 
üst sınırı brüt asgari ücretin yüz-
de 60 ile yüzde 120 olarak uygu-
lanacak.

29 Ocak 2009

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Faruk Çelik, kısa çalı ma öde-
ne inin alt sınırını 266 TL’den 
400 TL’ye, üst sınırını da 533 
TL’den 800 TL’ye çıkaracaklarını
bildirdi.

sizli in tüm dünya ülkelerinin 
sorunu oldu unu ve küresel kriz-
le birlikte daha farklı boyutlara 
ula tı ını belirten Çelik, AB’de 
yüzde 7,8’e ula an i sizlik oranı-
nın Türkiye’de yıl sonu itibariyle 
yüzde 10,3-10,5 aralı ında ger-
çekle mesinin tahmin edildi ini
bildirdi.
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31 Ocak 2009

TÜRK- , ekonomide ya anan ge-
li meleri izleyip, buna göre prog-
ram ve öneriler geli tirmek üzere 
bilim adamlarının yer aldı ı bir 
Bilim Kurulu olu turdu.

 TÜRK-  Yönetim Kurulu, küre-
sel finansal kriz sonrasında eko-
nomide ya anan geli melerin i -
çilere yönelik olumsuz etkilerini 
incelemek amacıyla bilim adam-
larının katkısının alınaca ı bir 
çalı ma yürütmeyi kararla tırdı.

3 ubat 2009

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, D SK Genel Ba kanı Sü-
leyman Çelebi ve KESK Genel 
Ba kanı Sami Evren, TÜRK-
stanbul Bölge Temsilcili i’nde,

Kadıköy’de 15 ubatta düzen-
lenecek “ sizlik ve Yoksullu a
Kar ı Birle ik Mücadeleye-Emek 
ve Demokrasi Mitingi”ne ili kin
basın toplantısı düzenledi.

 Mitingi düzenleyen 3 konfederas-
yon adına konu an Mustafa Kum-
lu, krizin yol açtı ı i ten çıkarma-
lar, i  yerlerinin kapatılması ve 
i sizli e kar ı TÜRK- , D SK ve 
KESK’in güçlerini birle tirdi ini
söyledi.

 Bu çerçevede, 15 ubatta
Kadıköy’de bir miting düzenleme 
kararı alındı ını anımsatan Kum-
lu, mitinge tüm emek ve meslek 
örgütlerini davet etti.

4 ubat 2009

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlı ı, 2009-2013 döneminde, 
çocuk i çili i ile mücadele kapsa-
mında bir dizi proje uygulamayı
planlıyor.

 Bakanlık, uzun vadede çocuk i -
çili inin sona erdirilmesi, kısa
vadede de en kötü ko ullarda ço-
cukların çalı tırılmasının engel-
lenmesi amacıyla izlenecek stra-

tejileri ve yöntemleri saptamak, 
ülke politikasının olu turulması-
na katkı sa lamak amacıyla 2009-
2013 yıllarını kapsayan 5 yıllık
dönemde çe itli çalı malar yapıl-
masını öngörüyor.

9 ubat 2009

TÜRK- ’e ba lı Liman-  Sendi-
kası tarafından hazırlanan rapor-
da, i verenlerin, i çilerin sendi-
kalara üye olmasını engellemek 
amacıyla 41 farklı yöntem kullan-
dı ı ifade edildi. Raporda, her yıl
ortalama 10 binden fazla i çinin,
TÜRK-  ve D SK’e ba lı sendika-
lara üye oldukları için i ten atıl-
dıkları belirtildi.

 Liman-  Sendikası’nın hazırladı-
ı, “Türkiye’de Sendikala ma ve 

Özel Sektörde Sendikal Örgütlen-
me” ba lıklı raporda, özel sektör 
i verenlerinin, sendikala mayı
engellemek için ba vurdukları
yöntemlere yer verildi.

 Bu yöntemlerin ço unlu unun
“Hukuk ihlali”, bir kısmının
ise “Endüstriyel ahlaka aykı-
rı” oldu u öne sürülen raporda, 
Türkiye’de i  yerlerinde yürütü-
len sendikal örgütlenme süre-
cinde ya anan engellemelerin 41 
maddelik listesi çıkarıldı.

