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Yeni Yıl veYeni Yıl ve 
BeklentilerBeklentiler**

Türkiye, 2010 yılını sert tartı maların
ya andı ı a ır bir siyasi gündemle geçirmi tir.
Referandum süreci var olan siyasi gerilim 

atmosferini yo unla tırmı , halkımız yeni 
kutupla maların içine itilmek istenmi tir.

Referandumda kabul edilen Anayasa de i iklik
maddelerinin toplumun demokratikle me ihtiyacını
kar ılamadı ı herkes tarafından kabul edilmi ,
referandum sonrasında “daha çok demokrasi” 
talepleri yükselmi tir. Dile imiz 2011 yılında bu 
taleplerin sa lanacak en geni  mutabakatla kar ılı ını
bulmasıdır.

Yo un siyasi gündeme kar ın, 2010 yılında da 
ülkemizin gerçek gündemi i sizlik ve yoksulluk 
olmaya devam etmi , ekonomik büyüme ile birlikte 
sa lanan refah artı ının çalı ma hayatına ve sosyal 
ya ama katkısı beklenen düzeyde olmamı tır. Gelir 
da ılımı adaletsizli i devam etmi , yoksullukla 
mücadelede etkin politikalar uygulanamamı tır.

2010 yılında;

nsana yakı ır i  kapsamında yeni ve yeterli 
istihdam alanları yaratılmamı , i sizlik ülkenin en 
önemli sorunu olmaya devam etmi tir.

 Krizin çalı anlar üzerinde yarattı ı tahribatı
giderecek etkin önlemler alınmamı tır.

 Kayıtdı ı ekonominin kayıt altına alınabilmesi
mümkün olmamı tır.

çiler ve memurların 2010 yılı satın alma 
güçlerinde bir iyile tirme sa lanamamı tır.

çinin kıdem tazminatının sınırlandırılması,
bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmesi 
konuları sürekli gündemde tutulmu tur.

sizlik Sigortası Fonu’nun amacı dı ında
kullanımına 2010 yılında da devam edilmi
ve yapılmak istenen düzenlemelerle aktarılan
miktarın yükseltilmesi amaçlanmı tır.

ba yazı



Mustafa KUMLU Genel Ba kan

çileri kölele tirmeye yönelik politikalar 
sürdürülmü , 4/C ve benzeri uygulamalarla 
bu yakla ım desteklenmi , yeni esnek çalı ma
biçimleri gündeme getirilmi tir.

çi kiralama yetkisi verilmek istenen Özel 
stihdam Bürolarının kamu kaynaklarından

faydalanarak faaliyet alanlarının geni letilmesine
yönelik düzenlemeler gündeme getirilmek 
istenmi tir.

 Sosyal Sigortalar ve Genel Sa lık Sigortası
yasasının çalı anları ma dur eden olumsuzlukları
gün yüzüne çıkmı , ancak bu aksaklıklar
giderilmemi tir.

 Çalı ma hayatını düzenleyen yasaların
de i tirilmesine yönelik çalı malar bir sonuç 
vermemi tir.

 Vergi adaleti sa lanamamı tır.

 Asgari ücret yine sefalet ücreti olarak belirlenmi ,
TÜRK- , Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına
muhalif kalmı tır.

 Ta eron i çilik uygulamasındaki kuralsızlıklar
geni letilmeye çalı ılmı tır.

 sa lı ı ve güvenli i alanındaki aksaklıklar
giderilememi , ölümlü i  kazaları 2010 yılında da 
devam etmi tir.

 Sosyal diyalog kültürü ihlal edilmi , “Torba Yasa 
Tasarısı”nda yer alan hükümler dahil, çalı ma
hayatını ilgilendiren bir çok konuda, sosyal 
taraflara danı ılmamı , “ben yaptım, oldu” mantı ı
hakim kılınmı tır.

 Özelle tirmeler devam etmi , her özelle tirme
uygulaması, i sizle tirmeyi ve sendikasızla tırmayı
beraberinde getirmi tir.

l Özel dareleri ile Belediyelerde çalı an i çilerin
Emniyet Genel Müdürlü ü ve Milli E itim
Bakanlı ı Ta ra Te kilatlarında görevlendirilmesi 
gündeme getirilmi , yerle ik düzenlerinden 
edilmek istenen i çiler ciddi bir ma duriyetle kar ı
kar ıya bırakılmı tır.

Ortaya çıkan tablo göstermektedir ki, Hükümet 2010 
yılında da “insan” odaklı bir politika izlememi ,
“insan onuruna yakı ır i ” kavramını gözetmemi ,

aksine dünyada krize neden olan neoliberal 
politikaların ülkemizdeki uygulama alanlarını
geni letmeye ve peki tirmeye çalı mı tır.

Hükümetin, aynı politikaları 2011 yılında da 
sürdürece i ve 2010 yılında gerçekle tiremedi i
kıdem tazminatlarının sınırlandırılması, bölgesel 
asgari ücrete geçilmesi, özel istihdam bürolarına i çi
kiralama yetkisi verilmesi vb. içerikteki uygulamaları
2011 yılında yapılacak genel seçimler sonrasında
hayata geçirmek niyetini ta ıdı ı anla ılmaktadır.

Söz konusu uygulamaların Hükümetin gündeminde 
oldu u ana hatlarıyla açıklanan “Ulusal stihdam
Stratejisi” çerçevesinde kamuoyu tarafından
bilinmektedir. Kamuoyu, TÜRK- ’in, gündeme 
getirilmek istenen konulara kar ı hassasiyetinin 
de farkındadır. Ancak bilinmelidir ki, gerçek 
niyet gizlenemeyecek kadar ortada oldu unda,
bu uygulamaların ne zaman yapıldı ı çok önemli 
olmayacak, uygulamalara kar ı tepki her durumda 
kendini gösterecektir.

Ülkemiz, 2010 yılında da “daha çok demokrasi” 
arayı ını sürdürmü , demokratikle me yönünde 
atılan her adım, TÜRK-  toplulu unda co kuyla
kar ılanmı tır.

Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamaları için 
emekçilere açılması demokrasimiz açısından
büyük bir kazanım olmu , güvenlik güçlerimizin 
kimi zaman savunmasız insanlara kar ı kullandı ı
orantısız güç ise sokaklarımızda ça dı ı bir Türkiye 
tablosu olu turmu tur. Bu durum demokratikle me
söylemleriyle ileriye do ru bir adım atan Türkiye’yi 
iki adım geriye götürmü tür. TÜRK- , hangi 
kesimden olursa olsun bu topraklarda ya ayan
herkesin kendini sözlü ya da fiili iddetten
arındırmasının bir zaruret oldu una inanmaktadır.

TÜRK-  2011 yılında “insan odaklı” politikalar 
çerçevesinde, çalı an hak ve özgürlüklerinin 
geni letildi i, i sizli e ve yoksullu a yatırım odaklı
politikalarla köklü çözümler üretildi i, demokrasinin 
tüm kesimleri kapsayacak ölçüde geni letildi i,
Anayasa’nın ve yasaların anti demokratik tüm 
hükümlerden arındırıldı ı, ülkemizdeki suni 
ayrılıkların karde çe kucakla malarla giderildi i,
kavgacı siyasi üslubun terk edildi i, siyasetin “sorun 
çıkaran” de il, “sorun çözen” yakla ım sergiledi i bir 
Türkiye beklentisi içindedir.

* TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa Kumlu’nun Yeni Yıl nedeniyle yayımladı ı mesajdır.



TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 
TBMM gündeminde bulunan 
Torba Yasa Tasarısı ve çalı -

ma hayatının di er önemli konula-
rını görü mek üzere 4 Ocak 2011 
günü TÜRK-  Genel Merkezi’nde 
toplandı. Toplantı öncesinde, Genel 
Ba kan Mustafa Kumlu ve Genel Sek-
reter Pevrul Kavlak, Ba bakan Recep 
Tayyip Erdo an ile görü tü. Görü -
menin ardından gecikmeli olarak 
toplantıyı açan Kumlu, görü meyle
ilgili bilgi verdi açı  konu masında
u görü leri dile getirdi:

“2010 yılında Hükümet maale-
sef emek ve kazanımları açısından
iyi bir sınav verememi tir. Yo un
siyasi gündeme kar ın, ülkemizin 
gerçek gündemi i sizlik ve yoksul-
luk olmaya devam etmi , ekonomik 
büyümeyle birlikte sa lanan refah 
artı ının çalı ma hayatına ve sosyal 

ya ama katkısı beklenen düzeyde 
olmamı tır. Gelir da ılımı ve vergi 
adaletsizli i devam etmi , yoksul-
lukla mücadelede etkin politikalar 
uygulanamamı tır. Krizin çalı anlar
üzerinde yarattı ı tahribatı giderecek 
etkin önlemler alınmamı , kayıt dı ı
ekonominin kayıt altına alınabilmesi
mümkün olmamı tır. çiler ve me-
murların 2010 yılı satın alma güçle-
rinde bir iyile tirme sa lanamamı ,
asgari ücret yine sefalet ücreti olarak 
belirlenmi , TÜRK- , Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu kararına muhalif 
kalmı tır. Ta eron i çilik uygulama-
sındaki kuralsızlıklar geni letilmeye
çalı ılmı , çalı ma hayatını düzenle-
yen yasaların de i tirilmesine yöne-
lik çalı malar bir sonuç vermemi -
tir.  sa lı ı ve güvenli i alanındaki
aksaklıklar giderilememi , ölümlü 
i  kazaları 2010 yılında da devam 
etmi tir. Özelle tirmeler devam et-

mi , her özelle tirme uygulaması, i -
sizle tirmeyi ve sendikasızla tırmayı
beraberinde getirmi tir.

Tüm bunların yanı sıra 2010 
yılında i çinin kıdem tazminatının
sınırlandırılması, bölgesel asgari üc-
ret uygulamasına geçilmesi konuları
sürekli gündemde tutulmu tur. -
sizlik Sigortası Fonu’nun amacı dı-
ında kullanımına 2010 yılında da 

devam edilmi  ve yapılmak istenen 
düzenlemelerle aktarılan miktarın
yükseltilmesi amaçlanmı tır. çile-
ri kölele tirmeye yönelik politikalar 
sürdürülmü , 4/C ve benzeri uygu-
lamalarla bu yakla ım desteklenmi ,
yeni esnek çalı ma biçimleri günde-
me getirilmi tir. çi kiralama yet-
kisi verilmek istenen Özel stihdam
Bürolarının kamu kaynaklarından
faydalanarak faaliyet alanlarının ge-
ni letilmesine yönelik düzenleme-
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Kumlu: “Hükümet 2010 yılında emek ve kazanımları
açısından iyi bir sınav veremedi.”

Ba kanlar Kurulumuz Toplandı
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ler gündeme getirilmek istenmi tir.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa lık Si-
gortası yasasının çalı anları ma dur
eden olumsuzlukları gün yüzüne 
çıkmı , ancak bu aksaklıklar gideril-
memi tir.

Sosyal diyalog kültürü ihlal edil-
mi , ‘Torba Yasa Tasarısı’nda yer 
alan hükümler dahil, çalı ma hayatı-
nı ilgilendiren birçok konuda, sosyal 
taraflara danı ılmamı , ‘ben yaptım,
oldu’ mantı ı hakim kılınmı tır.

Bildi iniz gibi, TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda ‘Torba Yasa 
Tasarısı’na ili kin müzakereler bu-
gün yeniden ba lamı tır. Bu tasarıda
biraz önce bahsetti im, 2010 yılının
emek kar ıtı niyetlerinden bazıları
ete kemi e bürünmektedir. Bu ta-
sarıda, sizlik Sigortası Fonu’nun 
amacı dı ında kullanılmasını bera-
berinde getiren hükümler vardır. Bu 
tasarıdaki kimi hükümlerle esnek 
çalı ma biçimleri yaygınla tırılmak-

ta, il özel idareleri ve belediyelerde 
çalı an 200 bini a kın i çi karda kı ta
yerinden yurdundan edilmek isten-
mektedir. Sosyal Güvenlik alanında
yapılan de i ikliklerin büyük kısmı
da çalı anları huzursuz edecek nite-
liktedir. Ayrıca özelle tirmeler yargı
denetimi dı ına çıkarılmak istenmi -
se de neyse ki bu hukuk dı ı yakla-
ım TBMM alt komisyonlarında fark 

edilmi  ve tasarıdan çıkarılmı tır.

TÜRK- , tasarıya ili kin çe-
kincelerini gerek düzenledi i basın
toplantısıyla, gerek yayınladı ı ra-
porlarla açıklamı , itirazlarını Ba -
bakanlık makamı dahil, ilgili, yetkili 
tüm kesimlerle iletmi tir. Ancak bu 
güne kadar olumlu bir yanıt alabil-
memiz mümkün olmamı tır. Ba -
kanlar Kurumuzun gündemi, Torba 
Yasa Tasarısıdır.

Söz konusu yasa tasarısı, Hü-
kümetin 2010 yılında ana hatla-
rıyla açıkladı ı ‘Ulusal stihdam
Stratejisi’nde yer alan emek kar ı-

tı planlarının küçük bir parçasını
içermektedir. Öyle anla ılmaktadır
ki, stratejinin di er ana ba lıkları-
nı olu turan kıdem tazminatlarının
yeniden yapılandırılması, asgari üc-
retin bölgeselle tirilmesi, özel istih-
dam bürolarına i çi kiralama yetkisi 
verilmesi gibi uygulamalara ili kin
hazırlıklar yapılmakta, ancak bunla-
rın seçimlerden sonra gündeme geti-
rilmesi planlanmaktadır.

Ba kanlar Kurulumuzun alaca-
ı kararlar, bugün için Torba Yasa 

Tasarısı’nda yer alan emek kar ıtı
hükümler için bir protesto niteli-
i ta ıyacaktır. Ancak bilinmelidir 

ki alaca ımız kararlar, daha sonra 
yapılması planlanan emek kar ıtı
uygulamalar için de bir uyarı nite-
li inde olacaktır. Bir ba ka deyi le,
eylemliliklerimiz, hükümetin bugün 
torba yasa tasarısı ile gündeme ge-
tirdi i emek kar ıtı uygulamalarının
yanı sıra emek kar ıtı niyetlerinin de 
protestosunu kapsayacaktır.”



Kamuoyunda “Torba Kanun 
Tasarısı” adıyla bilinen 
“Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması le Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sa lık Sigortası Kanunu 
ve Di er Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde De i iklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”
Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ı tarafından hazırlanarak 29 Kasım

2010 tarihinde Meclis’e sunuldu.

Sosyal tarafların görü ü alın-
madan hazırlanan tasarıyı protes-
to etmek amacıyla TÜRK-  Genel 
Merkezi önünde basın açıklaması
yapıldı.

Açıklama öncesinde çok sayıda
i çi TÜRK-  Genel Merkezi önün-

de toplandı. l Özel dareleri i çileri,
Yol- , eker- , Türk Metal, Demir-
yol-  Sendikalarımızın destek ver-
di i eyleme bazı sendikalarımızın
Genel Ba kan ve Yöneticileri de ka-
tıldı.

Açıklama öncesi TÜRK-  Genel 
Merkezi önünde toplanan i çiler,
yasa tasarısını ve hükümeti protes-
to eden sloganlar atarken, bazıları
da tepkilerini elbiselerini çıkartarak
gösterdi.

TÜRK-  Genel Ba kanı Musta-
fa Kumlu, TÜRK-  Genel Merkezi 
önünde yaptı ı basın açıklamasında
yasa tasarısının TÜRK- ’in ve di er
sosyal tarafların görü üne ba vu-
rulmadan 29 Kasım 2010 tarihin-

de Meclis’e sunuldu unu hatırlattı.
TÜRK- ’in, tasarı hakkındaki ilk 
bilgilere medya aracılı ı ile sahip 
oldu unu ifade eden Kumlu, Çalı -
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı’nın
böyle bir tasarı hazırlı ında TÜRK-
ile di er sosyal tarafların görü lerine
ba vurmamasının, “sosyal diyalog 
kültürü” ile ba da madı ını belirtti. 
Kumlu konu masında u görü lere
yer verdi:

“Bu Tasarı, Çalı ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlı ı tarafından hazırlan-
mı tır ve TÜRK- ’in ve di er sosyal 
tarafların görü üne ba vurulmadan
29 Kasım 2010 tarihinde Meclis’e 
sunulmu tur. TÜRK- , tasarı hak-
kındaki ilk bilgilere medya aracılı ı

6

TÜRK-  Torba Yasa Tasarısı’nı Protesto Etti

Kumlu: “Çalı anların haklarını hiçe saymanın
hesabını soraca ız.”



7

ile sahip olmu , tasarı metnine ise 
TBMM’nin internet sitesinden ula -
mı tır. Çalı ma hayatını ilgilendiren 
çe itli konularda sık sık bilgi alı ve-
ri inde bulundu umuz Çalı ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlı ı’nın böyle 
bir tasarı hazırlı ında TÜRK-  ile 
di er sosyal tarafların görü lerine
ba vurmaması o çokça sözü edilen 
‘sosyal diyalog kültürü’ ile ba da -
mamaktadır. Sosyal diyalog, ciddi 
bir i tir. Bir yandan sosyal diyalog 
deyip, di er yandan dostlar alı ve-
ri te görsün hesabı ile i ine geldi in-
de bunu uygulayıp, i ine geldi inde
uygulamamak kabul edilebilir bir 
durum de ildir.

TÜRK- , tasarıyı Meclis’e sevk 
edilmesinden sonra incelemi , onay-
lanmayacak çok sayıda hüküm içer-
di i tespitini yapmı tır. TÜRK- ’in
konuya ili kin hazırladı ı ve itirazla-
rını içeren rapor, Çalı ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı ı ile TBMM’nin 
ilgili Komisyonlarına iletilmi , çe-
kinceler kamuoyu ile de payla ıl-
mı tır. Bizler çekincelerimizin Mec-
lis Komisyonlarında giderilece ini
beklerken, maalesef bu da gerçek-
le memi tir. TÜRK-  uzmanları alt 
komisyon çalı malarına katılmı ,
görü lerimizi dile getirmi , ancak bu 
görü lerin dikkate alınmadı ı ve il-
gili maddelerin alt komisyondan ay-
nen geçirildi i üzülerek izlenmi tir.

Sayın Ba bakan’a da dün bir 
mektupla iletti imiz itirazlarımızı
sizlerle bir kez daha payla mak ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
dikkatini çekmek istiyorum. tiraz-
larımızın en önemlileri öyle sıra-
lanmaktadır:

 1- Hükmet, i çilerin sizlik Si-
gortası Fonu’na bir kez daha 
el uzatmaktadır.

 a- Tasarıyla Hükümet, sizlik
Sigortası Fonu’nun bir önceki 
yıl gelirlerinin yüzde 30’una 

‘istihdamı artırmak’ gerekçe-
siyle el koymakta, bu miktarı
yüzde 50’ye kadar çıkarma
yetkisini de almaktadır.

 b- Hükümet, i verenlerin iste ini
kabul ederek genel ekonomik 
kriz dı ında sektörel ve bölge-
sel krizlerde de kısa çalı ma
ödene inin sizlik Sigortası
Fonu’ndan ödenmesini hük-
me ba lamaktadır.

 c- Buna kar ın kısmi çalı an-
ların i sizlik sigortasından
yararlanmaları, çalı madıkla-
rı sürelere ili kin primlerini 
ödeme ko uluna ba lanmak-
ta, ayrıca kısmi süreli çalı an
i çilerin bir kısmının e itlik il-
kesine aykırı olarak primlerini 
kendileri ödemek ko uluyla
sosyal güvenlik haklarından
yararlanmaları öngörülmekte-
dir.

 d- 31.12.2015 tarihine kadar özel 
sektör i verenlerinin i e aldı ı
yeni i çilerin i veren sigorta 
primlerinin sizlik Sigortası
Fonu’ndan kar ılanması ön-
görülmektedir.

 2- Hükümet, i verenlerin mali-
yetlerini dü ürmek için esnek 

çalı ma düzensizli ini geni -
letmektedir.

 a- Tasarıyla ‘evden çalı ma’,
‘uzaktan çalı ma’ kavramları

 Kanunu’na yerle tirilmekte,
turizm sektöründe denkle tir-
me süresi 4 aya çıkarılmakta,
25 ya ın altında i çilerin de-
neme süresi 4 aya yükseltil-
mektedir.

 b- Bir yandan esneklik ve gü-
vensizlik geni letilirken di er
yandan da 16 ya ından küçük 
i çilere uygulanan dü ük as-
gari ücretin 25 ya ın altındaki
i çilere uygulanmasının hazır-
lı ı yapılmaktadır.

 3- l özel idare ve belediye i çi-
leri istihdam fazlası sayılarak
ba ka i yerlerine da ıtılmak
istenmektedir.

Köy Hizmetleri Genel Müdür-
lü ü’nü kapatarak i çileri il özel 
idareleri ve belediyelere da ıtan Hü-
kümet, imdi de meslek sahibi olan 
bu i çileri ‘ihtiyaç fazlası’ saymakta, 
Milli E itim Bakanlı ı ve Emniyet 
Genel Müdürlü ü’nün ta ra te kila-
tına da ıtmak istemektedir.

Yerlerinden edilen i çilere yeni 
görevlerine ba lamak için be  gün 
süre tanınmakta, yeni i yerlerine
gidemeyen i çiler i sizli e mahkûm 
edilmek istenmektedir.

 4- Hükümet, sosyal güvenlikte 
beklenen düzenlemeleri yap-
mamı tır.

Tasarıda, Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sa lık Sigortası Kanununda 
birçok de i iklik yapılmaktadır. Bu 
de i ikliklerin büyük kısmı a a ıda
örneklendi i gibi çalı anları huzur-
suz edecek düzenlemeler içermek-
tedir.

 a- Kamu kesiminde kısmi süreli 
çalı an i çilerin bo ta geçen 

Çalı ma hayatını
ilgilendiren çe itli
konularda sık sık
bilgi alı veri inde

bulundu umuz Çalı ma
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlı ı’nın böyle 

bir tasarı hazırlı ında
TÜRK-  ile di er sosyal 

tarafl arın görü lerine
ba vurmaması o çokça 

sözü edilen ‘sosyal 
diyalog kültürü’ ile 

ba da mamaktadır.
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sürelerine ili kin genel sa -
lık sigortası primlerini devlet 
ödemekte, özel sektörde bu 
yükümlülük i çinin üzerine 
kalmaktadır. Bu ikilemin dü-
zeltilmesi beklenirken Tasarıy-
la özel sektördeki bu i çilerin
yükümlülükleri 01.01.2012 
tarihine ertelenmektedir.

 b- Tasarıyla kamu kesiminde 
kısmi süreli çalı an i çilerden
bo ta geçen süreleri için iste-
e ba lı sigortalılı ını devam 

ettirenlerin genel sa lık sigor-
tası primini de kendilerinin 
kar ılaması öngörülmektedir. 
Halbuki, bo ta geçen süre 
için iste e ba lı sigortalılı ını
devam ettirmeyenlerin genel 
sa lık sigortası primleri kamu 

i verenleri tarafından öden-
mektedir. Bu durum dikkate 
alındı ında yapılmak istenen 
düzenleme e itsizli e yol aça-
cak ve iste e ba lı sigortaya 
devam edenler cezalandırılmı
olacaktır.

 c- Tasarıyla, i veren tarafından 
verilen bir ayı a kın ücret-
siz izin sürelerinde i çilerin 
genel sa lık sigortasından 
yararlanma hakları kaldırıl-
maktadır.

Tasarı, öyle sanıyorum ki, yeni 
yılın ilk günlerinde TBMM Genel 
Kurulu’nda görü ülmeye ba la-
nacaktır. TÜRK-  TBMM Genel 
Kurulu’nu tüm bu hususlar konu-
sunda duyarlılı a ça ırmaktadır.

TÜRK-  Ba kanlar Kurulu, 4 
Ocak 2011 tarihinde toplanacak ve 
Torba Yasa Tasarısı’na kar ı olu tu-
raca ı yol haritasını belirleyecektir.”

Mustafa Kumlu, konu masının
ardından i çilere öyle seslendi: 
“De erli karde lerim, Ba kanlar Ku-
rulumuzun belirleyece i yol harita-
sına uyacak mısınız, eylemse eylem, 
mitingse miting, aldı ımız kararlara 
tüm gücünüzle katılacak mısınız,
hükümete ‘ben yaptım oldu’ mantı-
ının, çalı an haklarını hiçe sayma-

nın hesabını soracak mısınız?”

Kumlu’nun bu sözlerine i çile-
rin ‘evet’ yanıtını vermesiyle Kum-
lu, “Hep birlikte soraca ız elbette, 
hep birlikte soraca ız”” ifadesini 
kullandı.



Pakistan’da ya anan sel felaketi 
nedeniyle TÜRK- ’in açtır-
dı ı hesapta toplanan para, 5 

Kasım 2010 günü Devlet Bakanı ve 
Ba bakan Yardımcısı Cemil Çiçek’e 
verildi. TÜRK- ’e ba lı sendikala-
rımızdan toplanan 650 bin liralık
yardıma ili kin banka dekontunun 
teslim törenine,  Devlet Bakanı ve 
Ba bakan Yardımcısı  Cemil Çiçek’in 
yanı sıra, TÜRK-  Genel Ba kanı
Mustafa Kumlu, Genel Mali Sekreter 
Ergün Atalay ve Genel E itim Sekre-
teri sa Gök katıldı.

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, törende yaptı ı konu mada
unları söyledi:

“Dost ve karde  ülke Pakistan’da 
yaz aylarında meydana gelen sel fela-
keti, binlerce insanın hayatını kaybet-
mesine, evsiz, a sız kalmasına neden 
olmu tur. Do al felaketler kar ısında
ço u zaman çaresiz kalan insanlık,
Pakistan’a yardım için seferber ol-
mu , Türkiye de Pakistan’a el uzatan 
ülkeler arasında yer almı tır.

TÜRK- , sel felaketinin hemen 
ardından Pakistan için bir yardım
kampanyası ba latmı tır. Hesabımız-

da biriken parayı bugün Sayın Devlet 
Bakanımıza sunuyoruz. Bu paranın
içinde, Tes-  Sendikamızın 120 bin, 
eker-  Sendikamızın 117  bin, Yol-
 Sendikamızın 100 bin, TÜRK-

Genel Merkezi’nin 180 bin TL katkı-
sı bulunmaktadır. Di er sendikaları-
mızın ve bazı ahısların da katkısıyla
650 bin TL’ye ula an bu mebla  için 
katkıda bulunan herkese te ekkür
ediyorum. Pakistan’da u ranılan can 
kayıplarının elbette ki bir telafisi yok. 
Ama diliyorum, çorbada bir tuzumuz 
olur, yaraların sarılmasına bir katkı-
mız olur.

Sayın Bakanım, topladı ımız yar-
dım paralarını bizzat almaya gelme-
niz, insanlı ın ya adı ı felaketler kar-
ısındaki hassasiyetinizin yanı sıra,

yapılan yardımlara ili kin ince du-
yarlılı ınızın da bir ifadesidir. Te rif-
leriniz için çok te ekkür ediyorum.

Hesabımızda biriken para, ilgili 
hesaba aktarılmı tır. Bu i leme ili kin
belgeyi size takdim ediyor, bir yarayı
sarabilirsek, bir çocu u güldürebi-
lirsek, ‘ne mutlu bize’ diyoruz. Kat-
kılarımızla bir sa lık merkezi veya 
bir okulun yapılması bizi memnun 
edecektir.”

Devlet Bakanı ve Ba bakan Yar-
dımcısı Cemil Çiçek de  törende 
bir konu ma yaptı. Çiçek, Pakistan 
ile Türkiye arasındaki ili kinin bir 
dostluk, karde lik ili kisi oldu unu
belirterek, iki ülke arasında bir men-
faat ili kisi bulunmadı ını söyledi. 
Pakistan’ın, hiçbir kar ılık bekleme-
den her vesileyle Türkiye’nin yanında
oldu unu, ba ta stiklal Sava ı olmak 
üzere Türkiye’nin en sıkıntılı zaman-
larında hemen yanı ba ında yer aldı ı-
nı hatırlatan Çiçek, o günden bugüne 
iki ülke arasındaki ili kilerin karde -
lik temelinde sürdü ünü ifade etti.

Pakistan’ın 2005’de deprem fela-
keti ya adı ını hatırlatan Çiçek, bu 
yıl da ülkenin son yüzyılın en büyük 
sel felaketiyle kar ı kar ıya kaldı ını
dile getirdi. Bu felaketin olumsuz et-
kilerinin sürdü ünü belirten Çiçek, 
halen yüzlerce köyün sular altında
oldu unu, sular çekilmeden yeniden 
ya murların ba ladı ını gördüklerini 
söyledi.

Cemil Çiçek, TÜRK- ’in bu ko-
nuda önemli bir katkıda bulundu-
unu kaydederek, bu hassasiyet için 

Genel Ba kan Kumlu, yönetim kuru-
lu üyeleri ve i çilere te ekkür etti.
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Türk çisi Pakistanlı Karde lerinin Yanında

TÜRK- , ya anan sel felaketi nedeniyle 
Pakistan’a yardımda bulundu



Asgari Ücret Tespit Komis-
yonu 2011 yılında geçerli 
olacak asgari ücreti i veren-

hükümet kesiminin oy çoklu uyla
belirledi. Komisyonda i çi kesimini 
temsil eden TÜRK-  karara muha-
lif kaldı. 2011 yılında da altı ar ay-
lık dönemler itibariyle uygulanacak 
yeni asgari ücret; 16 ya ından büyük 
i çiler için Ocak-Haziran dönemin-
de yüzde 4,73 oranındaki artı la
brüt 796,50 TL, net 629,95 TL ola-
cak. Temmuz-Aralık dönemi için ar-
tı  oranı yüzde 5,08 olurken, tutarı
brüt 837,00 TL, net 658,95 TL oldu. 

Böylece günlük asgari ücret artı ı
“bir simit parası” düzeyinde kaldı.

Komisyonda i çi kesiminin ba -
kanlı ını yürüten TÜRK-  Genel 
E itim Sekreteri sa Gök, belirlenen 
asgari ücreti yetersiz ve ülkenin bu-
günkü ko ullarında ‘insan onuruna 
yara ır bir ya am düzeyi’ sa lamak-
tan uzak olarak nitelendirmi  ve “Bu 
asgari ücret, ülkede uygulanmakta 
olan ekonomik ve sosyal politikala-
rın önemli bir göstergesidir. Siyasal 
iktidarın ve i verenlerin çalı anlara
yakla ımının yansımasıdır” de er-
lendirmesinde bulunmu tur.

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlı ının ça rısı üzerine 02 Aralık
2010 günü yapılan ilk toplantıya
Bakan Ömer Dinçer yine katılmadı.
Çalı ma Genel Müdürü’nün ba -
kanlı ında toplanan Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu’nda i çi kesimi, 
TÜRK-  Genel E itim Sekreteri 
sa Gök, Tarım-  Genel Ba ka-

nı Bedrettin Kaykaç, Teksif Genel 
Ba kanı Nazmi Irgat, Haber-  Ge-
nel Ba kanı Ali Akcan ile TÜRK-
Ara tırma Müdür Yardımcısı Enis 
Ba dadio lu’dan olu an bir heyetle 
temsil edildi.
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Gök: “Asgari ücret Hükümetin ve i verenlerin
çalı anlara yakla ımının yansımasıdır.”

Ücret Asgari, Yoksulluk Azami
Günlük Net Asgari Ücret 21 Lira
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Komisyon çalı maları öncesi 
Konfederasyonumuzca, görü  ve 
de erlendirmelerimizi içeren “As-
gari Ücret 2010” ba lıklı “Hazırlık
Dosyası” üye sendikalara ile bölge 
ve il temsilciliklerine gönderildi, 
kamuoyu ile payla ıldı.

Açılı  Toplantısında çi
Kesiminin Görü leri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
açılı  toplantısında i çi kesimi adı-
na TÜRK-  Genel E itim Sekreteri, 
i çi kesiminin görü lerini içeren bir 
konu ma yaptı. Basın mensuplarına
da da ıtılan konu mada özetle u
görü lere yer verildi:

“Hatırlanaca ı üzere, halen uy-
gulanmakta olan asgari ücret, geç-
ti imiz yıl Komisyonun i veren-
hükümet kesimi tarafından birlikte 
belirlenmi tir. Ve bugün, yeniden 
belirleme çalı malarına ba lanan
net asgari ücret, günde 19 lira 97 
kuru  düzeyindedir. Bu asgari üc-
ret tutarıyla çalı anların aileleri ile 
birlikte gıda, giyim, konut, ula ım,
haberle me, sa lık, e itim, kültür 
ve benzeri temel ihtiyaçlarını kar ı-
layacakları varsayılmı tır.

Asgari ücret, çalı anların dü ük
ücretlere kar ı korunmasını, emek 
sömürüsünü önlemeye yönelik 
önemli ve etkin bir sosyal politika 
aracıdır. Asgari ücretin tespitinde 
di er ücret çe itlerinin aksine i çi-
nin eme i de il, insan olma kimli i
ön plandadır. Eme i ile çalı an her 
bireyin insanca ya amını sa layacak
asgari imkanlara kavu turulması
amaçlanmaktadır.

Asgari ücret konusundaki yak-
la ımımız, savundu umuz ilkeler 
bilinmektedir. Hiç üphe yok ki, as-
gari ücret çalı maları sırasında i ve-
ren ve hükümet kesimi tarafından,
küresel boyutta ya anan ekonomik 
kriz, i sizlik, rekabet gücü, yatırım
ortamı ve benzeri birçok ekonomik 
gerekçe ileri sürülecektir. Ancak 
hiçbir gerekçe, asgari ücretlinin ka-

rın toklu una çalı mak durumunda 
oldu u gerçe ini de i tirmez.

Asgari ücret çalı malarında be-
lirleyici olan Hükümetin asgari üc-
rete olan yakla ımı ve bakı  açısıdır.
Hükümetin ‘vatanda ların ya am
kalitesini artırmak’ kapsamındaki
çalı maları içinde asgari ücretlinin 
yeri özel öneme sahip olmalıdır.
Çalı anların refahını sa lamak için 
dü ünülen yeni düzenlemeler, hiç 
ku ku yok ki, Komisyon çalı mala-
rına da katkı sa layacaktır. Bu çerçe-
vede, asgari ücretlinin kar ı kar ıya
kaldı ı ‘ekonomik zulüm’ ortadan 
kaldırılacak ve ya anan kısır döngü 
yapılacak köklü de i ikliklerle kırı-
lacaktır.

Çalı ma hayatına yeni bir viz-
yon, yeni bir anlayı , yeni bir zihni-
yet getirmek dü üncesi günümüzde 
öne çıkmaktadır. Önceli in çalı an-
ların geçim ko ullarını do rudan
belirleyen asgari ücret konusunda 
verilmesi Hükümetimizden i çi ke-
simi olarak beklentimizdir. Bu alan-
da bugüne kadar sergilenen yanlı
ve haksız uygulamaları ortadan kal-
dıracak adımların uygulamaya ko-
nulmalıdır.

Asgari ücretin yeniden belirlen-
mesi çalı malarında, ülkenin içinde 
bulundu u ekonomik durum artık
gerekçe yapılmamalı, asgari ücretle 
çalı anlardan yine fedakarlık bek-
lenmemelidir. Çalı anlar, i siz kal-
mak ya da dü ük ücrete razı olmak 
ikilemi ile kar ı kar ıya bırakılma-
malıdır.

Temennimiz, asgari ücretin pa-
zarlık ücreti olmadı ı, bilimsel, ob-
jektif yöntemler ve güvenilir veriler-
le tespit edilen taban ücret oldu u
genel kabulüne uygun çalı maların
yapılmasıdır. çi kesimi olarak Ko-
misyon çalı malarına katkımız bu 
çerçeve içinde mümkün olacaktır.
Yapılacak çalı maların olumlu so-
nuçlanmasını temenni ederiz.”

Yapılan oylama sonucunda, ge-
lecek toplantıda de erlendirilmek
üzere; 2010 yılında meydana gelen 
ekonomik ve sosyal geli meler ile 
2011 yılı hedef ve tahminleri hak-
kında Devlet Planlama Te kilatı
Müste arlı ı, Hazine Müste arlı ı
ve Türkiye statistik Kurumu Ba -
kanlı ına yazı yazılarak raporların
istenilmesine, belirlenecek asgari 
ücretin kamu görevlilerinin maa -
larına yapaca ı olumlu ve olumsuz 
etki konusunda Maliye Bakanlı ına
yazı yazılmasına karar verilmi tir.

çi kesimi temsilcileri, asgari ücre-
tin tespitinde, en dü ük emekli ay-
lı ının da göz önünde bulundurul-
masını istemi  ve bu konuda Sosyal 
Güvenlik Kurumu’ndan bilgi isten-
mesine de talep etmi tir.

Komisyonun kinci Toplantısı

Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu’nun ikinci toplantısı 13 Aralık
2010 günü T SK genel merkezinde, 
önceden belirlenen gündem gere i
toplanmı tır.

Yapılan çalı malar sonrası i çi
kesimi adına TÜRK-  Genel E itim
Sekreteri u de erlendirmeyi yap-
mı tır:

“Bugün yapılan toplantıda Dev-
let Planlama Te kilatı, Hazine Müs-
te arlı ı ile Türkiye statistik Kuru-
mu temsilcileri, ülkenin ekonomik 
ve sosyal durumunu açıklayan ra-
porlarını bizimle payla tılar, Komis-
yon üyelerini bilgilendirdiler.

Ülke ekonomisinde sa lanan
bu olumlu geli melerden mutluluk 
duyarız. Ancak i çi kesimi olarak 
ülkede sa lanan refah artı ından da 
payımızı almak istiyoruz. Varolan 
geçim ko ullarını dikkate almadan 
enflasyon temel alınarak asgari üc-
rete zam yapılması sefaletin sürmesi 
anlamındadır. Asgari ücret belir-
lenirken geçim ko ullarının temel 
alınmasın talep ediyoruz. Belirle-
necek asgari ücretin insan onuruna 
yakı ır olmasını istiyoruz.
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Hükümet tarafından hazırlanan
“2011 Yılı Programı”nda asgari üc-
retin 2011 yılı Ocak ve Temmuz ay-
larının her birinde yüzde 4 oranın-
da artırılması öngörülmektedir. Bu 
öneriyi i çilere kar ı yapılmı  büyük 
bir haksızlık olarak görüyor ve tar-
tı maya de er bulmuyoruz. Ekono-
mide ya anan kriz bahane edilerek, 
asgari ücretli çalı anlardan yine fe-
dakarlık talep edilmemelidir.”

Komisyonun Üçüncü Toplantısı

Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun üçüncü toplantısı
22 Aralık 2010 günü, önceden ka-
rarla tırıldı ı üzere TÜRK-  genel 
merkezinde, belirlenen gündem ge-
re i toplanmı  ve bir önceki toplan-
tıda görü ülen ekonomik ve sosyal 
verilerle ilgili de erlendirmelere de-
vam edilmi tir.

Türkiye statistik Kurumu Ba -
kanlı ı temsilcisi, komisyonun ver-
di i görev do rultusunda, Türkiye 
genelinde derlenen perakende fiyat-
larının kullanılarak bir hesaplama 
yaptıklarını belirtmi tir. Buna göre 
hesaplanan bir i çinin gıda harca-
ması tutarının aylık 900,09 TL ol-
du u açıklanmı tır. Toplantıda ay-
rıca, Maliye Bakanlı ından alınan
memur maa ları ile ilgili yazı de er-
lendirilmi tir. Buna göre, 2011 yılı
Ocak ayında verilmesi muhtemel 
enflasyon farkı zammı hariç olmak 
üzere, 2011 yılı Ocak ayında en 
dü ük brüt memur maa ı 1.439,97 
TL’ye yükselmektedir. çi kesimi-
nin talep etti i en dü ük emekli ay-
lıkları ile ilgili bilgi ise Komisyona 
ula mamı tır.

Toplantı sonrası i çi kesimi adı-
na yapılan çalı malarla ilgili de er-
lendirme u ekilde olmu tur:

“Asgari ücreti belirleme çalı -
malarında, Anayasada yer alan ‘ça-
lı anların geçim artları ile ülkenin 
ekonomik durumu da göz önünde 
bulundurulur’ ifadesi günlük ha-
yatımızda yerini almalıdır. Hükü-

met tarafından hazırlanan 2011 Yılı
Programı ve Bütçesi, yapılan açık-
lamalar, komisyon çalı malarında
bizlere sunulan raporlar, ülke eko-
nomindeki olumlu tabloyu ortaya 
koymaktadır.

Asgari ücret ile en dü ük kamu ça-
lı anı maa ı arasında yapılacak kıyas-
lama, bu alanda yıllardır sürdürülen 
haksız ve yanlı  uygulamaları ortaya 
koymaktadır. Aralık 2003 itibariyle 
en dü ük memur maa ı ile asgari üc-
ret arasındaki fark 208 lira iken gü-
nümüzde 701 liraya ula mı tır.

Yapılacak artı lar sonucunda; 
2010 yılı Aralık ayında aile yardımı
ödene i dahil en dü ük devlet me-
murunun 1.300 lira olan net maa ı
2011 yılı Ocak ayında 1.454 liraya, 
Temmuz ayında ise 1.532 liraya 
yükselecektir. Böylece 2011 yılında
en dü ük devlet memuru aylı ında
yüzde 17,9 oranında bir artı  yapı-
laca ı ifade edilmektedir. 2011 yılı
için tüketici fiyatlarında öngörülen 
artı  ise yüzde 5,3 tür.

Di er taraftan, i çi, esnaf ve ta-
rım sigortalısı emeklilerine ödenen 
aylık ve gelirlerin 2011 yılı Ocak 
ayında 60 liradan az olmamak üzere 
yüzde 4 oranında ve Temmuz ayın-
da ise yüzde 4 oranında artırılması
öngörülmektedir. Yapılacak artı -
larla en dü ük emekli maa ını yıllık
bazda yüzde 21,7 oranında artması
öngörülmektedir.

çiler bu ‘olumlu’ tablonun as-
gari ücrete yansımasını beklemek-
tedir. Ya anan ekonomik krizin 
faturası asgari ücretle çalı ana çı-
karılmamalıdır. Bu veriler ı ı ında
asgari ücrete 2011 yıl için yapılacak
artı  tutarı, artı  oranından daha 
fazla önem ta ımaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu’nun öncelikle yapması gereken 
TÜ K tarafından belirlenen tuta-
rı temel alarak, bu tutarın üzerine 
2011 yılı enflasyonu ile refah payını
ekleyerek, i çinin eline net geçecek 

biçimde karar alması ve açıklaması-
dır. “ nsan onuruna yakı ır bir asga-
ri ücret” belirlenmesinde sorumlu-
luk siyasal iktidardadır.

TÜRK- ’in Açlık ve Yoksulluk 
Sınırı Çalı ması

Konfederasyonumuzun Aralık
1987’den bu yana her ay düzenli 
olarak yaptı ı ‘açlık ve yoksulluk 
sınırı’ çalı masının Aralık 2010 ayı
sonucu asgari ücret toplantısından
bir gün önce açıklanmı , Komisyo-
nun dikkate alması gereken geçim 
artlarının TÜ K’in hesaplaması ile 

benzeri sonuçlar gerçek durumu 
yansıtması gere i vurgulanmı tır.

Asgari Ücreti Yine veren-
Hükümet Belirledi

Çalı ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlı ı’nda yapılan Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu’nun 28 Aralık
2009 günlü toplantısında, Sosyal 
Güvenlik Kurumu Ba kanlı ı’ndan
emekli maa /gelirleriyle ilgili gelen 
bilgi görü ülmü tür.

Ancak Komisyonda, mevcut as-
gari ücrete 2011 yılı hedef enflas-
yon oranı olan yüzde 5,3 oranında
toplam zam yapılması teklifi getiril-
mi tir. Yapılan görü meler sonra-
sı, siyasal iktidar yeni asgari ücreti 
i veren temsilcileriyle birlikte ka-
rarla tırmı  ve kamuoyuna birlikte 
açıklamı tır. TÜRK-  temsilcileri 
alınan karara muhalefet etmi tir.

Kararın hükümet ve i veren kesi-
mi temsilcilerince ortakla a yapılan
toplantıda açıklanmasından sonra, 
alınan karar i çi kesimi tarafından
u ekilde de erlendirilmi tir:

“Komisyonda i çi kesimi tem-
silcileri olarak, asgari ücretin gerek 
uluslararası gerek ulusal mevzuat 
çerçevesinde belirlenmesi için çaba 
gösterdik.

Savundu umuz bu görü lerin
büyük bir bölümü Komisyon ça-
lı malarında dikkate alınmamı tır.
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Asgari ücret bir kez daha Komisyon 
da görev yapan hükümet ve i veren
kesimi temsilcilerinin oy ço unlu-
uyla belirlenmi tir. Bunun sonucu, 

belirlenen asgari ücret düzeyi yeter-
siz ve ülkenin bugünkü ko ulların-
da “insan onuruna yara ır bir ya am
düzeyi” sa lamaktan yine uzak kal-
mı tır.

Bilimsel, objektif yöntemler ve 
güvenilir verilerle tespit edilmesi 
gereken asgari ücret pazarlık konu-
su edilmi tir. Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun iradesini ve karar 
alma yetkisini ortadan kaldıran yak-
la ımlarla asgari ücretin belirlenme-
si tercih edilmi tir.

Belirlenen bu asgari ücret, ül-
kede uygulanmakta olan ekonomik 
ve sosyal politikaların önemli bir 
göstergesidir. Siyasal iktidarın ve i -
verenlerin çalı anlara yakla ımının
yansımasıdır.

Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun i veren-hükümet

kesimi temsilcilerinin oy ço unlu-
uyla belirledi i asgari ücrete katıl-

mıyoruz ve i çi kesimi olarak muha-
lif kalıyoruz.”

Komisyonun kararına göre; 
4857 sayılı  Kanunu’nun 39 uncu 
maddesi gere ince, i  sözle mesi ile 
çalı an ve bu kanunun kapsamında
olan veya olmayan her türlü i çinin
asgari ücreti, 16 ya ını doldurmu
i çiler için yılın ilk yarısında brüt 
796,50 lira, ikinci yarısında 837,00 
liradır. verene maliyeti ise (SGK 
i veren primi payındaki yüzde 5’lik 
indirim de dikkate alınarak) 2011 
yılının ilk altı aylık döneminde 
927,92 lira, ikinci altı aylık döne-
minde ise 975,11 lira olmaktadır.

veren kesimi, yeni asgari üc-
retin umdukları rakamın üzerinde 
belirlendi ini, bu zammı kabul et-
mek zorunda kaldıklarını ifade et-
mi tir.

Alınan kararla, 16 ya ını doldur-
mamı  i çilerin asgari ücreti ise yılın

ilk yarısında 679,50 lira, ikinci yarı-
sında ise 715,50 lira olmaktadır.

Asgari ücretten sosyal güvenlik 
i çi primi, gelir vergisi, i sizlik si-
gortası gibi ödemeler için yılın ilk 
yarısında yüzde 20,9 ve ikinci ya-
rısında yüzde 21,3 oranında kesin-
ti yapılmaktadır. Asgari ücretli bir 
çalı an 2011 yılında toplam 597,48 
lira vergi ödemek durumundadır.
SGK primi ve i sizlik sigortası için 
ödeyece i tutar ise yıllık 1.470,18 
liradır.

Yapılan bu kesintilerden sonra 
16 ya ından büyük i çilerin asga-
ri ücretten geçen tutar yılın ilk altı
ayında 629,95 lira ve yılın ikinci 
altı ayında 658,95 lira olmaktadır.
Bir di er ifadeyle asgari ücret artı ı
günde sadece 1 liradır.

Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu’nun kararı 31 Aralık 2010 gün 
ve 27802 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak 1 Ocak 2011 gününden 
itibaren yürürlü e girmi tir.

ASGAR  ÜCRET 

Ocak’2010 Temmuz’2010 Ocak’2010 Temmuz’2010

Brüt Aylık Asgari Ücret (TL/Ay) 729,00 760,50 796,50 837,00

SGK Primi 102,06 106,47 111,51 117,18

Gelir Vergisi 38,27 42,29 41,82 46,98

Damga Vergisi 4,81 5,02 5,26 5,52

ssizlik sigortası 7,29 7,61 7,97 8,37

Kesintiler Toplamı 152,00 160,93 166,55 178,05

Kesinti Oranı 20,9% 21,2% 20,9% 21,3%

Net Aylık Asgari Ücret (TL/Ay) 576,57 599,12 629,95 658,95

verene Maliyeti

SGK i veren primi 105,71 110,27 115,49 121,37

sizlik sigortası i veren primi 14,58 15,21 15,93 16,74

Toplam gücü Maliyeti 849,29 885,98 927,92 975,11



Cumhuriyet Halk Partisi Ge-
nel Ba kanı Kemal Kılıçda-
ro lu 8 Kasım 2010 günü 

TÜRK-  Genel Merkezi’ni ziyaret 
etti. Kılıçdaro lu’na Genel Ba kan
Yardımcıları Gürsel Tekin, Umut 
Oran, zzet Çetin, Genel Sekreter 
Süheyl Batum, TÜRK-  eski Genel 
Ba kanı ve CHP Milletvekili Bayram 
Meral, TÜRK-  eski Genel Sekreteri 
Hüseyin Karakoç ve Petrol-  Sen-
dikası eski Genel Ba kanı ve CHP 
milletvekili Cevdet Selvi e lik etti. 
TÜRK- ’ten ise Kumlu’nun yanı sıra
Genel Mali Sekreter Ergün Atalay ha-
zır bulundu.

