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Kamu
Sözleçmelerinde
Yeni Dönem
2002
yÔlÔndan bu yana her seçim döneminde
güçlenen bir hükümetle kar÷Ô
kar÷ÔyayÔz. Hükümette koalisyon dönemlerinin
zaaflarÔ bulunmamaktadÔr. Ba÷bakan’Ôn her dediôinin
hayata geçirildiôi, ba÷bakan ne derse onun yapÔldÔôÔ
bir dönemden geçmekteyiz. Suriye’deki iç sava÷Ôn
ülkemize olumsuz etkileri de devam etmektedir.

Ya÷anan süreçte terör sorununun çözümü yönünde
önemli geli÷meler ya÷anmaktadÔr. Dileôimiz, bu süreç
sonunda sorununun tümüyle ülke gündeminden
çÔkmasÔdÔr.
Tüm bunlarÔn yanÔ sÔra çalÔ÷ma ya÷amÔnÔn da
ciddi saldÔrÔlar altÔnda olduôu bir dönemden
geçmekteyiz. Hak ve kazanÔmlarÔmÔz sürekli konu
yapÔlmakta, sorunlarÔn çözümünde i÷veren talepleri
gözetilmekte, uygulanan ekonomik politikalarÔn
bir gereôi olarak süreç emeôi ile geçinenlerin her
anlamda aleyhine i÷letilmeye çalÔ÷ÔlmaktadÔr. Ulusal
õstihdam Stratejisinin emek kar÷ÔtÔ hükümleri
zaman zaman gündeme getirilmektedir. Ama
bizim bu konudaki görü÷lerimiz nettir. Esnek
çalÔ÷manÔn yaygÔnla÷tÔrÔlmasÔna, varolan esnek
çalÔ÷ma biçimlerinin yasala÷tÔrÔlmasÔna, asgari ücretin
bölgeselle÷tirilmesine ve diôer emek kar÷ÔtÔ hükümlere
kar÷Ô olduôumuzu söyledik, söylüyoruz.
KÔdem tazminatÔ meselesine ise Ba÷bakan son
noktayÔ koymu÷tur. Ba÷bakan Recep Tayyip Erdoôan,
geçtiôimiz günlerde yaptÔôÔ konu÷mada hükümetin
gündeminde kÔdem tazminatÔnÔn gaspÔna yönelik
bir çalÔ÷ma olmadÔôÔnÔ söylemi÷, bu konuda yapÔlan
tartÔ÷malarÔn spekülasyon olduôunu belirtmi÷tir.
Böylece, kÔdem tazminatÔ ile ta÷eron i÷çilik arasÔnda
baô kurmaya çalÔ÷anlara en güzel cevabÔ vermi÷tir.
Gelinen noktada ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ’nÔn Ba÷bakan’Ôn sözlerini referans alarak
ta÷eron i÷çiliôi daha da kuralsÔzla÷tÔrma çabalarÔndan
ve ta÷eron i÷çiliôin yeniden düzenlenmesi
çalÔ÷malarÔnda kÔdem tazminatÔnÔ ön ko÷ul olarak öne
sürmekten vaz geçmesi gerekmektedir.

Mustafa KUMLU Genel Baçkan

–––– I ––––
Sendikalar ve Toplu õ÷ õli÷kileri YasasÔ sancÔlÔ bir
sürecin sonunda yürürlüôe girmi÷ ve ardÔndan yine
uzun müzakereler sonucunda i÷ kollarÔ tüzüôü
yayÔnlanmÔ÷tÔr. Bu tüzüôün NACE esasÔna göre
yayÔnlanmamasÔ için ciddi bir mücadele verilmi÷tir.
Konfederasyonumuz TÜRK-õö Ba÷kanlar Kurulu’nun
aldÔôÔ karar gereôi, sosyal taraf sÔfatÔyla görü÷meye
ba÷lamanÔn ön ÷artÔ olarak “hali hazÔrda toplu i÷
sözle÷mesi bulunan örgütlü i÷yerlerinin girdiôi i÷
kolunun aynen devam etmesi” gerekliliôini açÔkça
ifade etmi÷, bu ön ÷art BakanlÔkça kabul görmü÷ ve
saôlanan mutabakat Resmi Gazete’de yayÔnlanarak
yürürlüôe giren õ÷kollarÔ Yönetmeliôinde de aynen
ifadesini bulmu÷tur.
Konfederasyonumuz, üzerinde mutabakat saôlanan
õ÷kollarÔ Yönetmeliôi’nin akla geldikçe keyfi bir
biçimde deôi÷tirilmemesi için her türlü mücadele
verilecektir.
–––– I ––––
Kamu kesimi toplu i÷ sözle÷meleri süreci ba÷lamÔ÷
bulunmaktadÔr. TÜRK-õö Yönetim Kurulu, süresi 2013
yÔlÔnda sona erecek kamu kesimi toplu i÷ sözle÷meleri
müzakerelerinde yol haritasÔnÔ belirlemek üzere kamu
sözle÷melerine muhatap TÜRK-õö üyesi sendikalarÔ 21
öubat 2013 tarihinde toplantÔya çaôÔrmÔ÷tÔr.

200 bin i÷çiyi kapsamaktadÔr. Yeni dönem toplu i÷
sözle÷mesi sürecinin beklentilere uygun bir ÷ekilde
sonuçlanmasÔ için her türlü çaba gösterilecektir.
–––– I ––––
TÜRK-õö ve TÜRK-õö’e üye sendikalar
kurulduklarÔndan bu yana çetin mücadele
süreçlerinden geçerek bu günlere gelmi÷, verilen
mücadelelerin yarattÔôÔ deneyim ku÷aktan ku÷aôa
aktarÔlmÔ÷tÔr.
TÜRK-õö, verdiôi ekmek, barÔ÷, özgürlük
mücadelesinde çoôu zaman hükümetler ile çe÷itli
çevrelerin hedefi haline gelmi÷, türlü oyunlarla,
böl, parçala, yönet yakla÷ÔmlarÔyla TÜRK-õö’in gücü
kÔrÔlmaya, itibarÔ zedelenmeye çalÔ÷ÔlmÔ÷tÔr. Ama
tüm yok etme çabalarÔna raômen TÜRK-õö, 60 yÔldÔr
ayakta kalmayÔ ba÷armÔ÷, sendikalarÔn üye sayÔlarÔ
özelle÷tirmeler, erken emeklilik ve sendikasÔzla÷tÔrma
giri÷imleri nedeniyle azalsa da tüm bunlar
TÜRK-õö’in kök salmÔ÷ güçlü varlÔôÔna ve
misyonuna zarar verememi÷tir, bundan sonra da
veremeyecektir.
Sendikalar, demokrasinin mihenk ta÷ÔdÔr. Var
olduklarÔndan bu yana ülkemizin demokratikle÷mesi
yolunda büyük mücadeleler veren sendikalarÔn,
kendi iç bünyelerinde demokratik kurallarÔ harfiyen
i÷letmelerinin önemi açÔktÔr. Sendikalarda ve onlarÔn
çatÔ örgütü olan Konfederasyonlarda sorunlarÔn çözüm
yeri yönetim kurullarÔ, ba÷kanlar kurullarÔ, genel
kurullardÔr. Hizmet yarÔ÷Ô sendika genel kurullarÔnda
gerçekle÷tirilir.

ToplantÔda, her sözle÷me döneminde olu÷turulan
Kamu Kesimi Toplu õ÷ Sözle÷meleri Koordinasyon
Kurulu’nun bu dönemde de olu÷turulmasÔ ve Kurulun
sözle÷melere muhatap tüm sendika genel ba÷kanlarÔnÔn
katÔlÔmÔyla olu÷turulmasÔ kararla÷tÔrÔlmÔ÷tÔr. 14 MayÔs
2013 tarihinde ise TEK GIDA-õö SendikamÔzÔn da
katÔlÔmÔyla Kurulun ikinci toplantÔsÔ gerçekle÷tirilmi÷
ve TarÔm-õ÷, Koop-õ÷, Petrol-õ÷, Genel Maden-õ÷,
Harb-õ÷, Türkiye Denizciler SendikasÔ, SaôlÔkõ÷, Türkiye Maden-õ÷ SendikalarÔmÔzÔn Genel
Ba÷kanlarÔndan olu÷an bir çekirdek komisyon
olu÷turulmu÷tur. Söz konusu Komisyon,
sendikalarÔmÔzdan gelen talepleri deôerlendirerek
bir talepler metni olu÷turmu÷, bu metin diôer
sendikalarÔmÔzÔn onayÔna sunulmu÷tur. Talepler
metninin kesinle÷mesinin ardÔndan Kamu Kesimi
Toplu õ÷ sözle÷meleri ile ilgili olarak Hükümetle
görü÷meler ba÷layacaktÔr.

TÜRK-õö 2013 yÔlÔ 1 MayÔs’ÔnÔ ba÷ta Taksim olmak
üzere Türkiye’nin dört bir yanÔnda, tüm bölge
ve illerde kitlesel olarak kutlama kararÔ almÔ÷,
Taksim dÔ÷Ôndaki kutlamalar büyük bir co÷ku ile
gerçekle÷tirilmi÷tir. Taksim’e giri÷ ise güvenlik
güçlerince engellenmi÷, ülkemiz adÔna utanç verici
sahneler sergilenmi÷tir.

Bu dönem yenilenecek olan kamu kesimi toplu i÷
sözle÷meleri, 101 i÷yeri/i÷letmede çalÔ÷an yakla÷Ôk

Dileôimiz 1 MayÔslarÔn bundan böyle amacÔna uygun
bir ÷ekilde tüm ülkede kutlanabilmesidir.

Tüm bu kurullarda uzla÷ma dilinin öne çÔkmasÔ,
hizmet yarÔ÷ÔnÔn demokratik kurallar içinde verilmesi
de son derece önemlidir.
–––– I ––––
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YAąASIN 1 MAYIS
ĄĆçilerin uluslararasć birlik, dayanćĆma ve mücadele günü 1 Mayćs,
Ąstanbul’da Valiliăin Taksim meydanć için izin vermemesi üzerine
olaylć geçti. Ülkemizin diăer kentlerinde, TÜRK-Ąą’in öncülüăünde
bayram havasćnda kutlamalar yapćldć.

T

ÜRK-õö her yÔl olduôu gibi,
bu yÔl da, 1 MayÔs’Ôn i÷çi ve
memur konfederasyonlarÔ ile
diôer emek ve meslek örgütleri tarafÔndan birlikte kutlanabilmesi için
her türlü çabayÔ gösterdi. 1 MayÔs
2013 kutlamalarÔnÔ ba÷ta õstanbul
Taksim’de olmak üzere tüm bölge
ve illerde alanlarda kitlesel katÔlÔmla
kutlama kararÔ aldÔ. õstanbul Bölge
Temsilciliôimiz 2 Nisan 2013 tarihinde õstanbul Valiliôi’ne Taksim
MeydanÔ için ba÷vurusunu gerçekle÷tirdi.