12 ubat 2009

 TÜRK-  Bilim Kurulu tarafından
hazırlanan raporda, “i çi için iyi 
olanın, ekonomi için de iyi ol-
du u” belirtilerek, ekonominin 
bugünkü ko ullarında, i çilerin
maliyet unsuru olarak de il, bir 
harcama unsuru olarak görülmesi 
ve desteklenmesi gerekti i vurgu-
landı.

 “ stihdamın Korunması ve Geli -
tirilmesinde Uygulanması Gere-
ken Para ve Maliye Politikaları”
isimli raporda, bütün dünyayı et-
kileyen küresel kriz sürecinde, is-
tihdamı ve ülkenin döviz üretme 

yetene ini arttırıcı uzun dönem 
politikalar ile bunlarla uyumlu 
kısa dönem politikaların öncelikli 
olarak ele alınması gerekti i ifade 
edildi.

 Türkiye Kamu-Sen’in “Ya anan
Ekonomik Sıkıntıların Memur-
lara Yansıması” anketine göre 
memurların yüzde 83’ü düzenli 
borç ödemek zorunda oldu unu
belirtiyor.

 Konfederasyon’dan yapılan yazılı
açıklamada, Ara tırma Geli tirme
Merkezince ülke genelinde ya a-
nan ekonomik sıkıntının memur-
lara yansımasını ortaya koymak 
amacıyla bir anket çalı ması ya-
pıldı ı ifade edildi. Ankete göre, 
memurların yüzde 83’ü sürekli 
borç ödemek zorunda kalıyor.

 Türkiye  Kurumuna ( KUR)
ba vuranların sayısı, Ocak ayın-
da geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 94,11, sizlik Sigortası
Fonu’ndan i sizlik ödene i alan-
ların sayısı da yüzde 128 arttı.

13 ubat 2009

ATV ve Sabah Gazetesi ile dergi 
gruplarının ba lı oldu u Turku-
vaz Medya Grubunun Balmumcu 
i  yerinde grev ba ladı.

 TGS Genel Ba kanı Ercan pekçi,
KESK Genel Ba kanı Sami Evren, 
TÜRK-  Genel Sekreteri Mustafa 
Türkel, Petrol-  Genel Ba kanı
Mustafa Özta kın ile greve çıkan
gazetecilerin de aralarında bu-
lundu u grup, Sabah Gazetesi ve 
ATV’nin Balmumcu’daki binası
önünde bir araya geldi. Gazeteci-
ler üzerinde “Grev Gözcüsü” ya-
zılı gömlekler giyerek, “Sendika 
yoksa üretim de yok”, “Sendika 
hakkımız engellenemez”, “Ya a-
sın sınıf dayanı ması”, “Sendika 
hakkımız grev silahımız”, “Dire-
ne direne kazanaca ız” eklinde
sloganlar attı.
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14 ubat 2009

Türkiye çi Sendikaları Konfe-
derasyonu (TÜRK- ) Ba kanlar
Kurulu stanbul’da toplandı.

 Petrol-  Genel Merkezi’nde dü-
zenlenen toplantıda, Kadıköy
skele Meydanı’nda yapılacak

“Krizin Bedelini Ödemeyece iz
sizli e ve Yoksullu a Kar ı Bir-

le ik Mücadele, Emek ve Demok-
rasi Mitingi”nin hazırlık çalı ma-
ları ele alındı.

 Toplantı öncesi açıklama yapan 
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, bugün dünyada bir kriz 
ya anıyorsa, bunun temel nedeni-
nin, sosyal devlet politikalarından
uzakla ılması oldu unu savundu.

 Kumlu, “Kriz, ‘hep bana, hep 
bana’ anlayı ıyla ücretleri dü ü-
ren, yoksulların vergilerini ar-
tıran, kamu hizmetlerini pahalı
hale getiren, kamu yatırımlarını
azaltan ve kamuyu üretim ala-
nından çekip, her eyin özelle -
tirilmesini savunan ekonomik 
ve siyasi politikaların sonucu ol-
mu tur” dedi.