TÜRK-  Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu, ziyarette yaptı ı konu ma-
da, Kılıçdaro lu’nun ziyaretinden 
duydu u memnuniyeti dile getirerek 
unları söyledi:

“Dünyanın her yerinde sosyal de-
mokrat partilerin do al tabanını i çi 
sendikaları ve di er çalı an örgütleri 

olu turmaktadır. Sosyal demokrat 
partiler de tüm çalı an örgütlerini 
kucaklamayı bir görev saymaktadır. 
Ziyaretinizi bu kucaklamanın bir 
ifadesi olarak görüyor, te ekkür edi-
yorum.

Aradan gecen 30 yıla ra men ça-
lı ma hayatı henüz 12 Eylül askeri 
darbesiyle aldı ı yaraları saramamı -
tır. 30 yıldır iktidar olan siyasi par-
tiler, çalı anlar ın arzu etti i yasal 
düzenlemeleri gerçekle tirememi ,
özellikle örgütlenmenin önündeki 
engeller nedeniyle sendikalar yıllar
içinde ciddi kan kayıpları ya amı tır.

Oysa sendikalar demokrasinin 
vazgeçilmez kurumlarıdır. Türkiye’de 
güçlü sendikacılık, güçlü demokrasi 
anlamına gelecektir. Demokrasiler-
de toplumun çe itli kesimlerini bir 
araya getiren bu yapılanmalar ikti-
dar uygulamasının aynasıdır. Sen-
dikalar ve sivil toplum örgütleri, ne 
kadar güçlüyse, hükümet kendini 

o kadar net görebilecek ve hatasını
telafi imkanına o kadar çabuk kavu-
acaktır. Hükümetler sendikaların

zayıflamasından sevinç duyarak bu 
aynayı kırma yoluna gidebilir. Ya da 
var olan aynaya hiç bakmama yolunu 
seçebilir. Ama o zaman yönsüzlük 
duygusuna kapılıp toplumsal koordi-
natlarını a ırmı  olmanın getirece i
olumsuzluklara katlanmak zorunda 
kalır.

Her zaman söylüyorum, kim 
hangi pembe tabloyu çizerse çizsin, 
ülkemiz bugün istihdam yaratan, 
yatırıma dayalı bir ekonomiye sahip 
olamamanın sıkıntısını ya amakta-
dır. sizlik ve yoksulluk on yıllardır
ülkemizin de i meyen tek gündemi 
olmu tur. sizlik sorununu çözmek, 
aslında bir insanlık görevidir. Ama 
bu sorunu çözece im diye çalı an
haklarına göz dikmek, çalı ma ha-
yatında kuralsızlı ı hakim kılmaya
çalı mak toplumsal ya antımıza daha 
da çok zarar verecektir.
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Kumlu:
“Bir dönemin en yüksek oyu alan siyasi partileri siyaset sahnesinden 

silindiyse, bunda TÜRK-  toplulu unun rolü büyüktür.”

Kılıçdaro lu:
“Sendikalar demokrasinin oldu u kadar sosyal devletin de 

vazgeçilmez unsurlarıdır.”

CHP Genel Ba kanı Kılıçdaro lu TÜRK- ’te
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Türkiye e er bir ‘ulusal istihdam 
stratejisi’ olu turacaksa, bunun temel 
aya ını esnek çalı ma biçimlerinin 
yaygınla tırılması, kıdem tazminatı-
nın budanması, özel istihdam büro-
larına i çi kiralama yetkisi verilmesi, 
bölgesel asgari ücret uygulaması gibi 
i veren taleplerini içeren yakla ımlar
olu turmamalıdır. Türkiye, çalı an-
ların sahip oldu u hakları gözü gibi 
korumalı, daha fazlasını vermeyi he-
deflemelidir.

1 Ocak itibariyle yeni asgari ücret 
devreye girecektir. TÜRK-  geçen 
yıl antidemokratik yakla ımları pro-
testo ederek, toplantılara katılma-
mı tır. Bu yıl için beklentimiz artık
asgari ücretin sefalet ücreti olmaktan 
çıkarılmasıdır.

çinde siyasi yelpazenin her ren-
gini ta ıyan TÜRK-  toplulu u çok 
duyarlı bir topluluktur. Tabanımız,
hükümetlerin ve muhalefet partile-
rinin attı ı her adımı dikkatle takip 
eder. Gerekti inde tepkisini eylem-
leriyle de gösteren TÜRK-  toplulu-
unun kendisini ifade etti i bir alan 

daha vardır ki, o da seçim sandı ıdır.
Belki sendikalı i çi sayısı bugün ol-
ması gereken düzeyin çok altındadır.
Ama TÜRK-  toplulu u aileleriyle 
ve etkiledi i do al çevresiyle birlikte 
seçim sandı ında ciddi bir yüzdeye 
sahiptir. E er bugün bir dönemin en 
yüksek oyu alan siyasi partileri si-
yaset sahnesinden silindiyse, bunda 
TÜRK-  toplulu unun rolü büyük-
tür. Kurumsal olarak TÜRK-  bu-
güne kadar hiçbir genel seçimde, her 
hangi bir siyasi partiden yana tavır
koymamı tır. Ama üyelerimiz, kendi 
sa duyulu muhasebesiyle her zaman 
gere ini yapmı tır.

CHP Genel ba kanlı ına seçildi-
iniz günden bu yana dile getirdi i-

niz ve çalı anların, i sizlerin, emek-
lilerin, kayıt dı ı çalı anların, ta eron
i çilerin ve di er kesimlerin sorunla-
rına i aret etti iniz söylemler, TÜRK-

 toplulu unda heyecan yaratmı tır.
Ortaya koydu unuz ve koyaca ınız

projeleri dikkatle takip ediyoruz ve 
etmeye devam edece iz.

Kemal Kılıçdaro lu ise konu ma-
ına, Kumlu’nun yaptı ı konu manın
altına imzasını koydu unu söyleyerek 
ba ladı. Kılıçdaro lu unları söyledi:

“Sayın Ba kan sizlikten söz etti, 
yoksulluktan söz etti, kayıt dı ı çalı -
madan söz etti. Sendikalı i çi sayısı-
nın nasıl azaldı ından söz etti ve sos-
yal demokrat partilerin ana tabanının
i çi sendikaları oldu unu da ifade 
etti. Sendikaların demokrasinin vaz-
geçilmez unsurları oldu unu ifade 
etti. Burada belki küçük bir ekleme 
yapmak isterim. Sendikalar demok-
rasinin oldu u kadar sosyal devletin 
de vazgeçilmez unsurlarıdır. Sendi-
kanın olmadı ı yerde sosyal devlet 
olmaz. Örgütlenmenin olmadı ı yer-
de sosyal devlet olmaz. Eme in bir-
le medi i yerde sosyal devlet olmaz. 
Eme iyle geçinenlerin, yoksulların,
ezilmi lerin haklarının savunulmadı-
ı yerde sosyal devlet olmaz. Ta eron

i çilik bugün sosyal devlet açısından
en ciddi tehlikelerden birisidir. E er
ülkede hak arama olgusu yıkılmak
isteniyorsa i çiyi sendikasızla tıra-
caksınız. çiyi ta eronla tıracaksı-
nız. çi hak aramayacak, i  yasaları-
nın dı ında olacak, kıdem tazminatı
hakkı olmayacak, sadece ve sadece 
buyruklarla hareket eden bir robota 
dönü ecek.

O nedenledir ki, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak biz ta eronla ma-
ya iddetle kar ıyız ve bunu kaldıra-
ca ız. nsan onuruyla ba da mayan
bu yapıya son verece iz. E er dev-
letin i çiye ihtiyacı varsa i  yasasına
göre istihdam eder. Ne demek ta e-
ron i çisi? Üzülerek söyleyelim git-
tikçe yaygınla ıyor.

Türkiye’de çalı anlardan çok daha 
fazla kayıt dı ı çalı anlar var. Yani si-
gortalı çalı anlardan çok daha fazla 
kayıt dı ı sigortasız çalı anlar var. Sık
sık türbanı siyasal olarak kullanan si-
yasal iktidarın unutmaması gereken 
bir gerçek var. Madem ki siz türbanlı

genç kızlarımızı seviyorsunuz, on-
ların haklarına sahip çıkıyorsunuz,
stanbul’un merdiven altı atölyele-

rinde on binlerce türbanlı genç kız
sigortasız çalı ırken ey hükümet sen 
neredesin? Onlar sigortasız çalı ma-
nın dı ında toplu sözle me hakları
yok, izin hakları yok. Köle düzenin-
de çalı an bunlara acaba AKP sahip 
çıkıyor mu?

Biz TÜRK- ’in daha cesur ol-
masını isteriz. Daha aktif olmasını
isteriz. Bu söylemleri her yerde, her 
ortamda söylemesini isteriz. Biz, bize 
oy veren, vermeyen, eme iyle geçi-
nen her i çiye sahip çıkaca ız. Tıpkı
Türkan Albayrak’a ta eron i çisine
sahip çıktı ımız gibi. Tıpkı 4/c kap-
samına alınan Tekel i çilerine sahip 
çıktı ımız gibi. Tıpkı Rize’deki çay 
i çilerine sahip çıktı ımız gibi. Hep-
sine sahip çıkaca ız ve onların hakla-
rını savunaca ız. Çünkü e er bir dev-
letsek, sosyal bir devletsek, bu ülkede 
ya ayan herkesin hukuk içinde hak 
aramasını sa layacaksak Cumhuriyet 
Halk Partisinin ciddi bir görevi var ve 
bu görevi yerine getirecektir.

Sayın Ba kanın söylemleri bizim 
gönlümüze su serpti onu da ifade ede-
yim. Önümüzdeki süreçte Türkiye’yi 
daha zor günlerin bekledi ini hepimiz 
biliyoruz. Öncelikle kayıt dı ı çalı ma-
nın yaygınlı ı Türkiye’deki örgütlen-
menin önündeki en ciddi engellerden 
birisidir. Ve u ana kadar altını özenle 
çizelim hükümetin kayıt dı ı istihda-
mı önlemek için hiçbir çaba harcama-
dı ını da biliyoruz. Ka ıt dı ı istihdam 
Türkiye’nin gelece i açısından, insan-
larımızın gelece i açısından ciddi bir 
tehlikedir. O i çiler yarın 50-60 ya ı-
na geldiklerinde sigortasız, kimsesiz, 
nereden nasıl sa lık hizmeti alacak-
lar ve nasıl geçinecekler. Yoksullu u
kronikle en, yoksullu u sürekli kılan 
bir politikanın ürünüdür bu. Gelecek 
yoksullar bugünden hazırlanıyor de-
mektir. Kayıt dı ı çalı ma gelecekteki 
yoksullar ordusuna yeni katılımların
i aretidir. Bununda altını özenle çiz-
mek isterim.”



Genel Kurulumuzu onurlandırmı ,
sıkıntılarımızı, beklentilerimizi din-
lemi tiniz. Aradan geçen dört yılda
ben TÜRK-  Genel Ba kanı seçil-
dim. Zatıalileriniz Cumhurba kanı
seçildi, ülkemiz bir genel seçim, bir 
yerel seçim, bir referandum ya adı.
Her biri büyük siyasi tartı malarla
ya anan tüm bu süreçlerin dı ında
kalan zaman dilimlerinde de ülke-
mizin a ır bir siyasi gündemi oldu 
ve bu gündem içinde siyasetçilerin 
kullandıkları sert ve kırıcı üslup he-
pimizi üzdü.

Tüm bu toz duman arasında
eme i ile geçinenlerin ekonomik ve 
sosyal çıkarlarına ili kin onaylama-
dı ımız tasarruflar gündeme geldi. 
Bu tasarrufların bir kısmını görü -
meler yoluyla çözmeye çalı tık. Ken-
dimizi dinletemedi imiz noktada da 
bazen TÜRK-  olarak, bazen di er

emek ve meslek örgütleriyle birlikte 
mitingler, eylemler yaptık. Eylemle-
rimiz haklıydı ve Türkiye’nin ihtiya-
cıydı ve bu nedenledir ki, yakın tari-
himizin en geni  katılımlı eylemleri, 
mitingleri gerçekle tirilebildi.

Sayın Cumhurba kanım, kimi 
zaman da onaylamadı ımız ve engel-
leyemedi imiz yasal düzenlemelerle 
ilgili olarak sizin kapınızı çaldık. Ne 
zaman kapınızı çalsak, bize duyarlı-
lıkla yakla tınız, bizi dinlediniz. Ba-
zen bizi haklı bulup yaramıza mer-
hem oldunuz. Mesela, özel istihdam 
bürolarına i çi kirama yetkisi de ve-
ren yasa teklifinin ilgili maddesini 
yeniden görü ülmek üzere Meclis’e 
iade ederek çalı ma ya amında bir 
kuralsızlı ı engellediniz. Türkiye’nin 
buna ihtiyacı vardı Sayın Cumhur-
ba kanım. Te ekkür ederiz.
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Tes-  Sendikası’nın 9. Ola an
Genel Kurulu 18-19 Aralık
2010 günlerinde Ankara’da 

yapıldı. Cumhurba kanı Abdullah 
Gül, bakanlar ve siyasi parti temsil-
cilerinin katıldı ı Genel Kurulda, 
Divan Ba kanlı ına TÜRK-  Genel 
Sekreteri ve Türk Metal Sendikası
Genel Ba kanı Pevrul Kavlak, yar-
dımcılıklarına TÜRK-  Genel E i-
tim Sekreteri ve eker-  Sendikası
Genel Ba kanı sa Gök ve Yol-  Sen-
dikası Genel Ba kanı Ramazan A ar
seçildiler. Genel Kurulda bir açı
konu ması yapan TÜRK-  ve Tes-

 Sendikası Genel Ba kanı Mustafa 
Kumlu unları söyledi:

“Sayın Cumhurba kanım, bir ön-
ceki Genel Kurulumuzu yaptı ımız
2006 yılı sonunda, siz Dı i leri Ba-
kanı ve Ba bakan Yardımcılı ı göre-
vini sürdürmekteydiniz. O zaman da 

Kumlu: “Özelle tirmelerde, kâr hesaplarınızı, i çiler
üzerinden yapmayın, i çiye, onun eme ine ve 
sendikasına saygı duyun.”

Tes-  Sendikası 9. Ola an Genel Kurulu
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Tabii geli mekte ve büyümekte 
olan Türkiye’nin onlarca ba lık altın-
da toplanabilecek ihtiyacının olması
kaçınılmazdır. Çünkü dünyanın her 
ülkesinde oldu u gibi, Türkiye’de de 
büyüme ve geli me sancılarla birlik-
te gerçekle mekte ve genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nde ta lar yerine otura-
na kadar bu sancıların devam edece-
i anla ılmaktadır. Tüm bu süreçte 

en önemli unsur, öncelikle birlik ve 
bütünlü ümüzün korunması olarak 
kar ımıza çıkmaktadır. çinde her 
rengi barındıran Türkiye toprakları,
atalarımızdan gelen mirasla bir arada 
ya ayabilme kültürünü içine sindir-
mi tir. Bize dü en görev, bu mirası
gelecek nesillere ço altarak akta-
rabilmektir. 21. yüzyıl, ayrılıkların
de il, birle melerin yüzyılıdır. Do u
ile batı kültürünü bünyesinde birle -
tiren, her türlü etnik yapının karde -
çe kucakla masını sa layan Türkiye, 
sava larla, terörle, ayrı malarla bes-
lenenlerin çabalarını sonuçsuz çıka-
racak, bu yapısıyla öyle inanıyorum
ki dünya barı ına en önemli katkıyı
yapacaktır.

Öte yandan, askeri müdahale-
lerle büyük acılar ya ayan ülkemiz, 
bugün demokrasinin vazgeçilmez 
nimetlerinin daha çok bilincindedir. 
Bu nedenle her kesimden ‘daha çok 
demokrasi’ talebi yükselmekte, bu 
talep kar ılandı ı oranda ülkemizin 
temel sorunlarının çözülece i inancı
yaygınla maktadır. ‘Daha çok demok-
rasi’, demokrasi dı ı dönemlerin a ır
ma duriyetini ya ayan TÜRK- ’in
temel talebini olu turmakta, demok-
ratikle me yönünde atılan her adım,
TÜRK-  toplulu unda co kuyla
kar ılanmaktadır. Güvenlik güçle-
rimizin kimi zaman savunmasız in-
sanlara kar ı kullandı ı orantısız güç 
ise sokaklarımızda ça dı ı bir Türki-
ye tablosu olu turmakta, bu durum 
demokratikle me söylemleriyle ileri-
ye do ru bir adım atan Türkiye’yi iki 
adım geriye götürmektedir. Olması
gereken, adımlarımızın hep ileriye 
gitmesidir. Hangi kesimden olursa 
olsun bu topraklarda ya ayan herke-

sin kendini sözlü ya da fiili iddetten
arındırması bir zarurettir.

2008 yılı ba ında patlak veren 
ekonomik kriz, tüm dünya ülkeleri 
ile birlikte Türkiye’de de olumsuz et-
kileri ile birlikte ya anmı tır. Dünya 
ekonomik krizi, uygulana gelen eko-
nomik ve sosyal politikalarla sistemin 
sürdürülemeyece ini ortaya çıkar-
mı tır. Kriz ba  gösterdikten son-
ra yapılan toplantılarda, IMF dahil 
paranın patronları bile, krizin temel 
nedeninin sosyal devlet anlayı ından
uzakla ılması; eme in ekonomik ve 
sosyal olarak korumasız bırakılması
ve bunun sonucu yaygınla an i siz-
lik, açlık ve yoksulluk oldu u tes-
pitini yapmı ; ancak bu tespitlerin 
gere i yerine getirilmemi tir.

sizli e çözüm, hala çalı an hak-
larına el uzatılması ya da çalı ma ha-
yatının daha da kuralsızla tırılması
ile bulunmak isteniyorsa, bundan 
ya anan ekonomik krizin vermek is-
tedi i dersin yeteri kadar alınmadı ı
sonucunu çıkarmak mümkündür.

Evet, ülkemizin en önemli so-
runu i sizliktir. Ama hükümetlerin 
görevi i sizli e çözüm bulaca ız diye 
i sizlere ölümü gösterip sıtmaya razı
etmek olmamalıdır. Evet, ülkemi-
zin en ciddi sorunlarından biri ka-
yıt dı ı ekonomidir. Ama kayıt dı ı
ekonominin çözümü, esnek çalı ma
biçimlerinin yaygınla tırılmasında
görülmemelidir. Esnek çalı ma bi-
çimleri hem i sizli e, hem de kayıt
dı ı ekonomi ile mücadeleye katkıda
bulunabilir ama buna muhatap çalı-
anların özlük hakları ne olacaktır?

Çaresizlikten i verenin ‘gel’ deyince 
gelece i, ‘git’ deyince gidece i bir 
formülün içine sıkı tırılmaya razı
olan bu insanlar gelece e nasıl gü-
venle bakabilecek, ‘kiralanan’ bir i çi
kendini nasıl ‘çalı ıyor’ hissedebile-
cektir?

çiler güvenceli ve örgütlü ça-
lı ma ko ulları istemektedir. Emek-
lerinin kar ılı ını maddi olarak 
alabilmenin yanı sıra, kaderlerinin i -
verenin iki duda ı arasında olmasını

kabul etmemektedir. Yasalar tarafın-
dan korunmak, her vatanda ın ana-
yasal hakkıdır. Yasalarda kuralsızlı-
ı belirgin hale getirirsek, var olan 

kurallarımızı da a ındıraca ımızın
ve zamanla kullanılmaz hale getire-
ce imizin farkında olmak gerekmek-
tedir. Bu elbette i çilerin zararınadır
ama ondan evvel Türkiye’nin zararı-
nadır. Çalı anların gelece e güvenle 
bakamadı ı, her an i siz kalma kor-
kusu ya adı ı bir ülkede, sa lıklı bir 
toplumsal yapıdan bahsedebilmek 
zordur. Ülkemizde 25 yıldır bir özel-
le tirme süreci ya anmaktadır. Bu 
süreçte hükümetlerce dü ünülen tek 
ey devletin kasasına girecek para 

olmu tur. Özelle tirmelerin ardın-
dan o kurumlarda çalı an insanların
akıbetinin ne olaca ı hiçbir hükümet 
döneminde önceli i olu turmamı -
tır. Sendikalarımızın verdi i müca-
dele ile kimi i yerlerinde ilk etapta 
i çilerimizin burnu kanamamı tır,
ama sonradan i sizle tirme, sendi-
kasızla tırma, erken emeklilik zorla-
maları ba lamı tır.

Ardından özelle tirme ma duru
i çiler 4-C gibi kuralsız, güvencesiz 
bir statüye mecbur edilmi tir. imdi
soruyorum size… Sadece bu Hükü-
mete de il, 25 yıldır bu ülkeyi yönet-
mi  herkese… Tamam, özelle tirme
yapıyorsunuz. Bu süreçte devletin 
ilk dü ünmesi gereken vatanda ının
akıbetinin ne olaca ı de il midir? Bu 
insanlar i siz güçsüz ne yapacaklar, 
ya amlarını nasıl sürdürecekler, otu-
rulup kafa yorulması gereken bu de-
il midir?

Sayın Cumhurba kanım, Türkiye 
bu sorunları a mak zorundadır. Tür-
kiye, çalı anların, i sizlerin, emek-
lilerin canını yaka yaka toplumsal 
huzura kavu amaz. Türkiye i sizle -
tirerek, sendikasızla tırarak toplum-
sal huzura kavu amaz. Bakın ta eron
i çili inin ne oldu unu gerek Tuzla 
ölümlerinden, gerek maden kazala-
rından herkes anladı. Ucuz i gücü
kullanmak adına, yaptı ı i te yetkin 
olmayan insanların ekmek parası
u runa yerin yedi kat altına sokul-
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masının bedelini hep birlikte büyük 
acılar ya ayarak ödedik. Ama biliyor 
musunuz, Türkiye’de ta eron i çili-
in en yaygın kullanıldı ı alan kamu 

i yerleri… Enerji sektörü de dahil, 
kamu kurumlarında, asıl i  bile ta e-
ron i çilerine yaptırılıyor. Bu neden-
le hizmet kalitesi dü üyor, ölümlü i
kazaları artıyor. Yasal düzenlemeler-
le, yönetmeliklerle, asıl i in ta eron
i çisine verilmesi engellenmeye çalı-
ıldı. Ama imdi ne yapılmak isteni-

yor, çe itli düzenlemelerle yine asıl
i in ta erona verilmesi kural haline 
getirilmek isteniyor. Tüm bunlar 
yetmiyor… Kıdem tazminatı mesele-
si sürekli gündemde tutuluyor.

Yeni de il bu… 40 yıldır böyle.

TÜRK- , kıdem tazminatını, i -
çinin, ‘ödenmesi sonraya bırakılmı
ücret parçası’ olarak tanımlamı tır
ve bu ana fikir etrafında yıllara ya-
yılan bir söylem ve mücadele ile 
kıdem tazminatı hakkını savun-
mu tur. Basiretli bir i veren i çiyi
i e ilk aldı ı andan itibaren maliyet 
hesabına kıdem tazminatını da ekle-
mek durumundadır. Ancak gelinen 
noktada i verenler, çe itli ekonomik 
sıkıntıları bahane ederek kıdem taz-
minatının ‘yük’ oldu u iddiasını ileri 
sürmektedir. Türkiye kıdem tazmi-
natına ili kin bu yakla ımları terk 
etmek zorundadır. Özel sektörde bu 
konuda sıkıntılar ya andı ı malum-
dur. Ama bu hakkı her alanda koru-
mak da devletin görevidir.

Bir di er konu bölgesel asgari 
ücret ısrarıdır. Bölgesel asgari ücret 
geçmi te denenmi , ülkemize bir 
hayrı olmamı tır. Hatayı tekrarla-
mak sadece bir vakit kaybı olacaktır.
Bakın Ocak 2011 itibariyle yeni as-
gari ücret yürürlü e girecektir. Bin-
lerce insan, insan onuruna yakı ır
bir asgari ücret beklentisi içindedir. 
Bu beklentiyi bo a çıkartmamak bir 
görevdir.

Çıkarıldı ı dönemde yaygın ey-
lemlerimize neden olan Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sa lık Sigortası
Yasası’nın uygulamada önemli so-

runları ortaya çıkmı tır. Bu sorunla-
rın sigortalı lehine çözümlenmesi en 
önemli beklentilerimizden biriyken, 
son torba yasa tasarısında yer aldı ı
biçimiyle bunun gerçekle memi  ol-
ması ciddi hayal kırıklıklarına neden 
olmu tur.

Bir di er hayal kırıklı ımızı yine 
aynı yasada yer aldı ı gibi sizlik
Sigortası Fonu’nun amacı dı ında
kullanılmaya devam edilmesi olu -
turmu tur. sizlik Sigortası Fonu 
i çinindir. çiler Fon’a eri im ko-
laylı ı ve miktar artırımı beklerken, 
Fon’un amacı dı ında kullanılması,
i çinin cebinden habersiz para al-
makla e de er bir anlam içermekte-
dir. ‘Habersiz’ kelimesinin altını çizi-
yorum, çünkü bu tasarruf gerçekten 
bizim bilgimiz dı ında, ya gece yarısı
çıkarılan yasa teklifleriyle ya da biz-
den habersiz Meclis’e sevk edilen 
yasa tasarılarıyla gerçekle tirilmekte-
dir. Son günlerde Fon’dan yaralanma 
ko ullarının iyile tirilece i yönünde 
Bakanlık kaynaklı oldu u iddiasıyla
bazı haberler yayınlanmı tır. Ancak 
bu konu da bizimle payla ılmadı ı
için gerçekli inden emin olabilme-
miz mümkün olamamaktadır.

Sosyal diyalog bir kültürdür. 
Memnuniyet verici olan Türkiye’de 
her kesimin sosyal diyalogun önemi-
ni vurgulayan söylemler kullanması-
dır. Ama bir konuda sosyal diyalog 
mekanizmalarının i letilip bir ba ka
konuda i letilmemesi, bizlerde bu 
kavramın pek de içselle tirilemedi i
kanısı uyandırmakta, bu durum bir 
güven erozyonu ya amamıza neden 
olmaktadır. Mesela 2821 ve 2822 sa-
yılı yasa de i iklik çalı malarında bu 
mekanizma u ana kadar i letilmi -
tir. Ama ‘torba kanun’ diye adlandı-
rılan tasarı sosyal tarafların görü üne
sunulmadan Meclis’e sevk edilmi tir.
Oysa bizim beklentimiz, söylemleri-
mize giren bu kavramın her konuda 
en saf, en do al, en etkin biçimiyle 
kendisini göstermesidir.

TÜRK- , kimi meselelere ili -
kin olu turdu u politikaları anlık
yakla ımlarla de il, yılların içinden 

süzülüp gelen birikimlerinin ve de-
neyimlerinin bir ürünü olarak sergi-
lemektedir. Bu nedenledir ki, TÜRK-

’in duru u o veya bu yönetime, o 
veya bu hükümete göre de i emez.
Konu mamın ba langıcından beri 
sıraladı ım sorunlara ili kin ba lık-
ların ço u Hükümetin Ulusal stih-
dam Stratejisi adı altında yapmayı
planladı ı uygulamalardır. Konunun 
üzerinde duruyorum çünkü çalı ma
hayatının gündemini önümüzdeki 
günlerde bu konuların belirleyece-
i anla ılmaktadır. Yıllardır i sizli e

çözüm bulunması için bir ulusal is-
tihdam stratejisinin olu turulması-
nın gere ine biz i aret ettik.

Dolayısıyla bu planlamadan en 
çok bizim memnun olmamız gere-
kirken, maalesef bugün ya adı ımız
derin bir kaygıdır. Çünkü i sizli e
çözüm formülleri arasında bizlerin 
yıllardan beri kar ı çıktı ımız ve has-
sas oldu umuz konular bulunmakta-
dır. Yapılmak istenen düzenlemelere 
ili kin itirazımız vardır. tirazlarımız,
gayet net ve açık bir biçimde ilgili 
tüm kurum ve kurulu lara iletilmi -
tir. imdi, aldı ı tepki üzerine strate-
ji ile ilgili yasal düzenlemelerin genel 
seçimler sonrasında gündeme getiri-
lece i konu ulmaya ba lanmı tır.

Ben buradan Hükümete sesleni-
yorum. Yapmayın! Seçimlerden önce 
de yapmayın, sonra da yapmayın.
Var olan kuralsızlıkları kural haline 
getirmeyin. Kazanılmı  haklarımızla
u ra mayın. Türkiye’ye bunu yap-
mayın. Peki, e er bu tür geni  kap-
samlı bir kuralsızla tırma ve hak gas-
pı yoluna gidilirse biz ne yapaca ız?
Sonuna kadar kar ı çıkaca ız. Mi-
tingse miting, eylemse eylem… Ne 
gerekiyorsa yapaca ız.

çilerin ya am güçlü ünün te-
mel nedenlerinden birisi de vergi 
uygulamalarındaki adaletsizliktir. 
2006 yılında vergi oranları de i ti-
rilmi tir. verenlerin ödedi i birinci 
dilim vergi oranı yüzde 20’den yüzde 
15’e indirilmi , i çilere yönelik bir 
iyile tirme yapılmadı ı gibi yüzde 
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25’lik vergi oranı yüzde 27’ye yük-
seltilmi , vergi oranlarındaki bu artı
i çinin yıl içerisinde net ücretlerinde 
azalmaya neden olmu tur. Her vergi 
oranı için düzenlenen vergi dilimleri 
dar tutuldu u için i çi ücretlerindeki 
net kayıplar artarak devam etmi tir.
Ücretliler arasında bu olumsuzlu u
sadece i çiler ya amaktadır. Memur-
ların vergi oranı fiilen yüzde 15’i 
geçmemektedir. Vergi yükü i çiler ve 
memurlar arasında e itlenmelidir.

Örgütlenmenin önündeki engel-
ler, örgütlü i çi sayısını yüzde 10’la-
rın altına dü ürmü tür. Türkiye’nin 
hangi kö esinde olursa olsun, ör-
gütlenme do rultusunda atılan her 
adım, i sizle tirme ile sonuçlan-
maktadır. Oysa güçlü demokrasiler, 
güçlü sendikalar üzerinde yükselir. 
Güçlü bir sendikacılı ın önünün 
kapatıldı ı her ülkede, var olan de-
mokrasi tartı malıdır. Türkiye’nin 
çalı ma hayatını düzenleyen yasa-
ları de i tirerek bu engeli de a ma
zarureti bulunmaktadır. Bu konuda 
sosyal taraflar olarak Sayın Çalı ma

Bakanı ile görü melerimiz sürmek-
tedir. Türkiye ko ullarına en uygun 
düzenlemenin en kısa zamanda yapı-
laca ı umudunu ta ıyorum. Bilindi i
gibi AB üyelik müzakerelerinde 19. 
faslın açılması da bu de i ikliklerin
yapılmasına ba lıdır.

Biz TES-  olarak özelle tirmele-
rin ba ladı ı ilk günden bu yana ge-
nel olarak özelle tirmelere, özel ola-
rak da enerjide özelle tirmelere kar ı
çıktık. Ülkemizin içinde bulundu u
co rafyadaki stratejik konumuna 
dikkat çektik, enerji da ıtım ve üre-
timinin kamusal bir hizmet olarak 
kalmasının önemine i aret ettik. 
Enerjide dı a ba ımlılı a itiraz ettik, 
yerli ve yenilenebilir kaynakların ül-
kemizin gelece i açısından anlamını
bıkmadan, usanmadan anlattık. Ey-
lemler yaptık, mitingler yaptık, ra-
porlar hazırlayıp Cumhurba kanlı ı
makamı da dahil, ilgili, yetkili tüm 
kurumların dikkatini çektik. Olma-
dı, gazete ilanlarıyla derdimizi anlat-
maya çalı tık. Enerjide özelle tirme
giri imlerine kar ı yüzlerce dava 

açtık, bu davaların ço unu kazan-
dık. te biz tüm bunlarla enerjide 
özelle tirmeleri yakla ık 20 yıl kadar 
geciktirebildik. Ne zamana kadar? 
2006 yılına kadar. 2006 sonundan 
itibaren özelle tirmeler kapımızdan
girmeye ba lamı tır. Devir i lemle-
rinin tamamlanması halinde gele-
cek yıl elektrik da ıtımının tamamı
özel sektöre geçmi  olacaktır. Ko-
nuya hukuki boyutu ile bakıldı ın-
da, gerçekle tirilen bu özelle tirme
i lemlerinde birçok ‘yasal eksiklik’ 
tespit edilmi tir. Bu nedenle yine 
çok sayıda dava açılmı tır. Bu bir 
yana, 2011’e yönelik tüketiciler açı-
sından elektrik fiyatlarının artması,
üreticiler açısından tedarik güven-
li i konularında çok ciddi sorunlar 
beklenirken, sektörün kamu yararı
do rultusunda planlanmamasından
kaynaklanan ciddi riskler de söz ko-
nusudur. Tüm bunlar, ne yazık ki 
bizlerin yıllardır yaptı ı uyarıların
gerçekle mesi niteli indedir.

Gelinen noktada enerjide özel-
le tirmelerin ülkemize verdi i zarar, 

Genel Kurula, Cumhurba kanı Abdullah Gül ve çok sayıda siyasetçi katıldı.
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artık maalesef ya anarak ve büyük 
bedeller ödenerek görülecektir. Ama 
üzerine basa basa duraca ımız bir 
husus vardır ki o da özelle tirmele-
rin i çiler açısından ortaya çıkardı ı
olumsuz sonuçlardır. Bizim özelle -
tirmelerin ba lamasından sonraki 
dönemde temel meselemiz, üye-
lerimizin i ini a ını koruyabilmek 
olmu tur. Özelle tirme öncesinde 
yetkililerle yaptı ımız görü meler-
de, özelle tirmenin çalı an haklarına
hiçbir ekilde halel getirmeyece i,
i ten çıkarmaların ya anmayaca ı
söylenmi , bu konularda devir söz-
le melerine hüküm konulaca ı belir-
tilmi tir.

Ancak devir i lemlerinin ardın-
dan kimi i yerlerinde üyelerimizin 
sendikadan istifa etmeleri, i ten ay-
rılmaları, 4-C’ye geçmeleri, ya da 
emekli olmaları için yo un bir baskı
yapılmı tır. MEDA ’ta ve Osmangazi 
Elektrik Da ıtım’da ya anan ma -
duriyet bunun en çarpıcı örne idir.
MEDA ’ta bine yakın üyemizden 
80’i kalmı ; 500 üyemizin bulun-
du u Osmangazi’de hiç üyemiz kal-
mamı tır. Üyelerimizin ma duriyeti
engellenmeye çalı ılmı , ancak ir-
ketlerin yapısından da kaynaklanan 
nedenlerle istedi imiz oranda ba arı
sa lanamamı tır. imdi gündemde 
üretim özelle tirmeleri vardır.

Yakla ık üç yıldır TÜRK- ’e Ge-
nel Ba kanlık yapıyorum. Bu süre 
içerisinde ço u üretimden gelen 
gücün kullanılmasını da içeren 24 
eyleme imza attık. Ama yapamaya-
ca ımız hiçbir eylemin sözünü ver-
medim. Onu yaparız, bunu yaparız
diye tehditler de savurmadım. Günü 
geldi, artlar olu tu, kararını aldık,
yaptık. Artık beni tanıyan tanıdı, ha-
masi nutuklar atmayı sevmiyorum. 
O kula a ho  gelen, heyecan yaratan 
tribünleri co turan ama içi bo  çıkan
nutukların insanı de ilim.

Bilinen bu tarzım ve ki ili im-
le, bugün buradan ilan ediyorum 
ki, e er da ıtım özelle tirmelerinde
kullanılan yöntemler, üretim özel-

le tirmelerinde de kullanılırsa, yani 
üretim özelle tirmelerinde de üye-
lerimiz ma dur edilir, emeklili e
zorlanır, 4-C kadrosu dayatılırsa,
vay bunu yapanların haline... lgili,
yetkili, hevesli herkese sesleniyo-
rum, ‘sakın ha’ diyorum... ‘Sakın ha!’ 
Termik santral i çisi ba ka i çilere
benzemez.

Buradan ilgili bakanlıklara ve ku-
rumlara sesleniyorum. artnameleri-
nizi, i çileri ma dur etmeyecek e-
kilde hazırlayın. Buradan irketlere
talip olanlara ve olacaklara sesleni-
yorum. Kar hesaplarınızı, i çiler üze-
rinden yapmayın, i çiye, onun eme-
ine ve sendikasına saygı duyun.

TES- , 9. Ola an Genel Kuru-
lunu kurulu unun 47. yılında yap-
maktadır. Yurdun dört bir yanındaki
barajlarda, santrallerde çalı an ener-
ji i çileri 47 yıl önce çıktıkları bu 
yolculu un her adımında karanlı ı
aydınlı a çevirmek için canla ba la
çalı mı , yolculuk boyunca kar ıla-
ılan nice badireler enerji i çisinin

kararlılı ı ile a ılmı tır.

Evet, TES-  zor günler ya amı -
tır. Kimi zaman askeri darbelerle 
yolu kesilmi , kimi zaman kayyum 
dönemleri ya amı , kimi zaman da 
yalan yanlı  yıpratma kampanyaları-
nın hedefi haline getirilmi tir. Ama 

de erli dinleyenler, yolculuk yapma-
dan kahraman olunmuyor. Bugün 
burada bulunan delegelerimizin her 
biri, TES- ’in daha yıllarca sürecek 
yolculu unun bugünkü kahramanla-
rıdır. Enerjisini temsil ettikleri üye-
den alan bu kahramanlarımızın yü-
re i, yarının daha aydınlık Türkiye’si 
için çarpmakta ve inanınız bu yolda 
üzerlerine dü en her görevi yapmak 
için her an hazır beklemektedir. Ya-
rının Türkiye’si için canla ba la ça-
lı an bu arkada larıma, yarının daha 
güçlü TES- ’i adına huzurlarınızda
te ekkürü bir borç biliyorum. Onla-
ra, bu günün küçükleri, yarının bü-
yükleri adına da te ekkür ediyorum. 
Çünkü onlar aidatlarıyla, yurdun 
dört bir yanında binlerce okulsuz 
ö rencinin okulu oldular. Mehmet-
çik Vakfı’na yaptıkları yardımla ehit
ailelerinin yarasına merhem olmaya 
çalı tılar. Onlara afetzedeler adına da 
te ekkür ediyorum.

Çünkü nerede bir afet var, TES-
’in yardım eli oraya uzanıyor. TES-
, Gazze’de sava  ma durlarının

gözya ını siliyor, Pakistan’da sel fela-
keti yaraları TES- ’in de katkılarıyla
sarılıyor.

Bunlar ve imdi sayamadı ımız
daha niceleri, TES-  üyelerinin du-
yarlılı ı, sa duyusu ve cömertli i sa-
yesinde gerçekle iyor.”

Tes-  Sendikası 9. Ola an Genel Kurulu sonucunda, yeni Yönetim 
Kurulu u ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Mustafa Kumlu

Genel Ba kan Yardımcısı : Hasan Tahsin Zengin

Genel Sekreter : Mustafa ahin

Genel Mali Sekreter : Sedat Çokol

Genel Ara tırma ve
Mevzuat Sekreteri : Mehmet Solak

Genel Te kilatlandırma Sekreteri : smail Bingöl

Genel E itim Sekreteri : Feridun Yükselir



TÜRK-  Genel E itim Sek-
reterli i tarafından 2010 
yılı kapsamında düzenlenen 

“TÜRK-  Bölge ube Yöneticileri 
E itim Seminerleri”nin ikincisi 3-4 
Kasım 2010 günlerinde zmir Bölge 
Merkez ube yöneticilerinin katılı-
mıyla Didim’de yapıldı. Toplantıya
TÜRK-  Genel Mali Sekreteri Ergün 
Atalay, Genel E itim Sekreteri sa
Gök, zmir Bölge Temsilcisi Mustafa 
Kundakçı, Türkiye çi Sendikala-
rı Konfederasyonu’na ba lı sendika 
ubelerinin yöneticileri katıldı.

Seminerin açılı  konu masını
yapan Genel Mali Sekreter Ergün 
Atalay, ‘TÜRK- , Türkiye’de siyasi 
partilerden bile daha örgütlüdür. 58 
yıldır vardır ve var olmaya devam 
edecektir’ dedi. Atalay, konu ma-
sında, yılsonuna kadar 81 ildeki 517 
ube ba kanıyla bir araya gelmeyi 

hedeflediklerini, bugüne kadar üç 
bölge toplantısının yapıldı ını, kalan 
dönemde de Hatay, Afyonkarahisar 
ve Yalova’da ube yöneticilerine yö-
nelik toplantılar düzenleyeceklerini 
kaydetti.

Antalya’da 11-12 Ekimde çalı -
ma ili kileri kongresi yaptıklarını ve 
bu kongreye Türkiye’deki üniversi-
telerin tamamından ö retim görev-
lilerinin geldi ini ifade eden Atalay, 
ayrıca kongreye Çalı ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ba -
ta olmak üzere, bakanlık müste ar-
ları, sendikaların genel ba kanları
ve TÜRK- ’te bugüne kadar görev 
yapmı  tüm yöneticilerin katıldı ını
söyledi.

Atalay, çalı ma hayatının önün-
deki en önemli sorun olarak, 2821 
Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 
Sayılı Toplu  Sözle mesi Grev ve 

Lokavt Kanunu’nu gördüklerini dile 
getirerek, öyle konu tu: “TÜRK-
ülkedeki siyasi partilerden bile daha 
örgütlüdür. 58 yıldır vardır, var ol-
maya da devam edecektir. Konfede-
rasyonumuz ve sendikalardaki arka-
da larımızın siyasi dü ünceleri ne 
olursa olsun, haklı olunan dü ünce-
lerde bir olmalıyız. Örne in, TEKEL 
i çisi arkada larımızın mücadelesi 
iyi bir mücadele oldu. Bizler de da-
ima yanlarındaydık. n allah müca-
delelerinin kar ılı ını alırlar.”

Toplantıda bir konu ma yapan 
zmir Bölge Temsilcisi Mustafa Kun-

dakçı, Türkiye’de çalı anların devasa 
sorunları oldu unu belirterek, “Biz 
üyelerimiz ve temsilcilerimizle be-
raber yeni zararlara u ramamak için 
hassasiyetle uyum yasalarını takip 
edece iz. Bir di er sorun i , a , gele-
cek ve demokrasi mücadelesidir. Biz 
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Bölge ube Yöneticileri E itim

Seminerleri Devam Ediyor

Didim’de yapılan ve zmir Bölgesi ube Ba kanlarının katıldı ı toplantı.
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TÜRK- zmir Temsilcili i olarak 
Konfederasyonumuzun talimatları
do rultusunda çalı malarımızı has-
sasiyetle sürdürece iz,” dedi. Bölge 
temsilcili i olarak düzenleyecekleri 
bir toplantı ile 2010 yılının de er-
lendirmesini yapacaklarını ve Kon-
federasyonun talimatlarına uygun 
olarak i , a , gelecek ve demokrasi 
mücadelesini sürdüreceklerini kay-
detti.

Seminerin kapanı  konu ması-
nı yapan Genel E itim Semineri sa
Gök, dünyada büyük de i im ve 
dönü ümün ya andı ını, her alanda 
sıkıntıların arttı ı bir dönemden ge-
çilmekte oldu unu belirtti. 1980’ler-
de ba layan, “özgürlük ve zenginlik” 
sloganıyla tüm ülkeleri etkileyen 
küreselle me olgusu, insanlara kur-
tulu un anahtarı, refahın yolu gibi 
sunuldu unu ancak küreselle meyle
kurulan yeni dünya düzeni insanlara 
ve ülkelere yoksulluk ve sava  getir-
di ini söyledi. IMF, Dünya Bankası
gibi kurulu ların uyguladıkları po-
litikalar sonucunda en zengin ve en 
yoksul ülkeler arasındaki gelir farkı-
nın 30’dan 60 kata çıktı ını açıkla-
yan Gök sözlerine öyle devam etti:

“Ülkemizin nüfusu 71 milyon, 
15 ya ın üstündeki insan sayımız ise 
52 milyon. stihdam edilebilen nü-
fusumuz ise sadece 22 milyondur. 
Geriye kalan 30 milyonu i gücüne
dahil olmayanlar ile i sizler olu -
turmaktadır. Resmi verilere göre, 
ülkemizde 3 milyon i siz var. Genç 
nüfustaki i sizlik oranı yüzde 25. 

sizlik ve gelir da ılımı bozuklu u
açısından OECD ülkeleri arasında
ikinci sıradayız. Son dönemde eko-
nomi sürekli büyüdü, ancak ne ya-
zık ki istihdam yaratılamadı.

TÜRK- ’in yaptı ı ara tırma-
ya göre, ülkemizde açlık sınırı 816 
lira, yoksulluk sınırı 2.658 lira, as-
gari ücret ise 599 liradır. Yoksulluk 

sınırının üstünde bir gelire sahip 
olan ailelerin oranı sadece yüzde 
20’dir. Türkiye refah bakımından
2007 yılında 104 ülke arasında 45. 
sırada iken, 2009 yılında 69. sıraya
dü mü tür. Türkiye’de ve dünyada 
ba ta emek sömürüsü olmak üzere, 
her alanda bir sömürü düzeni ya an-
maktadır.

1980’li yıllardan günümüze kü-
reselle me sürecinde, uluslararası öl-
çekte ekonomik ili kiler, bunun yanı
sıra teknolojideki geli meler sonu-
cunda yaratılan yeni endüstriyel ili -
kiler düzeni, hiç ku kusuz çalı ma
hayatını ve sendikaları da farklı bo-
yutlarıyla etkilemektedir. Bu süreçte 
meydana gelen de i iklikler; istihda-
mın sanayiden hizmet sektörüne yö-
nelmesi, esnek üretim biçimlerinin 
yaygınla ması, emek piyasası ve ça-
lı ma ko ullarının i çiler, çalı anlar
ve sendikalar aleyhine düzenlenmesi 
eklinde sıralanabilmektedir.

Küreselle me ve yeni dünya düze-
nine ba lı olarak, Türkiye’de yaygın
özelle tirme uygulamalarıyla sosyal 
devlet anlayı ının terk edilerek dev-

letin kamusal alandan çekilmekte 
oldu u, sosyal güvenlik ve çalı ma
haklarının daraltıldı ı, ta eronla -
manın yaygınla tı ı, endüstriyel 
ili kilerin ve çalı ma hayatının i ve-
renler lehine esnekle tirildi i, eko-
nomik krizlerin sıkla tı ı, ekonomik 
krizlerin faturasının çalı anlara çıka-
rıldı ı, ücretlerin dü ürüldü ü, i ten
çıkarmaların yo unla tı ı, yoksul ve 
i siz sayısının arttı ı, sendikalı üye 
sayısının azaldı ı, örgütlenme önün-
deki engellerin sürdü ü olumsuz bir 
tablo ortaya çıkmaktadır.

Sendikal haklar geli tirilmeden,
özgürlüklerden söz edilemez. Sen-
dikaların üye kaydetmeleri, toplu 
i  sözle me yapmaları konusunda 
de i ik süreçler ve zorluklar bulun-
maktadır. 4857 sayılı  Kanunu ile 
birlikte çalı ma ko ullarında yapılan
de i iklikler örgütlenme özgürlü ü-
nü olumsuz yönde etkilemi , esnek 
çalı manın yasal statüye kavu turul-
ması sunucunda ta eron çalı tırma
yaygınlık kazanmı tır.

Sendikaya üye olma i ten çıkarıl-
ma ile sonuçlandırılması kar ısında

Ergün Atalay
TÜRK-  Genel Mali Sekreteri



23hangi demokratikle meden ve öz-
gürlükten söz edebiliriz. Demokra-
tik sitemin en temel kurumu olan 
sendikalar korunmadı ı ve çalı an-
lara güvenceler sa lanmadı ı sürece, 
ekonomik ve sosyal haklar tehlike-
dedir.

Endüstri ili kileri sistemi, toplu-
mun barı  sigortası gibi görülmelidir. 
Sosyal kesimler olarak tartı aca ız.
Kanun de i iklikleri sürecinde ortak 
çaba gösterece iz. TÜRK- , geçmi -
ten günümüze kadar bu sorumlulu-
u gösterdi. Ekonomik olarak zayıf

durumda olanların korunması ilkesi 
çi nenmektedir. TÜRK- , bu yakla-
ıma itiraz etmektedir. 

Sosyal güvenlik alanında yapılan
de i iklikler, çalı anlar ve emekliler 
açısından kayıplar öngörmektedir. 
Do rudur. Sosyal güvenlik alanın-
daki sorunlarımızı çözmemiz gere-
kiyor. Buna itiraz etmiyoruz. Sa lıklı
de erlendirmeler yapılmadan 5510 
sayıl Sosyal Sigortalar ve Genel Sa -
lık Sigortası Kanunu’nda hak kayıp-
ları öngören de i ikliklere gidilme-

sine kar ı çıkmaktayız. Aylı a hak 
kazanma ko ulları a ırla tırılmı ,
aylık ba lama oranlarında ve prim 
kazançlarının güncelle tirilmesinde
küçülmelere gidilmi tir.