Bu ba÷vurunun ardÔndan, TÜRKõö Genel Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu,
Hak-õ÷, DõSK, Memur-Sen, KamuSen ve KESK Genel Ba÷kanlarÔnÔ 9
Nisan 2013, 12 Nisan 2013 ve 16
Nisan 2013 tarihinde olmak üzere
üç kez toplantÔya çaôÔrdÔ. õlk toplantÔda konfederasyonlar ortak kutlama
konusuna sÔcak yakla÷tÔlar. õkinci
toplantÔda ise teknik deôerlendirmeler yapÔldÔ, ortak metinde anla÷ÔlamamasÔ üzerine her konfederasyonun kendi metnini olu÷turmasÔ
konusunda görü÷ birliôine varÔldÔ ve

õstanbul kutlamalarÔnÔn tertip komitesi olu÷turuldu.
Ancak KESK Genel Merkezi’nden
15 Nisan 2013 tarihinde TÜRKõö’ e gelen mektupta kutlamalarÔn
ITUC üyesi dört konfederasyonun
(TÜRK-õö, DõSK, Hak-õ÷, KESK)
çaôrÔcÔlÔôÔ ile yapÔlmasÔ önerildi. Bu
önerinin yanÔ sÔra DõSK’in 16 Nisan
tarihinde õstanbul’da 1 MayÔs kutlamalarÔna ili÷kin bir basÔn toplantÔsÔ
düzenlemesi ve temsilcisinin aynÔ
tarihte TÜRK-õö’te yapÔlan toplan-

tÔda yer almamasÔ da bir daôÔnÔklÔôÔ
beraberinde getirdi.
TÜRK-õö, emekçilerin birlik mücadele ve dayanÔ÷ma günü olan 1
MayÔs’Ôn ba÷ta õstanbul Taksim olmak üzere tüm bölge ve illerde tüm
emek ve meslek örgütlerince birlikte
kutlanabilmesinin gereôine inandÔôÔ
için bu yöndeki çabalarÔnÔ son ana
kadar sürdürdü.
TÜRK-õö, bir açÔklama yayÔmlayarak, 1 MayÔs 2013’te õstanbul
Taksim ile Türkiye’nin tüm bölge ve
illerinde alanlarda olacaôÔnÔ kamuoyuna duyurdu.
Kamu-Sen ve Memur-Sen’in
ba÷ka illerde kutlama yapacaôÔnÔ
açÔklamasÔ üzerine, TÜRK-õö, diôer
i÷çi ve meslek örgütleriyle beraber õstanbul’da Taksim’de kutlama
yapma kararlÔôÔnÔ sürdürdü. Ancak Valiliôin izin vermemesi üzerine, õstanbul’da 1 MayÔs õ÷çi BayramÔ kutlamalarÔnda istenmeyen
görüntüler ortaya çÔktÔ. Emniyet
güçleri, Be÷ikta÷’ta toplanan kortejin
Taksim’e yürümesine izin vermedi. AralarÔnda TÜRK-õö üyeleri de
olmak üzere, sabah erken saatlerden itibaren Be÷ikta÷’ta toplanan ve
Taksim’e doôru yürümek isteyen i÷çilere, polis tazyikli su ve biber gazÔ
ile müdahale etti.
Taksim’e çÔkÔlamayacaôÔnÔn anla÷ÔlmasÔ üzerine, TÜRK-õö korteji, Be÷ikta÷’ta yapÔlan açÔklamanÔn
ardÔndan daôÔldÔ. TÜRK-õö Yönetim Kurulu adÔna açÔklama yapan,
TÜRK-õö Genel Te÷kilatlandÔrma
Sekreteri Nazmi Irgat, Taksim’e
sadece
sendika
temsilcilerinin
1977’deki 1 MayÔs gösterisinde ölenler için çelenk koymasÔna izin verildiôini belirterek, bu öneriyi kabul
etmediklerini söyledi. “õstanbul’da
adeta sÔkÔyönetim ilan edildiôini”
söyleyen Irgat, “Arkada÷larÔmÔzÔn
buraya gelmesi engellendi. Buraya
gelebilenler olarak yüz binleri temsil
ediyoruz” dedi. Irgat ayrÔca, kÔdem
tazminatlarÔnÔn gasp edilmek isten-

Uluslararas× Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow 1 May×s
için ústanbul’a geldi. Genel Baükan Kumlu Burrow’u Taksim Meydan×’nda ziyaret etti.
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åZMåR

mesine, kuralsÔz çalÔ÷manÔn yaygÔnla÷tÔrÔlmasÔna, i÷ kazalarÔnÔn artÔ÷Ôna
kar÷Ô taleplerini dile getirmek için
alana çÔkmak istediklerini söyledi.
ITUC Genel Sekreteri

BURSA
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AçÔklamanÔn ardÔndan, TÜRK-õö
Yönetim Kurulu ve diôer örgütlerin
temsilcileri, 1 MayÔs için ülkemize
gelen UluslararasÔ Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri
Sharan Burrow’u Taksim’de ziyaret
ettiler. Burrow burada yaptÔôÔ açÔklamada, “Avrupa’daki en büyük 1 MayÔs yürüyü÷ü” için õstanbul’a geldiôini belirterek, Taksim MeydanÔ’nÔn
kapatÔlmasÔnÔn demokratik olmadÔôÔnÔ belirtti. Burrow açÔklamasÔnda,
“Bugünkü baskÔnÔn mirasÔ i÷çilerin
kalplerinde ve akÔllarÔnda uzun süre
kalacak” dedi. 175 milyon i÷çinin
üst kurulu÷u adÔna konu÷an Burrow, 2015’te G-20 liderliôini devralmasÔ beklenen bir ülkeden böyle bir
davranÔ÷ beklenemeyeceôini sözlerine ekledi.
TÜRK-åæ Bildirisi
TÜRK-õö Yönetim Kurulu, 1 MayÔs nedeniyle yayÔmladÔôÔ bildiride
÷u görü÷lere yer verdi:

ADANA

“Bugün 1 MayÔs. Bugün tüm
dünyada emekçiler, emeôin uôradÔôÔ
haksÔzlÔklara kar÷Ô hep birlikte sesini yükseltiyor. Tüm dünyada emekçiler, bir asÔr önce 8 saatlik çalÔ÷ma
uôruna canlarÔnÔ veren emekçi karde÷lerini anarken, bugün hala birçok ülkede, benzeri çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn var olmasÔna isyan ediyor.
õsyan ediyoruz. Ülkemizdeki güvencesiz çalÔ÷ma biçimlerine; adaletsizliklere isyan ediyoruz. õ÷sizliôe,
yoksulluôa isyan ediyoruz. SaôlÔk ve
eôitim hizmetlerinin paralÔ hale getirilmesine, sosyal devletin gün geçtikçe budanmasÔna isyan ediyoruz.

DåYARBAKIR

Bugün ülkemizde emekçilerin
yarÔsÔ kayÔt dÔ÷Ônda çalÔ÷Ôyor. Ulusal
õstihdam Stratejisinin emek kar÷ÔtÔ
yakla÷ÔmlarÔyla kÔdem tazminatÔmÔ-

za göz dikiliyor, asgari ücret bölgeselle÷tirilmek, esnek ve kuralsÔz
çalÔ÷ma biçimleri yaygÔnla÷tÔrÔlmak
isteniyor. Ta÷eron i÷çiliôi yaygÔnla÷tÔrma, kuralsÔzla÷tÔrma planlarÔ yapÔlÔyor. Örgütlenen i÷çiler i÷ten atÔlÔyor. õ÷ kazasÔ adÔ verilen cinayetler
durmak bilmiyor.
Biz 1 MayÔs 2013’te, alanlarda,
dünyaya ve ülkemize e÷itliôi, barÔ÷Ô, karde÷liôi, özgürlüôü çaôÔrÔyoruz. Emeôin çÔkarÔnÔn sava÷ta deôil,
barÔ÷ta olduôunu biliyor, sava÷tan
yana hiç bir politikaya onay vermeyeceôimizi haykÔrÔyoruz. Biz daha
çok demokrasiyi herkes için istiyoruz, çünkü bunu hak ediyoruz.

ESKåæEHåR

Biz sosyal adalet, e÷itlik ve refah
istiyoruz. Özgürlükçü, e÷itlikçi sivil
demokratik bir anayasa ve yasalar
istiyoruz. Tüm çalÔ÷anlar için insan
onuruna yara÷Ôr ya÷ama ko÷ullarÔ ve
sendikal haklar istiyoruz.
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1 MayÔs alanlarÔndan verilen mesajlar Hükümet tarafÔndan iyi anla÷ÔlmalÔdÔr. Emekçilerin sefaletinin
kimseye refah getirmeyeceôi bilinmeli, Hükümet, emek kar÷ÔtÔ politikalarÔ bir an evvel terk ederek, taleplere kulak vermelidir. Bu çaôÔmÔzÔn
gerektirdiôi bir mecburiyettir. Bu bir
ihtiyaçtÔr.
1 MAYIS’TA ALANLARDAN BõR
KEZ DAHA HÜKÜMETE SESLENõYORUZ

KONYA

Toplumsal barÔ÷ ve huzurun saôlanmasÔ demokratikle÷me ile mümkündür. Özgürlükçü ve çoôulcu bir
demokrasi için gerekli adÔmlarÔ ivedilikle atÔlmalÔ, uzla÷ma, ho÷görü ve
bir arada ya÷ama kültürünün geli÷tirilmesi için çaba gösterilmelidir.
Anayasa, katÔlÔmcÔ demokrasinin
tüm kurum ve kurallarÔnÔn saôlÔklÔ
i÷leyeceôi bir yapÔya kavu÷turulmalÔdÔr.
Emekçilerin çÔkarlarÔ sava÷ta
deôil barÔ÷tadÔr. Atatürk’ün “yurtta
sulh, cihanda sulh” ÷iarÔ rehber edinilmelidir.

ANTALYA

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
tüm kurumlarÔ hukuk devleti anlayÔ÷Ôyla hareket etmelidir.
Uzun tutukluluk süreleri sona
erdirilmeli, basÔn, dü÷ünce ve ifade
özgürlüôünün önündeki kÔsÔtlamalar kaldÔrÔlmalÔdÔr.
“õnsan onuruna yara÷Ôr i÷” herkesin hakkÔdÔr. õstihdamÔn korunmasÔ,
geli÷tirilmesi ve i÷sizliôin önlenmesi
temel yakla÷Ôm olmalÔdÔr.
Cinayet haline gelen i÷ kazalarÔ
önlenmeli, i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi önlemleri artÔrÔlmalÔdÔr.
TRABZON

HaksÔz i÷ten çÔkarmalar önlenmeli, õ÷ güvencesi, i÷e iadeyi saôlayacak biçimde yeniden ve öncelikle
düzenlenmelidir.
KayÔt dÔ÷Ô ekonomi, kayÔt altÔna
alÔnmalÔdÔr.
KÔdem tazminatÔ i÷çiler bakÔmÔndan vazgeçilmez ve tartÔ÷Ôlmaz bir
haktÔr. Buna el uzatÔlmasÔ, ortadan
kaldÔrÔlmasÔ ya da daraltÔlmasÔ yönündeki talepler gündeme dahi getirilmemelidir.
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Asgari ücret insan onuruna yakÔ÷Ôr bir biçimde belirlenmelidir.
Asgari ücretin bölgeselle÷tirilmesi
giri÷imlerinden vaz geçilmelidir.
GAZåANTEP

Esnek ve kuralsÔz çalÔ÷ma biçimlerini yaygÔnla÷tÔrma giri÷imlerine
son verilmelidir.
Ta÷eronla÷ma engellenmeli, asÔl
i÷in ta÷eronlara yaptÔrÔlmasÔ uygulamasÔndan ve bu uygulamanÔn yasala÷tÔrÔlmasÔ giri÷imlerinden vazgeçilmelidir.
Vergi adaletsizliôi giderilmelidir.
Doôal ya÷am korunmalÔ, ekolojik
çevre tahribatÔna son verilmelidir.
Engellilerin toplumsal ya÷ama
e÷it bireyler olarak katÔlmasÔ saôlanmalÔdÔr.

EDåRNE

õ÷çiler, Kamu Emekçileri, Emekliler, õ÷sizler, Yoksullar, KadÔnlar,
Gençler, Öôrenciler

1 MAYIS BõRLõK, MÜCADELE VE DAYANIöMA GÜNÜ TÜM
EMEKÇõLERE KUTLU OLSUN”
Ankara
1 MayÔs Ankara’da iki alanda
kutlandÔ. SÔhhiye MeydanÔ ve Tandoôan MeydanÔnda yapÔlan her iki
kutlamaya da TÜRK-õö’e baôlÔ sendikalar destek verdi.
åzmir
Gündoôdu meydanÔnda yapÔlan
mitinge, TÜRK-õö’e baôlÔ birçok
sendikamÔza üye i÷çiler kitlesel olarak katÔldÔ. Burada TÜRK-õö adÔna
konu÷mayÔ, 3. Bölge Temsilcisi Hasan Hüseyin Karakoç yaptÔ. AyrÔca,
Bornova Cumhuriyet MeydanÔ’nda
da bir miting gerçekle÷tirildi.

GEBZE-KOCAELå

Adana
Burada yapÔlan miting de co÷kulu geçti. TÜRK-õö 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, TÜRK-õö adÔna bir
konu÷ma yaptÔ.
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Bursa
Atatürk Stadyumu önünde toplanan çok sayÔda i÷çi ve meslek örgütü üyeleri, Kent MeydanÔna gelerek
görkemli bir miting yaptÔ. Alanda
TÜRK-õö Bölge Temsilcisi Sabri Özdemir, TÜRK-õö adÔna bir konu÷ma
yaptÔ.