15 ubat 2009

TÜRK- , D SK ile KESK öncü-
lü ünde düzenlenen, “Krizin Be-
delini Ödemeyece iz: sizli e ve 
Yoksullu a Kar ı Birle ik Müca-
dele, Emek ve Demokrasi Mitin-
gi” yapıldı.

 Kadıköy skele Meydanı’nda
düzenlenen mitingde konu an
TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, “Kriz fırsatçılı ı yapanla-
ra, krizin emekçileri yüre inden
vurmasına sebep olanlara kar ı
birle meyi tercih ettik” dedi.

17 ubat 2009

Türkiye Gazeteciler Sendikasın-
dan (TGS) yapılan açıklamada,
Turkuvaz Grubuna ba lı ATV, 

Sabah Gazetesi ve dergilerde ça-
lı an ve 5 gündür grevde olan 10 
üyenin i  akitlerinin feshedilmesi 
“kanunsuzluk” olarak nitelendi-
rildi.

18 ubat 2009

 Türkiye çi Emeklileri Derne-
i (T ED) Genel Ba kanı Kazım

Ergün, ekonomik krizin en çok 
i sizleri ve emeklileri vurdu unu
belirterek, krizin etkisini hafifle-
tebilmek için emekli aylıklarında
iyile tirme yapılması gerekti ini
söyledi. Bu kapsamda sosyal des-
tek ödemesi getirilmelidir.

 Ergün, “Zaten kıt kanaat geçinen 
emeklilerimiz, canlarından kıy-
metli evlatlarının i siz kalmaları-
nın acısını ya arken, evlatlarına
ve hatta torunlarına bakmak du-
rumunda kalmı tır” dedi.

 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faa-
liyet gösteren Procter&Gamble 
Tüketim Malları A ’de grev ba -
ladı.

 D SK’e ba lı Türkiye Tüm Ka ıt
Selüloz Sanayi çileri Sendikası
Yönetim Kurulu üyesi ve i yeri
temsilcisi Ergün Tav ano lu, i -
veren ile Eylül 2008’den itibaren 
toplu i  sözle mesi görü melerini
sürdürdüklerini ancak görü me-
lerin anla mazlıkla sonuçlandı ı-
nı söyledi.

22 ubat 2009

Ankara Emek ve Meslek Örgütleri 
Platformu üyeleri, Türkiye Gaze-
teciler Sendikası (TGS) üye i çi-
lerin Turkuvaz Medya Grubuna 
ba lı ATV ile Sabah gazetesinde 
ba lattı ı greve destek verdi.

23 ubat 2009

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Ba kanı Fatih Acar, kurumun 
prim gelirlerinde özellikle son 
dönemlerde kısmi bir dü ü ün

oldu unu söyledi. Fatih Acar, ge-
çen yıl yapılan çalı malar kapsa-
mında 6 ayda kayıt dı ı istihdam 
olarak belirlenen 250 bin ki inin
kayıt altına alındı ını belirterek, 
“Gelecek 2-3 yıl içinde yüzde 40-
60 aralı ında seyreden kayıt dı ı
istihdam oranını, yüzde 10’un 
altına dü ürmeyi hedefliyoruz” 
dedi.

27 ubat 2009

Türk Metal Sendikası Ere li ube
Ba kanı Yusuf Ziya Odaba , grev 
kararı alınan Ere li Demir ve 
Çelik Fabrikaları (ERDEM R)
TA ’de, sendika ve i veren arasın-
da anla ma sa ladı ını bildirdi.

5 bin 300 i çiyi ilgilendiren ve 2 
yılı süreli toplu i  sözle mesiyle
çalı anların saat ücreti seyyanen 
ilk 16 ay için 60 Kr, kalan 8 ay 
için de 20 Kr. zam yapıldı. Bayram 
ve izin ikramiyelerinde yüzde 10, 
di er sosyal haklarda da yüzde 15 
oranında artı  sa landı.