Genel sa lık sigortası kurgula-
nırken, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu döneminde çalı mayan ve 
evli olmayan kız çocuklarını koru-
yan hükümlerinin 1 Ekim 2008 son-
rasında hak kazanacak olanlara uy-
gulanmaması sosyal devlet açısından
temel bir eksikliktir. E itlik ilkesine 
de aykırı olan 5510 sayılı Kanunun 
geçici 12. maddesi de i tirilmeli ve 
kız çocuklarının anne ve babaları
üzerinden almakta oldukları sa lık
yardımları korunmalıdır.

Vergi adaletsizli i, toplumun et-
kilendi i temel haklardan en önem-
lisidir. Dolaylı vergilerin yaygınla -
tırılması, gelir vergisi oranlarının
yüksek tespit edilmesi gelir da ılı-
mını da bozmaktadır. Kayıtdı ı is-
tihdam, çalı anların sosyal güvenlik-
lerini engellemektedir. stihdamın
yarısına yakın bir kısmının kayıtdı ı

çalı tırılması gerçe i kar ısında yeni 
çözüm yolları bulmalıyız. Bu konu-
da herkesi sorumlu olmaya davet 
ediyorum.

Yeni endüstriyel ili kiler düze-
ni, küresel geli melerin aktif bir bi-
çimde izlenmesini, yeni endüstriyel 
ili kiler düzeninin çalı ma hayatına
yaptı ı etkilerin incelenmesi sonu-
cunda sendikaların yeniden yapılan-
masını, bu çerçevede sendikal e itim
ve sendikal örgütlenme faaliyetleri-
nin sorgulanmasını, ihtiyaç duyulan 
yeni perspektiflerin belirlenmesini 
ve e itim ve örgütlenme çalı maları-
nın ülke ölçe inde yaygınla tırılma-
sını gerektirmektedir.

TÜRK-  bu yakla ımdan ha-
reketle bir dizi toplantı gerçekle -
tirmi , yeni endüstriyel ili kiler
düzeninin çalı ma hayatına ve sen-
dikalara etkilerini, günümüz sen-
dikal yapıları tanımlayan ölçütleri, 
e itim ve örgütlenme önündeki en-
gelleri ve sorunları tartı mı , sendi-
kal e itim ve örgütlenme faaliyetle-
rinin önemi üzerinde durmu tur. Bu 

Hatay’da yapılan toplantıya Adana Bölgesi ube Ba kanları katıldı.



24

tespit, Konfederasyonumuzun 20. 
Ola an Genel Kurul çalı malarına
yansımı , E itim ve Te kilatlandır-
ma Komisyonu’nun aldı ı kararlar-
da somut bir ekilde ifadesini bul-
mu tur.

Bu yakla ım ve görü  çerçeve-
sinde, sendikal e itimin içeri ini,
sendikaların ilgi alanına giren ve 
toplum hayatını, çalı ma hayatını
yakından ilgilendiren geni  bir konu 
yelpazesi olu turmaktadır. Önü-
müzdeki çalı ma dönemi, TÜRK-
e itim ve örgütlenme çalı malarının
temel stratejisinin ortaya çıkarılaca-
ı ve bunun uygulanaca ı bir dönem 

olarak önem ta ımaktadır. Bu ne-
denle, i çi-sendika-konfederasyon
ili kilerini de güçlendirecek bir bi-
çimde örgütlü toplumun kazanım-
larının korunmasına, hakların ve 
özgürlüklerin geli tirilmesine yo un
çaba gösterilmeliyiz.”

Didim seminerinin ardından
Adana Bölge ube Yöneticilerinin 
katılımıyla Antakya’da, Kayseri ve 
Erzurum Bölge ve ube Yöneticile-

rinin katılımıyla Samsun’da, Bursa 
Bölge ve ube Yöneticilerinin katılı-
mıyla Yalova’da ve 8-9 Aralık 2010 
günlerinde Konya Bölge ve ube
Yöneticilerinin katılımıyla Afyon’da 
seminer düzenlendi. 

Afyon’da yapılan seminere katı-
lan Genel Mali Sekreter Ergün Ata-
lay yaptı ı konu mada var olan asga-
ri ücretin Türkiye’ye yakı madı ını
söyledi. Asgari ücrette TÜRK- ’in
talebinin asgari ücretin vergi dı ı bı-
rakılması oldu unu belirten Atalay, 
“ verenden de bu yük alınsın, vergi 
dı ına bırakılsın. Vergi dı ı bırakıl-
dı ı zaman asgari ücret rakamı a a-
ı yukarı 200 TL daha üste çıkıyor.

Yani 850 TL civarında oluyor” dedi.

Mevcut asgari ücretin Ba bakan
Erdo an’ın söylemlerine uymadı ını
dile getiren Atalay, “Biz bununla il-
gili 7 sene evvel bir kere ‘evet’ dedik. 
O zaman komisyon ba kanı bendim 
ve i çi adına yüzde 34 civarında bir 
zam aldık. O zamandan sonra asgari 
ücretle ilgili sıkıntımız, problemimiz 
devam ediyor. Bizim net istedi imiz

vergi dı ı bırakılması. Bu vergi dı ı
bırakıldı ı zaman biz bu i in büyük 
bir bölümünü halletmi  oluruz” diye 
konu tu.

13 Aralık’ta toplantının yapıla-
ca ını hatırlatan Atalay, “Bizim arzu 
etti imiz do rultuda olursa TÜRK-

 adına ‘evet’ deriz. Bu vergi konu-
sunun dı ında ücret artı ı olmazsa 
masadan kalkarız veya ‘hayır’ deriz. 
Bizim yapaca ımız o. Çünkü biz ko-
misyonun üçte biriyiz. Yani hükü-
met ile i veren anla tı ı zaman biz 
meselenin dı ında kalıyoruz” dedi.

Atalay, yakla ık 73 milyon nüfu-
sa sahip Türkiye’de 800 bin ki inin
sendikalı oldu unu, 1980 öncesinde 
ise 40 milyon ülke nüfusuna kar ılık
2,5 milyon kayıtlı sendika üyesinin 
bulundu unu belirterek, “Bu iki ra-
kam i  hayatının durumunu ortaya 
koyuyor” dedi. Ta eronla manın
Türkiye için ciddi bir tehlike oldu u-
nu ifade eden Atalay, “Buradan hü-
kümet ile iki ana muhalefet partisine 
ça rıda bulunuyorum. Türkiye’deki 
belediyelerin büyük ço unlu u on-

Samsun’daki seminere Kayseri ve Erzurum Bölgesi ube Yöneticileri katıldı.



25larda. Belediyelerde 700 bin ta eron
i çi var. lk önce muhalefete ait be-
lediyeler bunları kadroya alsın. Hü-
kümet de onların arkasından gelir” 
diye konu tu.

Ba ta Türkiye olmak üzere, IMF 
hedeflerine ula mak için çabalayan 
ülkelerde en fazla zarar gören kesi-
min çalı anlar ve çiftçiler oldu una
i aret eden Atalay, dar ve sabit ge-
lirlilerin ya am ve çalı ma ko ulları
kötüle irken tarımın neredeyse yok 
edildi ini kaydetti.

Ücret artı larının enflasyon ar-
tı ından dü ük tutuldu unu, çiftçi-
ye devlet deste inin kaldırıldı ını,
emeklilik ya ının yükseltildi ini,
vergilerin artırıldı ını, ek vergiler 
getirildi ini, kamu sektöründe istih-
dam olanaklarının azaltıldı ını an-
latan Atalay, özelle tirmelerin karlı
kamu i letmelerinin de erinden
dü ük fiyatlarla satılması biçiminde 
uygulandı ını, sendikasızla tırma ve 
i ten çıkarmaların sürecin bir par-
çası haline getirildi ini de sözlerine 
ekledi.

Art arda ölümlerin ya andı ı
Tuzla Tersaneleri için kitapçık ha-
linde rapor hazırladıklarını kayde-
den Atalay, “ lk zamanlardaki gibi 
de iliz. Orada 110’a yakın insanımız
rahmetli oldu. Örgütlenme açısından
iyi de iliz, ama i çi sa lı ı açısından
daha iyi konumdayız. Bunun en 
önemli sebebi oradakilerin örgütsüz 
olması. Örgütsüz olan yerlerde i  ka-
zası daha fazla oluyor. Örgütlü olan 
yerlerde i yerinin ısınmasından kul-
lanılan malzemeye kadar komisyon-
lar var. Tuzla ile ilgili yapılanlar u
ana kadar yeterli de il. Örgütlenme 
oldu u zaman ortaya çıkan sonuçlar 
daha farklı olacaktır. Biz bu ülkede 
TÜRK-  olarak sigorta olduk, hal-
kın sözcüsü olduk. Ama siyasiler 
bizim gördüklerimizi göremediler, 
siyasiler örgütü toplum istemiyor. 
Örgütlü bir toplumdan ürkmemek 
lazım” eklinde konu tu.

Seminerde bir konu ma yapan 
Genel E itim Sekreter sa Gök, 
“Türkiye’den pancardan eker elde 
edilmemesi için baskı olu tu unu

gördük. eker rejimi ve 6 ülke tes-
pitinde ahıslara ilave yapılmadı ını
gördük. eker fabrikaları yapılan-
ması için çok iyi bir analiz sistemi 
gerekmektedir. Türkiye’de eker
fabrikaları sosyal amaçlı fabrikalar 
ve üretim amaçlı fabrikalar. Do u
fabrikalarımızın sosyal amaçlı fab-
rikalar oldu unu görüyoruz. Ülke 
kayıplarının mutlaka hesap edilmesi 
gerekiyor. Sabitlenmi  bir Avrupa 
Birli i ülkesi içinde yer almamamı-
zın mümkün olmadı ını görüyo-
rum. Hem siyaseten hem hukuken 
kazanılmı  bazı programların özel-
le tirme adından çıkartılarak olu tu-
rulması gerekti ini dü ünüyorum”
ifadesine yer verdi.

Bölge ube Yöneticileri e itim
seminerleri 22-23 Aralık 2010 ta-
rihlerinde Samsun’da yapılan Sam-
sun-Ankara Bölge ube Yöneticileri 
e itimleri ile devam etti. Bu çerçe-
vede son e itim, 12-13 Ocak 2011 
tarihlerinde Mersin’de yapılacak Di-
yarbakır ube Yöneticilerine yönelik 
seminer ile son bulacak. 

Bursa ve Eski ehir Bölgesi Yöneticileri ile TÜRK-  Yönetim Kurulu Üyeleri Yalova’da bir araya geldi.



26 TÜRK- ube Yöneticileri e i-
tim seminerlerinde u konular i len-
di: Prof. Dr. Vedat Bilgin “Yeni En-
düstriyel ili kiler Düzeni”, TÜRK-
Sosyal Güvenlik Danı manı Celal To-
zan “Sosyal Güvenlik Uygulamaları
ve Çalı anlara Yansıyan Sorunlar”, 

TÜRK-  Ara tırma Müdür Yardım-
cısı Enis Ba dadio lu “Ekonomik ve 
Sosyal Geli meler”, TÜRK-  Kadın

çiler Bürosu Uzmanı Hülya Uzuner 
“Çalı ma Hayatında Kadınlar: So-
runlar ve Çözüm Yolları”, TÜRK-
E itim Uzmanı Özcan Karabulut “

Sa lı ı ve Güvenli inde Yeni Risk-
ler, Yeni htiyaçlar”, TÜRK-  Ara -
tırma Müdür Yardımcısı Namık Tan 
“Çalı ma Hayatını Etkileyen Sosyal 
De i iklikler”, Doç. Dr. Aydın Ba -
bu  “Ödünç çilik ve Alt veren
li kilerinden Do an Sorunlar.”

Afyon seminerine katılan Konya Bölgesi Yöneticileri toplu halde.

Samsun ve Ankara Bölgesi ube Yöneticileri Samsun TÜRK-  E itim Merkezinde toplandı.



2010 yılında Türkiye çi
Sendikaları Konfederasyo-
nu (TÜRK- ) ve Çalı ma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlı ı E itim ve 
Ara tırma Merkezi (ÇASGEM) i bir-
li i ile gerçekle tirilen “Türkiye’de 

 Sa lı ı ve Güvenli i Bilincinin 
Artırılması Projesi” kapsamında on 
bir ilde düzenlenen seminerler, 22 
Kasım’da Çorum’da ba ladı. 30 Ara-
lık tarihinde zmir ilinde yapılan
seminer ile son bulan projenin ba -
langıç ehri Çorum’u Antalya, Bursa, 
Kırklareli (Lüleburgaz), Konya, Ela-
zı , Erzurum, Kars, Kayseri, Adana 
ve zmir’de yapılan seminerler takip 
etti.

Çorum seminerine katılan TÜRK-
 Genel E itim Sekreteri sa Gök, 

katılımcılara hitaben bir konu ma
yaptı. Gök, Avrupa Birli i’nde toplu-
luk düzeyinde geli tirilen ve yüksek 
bir koruma düzeyi içeren standart-

lardan birinin de i  sa lı ı ve güven-
li iyle ilgili oldu unu, Uluslararası
Çalı ma Örgütü, Dünya Sa lık Ör-
gütü ve Avrupa Birli i belgelerinde 
çalı ana de er verilmesinin, çalı ma
hayatının çalı ma çevresiyle birlikte 
insancıl hale getirilmesinin, ya am
kalitesinin yükseltilmesinin temel 
amaçlar arasında oldu unu söyledi.

Gök, sözlerine öyle devam etti: 
“Bununla birlikte i  sa lı ı ve gü-
venli i bir bilim dalı olarak, üretim 
süreçlerini, üretim yöntemlerini, 
verimlili i, ergonomiyi vb. alanla-
rı ilgilendiren boyutlarıyla çalı ma
hayatının en temel konularından
biridir. Çevre, i  sa lı ı ve güvenli i
konularına gereken önem verilme-
di inde, bu alandaki sorunlar ken-
dini i  kazaları, meslek hastalıkları,
ölümler, yaralanmalar, çevre kirlili-
i, hastalıklar, üretim kaybı eklinde

göstermektedir.

2008 yılı SGK istatistiklerine 
göre, 72.963 i  kazası, 539 meslek 
hastalı ı olgusu meydana gelmi ,
bunların 866’sı ölümle sonuçlan-
mı tır. Ülkemizde SGK tarafından
tutulan istatistikler sadece sigortalı
i çilerle sınırlıdır. SGK verilerinin 
sadece sigortalıları kapsadı ı, sigor-
talıların sayısının da yakla ık 9 mil-
yon ki i oldu u, buna kar ılık top-
lam istihdamın yakla ık 22.5 milyon 
ki i oldu u dü ünülürse, gerçekte i
kazaları ve buna ba lı olarak ölümle-
rin, meslek hastalıklarının çok daha 
fazla oldu u anla ılmaktadır.

Öte yandan, Türkiye statistik
Kurumu tarafından ilk defa yapılan,
2007 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran dö-
nemini alan “  Kazaları ve e Ba lı
Sa lık Problemleri” konulu ara tır-
maya göre, her 100 çalı andan 2.9’u 
son bir yılda i  kazası geçirmi tir.
Raporun en önemli iki noktası, i  ka-
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TÜRK- /ÇASGEM Ortak Seminerleri Yapıldı

Gök: “ILO’nun hazırladı ı Güvenlik Kültürü Raporu’na 
göre, meslek hastalıklarının tümü, i  kazalarının
yüzde 98’i önlenebilir kazalardır.”
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zası geçirenlerin yüzde 56.6’sının on 
ki iden az çalı an i yerlerinde mey-
dana gelmesi ve i  kazası geçirenle-
rin yüzde 40.4’ünün geçirmi  oldu u
kaza nedeniyle i inden uzakla mı
olmasıdır. Raporun çarpıcı nokta-
larından biri de, her 100 çalı andan
3.7’si çalı tı ı i le ba lantılı olarak 
meslek hastalı ına yakalanmasıdır.

ILO’nun hazırladı ı “Güvenlik 
Kültürü Raporu”na göre, meslek 
hastalıklarının tümü, i  kazalarının
yüzde 98’i önlenebilir kazalardır.
Nitekim, son yirmi yılda i  kazala-
rında Japonya ve sveç’te yüzde 20, 
Finlandiya’da ise yüzde 62 oranında
bir dü ü  olmu tur. Bunun nedeni 
daha az i çinin tehlikeli i lerde çalı -
ması ve i yerlerinin daha güvenli hale 
getirilmesi olarak açıklanmaktadır.

Anılan ülkelerin tersine 
Türkiye’de meydana gelen i  kaza-
larında ve ölümlerde artı  söz konu-
sudur. Günümüzde özelle tirme, ta-
eronla tırma, sendikasızla tırma ve 

esnek çalı ma biçimleri Türkiye’de 
sa lıksız ve güvenliksiz bir çalı ma
hayatını i çilerimize dayatmaktadır.
Türkiye’de kayıt dı ı ekonominin 
var oldu u bir yapıda, sosyal gü-
venlik haklarına uyulmamakta, var 
olan haklar geriletmeye çalı ılmakta,
sigortasız, kaçak i çi çalı tırma her 
geçen gün yaygınla maktadır.”

sa Gök, TÜRK- ’in i  sa lı ı ve 
güvenli iyle ilgili görü  ve talepleri-
ni u ekilde sıraladı:

 – Ulusal mevzuat bir bütün ola-
rak tarım, in aat, maden, de-
nizcilik vb. tüm sektörleri ve 
çalı anları içine alarak, ILO 
sözle meleri, AB direktifleri, 
uluslararası standart, norm ve 
ilkeler yönünde düzenlenme-
lidir.

 –  Sa lı ı ve  Güvenli i Ka-
nunu sosyal tarafların da ta-
leplerini dikkate alınarak en 

kısa zamanda çıkarılmalı ve 
Kanun ilgili tüzük ve yeterli 
sayıda yönetmelikle destek-
lenmelidir.

 – Ulusal  Sa lı ı ve Güvenli-
i Konsey’inde kabul edilen 

2009-2013 Eylem Planı’ndaki
hedeflere ula ılmalıdır. Bu he-
deflere ula ılmasında küresel 
kriz, ekonomik kriz ya da i çi
maliyetleri bahane edilmeme-
lidir.

 –  sa lı ı ve güvenli i hizmet-
leri esnekle tirilmemeli, piya-
sanın insafına terk edilmeme-
lidir.

 – verenler i  sa lı ı ve güvenli-
i ile ilgili alacakları tedbirleri 

ek bir maliyet olarak görme-
meli, tam tersine tedbirleri, i
kazaları ve meslek hastalıkları-
nı azaltan, dolayısıyla maliyeti 
azaltan, verimlili i ve üretim 
artı ını sa layan uygulamalar 
olarak dü ünmelidir.

Proje; gerek çalı ma ya amında
gerekse de günlük ya amda kar ıla-
ılan tehlike ve riskler kar ısında ka-

tılımcıların bilinç ve farkındalı ının
artırılması, tehlikeler ve riskler kar-
ısında gerekli güvenlik önlemleri ve 

uygulamalarının hayata geçirilmesi 
ve bu yolla toplumun güvenli ya a-
mayı bir “ya am biçimi” haline getir-
mesi amacıyla ülkemizde i  kazası ve 
meslek hastalıklarının yo un olarak 
ya andı ı illerde, çalı anların i  sa -
lı ı ve güvenli i konusunda bilinç 
düzeyini artırmayı hedeflemekteydi.

Seminerlerde, ÇASGEM’den 
ara tırmacı Dr. Bülent Piyal ve Ha-
cettepe Üniversitesinden Doç. Dr. 
Ali Naci Yıldız “Temel  Sa lı ı ve 
Güvenli i” ve TÜRK- ’den Özcan 
Karabulut “TÜRK- ’in  Sa lı ı ve 
Güvenli ine Yakla ımı ve Çalı mala-
rı” konularında e itimler verdiler.

Konya semineri.

Adana semineri.

Konya seminerinde konu macılar.

ÇASGEM Temsilcisi Ziya Mert.

Doç. Dr. Ali Naci Yıldız.



Türkiye veren Sendikala-
rı Konfederasyonu’nun 24. 
Genel Kurulu 11-12 Aralık

2010 günlerinde Ankara’da toplan-
dı. Çok sayıda bakanın, siyasetçinin 
ve sendikacının katıldı ı Genel Ku-
rulda TÜRK-  Genel Ba kanı Mus-
tafa Kumlu da katılarak bir konu ma
yaptı. Kumlu konu masında u gö-
rü lere yer verdi:

“Genel Kurullar, esasen dünya-
daki de i im ve geli imlerin izlene-
rek sorunların tartı ıldı ı, toplumun 
talep ve beklentilerini kar ılayacak
politikaların ve çözüm yollarının
belirlendi i bir ara durak özelli ini
ta ımaktadır.

Sivil toplum örgütleri olarak, de-
mokratik ve ça da  ülke olma yolun-
da var olan engellerin nasıl a ılaca ı
konusundaki temel politikalarımızı,
genel kurullarımızda belirliyoruz. 
Bu taleplerimizi her platformda dile 
getirerek, ülkemizin geli mesine
katkı sa lamaya çalı ıyoruz.

Demokrasinin temeli örgütlü 
toplumdur. Türkiye’de öncelikle 
demokratikle me sürecinin çalı ma
hayatı mevzuatını da kapsayacak e-
kilde hızlandırılması gerekmektedir. 
Ço ulcu, özgürlükçü ve katılımcı
demokrasi, tüm kurum ve kuralla-
rıyla hayata geçirilmelidir. Haklı,
adil ve me ru bir yönetim ancak ve 
ancak demokratik bir rejimde müm-
kündür.

Türkiye’de sosyal devlet anlayı-
ını zedeleyecek, ortadan kaldıracak

uygulamalar sosyal ya amımızda
onarılması güç sıkıntılara yol aç-
maktadır.

Gelir da ılımı adaletsizli i, i siz-
lik ve yoksulluk konusunda ülkemiz-
de büyük sıkıntılar bulunmaktadır.
Adaletsizli in oldu u bir ekonomik 
ve sosyal yapıda toplumsal barı ın
ve i  barı ının sa lanmasında sıkın-
tılar olması kaçınılmazdır.

Türkiye kendi önceliklerine ve 
tercihlerine dayalı bir büyüme po-
litikası izlemek zorundadır. Sürdü-
rülebilir ekonomik büyüme refah 
artı ının ve sosyal kalkınmanın
güvencesidir. Ekonomide sa lanan 
büyüme, di er bir ifadeyle milli ge-
lir artı ı, daha fazla insana üretken 
istihdam sa ladı ı ölçüde anlam 
kazanmaktadır. sizlik, bir ülke-
de sadece üretim ve gelir kaybına 
neden olmamakta, aynı zamanda 
sosyal problemler, sosyal dı lanma 
ve yoksullu u da beraberinde getir-
mektedir.

sizli in azaltılmasında en etkili 
çözüm ekonominin büyümesi, yeni 
yatırımların yapılması, i  alanlarının
açılmasıdır.

Yatırım ortamının iyile tirilmesi,
e itim düzeyinin artırılması, mesle-
ki e itime önem verilmesi, istihdam 
üzerindeki kesintilerin asgariye in-
dirilmesi, kayıt dı ının kayıt altına
alınması ve ‘örgütlü toplum olmak’ 
anlayı ının geli tirilmesi gerekmek-
tedir.

Ekonominin yeniden büyüme 
sürecinde çalı anlardan fedakarlık
beklenmesi do ru, anla ılır ve ka-
bul edilebilir bir yakla ım de ildir.
Türkiye’nin rekabet artlarını gü-
vencesiz çalı ma biçimleri uygu-

layarak, dü ük ücret politikasıyla
sa lama anlayı ından uzak durması
gerekmektedir. Ta eron i çilik, ki-
ralık i çilik, esnek çalı ma biçimle-
rinin yaygınla tırılması, ça a uygun 
yakla ımlar de ildir.

Çalı ma hayatının nihai hedefi 
sürekli ve kalıcı bir barı tır. Sosyal 
devlet anlayı ı temelinde ekillenen
politikalarla alınacak mesafeler, 
i  barı ının yanı sıra, beraberinde 
toplumsal barı ın sa lanmasına da 
hizmet edecektir. Bunun sa lanması
için tüm kesimler çaba göstermeli ve 
mücadele etmelidir.

çi kesimi olarak, Türkiye’nin 
sadece tüketen de il, üreten ve tüm 
dünyaya kendi ürettiklerini satan 
bir ülke olmasını istiyoruz. Ancak 
üreten i çilerin ça da  sendikal hak 
ve özgürlüklerden yararlanan, insan 
onuruna yara ır bir ekilde, demok-
ratik toplum içinde hayatlarını sür-
dürmelerini istiyoruz.”

T SK Yönetim Kurulu Ba kanı
Tu rul Kudatgobilik de yaptı ı ko-
nu mada, istihdam verileri incelen-
di inde, artı ta kadın istihdamının,
ücretsiz aile i çili inin ve kayıtdı ı
istihdamın öne çıktı ını; istihdam 
artı ının önemli bir bölümünün “sa-
nal” oldu unu belirterek, örne in
2010 A ustos döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre kadın is-
tihdamı artı ının yüzde 61’inin ka-
yıtdı ı oldu una i aret etti.

Genel Kurul sonunda yapılan
seçimlerde, T SK Yönetim Kurulu 
ba kanlı ına yeniden Tu rul Kutad-
gobilik seçildi.
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Kumlu: “Ta eron i çilik, kiralık i çilik, esnek 
çalı ma biçimlerinin yaygınla tırılması,
ça a uygun yakla ımlar de ildir.”

T SK Genel Kurulu Yapıldı



tazminatının fona devri ve sizlik
Sigortası Fonu ile ilgili düzenlemele-
ri içinde barındıran Ulusal stihdam
Stratejisi emekçileri daha da örgüt-
süzle tirmeyi hedeflemektedir.

Bu düzenlemeler, emekçileri ai-
leleri ile açlı a ve yok¬sullu a terk 
eden, kölece alınıp satılabilen bir 
emek piyasası, bir çalı ma hayatı ya-
ratmak isteyen düzenlemelerdir.

Bu düzenlemeler; emekçilere 
‘i inizi korumak istiyorsanız, kıdem
tazminatından, düzenli bir i ten,
sendikadan, kısacası insanı insan 
yapan tüm de erlerden vazgeçip, 

köleli e razı olun’ diyen düzenleme-
lerdir. Kıdem tazminatı, i çi sınıfının
uzun mücadeleler sonucu elde etti i
vazgeçilemez bir haktır. Hiç kimse 
bu haktan fedakârlık yapmamamızı
beklemesin.

Kıdem tazminatımızı ortadan kal-
dırmaya yönelik her türlü giri im 
Konfederasyonumuz TÜRK- ’in aldı-
ı karar gere i, genel grev sebebidir.

sizlik sigortası fonu, i siz ka-
lan i çilerindir ve ba ka amaçla asla 
kullanılamaz. sizlik sigortası fonu, 
fonun gerçek sahipleri tarafından
yönetmelidir.
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Belediye-  Sendikası 9. Ola an
Genel Kurulu 27-28 Kasım
2010 günlerinde Ankara’da 

yapıldı. Genel Kurulun Divan Ba -
kanlı ını, Tekgıda-  Sendikası Ge-
nel Ba kanı Mustafa Türkel, yar-
dımcılıklarını da Genel Maden-
Sendikası Genel Ba kanı Ramis Mus-
lu ve Basın-  Sendikası Genel Ba ka-
nı Yakup Akkaya yaptı.

Genel Kurulun açı  konu masını
yapan Belediye-  Sendikası Genel 
Ba kanı Nihat Yurdakul, ekonomik 
krizin yükünün bütünüyle emekçi-
lerin sırtına yüklendi ini belirterek 
unları söyledi:

“Bugün bu gerçek gün gibi or-
tadayken krizden en çok etkilenen 
emekçilere ilave haklar vermek ye-
rine hükümet, Ulusal stihdam Stra-
tejisi adı altında yeni bir düzenleme 
hazırlı ı içine girmi tir.

Bölgesel asgari ücret, özel istih-
dam bürolarına i çi kiralanması hak-
kı veren ça da  kölelik düzenlemesi, 
4857 Sayılı  Yasası’na yeni esnek-
lik maddelerinin eklenmesi, kıdem

Belediye-  Sendikası Ola an Genel Kurulu

Belediye-  Sendikası 9. Ola an Genel Kurulu sonucunda, yeni Yönetim 
Kurulu u ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Nihat Yurdakul
Genel Ba kan Yardımcısı : ükrü Erol
Genel Sekreter : Nihat Ayçiçek
Genel Mali Sekreter : Cahit Korkmaz
Genel Örgütlenme Sekreteri : Ali Çelenk
Genel T S Genel Sekreteri : Erdo an Kefeli
Genel E itim Sekreteri : Bayram Özkan

Yurdakul: “ çiler köle düzenine mahkum 
edilmek isteniyor.”



kan bir i çinin i ten atılmasını ön-
leyemeyen kanunlardaki bo lu un
mutlaka doldurulması gerekmekte-
dir. Bu haksız uygulamayı Avrupa 
nsan Hakları Mahkemesi’ne ta ı-

dık.

Bu siyasi iktidar döneminde 7 
meslekta ımız, Ba bakanı rahatsız
eden haberleri ve soruları nede-
niyle Ba bakanlık muhabirli inden
uzakla tırıldılar. Meslekta larımızın
Ba bakana özgürce soru sormaları
engellenmek istendi.

Türkiye i çi sınıfının bir parçası
olan basın emekçilerinin temsilcisi 
olarak Türkiye Gazeteciler Sendi-
kası, kuruldu u günden beri, siyasi 
iktidarlardan ba ımsız olarak, basın
ve ifade özgürlü ü için, basın emek-
çilerinin sendikal hak ve özgürlük-
leri için mücadele etmi tir.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’-
nın, bu geleneksel mücadeleci çizgi-
sini daha ileriye ta ıma kararlılı ın-
da olan sendikal kadrolarıyla yoluna 
devam edece ine inancım tamdır.”
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Türkiye Gazeteciler Sendi-
kası’nın 19. Ola an Genel 
Kurulu 25-26 Aralık 2010 

günlerinde stanbul’da toplandı.
Genel Kurulda Divan Ba kanlı ına
TÜRK-  1. Bölge Temsilcisi Faruk 
Büyükkucak seçildi.

TGS Genel Ba kanı Ercan Sadık
pekçi, Genel Kurulda yaptı ı açı

konu masında, unları söyledi:

“Bu siyasi iktidar döneminde, 
basın emekçileri, emekliliklerinde 
dikkate alınan yıpranma haklarını
yitirdiler. Bu hakkımız gasp edil-
di i zaman bu yanlı ın bir siyasi 
iktidarın ömrüyle sınırlı kalaca ını
söylemi tik; imdi siyasi iktidar çev-
relerinden seçim öncesinde gazete-
cilerin yıpranma hakkının iade edil-
mesi gerekti i yönünde yakla ımlar
gelmeye ba ladı.

Bu siyasi iktidar döneminde, 
yasal grev haklarını kullanan ATV-
Sabah i yerlerindeki 10 üyemiz yasa 
dı ı olarak i ten atıldılar. Greve çı-

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Kurulu Yapıldı

Genel Kurul sonunda, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın yeni Yönetim 
Kurulu u ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Ercan Sadık pekçi

Genel Ba kan Yardımcısı : Yıldırım Boran

Genel Sekreter : Muhittin Do an

Genel Mali Sekreter : Hüsnü Erdem

Genel Te k. Sekreteri : Mutlu Mete

Genel E itim Sekreteri : Alper Turgut

Yönetim Kurulu Üyesi : Nevit Tokdemir

Yönetim Kurulu Üyesi : Celal U urlu

pekçi: “Basın emekçilerinin sendikal hak ve 
özgürlükleri için mücadele edece iz.”
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Metin Bey, heykele olan ilginizi 
nasıl ke fettiniz?

Ben Sivrihisarlıyım. Sivrihisar, 
a a ı yukarı üç bin yıllık geçmi i
olan bir kasaba. Liseye kadar burada, 
yani üç bin yıllık Frigya medeniyeti-
nin kalıntıları üzerinde ya adım. Bu 
çocukluk süreci içinde eski eserler 
daima ilgimi çekti, özellikle kabart-
malar. Sivrihisar pek çok uygarlı a
yurt olmu , bunların ba ında Frig 
uygarlı ı var. Frigler Hattilerden ya 
da Hititlerden sonra Ankara’ya ilk 
yerle en halklardan ve uygarlıkları-
nı Orta Anadolu’da yaymı lar. Bun-
ların dini merkezlerinden bir tanesi 
Pessinus dedi imiz ( imdiki Ballı-
hisar Köyü), Sivrihisar’a çok yakın.
Çocuklu umda Frig Uygarlı ı ve 
eserleri ile çok iç içe oldum. Çünkü 
bundan 50 yıl kadar önce benim ço-

cuklu umda bu eserlerin de eri bi-
linmiyordu. Bu eserler her yerdeydi, 
sa da solda serpi tirilmi ti, kıymeti
bilinmiyordu. Hatta o kadar de ersiz
görülüyordu ki, in aatlarda belki kı-
rılıp ta  olarak, kireç olarak kullanı-
lıyordu. Yakınlarda yurtdı ı gezisin-
de Almanya Berlin’de Bergama’dan 
kaçırılan eserlerimizi gördüm. Tabii 
içimiz parçalandı ama iyi ki de git-
mi  diye dü ündük. Gitmeseydi bel-
ki ço u bugün kireç olarak yakılıp
eritilip, yok olup gidecekti diye dü-
ünüyorum.

Frig Uygarlı ı, Antik Roma Uy-
garlı ı, Bizans Uygarlı ı, ardından
gelen Selçuklu Uygarlı ı… Selçuk-
lular özellikle damgasını vurmu
Sivrihisar’ımıza. Çok önemli eser-
ler var, Sivrihisar Ulu Camii gibi 
1280 yılında yapılan ve örne i tek 

olan bir eserimiz var. Bunun dı ın-
da Osmanlı Uygarlı ı ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin eserleri… te be-
nim çocuklu um bütün bu uygarlık-
ların kalıntıları içinde geçti. Bunlarla 
birlikte yo rulunca do al olarak sa-
nata ve kültüre ilgi duydum.

Genel olarak emek ve sanat, 
özel olarak da emek ve heykel 
sanatı arasındaki ili kiyi nasıl
kuruyorsunuz? Bir de eme in
içindeki sanatı, sanatın içindeki 
eme i nasıl görüyorsunuz? Emekçi 
ve sanatçı aynı dünyanın insanları
mı sizce ve ortak bir dertleri
mi var?

Sanatçı her eyden önce emek-
çidir. Yani üreten, yaratan insandır.
Kimdir sanatçı? Toplumda her-
kesten önce her eye duyarlı olan, 
toplumun, insanlı ın tüm de erle-
rine duyarlı olan, yaratan ve üreten 
insandır. Yaratan ve üreten insan, 
do al olarak bir ideolojiye bir fel-
sefeye sahip olmak durumundadır.
Bu felsefe, bu ideoloji ne olmalıdır?
Çalı an, üreten insanların tarafında
olmak durumundadır. Kendisi öyle-
dir zaten sanatçının. Üreten, çalı an,
yaratan insan elbette emekten yana 
olacaktır. E er de ilse sanat üretmi-
yor diye dü ünürüm ben. Bu benim 
ki isel dü üncem.

Emekçi de bir ekilde sanatçı
mıdır?

Emekçi zanaatkardır, zanaat üre-
tir. Bu tıpkı arının bal pete i yapma-
sı gibidir, o sürekli aynı eyi yapar. 
Ama sanatçı çok farklı eyler üretir, 
yenilikleri üretir, yeniden üretir. 
Sanatçı derken, tabii bunu yalnızca
plastik sanatlarla sınırlandırmak is-
temiyorum. Müzisyenler, edebiyat-

Ankara Ostim’de, sanayinin kalbinde, bir emekçi 
atölyesindeyiz. Burası, bir sanat atölyesi… Heykeltra  Metin 
Yurdanur, 30 yıldır bu atölyede çalı ıyor. Onu en çok ba kentin
merkezinde, Türkiye’nin dört bir yanından seslerini duyurmaya 
gelen emekçilere uzattı ı “eller” ile tanıyoruz. 1998 yılında
Devlet Sanatçısı unvanı kazanan Yurdanur, dünyanın dört bir 
yanındaki heykelleri ile geçmi ten “izler” bırakıyor.

Yurdanur 1951’de Sivrihisar’da do du. 1972’de Gazi E itim
Enstitüsü Resim  bölümünü bitirdi. 1972 -1978 yılları
arasında ö retmen okulunda, E itim Enstitüsünde ve liselerde 
ö retmenlik, 1978-1981 yılları arasında Gazi E itim Enstitüsü 
Resim  Bölümünde modelaj ö retmenli i yaptı. 1998 yılında
Devlet Sanatçısı unvanını aldı. Sanatçının ba kent Ankara’da 
20, Türkiye genelinde 100’den fazla heykeli, Almanya’da 2, 
Japonya’da 1, Macaristan’da 3, Libya’da ve Türkmenistan’da 
1’er anıt heykeli bulunuyor.

Metin Yurdanur ile röportajı, 1981 yılında Gazi E itim
Enstitüsü’ndeki görevinden alındıktan sonra kurdu u
atölyesinde TÜRK-  Uzman Yardımcısı Güliz Seda Basmacı
yaptı.

EME N ANKARA’DA YA AYAN SANATÇISI MET N YURDANUR

“ nsanı insan yapan elleridir.”



bir yapıla ma... Gidin bir Anadolu 
kasabasına... Herhangi bir kasaba-
ya.. Ürgüp’e gidin, Sivrihisar’a gi-
din, Safranbolu’ya gidin... Sanat ve 
kültürle iç içedir. Camisi vardır,
medresesi vardır, eskiden kalan, an-
tik yapıları vardır ve ehre güzellik 
katar, ruhunuzu co turur. Ama bir 
yalıtılmı  kent, stanbul’da diyelim 
sonu “ ehir” ile biten bir sürü yerle-
im yeri var ama bence ehir de il, ev 

tipi hapishaneler. nsanları o beton 

çılar, airler, tiyatrocular, sinema 
sanatçıları… Sanat bize güzellikler 
katan bir olgudur. Sanat olmadan 
olunur mu? Olunur fakat çok yavan 
olunur diye dü ünüyorum.

Günümüz metropolleri gibi…

Ankara’mızdan bir örnek vere-
yim… Bugün çok güzel mesken-
ler yapılıyor, saray gibi, çok pahalı,
lüks konutlar yapılıyor. Ama o ka-
dar ruhsuz ki… Ki iliksiz, kimliksiz 
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bloklara sokuyorlar, sanatla, kültür-
le hatta do ayla bile ili kisi kalmıyor
insanların. Çocuklarımız bitkileri, 
hayvanları, tabiatı tanımıyor ve do-
layısıyla tanımadı ı eyi insano lu
sevmez ve korumaz.

Son örne i nedir bakalım. Tarihi-
mize ve tabiatımıza vurulan iki dar-
beden söz etmek istiyorum. kisine
de katılmıyorum, do ru bulmuyo-
rum. Allianoi, bizim termal kültür 
merkezimiz, kumlarla doldurulup 
bir baraja feda edilmek isteniyor. 
Türkiye’mizin gözbebe i Karadeniz, 
her eyimiz, o güzellikler, birkaç ki-
lowatt elektrik için ne yazık ki yok 
ediliyor. Herkes buna seyirci kalıyor.
Bir sanatçı olarak buna ben tepki du-
yuyorum ve protesto ediyorum bu 
tür uygulamaları.

Siz hiç de sanatsal bir obje 
olarak dü ünülmeyen, çalı an
madencilerin kömür karası
heykellerini yaptınız. Madencilerle 
aranızdaki ba  nasıl olu tu? Neden 
özellikle maden i çisinin eme ini
sembolize etmeyi tercih ettiniz? 
Eylem biçimleriniz aynı aslında…
Her ikinizde ta ı yontuyorsunuz. O 
ekme ini çıkarıyor, siz sanatınızı
çıkarıyorsunuz ta tan…

Çok güzel bir soru, te ekkür ede-
rim böyle bir soru için. Benim ço-
cuklu umdan beri madene olan bir 
ilgim vardı. Babam sıcak demirci us-
tası idi. Madeni eritirdi, madene bi-
çim verirdi. 1950’li yıllarda çocuklu-
umda onun atölyesinde bolca vakit 

geçirdim. Ahilik kültürünü de on-
dan ö rendim. Maden i çileriyle ilk 
gençli imde, 1965’te, krom madeni 
ocaklarında tanı tım. 13-14 ya la-
rında, yerin 300-400 metre altında,
krom madenini çıkaran i çilerle iç 
içe oldum. Havasız, güne siz, kor-
kunun ve yalnızlı ın egemen oldu-
u madende, alın teri ve eme in en 

yüce de er oldu unu algıladım. Bu 
beni çok etkiledi. Madencilerle ili -
kim bununla kalmadı yalnızca, 1975 
yılında ö retmenli im sırasında yine 
maden i çileriyle, onların sendikal 



rın dibine sıkı tı yersizlikten. Oysa 
benim gönlüm o heykelin ortada bir 
yerde olmasını isterdi. Çünkü dört 
taraftan algılanabilecek bir heykel.

Abdi pekçi Parkı’ndaki “Eller” 
heykeliniz… Eme in kutsallı ını
o kadar güzel sembolize ediyor ki, 
hepimizin ortak bir ekilde sahip 
oldu umuz, yerini hiçbir makine 
veya aletin alamayaca ı, aslında
muhte em bir ekilde tasarlanmı
olan ellerimizin varlı ını bize 

örgütlenmeleriyle ilgili birtakım et-
kinlikler, çalı malar yaptım.

Bu ilgi nereden kaynaklanıyor?
Yeraltındaki cevheri insanlı ın hiz-
metine sunan bu emekçilere olan 
sevgi ve saygımdan ileri geliyor. 
Onlara duydu um bu sevgi ve saygı
daha sonra benim sanatımda kendisi-
ni bulmu tur. Örnek olarak i te “ma-
denci heykeli”ni verebiliriz. Olgun-
lar Sokak’taki madenci heykelini… 
Bu heykeli 1991’de, Zonguldak’tan 
ba layan ve yüz bin i çinin yürüdü-
ü “Büyük Yürüyü ”ün tunçla mı

biçimi olarak tasarladım. Elinde kaz-
masıyla, eme i ve emekçileri sim-
geleyen madenci heykeli, en yüce 
de er olan eme in sonsuz gücünü 
göstermektedir. Zonguldak’ta ba la-
yan büyük madenci yürüyü ü sıra-
sında hükümet temsilcileri i çileri
Ankara’ya sokmak istememi lerdi.
Ama Ankara’nın kalbine biz soktuk 
madenciyi, hala kazmasını sallar du-
rur orada. Bu onu sembolize ediyor-
du. Daha sonra açtı ım “Madencilere 
Bin Selam” sergisini örnek verebili-
riz. En son Mayıs ayında kaybetti i-
miz 30 madencinin anısına yaptı ım
bir çalı ma var. u anda Pamukkale 
Üniversitesi’nde yer alıyor. Onların
anısını da sonsuza kadar orada ya-
atmı  olaca ım.

Ayrıca Tekel i çilerinin Ankara’da 
78 gün sürdürdü ü eylemi anlatan 
“Satılık De ildir” isimli bir sergi aç-
tım. nsanlık tarihinde çok özel bir 
direni ti o… Anıtla tırmak istedik 
fakat sokak çok dar oldu u için yer 
bulamadık. Heykel grubum çok ka-
labalık 15-20 adet figür var, koydu-
umuz zaman sokak kapanıyor.

Yine eme i anlatan bir di er ese-
rim TESK’in önündeki Kuva-yi Mil-
liye heykeli. Ulusal Kurtulu  Sava ı
sırasında Mustafa Kemal’e lojistik 
destek veren emekçilerin anıtı. Dö-
kümcü, tornacı, ayakkabıcı, kun-
duracı… Neden emek diye sormu -
tunuz. Emek olmadan hiçbir ey
olmaz. Tek anssızlı ı, anıt heykel 
meydanda olması gerekirken, duva-
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hatırlatıyor. Siz ne dü ünmü tünüz
elleri yaparken?

Elleri ben, beynimizin uzantısı
olarak dü ünüyorum. Hatta unu 
diyebilirim ki, insan ellerini kullan-
masıyla ayrılır di er canlılardan. n-
sanı insan yapan elleridir. Ellerimiz 
sayesinde bu uygarlı a eri tik. Elle-
rimiz sayesinde Mısır Piramitlerini 
in a ettik. Ellerimizle bütün güzel-
likleri ürettik. Bir an için ellerimiz 
olmadı ını dü ünürsek, bu hiçbir 
eyin olamayaca ı anlamına gelir. 



Ellerimiz olmasa dü ündü ümüz, 
tasarladı ımız eyleri gerçekle tire-
mez, sevdi imize sarılamaz, topra ı
i leyemez, madenlere biçim veremez 
ve dünyayı bu ya anılası hale getire-
mezdik.

Ankara’da Abdi pekçi Parkı’nda
topraktan çıkan eller, Ankara’nın ilk 
sivil heykeli olma özelli ini de ta ı-
yor. Bu çok önemlidir. “Eller”, daha 
betonu dökülürken 12 Eylül tankla-
rını gördüler. O heykeli 1979 yılın-
da yapmaya ba ladım. Bir yıl sonra 
da 1980 askeri darbesi oldu. Heykel 
hem sevildi, hem de törenlerde, mi-
tinglerde, gösterilerde sı ınak gibi 
oldu. Kendisine sı ınan insanları
efkatle kucaklıyorlar. Herkes ora-

da kendisini ifade ediyor. Bir sanatçı
olarak da bu bana gurur veriyor. En 
büyük kazancımızın da bu oldu una
inanıyorum.
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Atölyenin avlusunda, kapının hemen 
önünde bir grup madenci heykeli 
duruyor. Biri yorgun dinleniyor, 
biri dü ünceli görünüyor, bir di eri
gülümsüyor. “Madencilerin karınları
göbekli gibi görünüyor. Göbek 
zenginli in göstergesidir biliyorsunuz. 
Bunlar i manlıktan de il, yuttukları
zehirli gazdan dolayı böyle. Bu 
gözlemimi de heykellere yansıttım.”
- Bu insanlarla tanı tınız mı?
- Elbette, tanı ır, konu ur, hal hatırlarını
sorarım.

Yurdanur’un Eserleri:
Eller – 1980 Abdi pekçi Parkı Ankara 
Miras – 1980 Gar Alanı Ankara 
Nasreddin Hoca – 1985 Sivrihisar
Dayanı ma Heykeli – 1983 Batıkent Ankara 
Rize Anıtı – 1987 Rize 
nsan Hakları Heykeli – 1990 Ankara 

Dans – 1992 Cemre Parkı Ankara 
Su Perilerinin Dansı – 1992 Ankara 
Çanakkale Anıtı – 1992 Çanakkale 
57. Alay ehitli inin giri indeki rölyef – 1992 Çanakkale 
Muzaffer Sarısözen anıtı – 1993 Ankara 
2 Temmuz anıtı – 1993 Saraçlar Köyü Sivas 
Abidin Dino – 1994 stanbul
Akçakoca, Osmangazi, Konuralp anıtı – 1994 Akçakoca 
Kanuni Sultan Süleyman anıtı – 1994 Zigetvar Macaristan 
Miklos Zirinyi anıtı – 1994 Zigetvar Macaristan 
Maliye Bakanlı ı anıtı – 1994 Ankara 
Atatürk ve Hukuk anıtı – 1995 Ankara 
Atlı Atatürk anıtı – 1996 Kashiwazaki Japonya 
Rize Anıtı (75. yıl) – 1998 Rize 
Duatepe anıtı – 2000 Ankara 
Yıkanan Kibele – 2000 
TESK anıtı – 2001 Ankara 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Gençlik Anıtı – 2003 Trabzon 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Anıtı – 2004 Trabzon 



Genel Çerçeve

Geli mi lik ve sosyoekonomik 
durumuna göre de i mekle birlikte 
tüm ülkelerdeki en önemli ki isel
ve toplumsal problemlerin ba ın-
da i sizlik ve istihdam gelmektedir. 
Küresel krizle birlikte daha da önem 
kazanan bu durum -görece olarak 
daha az etkilenmi  olmakla birlikte- 
ülkemiz için de geçerlidir. 

Özellikle ya anan son küresel 
krizle derinli i daha da artan so-
runun çözümü adına tüm ülkeler 
ellerindeki imkanlara göre çe it-
li arayı lara girmektedirler. Ancak 
krizle birlikte artan bir seyir izlese 
de üphesiz bu alandaki çalı malar
yeni yapılıyor da de ildir. Ba ta AB, 

DB, MF vb. uluslararası kurum/ku-
rulu lar olmak üzere tüm ülkelerde 
çözüme yönelik özel bir odaklanma-
nın oldu u görülmektedir. Bu çerçe-
vede ABD ve AB üyesi ülkelerin pe
pe e açtıkları paketler somut örnek-
ler durumundadır.