MERSåN

Diyarbak×r
1 MayÔs Emek ve DayanÔ÷ma Günü, DiyarbakÔr’da düzenlenen mitingle kutlandÔ. õstasyon
MeydanÔ’nda düzenlenen mitinge
çok sayÔda TÜRK-õö üyesi i÷çi katÔldÔ.
Konya
Konya’da Sendikalar 1 MayÔs’ta
üç ayrÔ etkinlik yaptÔ. TÜRK-õö,
Hak-i÷ ve Memur-Sen birlikte kutlama kararÔ aldÔ. Zafer AlanÔnda toplanan i÷çiler ve memurlara hitaben,
TÜRK-õö õl Temsilcisi Necati Kökat,
TÜRK-õö’in bildirisini okudu.

BOLU

Trabzon
1 MayÔs Emek ve DayanÔ÷ma
Günü, Trabzon’da düzenlenen yürüyü÷ ve etkinlik programÔyla kutlandÔ. Cumhuriyet Caddesi’nde
toplananlar, Atatürk AlanÔ’na kadar
yürüdü. Trabzon TÜRK-õö õl Temsilcisi ve Yol-õ÷ SendikasÔ 1 Nolu
öube Ba÷kanÔ Hasan Basri Hatipoôlu
öncülüôünde, öube toplantÔ salonunda, Karadeniz Teknik Üniversitesi õktisadi õdari Bilimler Öôretim
Görevlisi Erdal Yunus öirin bir konferans verdi.
AYDIN

Antalya
TÜRK-õö Antalya õl Temsilciliôimiz tarafÔndan organize edilen 1 MayÔs etkinliôi son yÔllarÔn en fazla katÔlÔmÔyla gerçekle÷tirildi. TÜRK-õö’e
baôlÔ SendikalarÔn öube ve Temsilcilikleri Güllük Caddesinde toplanarak
Yavuz Özcan parkÔna yürüdü. Burada
TÜRK-õö õl Temsilcisi HacÔ Mevlüt
Ünal, TÜRK-õö’in bildirisini okudu.
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Düzce

YATAãAN

Etkinlikler, Düzce Belediyesi
önünden AnÔtpark’a kadar gerçekle÷tirilen yürüyü÷le ba÷ladÔ. Burada
yapÔlan konu÷malarda, çalÔ÷ma ya÷amÔnÔn sorunlarÔ dile getirildi, sendikalarÔn talepleri seslendirildi.
Rize
Rize’de 1978 yÔlÔnda son olarak
TekgÔda-õ÷ SendikamÔz tarafÔndan
kutlanan 1 MayÔs õ÷çi BayramÔ, 35
yÔl aradan sonra yine aynÔ meydanda
kutlandÔ. Cumhuriyet MeydanÔnda
bulunan Atatürk AnÔtÔ önündeki kutlamaya, i÷çiler, memurlar ve
gençler katÔldÔ.
Edirne

ÇANAKKALE

Edirne’de 1 MayÔs õ÷çi BayramÔ
co÷kulu bir ÷ekilde kutlandÔ. KutlamalarÔnÔn adresi Saraçlar Caddesi
oldu. TÜRK-õö ve diôer sivil toplum
örgütlerinden olu÷an gruplar, yapÔlan konu÷malarÔn ardÔndan daôÔldÔ.

Malatya
Milli Egemenlik Caddesinde gerçekle÷tirilen kutlamalarda TÜRKõö’e baôlÔ sendikalar da yer aldÔ.
Denizli
1 MayÔs Emek ve DayanÔ÷ma
Günü, Denizli’de co÷kuyla kutlandÔ.
Birçok sendika siyasi parti ve grubun katÔldÔôÔ 1 MayÔs’ta yapÔlan konu÷malarda, i÷çilerin sorunlarÔ dile
getirildi.
æ×rnak
1 MayÔs, öÔrnak’Ôn Cizre ilçesinde kutlandÔ. Burada yapÔlan mitinge,
TÜRK-õö üyesi i÷çiler de katÔldÔ.

ISPARTA

Bal×kesir
Burada düzenlenen mitingde,
Tertip Komitesi adÔna konu÷an
TÜRK-õö õl Temsilcisi Ahmet Demirer, Türkiye’de ya÷anan i÷çi ölümlerine ve Ulusal õstihdam Stratejisi’nin
emek kar÷ÔtÔ yakla÷ÔmlarÔna deôindi.

11

Sivas
Mevlana Mahallesi’nde toplanan
sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediôi mitingde, çalÔ÷ma
ya÷amÔnÔn sorunlarÔnÔn dile getirildiôi konu÷malar yapÔldÔ.

ELAZIã

Kütahya
Zafer MeydanÔ’nda yapÔlan 1 MayÔs kutlamalar co÷kulu geçti.
Eskiçehir/Bilecik
Eski÷ehir’de 1 MayÔs kutlamalarÔ,
bir film çekimi için kurulan Taksim
AnÔtÔ önünde kutlandÔ. YapÔlan yürüyü÷ün ardÔndan sendika temsilcileri meydandaki temsili anÔta çelenk
bÔraktÔ.
TÜRK-õö Bilecik õl Temsilcisi
Cemal Güney ve Bilecikli i÷çiler, 1
MayÔs etkinliklerine Eski÷ehir’de katÔldÔ.

DÜZCE
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Sendikal YaĆamda Yeni Düzen
Sendikalar ve Toplu ĄĆ SözleĆmesi
Kanunu Yürürlüăe Girdi
2821
sayÔlÔ Sendikalar Kanunu ve 2822 sayÔlÔ
Toplu õ÷ Sözle÷mesi, Grev ve Lokavt
Kanunu ile ilgili deôi÷iklikler uzun
süre çalÔ÷ma ya÷amÔnÔn ve ülkenin
gündeminde tartÔ÷ma konusu oldu.
Yasada deôi÷iklikler içeren birden
çok taslak metin hazÔrlandÔ, metinler Üçlü DanÔ÷ma Kurulu’nda yoôun
bir biçimde tartÔ÷ÔldÔ. Sosyal taraflar
görü÷lerini ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ’na iletti.

Hükümet, i÷çi ve i÷veren taraflarÔnÔn bile÷imiyle olu÷an Üçlü DanÔ÷ma Kurulu, 2821 ve 2822 sayÔlÔ
KanunlarÔ deôi÷tirmek amacÔyla
9 Aôustos 2011, 22 Eylül 2011, 3
Ekim 2011 ve 5 Ekim 2011 tarihlerinde toplandÔ. ToplantÔ sonuçlarÔna
uygun olarak 17-19 ve 22 Aôustos
2011 ve 10-11 Ekim 2011 tarihlerinde de Teknik Komite çalÔ÷malarÔ
yapÔldÔ.

12 Ekim 2011 tarihinde yapÔlan
Üçlü DanÔ÷ma Kurulu toplantÔsÔnda
ÇalÔ÷ma BakanÔnÔn “Görü÷lerinizi
yazÔlÔ bildirin” istemi üzerine, çalÔ÷malarda dile getirilen TÜRK-õö görü÷ ve önerileri 14 Ekim 2011 günü
BakanlÔôa bildirildi.

19 Ekim 2011 tarihinde yapÔlan
Üçlü DanÔ÷ma Kurulunda, iki taslaôÔn birle÷tirilerek tek taslak haline
getirilmesi kararla÷tÔrÔldÔ. Birle÷tir-
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me i÷lemi BakanlÔk tarafÔndan yapÔldÔ ve olu÷an yeni taslaôÔn ismi
“Toplu õ÷ õli÷kileri Kanunu” olarak
belirlenerek 24 Ekim 2011 tarihinde
TÜRK-õö’e gönderildi.
Deôi÷iklikleri içeren bu taslakta; “TanÔmlar”, “Ortak Hükümler”,
“Genel KurullarÔn ToplantÔ ZamanÔ”, “Üyelik AidatÔ”, “õ÷yeri Sendika
Temsilciliôinin Güvencesi”, “Toplu
õ÷ Sözle÷mesinin öekli ve Süresi”,
“Yetki”, “Uyu÷mazlÔôÔn Tespiti”,
“Arabuluculuk”, “Grev OylamasÔ”,
“Grev ve LokavtÔn YasaklanmasÔ”,
“Grev HakkÔnÔn ve LokavtÔn Kötüye
KullanÔlmasÔ” maddelerinde Konfederasyonumuzun taleplerinin aynen veya kÔsmen yer aldÔôÔ görüldü.
Ancak bu tarihten sonra BakanlÔk
tarafÔndan metin üzerinde bazÔ düzenlemeler yapÔldÔ ve 4 KasÔm 2011
tarihinde TÜRK-õö’e yeniden gönderildi. Bu gönderilen metne ili÷kin

olarak hazÔrlanan cevaplar 18 KasÔm
2011 tarihinde BakanlÔôa iletildi. KasÔm ayÔ sonunda kanun tasarÔsÔ Bakanlar Kuruluna sunuldu, yakla÷Ôk
2 ay sonra 31 Ocak 2012 tarihinde
imzalanarak TBMM’ye gönderildi.
Yasa Tasar×s× TBMM’de
7 öubat 2012 tarihinde 1/567
esas numarasÔ alarak ve “Toplu õ÷
õli÷kileri Kanunu TasarÔsÔ” adÔyla
SaôlÔk Sosyal õ÷ler Komisyonuna
geldi. TÜRK-õö yöneticileri ve uzmanlarÔ asÔl ve alt komisyonun tüm
toplantÔlarÔna katÔldÔ. AsÔl Komisyonun 9 öubat 2012 tarihinde yapÔlan
ilk toplantÔsÔna Genel Ba÷kan Mustafa Kumlu, Genel Sekreter Pevrul
Kavlak, Genel Mali Sekreter Ergün
Atalay, Genel Eôitim Sekreteri Ramazan Aôar, Genel Te÷kilatlandÔrma
Sekreteri Nazmi Irgat, Genel Sekreter YardÔmcÔsÔ Naci Önsal ve Hukuk

Mü÷aviri Ferhan Tuncel katÔldÔlar
ve kanun tasarÔsÔna yönelik olarak
6 sayfa halinde TÜRK-õö öneri ve
tespitlerini Komisyon Ba÷kanlÔôÔna
sundular.
TÜRK-õö’in sunduôu öneriler 22
madde halinde ve özetle “Kuruculuk
öartlarÔ” (kurucularÔn sendikanÔn
kurulacaôÔ i÷kolunda fiilen çalÔ÷Ôyor olmalarÔ ÷artÔnÔn korunmasÔ ve
Türkçe okuryazar olmalarÔ); “õ÷kollarÔ”, “Tüzük”, “Seçimlere õtiraz”,
“Sendika Üyeliôi ve Üyeliôin KazanÔlmasÔ”, “Üyelik AidatÔ” (maddenin
sosyal taraflarÔn 11 Ekim 2011 tarihli mutabakat tam mutabakat saôladÔklarÔ haline dönülmesi talep edilmi÷tir.), “Sendika Üyeliôinin Sona
Ermesi ve AskÔya AlÔnmasÔ”, “õ÷çi
Kurulu÷u Yöneticiliôinin Güvencesi”, “õ÷yeri Sendika Temsilciliôinin
Güvencesi”, “Sendika Özgürlüôü
Güvencesi”, “Kurulu÷larÔn Gelirleri