28 ubat 2009

Türk Sa lık-Sen üyeleri, Abdi 
pekçi Parkı’nda düzenlenen mi-

tingde; ekonomik, sosyal ve özlük 
haklarının iyile tirilmesini istedi. 
Türk Sa lık-Sen Genel Ba kanı
Önder Kahveci, mitingde yaptı ı
konu mada, kamu çalı anlarının
ya adı ı sıkıntıların her geçen 
gün katlanarak arttı ını söyledi. 
Sözle meli personelin ise “dram 
ya adı ını” dile getiren Kahveci, 
“Sözle meli kamu çalı anları, i -
leri ve e leri arasında bir tercihe 
zorlanmı lardır. Çalı anların yüz-
de 80’inden fazlasının çalı mak
için ya adı ı ehri ve ailesini terk 
etmesi, ya anılan sıkıntıyı anlat-
maya yeterlidir” dedi. Türkiye 
Kamu-Sen Genel Ba kanı Bircan 
Akyıldız da sa lık çalı anlarının
bir hak mücadelesi verdiklerini 
ve eninde sonunda bunda ba arı-
ya ula acaklarını söyledi.
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Irak’ta Yakla an
Sendika Seçimleri 
Saddam Yasalarına göre 
Gerçekle tirilecek

Uluslararası Sendikalar Konfe-
derasyonu ITUC’a göre Mart ayında
Irak’ta yapılması planlanan Sendika 
seçimleri Saddam rejiminden miras 
kalan çerçeve dâhilinde olacak. Bi-
lindi i üzere söz konusu rejim ulus-
lar arası örgütlenme hakkı yasasını
tamamen ihlal etmekteydi. Seçimler 
kamu sektöründe çalı an i çilerin
sendikala ması ya da bir sendikaya 
üye olmalarını yasaklayan 52 sayılı
Kanuna tabi yapılacak biçimde ayar-
lanmı tır. Bu nedenle Irak Sendika-
lar Federasyonuna özel sektörde fa-
aliyet gösteren sadece 6 sendikanın
seçime katılmaya hakkı vardır. Irak 
Sendikalar Federasyonuna üye di er
sendikaların seçime katılma hakkı
yoktur.

ITUC’un konu hakkında yaptı ı
açıklamada, Irak’lı yetkililerin i çi
haklarını ileriye götürmeye ili kin
daha çok yol kat etmeleri gerekti i
fakat mevcut gidi atın bunun tam 
tersi yönde oldu u belirtiliyor. Iraklı
i çilerin özellikle 87 ve 98 Sayılı ILO 
Sözle melerinde tanımlanan ulusla-
rarası normlardan yararlandırılması
arttır.

Japonya’da Kamu 
çilerinin Hakları Halen 

nkâr Edilmekte
ITUC’un temel çalı ma standart-

larına ili kin raporlarında, Japonya 
sendikal hak ihlalleri ve ayrımcılık

gibi meseleler açısından her zaman 
de inilen bir ülke olmu tur.

Japon Ticaret Politikasının de-
erlendirildi i Dünya Bankası Rapo-

ruyla aynı zamana denk gelen bu yıl
ki ITUC raporunda özellikle devlet 
memurları ve kamu sektörü çalı an-
larının örgütlenme haklarında halen 
kısıtlamalar oldu u kaydedildi. Öte 
yandan toplu pazarlık hakkı konu-
sunda da kısıtlamaların mevcut ol-
du u belirtiliyor. Sözde hayati bakım
hizmetlerinde çalı an özel sektör i -
çilerinin 10 gün evvelden bildirmek 
kaydıyla greve gitme hakları varken, 
kamu sektörü çalı anlarının grev 
hakları yok.

Bu ba lamda söz konusu ITUC 
raporunda, Japon Hükümetine mev-
cut yasayı 87 ile 98 Sayılı ILO Söz-
le meleri ile uygun hale getirmesi, 
kamu çalı anları için toplu pazarlık
ve grev hakkına yönelik kısıtlama-
ları ortadan kaldırması için ça rıda
bulunuluyor.

Raporda ayrıca, istikrarsız biçim-
de çalı tırılan i çi sayısının artma-
sından ötürü ülkede örgütlenmenin 
her geçen gün daha da güçle ti i,
çalı ma ko ulları ile i çi sa lı ı ve i
güvenli i konularında sıkıntılar ol-
du u belirtiliyor. Sendikaların toplu 
pazarlık giri imleri de, yönetimin 
kanunen i veren olarak kabul edil-
medi i, sayıları hızla artan holding-
ler ve yatırım fonu firmaları tarafın-
dan zayıflatılıyor.