Aslında tüm bu geli melerin
sürpriz sonuçlar oldu u da dü ü-
nülmektedir. Bir ülke açısından
katlanılması -özellikle uzun dönem-
de- mümkün olmayan maliyetlerin 
azaltılması adına atılan her adım,
ki isel ve toplumsal refaha bir kat-
kı olarak görülmektedir. Di er bir-
çok konuda oldu u gibi bu alanda 
da ülkeden ülkeye de i en ve/veya 
benze en çalı maların yapıldı ı gö-
rülmektedir.

sizlikle mücadele edip, istih-
dam imkanlarının artırılmasına yö-
nelik çalı maların ço u kabul edi-
len temel bazı ilkeler, kanunlar ve 
di er yasal düzenlemeler ile temel 
politika belgelerine dayalı olarak 

kurgulanmaktadır. ABD’de eskiden 
beri uygulanmakta nsan gücü Ge-
li tirme Anla ması (Manpower Act) 
olan yasadan Avrupa stihdam Stra-
tejisine (A S) kadar birçok versiyo-
nu denenen bu mücadelede en iyi 
örneklerden biri üphesiz -kimi ek-
siklerine ve kriz nedeniyle tam ola-
rak uygulamaya geçirilememesine 
ra men- A S’dir. AB ölçe inde ortak 
bir “istihdam politikası olu turma”
amacına yönelik hazırlanan Strateji 
ülkelerin uygulayacakları politika-
larda yeknesaklı ın sa lanması, ara-
daki devasa farkların yakınsanması
konusunda üye devletler için sa -
lam bir zemin olmu tur. O dönem-
ki adıyla Lizbon Stratejisinin kabul 
edildi i 2000 yılından bugüne ge-
lindi inde alınan mesafe de bunun 
göstergesi durumundadır.

sizlik, bir ülke için en önemli 
kaynak durumunda olan “insan fak-
törü” açısından da bir tehdit duru-
mundadır. Genç bir nüfus yapısına
sahip ülkemiz için konu daha da 

Kemal B ÇERL
-KUR Genel Müdürü
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StratejisiStratejisi
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dikkatli ele alınıp de erlendirilme-
yi hak etmektedir. 2040’lı yıllarda
kapanacak bu “fırsat penceresi”nin 
çok iyi de erlendirilmesi hem birey-
ler hem de toplum açısından hayati 
bir durumdadır.

Genel hatlarıyla yapılan bu tes-
pitlerin büyük oranda tüm ülke in-
sanınca payla ıldı ı görülmektedir. 
Bugün gelinen noktada konuya ilgi 
duyan hemen herkes tarafından
eksikli i en fazla vurgulanan hu-
susların ba ında bir stihdam Stra-
tejimizin olmamasıdır. Ülkemizle il-
gili yapılacak tüm çalı maların odak 
noktası olup, belirlenen öncelikleri-
ne göre tüm ilgili ki i/ki i/kurum ve 
kurulu lara yol gösterecek bir Stra-
teji belgesinin hazırlanması gerekti-
i konusunda bugün itibariyle tam 

anlamda bir konsensüs sa lanmı
oldu u görülmektedir.

Her ne kadar hemen hemen tüm 
ulusal politika belgelerinde yatay bir 
konu olarak yer alsa da stihdam ko-
nusunun müstakilen ele alındı ı bir 
temel ulusal strateji belgesinin ha-
zırlanması gerekti i açıktır. Çünkü 
istihdam di er konulara göre türev 
bir konu olarak ele alınamayacak
kadar önemli bir konudur.

Temel Ulusal Politika Belgeleri 
“istihdam” açısından ele alındı ın-
da, aslında konuya epey geni  alan-
ların ayrıldı ı ve hemen hepsinde 
asli yatay eksenlerden biri olarak ele 
alındı ı görülmektedir. Kalkınma
Planlarından, Orta Vadeli Programa, 
Hükümet Programlarından, Acil Ey-
lem Planına, GAP Eylem Planından
Esnaf Eylem Planına vb. birçok te-
mel belge bu durumu teyit etmek-
tedir. Ancak yukarıda da de inildi i
üzere tüm bu çalı maların kıymet ve 
de erini takdir etmekle birlikte asıl
do ruyu ifade etmek durumundayız
ki; o da “istihdam ba ka belgelerde 
kendisine atıf yapılmasının yanın-
da ba lı ba ına bir Strateji Belgesine 
konu olup, di er konuların türev bir 
konu olarak ele alınmalıdır!”

Nasıl Bir stihdam Stratejisi

Belki en zor i lerden biri de bu-
dur; çözülmesi konusunda herkesin 
hemfikir oldu u bir konuda yine 
herkesin anla tı ı/memnun oldu u/
hemfikir oldu u bir belge çıkarmak.
Hele hele bu belge “istihdam” gibi 
adeta temas etmedi i ilgi kurulama-
yacak hiçbir konunun olmadı ı bir 
alandaysa… Çünkü herkes sorunu 
kendi penceresinden görmektedir 
ve do aldır ki çözüm de bu bakı
açısına göre bir çözümdür. Ama 
bizler farklı pencerelerden de bak-
sak bu zamana kadar halletmemekle 
zaten yeterince vakit kaybetti imiz
bu konudaki gecikmeye tahammül 
edemeyiz/etmemeliyiz. Kaybedile-
cek ba ka yılları olmadı ı bilinciyle 
hareket ederek ortak çözümlerde 
bulu manın arayı ı içinde olmalıyız.

Sorunun odak alanlarına yo un-
la ıldı ı zaman aslında çözümler de 
kendili inden gelmektedir. Bu ba -
lamda ülkemiz i sizlik ve istihdam 
anlamında ele alındı ı zaman temel 
sorun alanları olarak öne çıkan hu-
suslar a a ıda yer almaktadır:

 1. Dü ük nitelikli i gücü

 2. E itim imkanlarının yetersiz-
li i

 3. E itime eri imdeki sorunlar

 4. Hayat boyu ö renim konusun-
da toplumsal bilinç eksikli i

 5. E itim-istihdam ili kisinin za-
yıflı ı

 6. E itimde merkeziyetçi yapı

 7. stihdam odaklı makro politi-
ka eksikli i

 8. Aktif politikalarla desteklen-
meyen pasif politika uygula-
maları

 9. Aktif politikaların ve kamu is-
tihdam hizmetlerinin zayıflı ı

üphesiz yukarıda zikredilen se-
kiz maddeyle sınırlı de il ülkemizdeki 
i sizlik/istihdam konusundaki sorun-

lar. Ancak bu tespitlerin tüm tarafla-
rın üzerinde büyük oranda hemfikir 
olabilece i dü ünülmektedir.

Yapılan sorun tespiti aslında bir 
di er taraftan temel iyile tirme alan-
larını ifade etmektedir. Bu anlamda 
bahse konu sorunların çözümüne 
ili kin öneriler –bize göre- olası bir 
stihdam Stratejisinin de genel çer-

çevesini vermektedir.

Sırayla kısaca de inmek gerekir-
se;

 1. Ülkemiz emek piyasalarının
genel özelli i olarak ifade ede-
bilece imiz “dü ük kalifikas-
yonlu i gücü” stihdam Strate-
jisinin en önemli ayaklarından
biri olmak durumundadır.
Çe itli nedenlerle bir mesle i
icra edecek kadar bilgi/biri-
kime sahip olmayan ki ilerin
niteliklerinin yükseltilmesi 
ülkemiz adına bir zorunluluk-
tur. Bu amacı teminen mevcut 
niteliksiz i gücüne nitelik ka-
zandırmak amacıyla aktif i -
gücü programları geni letile-
rek bu ki ilerin yararlanması
sa lanmalıdır.

 2. Her ne kadar geçmi e göre 
önemli oranda artı  ya anmı
olsa da ülkemiz e itim imkan-
larının hala yeterince geli ti-
ini söyleyemeyiz. Bu durum 

kendisini daha çok okul önce-
si e itimde hissettirmektedir 
ki; bu e itim düzeyi bireylerin 
ki ilik ve mesleki geli imi ile 
temel el becerileri geli imine
çok büyük etki etmektedir. 
Di er taraftan e itim düzeyi 
yükseldikçe i gücüne katılım
oranları artmaktadır. Dolayı-
sıyla muhtemel bir Stratejinin 
önemli maddelerinden biri de 
bu alana ili kin olmalıdır.

 3.  E itime ili kin sorunlardan 
bir di eri, sunulan imkanların
herkes açısından eri ilebilir-
li inin aynı olmamasıdır. Bu 
konuda ya anan yoksunluk, 
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bölgesel geli mi lik farkların-
dan kaynaklanabilece i gibi, 
toplumsal, kültürel faktörler-
den de kaynaklanabilmekte-
dir. Dolayısıyla sorunun çözü-
müne ili kin çalı malarda bu 
hususun göz önüne alınması
gerekmektedir.

 4. Her ne kadar son yıllarda artı
e iliminde de olsa uluslar arası
kar ıla tırmalara bakıldı ında
ülkemizin HBÖ’den yararlan-
ma durumları AB ülkeleriyle 
kıyaslanmayacak kadar dü-
üktür. Bu durumda bireylere 

sunulan HBÖ imkanlarının
yetersizli i yanında, toplum-
sal bilinç eksikli inin de etkisi 
oldu u açıktır. Dolayısıyla bu 
hususta Stratejide HBÖ im-
kanlarının yaygınla tırılması-
nın yanında toplumsal bilinç 
artırıcı çalı malara ili kin de 
hedefler yer almalıdır.

 5. Ülkemiz i gücü piyasasına ili -
kin en temel ortak tespitlerden 
biri olan bu sorunun çözümü, 
e itim -özellikle de mesleki 
e itimde- program içerikleri-
nin belirlenmesi, okul yöne-
timine katılması, ortak i ba ı
e itim programı uygulaması
vb. yöntemler kullanılarak
sanayici/tüccarın sürece ka-
tılmasının sa lanması böylece 
de ö rencilerin e itimlerinin
bir parçası olarak aldıkları
teorik e itimin devamı olan 
pratik e itimi bizzat i ba ında
ö renmesinden geçmektedir. 
Bu ekilde okullarla ili kiye
geçirilen sanayici/tüccara da 
mütevelli heyet benzeri bir 
yapıyla okulların yönetimiyle 
de ilgilenmeye ba layacaktı.

 6. Ülkemizin genel bir özelli i
olan “merkeziyetçi yapı” e i-
tim sistemimizde de aynen 
ya amaktadır. Her ne kadar bu 
konuda epeyce mesafe alınmı
olsa da hala istenen yerde ol-

madı ız söylenebilir. l stih-
dam ve Mesleki E itim Kurulu 
kararıyla il düzeyinde hangi 
bölümlerin açılıp/açılmayaca-
ına karar verme yetkisi yerele 

devredilmi  ve e itim içerikle-
rinin okullarca yerel düzeyde 
belirlenmesi/revize edilmesi 
imkanı getirilmi  olmakla bir-
likte okulların yönetimi, büt-
çesi, ö retim i leri tamamen 
merkezi talimatlara göre yürü-
tülmektedir. Yukarıda de inil-
di i üzere Mütevelli Heyet tar-
zı bir yapılanma bu anlamda 
güzel bir Strateji önerisi olarak 
de erlendirilebilir.

 7.  Çerçevesi çizilmeye çalı ılan
Stratejinin yoklu unun bir 
yansıması olarak de erlendi-
rilebilecek bu madde ülkenin 
en önemli sorunu olan i siz-
li i çözme konusunda çok 
güçlü bir irade ortaya konul-
masını gerekmektedir. Di er
maddelerden farklı olarak 
birbirinden ba ımsız politika 
alanı de erlendirilirken bu ça-
lı manın “istihdam etkisi”nin 
ne olaca ı hususunun asli bir 
madde olarak not edilmesini 
ve ciddi ekilde de takibi ge-
rektirmektedir.

 8.  Ülkemizce uygulanan pasif 
politikalar çerçevesinde yapı-
lan sosyal yardımlar –büyük 
oranda- bireyleri çalı maya
de il, çalı mamaya itmekte/
te vik etmektedir. Örne in
SYDGM’den aylık olarak dü-
zenli bir yardım alan çalı abi-
lir durumdaki ki iler bu yar-
dım kar ılı ı herhangi bir ey
yapmaksızın, bir çalı ma yap-
maksızın almaktadırlar. Bu 
yapı ki ilerin pasifle mesine
tembelle mesine, hatta kimi 
durumlarda dilencile mesine
yol açmaktadır. Halbuki pasif 
politikalardan beklenen, çalı-
amaz durumda olanlar hariç 

yardım alanların bu yardım

kar ılı ı bir ev ödevlerinin ol-
masının sa lanmasıdır.

 9. ki ayrı madde gibi de erlen-
dirilmeye müsait olsa da aslın-
da A P ve kamu istihdam hiz-
metleri birbirinden ayrılması
zor kavramlardır. Birbirinden 
beslenen iki konuyla ilgili ola-
rak ülkemiz son yıllarda çok 
büyük ilerlemeler kat etmi -
tir. 2008 yılında toplam 35 
milyon TL kaynak kullanıp
30 ki iye hizmet sunarken, 
2009 yılında toplam 306 mil-
yon TL kaynak kullanıp, 213 
bin ki iye ula mı tır. 2010 
yılı sonuna kadar ise 216 bin 
ki i hedefinin tutturulaca ı
tahmin edilmektedir. Bahse 
konu tüm artı lar kamu istih-
dam hizmetlerinde geçmi le
kıyaslanmayacak derecede bir 
geni leme anlamına gelmek-
tedir. Dolayısıyla ilerleyen 
dönemlerde planlanan hizmet 
sunum geni lemesi ancak hiz-
met sunum kapasitesinin artı-
rılmasıyla mümkündür. Stra-
tejide konuya ili kin müstakil 
bir ba lı ın açılıp, bu do rul-
tuda çalı maların yürütülmesi 
uygun olacaktır.

Sonuç

Çok daha detaylı ve etraflı bir de-
erlendirmeyle alt ayrıntılarına giri-

lip ele alınması gereken çok önemli 
bir konuyu kısaca birkaç ba lık etra-
fında de erlendirmek cidden zor bir 
i . Çünkü bahse konu belge herhan-
gi bir sektördeki herhangi bir alana 
ili kin hazırlanan strateji belgesi 
de ildir. Tamamlanabildi i takdirde 
tüm ülke öncelik alanlarında yapıla-
cak her tür çalı mada bir ba  rehber 
durumunda olmasını bekledi imiz
Belgenin en kısa sürede tüm payda -
ların katkıları alınarak hazırlanıp,
ilan edilmesi önem ta ımaktadır. Ül-
kemizdeki kamu-özel kesim birlikte 
çalı ma kültürü bu anlamda sa lam
bir zemin sunmaktadır.
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“Ümit Vaat Eden Genç Liderler Programı”

Uluslararası
Sendika
Delegasyonu
Sarkozy’i
Ziyaret Etti

Uluslararası Emek Vakfı’nın (JI-
LAF) 28 Kasım-11 Aralık 2010 

tarihleri arasında Japonya’da düzen-
ledi i “Ümit Vadeden Genç Lider-
ler” programına Konfederasyonu-
muz adına Çimse-  Sendikası Genel 
Ba kanı Zekeriye Nazlım katıldı.
Seminer boyunca Avrasya ülkeleri 
adına sözcü olarak seçilen Zekeriye 
Nazlım, Japonya Çalı ma Mevzuatı
konularında çe itli kurumlarla gö-
rü  alı veri inde bulundu, Türk ça-
lı ma hayatı ve sendikal hareketi ile 
ilgili bilgiler verdi.

Japonya Akita Valisi Norihisa 
Sataka ile Avrasya ülkeleri ve Japon-
ya çalı ma mevzuatı konularında
görü meler yapan Zekeriye Nazlım, 
bu ülkelerle sosyal diyalogu geli -
tirmeyi amaçlayan çalı malara da 
katıldı.

Nazlım, son ziyaretini gerçekle -
tirdi i Honda Fabrikası Saita’da yap-
tı ı konu masında Japonya ile ilgili 
görü lerini u ekilde ifade etti:

“Bizler JILAF Vakfı’nın daveti 
üzerine 28 Kasım 2010 günü ülke-

nize geldik. Bu zamana kadar çe itli
kurumlarla görü  alı  veri inde bu-
lunduk. Hiro ima ve Akita’ya ziya-
retler gerçekle tirdik, en son ziyare-
timiz Honda Fabrikası oldu. Burada, 
bizlere çok detaylı açıklamalarda
bulundu unuz için sizlere te ekkür
ederim. Bu en son ziyaretimiz oldu-
u için dü üncelerimi sizlerle pay-

la mak istiyorum.

Japonya’ya gelmeden önce, ül-
kenizi ilk atom bombasının atıldı ı,
son yıllarda teknolojisinin geli ti i
ve marka sahibi bir ülke olarak de-
erlendiriyordum. Fakat Japonya’da 

bulundu um süre içerisinde ya adı-
ım ve gördü üm olaylar sonucunda 
u de erlendirmede bulundum; sev-

gi ve saygının ba arıldı ı, temizlik ve 
çalı kanlı ın kazanıldı ı, do ruluk
ve dürüstlü ün sa landı ı, acıların
sevgiye dönü tü ü, küçük bedenle-
rin büyük beyinlere sahip oldu u,
yok olu tan var olu un ba arıldı ı
ülke ve halkın adı Japonya.

Bundan sonra, benim yeni Ja-
ponya tarifim bu ekilde olacak, bu-
radan iyi niyet temennileri ile ülke-
mize dönüyoruz. Bizlere göstermi
oldu unuz ilgi ve dostluktan dolayı
sizlere te ekkür ve ükranlarımızı
sunarım.”

Uluslararası sendika örgütleri, 
TUAC ve ITUC üyesi konfe-

derasyon temsilcilerinden olu an
bir sendika delegasyonu; 13 Aralık
2010 günü, 2011 yılında Fransa’nın
ev sahipli i yapaca ı G20 Zirvesi’nin 
önceliklerini görü mek üzere Fran-
sa Cumhurba kanı Sarkozy’i ziyaret 
etti.

Ziyaret çerçevesinde Sarkozy; 
küresel krizin çözümü noktasında
sendikaların ça rılarına cevap ola-

rak, Fransa G20 Zirvesinin kalbine 
küreselle menin sosyal yönünü yer-
le tirmekte kararlı olduklarını söyle-
di. Sarkozy ayrıca, G20’nin istihdam 
ve e itim odaklı gerçek bir sosyal 
gündemle toplanmasını ümit etti ini
de söyledi. Görü mede, bir G20 s-
tihdam Bakanları toplantısının G20 
içerisinde ekonominin koordinasyo-
nuna nasıl katkı sa layaca ı oldu.

ITUC Genel Sekreteri Sharan 
Burrow, daha önce gerçekle tirilen



U ra  GÖK
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ILO Küresel Ücret Raporu
ILO’nun 2010-2011 Kü-

resel Ücretler Raporuna 
göre, küresel kriz nedeniy-
le 2008 ve 2009 yıllarında
ücret artı  oranları yarı ya-
rıya azaldı. Dünya üzerinde 
ücret kar ılı ı çalı anların
yüzde 94’ünü kapsayan, 
115 ülke ve bölgenin veri-
leri incelenerek hazırlanan
raporda aylık ortalama üc-
ret artı ının 2007 yılında
yüzde 2.8 iken 2008’de 
yüzde 1.5’e ve 2009’da yüz-
de 1.6’ya geriledi i görülü-
yor. Çin dı arıda bırakıl-
dı ında küresel ücret artı
oranı 2008’de yüzde 0.8’e 
ve 2009’da yüzde 0.7’ye ge-
riliyor.

ILO Genel Direktörü 
John Somavia, çalı ma-
nın uzun süren istihdam 
krizinin bir ba ka yüzünü 
ortaya koydu unu ve i ini
kaybeden milyonlarca i çi-
nin yanı sıra i ine devam eden pek 
çok i çinin de satın alma gücünü ve 
ya adı ı refah düzeyini kaybetti ini
söyledi. Raporun temel bulguları u
ekilde özetlenebilir:

 Ülkelerin yüzde 50’si asgari 
ücreti, düzenli asgari ücret 

gözden geçirme usulünün 
bir parçası olarak veya en sa-
vunmasız kesimin satın alma 
gücünü korumak amacıyla
ayarlamaktadır. Daha önceki 
krizlerde, esas alınan modelin 
asgari ücreti dondurmak ol-
du u dikkate alındı ında bu 
bir sapmadır.

 Özellikle yoksullu a dü ecek
durumdakiler olmak üzere 
dü ük ücretliler için asgari üc-
retle sosyal ve emek pazarı po-
litikaları arasında daha iyi bir 
ba a ihtiyaç bulunmaktadır.

 Toplu pazarlı ın çalı anla-
rın yüzde 30’dan fazlasını
kapsadı ı ülkelerde ücretler 
verimlilikle daha paralel git-
mektedir. Asgari ücret, ücret 
da ılımının alt yarısında yer 

alanlar açısından adalet-
sizli i azaltmaktadır.

 Toplu pa-
zarlık ve asgari ücret iyi ta-
sarlanmı  gelir politikaları
ile birlikte i çilerin iyile -
tirmede gelirlerini artıra-
bilmektedir.

ITUC Genel Sekreteri 
Burrow; Raporun, sendi-
kaların tüm ülkelerde eko-
nomik kriz ve uygulanan 
politikalar hakkında öne 
sürdüklerini destekledi i-
ni söyledi. Burrow ayrıca,
dünya ortalamasının dü-
ük de olsa hala pozitif gö-

ründü ünü, ancak ücretle-
rin pek çok ülkede dü ü
gösterdi ini, kriz boyunca 
i ini kaybetmemeyi ba-
aran i çi ücretlerinin ise 

geriledi ini ya da sabit kal-
dı ını söyledi.

hracata ve tüketici 
borçlanmasına a ırı güven üzerine 
kurgulanmı  ekonomik büyüme-
nin artık yürümedi i görülüyor. 
Anlamlı bir ekonomi iyile me için 
ülkelerin ücretleri artırarak ve adil 
gelir da ılımını sa layarak iç talebi 
artırması gerekiyor. ILO Raporu üç 
çözüm önerisi getiriyor; kapsamlı
toplu pazarlık, yasal asgari ücret ve 
sosyal koruma programları.

Raporda dikkati çeken bir ba -
ka konu da dü ük ücretin ülkelerin 
üçte ikisinde artı  gösterdi i ve sen-
dikala ma oranının yüksek oldu u
ülkelerde dü ük ücrete daha az rast-
landı ı. Burrow, bu konuyla ilgili 
olarak, sendikala manın yo un ol-
du u ülkelerde ücretlerin verimlilik-
le birlikte arttı ını ve kazanımların
adil bir ekilde payla ımını sa lamak
açısından sendikaların çözümün bir 
parçası oldu unu söyledi.

Zirvelerde istihdam ve i  yaratma 
konusunda kararlar alındı ını,
ancak gerekli adımların henüz 
atılmadı ını söyledi. Burrow, mali 
düzenlemeler konusunda somut 
önlemlerin alınmaması ve hükü-
metlerin sadece kamu harcama-
larını kısarak ve ücretleri dü ü-
rerek iyile tirme yolları aramayı
bırakmaması durumunda ba ka
krizlerin ya anması riskinin arta-
ca ını de sözlerine ekledi.



1Ocak 2007 tarihinde Avrupa 
Birli i üyeli ine kabul edilen 
ve üyeli i be inci yıla giren 

Romanya’nın, AB üyesi olarak özel-
likle endüstriyel ili kilerde göster-
di i geli meler ülkemizi yakından
ilgilendirmektedir.

Yunanistan’dan sonra Bulgaristan 
ve Romanya’nın AB üyeli ine kabul 
edilmelerine kar ın ülkemizin AB 
dı ında kalmasının aleyhte sonuç-
lar do uraca ı bilinmektedir. Ancak 
ülkemizin Balkanlardaki ekonomik 
ve stratejik konumu ve önemi iyi 
de erlendirildi inde, olası aleyhteki 
geli meleri, ülkemizin lehine çevire-
ce i ço u çevreler tarafından haklı
olarak ısrarla ifade edilmektedir.

Geli meleri lehimize çevirecek 
kazanımların elde edilmesinde en 
etkin i birli inin Romanya ile ku-
rulması olası görünmektedir.

Ocak 2002 tarihinden itibaren 
tam olarak yürürlü e giren Serbest 
Ticaret Anla ması, Çifte Vergilen-
dirmenin Önlenmesi ve Yatırımla-
rın Kar ılıklı Te viki ve Korunması
anla malarıyla birlikte Türkiye ile 
Romanya arasında kar ılıklı olarak 
etkin, mükemmel bir siyasi irade 
olu mu tur.

ki ülke arasındaki kar ılıklı iyi 
ili kilerin etkin bir ekilde sürdürül-
mesi, iki ülke arasındaki dı  ticaret 
hacmini de olumlu etkilemi , 2001 
yılında 1 milyar dolar seviyesinde 
olan dı  ticaret hacmi, 2006 yılında 
yakla ık 5 milyar dolara, 2010 yılın-
da ise 5,3 milyar dolara yükselmi tir.

Türkiye ile Romanya arasındaki
olumlu ekonomik geli meler iki ül-
kenin iyi bir ortaklık olu turmasına

da olanak sa lamı tır. Romanya da 
1,5 milyar dolara ula an 9100 civa-
rında Türk irketi kurulmu tur.

1989 yılında gerçekle tirilen re-
jim de i ikli iyle, Komünist rejim-
den demokratik ve ço ulcu parla-
menter rejime geçen ve ekonomide 
serbest piyasa ekonomisinin ilkele-
rini benimseyen Romanya önemli 
geli meler sa lamı tır.

1989 yılında gerçekle tirilen re-
jim de i ikli inden sonra uluslara-
rası ili kilerinde de farklı geli meler
kaydeden Romanya, ülkemizin de 
etkin deste i ile Nisan 2004 tarihin-
de NATO üyesi olmu , 12 yıl süren 
katılım sürecinden sonra 01.01.2007 
tarihinden itibaren AB’ne girmi tir.

AB’ne üyelik için Romanya’dan 
önce ba vurmu  olan ülkemizin ka-
tılım süreci ise devam etmektedir. 
Ülkemizin AB’ne girmesine destek 
veren üye ülkeler arasında, Roman-
ya etkin ekilde yer almaktadır.

Celal TOZAN
TÜRK-  Sosyal Güvenlik Danı manı
celaltozan@hotmail.com
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Romanya’daki EndüstriyelRomanya’daki Endüstriyel 
Geli meler ve TürkiyeGeli meler ve Türkiye
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Gerek AB’ne katılım sürecinde, 
üyeli e kabul edilmesi halinde üye-
likten sonraki süreçte ülkemizde 
olası geli meleri Romanya’daki geli -
melerden yararlanarak saptayıp ön 
hazırlıklarda bulunmak, gerekse AB 
üyesi olarak Romanya’da meydana 
gelen geli melerin yarattı ı fırsatları
ikili ili kilerimizi peki tirecek ekil-
de yönlendirmek için Romanya’daki 
geli meleri yakından izlememiz 
ülkemizin yararına olacaktır. Özel-
likle Romanya’nın 1989 yılından ve 
AB’ne üyeli inden itibaren çalı ma
hayatında gösterdi i geli meler bü-
yük önem ta ımaktadır.

Demokratik ve ço ulcu parla-
menter rejime geçmesinden itibaren 
çalı ma hayatında olumlu geli meler
gösteren Romanya’nın, AB’ne üye 
oldu u 01.01.2007 tarihi itibariyle 
ya am beklentisi erkekler için 68,2, 
kadınlar için 75,4’e yükselmi tir.

Romanya’ya AB’ne üyelik süre-
cinde, 2005-2007 yılları arasında
yakla ık 10 milyar Euro fon sa lan-
ması ekonomisindeki ve çalı ma ha-
yatındaki olumlu geli melere önemli 
katkı sa lamı tır.

2007 yılında ki i ba ına dü en
milli gelir 10.500 Euro’ya, 2008 yı-
lında ise 11.300 Euro’ya yükselmi -
tir. Ekonomik krize ra men milli ge-
lirindeki artı  devam etmektedir.

Ekonomideki olumlu geli meler
i sizlik oranlarının da yıllar itiba-
riyle dü mesine olanak sa lamı tır.
2006 sonu itibariyle yüzde 12 ora-
nında ölçülen i sizlik, 2007 yılında
yüzde 4,3’e, 2008 yılında ise yüzde 
4’e dü mü tür.

Hiç ku kusuz Romanya’nın 2006 
yılı itibariyle yüzde 12 civarında olan 
i sizlik oranının 2008 yılında yüzde 
4’e dü mesindeki en büyük katkıyı
AB’ne üyelik sa lamı tır.

Nitekim Romanya’nın Ulusal s-
tatistik Kurumundan alınan verilere 
göre, AB’ne uyum sürecinde ülke 
nüfusunun yüzde 11 kadarı (yak-
la ık 2,5 milyon Romen yurtta ı)

ba ta talya ve spanya olmak üzere 
AB ülkelerinde i  bulmak üzere göç 
etmi tir. Göç eden bu nüfusun ülke-
ye katkısı ise yakla ık 4 milyar Euro 
civarında oldu u belirtilmi tir.

Romanya’nın AB’ne üyeli inden
sonra ücret seviyeleri de olumlu 
geli me göstermi  2006 yılında 90 
Euro olan asgari ücret, 1 Ocak 2009 
tarihinde 131 Euro’ya, ortalama üc-
ret ise 434,5 Euro’ya yükselmi tir.

Romanya’nın demokratik ço-
ulcu parlamenter rejimine geçip, 

AB’ne üye oldu u 01.01.2007 tari-
hinden itibaren günümüze kadar ge-
çen süreçte olumlu geli meler sendi-
kal hayatta da kendini göstermi tir.
2006 yılı itibariyle sendikaların üye 
sayıları 1.750.000 ula mı tır. Sendi-
kala ma oranı ise yüzde 33,7 olarak 
gerçekle mi tir.

Grevde geçen i günü sayısı ise 
2003’de 22.247, 2005’de 12.506, 
2006 da 24.390 olarak gerçekle -
mi tir. Sendikaların hızla geli mesi
ile çalı anlar önemli kazanımlar elde 
etmi tir.

2010 yılında Köstence’de görü -
me yöntemiyle i çiler arasında ya-
pılan ankette katılımcılardan her 10 
ki iden 5’i ülkenin AB’ne üye olma-
sından sonra özlük haklarında (üc-
ret çalı ma süresi, ücretli izin gibi) 
olumlu geli me oldu unu belirtir-
ken, 3’ü bir de i iklik olmadı ını,
2 si ise Çavu esku döneminde du-
rumlarının daha iyi oldu unu ifade 
etmi tir.

Sendika aidatlarının devlet ta-
rafından, üyelerin ücretlerinden 
kesilerek sendikalara aktarılması,
kamudaki profesyonel sendika yöne-
ticilerinin ücretlerinin devlet tarafın-
dan ödenmesi sendikaların güçlen-
mesine önemli katkı sa lamaktadır.

Görülüyor ki, AB’ne katılım sü-
recinde ve AB’ne üyelikten sonra 
Romanya’nın endüstri ili kilerin-
deki olumlu geli meler, ülkenin 
refahına ve istikrarına önemli katkı
sa lamı tır.

Her ne kadar AB üyelik sürecin-
de Romanya nüfusunun yüzde 11’i 
i  bulmak üzere AB’nin di er ülke-
lerine göç etmi se de bugün ülkede 
özellikle nitelikli i gücüne büyük 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Romanya’daki olumlu geli meler
son yıllarda yabancı yatırımcıların-
da dikkatlerini üzerlerine çekmi tir.
2004 ve 2005 yıllarında 6,5 milyar 
dolar olan yabancı yatırım tutarı,
2006 yılında 8,6 milyar dolara yük-
selmi tir.

Ancak tüm bu olumlu geli me-
lerle birlikte AB’ne uyum süreci 
devam eden Romanya’nın engen
bölgesine girme ve yolsuzlukla mü-
cadele konularındaki sorunları de-
vam etmektedir.

Ülkemizin Romanya’daki tüm bu 
olumlu ve olumsuz geli meleri ya-
kından izleyerek, ülkemizin AB’ne 
katılım sürecinde ve uyum sürecin-
de gerek çalı ma hayatında gerekse 
ekonomik alanda ve toplumsal yapı-
da olası geli melere kar ı hazırlıklı
olmalıdır.

Özellikle her iki ülkede aynı sü-
relerdeki ekonomik ve çalı ma ha-
yatının göstergelerinin yakından iz-
lenerek gerekli tavırlarının alınması
sendikalar açısından da büyük önem 
ta ımaktadır.

Romence-Türkçe Çeviri: Alina Liliana 
Celepçi

Kaynaklar:

1- Birlikte Çalı mak: Avrupa Birli i ve 
Türkiye’de Sendikalar: ATAKTA

2- Aziz Çelik; AB Sosyal Politikası; Kitap Ya-
yınevi 2008/ ST.

3- TÜ K

4- Elektronik Kaynaklar

 http:// www.igeme.org.tr/pg/section- pg-
ulke.cfm?id= Romanya

 http:// www.insse.ro/cms/rw/pages/index.
ro.do

 http:// www. nse.ro/cms/rw/pages/index.
ro.do
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Bir takvim yılı içinde bir aydan 
fazla ücretsiz izin kullanan 

sigortalı genel sa lık sigortası pri-
mini kendi ödeyecek.

Kamuoyunda “Torba Yasa” ola-
rak bilinen ve TBMM’nde görü ül-
mekte olan Yasanın yürürlü e girdi i
tarihten sonra bir takvim yılı içinde 
bir aydan fazla ücretsiz izin kullanan 
sigortalıların kendileri ve bakmakla 
yükümlü oldukları aile bireyleri sa -
lık hizmetlerinden yararlanmaya-
cak. Bu durumda olan sigortalıların
kendilerinin ve bakmakla yükümlü 
oldukları aile bireylerinin sa lık
hizmetlerinden yararlanmaları için 
zorunlu olarak genel sa lık sigortası
primlerini kendileri ödeyecek.

Özel sektörde kısmi süreli i
sözle mesi ile çalı an i çiler, hiz-
met akitleri askıda oldu u süreler-
de ay içinde 30 günden, yıl içinde 
12 aydan eksik çalı tıkları süre-
lere ili kin genel sa lık sigortası
primlerini kendileri ödeyecek.

Torba Yasa Sosyal GüvenlikTorba Yasa Sosyal Güvenlik 
Haklarımıza da DokunuyorHaklarımıza da Dokunuyor

Kamu sektöründe kısmi süreli i
sözle mesi ile çalı an sigortalıların,
hizmet akitlerinin askıda oldu u
sürelerde, ay içinde 30 günden, yıl
içinde 12 aydan eksik çalı tıkları sü-
relerde genel sa lık sigortası primle-
ri i verenleri tarafından ödenirken, 
özel sektörde çalı an sigortalıların
ay içinde 30 günden, yıl içinde 12 
aydan eksik çalı tıkları sürelere ili -
kin genel sa lık sigortası primlerini 
kendileri ödeyecek.

Özel sektörde kısmi süreli i
sözle mesi ile çalı an sigortalılar ile 
mevsimlik i lerde çalı an sigortalı-
lar, hizmet akitlerinin askıda oldu u
sürelerde ay içinde 30 günden, yıl
içinde 12 aydan eksik çalı tıkları sü-
relere, ili kin genel sa lık sigortası
primlerini zorunlu olarak ödemeleri 
seçimden sonraya bırakıldı.

Genel sa lık sigortası primle-
rinin zorunlu olarak ödenmesine 
01.01.2012 tarihinden itibaren ba -
lanacak. Bu tarihten itibaren ev hiz-
metlerinde 30 günden az çalı anlar-

da genel sa lık sigortası primlerini 
zorunlu olarak kendileri ödeyecek.

Kamuda kısmi süreli i  sözle -
mesi ile çalı an sigortalılar iste e
ba lı sigortaya devam etikleri sü-
relerde genel sa lık sigortası prim-
lerini kendileri ödeyecek.

Kamuya ait i yerlerinde kısmi
süreli i  sözle mesi ile çalı an sigor-
talılar, hizmet akitleri askıdayken ay 
ve yıl içinde çalı madıkları süreler-
de, emekli aylı ını hak etmek için 
eksik günlerini tamamlamak üzere 
iste e ba lı sigortaya devam etmele-
ri halinde genel sa lık sigortası pri-
mini kendileri ödeyecek. ste e ba -
lı sigortaya devam etmeyenlerinkini 
ise i verenleri ödeyecek.

ste e ba lı sigortaya devam 
etmek istemeyenler ise sadece ay 
içinde 30 günden eksik çalı tıkları
günleri hizmet borçlanması yapa-
rak hizmetlerine saydırabilecek.
Ay içindeki eksik günlerini borçla-
narak hizmetlerine saydırmak iste-
yen kamuda çalı an sigortalılar bu 
süreler için iste e ba lı sigortaya 
ödeyeceklerinden daha dü ük prim 
ödeyecek.

Özel sektörde kısmi süreli i
sözle mesi ile çalı an sigortalılarda
hizmet akitleri askıdayken sadece 
ay içindeki 30 günden az çalı tıkla-
rı süreleri borçlanarak hizmetlerine 
saydırabilecek. Ancak özel sektörde 
kısmi süre ile çalı ıp ay içindeki ça-
lı madıkları süreleri borçlanan si-
gortalılar bu süreler için genel sa lık
sigortası primlerini ödememi ler ise, 
borçlanma tutarları, malullük, ya lı-
lık ve ölüm sigortaları primlerine ge-
nel sa lık sigortası primleri de ilave 
edilerek hesaplanacak.



Celal TOZAN
celaltozan@hotmail.com
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Sosyal Güvenlik Kurumu, (SGK) 
özel hastaneler ile vakıf üniver-

sitesi hastanelerinin, sigortalılar-
dan, emeklilerden, geçindirmekle 
yükümlü oldukları aile fertlerin-
den, dul ve yetimlerden alacakları
ilave ücretinin üst sınırının bu yıl-
da yüzde 70 olarak uygulanaca ını
açıkladı.

Sigortalı hastalar, özel hastane-
lerde veya vakıf üniversitesi hasta-
nelerinde gördükleri tedaviler için, 
bu hastanelerin aldıkları puan duru-
muna göre, tedavi bedellerinin yüz-
de 30 ila yüzde 70’i oranında ilave 
ücret ödeyecekler.

SGK yaptı ı açıklamada, özel 
hastaneler ile vakıf üniversitesi has-
taneleri, yo un bakım hizmetleri, 
yanık tedavisi hizmetleri, kanser 
tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, 
radyo izotop), yenido ana verilen 
sa lık hizmetleri, diyaliz tedavileri, 
kardiyovasküler cerrahi i lemleri

Sigortalı Hastaların ÖdeyecekleriSigortalı Hastaların Ödeyecekleri 
Ek Ücretin Tavanı BelirlendiEk Ücretin Tavanı Belirlendi

için sigortalı hastalardan ilave ücret 
almayacak.

Sigortalılar, özel hastaneler ile 
vakıf üniversitesi hastanelerinde 
gördükleri i  kazası veya meslek 
hastalı ı tedavileri için de ilave ücret 
ödeyecek.

eref aylı ı, nakdi tazminat aylı-
ı, harp malullü ü aylı ı ve terörle 

mücadele nedeniyle aylık alanlar ile 
bakmakla yükümlü oldukları aile 
bireyleri, özel ve vakıf üniversitesi 
hastanelerine kamu hastaneleri ta-
rafından sevk edilerek gitmi ler ise 
ilave ücret ödemeyecek.

Emekli, Dul ve Yetim Aylıkları Yükseltildi
çilerin, kendi adına ba ımsız çalı anların emekli, 

dul ve yetimlerinin, gelir ve aylıkları 1 Ocak 2011 
tarihinden itibaren 60 TL den a a ı olmamak üzere 
yüzde 4 oranında artırıldı.

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren sürekli i  göre-
mezlik geliri, malullük ve emekli aylık tutarı 1500 lira 
olanların gelir ve aylıklarına seyyanen 60 zam uygu-
lanır iken, 1500 liranın üstünde olan gelir ve aylıklar
yüzde 4 oranında artırılacak.

Ölüm aylıklarında ise uygulanacak 60 liralık veya 
yüzde 4 oranındaki artı  hak sahiplerine hisseleri ora-
nında da ıtılacak.

Gelir ve aylıklara yapılan artı lar, ubat 2011 öde-
me döneminden itibaren, Ocak ayı farkları ile birlikte 
emekli, dul ve yetimlere ödenecek. 



2011yılında geçerli ola-
cak “yeni” asgari 

ücret “yine” Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun i veren-hükümet
kesimi temsilcileri tarafından be-
lirlendi. Komisyonun i çi kesimini 
olu turan TÜRK-  temsilcileri ise 
karara muhalif kaldı. Komisyon ça-
lı maları, yapılan açıklamalar, i çi
kesiminin kar ı oy gerekçesi özet 
olarak TÜRK-  Dergisi’nde, ayrıntılı
olarak dergi ekinde yer almaktadır.

Asgari Ücret Yönetmeli i’nde as-
gari ücret “ çilere normal bir çalı ma
günü kar ılı ı ödenen ve i çinin gıda,
konut, giyim, sa lık, ula ım ve kül-
tür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün 
fiyatları üzerinden asgari düzeyde 
kar ılamaya yetecek ücret” olarak ta-
nımlanmaktadır. Asgari ücretle, üc-
retlerin asgari sınırlarının belirlene-
ce i öngörülmekte ve bu yolla “her 
türlü” i çinin ekonomik ve sosyal 
durumlarının düzenlenmesi amaç-
lanmaktadır.

Çalı anların, kendilerine ve aile-
lerine saygın bir ya am düzeyi sa la-
yacak bir gelir elde etmeleri esastır.
Yoksulluk, genel anlamıyla, insan-

ların temel ihtiyaçlarını kar ılaya-
mama durumudur. Belirlenen asgari 
ücretin, öncelikle insanın ya amını
sürdürebilmesi için zorunlu olarak 
nitelendirilen temel ihtiyaçlarını
kar ılaması beklenmektedir.

Asgari ücret, çalı anların gelir 
da ılımdan daha fazla pay alabilme-
lerini sa layan etkin uygulamalardan 
birisidir. Gelir da ılımındaki e itsiz-
lik, temelde emek ve sermaye olarak 
ayırıma tutulan üretim faktörlerin-
den emek kesiminin gelirden daha 
az pay almalarının bir sonucudur. 
Bu durum yoksullu un görülme sık-
lı ını da artırmaktadır.

TÜ K’in 2008 yılı Yoksulluk 
Çalı ması Sonuçları’na göre ücretli-
maa lı çalı anlarda yoksulluk oranı
yüzde 5,93 iken, yevmiyeli çalı an-
larda bu oran yüzde 28,56 olmu -
tur. Ancak bu sonuca, bir ki i için 
belirlenen asgari ücretin aylık net 
492,41 lira oldu u 2008 yılında dört 
ki ilik hanenin aylık açlık sınırının
275 lira, aylık yoksulluk sınırının
767 lira olarak tahmin edilerek ula-
ılmı tır. Türkiye’de fertlerin yüzde 

17,1’i, yani yakla ık oniki milyon 
ki i, devlet tarafından hesaplanan 
gıda ve gıda dı ı harcamaları içeren 
yoksulluk sınırının altında ya amı-
nı sürdürmek durumunda kalmak-
tadır. (Bu arada belirtmek gerekir 
ki, TÜ K tarafından 2 Aralık 2010 
günü kamuoyuna duyurulması bek-

lenen 2009 Yılı Yoksulluk Çalı ması
Sonuçları’nın açıklanması ileri bir 
tarihe ertelenmi tir.)

TÜRK- ’in “açlık ve yoksulluk 
sınırı” çalı masına göre; 2002 yılı or-
talaması olarak açlık sınırı aylık 337 
YTL ve yoksulluk sınırı aylık 1.025 
YTL iken, 2010 yılı ortalaması ola-
rak bu tutar sırasıyla 839 ve 2.734 
lira olarak hesaplanmı tır. Aylık net 
asgari ücret ise, yürürlük tarihi esas 
alınarak a ırlıklı yıl ortalamasına
göre aynı yıllar için sırasıyla 174 ve 
588 liradır. 2002-2010 yıllarını kap-
sayan sekiz yıllık dönemde açlık sı-
nırındaki artı  502 lira ve yoksulluk 
sınırındaki artı  1.709 lira olmasına
kar ın aynı dönemdeki net aylık as-
gari ücret artı ı sadece 414 lira ol-
mu tur.

2010 yılı itibariyle net asgari üc-
ret, açlık sınırı olarak tanımlanan
tutarın yüzde 70,1’ini ve yoksulluk 
sınırı olarak tanımlanan tutarın an-
cak yüzde 21,5’sini kar ılayabilmek-
tedir. Di er bir ifadeyle, asgari ücret 
almakta olan bir çalı an ailesi 2010 
yılında ancak 21 gün sa lıklı beslen-
me yapılabilmekte ve sadece 6,5 gün 
insan onurunun gerektirdi i harca-
mayı yapılabilmektedir.

Asgari ücretin tanımında da yer 
alan “yetecek ücret” aslında ulusla-
rarası birçok sözle me ve anla mada
yer alan bir kavram olarak “insan

Enis BA DAD O LU
TÜRK-  Ara tırma Müdür Yardımcısı
enisbagdadioglu@gmail.com
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Asgari Ücret veAsgari Ücret ve 
Çalı anların Yoksullu uÇalı anların Yoksullu u
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onuruna yara ır” geçim düzeyini 
kar ılayacak bir tutar olarak kabul 
edilmektedir. Onaltı ya ından bü-
yük i çiler için, yılın ilk altı aylık
döneminde aylık net 629,95 lira 
olarak belirlenen asgari ücret tuta-
rını, yönetmelikte sıralanan “zorun-
lu ihtiyaçları” kar ılamaya yetecek 
ücret olarak kabul etmek mümkün 
müdür?

Asgari ücretin belirlenmesinde 
çalı anların geçim ko ullarının dik-
kate alınması anayasal bir zorunlu-
luktur. Asgari Ücret Tespit Komis-
yonu tarafından, çalı anların ‘geçim 
artları’ konusunda çalı ma yapması

için görevlendirilen Türkiye statis-
tik Kurumu (TÜ K), 2010 Aralık ayı
itibariyle bir i çiyi temel alarak asga-
ri ücretin aylık net 900,08 lira olması
gerekti ini ortaya koymu tur. Devle-
tin resmi kurumu tarafından bilim-
sel, objektif yöntemler ve güvenilir 
verilerle belirlenen ve de pazarlık
ücreti olmayan bu tutar, Komisyon-
da temsil edilen i veren-hükümet
kesimi temsilcileri tarafından pazar-
lık konusu olmu  ve asgari ücret, yıl-
ba ında olması gerekenden 270,13 
lira daha dü ük belirlenmi tir.

Asgari ücret, belirlendi i andan 
itibaren yetersiz, çeli kili ve tutarsız
olmu tur. Aile unsuru dikkate alın-
madan, insana yara ır geçim ko ul-
larını sa lamaktan uzak olarak belir-
lenen asgari ücret yürürlükte oldu u
her ay eksik ödenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
verilerine göre, sigortalı olarak çalı-
an i çilerin yüzde 43,2’sinin prime 

esas kazancı asgari ücret düzeyinde-
dir. Di er bir ifadeyle SGK kapsa-
mındaki 3,9 milyon i çi asgari ücret 
almaktadır. Özel kesimde sigortalı
çalı an i çilerin yüzde 46,5’inin ge-
liri asgari ücrettir.

Yapılacak basit bir hesaplama, 
devletin resmi kurumu tarafından
belirlenen 900,08 lira yerine i ve-
ren-hükümet kesimi tarafından ka-
bul ve ilan edilen 629,95 lira dü ük

asgari ücret nedeniyle 3,9 milyon 
asgari ücretlinin cebinden sadece 
Ocak 2011 ayında 1 milyar 054 mil-
yon lira alınmakta veya i verene bı-
rakılmaktadır.

veren açısından asgari ücretin 
maliyeti, ödenen SGK ve i sizlik si-
gortası i veren primi nedeniyle art-
maktadır. Buna göre i veren onaltı
ya ından büyük asgari ücretli için 
2011 yılının ilk altı ayında aylık
155,32 lira sosyal güvenlik primi, 
15,93 lira da i sizlik sigortası pri-
mi ödeyecektir. Böylece aylık brüt 
796,50 lira olan asgari ücretin i -
verene maliyeti Çalı ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı ı (ÇSGB) ile Tür-
kiye veren Sendikaları Konfederas-
yonuna (T SK) göre 967,75 liraya 
ula maktadır. Ancak aylık prim ve 
hizmet belgelerini SGK’ya düzenli 
olarak verip, primlerini de düzenli 
olarak ödeyenler, be  puanlık sigor-
ta primi indiriminden yararlandıkla-
rında, asgari ücretin i verene mali-
yeti 927,92 lira olmaktadır. Di er bir 
ifadeyle “kurallara uygun davranan 
i veren” ücret düzeyi ne olursa ol-
sun istihdam etti i her i çi için 40 
lira te vik almaktadır.