ve Giderleri”, “Kurulu÷larÔn Denetimi ve öeffaflÔk”, “Toplu õ÷ Sözle÷mesinin õçeriôi”, “Toplu õ÷ Sözle÷mesinin KapsamÔ ve Düzeyi”, “Toplu õ÷
Sözle÷mesinden Yararlanma”, “Yetki
Tespiti õçin Ba÷vuru”, “Yüksek Hakem Kurulunun ÇalÔ÷ma EsaslarÔ”,
“Grev ve Lokavt YasaklarÔ”, “Grev
ve LokavtÔn UygulanmasÔ”, “Grev ve
LokavtÔ Sona Erdirme KararÔ”, “Radyo Televizyon Kurma YasaôÔnÔn KaldÔrÔlmasÔ” ve “Geçici” maddelerin
düzenlemesi konularÔna ili÷kindi.
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TBMM SaôlÔk, Aile ve Sosyal õ÷ler
Komisyonu, 9 öubat 2012 tarihinde
yaptÔôÔ bu ilk toplantÔsÔnda tasarÔnÔn önemi nedeniyle daha detaylÔ
çalÔ÷abilmesi için alt komisyon kurulmasÔna karar verdi. Kurulan alt
komisyon 14 öubat 2012, 15 öubat
2012, 29 öubat.2012 ve 1 Mart 2012
tarihlerinde toplanarak çalÔ÷malarÔnÔ yürüttü, bu çalÔ÷malara TÜRK-õö
uzmanlarÔ da katÔldÔ.
1 Mart 2012 tarihinde Alt Komisyon raporunu verdi. Alt Komisyonun raporunu vermesini takiben
7 Mart 2012 tarihinde tekrar asÔl
komisyon toplandÔ. Bu toplantÔya
TÜRK-õö’in be÷ Yönetim Kurulu
üyesi ve uzmanlarÔnÔn yanÔ sÔra, üye
sendikalarÔn yöneticileri de katÔldÔ.
TÜRK-õö’in asÔl komisyonun bu
toplantÔsÔnda, alt komisyonda kabul
edilen metne yönelik olarak 5 sayfa
ve 16 madde halinde tespit ve önerilerini komisyon ba÷kanÔna sundu.
Özetle “Kuruculuk öartlarÔ”, “Sendika Üyeliôi ve Üyeliôin KazanÔlmasÔ”
“Üyelik AidatÔ”, “õ÷çi Kurulu÷u Yöneticiliôinin Güvencesi”, “Sendika
Özgürlüôü Güvencesi”, “Kurulu÷larÔn Denetimi ve öeffaflÔk”, “Toplu
õ÷ Sözle÷mesi ve Çerçeve Toplu õ÷
Sözle÷mesinin õçeriôi”, “Toplu õ÷
Sözle÷mesinin KapsamÔ ve Düzeyi”,
“Toplu õ÷ Sözle÷mesinden Yararlanma”, “Yetki Tespiti õçin Ba÷vuru”,
“Yetki õtirazÔ”, “Yüksek Hakem Kurulunun ÇalÔ÷ma EsaslarÔ”, “Grev
ve LokavtÔ Sona Erdirme KararÔ”,

“Radyo Televizyon Kurma YasaôÔnÔn KaldÔrÔlmasÔ” ve “Geçici” maddelerinin düzenlenmesine ili÷kin yapÔlacak deôi÷ikliklere dikkat çekildi.
13 Mart 2013 tarihinde SaôlÔk Sosyal
õ÷ler Komisyonu raporunu hazÔrladÔ.
19 Mart 2012 tarihinde 197 sÔra no
ile Genel Kurula gönderildi.
Sendikalar Kanunu ile Toplu õ÷
Sözle÷mesi, Grev ve Lokavt Kanununda yapÔlacak deôi÷iklikler i÷çi
konfederasyonlarÔnÔn, i÷veren kurulu÷larÔnÔn farklÔ deôerlendirmeleri
ve talepleri olmasÔ nedeniyle uzun
süre ortak bir görü÷ olu÷turulamadÔ.
õ÷veren kesimlerinin deôi÷ik önerileri, uzla÷mayÔ zorla÷tÔran nedenler
oldu. Böylece, Hükümet tarafÔndan
yürütülen çalÔ÷malarda, temel ilkeler üzerinde uzla÷ma saôlanamamasÔ, Kanunun çÔkÔ÷ sürecini olumsuz
yönde etkiledi. ÇalÔ÷ma ve Sosyal
Güvenlik BakanlÔôÔ’nÔn, i÷kolu istatistiklerini sendikalar üzerinde büyük bir baskÔ aracÔ olarak gündemde
tutmasÔ, TÜRK-õö tarafÔndan tepkiyle kar÷ÔlandÔ, sendikalarÔmÔzÔn toplu
i÷ sözle÷me yapmasÔna yönelik yetki
belgesi ba÷vurularÔ cevaplandÔrÔlmamasÔ, i÷çilerimizin maôdur edildiôi
bir süreç ya÷andÔ.
TÜRK-õö Yönetim Kurulu, kanun çÔkarÔlamadÔôÔ için yayÔmlanamayan i÷kolu istatistikleri ve buna
baôlÔ olarak verilmeyen yetkiler nedeniyle 14 Eylül 2012 günü TÜRKõö’e baôlÔ SendikalarÔn Genel Ba÷kan
ve Yöneticileri, sendikalarÔn Ankara’daki öube Yöneticileri, i÷yeri
temsilcileri ve üyelerin katÔlÔmÔyla
ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ önünde kitlesel basÔn açÔklamasÔ
yaptÔ. BasÔn açÔklamasÔnda toplu i÷
sözle÷mesi yetki prosedürünün tÔkanmasÔ nedeniyle ya÷anan maôduriyet dile getirildi.
Bu tepkilerin ardÔndan, 2012
yÔlÔnda süresi biten toplu i÷ sözle÷melerine ili÷kin yetki tespitleri
ve yetki belgelerinin verilmemesi
sonucunda, 1 Ekim 2012 itibariy-

le TBMM’nin açÔlmasÔ ile birlikte
gündemin ilk maddesini Sendikalar
Kanunu, Toplu õ÷ Sözle÷mesi, Grev
ve Lokavt Kanunu ile ilgili yapÔlacak
deôi÷iklikler olu÷turdu. YapÔlacak
deôi÷ikliklere ili÷kin görü÷meler hÔz
kazandÔ. YapÔlan toplantÔlarda baraj
ba÷ta olmak üzere, i÷çi konfederasyonlarÔnÔn yakla÷ÔmlarÔnda farklÔlÔklar olduôundan, temel maddelerde
yine birliktelik saôlanamadÔ.
TasarÔ TBMM Genel Kurulunda
uzunca bir süre bekledikten sonra 3
Ekim 2012 tarihinde gündeme alÔnarak görü÷ülmeye ba÷landÔ. TasarÔnÔn TBMM Genel Kurulunda görü÷ülmeye ba÷landÔôÔ ilk gününden
son gününe kadar Mecliste görü÷üldüôü tüm süre boyunca TÜRK-õö
Yönetim Kurulunun tamamÔ ve ilgili
uzmanlarÔ TBMM’de bulundu, konularÔ yakÔndan takip etti. Yine bu
dönemde TBMM izleyici localarÔnda
büyük bir kalabalÔk halinde üye sendikalarÔn Genel Ba÷kan ve Yönetim
Kurulu üyeleri, ÷ube yöneticileri hazÔr bulundu. (TasarÔ 10 Ekim 2012,
11 Ekim 2012, 17 Ekim 2012 ve 18
Ekim 2012 tarihlerinde TBMM Genel Kurulunda görü÷üldü.)
TÜRK-õö
Yönetim
Kurulu,
TBMM gündeminde bulunan tasarÔya ili÷kin olarak 8 Ekim 2012 tarihinde TÜRK-õö Genel Merkezinde bir basÔn toplantÔsÔ düzenledi ve
hem TÜRK-õö’in temel itirazlarÔ ve
hem de izlenecek süreç ile ilgili deôerlendirmelerde bulundu.
TÜRKõö Yönetim Kurulu açÔklamasÔ ÷u ÷ekildedir:
“ÇalÔ÷ma HayatÔnÔn gelecek yÔllardaki ÷ekilleni÷ini belirleyecek
olan Toplu õ÷ õli÷kileri Yasa TasarÔsÔ,
gündeme geldiôi ilk günden itibaren
çalÔ÷ma ya÷amÔnÔn tüm kesimlerinde
olduôu gibi TÜRK-õö Yönetim Kurulu ve te÷kilatÔmÔzda da ayrÔntÔlÔ bir
÷ekilde tartÔ÷ÔlmÔ÷ ve tartÔ÷Ôlmaya da
devam edilmektedir. ÇalÔ÷ma ya÷amÔmÔzÔn demokratikle÷tirilmesi sürecinde en ileri mesafenin katedile-

bilmesi adÔna yapÔlan bu tartÔ÷malar,
geçtiôimiz Cuma gününden itibaren
bazÔ gazetelerde gerçeôi yansÔtmayan yorumlarla birlikte yer almÔ÷ ve
gerek ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ, gerekse diôer i÷çi ve i÷veren örgütleri ile sürdürdüôümüz
kimi müzakere ba÷lÔklarÔ konusunda kafa karÔ÷ÔklÔôÔna yol açacak bir
biçime büründürülmü÷tür.
TÜRK-õö, a÷aôÔda sÔralanan
konu ba÷lÔklarÔ çerçevesinde yarÔn
11.30’da diôer sosyal taraflarla birlikte ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Faruk Çelik ile görü÷melerde
bulunacak, sorunun çözülmemesi
halinde Ba÷bakan Recep Tayyip Erdoôan ile görü÷ülecek ve haklÔ taleplerin kar÷ÔlÔk bulmamasÔ halinde
TÜRK-õö, tasarÔ yasala÷madan yol
haritasÔnÔ belirleyecektir.

istenmektedir. Ülkemizde i÷yerlerinin ezici çoôunluôu
30 ve daha az i÷çi çalÔ÷tÔran
yerlerdir. Bu düzenlemenin
yapÔlmasÔ halinde bu sayÔdaki
i÷yerlerinde sendikal örgütlenme imkânsÔz hale gelecektir. TÜRK-õö bu yakla÷Ôma
kar÷ÔdÔr.
3- Sendika kurucusunun, sendikanÔn kurulacaôÔ i÷kolunda
çalÔ÷Ôyor olmasÔ hükmü kaldÔrÔlmak istenmektedir. Bu ko÷ul kalktÔôÔnda, o i÷kolunda
çalÔ÷mayan ki÷iler özelliklerini bilmedikleri bir i÷kolunda
sendika kurucusu olabileceklerdir. TÜRK-õö bu yakla÷Ôma
kar÷ÔdÔr.
4- TasarÔnÔn 74. maddesinde,
grev uygulamasÔ halinde mahallin en büyük mülki amirleri halkÔn günlük ya÷amÔ
için zorunlu olan ve aksamasÔ
muhtemel hizmet ve ihtiyaçlarÔ kar÷Ôlayacak tedbirleri almakla görevlendirilmi÷lerdir.
õ÷veren kesimi, bu maddeye
grev yapÔlan i÷yerinin önünde i÷çilerin bekleme çadÔrÔ
kurmasÔnÔn engellenmesi yönünde düzenleme yapÔlmasÔnÔ istemektedir. TÜRK-õö bu
yakla÷Ôma kar÷ÔdÔr.

1- 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yetki isteyip alamayan
sendikalara 2009 Temmuz
istatistiôi esas alÔnarak yetkilerinin verilmesinde mutabakat saôlanmÔ÷tÔr. Ancak
yeni Kanunun yürürlüôe giri÷
tarihiyle BakanlÔkça yayÔmlanacak Ocak 2013 istatistiôi
arasÔndaki üç aylÔk dönemde
barajÔn sÔfÔr olmasÔ konusu
çe÷itli kesimlerce sÔk sÔk dile
getirilmektedir. TÜRK-õö bu
yakla÷Ôma kar÷ÔdÔr. YapÔlmasÔ
gereken, sosyal taraflarÔn daha
önce mutabÔk kaldÔklarÔ gibi,
Temmuz 2009 istatistiôine
göre yetki almÔ÷ sendikalarÔn
yeni Kanunu’nun yayÔmÔ tarihinden itibaren üç yÔl süreyle
baraj ko÷uluna tabi olmamalarÔdÔr.

5- TasarÔda, yetki talebinde bulunan bir sendikanÔn i÷verence
i÷koluna itiraz edildiôinde bu
itiraz bekletici mesele sayÔlmamaktadÔr. Yetki talebinde
bulunmu÷ sendikanÔn yetkisine yapÔlan itiraz da bekletici
mesele sayÔlmamalÔdÔr.”