Ayrıca yine raporda, niteliksiz 
yabancı i çilere yönelik e itim ve 
burs programlarının i verenler tara-
fından suiistimal edildi i, bu yüzden 
birçok i çinin az ücretle çalı maktan
ötürü zararlı çıktı ı belirtiliyor. çi-
lerin büyük bir bölümü uzun saatler 
boyunca çalı maya zorlanıyorlar ve 
tehlikeli ko ullar altında, asgari üc-
retten daha dü ük maa larla çalı tı-
rılıyorlar.

Raporda Japonya’da halen çok 
yaygın olan istihdam ve ödemeler-
de ayrımcılı a da atıfta bulunulu-
yor. E it muameleye ili kin yasalara 
ra men, kadınlara yönelik dolaylı
ayrımcılık ülkede ciddi bir sorun. 
Özellikle kadınları kalıcı vasıflı yö-
netici ve uzmanlık pozisyonları ile 
geçici pozisyonlar olarak üç bölüme 
ayrılmı  büro i lerinde çalı maya
te vik eden ‘çifte kariyer merdiveni’ 
sistemi ödemelerde ve istihdamda 
var olan ayrımcılı a destek sa lıyor.

Hong Kong’daki 
Dünyası Çin’deki çi
Haklarına Kar ı Lobi 
Faaliyeti çerisinde

Çin’de i çilerle ilgili var olan 
ciddi sorunlara ra men, bazı Hong 
Kong firmaları mali krizi bahane et-
mek suretiyle Çin’deki dü ük çalı -
ma standartlarını aynen kendilerine 
intikal ettirmeye çalı ıyor. Uluslar 
arası Sendikalar Konfederasyonu 
ITUC’dan Hong Kong’lu yetkililere 
ana kıtanın çalı ma ko ullarını iyi-
le tirmeye yönelik yaptı ı giri im-
lere destek vermeleri ve durumun 
tersine dönmemesi için ellerinden 
geleni yapmaları konusunda bir 
uyarı gitti.

Hong Kong geli mi  ekonomi-
ler içerisinde azami çalı ma saatleri 
konusunda herhangi bir mevzuatın
olmadı ı tek yer. Hong Kong’da haf-
talık çalı ma zamanının 60 saatten 
fazla olması alı ılmamı  bir durum 
de il ve halen sanayile mi  ülkeler 
arasında Hong Kong milli gelirden 
i çilere dü en payın en az oldu u
ülke konumunda bulunuyor. Sını-
rın öbür tarafında yani Çin’de çalı -
ma mevzuatının büyük bir bölümü 
uygulanmıyor; bu bakımdan Hong 
Kong hükümetinin en azından Ka-
nun sözünü zikrediyor olması bile 
Çin’deki i çilere bir koruma sa laya-
bilir. Çin’de bazı kısımlarının askıya

Dünyadan Sendikal HaberlerDünyadan Sendikal Haberler
Burak EKMEKÇ O LU
intdept@turkis.org.tr
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alındı ı yeni Çalı ma Mevzuatının
destek görmesine yardımcı olabilir. 
u an Hong Kong’da ufak ve orta öl-

çekli i  yeri sahipleri hükümet yanlı-
sı olan Hong Kong’un Salahiyeti için 
Demokratik ttifak Partisine katılmı
bulunuyorlar.

Çin’de yürürlü e giren borçlar 
hukuku kanunun hazırlanı ı esna-
sında kanun tasarısına emek kar ıtı
bir takım unsurların eklenmesi için 
Hong Kong ve civarındaki bazı sana-
yici dernekleri siyasi bir takım lobi 
faaliyeti yürütmü lerdi.

Hong Kong’daki i  adamları ve 
politikacılar imdi de çalı ma yasa-
sı ve dünyadaki mali krizin Hong 
Kong men eli i  yerlerini iflasın
e i ine getirdi ini iddia ediyorlar. 
Gerçekte durumun tam tersi oldu-
u konusunda elde kuvvetli deliller 

var. Yükselen petrol fiyatları, ula ım
maliyetleri, hammadde fiyatları ve 
Yuan’ın artması söz konusu i letme-

lerin uçurumun e i ine gelmesinin 
esas nedenleri. Dibe vuran küresel 
talebin sorunu daha da ciddi boyut-
lara ta ınaca ı bekleniyor.