Anla ılan, a ır geçim ko ulla-
rı içinde günlük 1 lira asgari ücret 
artı ıyla kendisini ve ailesini geçin-
dirmek durumunda olan çalı andan
daha “zor” durumda bulunan i ve-
renlerin te viki daha öncelikli ol-
maktadır.

Asgari ücretin i çilerin ve aile-
lerinin geçim artlarını do rudan
belirleyen temel unsur olması nede-
niyle, etkisi tartı ma konusu da olsa, 
yoksullu u azalttı ı söylenebilir. 
Ancak özellikle i veren kesimi, yük-
sek belirlenen asgari ücretin istihda-
mı daralttı ını ve i sizli i arttırdı ını
ileri sürmektedir. Ancak hiç ku ku
yok ki, çalı anların yoksullu u ve 
yoksunlu u temelinde istihdam so-
rununa çözüm bulunması do ru ve 
kabul edilebilir bir yakla ım de ildir.

sizlerin istihdama katılması için 
“çalı anların gelirlerinin dü ürül-
mesi ve çalı anların sahip oldukları
kimi haklardan yoksun bırakılması”
yakla ımı üzerinde biçimlenen bir 
politikanın çalı ma ve sosyal barı
sa lamayaca ı açıktır, ekonomik 
getirisi de orta ve uzun vadede ülke 
aleyhine geli ecektir.

Tablo: Asgari Ücrette Eksik Belirleme Nedeniyle Do an Kayıp (TL/AY)

TÜ K’in
Önerdi i

Net Asgari Ücret 

Asgari Ücret 
Komisyonu’nun

lan Etti i
Net Asgari Ücret 

Eksik Belirleme 
Asgari Ücretlinin 
Cebinden Alınan

Ocak 2003 326,60 226,00  100,60

Ocak 2004 396,99 303,08  93,92

Ocak 2005 422,06 350,15 71,91

Ocak 2006 508,19 380,46 127,73

Ocak 2007 589,84 403,03 186,81

Ocak 2008 645,09 481,55 163,54

Ocak 2009 719,77 527,13 192,64

Ocak 2010 795,95 576,57 219,38

Ocak 2011 900,08 629,95 270,13

 Kaynak: TÜRK-
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Türk Telekom’da görevli mühen-
dis Bülent Atuk, i yerine top 

sakallı bir ekilde gitmesi nedeniyle, 
kınama cezası aldı. Ayrıca, Atuk’un, 
“i e geli -gidi  saatlerine riayet et-
medi i ve kılık kıyafet yönetmeli-
ine aykırı ekilde sakal bıraktı ı”

gerekçe gösterilerek görev yaptı ı
pozisyon dı ında ba ka bir görev ye-
rine nakli istendi.

Atuk savunmasında, Müdürlük-
çe “Kamu Kurum ve Kurulu larında
Çalı an Personelin Kılık Kıyafetleri-
ne Dair Yönetmelik” hükümlerinin 
uygulanamayaca ını, bunun yasal 
bir dayana ının olmadı ını, ayrıca
bu yönetmeli e aykırı tutum içe-
risinde olanların oldu unu ve bu 

Cem Yılmaz’ın Sakalı Emsal Oldu
ekilde ayrımcılık yapıldı ını sa-

vundu. Atuk, “top sakallı” oldu u
gerekçesiyle bazı seminerlere götü-
rülmedi ini de ifade etti.

Atuk, ayrıca Türk Telekom’un 
reklamlarında Cem Yılmaz’ı oynat-
tıkları ve Yılmaz’ın da “top sakallı”
bir oyuncu oldu unu belirtti. Atuk, 
hukuka ve hakkaniyete aykırı olarak 
verilen ‘uyarma’ cezalarının iptali ile 
anılan i lemler neticesinde psikolojik 
ve bedensel sorunlar nedeniyle ma-
nevi tazminat” istemiyle dava açtı.

Davayı görü en Ankara 19. 
Mahkemesi, bilirki iye ba vurulma-
sını istedi. Bilirki i raporunda taraf-
lar arasındaki sözle mede erkek per-
sonelin saç ve sakalının nasıl olması

gerekti ine dair herhangi bir dü-
zenlemeye rastlanılmadı ını bildir-
di. Raporda, Atuk’a verilen uyarma 
cezalarının yersiz oldu unu kayde-
dildi. Raporda, “Kurulumuzca, da-
vacı i çiye manevi baskının oldu u
de erlendirilmekte, davacı i çinin
hizmet akdinin devam ediyor olma-
sının i yerinde manevi baskı olma-
dı ı anlamına gelmeyece i dü ünül-
mektedir. Davacının manevi baskıya
u radı ı ve bu baskının olumsuz 
etkilerinin bir nebze giderilmesi ge-
rekti i” ifade edildi. Yerel Mahke-
me de rapora dayanarak davacının
“duygusal tacize” u radı ı görü ünü
benimseyerek 555 TL manevi tazmi-
nat talebini kabul etti.

TBMMgündeminde bulunan Tor-
ba Kanun Tasarısında yapı-

lan de i iklikle kız çocukları, yeni sosyal güvenlik 
yasasıyla kaybettikleri sa lık güvencesi haklarına 
yeniden kavu acaklar. Yasanın yürürlü e girdi i 1 
Ekim 2008 tarihinde anne veya babası üzerinden 
bakmakla yükümlü olunan ki i durumundaki kız
çocukları, evlenip bo andıkları veya sonradan i siz 
kaldıkları takdirde sa lık güvencesinden yararlana-
bilecekler.

Yeni sosyal güvenlik yasasıyla kız ve erkek ço-
cuklar arasındaki ayrım kaldırılarak, bakmakla 
yükümlü olunan ki i kapsamında sa lık hizmetle-
rinden yararlanabilmeleri için hepsine 18 ya  sınırı
getirilmi ti. Ö renim durumuna göre ya  haddi üni-
versite ö rencilerinde 25 ya ına kadar çıkıyordu. 
Ancak, bu ya tan sonra i i olsun veya olmasın genel 
sa lık sigortası kapsamında de erlendiriliyorlar. Ai-
lede ki i ba ına gelir asgari ücretin üçte birinden az 
de il ise kız veya erkek çocuk için her ay GSS primi 
ödenmesi gerekiyor.

Yasanın Geçici 12. maddesiyle de yeni yasanın
yürürlü e girdi i 1 Ekim 2008 tarihinde bakmakla 

yükümlü olunan ki i durumundaki kız çocukları-
nın herhangi bir i e girme veya evlenmeleri duru-
munda sa lık hizmetlerinden yararlanamayacakları
öngörülmü tü. Bu durumdaki kız çocukları sonra-
dan i siz kaldıklarında veya bo andıklarında eski 
statülerine dönemiyorlardı.

Kız çocuklarının kaybolan sa lık hakkıyla ilgili 
olarak Meclis’te iktidar ve muhalefet milletvekille-
rine çok yo un ikayetler ula tı. e girdikleri veya 
evlendikleri için sa lık güvencesini yitiren kız ço-
cukları, i siz kaldıklarında veya bo andıklarında 
tekrar sa lık hizmeti alamadıkları için ma dur ol-
duklarını belirttiler.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına
ili kin Torba Kanun Tasarısının TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu’nda olu turulan alt komisyondaki gö-
rü meleri sırasında ma duriyetleri ortadan kaldıran 
bir düzenleme yapıldı. Buna göre, 1 Ekim 2008 ta-
rihinde hak sahibi durumundaki kız çocukları son-
radan evlenip bo andıklarında veya i e girip daha 
sonra i siz kaldıklarında anne veya babaları üze-
rinden bakmakla yükümlü olunan ki i kapsamında 
sa lık yardımından yararlanabilecekler.

Kız Çocuklarına Müjde!



Av. Selçuk EREN
av.selcukeren@hotmail.com
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Ekim 2007’de Devlet Memurları
Kanunu kapsamında 4/B sta-

tüsünde memurlu a geçirilen Gazi 
Üniversitesi’nde çalı an bir i çi, geç-
mi e dönük ikramiye talebiyle An-
kara 5.  Mahkemesinde dava açtı.

Kamu kurumlarında çalı an i çi-
lere her yıl bir aylık istihkakları tu-
tarında ilave tediye verilece i, ayrıca
Bakanlar Kurulu kararı ile aynı e-
kilde bir ilave tediye ödemesi yapı-
labilece i yönündeki düzenlemeye 
dikkat çekilen dilekçede, 2001-2007 
yılları arasında Bakanlar Kurulu 
kararı do rultusunda ödenmesi ge-
reken ilave tediyelerin ödenmedi i
ifade edildi. Dilekçede, geçmi e dö-
nük ikramiyelerin faiziyle ödenmesi 
istendi.

Gazi Üniversitesi Rektörlü ü’nün
savunmasında, ilave tediye alaca ı-
nın ücret niteli inde oldu u, dava 
tarihi itibariyle 5 yıllık süreyi a an
alacakların zaman a ımına u radı ı
öne sürüldü. çiye ilave tediye ala-
ca ı ödenmese de her yıl Yönetim 
Kurulu kararı ile maa larına iyile -
tirme yapıldı ı ifade edilen savun-
mada, i çilik statüsünden kaynak-
lanan di er tüm hakların ödendi i
belirtildi. çiye ilave tediye ödemi
olsa aylık ücretin tediyeye göre daha 
az hesaplanaca ı iddia edilen savun-
mada, istemin mevzuata aykırı ol-
du u ve “haksız kazanç” yarataca ı
öne sürüldü.

Talebi de erlendiren Ankara 5. 
 Mahkemesinin kararında, ilave 

tediye ödenmesine yönelik mevzuat 
do rultusunda, üniversitede i  söz-
le mesiyle çalı tırılan i çiye ilave 
tediye ödenmesi gerekti i vurgu-
landı. lave tediye alaca ının geni
anlamda ücret niteli inde oldu una
dikkat çekilen kararda, bu nedenle 
talep için Borçlar Kanunu uyarınca 5 
yıllık zaman a ımının geçerli oldu u
belirtildi.

Bu do rultuda talebin davanın
açıldı ı 26 ubat 2010’dan geriye dö-
nük 5 yıllık süre için dikkate alınabi-
lece i ifade edilen kararda, 26 ubat
2005’ten i çinin sözle meli memur 
statüsüne geçirildi i Ekim 2007’ye 
kadar olan dönemdeki hizmetler 
kar ılı ı her tam hizmet yılı kar ılı ı
(26 x 2) 52 günlük çıplak ücret tuta-
rında ilave tediyenin Bakanlar Kuru-
lunca belirlenen tarihlerde ödenme-
si gerekti i vurgulandı. Ankara 5. 
Mahkemesi, belirtilen gerekçelerle 
ilave tediye alaca ını yasal faiziyle 
ödenmesini kararla tırdı.

Memurlu a Geçen çinin kramiye Zaferi

Devletin yaptı ı ödemelerden yararlanamayan hak sahiplerinin 
açtı ı davalarda, mahkeme vatanda ın lehine karar verdi. Bu 

kapsamda davaları sonuçlanan hak sahipleri, KEY tutarlarını çalı -
tıkları kurumlardan tahsil etmeye ba ladı. 2008 yılında ba layan KEY 
ödemelerinden binlerce ki i evrakları bulunamadı ı için yararlana-
mamı , milyonlarca ki i de dü ük KEY tutarı almak zorunda kalmı tı.
Bu süreçte, ödemelerden yararlanamayan hak sahipleri ile KEY tutarı-
nı az bulan hak sahipleri, konuyla ilgili dava açtı. Bu çerçevede, açılan
dava sayısının 2 bini geçti i bildirildi. dare mahkemelerinde açılan
davalar sonuçlanmaya ba ladı.

Star Gazetesi’nden Hüseyin Özay’ın haberine göre, mahkeme, KEY 
kesintilerinin yapıldı ı dönemlerde çalı tı ını belgeleyen hak sahip-
lerinin KEY tutarlarının çalı tıkları kurumlar tarafından ödenmesini 
kararla tırdı. Buna göre, KEY listelerini düzenli tutmayan ve bu bel-
geleri ödenmesi için Tasfiye Halindeki Emlak Bankası’na teslim etme-
yen kurumlar, KEY tutarlarını kendileri ödeyecek. Böylece, ödeme-
lerden yararlanamayan binlerce ki i KEY paylarını tahsil etme imkanı
elde edecek. Mahkeme, KEY tutarlarının hesaplanmasında Emlak 
Bankası’ndan destek alıyor. Örne in, KEY tutarının eksik ödendi ini
öne sürerek dava açan bir vatanda , tüm belgeleri mahkemeye sunu-
yor. Mahkeme de, tutarın hesaplanması için Tasfiye Halindeki Emlak 
Bankası’na yazı gönderiyor. Emlak Bankası da, tutarı hesaplayarak 
mahkemeye bildiriyor. Mahkeme de, KEY paylarını devlete ödemedi-
i için veya belgeleri düzenli tutmadı ı için ödemelerin ilgili kurum 

tarafından yapılmasını kararla tırıyor.

KEY’de Dava Açanlara
yi Haber
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1.

Toplu i  sözle meleri görü me-
lerinde (müzakerelerde) taraflar uz-
la tıkları bazı konuları amaçlarına
uygun olarak düzenleyememekte-
dirler. Bazen de düzenlemeleri mev-
zuata uymamaktadır.

Bu yazıda her toplu i  sözle -
mesinde yer alan “Fazla Çalı ma
Ücreti”ni düzenleyen örnek madde-
ler kısa bir bilgi verilmesini takiben 
ele alınarak de erlendirilecektir.

2.

“Çalı ma süresi” 4857 sayılı
Kanunumuzun 63. maddesinde; 
“fazla çalı ma ücreti” ise 41. madde-
sinde düzenlenmi tir.

 Genel bakımdan çalı ma sü-
resi haftada en çok kırkbe
saattir.

 Bu süre haftanın çalı ılan gün-
lerine e it olarak bölünür. Ta-
rafların anla ması ile aksi ka-
rarla tırılabilir.

 Tarafların anla ması ile haf-
talık normal çalı ma süresi 
haftanın çalı ılan günlerine, 
günde onbir saati a mamak
ko ulu ile farklı ekilde da ı-
tılabilir.

 Günlük çalı ma sürelerinin 
tarafların anla ması ile fark-
lıla tırıldı ı hallerde iki aylık
süre içinde haftalık ortalama 
çalı ma süresi, normal hafta-
lık çalı ma süresini a amaz.

Denkle tirme süresi toplu i
sözle meleri ile dört aya kadar 
artırılabilir.

 Fazla çalı ma haftalık 45 saati 
a an çalı malardır.

 Haftalık çalı ma süresinin 
sözle melerle kırkbe  saatin 
altında belirlendi i durumlar-
da ortalama haftalık çalı ma
süresini a an ve kırkbe  saate 
kadar yapılan çalı malar fazla 
sürelerle çalı madır.

 Her bir saat fazla çalı ma için 
verilecek ücret normal çalı ma
ücretinin saat ba ına dü en
miktarının yüzde elli yüksel-
tilmesi suretiyle ödenir. Fazla 
sürelerle çalı ma için verile-
cek ücret ise normal çalı ma
ücretinin saat ba ına dü en
miktarının yüzde yirmibe
fazlasıdır.

 Fazla çalı ma ve fazla süreler-
le çalı ma ücretlerinin hesap-
lanması için normal çalı ma
ücretini artıran oranlar taraf-
ların anla ması ile kanundaki 
oranlardan büyük olarak be-
lirlenebilir.

 Fazla çalı ma veya fazla süre-
lerle çalı ma yapan i çi isterse, 
bu çalı malar kar ılı ı zamlı
ücret yerine, fazla çalı tı ı her 
saat kar ılı ında bir saat otuz 
dakikayı, fazla sürelerle çalı -
tı ı her saat kar ılı ı bir saat 
onbe  dakikayı serbest zaman 
olarak kullanır.

 Denkle tirme esasının uygu-
landı ı hallerde, i çinin haf-
talık ortalama çalı ma süresi, 
normal haftalık i  süresini a -
mamak ko ulu ile, bazı hafta-
larda toplam kırkbe  saati a sa

dahi bu çalı malar fazla çalı -
ma sayılmaz.

 Ülkenin genel yararları yahut 
i in niteli i veya üretimin ar-
tırılması gibi nedenlerle fazla 
çalı ma yapılabilir.

 Fazla saatlerle çalı mak için 
i çinin onayının alınması ge-
rekir.

 Fazla çalı ma süresinin topla-
mı bir yılda ikiyüzyetmi  saat-
ten fazla olamaz.

 Çalı ma hayatında “gece” en 
geç 20.00’de ba layarak en er-
ken saat 06.00’ya kadar geçen 
ve herhalde en fazla onbir saat 
süren dönemdir i çilerin gece 
çalı maları yedibuçuk saati 
geçemez. Gece çalı maların-
da fazla çalı ma yapılamaz.
Çalı ma süresinin ço u gece 
dönemine rastlıyorsa veya 
gece-gündüz saatleri e it ise 
bu çalı ma gece çalı ması sa-
yılır.

 kanunundaki süreler veya 
kısıtlar a ılarak fazla çalı ma
yaptırılması halinde i çinin bu 
fazla çalı malara ait ücretini 
alaca ına ili kin yerle ik yargı
kararları bulunmaktadır.

3.

MADDE 9- FAZLA MESA :

Bu Toplu  Sözle mesi’nde belir-
lenen normal çalı ma süresinden fazla 
çalı malar fazla mesaidir.

Fazla mesai sürelerine her saat 
için verilecek ücret, normal saat ücre-
tinin % 50 fazlasıdır.

Fazla mesai saatlerinin hesabında
yarım saatten az olan mesailer yarım
saat, yarım saatten fazla olan mesai-
ler ise bir saat sayılır. Fazla mesailer 

Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-  Genel Sekreter Yardımcısı
nacionsal@turkis.org.tr

Toplu Sözle melerinde TaraflarınToplu  Sözle melerinde Tarafların
Amacını Yansıtmayan DüzenlemelerAmacını Yansıtmayan Düzenlemeler

(Fazla Çalı ma Ücreti)(Fazla Çalı ma Ücreti)
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hangi saatlerde yapılmı  ise o saatler 
için yazılır. Fazla mesailere ili kin
ücret, en geç bir sonraki ayın ücretiyle 
birlikte ödenir. Fazla mesaiye gerek 
olup olmadı ına i veren veya yetkili 
kılaca ı ki iler karar verir.

MADDE 18- FAZLA MESA LER:

 Kanunu esasları gere ince saat 
20.00 ile 06.00 arasındaki gece saat-
lerine rastlayan fazla mesailer % 120, 
gündüz saatlerine rastlayan fazla me-
sailer ise % 100 zamlı ödenir.

MADDE 23- FAZLA ÇALI MA:

Bu sözle mede yazılı günlük ve 
haftalık çalı ma sürelerinin dı ında
yapılacak çalı malara % 50 zamlı
ücret ödenir. Fazla çalı ma süresinin 
toplamı yılda ikiyüzyetmi  saatten 
fazla olamaz. Bu sınırlar içinde yapı-
lacak fazla çalı mayı tüm üyeler ön-
ceden kabul etmi  sayılırlar.

MADDE 51- FAZLA ÇALI MA,
TAT LDE ÇALI MA VE ÜCRETLE-
R :

A) Bu toplu i  sözle mesi ile belir-
lenen haftalık ve günlük çalı ma süre-
sini a an çalı ma, fazla çalı ma olarak 
tanımlanır. Yapılan fazla çalı manın
ücreti, normal çalı ma ücretinin % 50 
fazlası ile ödenir. Fazla çalı ma günde 
üç saatten fazla olamaz.

B) Ulusal bayram, genel tatil ve 
hafta tatillerinde i çilerin çalı tırıl-
maları halinde çalı tırılan her gün 
için 3 ilave yevmiye ödenir.

C)  bu Toplu  Sözle mesinde
belirtilen haftalık çalı ma süresi ile 
yasal haftalık çalı ma süresi arasında
kalan süre için fazla sürelerle çalı ma
ücreti de % 100 zamlı olarak ödenir.

 Kanunumuz “fazla çalı ma”
ibaresini kullanıyor olsa da taraflar 
“fazla mesai” ibaresini kullanmaya 
devam etmektedirler. Örnek Madde 
(9)’da oldu u gibi “fazla çalı ma-
lar fazla mesaidir” eklindeki hatalı
yazılımlara sıkça rastlanılmaktadır.
Toplu i  sözle mesinde belirlenen 
normal çalı ma süresi 45 saatin al-

tında ise fazla süreler ile çalı ma ve 
fazla çalı ma ücretleri ayrım yapıl-
maksızın normal çalı ma ücretinin 
saat ba ına dü en miktarının yüzde 
50 zamlısı olarak ödenecektir. Mad-
dede yarım saati a an ancak bir saat-
ten az olan fazla çalı maların bir saat 
olarak kabul edilece i eklindeki
düzenlemede bir sakınca bulunma-
maktadır. Taraflar fazla çalı ma üc-
retinin zam oranını kanundakinden 
yüksek belirleyebildiklerine göre 
fazla çalı ma ücretini büyütecek di-
er düzenlemeleri de yapabilirler.

Örnek Madde (18)’de ise fazla 
çalı malar 20.00-06.00 saatleri ara-
sında yapılırsa  normal çalı ma üc-
retinin saat ba ına dü en miktarının
yüzde 120 zamlısı, bu saatler dı ında
ise yüzde 100 zamlısı olarak ödene-
ce i düzenlenmi tir. Bu maddede de 
fazla çalı ma-fazla sürelerle çalı ma
ayrımı yapılmamı tır.

Her iki maddenin de yazılımları
Kanun diline uygun olsa hiç ku ku-
suz daha yerinde olurdu.

Örnek Madde (23)de yüzde elli 
zamlı ödeme esası getirilmi ; haf-
talık çalı ma süresi a ılmasa dahi 
günlük çalı maları a an çalı maların
fazla çalı ma sayılaca ı düzenlen-
mi tir. Kanunun düzenlemesi mut-
lak emredici  bir düzenleme olma-
dı ına göre günlük çalı maları a an
çalı maların 1475 sayılı (bir önceki) 

 Kanunu döneminde oldu u gibi 
fazla çalı ma sayılmasına bir engel 
bulunmamaktadır.

Örnek Madde (51)’in (A) fıkra-
sında toplu i  sözle mesi ile belir-
lenmi  haftalık ve günlük çalı ma
süresini a an çalı malar fazla çalı -
ma olarak tanımlanmı  ücretinin de 
yüzde 50 zamlı ödenece i düzenlen-
mi tir.

Toplu i  sözle mesi ile belirlen-
mi  çalı ma süresini (örne in 40 
saat) a an çalı malar ile haftalık ça-
lı ma süresinin doldurulup doldu-
rulmadı ına bakılmaksızın günlük 

çalı ma süresini (örne in 8 saat) 
a an çalı malar fazla çalı ma sayıla-
caktır. Haftalık çalı ma süresi yasal 
çalı ma süresinin altında belirlen-
mi  olsa da fazla çalı ma-fazla süreli 
çalı ma ayrımı yapılmamı tır.

Ancak (C) fıkrasında toplu i
sözle mesi ile belirlenen çalı ma sü-
resi (40 saat) ile yasal çalı ma süre-
si arasında kalan sürelerde yapılan
çalı maların fazla sürelerle çalı ma
sayılaca ı ve ücretinin de yüzde 100 
zamlı ödenece i düzenlenmi tir.

(A) ve (C) fıkraları arasında ça-
tı ma oldu u açıktır. (C) fıkrasında
fazla süreler ile çalı ma sayılan çalı -
malar (A) fıkrasına göre fazla çalı -
madır.

Kanunda fazla sürelerle çalı ma
ücreti zam oranı fazla çalı ma ücreti-
nin zam oranın yarısı olarak (yüzde 
25) düzenlenmi tir. Örne imizde ise 
tam tersi düzenlenmi  bulunmakta-
dır. Yukarıda da ifade etti imiz gibi 
kanun düzenlemesi mutlak emredici 
olmadı ı için toplu i  sözle mesinin
(C) fıkrasında yapılan düzenleme 
geçerlidir.

(A) fıkrasındaki fazla çalı manın
günde 3 saati geçemeyece i düzenle-
mesi 1475 sayılı kanundan kalma bir 
alı kanlıkla yazılmamı  ise tarafların
fazla çalı maya sınır getirmi  olmayı
istediklerini dü ünmek gerekir. Bu 
düzenlemede geçerlidir.

4.

Toplu i  sözle mesi i yerinin
hukukudur. Taraflar toplu i  söz-
le mesi maddelerini düzenlerken 
özenli davranmak mecburiyetinde 
oldukları gibi; bagıtladıkları toplu 
i  sözle mesinin uygulamasının de-
netimi ile de sorumludurlar. Toplu 
pazarlık masasının stresi, yorgunlu-
u, acele gibi nedenlerle amacı a an

düzenlemeler yapılmı  ise bu dü-
zenlemelerin sözle menin yürürlük 
süresi içinde yine taraflar arasında
anla ılarak yapılacak düzenlemeler 
ile de i tirilmesi yerinde olur.
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Avrupa Komisyonu, stihdam Sos-
yal ler ve E it Fırsatlar Genel 

Müdürlü ü tarafından organize edi-
len “Avrupa’da stihdam 2010 Kon-
feransı” 30 Kasım 2010’da Brüksel’de 
yapıldı. Konferansta, “Avrupa’da s-
tihdam 2010 Raporu”nda ele alınan
temel noktalara dikkat çekiliyor. 
Avrupa’da stihdam Raporu, Avrupa 
Komisyonu stihdam Sosyal ler ve 
E it Fırsatlar Genel Müdürlü ü’nün,
AB üyesi ve aday ülkelerin istihdam 
performansları ve emek piyasası ge-
li melerini analiz etti i ve 1989’dan 
beri yayımlanan en önemli belge 

Avrupa’da stihdam 2010 KonferansıAvrupa’da stihdam 2010 Konferansı
olarak tanımlanıyor. Rapor, Ortak 
stihdam Raporuna temel istatisti-

ki ve analitik dayanak olu turma-
sının yanı sıra di er araçlar da Av-
rupa stihdam Stratejisi için önem 
ta ıyor. Avrupa’da stihdam 2010 
Konferansı’nda, emek piyasasının
hali hazırdaki durumu ile Avrupa 
Komisyonu’nun istihdam alanında-
ki politika üretimine ili kin önemli 
noktalar de erlendirildi. Toplantıda,
Avrupa’da a amalı bir ekilde geli -
me gösteren ekonomik toparlanma 
ekseninde ortaya çıkan emek piya-
sasındaki güncel geli melere, krizin 

istihdam üzerinde yarattı ı etkinin 
azaltılmasına ve özellikle krizle bir-
likte daha belirgin hale gelen, genç 
i sizli i ile AB emek piyasasının par-
çalı bir yapıya sahip olması konula-
rına odaklanıldı. Konferansa ili kin
konular, Avrupa stihdam Raporunu 
hazırlayan yazarlar ve alanında uz-
manla mı  Avrupalı ara tırmacılar
tarafından sunuldu.

Konferansa ili kin belgelere 
a a ıdaki ba lantıdan ula ılabilir:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=88&langId=en&eventsId=31
1&furtherEvents=yes

Farklı uluslardan olanlar için hangi pozis-
yonlar ayrılabilir? Farklı bir AB ülkesine 

gidildi inde profesyonel nitelikler nasıl ta-
nınacaktır? Kamu i vereni tarafından hangi 
diller talep edilebilir? Farklı bir AB ülkesin-
de kazanılmı  olan profesyonel deneyim ve 
kıdem nasıl de erlendirilecektir?

Avrupa Komisyonu sorulan bu sorula-
rı, “Kamu Sektöründeki çilerin Serbest 
Dola ımı”na ili kin Çalı ma Belgesinde de-
erlendirdi. Belgenin amacı, “yurtta ları, üye 

ülkelerin yetkililerini, sosyal tarafları ve di-
er ilgili birimleri, Avrupa Komisyonu’nun, 

kamu sektöründeki i çilerin serbest dola ı-
mına ili kin yakla ımı hakkında bilgilendir-
mek” olarak ifade ediliyor.

Çalı ma Belgesi, Prof. Jacques Ziller’in, 
“AB Yurtta larının Serbest Dola ımı ve Kamu 
Sektöründe stihdamı” ba lıklı raporundan 
yola çıkılarak hazırlandı. Komisyon, ba-
ımsız bir uzman olarak Prof. Ziller’den, AB 

ülkelerinden toplanmı  olan bilgileri özetle-
mesini ve çözümlemesini talep etti. Rapor iki 
bölümden olu uyor. Birinci bölümde, kamu 
sektöründe i çilerin serbest dola ımı konusu 
ele alınırken, ikinci bölümde yirmi yedi üye 
ülkenin konuya ili kin durumu de erlendi-
riliyor.

Kamuda Serbest Dola ımKamuda Serbest Dola ım
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AB’de 80 milyon insan yoksulluk 
riski altında ve mevcut sorun ekono-
mik krizin etkisiyle daha kötü bir hal 
aldı. En kırılgan gruplar en olumsuz 
ekilde etkilendi. E er AB’nin 2020 

hedefine ula ılmak isteniyorsa çalı -
maların imdiden ba laması gerekti-
i bildirildi.

Yoksullu a ve Sosyal Dı lanmaya
Kar ı AB Platformu, konuya ili kin
yeni çalı ma yönetmelerini te vik
edecek ve yoksullu un üstesinden 
gelmeleri için daha etkili ve daha 
yenilikçi yöntemler geli tirmeleri
amacıyla hükümetler ile di er aktör-
lere yardım edecek. Yeni plan, 2020 
yılına yönelik bir AB hedefi olarak, 
20 milyon ki iyi yoksulluktan kur-
tarmayı amaçlıyor.

Yoksullukla mücadele, öncelikli 
olarak üye ülkelerin bireysel sorum-

lulu unda olsa bile, AB çapındaki
hedefler ve yakla ımlar, çocuk yok-
sullu u ve evsizlik gibi alanlardaki 
ulusal politikaların daha etkili olma-
sını sa ladı.

Komisyon, olası yeni politika ve 
reformları de erlendirecek küçük 
projeler aracılı ıyla, sosyal politika 
alanındaki yenilikleri desteklemek 
istiyor. AB ülkeleri için amacın,
farklı deneyimleri payla ma ve sos-
yal politikaları daha etkili hale geti-
recek bir frekans yakalamak oldu u
ifade ediliyor.

Gelecek yıllarda, özellikle 2011-
2012’de, gönüllü politika ve bilgi 
payla ımının koordinasyonu ile yeni 
yasal düzenlemeleri ve proje fonunun 
sa lanmasını da kapsayan bir dizi 
uygulama ortaya konulması; gençler, 
engelliler, Romanlar gibi en fazla risk 

altında olan grupları hedefleyen be-
lirli politikaların hayata geçirilmesi 
planlanıyor.

Yoksullukla mücadelenin daha 
fazla harcama yapmayı gerektirme-
yece i, önemli olan noktanın re-
formları daha etkin hale getirmek 
oldu u vurgulanıyor. Sosyal yenilik-
lere ve deneyimlere odaklanmanın,
AB’ye ve üye ülkelerine, kaynakların
en fazla etkisinin olaca ı durumları
tanımlamada yardımcı olması gerek-
ti i dile getiriliyor.

Söz konusu giri imlerin, AB sos-
yal içerme politikalarındaki yeni bir 
adımın i areti oldu u ve 2010 Avru-
pa Yoksulluk ve Sosyal Dı lanmaya
Kar ı Mücadele Yılı dolayısıyla ya-
kalanan ivmenin avantajlarını kul-
lanma fırsatını sa layaca ı vurgula-
nıyor.

Yoksulluk ve Sosyal Dı lanmayla Mücadele

Toplumsal Yoksulluk ve 
Güvencesizlik Konferansı

Avrupa Çalı ma Ko ulları-
2010 Anketi Yapıldı

Ankete ili kin alan ara tırması
2010 Ocak ve Temmuz ayları ara-
sında yapıldı. Soru kitapçı ı güven-
cesiz istihdam, liderlik tarzları ile 
i çilerin katılımının yanı sıra, genel 
mesleki tanımlar, çalı ma süresi, i
örgütlenmesi, ücret, i le ba lantılı
sa lık riskleri, bili sel ve psikosos-
yal etkenler, i -ya am dengesi ve 
mesleki e itime eri im konularını
da içermekte. Ekonomik olumsuz-
lukların çalı ma ko ulları üzerin-
deki etkisini ke fetmeyi hedefleyen 
bir soru seti de ankete dahil edildi. 

Çalı mada, AB üyesi yirmi yedi 
ülke ile Norveç, Hırvatistan, Make-
donya, Türkiye, Arnavutluk, Kara-
da  ve Kosova’nın da içinde oldu u
toplam otuz dört ülkeden kırk dört 
bin i çiyle görü me gerçekle tirildi.
Bu çalı ma, co rafi açıdan imdiye
kadar yapılmı  en kapsamlı ara tır-
ma özelli ini ta ımakta.

Uluslararası Toplumsal Yoksulluk ve Güvencesizlik Konferansı 25-
27 Kasım 2010 günlerinde ODTÜ’de yapıldı. Toplantıya TÜRK-

adına katılan Uzman Yardımcısı Güven Savul, “Türkiye’de Güvencesiz 
stihdam ve Güvencesizle tirme” ba lıklı bir sunum yaptı. “Sosyal Be-

lirsizlik, Güvencesizlik, E itsizlik” Platformu kapsamında düzenlenen 
Konferans, güvencesiz istihdam ve güvencesizle tirme konuları üzerine 
Türkiye’de, uluslararası düzeyde yapılmı  olan ilk etkinlik olma özelli-
ini ta ıyor.

Toplantıda yapılan sunumların ortak noktası, güvencesiz istihdamın
ve güvencesizle tirmenin, emek piyasasının yapısının de i imiyle yakın-
dan ilgili oldu una dikkat çekmeleridir. Standart istihdam modelinin 
1970’lerin sonundan itibaren de i im geçirerek yerini a-tipik/standart 
dı ı veya esnek istihdam biçimleri olarak adlandırılan istihdam biçimle-
rine terk etmesinin, güvencesizli i yaratan ana etmenlerden biri oldu u
gerçekle tirilen sunumlarda ifade edildi.

TÜRK-  Uzman Yardımcısı Güven Savul, günümüzde güvencesiz 
çalı manın, egemen bir istihdam tarzı olarak yaygınlık kazandı ını,
standart istihdam ko ullarının avantajlarından yararlanan i çi sayısının
her geçen gün azaldı ını belirtti. Savul ayrıca, geçici çalı ma, geçici i
ili kisi, ça rı üzerine çalı ma, mevsimlik çalı ma gibi güvencesiz niteli e
sahip olan i lerin tüm dünyada oldu u gibi Türkiye’de de artı  gösterdi-
ini ifade etti.



2010yılını geride bırak-
tık. 2010 yılı çalı an-

lar açısından zor bir yıl oldu. 2009 
yılında krizin etkileri 2010 yılında
da sürdü. Ekonominin yeniden bü-
yümesine ra men, i sizli in büyük 
bir risk olarak ülke gündemindeki 
önemini koruması, esnek istihda-
mın yaygınlık kazanması, i ten çı-
karılmaların önlenememesi, i sizlik
sigortasının dar bir ekilde uygulan-
ması, gelir vergisinin yüzde 27’lere 
kadar yükselmesi, öncelikli sorunlar 
olarak dikkat çekmi tir.

Kamu i yerlerinde alt i veren
uygulamasının getirmi  oldu u e it-
sizlikler, sendikaların gündeminde 
çözüm bekleyen kapsamlı bir sorun-
dur. letme ve i yeri bütünlü ünü
bozan, çalı anlar arasında e itsizlik-
lere neden olan alt i veren uygulama-
sı son yıllarda artan bir özellik gös-
termi tir. 4857 sayılı  Kanunu’nun 
2. maddesinde yer alan asıl i in bir 
bölümünde i letmenin ve i in gere i
ile teknolojik nedenlerle uzmanlık
gerektiren i ler dı ında ta eron i -
çisinin çalı tırılmayaca ı hükmüne 

ra men, kamu i yerlerinde alt i ve-
ren uygulaması ile i çi çalı tırılma
yaygınlık kazanmı tır.

 Kanunu’nun 2. maddesine 
5538 sayılı Kanunun 18. maddesiyle 
iki fıkra eklenmi  ve 2006 yılından
itibaren kamu i yerlerinde muvaza-
alı olarak ta eron i çi çalı tırmanın
yolu açılmı tır. 01/07/2006-5538 
S.K/18.maddesindeki düzenlemeyle 
kanuna veya kanunun verdi i yetki-
ye dayanılarak kurulan kamu kurum 
ve kurulu ları ile bunların do rudan
veya dolaylı olarak sermayesinin en 
az yüzde ellisine sahip oldukları or-
taklıklarda, 4734 sayılı Kamu hale
Kanunu veya di er kanun hüküm-
leri çerçevesinde, hizmet alımı ama-
cıyla yapılan sözle meler gere ince,
yüklenici aracılı ıyla çalı tırılmanın
öngörülmesi, ta eron eliyle i çilerin
sömürülmesini getirmi tir. Bu tür 
uygulamaların önlenmesinde yargı-
ya gitmenin en etkili seçenek oldu-
u bilinmekle birlikte bu kapsamda 

çalı anların i  güvencelerinin çok 
riskli olması nedeniyle hak arama 
yolları da etkin olarak kullanılama-
maktadır. Ta eron i çileri, muvaza-
alı çalı tırıldıklarını yargı yoluyla 
tespit etmeye gitmeleri veya sendi-
kalara üye olmaları durumlarında
i ten çıkarma tehdidiyle kar ıla -
maktadırlar.

Bu konuda en kalıcı çözüm; 2006 
yılında 4857 sayılı  Kanunu’nun 2. 
maddesine yapılan 8. ve 9. fıkrala-
rın yürürlükten kaldırılması, muva-
zaalı i çi çalı tırmaya son verilmesi 
olacaktır. Aynı i yeri veya i letmede
ücret ve çalı ma ko ullarında büyük 
e itsizliklere neden olan alt i veren
uygulamasına çözüm bulunmadı ı
taktirde, sendikal örgütlenme-toplu 
i  sözle mesi hakkını kullanma ve 
sosyal güvenlik haklarına ula mada
büyük zorluklar ya anacaktır.

Bu tablo, AB sürecinde olan 
Türkiye’ye hiç yakı mıyor. Çalı an-
larını farklıla tıran ve yoksulla tıran
alt i veren uygulaması ile i çilerin
büyük ço unlu u asgari ücret üze-
rinden çalı tırılmaktadır. Muvazaalı
olarak kamu i yerlerinde çalı tırılan
ta eron i çilerinin dava açılması du-
rumunda, ba langıçtan itibaren asıl
i verenin i çisi sayılaca ından, ma-
liyetlerin büyük rakamlara ula aca ı
gerçe ini kamu i yeri yetkilileri çok 
iyi bilmelidir.

Esnek istihdam biçimlerinin 
Torba Kanun Tasarısı ile evden ve 
uzaktan çalı tırılma ile geni letilme-
si, sa lıklı ve örgütlü istihdama bü-
yük zararlar verecektir. Bu tür çalı -
tırma biçimleriyle i yeri bütünlü ü
ve çalı anların dayanı ması olumsuz 
yönde etkilenecektir. Toplu i  hu-

Namık TAN
TÜRK-  Ara tırma Müdür Yardımcısı
namiktan@turkis.org.tr
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kukunun kapsamı daralacak, birey-
sel i  hukukuna geçi ler artacaktır.
stihdamın çok yönlü esnekle tiril-

mesi, çalı anların örgütlenmesinde 
ve toplu i  sözle me haklarını kul-
lanmalarında büyük engeller olu tu-
racak ve endüstri ili kilerinin yerini 
insan kaynakları alacaktır.

sizlik sigortası uygulamaları-
na bakıldı ında, çalı anların kendi 
içerisinde en büyük dayanı ması
olan ve i ten çıkarılmalarda belli bir 
süre verilen ödenek ile i çilerin ko-
runması hedeflenmektedir. sizlik
ödene ine hak kazanma ko ulları-
nın a ır olması nedeniyle, i ten çı-
karılanların büyük bölümü ödenek 
alamamaktadır. Esnek çalı tırmanın
giderek yaygınla tı ı günümüzde, 
i siz kalındı ında son üç yılda 600 
prim gün ve son dört ayda kesintisiz 
120 gün prim ödenmesi yükümlü ü
de i tirilmelidir. Son üç yılda ara-
nan 600 prim gün sayısının yerine 
her yıl için 120 gün ko ulu getiril-
meli, son dört ay kesintisiz prim 
ödeme ko ulu kaldırılmadır. sizlik
ödene i süreleri ve ödenekler prim 
gün sayısı ve prim kazançları esas 
alınarak yeniden düzenlemelidir.

Çalı anların büyük ço unlu u-
nun yararlanmadı ı i sizlik sigortası
amacı dı ında kullanılmakta ve Büt-
çelere destek olarak görülmektedir. 

sizlik Sigortası Fonundan ba ka
yerlere kaynak aktarılması ve i e
yeni alınan i çilerin i veren sigorta 
prim paylarının fondan kar ılanma-
sı, çalı anların haklarının gasp edil-
mesi anlamına gelmektedir. sizlik 
Sigortası Fonu’nun kurulu  amacı
belli. Çalı anların i ini kaybetmeleri 
durumunda AB ülkelerinde oldu u
gibi, i sizlik ödene inin verilmesi 
ve meslek e itimiyle sigortalı i siz-
lerin yeniden istihdama kazandırıl-
masıdır.

Yürürlükteki mevzuatlar; i  gü-
vencesi, i sizlik sigortası ve sosyal 
güvenlik hakları konusunda çalı-
anları koruma konusunda yetersiz 

kalmaktadır. yerlerini korunması
ve i verenlere sa lanan te viklerin
do ru tercihlere dönü mesi için 
ekonomik bakımdan zayıf durumda 
olan çalı anlar korunmalı, sendi-
kalara üye olmaları özgürce kulla-
nılmalıdır.  Kanunu, Sendikalar 
Kanunu, Toplu  Sözle mesi, Grev 
ve Lokavt Kanunu, sosyal güvenlik 
mevzuatı çalı anları koruyacak e-
kilde yeniden düzenlenmelidir.

Ekim 2008 itibariyle 5510 sayı-
lı Soysal Sigortalar ve Genel Sa lık
Sigortası’nın yürürlü e girmesi ile 
birlikte iste e ba lı sigorta süreleri 
Ba -Kur kapsamında de erlendiril-
mesi, i çiler açısından ya lılık aylı ı-
na ula mayı uzatmı tır. 1 Ekim 2008 
öncesi sigortalı olanların emeklilik 
müracaatlarında son yedi yılın yarı-
dan bir gün fazlasının SSK ve Ba -
Kur kapsamındaki süreleri ve prim 
gün sayıları kıyaslandı ından, iste e
ba lı sigorta sorun olmaya ba lamı -
tır. Çalı anlara belli kıstaslar getiri-
lerek, 1 Ekim 2008 öncesi oldu u
gibi 4/a kapsamında de erlendiril-
mesi yoluna gidilmeli ve yanlı  uy-
gulamadan vazgeçilmelidir.

Torba Kanun Tasarısında çok sa-
yıda de i iklikler öngörülmektedir. 
Çalı ma hayatında yeni sorunlar ve 
ma duriyetler öngören Kanun Tasa-
rısı ile esnek istihdam geni letilmek-

te, i sizlik sigortası Bütçenin ek kay-
na ı gibi görülmektedir. Büyük bir 
tepkiye neden olan de i ikliklerden
birisi de, bugüne kadar pek olmayan 
i çilerin ba ka alanlara nakledilme-
leri ve bunu kabul etmeyenlerin i
aktinin fesh edilecek olması, çalı ma
özgürlü üne aykırı bir tasarruftur.

Temel yasaların böyle yöntem-
lerle de i tiriliyor olması, kuralla -
tırmanın ve i çinin iradesinin yok 
sayılması demektir. Hukuk devle-
tinde kurallar ön plandadır ve keyfi 
de i ikliklere gitmek tercih edilen 
bir yöntem de ildir. Torba Yasa ta-
sarısı içindeki tek madde ile yakla-
ık 50 bin il özel idaresinde ve bele-

diyelerde çalı an i çilerin i lerinden
edilerek Milli E itim Bakanlı ı ve 
Emniyet Genel Müdürlü ünün ta -
ra te kilatında iradeleri dı ında hiz-
metli olarak çalı tırılmaya zorlana-
caktır.

2011 Yılı Asgari Ücret Uygulaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
gelecek yıl geçerli olacak asgari üc-
reti tespit etti. Asgari ücret yılın ilk 
6 ayı için yüzde 4.7, ikinci 6 ayı için 
de yüzde 5.1 arttırıldı. Buna göre, 
asgari ücret 16 ya ından büyükler 
için 1 Ocak 2011’den itibaren brüt 
796.50, net 629.96 lira olarak belir-
lendi. Asgari ücret yılın ikinci yan-
sında ise 16 ya ından büyükler için 
brüt 837 lira, net 655.57 lira olarak 
uygulanacak. Asgari ücret 16 ya ını
doldurmamı  i çiler için yılın ilk 
yarısmda brüt 679.50, net 546.20 
lira olarak belirlendi. Yılın ikinci 
yansında ise 16 ya ım doldurmamı
i çiler için asgari ücret brüt 715.50, 
net 571.97 lira olarak uygulanacak. 
Asgari ücrette 2011’deki ortalama 
artı , yüzde 7.35’i bulacak. Asgari 
ücret zam oranı hükümet ve i ve-
ren kesimi tarafından oyçoklu u ile 
kabul edilirken, komisyonda i çi
kesimini temsil eden TÜRK-  mu-
halefet erhi koyarak artı ı yeterli 
bulmadı ını belirtti.
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Dünya Ekonomik Forumu
Cinsiyet E itli i 2010 Raporu

e itli inde ilk üç sırada yer alırken,
zlanda kadın ve erkek e itli inin en 

çok sa landı ı ülke konumunu ko-
ruyor. 134 ülkenin yer aldı ı rapor-
da, skandinav ülkelerinin cinsiyet 
e itli i konusunda en iyi durumda 
oldu u ortaya çıkıyor.

Avrupa ülkelerinden rlanda 6, 
sviçre 10, spanya 11, Almanya 13, 
ngiltere 15 ile ilk 20 ülke sıralama-

sında yer almayı sürdürüyor. Lük-
semburg ile Yunanistan da iyile me
kaydederek 26 ile 58. sıralarda yerle-
rini almı lar. Buna ra men geçen yıl
18. sırada yer alan Fransa 48. sıraya
gerilemi . Fransa’daki gerilemenin 
nedeni, son 12 ayda hükümetteki 
kadın bakan sayısının azalmasına
ba lanmı .

Amerika Birle ik Devletleri’nin 
son be  yıl içinde ilerleme kaydetti i
ve ilk 20 arasında yer aldı ı saptan-
mı . Afrika ülkelerinde kadın erkek 
e itli i konusunda en ileri ülke ola-
rak 8. sırada Lesotho yer alırken,
Asya’da bu konuda ba ı 9. sırada yer 
alan Filipinler çekiyor.

Türkiye ise endeks sıralamasında
son sıralarda yer almaya devam edi-
yor. Sa lık alanında 61, siyasette 99, 
ekonomik katılım ve fırsat e itli i
konusunda 131, e itim konusunda 
ise 109. sıralarda yer alan Türkiye, 
toplamda Etiyopya’nın da gerisinde 
kalarak 126. sırada yer aldı. Türki-
ye geçen yıl da “toplumsal cinsiyet 
e itli i bakımından en kötü durum-
da olan ülkeler” sıralamasında yer 
almı tı.

Türkiye’den toplamda üç basa-
mak daha iyi olan ran, toplamda 
123. sırada yer alıyor. ran sa lık ala-
nında 83, siyasette 129, ekonomik 
katılım ve fırsat e itli i konusunda 
125, e itim konusunda ise 96. sırada
yer alıyor. Suriye ise geçen yıla göre 
üç basamak dü erek toplamda 124. 
sırada yer alıyor.

Cinsiyet e itsizli i sıralamasında
Yemen, Çad ve Pakistan geçen yıl ol-
du u gibi sonuncu ülkeler arasında.
Son dört yılda ortalama 20 basamak 
dü en Pakistan 132, Çad 133, Ye-
men ise 134. sırada yer alıyor.

Küresel açıdan cinsiyet e itli i
konusu geçmi e göre ivme ka-

zandı. Geli en dünyada kız çocuk-
larının e itimine daha fazla yatırım
yapılmaya ba landı. Dünya Ekono-
mik Forumu sorunun boyutunu tes-
pit etmenin, en iyi çözüm yollarının
bulunmasının ön ko ulu oldu unu
belirtiyor. Bu nedenle son be  yıldır
cinsiyet temelli e itsizli in büyük-
lü ünü saptayıp zaman içerisindeki 
geli melerini izliyor.