2- 30 i÷çi ve daha az i÷çi çalÔ÷tÔran i÷yerlerinde i÷çilerin sendikal nedenle i÷ten atÔlmalarÔ
halinde i÷e iade davasÔ açma
haklarÔnÔ düzenleyen fÔkra
tasarÔdan çÔkarÔlarak i÷çilerin sendikal tazminat alma
haklarÔ ortadan kaldÔrÔlmak

TasarÔnÔn TBMM de görü÷meleri
sürerken, TÜRK-õö Yönetim Kurulu
11 Ekim 2012 tarihinde Hürriyet,
Sabah, Cumhuriyet ve Star gazetelerine TBMM’de görü÷ülmekte olan
bu tasarÔ hakkÔnda “TÜRK-õö’ten
TBMM’ye ÇaôrÔ” adÔ altÔnda bir ilan
verdi ve itirazlarÔnÔ açÔkladÔ.

TÜRK-õö’in gazetelere verdiôi
ilan ÷u ÷ekildedir:
“TÜRK-õö, kurulu÷undan günümüze i÷çilerin hizmetinde geçirdiôi
60 yÔllÔk dönemde ülke menfaatlerini her ÷eyin üzerinde tutan bir
misyon üstlenmi÷, çalÔ÷ma hayatÔnÔn bütün sorunlarÔna bu perspektif
içinde yakla÷mÔ÷tÔr.
TÜRK-õö, 21.yüzyÔlÔn uzla÷ma
çaôÔ olduôu bilincinden hareketle
sorunlarÔ öncelikle sosyal taraflar ile
görü÷erek çözmeye çalÔ÷mÔ÷tÔr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulu’nda görü÷ülmekte
olan Toplu õ÷ õli÷kileri Kanun TasarÔsÔ ile ilgili olarak yÔllardÔr sürdürülen çalÔ÷malarda da TÜRK-õö’in tavrÔ
bu olmu÷tur. Bu tasarÔ, TÜRK-õö’in
bütünüyle benimsemediôi ancak
sosyal taraflarla asgari mü÷tereklerde bulu÷tuôu bir tasarÔdÔr.
öubat 2012’den itibaren ÇalÔ÷ma
ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ tarafÔndan sendikalara toplu i÷ sözle÷mesi
yapma yetkisi verilmeyerek aôÔrla÷tÔrÔlan bir ortamda müzakereler
sürdürülürken, tasarÔda önergelerle
yapÔlacaôÔ öôrenilen düzenlemeler
TÜRK-õö topluluôunun endi÷e ve
huzursuzluôunu artÔrmÔ÷tÔr.
ööyle ki:
1- SendikanÔn kurulacaôÔ i÷kolunda çalÔ÷mayan, i÷çi olmayan insanlarÔn sendika kurabilmesinin Türk çalÔ÷ma
hayatÔna kazandÔracaôÔ hiçbir
÷ey olamaz. Böyle bir durumda ortaya, sendika görüntüsü
altÔnda yüzlerce kurulu÷ çÔkacak, çalÔ÷ma hayatÔ kendini
daha büyük bir kaosun içinde
bulacaktÔr.
2- 30 ve daha az i÷çi çalÔ÷tÔran
i÷yerlerinde i÷çilerin sendikal nedenle i÷ten atÔlmalarÔ
halinde i÷e iade davasÔ açma
haklarÔnÔ düzenleyen fÔkra
tasarÔdan çÔkarÔlarak i÷çilerin
sendikal tazminat alma hak-
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larÔ ortadan kaldÔrÔlmaktadÔr.
Böylelikle 30’dan az i÷çi çalÔ÷tÔrÔlan i÷yerlerinde örgütlenmenin önü kesilmekte, milyonlarca i÷çinin temel insan
hakkÔ olan örgütlenme özgürlüôü ellerinden alÔnmaktadÔr.
3- TasarÔnÔn yayÔmÔ tarihinden
itibaren bir süre sendikal barajlarla ilgili düzenleme askÔya alÔnmakta, bu yolla da bazÔ
sendikalarÔn yetkili kÔlÔnmasÔ
saôlanmaya çalÔ÷ÔlÔrken, sistem bozulmakta, ilkeler çiônenmektedir.
4- Grev yapan i÷çilerin i÷ yerinin
önüne kuracaklarÔ çadÔr dahi
yasaklanmaktadÔr.
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5- SendikalarÔn yetki müracaatÔna i÷verenlerce yapÔlacak
itirazlarla toplu i÷ sözle÷me
sürecinin önü kesilmektedir.
TÜRK-õö, yaptÔôÔ bu uyarÔlarÔ çalÔ÷ma hayatÔnÔn barÔ÷ içinde devam
etmesi için bir ön ko÷ul olarak görmektedir.
TÜRK-õö, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldÔrÔlmasÔnÔn demokratikle÷me çabalarÔna
katkÔ saôlayacaôÔna inanmaktadÔr.
TÜRK-õö, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin bu haklÔ isteklerini dikkate almasÔnÔ talep etmektedir.”
TÜRK-õö Yönetim Kurulu bununla da yetinmedi, TBMM’de grubu
olan siyasi partilerin Grup Ba÷kanvekillerine 17 Ekim 2012 tarihinde
birer mektup yazarak görü÷ülmekte
olan tasarÔnÔn bir kÔsÔm maddelerine
ili÷kin TÜRK-õö itirazlarÔnÔ bildirdi.
Grup Ba÷kanvekillerine gönderilen metinde aynÔ maddeler sÔralandÔ
ve ÷u görü÷ler dile getirildi:
“Toplu õ÷ ili÷kileri Kanun TasarÔsÔ, 3 Ekim 2012 tarihinde TBMM’de
görü÷ülmeye ba÷lanmÔ÷ ve 30 maddeden olu÷an 1. Bölüme ili÷kin görü÷meler 11 Ekim 2012 tarihinde
sonuçlandÔrÔlmÔ÷tÔr. õkinci ve üçün-

cü bölümlerde yer alan maddelerin
görü÷ülmesine ise 17 Ekim 2012 tarihi itibariyle devam edilecektir.
TÜRK-õö, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldÔrÔlmasÔnÔn
demokratikle÷me
çabalarÔna
katkÔ
saôlayacaôÔna
inanmaktadÔr. TÜRK-õö bu niyet ve
amaçla TasarÔnÔn gerek hazÔrlanÔ÷Ô,
gerekse TBMM’de alt komisyon ve
komisyon a÷amalarÔnda sürdürülen çalÔ÷ma sürecinde azami katkÔ
içerisinde olmu÷, yapÔcÔ önerilerde
bulunmu÷, bu önerilerin büyük bir
kÔsmÔ dikkate alÔnmamÔ÷tÔr.
Bu nedenle TÜRK-õö topluluôunun endi÷e ve huzursuzluôu artmÔ÷,
TÜRK-õö gazetelere verdiôi ilanlarla
hassasiyetinin doruk noktada olduôu konulara i÷aret etmi÷tir.”
TBMM Genel Kurulunda yapÔlan
müzakerelerde, TÜRK-õö’in görü÷ ve
önerileri dikkate alÔnmadÔ, i÷verenlerin taleplerine ve yanda÷ konfederasyonu korumaya yönelik önergeler
verildi. TBMM Genel Kurulu’nda
yapÔlan bu deôi÷iklikler ile sendika
özgürlükleri hiçe sayÔldÔ, çalÔ÷ma barÔ÷Ôna zarar verecek maddeler kabul
edildi. Tüm bu geli÷meler neticesinde tasarÔ 18 Ekim 2012 tarihinde
“6356 sayÔlÔ Sendikalar ve Toplu i÷
Sözle÷mesi Kanunu” adÔyla yasala÷tÔ.
TÜRK-õö Yönetim Kurulu, 19
Ekim 2012 tarihinde, Cumhurba÷kanÔ Abdullah Gül’e bir mektup yazarak TBMM tarafÔndan kabul edilen
“Sendikalar ve Toplu õ÷ Sözle÷mesi
Kanunu’nun “Kuruculuk öartlarÔ”
ba÷lÔklÔ 6’ncÔ maddesinin 1’nci fÔkrasÔ ile “Sendika Özgürlüôünün Güvencesi” ba÷lÔklÔ 25’nci maddesinin
5’nci fÔkrasÔnÔn yeniden görü÷ülmek
üzere TBMM’ne iadesini talep etti.
Bu mektup ÷u ÷ekildedir:
“Cumhurba÷kanlÔôÔ Yüksek MakamÔna,
‘Sendikalar ve Toplu õ÷ Sözle÷mesi Kanunu’nun Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuru-

lundaki görü÷meleri 18 Ekim 2012
tarihi itibariyle tamamlanmÔ÷ ve
Kanun, Yüce MakamÔnÔzÔn onayÔna
sunulmu÷tur.
TÜRK-õö, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin
kaldÔrÔlmasÔnÔn
demokratikle÷me
çabalarÔna katkÔ saôlayacaôÔna inanmaktadÔr. TÜRK-õö, Kanun’un gerek
hazÔrlanÔ÷Ô gerekse TBMM’de alt komisyon ve komisyon a÷amalarÔnda
sürdürülen çalÔ÷ma sürecinde azami
katkÔ içerisinde olmu÷, yapÔcÔ önerilerde bulunmu÷, ne yazÔk ki bu
önerilerin büyük bir kÔsmÔ dikkate
alÔnmamÔ÷tÔr. Bu nedenle TÜRK-õö
topluluôunun endi÷e ve huzursuzluôu artmÔ÷, TÜRK-õö gazetelere verdiôi ilanlarla ve ardÔndan siyasi partilerin TBMM Grup Ba÷kanvekillerine
gönderdiôi mektuplarla hassasiyetinin doruk noktada olduôu konulara i÷aret etmi÷tir. TÜRK-õö’ in i÷aret
ettiôi konulardan bazÔlarÔ TBMM
Genel Kurul görü÷melerinde dikkate alÔnmÔ÷tÔr. Ancak Kanun, TÜRKõö’in özellikle itiraz ettiôi ve çalÔ÷ma
ya÷amÔ açÔsÔndan büyük sakÔncalar
barÔndÔran a÷aôÔdaki hükümlerle
birlikte Yüce MakamÔnÔzÔn onayÔna
sunulmu÷tur.
Bu Hükümler ÷unlardÔr:
1- 2821
SayÔlÔ
Sendikalar
Kanunu’nun
‘Kurucularda
Aranacak Nitelikler’ ba÷lÔklÔ
5’nci maddesinin 1’nci fÔkrasÔnda sendika kurucusu
olabilmek için aranan ‘SendikanÔn kurulacaôÔ i÷kolunda
fiilen çalÔ÷Ôr olma’ ve ‘Türkçe
okur-yazar olma’ ÷artÔ bulunmaktadÔr. Ancak huzurunuzda bulunan Kanun’un ‘Kuruculuk öartlarÔ’ ba÷lÔklÔ 6’ncÔ
maddesinin 1’nci fÔkrasÔyla
sendikanÔn kurulacaôÔ i÷kolunda fiilen çalÔ÷ma ve Türkçe
okur-yazar olma zorunluluôu
kaldÔrÔlmÔ÷tÔr. Getirilen hükme göre her ne kadar ‘fiilen
çalÔ÷an’ ibaresi bulunsa da bu
ibare ‘sendikanÔn kurulacaôÔ

i÷ kolunda fiilen çalÔ÷mayÔ’
kapsamamaktadÔr. Böyle bir
uygulamanÔn Türk çalÔ÷ma
hayatÔna pozitif hiçbir etkisi
olmayacaôÔ gibi, ortaya sendika görüntüsü altÔnda yüzlerce
kurulu÷ çÔkacak, çalÔ÷ma hayatÔ kendini daha büyük bir
kaos içinde bulacaktÔr.
2- 2821
SayÔlÔ
Sendikalar
Kanunu’nun ‘Sendikaya Üye
Olup Olmama Hürriyetinin
TeminatÔ’ ba÷lÔklÔ 31’nci maddesiyle tüm i÷çiler için güvence
altÔna alÔnan sendikal tazminat
hakkÔ, huzurunuzda bulunan
Kanun’un ‘Sendika Özgürlüôünün Güvencesi’ ba÷lÔklÔ
25’nci maddesinin 5’nci fÔkrasÔyla 30 ve daha az i÷çi çalÔ÷tÔran i÷yerlerinde çalÔ÷an i÷çiler
için tamamen ortadan kaldÔrÔlmÔ÷tÔr. Böylelikle 30 ve daha
az i÷çi çalÔ÷tÔrÔlan i÷yerlerinde
çalÔ÷an yakla÷Ôk 6,5 milyon i÷çi
için örgütlenmenin önü kesilerek, temel insan hakkÔ olan örgütlenme özgürlüôüne darbe
vurulmu÷tur.
ÇalÔ÷ma hayatÔnÔn gelecek yÔllarÔnÔ belirleyecek olan bu Kanun,
÷üphesiz, belirsizliôe, karma÷aya ve
kaosa yol açacak tüm hükümlerden
arÔndÔrÔlmalÔ, çalÔ÷ma ya÷amÔmÔzÔn
demokratikle÷tirilmesi
sürecinde
Türkiye ko÷ullarÔna uygun en ileri
adÔmlarÔ içermelidir.
TÜRK-õö’in yukarÔda belirttiôi hassasiyetler, bahsi geçen amacÔ
gölgeler niteliktedir. YukarÔda arz
ettiôimiz maddelerin Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde yeniden görü÷ülmesiyle maôduriyetlerin engelleneceôi ve çalÔ÷ma barÔ÷Ôna katkÔ saôlanacaôÔnÔ dü÷ünmekteyiz.
Takdirlerinize arz ederiz.”
TÜRK-õö’in Cumhurba÷kanÔna
ba÷vurusu sonuç vermemi÷; kanun
aynen onaylanarak 7 KasÔm 2012 tarihli Resmi Gazetede yayÔmlandÔ ve
yürürlüôe girdi.
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Asgari Ücreti Yine ĄĆveren ve Hükümet Belirledi

Aăar:

“Belirlenen asgari ücret
uygulanan ekonomik politikalarćn
yansćmasćdćr.”