Kore’de çi Hak hlalleri
Artıyor

Geçti imiz haftalarda Kore’de 
bulunan uluslararası sendikalcılar-
dan olu an bir heyet, ülkedeki sen-
dikaların durumunun bozuldu unu
ve Kore’nin 1996 yılında OECD’ye 
katılırken uluslar arası çalı ma stan-
dartlarına ili kin yapmı  oldu u ta-
ahhütlere uymadı ı sonucuna vardı.

Söz konusu ziyaret Kore Sendika-
lar Konfederasyonu KCTU’nun tale-
bi üzerine gerçekle tirildi. Bilindi i
gibi KCTU’nun eski Genel Ba kanı
Lee Suk-haeng 2008’de gerçekle ti-
rilen grev sonrası tutuklanıp hapse 
atılmı tı. Heyetin durumu müzakere 
etmek üzere Kore Çalı ma Bakanına

yapmı  oldu u görü me talebi hü-
kümet tarafından reddedildi. Ayrıca
hapisteki eski ba kanı ziyaret talebi 
de Adalet Bakanlı ı’nca son dakika-
da geri çevrildi.

Sendikalarla ilgili meselelerin 
ba ında Kore hükümetinin ceza 
kanunun 314. bölümünde mev-
cut olan ‘i in engellenmesi’ ba lıklı
hükmü kullanıyor olması gelmekte. 
Söz konusu hüküm ülkedeki yasal 
sendikal faaliyeti çok ciddi anlamda 
kısıtlıyor. Heyet, i çi, i veren ve yet-
kililere yapmı  oldu u ziyaretlerde, 
geçici ve istikrarsız çalı manın git-
tikçe yaygınla tı ını görmü tür. Es-
nek çalı tırılan i çilerin sürekli bir i
sözle mesi ile ba ıtlanmalarına ili -
kin zorunlu asgari sürenin 2 yıldan
4 yıla çıkarıldı ı görülüyor. Ayrıca
ekonomik krizin a ırlı ını çalı an-
ların omzuna yüklemek amacıyla
hükümetin asgari ücreti dü ürme
e iliminde oldu u kaydedildi.
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Ç N N K TAPLI I

Çalı ma ya amı kendi dinamizmi içinde sorunlar yaratı-
yor. Yargı bu sorunlu alanlara çözüm getirirken ö reti de yol 
gösteriyor. Zaman zaman kanun koyucu kanunlarda de i ik-
lik yapıyor. Bu de i iklikler yeni yorumlara neden oluyor ba-
zen de yeni sorunlar yaratıyor.

Sayın Mollamahmuto lu’nun i  hukukunun genel kavram-
ları ve bireysel i  ili kisini içeren eseri 3. basımı ile son kanun 
de i iklikleri ve yargı kararlarını da içeriyor. Yeni baskıda es-
kisinin yerine masamızın üstünde yerini almalı.

İŞ HUKUKU
Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTO LU

Turhan Kitabevi

Kasım 2008

1. ÇALIŞMA YAŞAMI VE İŞ DENETİMİ 
KONGRESİ
TÜRK-  ve  Müfetti leri Derne i
Ortak Yayını

Ankara 2008

 Müfetti leri Derne i tarafından 1-2 Nisan 2006 ta-
rihlerinde gerçekle tirilen “Çalı ma Ya amı ve  Denetimi 
Kongresi”nde sunulan tebli ler ve tartı malar,  Müfetti leri
Derne i ile TÜRK-  tarafından ortakla a olarak basıldı. Te-
masını, “Bireysel li kilerinde Yeni Düzenlemeler, Uygulama 
Sorunları ve Çözüm Önerileri” olan kongrede, 4857 sayılı Yasa 
ile getirilen yeni düzenlemeler, i  müfetti leri, akademisyenler, 
yargı mensupları ve sosyal taraf temsilcileri ile de erlendirildi.
Konfederasyonumuzun katkılarıyla basılan bu yayın, Kongre-
de sunulan tebli lerin yanı sıra soru ve cevaplar bölümüyle de 
mevzuatın uygulanmasına ı ık tutacak niteliktedir.