Küresel Cinsiyet Ayrımı Raporu, 
134 ülkede kaynakların ve fırsatların
kadın ve erkek nüfusu arasında han-
gi oranda da ıldı ına i aret ediyor. 
Cinsiyet e itsizli inde a a ıda belir-
tilen dört alanda inceleme yapılıyor:

 1. Ekonomik katılım ve fırsatlar
(ücretler, katılım düzeyleri ve 
nitelikli istihdama giri  üzeri-
ne çıktılar).

 2. E itimsel kazanım (temel ve 
yüksek düzey e itime giri
üzerine çıktılar).

 3. Siyasi yetki (karar alma yapıla-
rında temsil üzerine çıktılar).

 4. Sa lık ve hayatta kalma (orta-
lama ya am süresi ve cinsiyet 
oranı).

Bu dört alanda yapılan inceleme-
lerin ardından raporda elde edilen 
veriler, Türkiye açısından iç açıcı
de il. “Bir ülke geli mek ve zen-
ginle mek istiyorsa, kız çocukları
ve kadınlar erkeklerle e it durum-
da olmalı” diyen Dünya Ekono-
mik Forumu’nun Küresel Cinsiyet 
E itsizli i 2010 yılı endeksine göre 
Türkiye, Etiyopya’nın bile gerisinde 
kalarak 126. sırada yer alıyor.

skandinav ülkelerinden zlanda,
Norveç ve Finlandiya, kadın-erkek

Pan Avrupa 
Bölgesel
Konseyi
Kadın
Komitesi
Konferansı

Pan Avrupa Bölgesel Kon-
seyi (PERC) Kadın Ko-

mitesi Konferansı, 26 Kasım
2010 tarihinde Brüksel’de 
yapıldı. ITUC Genel Ba kanı
Sharon Burrow’un ve 28 fark-
lı ülkeden 50 ki inin katılı-
mıyla gerçekle en toplantıda
TÜRK- ’i Hülya Uzuner tem-
sil etti.

Sharon Burrow konu -
masında, gençleri toplantıda
görmekten duydu u mem-



Hülya UZUNER
hulyauzuner@gmail.com
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E itimde E itlik

e itime katılım olasılı ı oranı
yüzde 38 daha dü üktür.

 Gelirin yarısından fazlası ta-
rımdan gelen hanelerde, kız
çocuklarının e itime katılımı
olasılı ı oranı yüzde 19 daha 
dü üktür.

 Güneydo u Anadolu’da ya a-
yan kızların e itime katılım

olasılı ı oranı, stanbul’da ya-
ayan kızlarınkine göre yüzde 

50 daha dü üktür.

 Hanede di er bireyleri kap-
sayacak bir sosyal güvenlik 
emsiyesi yaratan bir birey ol-

du unda, erkek çocuklarının
e itime katılım olasılı ı yüzde 
20 oranında artmaktadır.

E itsizliklerle mücadele konu-
sunda daha ciddi ve kararlı siyasi 
ve bürokratik irade; Milli E itim 
Bakanlı ı e itsizlikleri artırma riski 
olan politika ve uygulamalardan ka-
çınmalı; e itli in önündeki engelleri 
kaldırmaya yönelik gayretler, sosyal 
politikalar ile desteklenmeli; Mil-
li E itim Bakanlı ı stratejik planı
çerçevesinde e itim politikalarında 
bütünlük sa lanmalı; ortaö retim-
de yeni bir paradigmaya duyulan 
ihtiyaç ve ilkö retimde kalite odak-
lı de i im gayretlerine e-okul sis-
teminden de yararlanarak devam 
edilmesi gibi öneriler raporda yer 
almaktadır.

Sabancı Üniversitesi stanbul
Politikalar Merkezi bünyesin-

de 2003 yılında olu turulan E itim
Reformu Giri imi (ERG), e itimde
e itlik politikası üzerine çalı malar
yapıyor. ERG tarafından ubat 2009 
tarihinde hazırlanan “E itimde E it-
sizlik Politika Analizi ve Öneriler 
Raporu”nda, ilkö retime eri imin
önündeki engeller ortaya konulu-
yor. Rapora göre;

lkö retime katılımda top-
lumsal cinsiyet e itli i halen 
sa lanamamı tır. Kız çocukla-
rının e itime katılım olasılı ı
oranı, erkek çocuklarının e i-
time katılım olasılı ı oranın-
dan yüzde 21 daha dü üktür.
Buna ek olarak, ilkö retimde
kızların e itimi önünde engel 
olu turan birçok faktör, erkek 
çocuklarının e itimi üzerinde 
belirleyici de ildir.

 Ebeveynlerin e itimsiz olma-
sı, kız çocuklarının e itimi
önündeki en büyük engeller-
den biri olarak ortaya çıkmak-
tadır.

 Annenin tek ebeveyn oldu u
hanelerde, kız çocuklarının

nuniyeti, gençlerin de ileride 
sendika liderleri olarak görev 
yapmalarının onur verece i-
ni, kadın-erkek arasında hala 
ücret e itsizli i oldu unu, son 
dönemde kadınlara kar ı id-
det ve cinsel tacizin arttı ını
ve kadına dair her konuda 
mücadele etmemiz gerekti i-
ni belirtti.

PERC Kadın Komitesinin 
çalı maları hakkında bilgiler 
verilmesinin ardından ba -

kan, ba kan yardımcısı ve iki 
üye seçimi yapıldı. Norveç YS 
Sendikalar Konfederasyonu 
Temsilcisi Hege Hero, PERC 
Kadın Komitesi Ba kanlı ına 
getirildi. Ba kan Yardımcılı-
ına, Rusya FNPR Federas-

yonu temsilcisi Tatyana Fro-
lova, üyeliklere ise Ukrayna 
KVPU temsilcisi Natalia 
Levytska ve talya’dan CISL 
temsilcisi Liliana Ocmin ge-
tirildi.



1990yılından bu yana Bir-
le mi  Milletler tara-

fından yayımlanan Birle mi  Millet-
ler nsani Geli mi lik Endeksi’nin 
20.’si yayınlandı. Endekse göre in-
sani geli mi lik kriterleri açısından
en geli mi  ülke Norveç, en dü ük
geli mi lik gösteren ülke ise Zimba-
bwe. Endeks ülkeleri dört ana gruba 
ayırıyor: Çok Yüksek, Yüksek, Orta 
ve Dü ük nsani Geli mi lik Göste-
ren Ülkeler.

Türkiye toplam 169 ülkenin ara-
sında 83. sırada yer alarak yüksek 
insani geli mi lik gösteren ülkelerin 
arasına girmi  ve insani geli mi lik
endeks de eri 0.679 olmu . ran s-
lam Cumhuriyeti 70., Yunanistan ise 
22. sırada yer alıyor.

Bulgaristan, Litvanya, Letonya ve 
Romanya dı ındaki tüm AB üyesi ül-
keler Çok Yüksek nsani Geli mi lik
grubunda yer alıyorlar.

nsani Geli mi lik Endeksinin 
temel göstergeleri “ya am süresi”, 
“ortalama e itim süresi”, “tahmini 
e itim süresi” ve “ki i ba ına dü en
GSMH”.

Söz konusu göstergelere göre 
Türkiye’de ya am süresi 72,2 yıl, or-
talama e itim süresi 6,5 yıl, tahmini 
e itim süresi 11,8 yıl ve ki i ba ına
dü en GSMH 13,359 Dolar. Aynı
de erleri insani geli mi lik kriterle-
ri açısından en geli mi  ülke unvanı
alan Norveç ile kar ıla tırdı ımızda,
Norveç’te ya am süresinin 81 yıl, or-
talama e itim süresinin 12,6 yıl, tah-
mini e itim süresinin 17,3 yıl ve ki i

ba ına dü en GSMH’nın ise 58,810 
Dolar oldu unu görüyoruz.

Türkiye’nin nsani Geli mi lik
Endeks de eri 1980 yılında 0.467 
iken 2010 yılında 0,679’a ula mı .
Son 30 yılda endeks de erindeki ar-
tı a istinaden en hızlı ilerleme kay-
deden ülkeler sıralamasında Türkiye 
14. sırada yer alıyor.

Yukarıda söz edilen temel gös-
tergelere ek olarak a a ıda belirtilen 
endeksler de ülkelerin konumunu 
farklı açılardan ortaya koyuyor;

E itsizli e Göre Düzenlenmi
nsani Geli mi lik Endeksi

E itsizli e göre düzenlenmi  insa-
ni geli mi lik endeksine baktı ımızda
Türkiye’nin mevcut endeks de erinin
yüzde 23,6 düzeyinde dü tü ü ve sı-
ralamada 83. sıradan 84. sıraya indi i
görülüyor. E itsizli e göre düzenlen-
mi  insani geli mi lik endeksinde ilk 
sırada yerini koruyan Norveç, gerek 
insani geli mi lik, gerekse e itsizli e
göre düzenlenmi  insani geli mi lik
endeksinde en iyi ülke görünümü 
sergiliyor.

Toplumsal Cinsiyet E itsizli ine
Göre Düzenlenmi nsani
Geli mi lik Endeksi

Toplumsal cinsiyet e itsizli-
i endeksine baktı ımızda Türkiye 

77. sırada yer alıyor. Endekse göre 
Türkiye’de 2003-2008 yılları arasın-
da do um sırasında veya öncesinde 
44 anne adayı hayatını kaybederken, 
Norveç’te sadece 7 vaka ya anmı .

2008 yılında Türkiye’de kadın millet-
vekili oranı yüzde 9,1 iken Norveç’te 
yüzde 36,1, sveç’te ise yüzde 47.

Endeks’te yer alan di er bir veri 
ise kadınların i gücüne katılım oranı.
Bu oran Türkiye’de yüzde 26,9 iken, 
Norveç’te yüzde 77,3.

Türkiye’de sa lık uzmanları tara-
fından gerçekle tirilen do umların
oranı yüzde 83 olarak tespit edilmi .

Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi

Çok boyutlu yoksulluk endek-
sindeki verilere istinaden Türkiye’de 
çok boyutlu yoksulluk kapsamında
yer alan ki ilerin sayısı nüfusa oran-
la yüzde 8,5. Çok boyutlu yoksulluk 
riski altında ya ayanların oranı ise 
yüzde 19. Satın alma gücü günlük 
1,25 Dolar düzeyinde olanların nüfu-
sa göre oranı yüzde 2,6, ulusal yok-
sulluk sınırında ya ayanların oranı
yüzde 27.

Siyasi ve Sivil Özgürlükler-
Güvenirlilik Endeksi

Endeks’e göre Türkiye’de tercih 
özgürlü ünden memnun olanların
oranı yüzde 38. nsan hakları ihlal-
lerine istinaden 1 ila 5 arasında ya-
pılan puanlama neticesinde, (1 en 
iyi, 5 en kötü) Türkiye’nin 3 aldı ını
görüyoruz. Türkiye’de 2009 yılında
hapis cezası alan gazeteci sayısı 1. 
Bu sayı ran’da 23, Çin’de ise 24 ola-
rak gerçekle mi . Çok Yüksek nsani
Geli mi lik Gösteren ülkelerin ta-
mamında “0”. Türkiye’de yolsuzluk 
ma durlarının oranı yüzde 13. Fi-
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nsani Geli mi lik

Endeksi 2010
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kirlerini kamu yetkilileri huzurunda 
dile getirenlerin oranı yüzde 12.

Sürdürülebilirlik ve Kırılganlık
Endeksi

Sürdürülebilirlik ve Kırılganlık
Endeksine göre Türkiye’de toplam 
enerji arzının yüzde 90’ı fosil yakıt-
lardan yüzde 10’u ise yenilenebilir 
kaynaklardan olu uyor. Ki i ba ına
dü en karbondioksit emisyonu ise 
2006 yılında 3.6 ton. Gerekli sa lık
ko ullarından yoksun ya ayanların
oranı yüzde 10 ve temel ihtiyaç olan 
suya eri imde zorluk çekenlerin ora-
nı yüzde 1.

Her yıl 1 milyon ki iden 427’si 
kapalı ve açık ortamlarda hava kirli-
li i ve su kirli i neticesinde hayatını
kaybediyor. Do al afetlerden etkile-
nenlerin oranı ise yılda ortalama 1 
milyonda 957.

nsan Güvenli i Endeksi

nsan Güvenli i Endeksine göre 
Türkiye’nin 2008 yılında konvan-
siyonel silah ihracatı 43 milyon do-
lar, ithalatı ise 578 milyon dolar. 
Türkiye’den 214.400 ki i ba ka ül-
kelere mülteci olarak sı ınmı . Ülke 
içi mültecilerin (yerinden edilenler) 
sayısı ise 2008 yılı için 954 bin.

Endeks Türkiye’de 1990 ile 2008 
yılları arasında iç sava  neticesinde 
hayatını kaybedenlerin sayısını her 
yıl için 1 milyonda 28,2 olarak be-
lirtiliyor. 2004-2006 yılları arasında
nüfusun yüzde 5’ten daha az bir kıs-
mı yeterli derecede beslenemiyor.

Ki isel yilik Hali ve Mutluluk 
Algılaması Endeksi

Endeks verilerine göre genel ola-
rak ya amdan duyulan memnuniyet 
1’den 10’a kadar puanlanmı . 10 ra-
kamı en yüksek memnuniyeti göste-
rirken 1 rakamı en dü ük memnu-
niyeti ifade ediyor. Bu puanlamaya 
göre Türkiye’nin notu 5,5. Yaptı ı
i ten memnun olanların oranı yüz-
de 71. Ki isel sa lı ından memnun 
olanların oranı ise yüzde 76. Hayat 

standartlarından memnun olanların
oranı ise biraz dü ük, yüzde 44.

Mutluluk unsurlarına istinaden 
anlamlı ve amaçlı bir hayat ya adık-
larına inananların oranı yüzde 85. 
Saygı çerçevesinde muamele gördük-
lerine inananların oranı yüzde 68. 
Sosyal destek a larına eri ebilenlerin
oranı ise yüzde 64.

Medeni ve Toplumsal yilik Hali 
Endeksi

Endekse göre Türkiye’de cinayet 
kurbanlarının oranı her 100 bin ki i-
de 2,9. Hırsızlık ma durlarının oranı
ise her 100 bin ki ide 10.

Toplumsal iyilik haline istina-
den sa lık hizmetlerinden duyulan 
memnuniyet oranı yüzde 59, e itim
sistemi ve okullar ile ilgili memnuni-
yet oranı yüzde 50, hava temizli i ile 
ilgili memnuniyet oranı yüzde 63 ve 
içme suyu kalitesi ile ilgili memnuni-
yet oranı yüzde 53.

Nüfus Endeksi

Türkiye’nin 2010 yılı nüfusu 75,7 
milyon olarak belirtiliyor. 2030 yı-
lında ise nüfusun 90,4 milyon olması
tahmin ediliyor.

2010-2015 yılları arasında yıllık
ortalama nüfus artı ı yüzde 1,1 ola-
rak öngörülüyor. Türkiye’de kadın
ba ına do um oranı 2,1. Her 100 kız
çocu una kar ılık 104,1 erkek çocuk 
dünyaya geliyor.

nsan Onuruna Yakı ır  Endeksi

Türkiye’de 15-64 ya  grubunun 
nüfusa göre oranı 1990 yılında yüzde 
52,5, fakat 2008 yılı itibarıyla bu oran 
yüzde 42,3’e dü mü . Kayıtlı istihdam 
oranı yüzde 64,6, kırılgan istihdam 
ise yüzde 35,3. Türkiye’de istihdam 
edilenlerin yüzde 3,9’u günlük 1,25 
dolar’dan daha az bir mebla  ile ya a-
mını sürdürüyor. Çocuk i çili i oranı
yüzde 5, analık izni ise 112 gün.

E itim Endeksi

Türkiye’de okuryazarlık ora-
nı yüzde 88,7. Bu oran Estonya’da 

yüzde 99,8, Macaristan’da yüzde 99, 
Azerbaycan’da ise yüzde 99,5.

lkokul ça ına gelip, okula kayıt
yaptıranların oranı yüzde 93,9. Or-
taokul ça ına gelip, ortaokula kayıt
yaptıranların oranı ise yüzde 71,2. 
AB ülkelerinde bu oranlar ortalama 
yüzde 95-yüzde 100 arasında de i-
iyor.

Sa lık Endeksi

2007 yılında Türkiye’de ki i ba-
ına dü en sa lık harcaması 677 

Dolar. Bu rakam Amerika Birle ik
Devletleri’nde 7285, Norveç’te 4763, 
Malta’da 4053 Dolar.

Türkiye’de her 10 bin ki iye
15 doktor dü erken, sviçre’de 40, 
Belçika’da 42 doktor dü üyor. Ülke-
mizde her 10 bin ki iye dü en hastane 
yata ı sayısı 28. Bu oran, Ukrayna’da 
87, Beyaz Rusya’da ise 112.

Türkiye’de her 1000 canlı do um-
dan 22’si ölümle sonuçlanırken, bu 
oranlar AB ülkelerinde 5’i geçmiyor.

Mali Akı  ve Taahhütler Endeksi

Türkiye 2000-2007 yılları arasın-
da GSY H’nın yüzde 2,9’unu e itime,
yüzde 3,4’ünü sa lı a, yüzde 0,7’sini 
ara tırma ve geli tirmeye harcamı .
Orduya 2008 yılında harcanan tutar 
GSY H’nın yüzde 2,2’si.

Ekonomi ve Altyapı Endeksi

Türkiye’nin GSY H’sı 734,9 mil-
yar dolar. Ki i ba ı GSY H 9,942 do-
lar. Türkiye’de 1 km2’ye 55 km yol 
dü mektedir. Demiryollarının uzun-
lu u ise 2008 yılı itibarıyla 8699 km.

Bili im ve leti im Teknolojilerine 
Eri im Endeksi

Türkiye’de 2008 yılı itibarıyla her 
100 ki iye 113 cep telefonu ya da 
sabit hat ev telefonu dü üyor. Mo-
bil telefon ebekeleri nüfusun yüz-
de 100’ünü kapsama alanına alıyor.
2008 yılı itibarıyla her 100 ki iden
34,4’ü internet kullanıyor. nternet
kullanım oranı zlanda’da yüzde 90, 
Norveç’te yüzde 82,5.
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Kore 1910 yılında Japonya ta-
rafından i gal edilerek koloni 

haline getirilmi tir. 2. Dünya Sava ı
neticesinde Japonya’nın yenilme-
siyle ikiye bölünmü , güney kısmı
Amerika’nın kuzey kısmı ise Sovyet-
ler Birli i’nin kontrolüne geçmi tir.
Sovyet subayları yönetimindeki Ku-
zey Kore birlikleri yarımadanın ta-
mamına komünizmi kabul ettirmek 
için 1950 yılında Güney Kore’yi isti-
la etmi  ve 3 yıl süren bir sava  ba -
lamı tır. Birle mi  Milletler askerleri 
bölgeye sevk edilmi  ve olu turulan
BM ordusuna Türkiye bir tugayla 
katılmı tır. 27 Temmuz 1953 yılında
taraflar arasında ate kes imzalanmı
ve 38. Paralel Güney Kore ile Ku-
zey Kore arasında sınır olarak kabul 
edilmi tir.

Sovyetler Birli inin çökmü  ol-
masına ra men Kuzey Kore halen 
otoriter ve sosyalist devlet yapısını
sürdürürken, Güney Kore demokra-
tik bir ülke olup, cumhuriyet rejimi 
ile yönetilmektedir.

Günümüzde Güney Kore’de pi-
yasa ekonomisi hâkimdir. Dünya’nın
GSY H açısından 15. satın alma gücü 
paritesi açısından ise 12. en büyük 
ekonomisidir. 1960-1998 yılları ara-
sında dünyanın en hızlı büyüyen 
ülkelerinden biri olmu tur. 2000’li 
yıllarda da bu e ilim devam etmi -
tir. Güney Kore bu hızlı büyümeyi 
ihracat oryantasyonlu ekonomik 
stratejilere borçludur. Güney Kore 
2009 yılında toplam ihracat hacmi 
sıralamasında dünya 8.’si olmu tur.

1960’lı yılların ba larında ger-
çekle en a ır sanayi hamlesi do al
kaynaklara sahip olunmamasına
ra men emek yo un üretimin ihra-
catı vasıtasıyla te vik edilmi  ve hızlı
bir yabancı sermaye akı ı sa lanmı -
tır. A ır sanayinin ba kent ve büyük 
ehirlerin etrafında yo unla ması

neticesinde kırsal alanlar geli me-
mi  ve Hükümetlerin tüm çabalarına
ra men bölgeler arası gelir dengesiz-
likleri artmı tır.

Kore çi Sendikaları FederasyonuKore çi Sendikaları Federasyonu 
(FKTU)(FKTU)

Sava  sonrası ya anan ayaklanma-
lar, askeri darbeler ve sıkıyönetimler 
neticesinde sendikal hareketin 1980’li 
yılların sonlarına kadar sıkça sekteye 
u radı ı Kore Cumhuriyeti’nin en bü-
yük i çi federasyonu FKTU yani Kore 

çi Sendikaları Federasyonu’dur. 
Kore çi Sendikaları Federasyonu 
1961 yılında 16 i kolu federasyonu-
nun katılımı ile kurulmu tur. 1980 
yılına gelindi inde askeri anayasa 
altında FKTU’nun tüm ba kanları
görevden alınmı  ve ba lı i  kolu fe-
derasyonları kapatılmı tır. Ardından 
yürürlülü e giren yasa neticesinde 
i kolu sendikacılı ının yerini i letme 
(i yeri) sendikacılı ı almı tır. Yeni 
yasa ile birlikte tekrar faaliyetlerine 
ba layan FKTU’ya ba lı sendikaların
hepsi i yeri sendikasıdır. FKTU, ITUC 
ve ITUC-AP üyesidir. FKTU’nun 
950.000 üyesi bulunmaktadır.

FKTU’nun Yönetim Kurulu Ge-
nel Ba kan, 2 Genel Ba kan Yardım-
cısı ve Genel Sekreter olmak üzere 4 
ki iden olu maktadır.
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Kısaca Güney Kore
Ba kent : Seul
Nüfus : 48.379.392
Ki i ba ı GSMH : 18.340$
Toplam gücü : 24.220.000

sizlik Oranı : %.3,5 
gücü’nün Sektörler Arası Da ılımı;

Tarım : %7,9
Sanayi : %26,8
Hizmetler : %65,1
Yabancı gücü : %0,6
Gençler Arasında i sizlik : %10,2
Toplam g. Oranla Kadın gücü : %40,81

Kaynak: Nationmaster

Kore çi Sendikaları
Konfederasyonu
(KCTU)

Güney Kore’nin FKTU’dan sonra gelen ikin-
ci büyük i çi örgütü KCTU’dur. KCTU’nun res-
mi kurulu  tarihi 1995’dir. FKTU’ya alternatif 
olarak kurulmu tur. KCTU’nun 682.418 üyesi 
bulunmaktadır. Güney Kore’deki toplam örgüt-
lü i gücünün yüzde 40,6’sını temsil etmektedir. 
KCTU’nun toplam 1200 adet üye i yeri sendi-
kası bulunmaktadır.

Kore Ulusal Elektrik Çalı anları Sendikası

Kore Enformasyon ve leti im Çalı anları Sendikası

Kore Denizciler Sendikası

Kore Finans kolu (Bankacılık Finans) Çalı anları Sendikası

Kore Tütün ve Ginseng Çalı anları Sendikası

Kore Kimya Çalı anları Federasyonu

Kore Metal Çalı anları Federasyonu

Kore Birle ik Çalı anlar Federasyonu

Kore Turizm Çalı anları Federasyonu

Kore Posta Çalı anları Sendikası

Kore Taksi Çalı anları Sendikaları Federasyonu

Kore Gıda Sendikaları Federasyonu

Kore Tekstil ve Da ıtım Çalı anları Federasyonu

Kore Maden Çalı anları Federasyonu

Kore Yabancı Örgüt Çalı anları Federasyonu

Kore Liman ve Ula tırma Çalı anları Federasyonu

Kore Matbaa Çalı anları Federasyonu

Kore Otomotiv ve Ula tırma Çalı anları Federasyonu

Kore Lastik Çalı anları Federasyonu

Kore Demiryolu Çalı anları Federasyonu

Kore Apartman Görevlileri Federasyonu

Kore Kamu Sendikaları Federasyonu

Kore Medikal kolu Çalı anları Federasyonu

Kore Özel Üniversite Çalı anları Sendikası

Kore Hükümet Çalı anları Federasyonu 

FKTU’ya Üye FederasyonlarFKTU’ya Üye Federasyonlar



TÜRK- ’e ba lı Türk Metal 
Sendikası ile Metal Sanayi -
verenleri Sendikası (MESS) 

arasında 1990 yılı toplu i  sözle -
mesi müzakerelerinde anla maya 
varılamaması sonucunda, 26 Aralık
1990 tarihinde, 230 i yerini ve 85 
bin i çiyi kapsayan Büyük Grevin 
20. yılını ya ıyoruz. Bu grev, Tür-
kiye i çi sınıfı ve sendikacılık hare-
keti açısından son derece önemlidir. 
Çünkü bu grev ve öncesinde ya a-
nan eylemler, metal sektöründe o 
güne kadar ya anan en büyük i çi 
eylemleridir. Aynı zamanda da, 12 
Eylül askeri darbesinin ardından 
ya anan uzun süreli suskunlu un 
ardından gelen, i çi hareketinde bir 
silkinmenin ba langıcını sa layan 
büyük bir eylemdir.

Türk Metal Sendikası, bu büyük 
grevi ya amadan önce, 1987 yılın-
da Seydi ehir Alüminyum Fabrika-
sında 62 günlük bir grevi ba arıyla
tamamlamı tı. Sendika, 12 Eylül’ün 
ardından uygulamaya konulan 2821 
ve 2822 sayılı yasaların çizdi i yeni 
çerçeveye göre önemli bir grev tec-
rübesi edinmi ti. Bu nedenle Türk 
Metal ve metal i çileri, özel sektörde 
i çi hareketini yükseltmek ve önem-
li kazanımlar elde etmek için de bü-
yük bir misyon yüklenmi lerdi.

Seydi ehir grevinin ardından
gelen yıllarda, 1989 bahar eylem-
leri, stanbul Belediyesi i çilerinin
yapmı  oldu u zorlu toplu i  sözle -
mesi mücadelesi, Zonguldak maden 
i çilerinin grevi ve büyük madenci 
yürüyü ü ile i çi hareketi açısından
hareketli ve mücadelelerle dolu bir 
dönem de ba lamı  oldu.

Metal sektöründe müzakereler 
13 Temmuz 1990 günü ba ladı. 4 
Ekim 1990 gecesi ise yapılan uzun 

oturumlar sonrasında uyu mazlık-
la sonuçlandı. MESS Ba kanı Bahri 
Ersöz, “a ırı ücret-makul ücret” söy-
lemiyle yazılı basında sürekli boy 
gösterirken, sendikanın ve i çinin
haklı taleplerini içeren haberler her 
zaman oldu u gibi küçük puntolarla 
sayfa aralarında yer alabiliyordu.

MESS’in bu dayatmacı tutumu 
kar ısında, Türk Metal Sendikası
bölgelerde greve hazırlık toplantıla-
rına ba ladı. Sendika grevin kaçınıl-
mazlı ı üzerinde duruyordu. 1980 
sonrasındaki kayıpları giderecek bir 
ücret üzerinde anla mayı hedefliyor, 
Körfez krizi bahane edilerek yapılan
zamlar nedeniyle olu an ücret eri-
melerini telafi etmeye çalı ıyordu.
Hedefe ula mak için bir yandan i çi-
leri greve hazırlarken, di er yandan 
da kamuoyunu bilgilendirmeye çalı-
ıyordu.

Bu günlerde de i ik eylem yön-
temleri de uygulamaya konuyordu. 
17 Ekim günü stanbul’da yapılan
Geni letilmi  Temsilciler Meclisi 
toplantısında, i çiler bıyıklarının
yarısını keserek MESS’i protesto edi-
yorlardı. Bu ilginç eylem bir anda 
basının gündemine oturdu ve metal 
i çileri hiç olmadı ı kadar basında
yer almaya ba ladılar. Eylemi takip 
eden günlerde metal i çileri, o döne-
mim etkili gazeteleri olan Yeni Asır,
Sabah, Bugün, Milliyet, Tercüman, 
Günaydın, Güne , Zaman, Tan ve 
Yeni Asya’da man et oldular.

Basının ilgisini çekmek ve kamu-
oyu olu turmak için yeni eylem tür-
lerini deneyen metal i çileri, bu defa 
da yine stanbul’da tek gözlerini ka-
patarak korsan oluyorlardı.

çiler, zmir’de yapılan toplantı-
da, stanbul’daki yarım bıyık eylemi-
ne destek vermek amacıyla saçlarını
yarısını kazıtarak basının gündemi-
ne girdiler. Bu eylemler daha sonra 
Eski ehir’de yırtık ceket giyme, kı
so u unda çıplak ayakla yürüme 
eklinde devam etti. 9 Kasım 1990 

günü Bursa’da yapılan, benim de 
Oyak Renault i yeri sendika temsil-

cisi olarak bulundu um Geni letil-
mi  Temsilciler Meclisi toplantısın-
da metal i çileri MESS’in uzla maz
tutumunu ters ceket giyerek protes-
to etmi lerdi. Bursa metal i çileri bu 
eylemde attıkları sloganlarla greve 
hazır olduklarını ilan ettiler.

Greve çıkmadan önce, Sendika 
son teklifini sundu ve ücretlere üç 
grup halinde zam talep etti. Buna 
göre birinci grup için yüzde 350, 
ikinci grup için yüzde 325, üçüncü 
grup için ise yüzde 300 oranlarında
zam istendi. veren sendikası MESS 
ise birinci grup için yüzde 200, ikin-
ci grup için yüzde 160, üçüncü grup 
içinse yüzde 100 zam öneriyordu. 
Talep ile teklif arasında çok büyük 
bir uçurum olması nedeniyle grev 
artık kaçınılmaz olmu tu.

Tüm i yerlerinde fazla mesaiye 
kalmama eylemleriyle desteklenen 
bütün protestolar da sonuç ver-
meyince, Türk Metal Sendikası 26 
Aralık 1990 günü 230 i yerinde 85 
bin i çiyi kapsayan Türkiye’nin en 
büyük özel sektör grevini ba lattı.
Bu büyük grev sonucunda, Oyak 
Renault, Tofa , Karsan, BMC, Ford 
Otosan, Türk Traktör, MAN, Merce-
des Benz, Otoyol, Uzel ve oto yan sa-
nayi, beyaz e ya fabrikaları Arçelik, 
Beko, Profilo, Bosch, Aygaz ve yan 
sanayileri ile demir çelik sektörü ve 
yan sanayisinde üretim durdu.

Büyük grevin açılı ı stanbul’da
Uzel i yerinde yapıldı. Türk Metal 
Sendikası i verenlere 15 gün süre 
verdi, ortalama 351 TL/ay olan net 
ücreti bir milyona çekerek i çilerin
milyoner olaca ını, aksi halde grevin 
bitmeyece ini ilan etti. Bir günlük 
grevin i verenlere maliyetinin 200 
milyar oldu unu açıklayan Sendi-
ka, i çiye yıllık 4 trilyonu çok gören 
i verenlerin, grevin 15 gün sürmesi 
halinde 3 trilyon zarar edeceklerini 
açıkladı.

15 Ocak 1991 gecesi ba layan
Körfez krizi nedeniyle grevlerin er-
telenmesi söz konusu olunca, yeni-
den bölgesel toplantılara ba layan

Mecit HAZIR
TÜRK-  Genel Sekreter Danı manı
mecithazir63@hotmail.com
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metal i çileri, bu grevin ertelenmesi 
halinde i yerlerine dönseler bile ke-
sinlikle çalı mayacaklarını açıkladı-
lar. Bu karar Bursa’da yaptıkları bü-
yük Karsan mitingi ve yürüyü üyle
tüm kamuoyuna açıklandı. Ayrıca
grev ertelemesi olursa tüm bölgeler-
den Ankara’ya yürüyü  ba latmak
için ant içildi.

18 Ocak günü MESS’in ça rısı
üzerine taraflar stanbul’da yeniden 
bir araya geldiler. Bu toplantı sıra-
sında, o sırada Türkiye’nin ilk özel 
televizyon kanalı görü melerin an-
la mayla sonuçlandı ını haber yap-
mı tı. Daha sonra bu haber Sendika 
tarafından yalanlandı. Toplantı, bazı
detaylardaki anla mazlık nedeniyle 
sonuçlanamadı ve bu nedenle grev 
bir hafta daha sürdü.

verenler bu büyük grevi kırmak
için çok çaba harcadı. Yapılan grev 
oylamaları sonuç vermedi. veren
vekilleri tarafından Merhum Veh-
bi Koç’a “ çi bizi dinler, ba ımızı
salladı ımız anda i çi i inin ba ına
döner” gibi sözler de yerine getirile-
medi. verenler basında yer alan be-
yanları ile kamuoyunu i çilere kar ı
kı kırtmayı da ihmal etmediler.

Ancak yapılan bütün baskılar ve 
telkinlere ra men metal i çilerinin
kararlı tutumu de i medi. çiler
sendikalarıyla bir bütün halinde bu 
büyük grevi, örne ine az rastlanır
bir kararlılıkla sürdürdüler.

Daha önce çözüm için devreye 
giren dönemin Çalı ma Bakanı m-
ren Aykut’un ricasıyla Türk Metal ve 
MESS yöneticileri 25 Ocak 1991 ta-
rihinde Ankara’da yeniden bir araya 
gelerek grevin 30. gününde müzake-
relere ba ladılar ve ak am saat 18.00 
dolaylarında anla maya vardılar.

Hükümet, i verenlerin Körfez 
krizini bahane ederek grevin erte-
lenmesi taleplerini dikkate almamı -
tı. Çünkü metal i çilerinin karalı tu-
tumundan çekiniyordu. Bu nedenle, 
sözle menin imzalanmasını takip 

eden saatlerde tüm grevler Bakanlar 
Kurulu kararıyla 60 gün süreyle er-
telendi.

Yapılan anla mayla i yerleri eko-
nomik büyüklüklerine göre dört 
gruba ayrıldı. 37 bin i çinin yer al-
dı ı özel grup i yerlerinde ücretlere 
ortalama yüzde 260, birinci grup 
i yerlerinde yer alan 16 bin i çiye
ortalama yüzde 225, ikinci grup i -
yerlerinde yer alan 18 bin 600 i çiye
ortalama yüzde 200 ve 5 bin i çinin
yer aldı ı üçüncü grup i yerlerinde
yer alan i çilere ortalama yüzde 150 
oranında ücret zammı yapıldı. Böy-
lece tarihi bir sözle meye imza atıldı
ve Sendikanın vaat etti i milyoner 
olma hedefine ula ıldı. Grevdeki 
i çiler ubelere ko ması nedeniyle 
Sendikanın ubeleri bir anda bayram 
yerine döndü.

Metal i çilerinin sevinci kadar i -
verenlerin üzüntüsü de aynı oranda 
büyüktü. Manisa’da bir i veren “Ben 
bu parayı ödeyemem, gidin evinize” 
diyerek i çileri fabrikanın kapısın-
dan geri çeviriyor ve fabrikayı kapat-
tı ını ilan ediyordu. Birçok i veren
de bu a ır artları kaldıramayacakla-
rı ve küçülmeye gidecekleri tehdidi-
ni savuruyordu.

Ya anan bu büyük grev ve me-
tal i çilerinin mücadelesi büyük bir 
zaferle sonuçlandı. Bu grev Türk 
i çi hareketi tarihine altın harflerle 
yazıldı. 1980 sonrasında i çi-i ve-
ren ili kilerinde i çi aleyhine olu an
denge 30 günlük bu büyük grevle 
i çi lehine bozuldu ve bir bakıma
i çi-i veren arasındaki güç dengesi-
ni sa ladı.

Türk Metal Sendikası’nın grevi 
gerek kapsam, gerek sonuçları ve en 
önemlisi de en üst düzey yönetici-
sinden, tabandaki i çisine kadar ör-
nek bir dayanı ma ve kararlılık içeri-
sinde ba arı ile bitirildi. Bu nedenle 
de, bu mücadele Türk sendikal ha-
reketinin “En Büyük Grev”lerinden 
biri oldu.

26 Aralık 2010 tarihi itibariyle 
bu büyük mücadelenin 20. Yılında-
yız. Bu vesileyle, özel sektörde ya-
pılan böylesine disiplinli ve kararlı
mücadeleyi gerçekle tiren Türk Me-
tal Sendikası yöneticilerini ve metal 
i çilerini yürekten kutluyorum. On-
lara ükranlarımı sunuyorum. Bu 
büyük greve deste ini esirgemeyen 
dönemin TÜRK-  yöneticilerini de 
da bu vesileyle sevgi ve saygıyla anı-
yorum.

Mecit Hazır, 20 yıl önceki Büyük MESS 
Grevi sırasında Renault i yerinde
temsilci olarak greve katıldı.
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Türk Standartları Enstitüsü tara-

fından belge verilmeyen oyun-
cakları satın almamaları konusunda 
tüketiciler uyarıldı. TSE oyuncaklar 
üzerinde kanserojen madde, küçük 
parçalara bölünme, dü me, sivrilik, 
esneklik ve alevlenebilirlik testleri 
yapıyor.

TSE, anne babalar ile oyuncak 
üreticilerini, TSE belgesi ve CE 
i aretleri hakkında bilgilendirmek 
üzere “TSE ve Oyuncak Güvenli i”
ba lıklı bir bro ür hazırladı. Kurum, 
bu bro ürde ebeveynleri, üzerinde 

Çin Malı Oyuncaklara Dikkat...
veya ambalajında CE i areti olma-
yan ve TSE tarafından belgelendiril-
meyen oyuncakları satın almamaları
için uyarıyor, üreticileri de ürünle-
rini TSE belgesiyle belgelendirmeye 
davet ediyor. Oyuncak üreticileri 
ürünlerine CE i areti ili tirebilmek
için yurt dı ına ba ımlı olmaksızın
TSE tarafından belgelendirilebiliyor 
ve bu çerçevede yasal sorumlulukla-
rını yerine getiriyorlar.

Oyuncakların ma azalardan veya 
güvenilir online alı veri  merkezle-
rinden alınması gerekti i vurgula-

narak, bu tür yerlerin oyuncakların
piyasa gözetim ve denetiminden 
sorumlu olan Sa lık Bakanlı ı tara-
fından tefti  edildi i ve temel sa lık,
güvenlik kurallarına uymadıkların-
da cezai yaptırımlara maruz kaldık-
ları kaydediliyor.

“Oyuncaklarla beraberlerinde 
verilen uyarı ve klavuzları dikkatle 
okuyun” denilen bro ürlerde, ebe-
veynler, ya  ve güvenlikle ilgili tavsi-
yelere dikkat edilmesi, ambalajında
veya üzerinde CE i areti olmayan ve 
TSE tarafından belgelendirilmemi
oyuncakların satın alınmaması için 
uyarılıyor.

Oyuncakların çocu un ya ına,
kabiliyetlerine ve oyun seviyesine 
göre seçilmesi, özellikle üzerinde “0-
3 ya  sembolü” ve “36 aydan küçük 
çocuklar için uygun de ildir” uyarı-
sı olan oyuncaklarla, küçük, ula ıla-
bilir parçalar içeren oyuncakların üç 
ya ın altındaki çocuklara alınmama-
sı gerekti i ifade ediliyor.

TSE Ba kanı Tahir Büyükhelva-
cıgil yaptı ı de erlendirmede, “Hem 
ithal hem yerli ürünleri laboratuva-
rımızda denetimden geçirip belge-
lendirebilecek alt yapımız var” dedi.

Do al Mineralli Sular Yönetmeli i’nde yapılan
de i ikli e göre, suların üzerinde bulunan eti-

ketler valilikçe onaylanmadıkça piyasaya sunulama-
yacak. Sa lık Bakanlı ının “Do al Mineralli Sular 
Hakkında Yönetmelikte De i iklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
e girdi. Buna göre do al mineralli suya ait fiziksel, 

kimyasal, fizikokimyasal ve mikrobiyolojik analiz so-
nuçları, ba vuru tarihi itibarıyla bir yıldan daha eski 
olamayacak. Do al mineralli suları incelemek üzere 
her ilde sa lık müdürünün teklifi ve Valili in onayı
ile olu turulan inceleme kurulunda “çevre mühendi-

si” de bulunabilecek. Yönetmeli in bazı hükümlerin-
de Jeotermal Kaynaklar ve Do al Mineralli Sular Ka-
nunu Uygulama Yönetmeli i hükümlerine uyarlama 
yapıldı.

Do al mineralli sular 1,5 mg/L’den fazla florür 
ihtiva ediyorsa etiketinde, “1,5 mg/L’den fazla florür 
içermektedir. Bebekler ve 7 ya ından küçük çocuklar 
için düzenli olarak tüketilmesi uygun de ildir” iba-
resinin yer alması zorunlu olacak. Daha önce sular 
1.0 mg/L’den fazla florür içermesi halinde etiketinde 
yazılması zorunlu tutuluyordu.

Soda Tartı ması Sürüyor
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Ruhsatsız ev satın alan vatanda -
lar genellikle u sorunları ya ı-

yorlar: Müteahhit binayı tamamlıyor 
ancak mesken ruhsatını almadan 
evi teslim ediyor. Vatanda  bunu ve 
imarla ilgili sorunları bilmeden ta-
ınıyor. lk sorun kayıt sisteminde 

ya anıyor. Ruhsat alınmadı ı için 
bina sistemde “arsa” ya da “in aat” 
olarak çıkıyor. Bu nedenle seçmen 
kütüklerine esas alınan adres kaydı
yapılamıyor. Eski oturdu u eve de 
bir ba kası ta ınmı sa adres otoma-
tik kapatılıyor. Adres kapatıldıktan 
20 i günü sonra da oradan ta ınan 
ki iye, yeni adresini bildirmedi-
i için sistem otomatik olarak 329 

TL para cezası kesiyor. Belediyeye 
abonelik için gidildi inde i lem ya-
pılamadan geri dönülüyor. Mesken 
ruhsatı bulunmayan yeni binaların
elektrik, su ve do algaz abonelik 
i lemleri yapılmıyor. Binada su ve 
elektri in olması da o binanın ruh-

satının oldu u ve aboneliklerinin 
yapıldı ı anlamını da ta ımıyor.
Bina in aat halindeyken antiyede 
kullanılan geçici abonelikler kul-
lanılıyor. Ruhsatsız binaya ta ınan
vatanda lar, i yerleri tarifesinden 
elektrik su parası ödemek zorunda 
kalıyor.

Uzmanlar ev alırken ise unlara
dikkat etmeniz konusunda uyarıyor-
lar: Öncelikle alınacak olan konutun 
tapusunun olup olmadı ına ve kat 

mülkiyetine geçilip geçilmedi ine
bakın. Tapu Sicil Müdürlü ü’nden
tapu kayıtlarında ipotek, haciz ya da 
kısıtlayıcı bir durum olup olmadı ı
kontrol edin. Konutun ait oldu u
ilçe/belde varsa büyük ehir bele-
diyesinden alınacak olan konutun 
pafta, ada, parsel numaraları belir-
tilerek planlardaki durumu ve böl-
genin jeolojik yapısını ö renin. Bu 
ara tırmayı tamamlayınca tapudan 
i lemini yapın.

Ruhsatsız Ev Alan TüketicilerinRuhsatsız Ev Alan Tüketicilerin 
ikayetleri Artıyorikayetleri Artıyor

ATM’lere Dikkat
Dolandırıcılar, ATM makinelere taktıkları küçük 

bir cihazla, kartlarınızı kopyalayabiliyor. Foto -
raflarda stanbul’da i lem yapmadan önce ans eseri 
fark edilen kart kopyalayıcıyı görülüyor.

Bu tip dolandırıcılı a maruz kalmamak için banka 
kartını yuvasına yerle tirmeden önce yuvayı elle kon-
trol etmeniz, orijinal yuvanın üzerinde plastikten bir 
yuva daha (kart kopyalayıcısı) olmadı ından emin ol-
manız gerekiyor.

Dı arıdan takılan cihaz, kartın üzerindeki manye-
tik bandı okuyarak ba ka karta aktardı ında hesabın
ifresi de kopyalanıyor ve hesap kolaylıkla bo altıla-

biliyor.



01.10.2008 tarihinde yürürlü e
giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sa lık Sigortası Kanunu 
ile birlikte “Bakmakla Yükümlü 
Olunan Ki i” tanımlamasında de i-
iklikler yapıldı. Kanun yürürlü e

girmeden önce, kız çocukları, bekar 
ve sigortalı olarak bir i te çalı mıyor
olmaları halinde sa lık hizmeti al-
dıklarında anne veya babalarının si-
gortaları üzerinden tedavi masrafları
kar ılanıyordu. Ancak 01.10.2008 
tarihinde yürürlü e giren 5510 sa-
yılı Kanun ile birlikte kız çocukları-
nın ya  sınırı olmadan elde ettikleri 
bu hak sınırlandırıldı. Yeni kanuna 
göre kız çocukları 18, lise ve dengi 
okullarda ö renim görmeleri halin-
de 20, yüksek ö renim görmeleri 
halinde 25 ya ını doldurduklarında
anne veya babalarının sigortaları
üzerinden kar ıladıkları tedavi mas-
raflarını artık Sosyal Güvenlik Ku-
rumu kar ılamıyor. Bu kız çocukları
do rudan Genel Sa lık Sigortalısı
sayılmakta ve sa lık hizmeti alabil-
mek için ikamet etti i ehrin Valilik 
veya Kaymakamlık binalarında bu-
lunan Ye il Kart Büroları tarafından
tespit edilen, GSS primini ödemek 
zorundalar.

Ancak bir istisna olarak, yürür-
lük tarihinden önce anne ve baba-
larının sigortaları üzerinden sa lık
hizmeti alan kız çocuklarının bu 
hakkını saklı tutuldu. Yani daha 
önceden bekar ve çalı mıyor olma-
sından dolayı, anne veya babasının
sigortası üzerinden sa lık hizme-
ti alanlar, durumlarında de i iklik
olana kadar (evlenip daha sonra bo-
anmaları veya sigortalı bir i e girip 

i ten ayrılmaları hali) bu hakka sa-
hip olacaklar. Ancak kız çocukları,
evlenip daha sonra bo anırlarsa veya 
sigortalı olarak bir i e girer ve i ten
ayrılırlarsa tekrar anne veya baba-
larının sigortası üzerinden sa lık
hizmeti alamayacaklar. Artık bu kız
çocukları da yeni Kanun hükümleri-
ne tabi olarak genel sa lık sigortalısı
sayılacak ve her ay belirlenen mik-
tarda GSS primini ödeyerek sa lık
hizmeti alacak.

Peki, kız çocuklarının sa lık
hakkından yararlanmak için ödeye-
cekleri Genel Sa lık Sigortası primi 
nedir ve nasıl tespit edilir?

Gelir tespiti yaptırmaya giden 
ki inin harcamaları, ta ınır ve ta ın-
mazları ile bunlardan do an hakları
da dikkate alınarak, SGK tarafından
belirlenecek test yöntemleri ve veri-
ler aracılı ıyla tespit ediliyor. Her ay 
ödenecek olan primler ki ilerin gelir 
seviyesine göre de i iklik gösteri-
yor. Buna göre;

Ailenin gelirinin hesaplanma-
sında geliri toplanacak aile üyeleri, 

aynı hane içerisinde ya ayan e , evli 
olmayan çocuk, büyük ana ve büyük 
babadan olu acak.

 1) Aile içindeki gelirin ki i ba-
ına dü en aylık tutarı asgari 

ücretin üçte birinden az tespit 
edilmesi halinde (01.07.2010 
/ 31.12.2010 tarihleri arasın-
da 253,50 TL.) Genel Sa lık
Sigortası primi devlet tara-
fından ödenmektedir. (Ye il
Kart uygulaması.)

 2) Aile içindeki gelirin ki i ba ı-
na dü en aylık tutarı 253,50 
ile 760,50 TL arasında ise ay-
lık 30,42 TL,

 3) Aile içindeki gelirin ki i ba ı-
na dü en aylık tutarı 760,50 
ile 1521 TL arasında ise aylık
91,26 TL,

 4) Aile içindeki gelirin ki i ba-
ına dü en aylık tutarı 1521 

TL’den fazla ise aylık 182,52 
TL aylık genel sa lık sigortası
primi ödeyeceklerdir.

Örnek:

Dört ki ilik en ailesinin kız
çocu u olan Elif, zorunlu ilkö re-
tim e itimini tamamladıktan sonra 
e itime devam etmemi tir. Annesi-
ne ev i lerinde yardımcı olan Elif, 
05.07.2010 tarihinde 18 ya ını dol-
durana kadar i çi olan babasının
sigortası üzerinden sa lık hizmeti 
almaya devam etmi tir. Ancak yeni 
Kanuna göre Elif, 18 ya ını doldur-

Barı Y AYDIN
TÜRK-  Uzman Yardımcısı
barisiyiaydin@turkis.org.tr
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ması ile birlikte babasının sigortası
üzerinden sa lık hizmeti alamamak-
tadır. Çünkü Elif artık do rudan
Genel Sa lık Sigortalısı sayılmak-
tadır ve her ay düzenli olarak prim 
ödemesi gerekmektedir. Evleri kira 
olan en ailesinin geçimini ise i çi
olan baba tek ba ına sa lamaktadır.
1500 TL net aylık geliri olan en ai-
lesinin fert sayısı 4 oldu u için 1500 
/ 4 = 375 TL aile içindeki gelirin 
ki i ba ına tutan aylık miktarıdır.
01.07.2010 ile 31.12.2010 tarihle-
ri arasında ki i ba ına aylık geliri 
253.50 TL ile 760.50 TL arasında
olan ki iler her ay düzenli olarak 
30.42 TL GSS primi ödemek zorun-
dadır. Bundan dolayı en ailesinin 
bekar ve çalı mayan kız çocu u Elif 
her ay düzenli olarak 30.42 TL öde-
mek artıyla sa lık hizmetlerinden 
faydalanabilecektir.