2013 yÔlÔnda geçerli olacak asgari
ücret i÷veren-hükümet kesimi tarafÔndan belirlendi. TÜRK-õö karara
muhalif kaldÔ. Asgari Ücret Tespit
Komisyonunun oy çokluôuyla aldÔôÔ karar ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanÔ tarafÔndan açÔklandÔ. Asgari
ücret altÔ÷ar aylÔk dönemler itibariyle uygulanacak. Buna göre yeni asgari ücret 16 ya÷Ôndan büyük i÷çiler
için Ocak-Haziran döneminde yüzde
4,05 oranÔndaki artÔ÷la brüt 978,60
TL, net 773,01 TL oldu. TemmuzAralÔk dönemi için artÔ÷ oranÔ yüzde
4,38 olurken asgari ücret tutarÔ brüt
1.021,50 TL, net 803,68 TL olarak
belirlendi.

Asgari ücret, Komisyonun 27
AralÔk 2012 günü yapÔlan dördüncü
ve son toplantÔsÔnda sonuca baôlandÔ. Komisyonda i÷çi kesiminin ba÷kanlÔôÔnÔ yürüten TÜRK-õö Genel
Eôitim Sekreteri Ramazan Aôar kararÔ ÷u ÷ekilde deôerledirdi:
“Komisyonda i÷çi kesimi temsilcileri olarak, asgari ücretin gerek
uluslararasÔ gerek ulusal mevzuat
çerçevesinde belirlenmesi için çaba
gösterdik.
õnsan HaklarÔ Evrensel Bildirgesi, ücretin “insanlÔk onuruna uygun” bir ya÷ayÔ÷ saôlamasÔnÔ gerekli
kÔlmaktadÔr. Bu yakla÷Ôm, asgari üc-

retin kaynaôÔnÔ ve temelini olu÷turmaktadÔr.
TÜRK-õö olarak yapÔlan çalÔ÷malarda;
O

O

O

O

Anayasa’da yer alan “geçim
÷artlarÔ” yakla÷ÔmÔnÔn dikkate
alÔnmasÔnÔ;
õ÷çinin ailesi ile birlikte deôerlendirilmesi gerektiôini,
Hesaplamalarda Türkiye õstatistik Kurumu verilerinin kullanÔlmasÔnÔ;
Bilimsel verilerle hesaplanan
net tutarÔn i÷çinin eline geçmesinin saôlanmasÔnÔ;

O

O

Belirleme yapÔlÔrken en dü÷ük
devlet memuru maa÷ÔnÔn dikkate alÔnmasÔnÔ;
Gelir daôÔlÔmÔnda adaleti saôlamaya yönelik olarak ayrÔca
refahtan pay içermesini de
kapsayan taleplerimizin dikkate alÔnmasÔ için çaba gösterdik.

Savunduôumuz bu görü÷ler Komisyon çalÔ÷malarÔnda dikkate alÔnmamÔ÷tÔr. Belirlenen asgari ücret
düzeyi yetersiz ve ülkenin bugünkü
ko÷ullarÔnda “insan onuruna yara÷Ôr
bir ya÷am düzeyi” saôlamaktan uzak
kalmÔ÷tÔr.
Bilimsel, objektif yöntemler ve
güvenilir verilerle tespit edilmesi gereken asgari ücret maalesef pazarlÔk
konusu edilmi÷tir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun iradesi ve karar
alma yetkisi çalÔ÷malarda belirleyici
olmamÔ÷tÔr.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
öncelikle devletin resmi kurumu
TÜõK tarafÔndan belirlenen tutarÔ temel almalÔydÔ. Daha sonra hesaplanan bu tutarÔn üzerine 2013 yÔlÔ enflasyonu ile refah payÔ eklenmeliydi.
Bu tutarÔn i÷çinin eline net geçecek
biçimde kararÔn alÔnmasÔ ve açÔklanmasÔ gerekirdi. Ama olmadÔ.
Komisyona devletin kurumlarÔ
tarafÔndan sunulan ekonomik raporlarda yer alan olumlu tablo, asgari ücret tespitine yansÔmadÔ. Özel
sektörün ödeme gücünün elveri÷siz
olduôu ileri sürüldü, asgari ücretli
çalÔ÷anlar yine fedakarlÔôa zorlandÔ. Sorumlusu olmadÔklarÔ ve fakat
maôduru olduklarÔ ekonomik ve
sosyal politikalarÔn faturasÔ yine çalÔ÷anlara çÔkarÔldÔ. Aileleriyle birlikte, bir kez daha insana yakÔ÷mayan
olumsuz ya÷ama ko÷ullarÔna terk
edildi.
Belirlenen bu asgari ücret, ülkede uygulanmakta olan ekonomik
ve sosyal politikalarÔn önemli bir
göstergesidir. Siyasal iktidarÔn ve i÷-

verenlerin çalÔ÷anlara yakla÷ÔmÔnÔn
yansÔmasÔdÔr.
Asgari
Ücret
Tespit
Komisyonu’nun i÷veren-hükümet
kesimi temsilcilerinin oy çoôunluôuyla belirlediôi asgari ücrete katÔlmÔyoruz ve i÷çi kesimi olarak muhalif kalÔyoruz.”
Hükümet tarafÔndan açÔklanan
“2013 YÔlÔ ProgramÔ”nda asgari ücret artÔ÷ÔnÔn altÔ÷ar aylÔk dönemler
itibariyle yüzde 3 ve 3 oranÔnda artmasÔ öngörülürken, i÷veren kesimi
müzakerelerde ilk altÔ ay için yüzde
3, ikinci altÔ ay için yüzde 2,3 oranÔnda artÔ÷ teklifinde bulundu.
Aç×l×ç Toplant×s×
ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔnÔn çaôrÔsÔ üzerine 04 AralÔk
2012 günü yapÔlan ilk toplantÔ, ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk
Çelik’in katÔlÔmÔ ve konu÷masÔyla
ba÷ladÔ. ÇalÔ÷ma Genel Müdürü’nün
ba÷kanlÔôÔnda toplanan Asgari Ücret
Tespit Komisyonu’nda i÷çi kesimi,
TÜRK-õö Genel Eôitim Sekreteri Ramazan Aôar, TarÔm-õ÷ Genel Ba÷kanÔ
Bedrettin Kaykaç, Çimse-õ÷ Genel
Ba÷kanÔ Zekeriya NazlÔm, Haber-õ÷
Genel Ba÷kanÔ Veli Solak ile TÜRKõö Ara÷tÔrma Müdür YardÔmcÔsÔ Enis
Baôdadioôlu’dan olu÷an heyetle
temsil edildi.
Komisyon çalÔ÷malarÔ öncesi hazÔrlanan ve Konfederasyonumuzun
görü÷ ve deôerlendirmelerini içeren
“Asgari Ücret 2013” ba÷lÔklÔ “HazÔrlÔk DosyasÔ” i÷çi kesimi üyeleriyle
payla÷ÔldÔ.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
açÔlÔ÷ toplantÔsÔnda, i÷çi kesiminin
görü÷lerini açÔklayan Genel Eôitim
Sekreteri, ÷u hususlara i÷aret etti:
“Asgari ücret, milyonlarca i÷çiyi ve ailesini doôrudan ilgilendirmektedir. Hükümetin çalÔ÷anlara
bakÔ÷ÔnÔ ortaya koyan önemli bir
göstergedir. ÇalÔ÷anlarÔn, i÷sizlik
gerekçesiyle dü÷ük ücretlerle çalÔ÷tÔ-

rÔlmasÔna kar÷Ô korunmasÔdÔr. Ülkemizde “insan onuruna yara÷Ôr ya÷am
düzeyini” belirleyen en az geçim düzeyidir.
Belirlenecek asgari ücretin, i÷çinin ailesiyle birlikte gÔda, konut,
giyim, saôlÔk, ula÷Ôm ve kültür gibi
zorunlu ihtiyaçlarÔnÔ, günün fiyatlarÔ üzerinden asgari düzeyde kar÷ÔlamasÔ gerekmektedir. Asgari ücretin
belirlenmesinde çalÔ÷anlarÔn geçim
ko÷ullarÔnÔn dikkate alÔnmasÔ anayasal bir zorunluluktur.
ÇalÔ÷anlar, özellikle geçtiôimiz
aylarda doôalgaz ve elektriôe yapÔlan
zamlarÔn tetiklediôi fiyat artÔ÷larÔyla
kar÷Ô kar÷ÔyadÔr. Bunun sonucu geçim ko÷ullarÔ daha da bozulmu÷tur.
Aile unsuru dikkate alÔnmadan,
insana yara÷Ôr geçim ko÷ullarÔnÔ saôlamaktan uzak belirlenen asgari ücret -yürürlükte olduôu her ay- eksik
ödenmektedir. Öncelikle asgari ücretin günün geçim ko÷ullarÔna intibakÔ yapÔlmalÔdÔr.
Asgari ücret ülkede uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikalarÔn önemli bir göstergesidir.
Ülkedeki vergi ve sosyal güvenlik
sisteminin yansÔmasÔnÔ asgari ücrette görmek mümkündür. Çoôu mükellefin ödemediôi vergi tutarÔndan
fazlasÔnÔ asgari ücretli devlete vergi
olarak ödemektedir. Asgari ücretlinin nafakasÔndan keserek i÷siz
kalma riskine kar÷Ô ödediôi i÷sizlik
sigortasÔ primi, i÷verenlere te÷vik,
hükümet harcamalarÔna kaynak olarak aktarÔlmaktadÔr.
Asgari ücret belirlemelerinde en
dü÷ük devlet memuru maa÷Ô da dikkate alÔnmalÔdÔr. Burada saôlanan
artÔ÷Ôn asgari ücretin belirlenmesi
çalÔ÷malarÔnda dikkate alÔnmamasÔ
hükümet açÔsÔndan ciddi bir çeli÷ki
ve ayÔrÔmcÔ bir yakla÷Ôm olmaktadÔr.
Öncelikle yapÔlmasÔ gereken, asgari
ücretin bu düzeyin altÔnda kalmayacak tutarda belirlenmesi için gereken adÔmlarÔn atÔlmasÔdÔr.
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Hükümetin ve i÷verenin çalÔ÷ana
yakla÷ÔmÔ 1 Ocak 2013 tarihinden
itibaren yürürlüôe girecek yeni asgari ücret ile ortaya çÔkacaktÔr.”
Komisyonda görev yapan i÷çi ve
i÷veren ile kamu kurumu temsilcileri, açÔlÔ÷ konu÷malarÔndan sonra
asgari ücretin belirlenmesinde izlenecek yöntem konusunu deôerlendirmi÷lerdir.
Komisyonun åkinci Toplant×s×