Yetim Kız Çocuklarının Sa lıktan
Yararlanma Ko ulları

Anne veya babasından biri veya 
her ikisi ölmü  olan kız çocukları,
durumlarında de i iklik olmadı ı
takdirde; yani evlenmedikleri, sigor-
talı olarak çalı madıkları ve gelir-ay-
lık almadıkları sürece yetim aylı ı
almaya devam ederler.

Yetim aylı ı konusu, sa lık yar-
dımlarından ayrı bir düzenlemeye 
tabi oldu undan anne ve babası sa
olan, 18 ya ını doldurmu  kız çocuk-
larına getirilen sınırlama, yetim aylı ı
alan kız çocuklarına getirilmemi tir. 
Ancak yetim aylı ı alan erkek çocuk-
ları 18 ya ını tamamladıklarında, orta 
ö renime devam etmeleri halinde 20 
ya ını, yüksek ö renime devam et-
meleri halinde 25 ya ını tamamlayın-
caya kadar ö rencilik halinden dolayı
yetim aylı ı almaya devam ederler.

Sonuç

“Cinsiyet ayrımının en belirgin 
ekilde ya andı ı ülkeler arasında

olan Türkiye’de kadın nüfusunun 
çok büyük bir bölümü, ev i leri ve 
çocuk bakımı ile u ra maktadır.
Emek piyasasında kadınların ça-
lı ma ortamları ve artlarının kötü 
olması ve de kadın-erkek cinsiyet 
ayrımının ücretlere de olumsuz 
yönde yansıması, kadınların emek 
piyasasının içerisinde yer almalarını
zorla tırmaktadır. Kırsalda kadınlar
büyük oranda ailelerin yanında üc-
retsiz aile i çisi olarak çalı makta,
kentlerde ise dü ük vasıflı ve dü ük
ücretli i lerde yo unla maktadırlar.

Kız çocuklarının ev i leriyle ilgi-
lenmeleri ve emek piyasasında kar-
ıla tıkları sorunların yanında, top-

lumun kadınların çalı masına olan 
bakı  açısı, e itim alma anslarını ve 
de istihdam içinde yer alma olasılık-
larını daha da azaltmaktadır. Yapı-
lan ara tırmalarda kız çocuklarının
e itim sisteminin dı ında kalmala-
rında belirleyici olan nedenlerin ba-
ında, uygun okulun olmaması, kız

çocu unun okula ilgi duymaması ve 
okul masraflarının hane halkı geliri 
aracılı ıyla kar ılanamayacak kadar 
yüksek olması gelmektedir. Ataerkil 
dü ünce yapısı ve toplumsal cinsiyet 
rolleri, ergenlik ça ına gelen kız ço-
cuklarının okul dı ı kalmasında be-
lirleyici olan faktörlerdendir.

Kız çocuklarının e itimine olum-
lu gözle bakmayan gelenekçi çizgi-
deki toplumsal de er yargıları, di er
yandan, paralı hale getirilmesiyle bir-
likte her geçen gün daha fazla gencin 
(genç kadının) e itim olanakların-
dan yararlanamaz hale gelmesi, ka-
dın istihdamının önündeki iki önem-
li engel olarak belirtilebilir. Tarımsal
üretimde meydana gelen daralmalar 
ile birlikte kırdan kente olan göçle-
rin artması ve her yıl çalı an nüfusa 
katılan yüz binlerce gencin i  bulma 
umuduyla piyasaya çıkması, sokak-
taki i sizlerin sayısını her geçen gün 
daha da artırmaktadır.”1

sizli in ciddi bir toplumsal so-
run oldu u günümüzde, zengin ile 
yoksul arasındaki gelir farkı kayda de-
er bir artı  göstermi tir. Sosyal dev-

letin görevlerini yerine getirmemesi 
yani devletin, gelirler arasındaki bu 
farkı kapatmakta uyguladı ı politika-
ların yetersiz kalması, insanları açlık
sınırında ya amaya mahkum etmi tir. 
Türk aile yapısının en önemli özellik-
leri arasında olan, babanın evin geliri-
ni tek ba ına kazanması ve kadınların
ev i leri ile me gul olarak hayatlarını
idame ettirmeleri artık eskisi kadar 
kolay olmamaktadır. Nitekim net as-
gari ücretin 599 TL, dört ki ilik bir ai-
lenin barınma, beslenme, ısınma, e i-
tim gibi temel ihtiyaçlarından olu an 
açlık sınırının 868 TL, dört ki ilik bir 
ailenin yoksulluk sınırının ise 2.827 
TL oldu u bir dönemde tek bir ki i-
nin bir evin masraflarını kar ılaması
imkansız hale gelmi tir. E itim sevi-
yesinin dü üklü ü, meslek sahibi ol-
mama ve istihdam alanlarının azlı ı,
kadınların kayıtdı ı olarak istihdam 
edilmesine ve insan onuruna yakı -
mayan ücret ve çalı ma artlarında 
çalı tırılmasına neden olmaktadır. 
Bu olumsuz artlarda çalı amayan 
kadınlar ise evlerinde oturmayı ter-
cih etmektedirler. TÜ K 2009 Aralık
verilerine göre ev i leri ile me gul 12 
milyon 355 bin kadın bulunmakta-
dır. Yine Aralık 2009 itibariyle 3 mil-
yon 415 bin kadın kayıtdı ı istihdam 
edilmektedir. Bu rakam toplam kadın
istihdamının yüzde 57.5’dir.

Kız çocuklarının sa lık hizme-
tinden yararlanmasının önüne ya
artı ve prim ödeme mecburiyetinin 

konulması, kanunun tamamen Tür-
kiye artlarından uzak bir ekilde
hazırlandı ını göstermektedir. siz-
li in, e itimsizli in ve yoksullu un
bu kadar yüksek oldu u bir ülkede 
devletin evde oturan milyonlarca kız
çocu undan prim alarak sa lık hiz-
meti vermesi ailelerin dar gelirlerine 
yüklenmi  yeni bir yüktür.

Gülay Toksöz, Türkiye’de Kadın stihdamının Durumu, ILO, 2007



“Çalı ma ya amı ve sendikal 
haklar konularında, Anayasal de i-
iklikler, memurların ve di er kamu 

çalı anlarının toplu sözle me hak-
kının önünü açarken, memurların,
u radıkları disiplin soru turmaları-
nın yargı denetimine tabi tutulması
hakkını kazanmalarının önünü aç-
mı tır. Siyasi amaçlı grev ve lokavt, 
dayanı ma grevi ve lokavt, genel 
amaçlı grev ve lokavt, i yeri i gali,
i  yava latma, üretimi yava latma ve 
di er direni  biçimlerine ili kin ya-
saklar kaldırılmı tır. Aynı anda, aynı
i kolundaki birden çok sendikaya 
üye olma mümkün hale getirilmi tir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey, Anaya-
sal bir statü kazanmı tır. Kamu sek-
töründe sendikal faaliyetlerin kolay-
la tırılmasını sa layan Ba bakanlık
Genelgesi yayımlanmı tır. 1 Mayıs
huzur içinde kutlanmı tır. Taksim 
Meydanı, otuz dört ki inin öldü ü
ve çok sayıda ki inin yaralandı ı 1 
Mayıs 1977 tarihinden beri ilk kez 
kutlamalara açılmı tır.

Di er yandan belirtilmelidir ki, 
sendikal haklar hala AB standartları
ve ILO Sözle meleriyle uyumlu bir 
halde de ildir. çi ve i veren sözcü-
lerinin de katıldı ı ILO heyeti, i çi
ve i veren örgütlerinin içinde oldu-
u sosyal tarafları ve hükümeti, uz-

la ma arayı ına ça ırmı tır. Bu ça rı
aynı zamanda, hükümetin, uluslara-
rası hükümlerin yerine getirilmesini 
garantilemesi için de yapılmı tır.

TEKEL i çilerinin yapmı  oldu-
u eylem, özelle tirmelerin ardından

devlet tarafından geçici olarak istih-
dam edilen i çilerin çalı ma hakları-
na ili kin ilgiyi artırmı tır.

Anayasal de i iklikler, genel ola-
rak kamu hizmetlerinde bulunanla-
rın sendikal haklarını geni letmi -
tir. Di er yandan, AB standartları ve 
ILO Sözle meleriyle uyumlu olma-
yan hali hazırdaki yasal düzenleme-
leri sınırlandıran hükümler bulun-
maktadır. Sosyal taraflar arasındaki
uzla manın yetersizli i ve hükümet, 
yeni yasal düzenlemenin kabulü-
nün önünde birer engel olu tur-
maktadır. Anayasa de i iklik paketi 
memurların grev hakkını gündeme 
almamı tır.

On Dokuzuncu Fasıl: Sosyal 
Politika ve stihdam

Müktesebatın  Kanununa akta-
rılmasında bir ilerleme kaydedilme-
mi tir.  Kanunu ekonominin belir-
li sektörlerinde uygulanmamaktadır.
Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ında dezavantajlı gruplar için yeni 

bir birim olu turulması olumlu bir 
adımdır.

 sa lı ı ve güvenli i alanında
sınırlı bir ilerleme kaydedilmi tir.
AB tarafından sa lanan fonlar ara-
cılı ıyla, yönetim kapasitesinin yanı
sıra, farkındalık seviyesi de artmı -
tır. Yalnızca kayıtlı i çileri kapsayan 
resmi istatistiklere göre -2007’de 
ya anan kazalardan az olmak kay-
dıyla- 2008’de, 72 bin 963 i  kaza-
sı olmu tur. Enformel sektörün de 
dahil edilmesiyle birlikte rakamlar 
daha fazla olabilir.  Sa lı ı ve Gü-
venli i Çerçeve Yönetmeli inin iç 
hukuka aktarımında herhangi bir 
ilerleme kaydedilmemi tir. Bu, ön-
ceden iç hukuka aktarılmı  olan ya-
sal düzenlemelerin uygulanmasında
ortaya çıkan büyük bir eksikliktir. 

 Tefti  Kurulunun kapasitesi ko-
nusu, kurula yeni personel alınması
ve onların mesleki e itimi, bu alana 
ili kin öncelikli konulardan biri-
dir. Bununla birlikte, ekonominin 
ve emek piyasasının kapasitesiyle 
kar ıla tırıldı ında, i  müfetti le-
rinin sayısı yetersiz kalmaktadır.
Madencilik sektöründeki ölümlü i
kazalarının sayısındaki ciddi artı ,
yasal düzenlemelerin yanı sıra kamu 
otoriteleri tarafından yapılan deneti-
min de güçlendirilmesinin önemini 
artırmı tır. Kot ta lama atölyelerin-
deki olumsuz çalı ma ko ullarının
yol açtı ı ölümcül silikozis hastalı ı
görülmeye devam etmi tir.

Sosyal diyalog alanında –özellik-
le kamu sektöründe- birtakım ilerle-
meler kaydedilmi tir. Anayasal de i-
iklikler, memurlara ve di er kamu 

çalı anlarına toplu pazarlık ve toplu 
sözle me yapma imkanını tanımı  ve 
de memurlara verilen disiplin soru -
turmalarının yargı denetimine tabi 
olmasının önünü açmı tır. Anayasal 
de i iklikler, belirli türlerdeki grev-
lerin önündeki engelleri kaldırırken,
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Çeviren:

Güven SAVUL
TÜRK-  Uzman Yardımcısı
guvensavul@turkis.org.tr

Avrupa Birli i Türkiye lerleme Raporu 2010 

“Türkiye emek piyasası, büyük ölçüde kayıt dı ı
çalı maya dayanan ve kadın istihdam oranının

dü ük oldu u bir özellik göstermektedir.”

Avrupa Birli i, Türkiye’ye 
ili kin ilerleme raporunu 
10 Kasım 2010 tarihinde 

yayımladı. Raporun, 
çalı ma ya amını ve 

sendikal konuları kapsayan 
kısımları özet halinde; 

AB müzakere sürecinde 
“on dokuzuncu fasıl”
olarak geçen, sosyal 
politika ve istihdamla 

ilgili müzakere ba lı ına
ili kin de erlendirmeler ise 

birebir çevrilmi tir.



69

aynı anda, aynı i kolunda bulunan 
birden çok sendikaya üye olma ya-
sa ını da ortadan kaldırmı tır. Daha 
ileri bir adım olarak, de i ikliklerle
beraber, ekonomik ve sosyal alanlar-
daki politika düzenlemelerinde hü-
kümetin danı manlık etti i Ekono-
mik ve Sosyal Konsey, Anayasal bir 
yapı haline gelmi tir. Ayrıca, Ba ba-
kanlık, kamu sektöründeki sendikal 
faaliyetlerin kolayla tırılmasını da 
içeren, memurların durumunun iyi-
le tirilmesinin hedeflendi i bir ge-
nelge düzenlemi tir. Di er yandan, 
i çilerin, memurların ve çalı anların
pazarlık yapma ve toplu faaliyette 
bulunmalarına ili kin düzenleme-
lerin Anayasada yer almasına atıfta
bulunan yasal çerçeve, AB standart-
ları ve ILO Sözle meleriyle uyumlu 
hale getirilmelidir. Standartların
Uygulanması Komisyonundan i çi
ve i veren sözcülerini de içeren 
Türkiye’deki ILO heyeti, ilgili yasal 
düzenlemelerin uyumuna ili kin
kayda de er bir ilerleme kaydedil-
medi ini belirtmi tir. Hükümet, i -
yeri düzeyinde örgütlenme ve toplu 
sözle me hakkını düzenleme, özel 
sektördeki sendikal haklara ili kin
yasa tasla ı hazırlama gibi -sosyal 
taraflarca desteklenmeyen- kimi 
giri imlerde bulunmu lardır. Top-

lu sözle me kapsamında olan i çi
sayısı sınırlı kalmaktadır. Ana sos-
yal diyalog mekanizmasının i leyi i
(Üçlü Danı ma Kurulu, Ekonomik 
ve Sosyal Konsey) ve sosyal tarafla-
rın kapasitesinin daha fazla güçlen-
dirilmesi gerekmektedir. Anayasa 
de i iklik paketi, memurların grev 
hakkını gündeme almamı tır.

stihdam politikasında kimi
ilerlemeler kaydedilmi tir. Türkiye 
kendi istihdam stratejisini hazırla-
maktadır. Mali krizin tam ortasında
yürürlü e konulan istihdam yarat-
ma te viklerinin süresi uzatılmı tır.
2009 ile kar ıla tırıldı ında, i sizlik-
te azalma söz konusudur. Türkiye 
Kurumu ( -KUR) i sizleri kayıt al-
tına alma ve onlara hizmet ula tırma
çabasını sürdürmü tür. Aktif emek 
piyasası politikaları dikkat çekici bir 
biçimde geni letilmi tir. 2010 Mart 
ayında i sizlerin yalnızca yüzde altı-
sı sizlik Sigortası Fonundan yarar-
lanmı tır. Türkiye’nin kamusal istih-
dam hizmetinin ortalama yönetimsel 
kapasitesi zayıf kalmaktadır. gücü
katılımı ve istihdam oranları dü ük-
tür. Güneydo u Anadolu Bölgesi, 
i gücü katılım oranı en dü ük olan 
bölgedir. Genç i sizli i hala yüksek-
tir, fakat 2010’un ilk iki çeyre inde

dü me e ilimi göstermektedir. Kayıt
dı ı i çilerin oranı 2009’un Hazira-
nında tepe noktasına ula tıktan son-
ra azalma e ilimine girmi tir. Yine 
de, istihdam edilenlerin yüzde 44.8’i 
sosyal güvenlik sistemine kayıtlı de-
ildir. Bu,  Kanununun korumasın-

dan ve tazminat haklarından yoksun 
kalma anlamına gelmektedir. Özel-
likle SGK ve di er kamusal-özel ku-
rulu lar arasındaki i birli i ve e gü-
dümün yo unla tırılması sayesinde, 
kayıt dı ı çalı maya kar ı mücadele 
yo unla mı tır. Bu ekilde 336 bin 
838 kayıt dı ı i çi tespit edilmi tir.
Yine de, enformel ekonominin geni
kapsamıyla kar ıla tırıldı ında, tef-
ti  kapasitesi yetersiz kalmaktadır.
stihdam politikasına ili kin ortak 

de erlendirme belgesinin sonuçlan-
dırılma sürecine ili kin herhangi bir 
ilerleme kaydedilememi tir.

Avrupa Sosyal Fonu (ESF) ha-
zırlıklarına ili kin kimi geli meler
kaydedilmi tir. Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı (IPA) IV bile eni al-
tındaki, nsan Kaynaklarının Geli -
tirilmesi Operasyonel Programının
( KG OP-HRD OP) yönetiminden 
sorumlu olan, ÇSGB altında kurul-
mu  i letim birimi, kapasite artırı-
mına devam etmi tir. Tüm resmi 
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gerekliliklerin kar ılanmasından
sonra, KG OP’nin uygulanması, bi-
rinci ihale kurallarının ve ilk sözle -
melerin imzalanmasıyla hayata geçi-
rilmi tir. Yine de, 2010 Mayıs ayında
gerçekle en de erlendirme sürecin-
de ve ilk sözle melerin imzalanma-
sında ciddi ertelemeler olmu tur.
Faaliyetlerin uygulanmasına, ciddi 
fon kayıpları riskinin engellenmesi-
nin hızlandırılması için halihazırda
ba lanmı tır. Denetleme ve de er-
lendirme programlarının güçlendi-
rilmesi gereklidir. 

Sosyal içerme alanında sınırlı bir 
geli me kaydedilmi tir. Anayasada 
yapılan de i iklik, çocuklara, ya -
lılara ve engellilere yönelik pozitif 
ayrımcılık yapılabilmesinin önünü 
açmı tır. Türkiye’nin, yoksullu a
ili kin kapsamlı bir politika çerçe-
vesi yoktur. Yoksulluk riski altında
olan nüfusun oranı yüksektir ve ço-
cuklar a ırı yoksulluk riskiyle kar ı
kar ıya kalmaya devam etmektedir. 
Çalı an nüfus arasındaki yoksulluk 
sorun olmaya devam etmektedir. Bu 
durum mevsimlik i çilerde, özellikle 
geçimlik tarımsal faaliyetlerle u ra-
an ve kayıt dı ı çalı an i çiler ara-

sında yaygındır.

Ekonomik Koordinasyon Komi-
tesi tarafından, sosyal hizmetler ve 
kamu istihdam hizmetleri arasında 
ba lantı kurmayı amaçlayan bir ey-
lem planı kabul edilmi tir. Hükümet, 
kamu kurulu larında engelli perso-
nel istihdam edilmesinin önündeki 
bütçeyle ili kili sınırlamaları kaldır-
mı tır. Yine de, Türkiye’deki ulusal 
kurulu ların sosyal içermeyi geli -
tirmeye yönelik faaliyetleri da ınık
ve zayıftır. Engellilerin hem kamu 
hem de özel sektörde istihdam edi-
lebilirliliklerinin artırmak için daha 
fazla çaba gerekmektedir. Sosyal 
koruma ve sosyal içermeye ili kin 
mutabakat zabtının (Ortak çerme 
Belgesi-JIM) sonuçlandırılmasına 
ili kin herhangi bir ilerleme kayde-
dilmemi tir.

Sosyal güvenlik alanında sınırlı
bir geli me kaydedilmi tir. Mevsim-
lik göçmen i çilere yönelik olan ve 
onların barınma, e itim, sa lık ve 
sosyal güvenli e ula ımı konuları-
nı içeren bir Ba bakanlık Genelge-
si düzenlenmi tir. Sosyal yardım
hizmetleriyle ilgili ücretsiz bir yar-
dım hattı (144) faaliyete geçmi tir.
Sosyal güvenlik sistemi kapsamı
içinde olanların oranı yüzde 80’de 
kalmı tır. Primsiz Ödemeler Kanun 
Tasla ı hala ertelenmektedir. Tür-
kiye, emeklilik sisteminde, özellikle 
krizin ertesinde ciddi anlamda artı
gösteren büyük bir açık oldu unu
rapor etmektedir. Emeklilik sistemi-
nin kayıt dı ı i çileri de kapsayacak 
ekilde geni letilmesi için daha fazla 

çaba gerekmektedir. Birinci basmak 
sa lık hizmetleri ve Genel Sa lık Si-
gortası düzenlemesi geli tirilmi tir.
Personel yetersizli i, sa lık sistemi-
nin vahim bir sorunudur. 

Ayrımcılık kar ıtı müktesebatın
iç hukuka aktarılmasında herhan-
gi bir ilerleme kaydedilmemi tir.
Kanunu i  sözle mesi ba ıtlamadan
önce uygulanamaz. Türkiye mev-
zuatında do rudan veya dolaylı bir 
ayrımcılık tanımlaması yoktur. Irk, 
etnik köken, din veya inanç, engel-
lilik ve de cinsel yönelim temelinde 
ayrımcılı ı içeren müktesebat iç hu-
kuka aktarılmamı tır.

E it fırsatlar alanına ili kin bir-
takım ilerlemeler oldu u kaydedile-
bilir. Anayasal de i iklikler, kadın
ve erkek arasında gerçek anlamda 
bir e itli in sa lanması için e itlik
ilkesinin ihlal edilmeyece i artını
getirmi tir. Toplumsal cinsiyete ili -
kin temel konuları, istihdamla ilgili 
düzenlemeleri ve politikaları, i yeri
denetimlerini, stratejik planları ve 
hizmet içi e itimi de içeren bir Ba -
bakanlık Genelgesi düzenlenmi tir.
TBMM Kadın Erkek Fırsat E itli i
Komisyonu, ilgili taraflarla isti areyi
sürdürerek ve raporlar hazırlayarak
çalı malarına devam etmi tir. Kadın
istihdamı ve i gücüne katılım oran-

ları tüm AB üyesi ülkelerin oranla-
rından daha dü üktür. Ayrıca OECD 
ülkeleri arasındaki en dü ük kadın
istihdamı ve i gücüne katılım oranı
Türkiye’ye aittir. Kadınlar enformel 
çalı ma ko ulları ve ücretsiz tarım
i çili inden ciddi bir ekilde etki-
lenmektedir. Çocuk bakım ödene i
yeterli de ildir. Toplumsal cinsiyete 
dayalı ücret farkı devam etmektedir. 
Çalı ma ve aile ya amını uyumlu 
bir hale getirmeyi amaçlayan yasal 
düzenlemeler ve politikalar henüz 
kabul edilmi tir. Toplumsal cinsiyet 
e itli ine ili kin 2008-2013 ulusal 
eylem planını uygulama çabaları,
söz konusu etkinlikte çalı acak ki i
sayısı ve mali kaynak açısından ye-
tersizdir.

Sonuç

Türkiye genel olarak, sosyal po-
litika ve istihdam alanlarında kimi 
geli meler kaydetmi tir. Anayasa 
de i iklik paketi kamu sektöründe-
ki sosyal diyalog alanında önemli 
geli melerin olmasını sa lamı  ve 
de kadınlar, çocuklar, özürlüler ve 
ya lılara yönelik pozitif ayrımcılı ın
önü açılmı tır. Yine de, Türkiye’nin 
sosyal politika ve istihdama yönelik 
düzenlemeleri sınırlı kalmı tır. AB 
standartları ve ILO Sözle meleriyle
uyumlu sendikal haklara ula mayı
hedefleyen kapsamlı bir Sendikalar 
Kanunu de i ikli i hala askıdadır.
Anayasa de i iklik paketi memurla-
rın grev hakkını gündeme almamı -
tır. Türkiye emek piyasası, büyük 
ölçüde kayıt dı ı çalı maya dayanan 
ve kadın istihdam oranın dü ük ol-
du u bir özellik göstermeye devam 
etmektedir.  Kanununun sınırlı
kapsamının ve de i  sa lı ı ve gü-
venli i mevzuatının güçlendirilmesi 
önemsenen alanlardır. Yoksullukla 
mücadelede genel politika çerçevesi 
kurulu  a amasında kalmı tır. Mük-
tesebatın sosyal politika ve istihdam 
alanına etkili bir ekilde uygulanma-
sı için yönetim kapasitenin güçlen-
dirilmesi gerekmektedir.



PETROL-

Örgütlenme Mücadelesi 
Sürüyor

Petrol-  Sendikası’nın, çe itli i yerlerinde yürüttü ü
örgütlenme mücadelesi devam ediyor. Petrol- , Çorlu 
Serbest Bölge’de bulunan Polyplex fabrikasında çalı an
yakla ık 250 i çiden 210’unu örgütledi. Ancak bu i ye-
rinde hala yetki alınamamı tır. Ayrıca Petrol- ’e üye 
oldukları için 5 i çi de i ten atıldı. Bu i çilerin i e geri 
alınmaları için di er i çiler eylemle destek verdiler.

23 Aralık 2010 günü Polyplex i çilerinin direni inin
30. gününde i yeri önünde yapı-
lan eyleme Petrol-  Sendikası
Genel Sekreteri Mustafa Çav-
dar, Polyplex i çileri ve Trak-
ya ube yöneticileri katıldılar.
Çavdar burada yaptı ı açıklama-
da, Polyplex’in kendi alanında
dünya pazarının üçüncü büyük 

firması oldu unu, ülkemizde de kısa sürede büyüye-
rek üretimini ve ihracatını artırdı ını söyledi. Çavdar, 
“Ancak i veren, be  yıldır özveriyle çalı an i çilerine
söz verdi i haklarını vermiyor. çilere ikramiye, bay-
ram parası ve di er sosyal hakların verilece i, insanca 
çalı ma ve ya am ko ullarının sa lanaca ı söylenmesi-
ne ra men bu sözler tutulmadı. Bu i yerinde Petrol-
bayra ı dalgalanana kadar her türlü mücadeleyi karar-
lılıkla sürdürece iz” dedi.

Petrol-  Sendikamız, Deva laç’taki mücadelesi de 
devam ediyor. Tekirda  Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren Deva laç i vereni, toplu 
i  sözle mesi yapmak istemedi inden, çalı an i çilerle
tek tek sözle me yapmaya zorladı, bunu kabul etmeyen 
i çilerden 10’unu i ten çıkardı. ten çıkarmalar daha 
sonra da arttı. çiler de bunun üzerine üretimi durdur-
ma eylemi yaptılar.

Eylemde konu an Petrol-  Sendikası stanbul ube
Ba kanı Re at Tüysüz, Petrol-  Sendikası’nın Deva 
Holding’te 40 yıldır örgütlü oldu unu söyleyerek, top-
lan 73 i çinin i ten atıldı ını, i çilerin bayramlarda bile 
mesaisiz çalı tırıldı ını belirti.

Petrol-  Sendikamız, Tuzla Boya ve Vernikçiler 
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Sa-Ba 

i yerinde de örgütlenme mücadelesi veriyor. Yakla ık
iki ay önce ö ütlenmeye ba lanan ve yetki a amasına
gelinen bu i yerinde i veren baskısı devam ediyor. Bazı
i çiler, Sendikaya üye oldukları için, “performans dü-
üklü ü” gerekçesiyle i ten çıkarıldı. Sendika 20 Aralık

2010 günü, “atılan i çilerin geri alınması” için üretimi 
durdurma eylemi yaptı. veren ertesi gün, “ çilerin i -
ba ı yapmadı ı” gerekçesiyle mahkemeye ba vurdu ve 
bilirki i incelemesi yapıldı. Bir hafta içinde de direni
yapan 95 i çinin daha i ine son verildi. Bu sırada i çiler
ve güvenlik güçleri arasında gerginlik ya andı.

Petrol-  Sendikası Genel Ba kanı Mustafa Özta -
kın, Sa-Ba patronunun sendika dü manlı ı yaptı ını
söyledi. Özta kın, “ veren jem Türkiye’deki yasaları
ihlal etmi  hem de Türkiye’nin onayladı ı uluslararası
sözle meleri hiçe saymı tır. Bu sendikal hak ihlali ka-
bul edilemez. Mücadelemiz sürecektir” dedi.

BASIN-

Akkaya CHP Parti 
Meclisi’ne Seçildi

Basın-  Sendikası Genel Ba kanı Yakup Akkaya, 
18 Aralık 2010 günü yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 
Ola anüstü Kurultayı’nda, en yüksek oyu alarak Par-
ti Meclisi’ne seçildi. Uzun zamandır ilk kez bir siyasi 
partinin yetkili kurulunda aktif sendikacı olarak görev 
alan Akkaya yaptı ı açıklamada, “CHP Parti Meclisi’ne 
Konfederasyonumuza ba lı Sendikalarımızın önerisiyle 
seçilmenin ayrı bir anlam ta ıdı ının, bunu a ır bir so-
rumlulu u da beraberinde getirdi inin bilincindeyim.

çi sınıfının ve dolayısıyla sendikal hareketin zor 
günlerden geçti i bugünlerde sorunlarımızı tüm emek 
örgütleriyle birlikte payla arak, onların deste ini ve 
önerilerini alarak, gündeme getirmek ve çözüme ka-
vu turmak için katkı sa lamaya devam edece im.

Bu vesileyle burada bir kez daha beni bu göreve 
öneren Sendikalarımızın Sayın
Genel Ba kanlarına ve destekle-
rini belirten ba ta TÜRK-  Ge-
nel Ba kanı ile Yönetim Kurulu 
üyeleri nezdinde tüm TÜRK-
camiasına te ekkür ediyorum” 
dedi.
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KR STAL-

Marmara Cam’da 
Örgütlenme

Kristal-  Sendikamız, Tekir-
da  Çorlu’da bulunan Marmara 
Cam Sanayi ve Ticaret Anonim 
irketi’ne ait Fabrikada çalı an

182 i çiden 117’sini örgütledi. 
Ancak i veren, sendikaya üye 
oldukları için 6 i çinin i lerine
son verdi.

Bu durumu protesto eden 
Kristal-i  Sendikamız, i yerinin önünde bir basın açıkla-
ması düzenledi. Kristal-  Sendikası Trakya ube Ba ka-
nı Habib Çalı kan, burada yaptı ı açıklamada “Ya anan
bu geli meler üzerine, önce Ula  Jandarma Karakoluna 
daha sonra da Çorlu Cumhuriyet Ba savcılı ına suç du-
yurusunda bulunduk. Marmara Cam Fabrikası’nda sen-
dikaya üye olan arkada larımızın Anayasal hakkı olan 
sendikaya üye olma hakkını kullandıkları için do al
hakları olan çalı ma hakkından mahrum bırakılmı tır.
Bu hukuksal olarak suçtur. Tüm yetkilileri bu suçu or-
tadan kaldırmaya davet ediyoruz” dedi.

TÜRK METAL

Metal Sektöründe Toplu 
Sözle me Sevinci

Türk sanayiinin omurgası olan otomotiv ve metal 
sektöründe, 160 i yerinde 120 bin metal i çisini kap-
sayan, toplu i  sözle mesi imzalandı. 1Eylül 2010 ta-
rihinden geçerli olmak üzere 2010-2012 dönemine ait 
toplu i  sözle mesi, sektörde çalı an i çilerde Kurban 
bayramı öncesinde büyük bir sevinç yarattı.

Toplu i  sözle mesiyle i çilere sosyal yardımla ma
maddelerinde yüzde 10 ve yüzde 15 arasında artı  sa -
lanırken, ücretlerde birinci altı ayda saat ücretlerine 
yüzde 5.35 oranında ücret artı ı yapıldı. Türk Metal 
Sendikası, ücret zammının ise her i yerinin ortalama-
sının dikkate alınıp, yüzde 5.35’in Türk Lirası kar ılı ı
olan rakamın seyyanen ücretlere ilave edilmesiyle uy-
gulanaca ını bildirdi.

Türk Metal Sendikası Genel Ba kanı Pevrul Kav-
lak, sözle menin imzalanmasının ardından yaptı ı
açıklamada “Her zaman oldu u gibi bu dönemde de 
Türkiye’nin en iyi sözle mesini imzalamanın onurunu 
ya ayan Türk Metal Sendikası, alınan bu refah payı ile 
toplu i  sözle melerinden zaferle çıkmayı ba ardı dedi. 
Kavlak, “Bu sözle me di er sözle melerin de önünü 
açacak. Türk sanayiinin omurgası olan otomotiv ve 
metal sektöründe imzalanan bu sözle me, i  barı ı ve 
endüstriyel barı  açısından önem arz etti i gibi hem 
metal sektörünün hem de i çi hareketinin bundan son-
ra da imzalayaca ı di er sözle melere rehber olacaktır.
Türk Metal Sendikası bugünkü ekonomik ko ullarda
hiçbir taviz vermeden her türlü esnek çalı ma talebi-
ni reddederek i in, i yerinin gelece ini güvence altına
almı tır. Bu toplu i  sözle mesinin bayram arifesinde 
imzalanması metal i çisine ve ailesine çifte bayram ya-
atırken, elde edilen zafer üyelerimizin arasında büyük 

bir co ku ve sevinçle kar ılanmı tır” diye konu tu.

YOL-

Torba Yasaya Tepki
Yol  Sendikası Genel Ba kanı Ramazan A ar, 30 

Aralık 2010 günü bir basın toplantısı düzenleyerek, 
kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen yasa tasarısına
tepki gösterdi. A ar, l Özel darelerinde çalı an üye-
lerinin istihdam fazlası olarak görülerek Milli E itim
Bakanlı ı ve Emniyet Genel Müdürlü ü’nün ta ra te -
kilatlarına da ıtılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. 
A ar unları söyledi:
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“2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ü
kapatılırken Ba bakanımız kamuoyuna; ‘Amacımız, 
köye ve köylüye daha hızlı ula mak, bu nedenle yerel 
yönetimleri güçlü kılmak istiyoruz. l özel idarelerine 
devredilen i çilerin sadece i vereni de i ecek bunun 
dı ında ba ka bir sorun ya amayacaklar, kefili benim’ 
diye söz vermi ti. 2005 yılında il özel idarelerine dev-
redilen yakla ık 38 bin i çi 2010 yılı aralık ayı itiba-
riyle emeklilik, i ten ayrılma, vefat vb. nedenlerle 27 
bin civarına inmi tir. Yıllardır köye ve köylüye yol, su 
götüren, gölet yapan, kı ın köy yollarında hayatı paha-
sına kar mücadelesi yaparak köy yollarını açık tutma-
ya çalı an, köy yollarını asfaltlayan ve onun bakım ve 
onarımını yapan, hükümetin acil eylem planında yer 
alan duble yolları yapan, önemli bir ço unlu u da 45 
ya ın üzerindeki in aat i çilerinin Milli E itim veya 
Emniyet Genel Müdürlü ü’nde müstahdem kadrola-
rına nakledilmeleri, vasıflı i gücünün, vasıfsız i gücü 
olarak kullanılması, ülkemiz, kurumlar ve çalı anları-
mız açısından uygun bir istihdam politikası oldu una 
inanmıyoruz.

Türkiye Yol-  Sendikası olarak; i çi ve emekçilerin 
haklarının gasp edilmesine sessiz kalmama kararı ala-
rak, Sendikamız Ba kanlar Kurulunu ola anüstü olarak 
3 Ocak 2011 tarihinde Ankara’ya davet ettik.

On binlerce i çiye Ctarihinin en büyük sürgününü 
ya atacak olan bu yasa tasarısında uyarılarımızın dik-
kate alınmaması halinde, 4 Ocak tarihinde yapılacak
TÜRK-  Ba kanlar Kurulu toplantısında alınacak ka-
rarlar do rultusunda 81 ilde örgütlü olan sendikamız,
karde  sendikalarla birlikte eylemlere ba layacaktır.
Sendikamız yönetim kurulu, i çi sınıfına kar ı ba latı-
lan bu kapsamlı saldırıya sessiz kalmayacaktır.”

HAVA-

Sabiha Gökçen’de 
Örgütlenme Mücadelesi

stanbul Anadolu yakasında bulunan Sabiha Gök-
çen Havaalanında çalı an 286 i çi Hava-  Sendikamıza
üye oldukları için 2009 yılı Haziran ayında i ten atıl-
mı tı. Bunun üzerine i çiler i e iade davası açmı lar
ve kazanmı lardı. Hava-  Sendikamız da i kolu tespit 
davasını kazanmı , Yargıtay tarafından da onaylanmı ,
Hava-  de toplu i  sözle mesi yapmak için i verene
ba vuruda bulunmu tu.

veren toplu i  sözle mesi masasına oturmadı ı
gibi, sendika üyelerinden 160 i çinin daha i ine son 
verdi. Bu geli me üzerine Hava-  Sendikası 23 Aralık
2010 günü Sabiha Gökçen Havaalanında kitlesel bir 
basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında i veren
Limak Holding’e ba lı SG Yer Hizmetleri A . toplu i
sözle mesi masasına davet edildi ve u görü lere yer 
verildi:

“ veren anti demokratik, sendika kar ıtı tutum 
içinde hareket etmektedir. En temel Anayasal hak 
olan sendikala ma hakkına saygı duyması gerekirken, 
sendikalı i çilere yönelik kıyım gerçekle tirerek i ten
çıkarma yoluna giden patron bu haksız tutumunun 
kar ılıksız kalaca ını sanmaktadır. Uluslararası üst ku-
rulu umuz ITF tüm dünya çapında Limak Holding’e 
kar ı protesto kampanyası ba latmı tır. E er bu hak-
sızlık devam ederse uluslararası dayanı ma daha fiili 
boyutlara ula tırılacaktır.

Yine i veren bu uzla maz tutumuna devam etti in-
de ve ço unlu umuza yönelik itiraza yöneldi inde ey-
lemliliklerimiz yaygınla tırılacaktır.”

SSendikalarımızdanendikalarımızdan

73



HABER-

“Dı arıdakiler Kaybeder”
Türkiye Haber-  Sendikası tarafından düzenlenen 

“Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı stihdamın Te viki” pro-
jesi 25 Aralık 2010 tarihinde Çorum’da yapılan konfe-
ransla tanıtıldı. Kayıt dı ı istihdamın masaya yatırıldı ı
toplantı Haber-  Sendikası Genel Ba kanı Ba kanı Ali 
Akcan’ın sunumu ile ba ladı. Akcan, kayıt dı ı çalı an-
ların tek sorununun ücret olmadı ını belirterek, “Bu 
ki iler ücretlerini alsalar bile sosyal dı lanmayla kar ı
kar ıyalar. Emekli aylı ı gibi, hastalık nakdi yardımları
ve analık yardımları gibi yardımlardan yararlanamıyor-
lar. Bordroları olmadı ı için ev kredisi, tüketici kredisi 
ve kredi kartı alamıyorlar. Bu ki iler yoksulluk tuza ı-
nın içine çekilmektedirler. Hatta bunlar çalı ma ya amı
ile ilgili sorunları bakımından Türk adalet sisteminden 
bile dı lanmı lardır” dedi.

Toplantıda bir konu ma yapan TÜRK-  Genel Ba -
kanı Mustafa Kumlu ise, Türkiye’nin pek çok sorunu 
oldu unu ancak en önemlisinin kayıt dı ı istihdam ol-
du unu, kayıt dı ında kalanların gerçekten kaybedece-
ini belirtti. Kayıt dı ının sadece kayıt dı ı çalı anların

sorunu olmadı ını ifade eden Kumlu, “Dı arıda birileri 
oldu u sürece içeridekiler de kaybetmektedir. Çünkü 
kayıtdı ı sadece kayıtdı ında çalı anların sorunu de il,
aslında ülkemizin sorunudur. Kayıtdı ının zararı, mad-
di manevi ülkemizedir. Kayıtdı ı istihdamın yaygınlı ı,
sosyal hukuk devleti uygulamalarının ve sendikal ör-
gütlenmenin önündeki en önemli engellerden biridir” 
dedi. Kumlu sorunun çözümüne ili kin olarak tüm 
sosyal tarafların katılımıyla bir ulusal eylem planı ha-

zırlanması ve kayıtdı ı istihdama yönelik mücadelenin 
çok yönlü bir bütünsellik içinde sürekli olması gerekti-
i hususuna vurgu yaptı. TÜRK- ’in hazırladı ı “Kayıt

Dı ı stihdamla Mücadele Ulusal Eylem Planı Önerisi” 
oldu unu hatırlatan Kumlu, amaçlarının kaçak i çiler
dahil kayıt dı ı istihdamı üç yılın sonunda yüzde 5-10 
gibi bir seviyeye indirmek oldu unu ifade etti.

HARB-

ncirlik Üssü Eylemi
Türk Harb-  Sendikamızın örgütlü oldu u yaban-

cı askeri i yerlerinde ta eron firma olan VBR (Vinnell 
Brown and Root), Adana, Ankara ve zmir i yerlerinde
ikisi i yeri temsilcisi, biri sendika eski yöneticisi, biri 
kadın komisyonu ba kanı olmak üzere toplam 119 i çi-
yi i ten çıkardı. ten çıkarmaları protesto eden Harb-
Sendikası, Adana ncirlik’te 10. Tanker Üs Komutanlı ı
önünde bir eylem yaptı. Eyleme Harb-  Genel Ba kanı
Ahmet Kalfa, yöneticiler ve TÜRK-  4. Bölge Temsil-
cisi Edip Gülnar katıldı.

Burada bir konu ma yapan Harb-  Adana ube Ba -
kanı Hüseyin Ulukan, “Bizleri güvencesiz bir ortama 
sürüklemeyi amaçlayan toplu i ten çıkarmaların bir an 
önce sona erdirilmesini istiyoruz” dedi.

Harb-  Genel Ba kanı Ahmet Kalfa ise, “119 üye-
mizin i ten çıkarılması giri imi, 2821 sayılı Sendikalar 
Yasası’na ve Uluslararası Çalı ma Örgütü sözle mele-
rine aykırıdır. Uluslararası sözle melere, yasalara ve 
yürürlükteki toplu i  sözle melerine uymayan, geçerli 
ve gerçekçi nedenlere dayanmayan, belirsizlikleri kar-

SSendikalarımızdanendikalarımızdan
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ga aya dönü türerek i yerlerinde çalı an üyelerimizi 
güvencesiz ortama sürüklemeyi amaçlayan toplu i ten
çıkarmaların bir an önce sona erdirilmesini istemekte-
dir. Türk Harb-  Sendikası, üyelerinin hak ve çıkarları-
nı sonuna kadar korumakta inançlı ve kararlıdır. Türk 
Harb-  Sendikası, hiçbir kurum ve kurulu un dayatma-
larına asla boyun e memi tir ve e meyecektir” dedi.

SEN-DER

Genel Kurulu Yapıldı
1999 yılında fiilen hizmete ba layan Sendikacılar

Derne i’nin Ankara ube 6. Genel Kurulu 23 Ekim 
2010 günü yapıldı. Genel Kurulda Divan Ba kanlı ına,
Demiryol-  Sendikası eski genel ba kanlarından Meh-
met Acıdereli seçildi.

Genel Kurulda yapılan seçimler sonucunda, Sen-
Der Ankara ubesi Ba kanlı ına smail Özkan yeniden 
seçildi. Serkreterli e Kadri Özen, Mali Sekreterli e

Mahmut Soysal, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Ömer 
Sönmez ile Kemal Sarısoy getirildi. Ancak genel ku-
ruldan kısa bir zaman sonra Genel Sekreterli e seçilen 
Kadri Özen vefat etti. Özen’in yerine Feridun Evrensel 
getirildi.

Derne in Denetim Kurulu Ba kanlı ına Orhan 
Büyü, üyeliklere de Celal Moray ve Mahmut Aydın ge-
tirildi.

SSendikalarımızdanendikalarımızdan
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statistik Kurumu (TÜ K), tek bir 
i çinin toplam aylık harcamasının
2010 Aralık ayı itibariyle 900,09 lira 
olması gerekti ini hesaplamı tır. Ya-
pılan bu hesaplamada “çalı anın aile-
si” dikkate alınmamı tır.

Ku kusuz yeni asgari ücret ba -
langıç olarak bu düzey temel alına-
rak belirlenmeli ve bu tutarın üzerine 
2011 enflasyon hedefi ile refah payı
eklenmelidir. Bilimsel veriler esas alı-
narak objektif olarak hesaplanan ve 
pazarlık konusu yapılmaması gereken 
bu tutar, i çinin eline net geçmelidir.

TÜRK- ’in çalı ması ise dört ki-
ilik bir ailenin sa lıklı, dengeli ve 

yeterli beslenebilmesi için yapılması
gereken gıda harcaması tutarı (açlık
sınırı) ile birlikte giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), ula ım, e itim,
sa lık ve benzeri ihtiyaçlar için yapıl-
ması zorunlu di er harcamaların top-
lam tutarını (yoksulluk sınırı) ortaya 
koymaktadır. Tek bir i çi için hesap-
lanan tutar, TÜ K’in asgari ücret için 
yaptı ı çalı ması ile benzer bir sonuç 
vermektedir.

Dört ki ilik ailenin insan onuru-
na yara ır bir geçim düzeyi sa laya-

bilmek için yapması gereken günlük 
harcama bugün yakla ık 94 liradır ve 
geçerli asgari ücretin neredeyse 5 ka-
tıdır. Di er bir ifadeyle, asgari ücret-
linin bir aylı ıyla bir haftalık “insan 
onuruna yara ır” ya am sürdürebil-
mek mümkün olmaktadır.

Ailenin sadece mutfak harcaması
için yapması gereken harcama tutarı
geçen yıla göre 73,17 lira artı  göster-
mi tir. Toplam harcama tutarı ise son 
bir yılda 238,34 lira artmı tır.

Ku kusuz hesaplanan “yoksulluk 
sınırı” tutarı ücret düzeyi olmayıp,
haneye girmesi gereken gelir topla-
mını ifade etmektedir.

“Açlık ve Yoksulluk Sınırı” ça-
lı masında hesaplamaya temel olan 
gıda maddelerinin fiyatları, Konfe-
derasyonumuzca piyasadan, market 
ve semt pazarları sürekli ve düzenli 
olarak dola ılarak do rudan tespit 
edilmektedir. Çalı ma bu niteli iyle
ba ımsızdır ve tüketici fiyatlarındaki
artı  e ilimini yansıtan “öncü göster-
ge” niteli i ta ımaktadır.

A a ıdaki grafikte, TÜRK-  ve 
TÜ K verilerine göre gıda endeksin-
deki yıllık ortalama de i im yer al-
maktadır.

TÜRK- ’in verileri temel alındı-
ında Aralık 2010 ayı itibariyle “mut-

fak 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 0,69 
oranında artmı tır.

Dört ki ilik ailenin açlık sınırı 868 lira,
yoksulluk sınırı 2.827 lira.

TÜ K’e göre, i çinin sadece kendisinin aylık net 
harcaması 900 lira.

Mutfak enfl asyonunda yıllık ortalama artı
yüzde 11,97 oranında.

enisbagdadioglu@gmail.com

Anayasa Madde 55: “Asgari Ücretin 
Tespitinde Çalı anların Geçim artları...”

Çalı anların aileleriyle birlikte insan onuruna 
yara ır bir ya am sürdürmeleri temel haklar arasında

yer almaktadır. Türkiye’de “geçim ko ullarını” yoksulluk konu-
sunda yapılan düzenli bir çalı ma bulunmamaktadır. Varolan bu 
eksikli i gidermek amacıyla TÜRK-  Aralık 1987’dan bu yana dü-
zenli ve kesintisiz olarak her ay, gıda harcaması tutarını ve buradan 
hareketle açlık ve yoksulluk sınırını açıklamaktadır. TÜRK- ’in bu 
bültenle yirmi dördüncü yılına giren çalı ması benzerlerine öncü ve 
örnek olmu tur.

24. YIL

Türkiye çi Sendikaları Kon-
federasyonu (TÜRK- ) ta-
rafından yapılan ve ülkede 

çalı anların geçim ko ullarını ortaya 
koyan ara tırmanın 2010 Aralık ayı
sonuçlarına göre, dört ki ilik bir aile-
nin açlık sınırı 867,80 lira ve yoksul-
luk sınırı da 2.826,70 liradır.

Yeni asgari ücreti belirlemek üze-
re çalı malarını yürüten Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu, alaca ı kararla, 
ya amını asgari ücretle sürdüren mil-
yonlarca i çi ve ailesini do rudan et-
kileyecektir.

Asgari ücret, çalı anların ailesiyle 
birlikte günün ekonomik ve sosyal 
ko ullarına göre insanca ya amasını
mümkün kılacak, insanlık onuruyla 
ba da acak bir ücret olarak tanım-
lanmaktadır. Oysa asgari ücret halen 
aylık net 599,12 lira düzeyindedir. 
Asgari ücretli çalı anlar, a ır geçim 
ko ulları altında yetersiz olan bu tu-
tarla ya ama tutunmak mücadelesi 
vermektedir.