20

Asgari
Ücret
Tespit
Komisyonu’nun ikinci toplantÔsÔ
13 AralÔk 2012 günü TÜRK-õö genel merkezinde, önceden belirlenen gündem gereôi toplanmÔ÷tÔr.
ToplantÔda, 2012 yÔlÔnda meydana
gelen ekonomik ve sosyal geli÷meler ile 2013 yÔlÔ hedef ve tahminleri
hakkÔnda komisyonda görev yapan
KalkÔnma BakanlÔôÔ, Hazine Müste÷arlÔôÔ ve Türkiye õstatistik Kurumu
temsilcileri bilgi sundu, i÷çi ve i÷veren temsilcileri deôerlendirmelerde
bulundu. ToplantÔda, asgari ücret ile
en dü÷ük kamu görevlisi maa÷Ô arasÔndaki farkÔ kÔyaslayabilmek için
Maliye BakanlÔôÔna yazÔ yazÔlmasÔ
kararla÷tÔrÔldÔ. Dengeli beslenme kalÔbÔ esas alÔnarak hesaplama yapmak
üzere Türkiye õstatistik Kurumuna
görev verildi.
Komisyonun Üçüncü Toplant×s×
Asgari
Ücret
Tespit
Komisyonu’nun üçüncü toplantÔsÔ
20 AralÔk 2012 günü, önceden kararla÷tÔrÔldÔôÔ üzere TõSK genel merkezinde belirlenen gündem gereôi
toplanmÔ÷ ve bir önceki toplantÔda
görü÷ülen ekonomik ve sosyal verilerle ilgili deôerlendirmelere devam
edildi.
Komisyon toplantÔsÔnda Türkiye
õstatistik Kurumu Ba÷kanlÔôÔ temsilcisi, komisyonun verdiôi görev
doôrultusunda, Türkiye genelinde
derlenen perakende fiyatlarÔnÔn kullanÔlarak bir hesaplama yaptÔklarÔnÔ

belirtmi÷ ve açÔklamalarda bulunmu÷tur. Devletin resmi kurumu
TÜõK’in yaptÔôÔ hesaplamaya göre,
KasÔm 2012 itibariyle bir i÷çinin
yapmasÔ gereken aylÔk toplam harcama gereksinimin net 1.025,40
TL’dir.
ToplantÔda ayrÔca, Maliye BakanlÔôÔndan alÔnan memur maa÷larÔ ile
ilgili yazÔ deôerlendirilmi÷tir. Buna
göre, 2012 yÔlÔnÔn ikinci altÔ aylÔk
döneminde gerçekle÷ecek enflasyona baôlÔ olarak verilecek ‘enflasyon
farkÔ’ hariç 2013 yÔlÔ Ocak ayÔnda en
dü÷ük brüt memur maa÷Ô 1.836,72
TL tutarÔna ula÷maktadÔr.
ToplantÔ sonrasÔ, yapÔlan çalÔ÷malarla ilgili i÷çi kesimi adÔna deôerlendirme yapan Genel Eôitim
Sekreteri Ramazan Aôar “asgari ücret belirlenirken öncelikle devletin
resmi kurumu tarafÔndan yapÔlan
tutar temel alÔnmalÔdÔr, asgari ücretin hangi oranda artacaôÔ deôil
belirlenecek tutarÔn i÷çi ve ailesinin
geçimini saôlayacak, insan onuruna
yara÷Ôr ÷artlarÔ saôlayacak tutarda olmasÔ önem ta÷ÔmaktadÔr” görü÷ünü
savunmu÷, en dü÷ük memur maa÷Ô
ile en dü÷ük i÷çi ücreti arasÔnda olu÷an farkÔ gidermek için gereken adÔmÔn atÔlmasÔnÔ talep etmi÷tir.
TÜRK-åæ’in Açl×k ve Yoksulluk
S×n×r× Çal×çmas×
Konfederasyonumuzun AralÔk
1987’den bu yana her ay düzenli
olarak yaptÔôÔ ‘açlÔk ve yoksulluk
sÔnÔrÔ’ çalÔ÷masÔnÔn AralÔk 2012 ayÔ
sonucu, asgari ücret toplantÔsÔnÔn
yapÔlacaôÔ hafta ba÷Ônda açÔklanmÔ÷,
Komisyonun dikkate almasÔ gereken
geçim ÷artlarÔnÔn TÜõK’in hesaplamasÔ ile benzeri sonuçlar gerçek
durumu yansÔtmasÔ gereôi vurgulanmÔ÷tÔr.
Yeni Asgari Ücret Belirlendi
ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ’nda yapÔlan Asgari Ücret

Tespit Komisyonu’nun 27 AralÔk
2011 günlü toplantÔsÔnda sosyal taraflarÔn müzakeresi devam etmi÷tir.
YapÔlan görü÷meler sonrasÔ, ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ SayÔn
Faruk Çelik, yeni asgari ücreti açÔklamÔ÷ ve kararÔn i÷veren kesiminin
katÔlÔmÔyla alÔndÔôÔnÔ, i÷çi kesiminin
çoôunluk görü÷üne katÔlmadÔôÔnÔ
ifade etmi÷tir.
Komisyonun kararÔna göre; 4857
sayÔlÔ õ÷ Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereôince, i÷ sözle÷mesi ile çalÔ÷an ve bu kanunun kapsamÔnda olan
veya olmayan her türlü i÷çinin asgari ücreti, 16 ya÷ÔnÔ doldurmu÷ i÷çiler
için yÔlÔn ilk yarÔsÔnda brüt 978,60
lira, ikinci yarÔsÔnda 1.021,50 liradÔr.
õ÷verene maliyeti ise (SGK i÷veren
primi payÔndaki yüzde 5’lik indirim
de dikkate alÔnarak) 2013 yÔlÔnÔn
ilk altÔ aylÔk döneminde 1.140,07
lira, ikinci altÔ aylÔk döneminde ise
1.190,05 lira olmaktadÔr.
AlÔnan kararla, 16 ya÷ÔnÔ doldurmamÔ÷ i÷çilerin brüt asgari ücreti ise
yÔlÔn ilk yarÔsÔnda 839,10 lira, ikinci
yarÔsÔnda ise 877,50 lira olmaktadÔr.
Asgari ücretten sosyal güvenlik
i÷çi primi, gelir vergisi, i÷sizlik sigortasÔ gibi ödemeler için yÔlÔn ilk
yarÔsÔnda yüzde 21,0 ve ikinci yarÔsÔnda yüzde 21,3 oranÔnda kesinti yapÔlmaktadÔr. Asgari ücretli bir
çalÔ÷an 2013 yÔlÔnda toplam 740,46
lira vergi ödemek durumundadÔr.
SGK primi ve i÷sizlik sigortasÔ için
ödeyeceôi tutar ise yÔllÔk 1.800,12
liradÔr.
YapÔlan bu kesintilerden sonra
16 ya÷Ôndan büyük i÷çilerin asgari ücretten geçen tutar yÔlÔn ilk altÔ
ayÔnda 773,01 lira ve yÔlÔn ikinci altÔ
ayÔnda 803,68 lira olmaktadÔr.
Asgari
Ücret
Tespit
Komisyonu’nun kararÔ 290 AralÔk 2012 gün ve 28512 sayÔlÔ Resmi Gazete’de yayÔmlanarak 1 Ocak
2013 gününden itibaren yürürlüôe
girmi÷tir.

ASGARå ÜCRET
Ocak
2012

Temmuz
2012

Ocak
2013

Temmuz
2013

Brüt AylÔk Asgari Ücret (TL/Ay)

886,50

940,50

978,60

1.021,50

SGK Primi

124,11

131,67

137,00

143,01

46,54

53,43

51,38

56,85

Damga Vergisi

5,85

6,21

7,43

7,75

õssizlik sigortasÔ

8,87

9,41

9,79

10,22

Kesintiler ToplamÔ

185,37

200,71

205,59

217,82

Kesinti OranÔ

20,9%

21,3%

21,0%

21,3%

Net AylÔk Asgari Ücret (TL/Ay)

701,13

739,79

773,01

803,68

Gelir Vergisi

õ÷verene Maliyeti
SGK i÷veren primi
õ÷sizlik sigortasÔ i÷veren primi
Toplam õ÷gücü Maliyeti

128,54

136,37

141,90

148,12

17,73

18,81

19,57

20,43

1.032,77

1.095,68

1.140,07

1.190,05

TÜRK-åæ’ån Asgari Ücret Karç× Oy
Gerekçesi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
çalÔ÷malarÔnda, õ÷veren ve Hükümet
temsilcileri tarafÔndan belirlenen
asgari ücrete õ÷çi kesimi muhalefet
÷erhi koymu÷tur. TÜRK-õö’in muhalefet ÷erhi gerekçesi ÷u ÷ekilde
olmu÷tur:

geçim ÷artlarÔ ile ülkenin ekonomik
durumu da göz önünde bulundurulur’ denilmektedir.
Asgari ücretin belirlenmesi çalÔ÷malarÔnda göz önünde tutulmasÔ
gereken öncelikli husus, çalÔ÷anlarÔn kar÷Ô kar÷Ôya bulunduklarÔ geçim
ko÷ullarÔdÔr. ÇalÔ÷anlara insan onurunun gerektirdiôi ya÷ama düzeyini
saôlayamaya yetecek asgari ücretin
belirlenmesi, bu i÷le görevlendirilen
Komisyonun gözetmesi gereken temel ilke ve anayasal zorunluluktur.
Ancak asgari ücret belirlenirken
“çalÔ÷anlarÔn” deôil ‘i÷verenlerin’
durumu dikkate alÔnmÔ÷ ve talepleri
belirleyici olmu÷tur.

“Asgari ücret, i÷çi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal ko÷ullarÔna
göre insanca ya÷amasÔnÔ mümkün
kÔlacak, insanlÔk onuruyla baôda÷acak, bilimsel, objektif yöntemler ve
güvenilir verilerle tespit edilen taban ücretidir. PazarlÔk ücreti deôildir. Asgari ücretin belirlenmesinde,
diôer ücret çe÷itlerinin aksine i÷çinin emeôi deôil insan olma kimliôi
ön plandadÔr. Ücretin temel insan
haklarÔnÔn güvencesi altÔnda bir
sosyal hak niteliôini ta÷ÔmasÔ, asgari
ücretin kaynaôÔnÔ ve temelini olu÷turmaktadÔr. õ÷çiye, ailesiyle birlikte
insanca ya÷amasÔ için yeterli bir ücretin garanti edilmesidir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçim ko÷ullarÔnÔ hesaplamasÔ
için Türkiye õstatistik Kurumu’na
(TÜõK) görev vermi÷tir. Devletin
resmi kurumunun KasÔm 2012 tarihi itibariyle tek i÷çi için hesapladÔôÔ
tutar net 1.025,40 liradÔr. YapÔlan bu
hesaplamada ‘çalÔ÷anÔn ailesi’ dikkate alÔnmamÔ÷tÔr.