Oysa Anayasanın “ücrette adale-
tin sa lanması” ba lıklı 55 inci mad-
desinde, asgari ücretin tespitinde çalı-
anların geçim artlarının göz önünde 

bulundurulaca ı öngörülmektedir. 
Ancak ço u zaman asgari ücret belir-
lenirken çalı anların de il “i veren-
lerin durumu” dikkate alınmakta ve 
talepleri belirleyici olmaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
tarafından görevlendirilen Türkiye 
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 Gıda enflasyonunda oniki ay 
itibariyle artı  oranı yüzde 9,21 
oranında gerçekle mi tir.

 Yıllık ortalama artı  oranı ise 
yüzde 11,97 olarak hesaplan-
mı tır.

Gıda harcaması çalı masına temel 
alınan beslenme kalıbında yer alan 
bazı ürünlerin fiyatlarında Aralık
2010 itibariyle gözlenen de i im ana 
hatlarıyla öyle olmu tur.

 Süt, yo urt, peynir grubunda; 
bu ay herhangi bir fiyat de i-
ikli i söz konusu olmamı -

tır.

 Et, tavuk, balık, sakatat, bakli-
yat gibi ürünlerin bulundu u
grupta; ithalatıyla birlikte ge-
nelde et fiyatında bir gerileme 
olmu , tavuk fiyatı ise de i -
memi tir. Balık fiyatları ise bu 
ayın ikinci yarısında biraz artı
göstermi tir. Sakatat ürünle-
rinden (ci er, yürek, böbrek) 
ci er ve yürek fiyatı artarken 
böbrek fiyatı aynı kalmı tır.

Yumurta fiyatında ise gerileme 
görülmü tür. Bakliyat ürünle-
rinin (nohut, mercimek, kuru 
fasulye, barbunya vb) fiyatında
bu ay da bir de i iklik olma-
mı tır.

 Ya  sebze-meyve ortalama fiya-
tı önceki aya göre yüzde 7,59 
oranında artı  göstermi tir.
A ırlıklı sebze-meyve ortala-
ma kilogram fiyatı ise 2,41 lira 
olurken, sebze ortalama kilog-
ram fiyatı 2,54 lira, meyve or-
talama kilogram fiyatı ise 2,13 
lira tutarında hesaplanmı tır.
Yapılan hesaplamada -her za-

man oldu u gibi- pazarda yo-
un olarak bulunan ve satılan

ürünler temel alınmı tır.

 Ekmek, pirinç, un, makar-
na gibi ürünlerin bulundu u
grupta; sadece pirincin fiyatın-
da artı  tespit edilmi tir.

 Son grup içinde yer alan gıda
maddelerinden; tereya ı ve 
zeytinya ı fiyatı de i memi ,
margarin fiyatı yine gerilemi ,
ayçiçe i ya ı fiyatı ise -bazı
ürünlerde fiyat artı ı olmasına
kar ın- genelde fazla de i me-
mi tir. Siyah ve ye il zeytinden 
sadece siyah zeytin fiyatı biraz 
gerilemi , ye il zeytin fiyatı
aynı kalmı tır. Bal, reçel, pek-
mez, eker ve tuz fiyatı aynı
kalmı tır. Baharat ürünlerinde 
(kimyon, nane, karabiber, vb) 
fiyat de i ikli i görülmezken 
ya lı tohum (ceviz, fındık,
fıstık, ayçekirde i vb) ürün-
lerinden Antep fıstı ının geç-
ti imiz ay gerileyen fiyatı bu 
ay artmı tır. Çayın fiyatı biraz 
artmı , ıhlamurun fiyatı aynı
kalmı tır. Geçti imiz ay fiyatı
artan salça bu ay yine zamlan-
mı tır.

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki De i im

 Aralık Aralık Aralık Aralık
 2007 2008 2009 2010

Bir önceki aya göre de i im oranı (%) -1,31   0,22 2,20   0,69

Bir önceki yılın Aralık ayına göre de i im oranı (%) 11,84   7,50 7,43   9,21

Bir önceki yılın aynı ayına göre de i im oranı (%) 11,84   7,50 7,43   9,21

12 aylık ortalamalara göre de i im oranı (%) 11,52 12,23 4,00 11,97

Tablo 1: Dört Ki ilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)

 Aralık’2008 Aralık’2009 Kasım’2010 Aralık’2010

Yeti kin çi 205,28 218,48 236,42 238,10

Yeti kin Kadın 170,31 184,04 200,27 201,90

15-19 Ya  Grubu Çocuk 216,40 233,25 253,25 255,00

4-6 Ya  Grubu Çocuk 147,67 158,86 171,93 172,80

Açlık Sınırı 739,67 794,63 861,86 867,80

Yoksulluk Sınırı 2.409,35 2.588,36 2.807,36 2.826,70

* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.
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6 Kasım 2010 

 Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri 
Kolu Kamu Görevlileri Sendikası
(Türk Yerel Hizmet-Sen) Denizli 
ube Ba kanı Ergün Kırlı, bugün 

birçok belediyede uygulanan ve 
bazı belediyelerde kamu görevli-
lerine kendi maa ları kadar ilave 
imkan sa layan sosyal denge söz-
le mesinin belediyelerde ve îl özel 
idarelerinde uygulanmasını istedi.

15 Kasım 2010

 Türk Metal Sendikası ile Türki-
ye Metal Sanayicileri Sendikası
(MESS) arasında 120 bin i çiyi
kapsayan toplu i  sözle me gö-
rü meleri anla ma ile sonuçlandı.
Türk Metal Sendikasından yapılan
yazılı açıklamada, imzalanan toplu 
i  sözle mesinin 1 Eylül 2010 tari-
hinden geçerli olmak üzere 2010-
2012 dönemine ait 160 i yerini ve 
120 bin metal i çisini kapsadı ı
belirtildi. Ücret artı ları birinci 
altı ay yüzde 5.35, ikinci, üçüncü 
ve dördüncü altı ay ücret zamla-
rı enflasyon artı ına endekslendi. 
Sosyal yardımlar birinci yıl yüzde 
10-15 arasında, ikinci yıl artı lar
enflasyon oranında olacak.

17 Kasım 2010

 Türkiye genelinde istihdam eden 
23 milyon 195 bin ki iden 10 mil-
yon 383 bininin sosyal güvencesi-
nin bulunmadı ının tespit edildi i
a ustos döneminde kadın i gücü-
nün yüzde 60.5’inin kayıt dı ı ça-
lı tı ı belirlendi. Türkiye statistik
Kurumu (TÜ K) verileri, a ustos
itibariyle son 1 yılda istihdam 

edilen 442 bin kadın çalı anın % 
61’inin kayıt dı ı istihdam edildi-
ini ortaya koydu. Kayıt dı ı is-

tihdam geçen yılın aynı dönemine 
göre 0.9 puan azalı la yüzde 44.8’e 
gerilese de, bu dönemde kayıt dı ı
çalı an sayısında 278 bin ki ilik
artı  ya andı.

26 Kasım 2010

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda 
i çi tarafını temsil edecek olan 
TÜRK-  Genel Ba kanı Musta-
fa Kumlu, Asgari ücretin sefalet 
ücreti oldu u vurgusunu yap-
tı. Kumlu yaptı ı açıklamada
“TÜRK-  anti demokratik uy-
gulamalar nedeniyle asgari ücret 
tespit komisyonunun geçen yıl
yapılan çalı malarını protesto ede-
rek katılmamı tır. Dile imiz bu 
yıl, asgari ücret tespit komisyonu 
çalı malarında bilimsel verilerin 
dikkate alınması ve insan onuruna 
yakı ır düzeyde bir asgari ücretin 
belirlenmesidir. Türkiye artık as-
gari ücreti sefalet ücreti olmaktan 
çıkarmalı, asgari ücret vergi dı ı
bırakılmalıdır” dedi. Hükümet 
asgari ücret görü meleri öncesin-
de yayımlamam programda 2011 
yılına ili kin asgari ücret artı ları-
na yer verse de i çi kesimi asgari 
ücretin pazarlıkla belirlenmesine 
kar ı çıkan Kumlu, “Asgari ücret, 
i çi ve ailesinin günün ekonomik 
ve sosyal ko ullarına göre insan-
ca ya amasını mümkün kılacak,
insanlık onuruyla ba da acak,
bilimsel, objektif yöntemler ve gü-
venilir verilerle tespit edilen taban 
ücretidir. Pazarlık ücreti de ildir”
dedi.

28 Kasım 2010

 Sa lık örgütleri stanbul’da çi
Sa lı ı ve  Güvenli i Çalı tayı
yaptı. Ta eronla tırmaya ba lı i
kazalarının arttı ı bu dönemde 

yapılan çalı tayda i  kazalarının
nedenleri ve çözüm önerileri tar-
tı ıldı. Türk Tabipleri Birli i, Dev 
Sa lık , SES, Türk Hem ireler
Derne i ve Türk Medikal Radyo-
teknoloji Derne inin ortakla a dü-
zenledi i “Sa lık Hizmetinin Üre-
tildi i Alanlarda çi Sa lı ı ve 
Güvenli i Çalı tayı” stanbul Ta-
bip Odasında yapıldı. Çalı tay’da
ta eronla ma, güvensiz ve güven-
cesiz çalı ma ortamının, meslek 
hastalıkları, i  hastalıkları ve i e
ba lı sa lık sorunlarını berabe-
rinde getirdi i belirtilerek bunun 
sa lık hizmetinin sunumunda da 
aksaklıklar ya anmasına neden ol-
du u ifade edildi. Ya anan aksak-
lıkların sebebinin hasta ve yakın-
ları tarafından Sa lık Bakanlı ı’nın
da yönlendirmesiyle sa lık emek-
çileri olarak görüldü ü ve çözüm 
olarak da iddete ba vuruldu u-
nun altı çizilen Çalı tay’da hizme-
tin üretildi i alanlarda güvenlik 
tedbirlerinin yeterince sa lanma-
masının da sorunu daha da çözü-
lemez hale getirdi i vurgulandı.
Çalı tay’da, mevcut kaynak sorun-
ların ortadan kaldırılması ve ön-
lenmesi için gerekli çalı maların
ba latılması ya da bu çalı maları
daha ileri düzeye ta ımanın yolları
tartı ıldı.

29 Kasım 2010

 2011 Yılı Programına göre, SGK, 
gelecek sene 103,2 milyar lira ge-
lir elde ederken, 133,8 milyar lira 
harcama yapacak. Bu yılın sonun-
da 28,2 milyar lira açık vermesi 
beklenen sistemin, 2011’de de 
30,6 milyar lira açık verece i tah-
min ediliyor. Gelecek yıl, SGK’nm 
gelirlerinin GSYH’ye oranı yüzde 
8,50, giderlerin yüzde 11,02 ve 
açı ın oranının ise yüzde 2,52 tah-
min ediliyor. 2010 yılı sonunda 72 
milyar liraya ula ması beklenen 

Çalışma Yaşamında
Kasım-Aralık 2010

Namık TAN
namiktan@turkis.org.tr
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prim tahsilatlarının, 2011’de 82,8 
milyara çıkması öngörülüyor. 
Gelecek sene 133,8 milyar lira 
harcama yapaca ı tahmin edilen 
SGK’nın giderlerinin 92,9 milyar 
lirasını sigorta ödemeleri, 33,3 
milyar lirasını sa lık giderleri, 307 
milyon lirasını ise yatırım harca-
maları olu turacak. 2009 yılında
sırasıyla 13 milyar 161 milyon ve 
15 milyar 129 milyon liraya ula an
ilaç ve tedavi harcamalarının ise 
bu yıl 13 milyar 500 milyon ve 18 
milyar 364 milyon lira olarak ger-
çekle ece i tahmin ediliyor. Bu yıl
bütçeden SGK’ye ek ödeme, devlet 
katkısı, hizmet akdiyle çalı anlar
için 5 puan prim indirimi, özürlü 
primi indirimi, faturalı ödemeler 
ve ek kar ılıklar dahil 56,2 milyar 
lira transfer yapılacak. 2011 yılın-
da ise SGK’ye faturalı ödemeler, 
ek kar ılıklar, emeklilere yapılan
ek ödeme, devlet katkısı, hizmet 
akdiyle çalı anlar için 5 puan prim 
indirimi ve özürlü primi te viki de 
dahil olmak üzere toplam 62,4 
milyar lira tutarında ve GSYH’nin 
yüzde 5,14’ü oranında bütçe trans-
feri yapılması öngörülüyor.

30 Kasım 2010

 Tüm çi Emeklileri Derne i’nin
Genel Kurulu’nda konu an CHP 
Genel Ba kanı Kemal Kılıçdaro -
lu, Anayasanın 2. maddesinde 
yer alan, “Türkiye Cumhuriyeti 
laik, demokratik, sosyal bir hukuk 
devletidir” hükmünü hatırlatarak,
“Biz, sosyal hukuk devletini yok 
ettik, sadaka devleti imdi. Sosyal 
devlet, her yurtta ın hak arama 
özgürlü ünü yakaladı ı devlettir” 
dedi. Kılıçdaro lu, Türkiye nüfu-
sunun 80 milyona yakla masına
ra men sendikalı i çi sayısının
dü tü ünü belirterek, öyle de-
vam etti: “Neden böyle oluyor. 
Ta eron i çi, ömür boyu asgari 
ücrete mahkum olan ki idir. Hiç-
bir sendikaya üye olamayacak, kı-
dem tazminatı hakkı olamayacak, 
izin hakkını bile kullanamayacak 

ve i inde kalıp kalamayaca ı onu 
orada çalı tıran ki inin iki duda ı
arasında olacak. ‘Yarın sabah i e
gelme dedi i zaman bitecek. Hiç-
bir hak arayamayacak. Sosyal dev-
let bu mudur? Emeklilerin intibak 
beklentilerinin kar ılanmadı ını
söyleyen Kılıçdaro lu, bu sorunu 
çözmeden gelir ve aylıklarda iyi-
le tirme olmayaca ını belirtti.

7 Aralık 2010

 Türk Harb-  Sendikası Erzurum 
ubesi’nce, vergi adaletsizli i ge-

rekçe gösterilerek imza kampan-
yası ba latıldı. Konuyla ilgili ola-
rak bir açıklama yapan sendikanın
Erzurum ube Ba kanı Hamza 
Akyüz, 2007 Eylül ayında ba la-
yan küresel ekonomik krizden en 
çok etkilenen kesimin i çiler ol-
du una dikkati çekerek, i çilerin
ya adı ı en önemli sorunlardan 
birisinin de, adaletsiz vergi sistemi 
oldu unu dile getirdi. Ba kan Ak-
yüz, “Bir yandan dolaylı vergilere 
dayalı vergi sisteminin yarattı ı
adaletsizlik çalı anları do rudan
etkilerken, di er yandan do rudan
vergiler yönünden de çalı anlar
ikinci bir adaletsizlikle kar ıla -
maktadır. Özellikle, 2006 yılında
Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan
de i ikli e ba lı olarak i veren-
lerin ödedi i birinci dilim vergi 
oranı, yüzde 20’den yüzde 15’e 
indirilmi tir. çilere yönelik bir 
iyile tirme yapılmadı ı gibi, yüz-
de 25’lik vergi oranı yüzde 27’ye 
yükseltilmi , ücretlilerin vergi yü-
kümlülü ündeki adaletsizlik daha 
da artmı  ve i çilerin ele geçen 
net ücretleri toplu sözle melerde
hüküm altına alınan zamlara ra -
men dü ü  göstermi tir” eklinde
konu tu. Buna ba lı olarak ücret-
lilerin ‘yılba larında kesilen vergi 
miktarına göre yıl sonlarında iki 
kat fazla vergi kesintisi ile kar ı
kar ıya kaldıklarına vurgu yapan 
Akyüz. “Örne in, bir i çi yılba ın-
da aylık olarak 200 TL gelir vergisi 
öderken, aynı i çi Temmuz ayın-

dan itibaren 350 TL ve Eylül ayın-
dan itibaren 500 TL civarında ge-
lir vergisi ödemektedir. Ücretliler 
arasında bu olumsuzlu u sadece 
i çiler ya amaktadır. Memurların
vergi oranı fiilen yüzde 15’i geç-
memektedir” e itsizli ine dikkat 
çekti.

10 Aralık 2010

 Türkiye Kamu-Sen’den yapılan
yazılı açıklamada, sendikanın
Ara tırma Geli tirme Merkezi’nce 
yapılan 2010 Kasım ayına ait As-
gari Geçim Endeksi Ara tırması-
nın sonuçlarına yer verildi. Türki-
ye statistik Kurumu’ndan (TÜ K)
alınan Kasım 2010 fiyatlarına göre 
yapılan ara tırmada, çalı an tek 
ki inin yoksulluk sınırı bin 508,55 
TL olarak hesaplandı, dört ki ilik
bir ailenin asgari geçim haddi ise 
3 bin 33,57 lira olarak belirlendi. 
Buna göre, dört ki ilik bir ailenin 
asgari geçim haddi bir önceki aya 
göre yüzde 0,71 oranında arttı.
Çalı an tek ki inin açlık sınırı ise 
bir önceki aya göre yüzde 0,66 
oranında arttı ve bin 152 lira 27 
kuru  oldu. Türkiye’de 4 ki ilik
bir ailenin ortalama gıda ve barın-
ma harcamaları toplamı 2010 yılı
Kasım ayında bin 198,71 lira ola-
rak tahmin ediliyor. Ara tırmada,
4 ki ilik bir ailenin sa lık kuru-
lu larının belirledi i gibi sa lıklı
bir biçimde beslenebilmesi için 
gerekli harcamanın Kasım 2010 
verilerine göre günlük 23,714 TL 
oldu u belirlendi. Ailenin aylık
gıda harcaması toplamı ise 711,42 
TL oldu. Kasım 2010 itibariyle or-
talama bin 404,54 TL ücret alan 
bir memurun ailesi için yaptı ı
gıda harcaması, maa ının yüzde 
50,65’ini olu turdu, konut gide-
ri ise geçen ay ortalama maa ının
yüzde 34,69’una denk geldi. Buna 
göre bir memur, ortalama maa ı-
nın yüzde 85,34’ünü yalnızca gıda
ve barınma harcamalarına ayırmak
zorunda kaldı, di er ihtiyaçlarını
kar ılamak için ise maa ının yüzde 
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14,66’sı ile yetindi. Ortalama üc-
retle geçinen bir memur ailesinin 
ula ım, sa lık, e itim, haberle me,
giyim gibi di er zorunlu ihtiyaçla-
rını kar ılaması için Kasım 2010 
maa ından geriye yalnızca 206 TL 
kaldı. Kasım ayında açlık sınırın-
daki artı  TÜFE’den yüzde 31,83 
daha fazla olarak gerçekle ti.

11 Aralık 2010

 Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Ömer Dinçer, bir soru önergesi-
ni cevaplandırırken, 2010 A ustos
verilerine göre 72 milyon 561 bin 
312 ki i olan Türkiye nüfusunun 
yüzde 83’ü; yani 60 milyon 122 
bin 83 ki i sosyal güvenlik kapsa-
mında, 9 milyon 366 bin 925 ki i
ye il kart sahibi oldu unu söyledi. 
Dinçer, il ve ilçe idare kurulları ta-
rafından ye il kart verilerek sa lık
yardımlarından faydalandırılan ki-
iler ile il ve ilçe idare kurulları ta-

rafından yapılan gelir testi i lemle-
rinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
devri 1 Ocak 2012’ye ertelendi ini
belirtti.

12 Aralık 2010

 Türkiye veren Sendikaları
Konfederasyonu’nun (T SK) 24. 
Genel Kurulu sonunda Tu rul
Kudatgobilik yeniden ba kan se-
çildi. T SK’den yapılan yazılı açık-
lamaya göre, konfederasyonun 24. 
genel kurulu sonucunda Tu rul
Kudatgobilik üçüncü kez yeniden 
ba kan seçildi. Yönetim kurulu 
ba kan vekilliklerine Hakkı Mat-
ra  ile Tando an Tokgöz seçilir-
ken, denetleme kuruluna; Mustafa 
Demir, Sabri Acar, Bedirhan Çelik, 
disiplin kuruluna; Mürsel Öztürk, 
Mehmet Güne , Ali Nuri Türker, 
Uraz Tantu , Kazım Süren isimle-
ri getirildi.

 Mu la’da “Aile Hekimli i Ma-
sal, Ta eronla tırma, Güvencesiz 
Çalı tırma, Paralı Sa lık Hizmeti 
Gerçek” mitingi düzenlendi. Aile 
hekimli ini protesto amacıyla

Mu la’da düzenlenen mitinge yurt 
genelinde gelen sa lık çalı anla-
rı katıldı. Kı la Parkı mevkisinde 
toplanan sa lık çalı anları slogan-
lar atarak eski garaj bölgesine yü-
rüdü. Programın açılı ında Miting 
Tertip Komitesi adına konu an
Mu la Tabip Odası Ba kanı Naki 
Bulut, 10 Aralık tarihinin ülke ta-
rihine kara bir gün olarak geçti ini
belirterek, bir baba oca ı, bir ana 
kuca ı olarak gördü ümüz sa lık
ocakları tarihe gömüldü.” dedi. 
Sa lık Emekçileri Sendikası Genel 
Ba kanı Bedriye Yorgun da Aile 
Hekimli i uygulamasıyla koruyu-
cu sa lık hizmetlerinin ve sa lı ın
toplumsal boyutunun tasfiye edi-
lerek, hizmeti bireyselle tiren bir 
sürecin ba latıldı ını söyledi. Aile 
Hekimli i uygulaması ile sa lı-
ın ticarile ti ini belirten Yorgun 
öyle konu tu: “Halkın sa lık oca-
ından memnun olmadı ı yalan. 

Türkiye statistik Kurumu an-
ketlerinden biliyoruz. Halkın en 
memnun oldu u kurumlar sa lık
ocaklarıydı. Ama kapılarına kilit 
vuruldu. Ocaklarımızı ticaretha-
neye çevirecekler” dedi.

15 Aralık 2010

 Ba bakan Tayyip Erdo an, çalı-
anların sendikal haklarıyla il-

gili genelge yayımladı. Resmi 
Gazete’de yayımlanan genelgede; 
çalı anların hak ve menfaatle-
rinin korunması, geli tirilmesi
ve katılımcı yönetim anlayı ını
gerçekle tirmek adına örgütlen-
me özgürlü ünün sa lanmasının
demokratik yönetimin teminatı
oldu u belirtildi. Memurlar dahil 
tüm çalı anların sendikal örgütler 
kurabilmeleri, kurulmu  bulu-
nan sendikalara üye olabilmeleri, 
sendikalar ve üst kurulu larının
amaçları do rultusunda faaliyette 
bulunabilmelerinin örgütlenme 
özgürlü ü kapsamında güvence 
altına alındı ına i aret edildi i ge-
nelgede ilgili kamu kurum ve ku-
rulu larının toplu sözle melerde

sendikalarla varılan mutabakatlara 
riayet etmeleri istendi. Genelgede 
belediyelerde çalı an kamu görev-
lilerinin aylıklarının zamanında
ödenmesine titizlikle uyulması da 
istendi.

 Türkiye  Kurumu’nun yayınladı-
ı Aylık statistik Bülteni’ne göre, 

aynı ayda kayıtlı i gücü yüzde 9.84 
kayıtlı i siz sayısı yüzde 11.64 
dü ü  gösterdi. Rapora göre, ka-
yıtlı i siz sayısı 1 milyon 667 bin 
137’den, 1 milyon 473 bin 134’e 
indi. Aynı dönemde kayıtlı i gücü
sayısı 1 milyon 831 bin 822 ki i-
den, 1 milyon 651 bin 600’e dü -
tü. Kasım ayı içerisinde 85 bin 528 
ki i Kurum’a ba vuruda bulundu. 
Böylece geçen yıla göre ba vuru-
larda yüzde 1.97 dü ü  oldu. Ba -
vuruların 49 bin 258’i i sizlik için 
yapılanlardan olu tu. sizlik için 
yapılan ba vurularda yüzde 38.91 
dü ü  ya andı. Aynı ayda açık i ler
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
138.76 artı la 24 bin 530 oldu.

 Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri 
Birli i Genel Ba kanı Kiraz, yürür-
lü e giren Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sa lı ı, Gıda ve Yem Kanunu 
ile sorumlu gıda yöneticisi olarak 
istihdam edilen 7-8 bin ziraat mü-
hendisinin 5 bine yakınının i siz
kalaca ını açıkladı. Türk Ziraat 
Yüksek Mühendisleri Birli i Genel 
Ba kanı Fehmi Kiraz, 13 Haziran 
2010’da Resmi Gazete’de yayın-
lanan ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sa lı ı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 
çok sayıda ziraat mühendisinin 
i ini kaybetmesine yol açaca ını
belirtti. Kanunun büyük bölümü-
nün yürürlük tarihi ile ilgili olarak 
‘yayımından 6 ay sonra yürürlü e
girer’ hükmüne yer verdi ine i a-
ret eden Kiraz, yürürlükteki gıda
güvenli ini sa layan dört ayrı ka-
nunun, dört ayrı disiplinin ayrı
ayrı kanunları olmasına ra men
‘Avrupa Birli i böyle istiyor’ ve 
‘gıda güvenli ini bu ekilde sa la-
yabiliriz’ gerekçesiyle ‘çorba edil-
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di ini’ savundu. Kiraz, bu ekilde
bazı meslek gruplarının yetkileri-
nin arttırıldı ını, bitki koruma ve 
sorumlu gıda yöneticili i konula-
rında çalı an, istihdam edilen zi-
raat mühendislerinin de ma dur
edildi ini vurguladı.

16 Aralık 2010

 Hava-  Genel Yönetim Kurulu 
Sabiha Gökçen’de i ten atmalara 
kar ı mücadele edeceklerini açık-
ladı. Sendika tarafından yapılan
açıklamada, 1.5 yıldır örgütlen-
me mücadelesi verdikleri Sabiha 
Gökçen’de tüm engellemelere 
ra men yetki alındı ı, hatırlatıl-
dı. Sendikala ma mücadelesinin 
ba ladı ı günden bu yana sendi-
kal örgütlülü ü engelleyemeyen, 
davaları kaybeden Gökçen ha-
vaalanında faaliyet gösteren SG
Yer Hizmetleri A.  firması yetki-
lilerinin son olarak 160 i çi i ten
attı ının belirtildi i açıklamada,
“Fenerbahçe Kulübü Ba kan Yar-
dımcısı Nihat Özdemir’inde bü-
yük ortak oldu u Limak Holding’e 
ba lı bir irket olan SG Yer Hiz-
metleri A irketinde sendikamız
ço unluk tespiti isteyerek toplu 
i  sözle me çalı malarını ba lat-
mı tı. Ülkede yeni demokratik 
anayasa yaptık diyenler en temel 
Anayasal haklardan olan sendika-
la ma ve toplu i  sözle mesi yap-
ma hakkından ba ka bir talepleri 
olmayan i çilere yönelik i verence
sürdürülen bu dü manca tutuma 
bir önlem alacak mıdır” denildi. 
Açıklamada resmi makamların i -
çilerin haklarını engelleyen i vere-
ne önlem almaması halinde Hava-

’in demokratik me ru haklarını
kullanaca ı bildirildi.

17 Aralık 2010

 Akaryakıt ürünlerinden alınan 
ÖTV, Hazine’nin en önemli gelir 
kalemi oldu. 9 yılda petrol ürün-
lerinden devletin kasasına ÖTV 
olarak 186 milyar 171 milyon 727 

bin lira girdi. Her gün gelen zam-
lara, tüketici ikâyetlerine inat, 
hükümet adeta bütçe için altın
yumurtlayan bir tavuk olarak gör-
dü ü akaryakıttaki özel tüketim 
vergisinden (ÖTV) taviz vermek 
istemiyor. Bu yılki 286 milyar 
liralık bütçede 30 milyar liralık
gelir öngörülürken gelecek yıl da 
34 milyar liralık gelir öngörüyor. 
Çiftçi Sendikaları Konfederasyo-
nu (Çiftçi-Sen), mazotta ÖTV’nin 
kaldırılması için imza kampanya-
sı ba lattı. Çiftçi-Sen Genel Ba -
kanı Abdullah Aysu, kampanya 
öncesinde yaptı ı basın açıkla-
masında, Türkiye’de tarım yap-
manın gün geçtikçe zorla tı ını,
küçük ve orta ölçekli çiftçiler için 
tarım yapmanın imkânsız hale 
geldi ini söyledi. “Bin bir çileyle 
üretti imiz ürünlerimizde kul-
landı ımız üretim girdileri olan 
mazot, tohum, gübre, ilaç, su ve 
elekli in fiyatı sürekli artıyor. 
Üretim fiyatı ise yerinde sayıyor. 
Bir yandan irketler üretim girdi-
lerine zam yapıyor di er yandan 
hükümet üretim girdilerine yük-
sek oranlı ÖTV ve KDV vergileri 
uyguluyor. Bir kısmımız banka 
kredilerinin borç, icra kıskacında 
can çeki iyor. Onları gören bazı
meslekta larımız üretime devam 
etmekten çekiniyor. Toprakları
i leten çiftçi sayısı her geçen gün 
azalıyor’’diyen Aysu, çiftçilerin 
mazot kullanımını tüketim olarak 
görmediklerini, bununla üretim 
yaptıklarının altını çizdi. Aysu, 
çiftçiler olarak, lüks tüketim mal-
ları için konulan ÖTV’nin kaldı-
rılması için imza kampanyası ba -
lattıklarını duyurdu.

 Türk Tabipleri Birli i (TTB) ve 
Türk Mühendis ve Mimar Odala-
rı Birli i (TMMOB), Çalı ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlı ı’nca ha-
zırlanan “  Sa lı ı ve Güvenli i”
yönetmeli ini protesto etti. TTB 
Merkez Konseyi Ba kanı Eri  Bi-
lalo lu, bakanlı ın hazırladı ı “
Sa lı ı ve Güvenli i Hizmetleri”, 

“  Yeri Hekimlerinin Görev, Yet-
ki, Sorumluluk ve E itimleri” ve 
“  Güvenli i Uzmanlarının Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve E itimleri”
hakkındaki yönetmeliklerin 27 
Kasımda Resmi Gazetede yayım-
landı ını hatırlattı. Bu yönetmeli-
e göre, i çi sa lı ı ve i  güvenli i

hizmet sunumu ve e itim hizmet-
lerinin ta erona devredildi ini ifa-
de eden Bilalo lu, ta eronlu un,
i çinin ya am ve sa lık hakkını
do rudan ilgilendiren i çi sa lı ı
ve güvenli i alanında uygulanmak 
istenmesinin, sa lı ın korunma-
sına ve geli tirmesine katkı sa -
lamayaca ını belirterek, daha çok 
i çinin, daha etkin i çi sa lı ı ve 
i  güvenli i önemleriyle kar ıla -
masına yönelik çaba içinde olma-
sı gerekirken, Çalı ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı ı,  Sa lı ı ve 
Güvenli i Genel Müdürlü ü’nün,
ta eronla tırmanın düzenleyici-
si ve destekleyicisi olması do ru
de ildir” dedi.  güvenli i mü-
hendisleri ve i  yeri hekimlerinin 
e itim hizmetlerinin özel dersha-
neler aracılı ıyla verilmesine yö-
nelik ısrarı do ru bulmadıklarını
ve kabul etmediklerini vurgula-
yan Bilalo lu, yönetmeliklerden 
bekledikleri amacın, çalı anların
i  yerlerindeki tehlikelerin en aza 
indirilmesi için olu turulacak ör-
gütlenme, normlar ve sürekli gö-
zetimi mümkün kılan bir yapıyı
ortaya çıkarmak oldu unu ifade 
etti.

 Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012 yı-
lında kaldırılması dü ünülen ye il
kart uygulamasını yeniden masaya 
yatırdı. Suistimalleri ortadan kal-
dırmak isteyen kurum, sistemdeki 
ye il kart sahiplerini gelirleri üze-
rinden yeniden de erlendirecek.
E er kart sahibinin aile fertlerinin 
ki i ba ına geliri asgari ücretin 
üçte birine kar ılık gelen 253 lira 
üzerindeyse, sa lık sisteminden 
faydalanmaları için aile reisinden 
30 lira prim yatırması istenecek. 
Resmi verilere göre 9 milyon 300 
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binden fazla ye ilkart kullanıcısı
bulunuyor. Sistemdeki suistimal-
leri ortadan kaldırmak için kolları
sıvayan SGK, yeni bir komisyon 
kurdu. Geliri asgari ücretin üçte 
birinden az olanlar ve üzerinde 
geliri bulunanlar ayrı tırılacak. Bu 
çerçevede komisyon titiz çalı ma
için 10’un üzerinde kriter belir-
ledi. SGK komisyonu, gerçekten 
ye il karta muhtaç kimselerle ye-
ilkart sahibi zenginleri ayırmak

için dedektif gibi çalı acak. Vatan-
da ların elektrik, su, telefon, in-
ternet ve cep telefonu abonelikleri 
kontrol edilecek. Kredi kartı kul-
lananların limitlerine bakılacak ve 
çapraz kontrolden geçirilecek.

18 Aralık 2010

 Türkiye Enerji, Su ve Gaz çileri
Sendikası (Tes- )- 9. Ola an Ge-
nel Kurulu’nda konu an Kumlu, 
“Bugün buradan ilan ediyorum ki, 
e er da ıtım özelle tirmelerinde
kullanılan yöntemler, üretim özel-
le tirmelerinde de kullanılırsa,
yani üretim özelle tirmelerinde de 
üyelerimiz ma dur edilir, emeklili-
e zorlanır, 4-C statüsü dayatılırsa

vay bunu yapanların haline. lgili,
yetkili, hevesli herkese sesleniyo-
rum, ‘sakın ha’ diyorum ‘sakın ha.’ 
Termik santral i çisi ba ka i çile-
re benzemez”. Hükümetin geni
kapsamlı bir kuralsızla tırma ve 
hak gaspı yoluna gitmesi halinde 
sonuna kadar kar ı çıkacaklarını
söyleyen Kumlu, sözlerine öyle
devam etti: “Kıdem tazminatı, özel 
istihdam bürolarına i çi kiralama 
yetkisi verilmesi, bölgesel asgari 
ücret, esnek çalı ma, i sizlik si-
gortası fonu. Bu düzenlemelere 
itirazımız var. Hükümete sesle-
niyorum, yapmayın. E er bu tür 
geni  kapsamlı bir kuralsızla tır-
ma ve hak gaspı yoluna gidilirse 
bizim ne yapaca ımız belli; sonu-
na kadar kar ı çıkaca ız. Mitingse 
miting, eylemse eylem.”

 Türkiye veren Sendikaları Kon-
federasyonu (T SK), torba yasası
ile ilgili olarak, yasanın çalı ma
hayatına ili kin bazı hükümleri-
nin rekabet gücünü olumsuz et-
kileyece ini savundu. Konuyla il-
gili T SK’den yapılan açıklamada,
“Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılması ile Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sa lık Sigortası Kanunu 
ve Di er Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde De-
i iklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı’nın denkle tirme ve dene-
me süreleri ile özürlü istihdamına
ili kin hükümlerinin, 4857 sayı-
lı  Kanunu’ndaki hükümlerin 
daha da katı ekilde düzenlenmesi 
sonucunu do uraca ı öne sürül-
dü. Söz konusu düzenlemelerin 
çalı ma mevzuatındaki katılık-
ları daha da artıraca ı belirtilir-
ken, rekabetçili in artırılması ve 
i sizlikle mücadele konusunda 
yeni sorunlara yol açaca ına dik-
kat çekildi. T SK’in Plan ve Bütçe 
Komisyonu Üyeleri olmak üzere 
milletvekillerine 2 gün önce birer 
mektup gönderilerek, söz konusu 
tasarının bazı hükümlerine ili kin
görü  ve önerilerin sunuldu u
kaydedildi. Açıklamada, “iki aylık
deneme süresinin toplu i  sözle -
meleriyle 4 aya kadar uzatılmasına
imkan veren düzenlemenin kaldı-
rılarak yalnızca 25 ya  ve altındaki
i çiler için uzatılabilmesi gibi dü-
zenlemeler çalı ma mevzuatındaki
katılıkların daha da artmasına yol 
açacaktır. Çalı ma mevzuatındaki
katılıkların, rekabetçili in artırıl-
ması ve i sizlikle mücadele konu-
sunda yeni sorunlara yol açaca ı
unutulmamalıdır” denildi.

 AKP stanbul Milletvekili Lokman 
Ayva, kamu alacaklarını yeniden 
yapılandıran torba yasa tasarısının
içinde yer alan özürlülere yönelik 
düzenlemeyi ele tirdi. “Bazı i let-
melere özürlü çalı tırma zorun-
lulu u getiren” madde ile ilgili 
dü üncelerini dile getiren Ayva, 
tasarıda yer alan “Çalı ma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanlı ı i verenin
ba vurusu üzerine i in niteli i
veya teminde güçlük nedeniyle 
i yerinde özürlü çalı tırma konu-
sunda güçlük ya anıp ya anma-
yaca ını karara ba lar” hükmüne 
vurgu yaparak, “Bir kurulu  ne-
den böyle bir uygulama yapmaya 
ihtiyaç duyar ki” diye sordu. Ayva, 
söz konusu özürlüler ile ilgili dü-
zenlemeyi u sözlerle ele tirdi; “Bir 
kurulu  diyecek ki; (özürlü çalı -
tırma konusunda) ‘Benim i imin
niteli i nedeniyle özürlü çalı tıra-
mıyorum ve buna uygun da özür-
lü bulamıyorum. O yüzden ba ka-
sı benim yerime özürlü alsın, ben 
de maa ını ödeyeyim’ Senaryo u;
böylelikle asgari ücretten eleman 
çalı tıracaklar. SSK primlerini de 
(özürlülerin) zaten devlet veriyor. 
E er çalı tırmazlarsa ödeyecek-
leri ceza ise bin 552 TL’dir. Daha 
sonra uygun siyasi ortamı bulunca 
‘çalı tırmadı ım adama maa  ödü-
yorum. Bu komik durumdan bizi 
kurtarın’ deyiverecekler. Ayva, 
getirilen düzenlemeyle özürlülere 
“özürlü irketleri” kurulaca ını
öne sürerek, özürlülerin her yerde 
de il, özürlüler için kurulacak ir-
ketlerde çalı tırılmaya zorlanacak-
larını dile getirdi.

25 Aralık 2010

 Mustafa Kumlu, TBMM Genel 
Kurulu’nda yılba ında sonra görü-
ülecek Torba Yasa Tasarısı ile ilgili 

basın toplantısı düzenledi. TÜRK-
 Genel Merkezi’nin bahçesinde 

düzenledi i basın toplantısına
i çiler de destek verdi. Torba Ka-
nun Tasarısıyla getirilmek istenen 
de i iklikleri kabul edilemez ola-
rak de erlendiren Kumlu, sosyal 
diyalogu savunanların çalı anları
ilgilendiren de i ikliklerde bildik-
lerini yaptıklarını söyleyerek, bu 
durumdan i  barı ının zarar gör-
dü üne dikkat çekti. Hükümetin 
tasarıyla sizlik Sigorta Fonu’nda 
yer alan gelirlerin yüzde 30’una el 
koyma ve bu miktarı yüzde 50’ye 
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kadar çıkarma yetkisini aldı ı-
na i aret eden Kumlu, kısa çalı -
ma ödene inin de sizlik Sigorta 
Fonu’ndan ödenmesi yönünde 
hüküm bulundu una dikkat çekti. 

verenler tarafından 2015 yılına
kadar i e alınanların primlerinin 

sizlik Sigorta Fonu’ndan öden-
mesi kar ılanmasının öngörüldü-
ünü de vurguladı. Kumlu, yasa 

tasarısıyla birlikte Köy Hizmetleri 
Kurumu’nun kapatılması sonra-
sında il özel idareler ve belediye-
lere da ıtılan i çilerin Milli E itim
Bakanlı ı’nın ve Emniyet Genel 
Müdürlü ü’nün ta ra te kilatla-
rında görevlendirilmek istendi ini
kaydetti. Kumlu, 2011 yılının ilk 
günlerinde görü ülecek yasa tasa-
rısıyla ilgili TÜRK-  yol haritası
belirlemek için 4 Ocak tarihinde 
TÜRK-  Ba kanlar Kurulu’nun 
toplanaca ını ifade etti.

27 Aralık 2010

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
3’üncü toplantısını TÜRK-  Genel 
Merkezi’nde gerçekle tirdi. Asgari 
ücret 2011 yılı zam oranlarını be-
lirlemek için toplanan Komisyon-
da herhangi bir zam oranı üzerin-
de uzla maya varılamazken TÜIK 
Komisyon tarafından kendisine 
verilen görev do rultusunda asgari 
ücret hesaplaması yaparak, komis-
yona rapor sundu. TÜ K sundu u
raporda tek bir i çi için ele geçme-
si gereken net tutarın Aralık 2010 
itibariyle 899.10 TL. TÜRK-  Ge-
nel E itim Sekreteri sa Gök, Ko-
misyon toplantısının ardından bir 
açıklama yaparak, asgari ücreti be-
lirleme çalı malarında, Anayasada 
yer alan “Çalı anların geçim art-
ları ile ülkenin ekonomik duru-
mu da göz önünde bulundurulur” 
ifadesinin günlük hayatta yerini 
alması gerekti ini savundu. Hükü-
met tarafından hazırlanan 2011 Yılı
Programının ve Bütçesinin, yapılan 
açıklamalar ve komisyon çalı ma-
larında kendilerine sunulan rapor-

ların, ülke ekonomisindeki olumlu 
tabloyu ortaya koydu unu ifade 
eden Gök, 2011 Yılı Bütçesinin 
TBMM’ye sunu  konu masında; 
ücretli çalı anların ve emeklilerin 
gelir ve aylıklarındaki geli melerin 
son 8 yıl itibariyle açıklandı ını
ifade etti. Gök, “Yapılan açıklama-
ya göre, Ocak 2003-Kasım 2010 
dönemi itibariyle tüketici fiyatları
endeksindeki artı  yüzde 107.3 ol-
masına kar ılık; Aile yardımı öde-
ne i dahil en dü ük memur maa ı
yüzde 207 oranında artı la Aralık
2010 ayında bin 300 TL’ye, net as-
gari ücret yüzde 194 oranında ar-
tı la Aralık 2010 ayında 599 TL’ye, 
en dü ük i çi emekli aylı ı yüzde 
180 oranında artı la Aralık 2010 
ayında 720 TL’ye, en dü ük esnaf 
emekli aylı ı yüzde 289 oranın-
da artı la Aralık 2010 ayında 578 
TL’ye, en dü ük memur emekli 
aylı ı yüzde 139 oranında artı la 
Aralık 2010 ayında 898 TL’ye yük-
selmi tir” dedi.

21 Aralık 2010

 Liman-  Sendikası Genel Sekre-
teri Ha im Sevimli, özelle tirme
uygulamalarının çalı anları oldu-
u kadar ekonomiyi de olumsuz 

etkiledi ini savunarak, limanların
Türkiye için çok önemli oldu unu
vurguladı. skenderun Limanı’nın
özelle tirilmesinin gündeme ta-
ınmasının, çalı anlar arasında

sıkıntıya neden oldu unu anla-
tan Sevimli, “Kim ne derse desin, 
limanlar zarar etmez. Ama zarar 
etti ini göstermek için limanlara 
yatırım yapılmıyor, atıl durumda 
bırakılıyor. Limanlar, altın yu-
murtlayan tavuktur. Limanların
özelle tirmesine kar ıyız” dedi. 
Özelle tirmelerin, istihdam so-
runlarına ve sendikasızla tırmaya
yönelik giri imlere yol açtı ını
savunan Sevimli, ayrıca böylelikle 
tesislerin bulundukları yerlerdeki 
ekonomiye canlılık kazandıraca ı
beklentisinin de “bo  çıktı ını”,

limanlarla ilgili uygulamalardan 
sadece burayı alan özel sektörün 
kazanç elde etti ini öne sürdü.

28 Aralık 2010

çi sendikalarından kayıt dı ı ile 
mücadele ça rısı Türkiye Haber 

 Sendikası tarafından hazırla-
nan “Yenilikçi Yöntemlerle Ka-
yıtlı stihdamın Te viki” projesi 
Çorum’da tanıtıldı Programda 
açılı  konu ması yapan Türk Ha-
ber  Sendikası Genel Ba kanı Ali 
Akçan, “2010 yılı Eylül ayı veri-
lerine göre istihdam edilen top-
lam 23 milyon 195 bin ki inin 10 
milyon 383 bini kayıt dı ı olarak 
çalı maktadır. Bu ise ülkemizdeki 
toplam çalı anların yüzde 44.8’ine 
denk gelmektedir” dedi. Çalı ma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı Müs-
te arı Birol Aydemir, kayıt dı ı
istihdamın sadece sendikaların,
devletin, yerel yöneticilerin tek 
ba ına ba  edebilece i bir sorun 
olmadı ının altını çizdi. TÜRK-
Genel Ba kanı Mustafa Kumlu, ül-
kenin en önemli sorununun i siz-
lik ve kayıt dı ının oldu unu söy-
ledi. Kayıt dı ında birileri oldu u
müddetçe kayıt içerisindekilerin 
de kaybetti ine vurgu yapan Kum-
lu, kayıt dı ı istihdamın yaygınlı ı
sosyal hukuk devleti uygulamaları
ve sendikal örgütlenmenin önün-
deki en önemli engellerden birisi” 
eklinde konu tu.

 Türkiye veren Sendikaları Konfe-
derasyonu (T SK), birçok Avrupa 
ülkesinde uygulanan programlara 
benzer ekilde, ngiltere’nin genç 
istihdam eden irketlere destek 
verilmesini öngören “Gelece in
stihdam Fonu’nun Türkiye için 

model alınmasının büyük faydalar 
sa layaca ını bildirdi. ngiltere’nin
i sizlikle mücadelede bir dizi ce-
sur, yenilikçi ve hedefe dönük ini-
siyatif ba lattı ını kaydeden T SK,
bunların arasında Gelece in stih-
damı Fonu’nun özel bir yere sahip 
oldu unu ifade etti.
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Ç N N K TAPLI I

Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967), Koca-
eli Üniversitesi ö retim üyesi ve Kristal-  Sendikası E itim Müdürü 
Aziz Çelik’in 1946’dan 1967’ye Türkiye’de sendikacılı ın do u unu
ve geli imi ar iv belgelerine dayalı olarak kapsamlı bir biçimde ve an-
latan yeni kitabı. Kitap siyaset-devlet ili kileri ba lamında Türkiye’de 
sendikacılı ın geli imini ele alıyor. Türkiye’de sendikacılık-siyaset
ili kilerini 1940 ve 1950’li yıllarda CHP ve DP tarafından olu turulan
sendikal vesayeti ve 1960’li yıllarda bu vesayetten kurtulma çabala-
rını de erlendiriyor.

Kitap, ABD, Britanya ar ivleri ve Hollanda Uluslararası Sosyal 
Tarih Enstitüsü Ar ivleri ile Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivi ve TÜS-
TAV-D SK ar ivi ba ta olmak üzere güçlü bir ar iv taramasına -kimi-
leri ilk kez yayımlanan özgün belgelere- ve çok sayıda eski sendikacı
ile yapılan görü melere dayanıyor. Çelik’in kitabı, ülkemizde sendi-
kacıların hangi ko ullarda yeti ip çalı tı ını tartı ıyor. Çalı ma emek 
tarihi ve sendikacılık tarihi yazını açısından kapsamlı bir döküm ve 
ba vuru kitabı niteli inde.

VESAYETTEN SİYASETE TÜRKİYE’DE 
SENDİKACILIK (1946-1967)
Aziz Çelik

leti im Yayınları

Kasım 2010, 651 s.

KIRK BİR UZUN GÜN - BEREC GREVİ
Özkal Yici

Yayına Hazırlayan: Hakan Koçak

TÜSTAV Sosyal Tarih Yayınları, Kasım 2010

Petrol-  Sendikası, 60. kurulu  yıldönümü nedeniyle, ilk grevi-
nin öyküsünü yeniden kitapla tırdı. 7 Aralık 1964-16 Ocak 1965 ta-
rihleri arasında gerçekle tirilen grevin öyküsü Petrol-  Sendikası’nın
eski yöneticilerinden Özkal Yici tarafından kaleme alınmı tı. Yici’nin 
1965’te kaleme aldı ı ve ar ivlerde unutulan çalı ma Hakan Koçak’ın
çabalarıyla emek tarihine kazandırıldı.

Berec, Petrol-  Sendikası’nın ilk grevi. Grev öncesi ve sırasında 
sendikanın gösterdi i taktik zenginlikler, yaratıcı eylem biçimleri, 
moral de erleri ve dayanı mayı yükseltici özgün söylem ve giri imler 
özel olarak incelenmeyi hak edecek türden. Ku kusuz Berec grevi-
nin en önemli niteliklerinden birisi, büyük ölçüde bir kadın grevi 
olması. Grevci i çilerin büyük bölümü, stanbul’un, o zamanki adıyla 
Ta lıtarla’da gecekondularda ya ayan, ço u göçmen genç kadınlardan 
olu uyor. Kadınların i çi hareketindeki yerinin de erlendirilmesinde 
Berec örne i ba lı ba ına inceleme konusu olacak nitelikte.
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