AnayasanÔn 55 inci maddesinde
‘asgari ücretin tespitinde çalÔ÷anlarÔn

õ÷çi kesimi, öncelikle TÜõK tarafÔndan belirlenen net tutarÔn te-

mel alÔnmasÔnÔ, sonradan öngörülen
2013 yÔlÔ enflasyon hedefi ile refah
payÔ ilavesi gerektiôini, sonuç itibariyle, bu yöntemle belirlenecek asgari ücretin önemli adÔm ve ba÷langÔç
olacaôÔnÔ Komisyonda ifade ve talep
etmi÷tir. Ancak devletin resmi kurumu TÜõK tarafÔndan belirlenen
tutar bile Komisyonda görev yapan
i÷veren-devlet kesimi temsilcileri tarafÔndan pazarlÔk konusu yapÔlmÔ÷
ve asgari ücret daha dü÷ük belirlenerek, oy çokluôuyla kabul ve ilan
edilmi÷tir.
Komisyonun
i÷veren-devlet
temsilcilerinin oy çokluôuyla belirlediôi günlük 25,80 lira asgari
ücret tutarÔyla, çalÔ÷anlarÔn aileleri
ile birlikte gÔda, konut (kira, elektrik, su, yakÔt), giyim, saôlÔk, ula÷Ôm
ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarÔnÔ
günün fiyatlarÔ üzerinden, minimum düzeyde bile olsa, kar÷ÔlamasÔ mümkün deôildir. Günlük asgari
ücrete yapÔlan yakla÷Ôk 1 liralÔk artÔ÷
sonucu çalÔ÷anlar, aileleri ile birlikte -bir kez daha- yoksulluôa, insana
yakÔ÷mayan olumsuz ya÷ama ko÷ullarÔna terk edilmi÷tir. Asgari ücretli
çalÔ÷anlar, i÷veren-devlet temsilcileri
tarafÔndan sorumlusu olmadÔklarÔ ve
fakat maôduru olduklarÔ ekonomik
ve sosyal politikalarÔn bedelini yüklenmek durumunda bÔrakÔlmÔ÷lardÔr.
Türkiye’nin, rekabet ÷artlarÔnÔ
dü÷ük ücret politikasÔyla saôlamak
doôrultusunda bir anlayÔ÷Ô egemen
kÔlarak ekonomik ve sosyal kalkÔnmasÔnÔ saôlamasÔ yönündeki anlayÔ÷
Komisyon çalÔ÷malarÔna -yine- egemen olmu÷tur.
õ÷veren-devlet temsilcilerinin oy
çokluôuyla belirlenen asgari ücret,
G20 ülkeleri arasÔnda yer alan ve
DünyanÔn 16’ÔncÔ ekonomisi olmakla iftihar edilen ülkeye yakÔ÷mamaktadÔr. Komisyon çalÔ÷malarÔnda dile
getirilen ülkenin ekonomik durumuyla ilgili olumlu geli÷meler i÷çilerin günlük ya÷antÔsÔna ve gelirine
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yansÔmamÔ÷tÔr. Bu yakla÷Ôm gelir
e÷itsizliôini ve adaletsizliôi daha da
büyütmektedir.
Asgari ücret ile en dü÷ük kamu
çalÔ÷anÔ maa÷Ô arasÔnda yapÔlacak kÔyaslama, bu alanda yÔllardÔr sürdürülen haksÔz ve yanlÔ÷ uygulamalarÔ,
çalÔ÷anlar arasÔnda yapÔlan ayrÔmcÔlÔôÔ ortaya koymaktadÔr. Komisyona Maliye BakanlÔôÔ’ndan gelen
bilgi, verilmesi muhtemel enflasyon
zammÔ hariç, 2013 yÔlÔ Ocak ayÔnda en dü÷ük brüt memur maa÷ÔnÔn
1.836,72 TL olduôunu göstermi÷tir.
Komisyonun i÷veren-devlet kesimi
temsilcilerince belirlenen asgari ücret, bu fiili durumu da dikkate almamÔ÷, çalÔ÷anlar arasÔnda ayÔrÔm yapÔlmÔ÷tÔr. Komisyon, toplumda adalet
duygusunun zedelenmesine zemin
olu÷turmu÷tur.
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Komisyon tarafÔndan alÔnan karar sonucu 2013 yÔlÔnÔn ilk altÔ aylÔk döneminde asgari ücretli olarak
çalÔ÷an bekar her i÷çi asgari geçim
indirimi sonrasÔ her ay devlete 51,38
lira gelir vergisi ödeyecektir. Asgari ücretli çalÔ÷anÔn üzerindeki vergi
yükünün azaltÔlmasÔ doôrultusunda
düzenleme yapmasÔ gereken siyasal
iktidar “istihdamÔ artÔrmak ve i÷sizliôi önlemek” gerekçesiyle, sigortalÔ
çalÔ÷tÔran özel sektör i÷verenlerinin
malullük, ya÷lÔlÔk ve ölüm sigortalarÔ primlerinden, i÷veren hissesinin
be÷ puanlÔk kÔsmÔna isabet eden tutarÔnÔn Hazinece kar÷ÔlanmasÔ yönünde te÷vik uygulanmasÔnÔ 5763
sayÔlÔ yasayla düzenlemi÷tir. Böylece
i÷verenin yüzde 19,5 olan SGK i÷veren primi oranÔ yüzde 14,5’e indirilmi÷tir. Bu düzenlemeyle i÷veren her
asgari ücretli için 48,91 lira daha az
prim ödeyecektir.
Diôer bir ifadeyle; asgari ücretli i÷çinin nafakasÔndan kesilerek
ödenen 51,38 lira vergi, devlet tarafÔndan asgari ücretli i÷çi çalÔ÷tÔran i÷verene 48,91 lira olarak geri
dönmektedir. Devlet sosyal koruma
görevini iktisaden zayÔf olan i÷çiden
yana kullanmamÔ÷tÔr.

Belirlenen bu asgari ücret, ülkede uygulanmakta olan ekonomik
ve sosyal politikalarÔn önemli bir
göstergesidir. Siyasal iktidarÔn ve i÷verenlerin çalÔ÷anlara yakla÷ÔmÔnÔn
yansÔmasÔdÔr.
Asgari ücretin tanÔmÔnda, ‘...zorunlu ihtiyaçlarÔnÔ günün fiyatlarÔ
üzerinden asgari düzeyde kar÷Ôlamaya yetecek’ ifadesi yer almaktadÔr.
Devletin resmi kurumu tarafÔndan bilimsel, objektif yöntemler ve
güvenilir verilerle belirlenen ve de
pazarlÔk ücreti olmayan bu tutar,
Komisyonda temsil edilen i÷verendevlet kesimi temsilcileri tarafÔndan
pazarlÔk konusu olmu÷ ve asgari
ücret, daha ba÷langÔçta, olmasÔ gerekenden 251,43 lira daha dü÷ük
belirlenmi÷tir. Böylece asgari ücret,
belirlendiôi andan itibaren yetersiz,
çeli÷kili ve tutarsÔz olmu÷tur. Aile
unsuru dikkate alÔnmadan, insana
yara÷Ôr geçim ko÷ullarÔnÔ saôlamaktan uzak olarak belirlenen asgari ücret yürürlükte olduôu her ay eksik
ödenmektedir.
Türkiye, demokrasinin, i÷çi hak
ve özgürlüklerinin, sosyal koruma
uygulamalarÔnÔn olmadÔôÔ, tartÔ÷ma
konusu edildiôi ülkelerde uygulanan ücret politikalarÔnÔ, asgari ücret
düzeyini emsal alan yakla÷ÔmlarÔ benimseyen bir ülke durumuna getirilmi÷tir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
çalÔ÷malarÔnda yer alan i÷çi kesimi
temsilcileri olarak, yapÔlacak çalÔ÷malarda ÷u unsurlarÔn temel alÔnmasÔ savunulmu÷tur:
O

O

Anayasa’da yer alan “geçim
÷artlarÔ” yakla÷ÔmÔnÔn dikkate
alÔnmasÔ;
õ÷çinin ailesi ile birlikte günün
ekonomik ve sosyal ko÷ullarÔna göre insanca ya÷amasÔnÔ
mümkün kÔlacak, insanlÔk
onuruyla baôda÷acak bir tutarÔn esas olmasÔ;

O

O

O

O

O

O

O

õ÷çinin ve ailesinin harcama
kalÔbÔnÔn esas alÔnmasÔ ve hesaplamalarda Türkiye õstatistik Kurumu verilerinin kullanÔlmasÔ;
Bilimsel verilerle hesaplanan
net tutarÔn i÷çinin eline geçmesinin saôlanmasÔ;
Sanayi/tarÔm veya bölge, ya÷,
cinsiyet ayÔrÔmÔ yapÔlmadan
asgari ücretin ulusal düzeyde
tek tutar olmasÔ;
õ÷çilerin arasÔnda nitelik, kÔdem, i÷in mahiyeti gibi ekonomik amaçlÔ deôerlendirmelerin tümünden baôÔmsÔz
olarak ele alÔnmasÔ, ekonomik
ölçülerin ötesinde sosyal ve
“insan onuruna yara÷Ôr” bir
ücret olarak kabul edilmesi;
õ÷çinin satÔn alma gücünün
ileriye dönük olarak korunabilmesi için gerekli bir
iyile÷tirmenin ayrÔca TÜõK
tarafÔndan bilimsel olarak belirlenecek tutara ilave edilmesi;
Belirleme yapÔlÔrken en dü÷ük
devlet memuru maa÷ÔnÔn dikkate alÔnmasÔ;
Gelir daôÔlÔmÔnda adaleti saôlamaya yönelik olarak ayrÔca
refahtan pay içermesi;

TÜRK-õö’in asgari ücret belirleme çalÔ÷malarÔnda savunduôu bu
görü÷leri Komisyon çalÔ÷malarÔnda
yeterince dikkate alÔnmamÔ÷tÔr. Bu
ilkeler temel alÔnmadan belirlenen
asgari ücret düzeyinin yeterli ve “insan onuruna yara÷Ôr bir ya÷am düzeyi” saôlamadÔôÔ açÔktÔr.
Asgari
Ücret
Tespit
Komisyonu’nun i÷veren-devlet kesimi temsilcilerinin oy çoôunluôuyla
belirlenen asgari ücrete, gerek miktar ve gerek belirleme yöntemi açÔsÔndan yukarÔda sÔraladÔôÔmÔz gerekçelerle katÔlmÔyoruz ve i÷çi kesimi
olarak muhalif kalÔyoruz.”

Kamu Toplu ĄĆ SözleĆme
GörüĆmeleri BaĆladć
Belediye iĆçileri hariç, 19 Sendikamćzćn örgütlü olduău iĆyeri ve
iĆletmelerde 101 toplu iĆ sözleĆmesi yenilenecek. SözleĆmeler
kapsamćnda 200 bin ĄĆçi bulunuyor

T

ÜRK-õö Yönetim Kurulu’nun
çaôrÔsÔ üzerine, 2013 yÔlÔnda
yenilenecek kamu toplu i÷
sözle÷melerinin yürütümünü ve izlenecek stratejileri belirlemek üzere,
kamuda toplu i÷ sözle÷meleri olan
19 sendika genel ba÷kanÔnÔn katÔlÔmÔyla toplantÔlar yapÔldÔ. ToplantÔlarda, önceki dönemlerde olduôu
gibi, kamu toplu i÷ sözle÷melerinin
ortakla÷a yürütülmesi ve prosedürlerin hÔzlandÔrÔlmasÔ yönünde birlikteliôin saôlanmasÔ benimsendi.

21 öubat 2013 tarihinde yapÔlan
ilk toplantÔda söz alan sendika ba÷kanlarÔ, 2013 yÔlÔ kamu toplu i÷ sözle÷melerinin birlikte yürütülmesinin
önemine dikkat çekti, geçmi÷ dönemlerde olduôu gibi Koordinasyon
Kurulu’nun olu÷turulmasÔ önerildi
ve Hükümetle yapÔlacak görü÷melerin belirlenecek olan çekirdek bir
heyetle yürütülmesi konusunda görü÷ birliôine varÔldÔ.

19 sendikamÔzÔn Koordinasyon
Kurulunda yer almasÔ, belli aralÔklarla toplantÔlarÔn yapÔlmasÔ ve gündemdeki geli÷melere göre toplu i÷
sözle÷meleri ile ilgili stratejilerinin
birlikte belirlenmesi benimsendi.
2013 yÔlÔnda yapÔlacak toplu i÷ sözle÷me görü÷melerinde ortak taleplerimizin olu÷turulmasÔ için ilgili sendikalarÔmÔz görü÷ ve önerilerini en
kÔsa sürede bildirmeleri istendi.
Gelen bilgiler, görü÷
ve öneriler, 13 MayÔs
2013 tarihinde 19 sendika genel ba÷kanÔnÔn
katÔlÔmÔyla yapÔlan ikinci
toplantÔda deôerlendirildi. SendikalarÔmÔzca bildirilen talepler gruplandÔrÔlarak ortak önerilere
dönü÷türüldü.
13 MayÔs 2013 tarihinde TÜRK-õö Yönetim
Kurulu ve 19 sendika

genel ba÷kanÔnÔn katÔlÔmÔyla yapÔlan toplantÔda, sendikalarÔn talepleri
üzerinde deôerlendirmeler yapÔldÔ
ve toplu i÷ sözle÷meleri yürütmekle
görevli çekirdek komisyon olu÷turuldu. Komisyon üyeleri; TÜRK-õö
Yönetim Kurulu, TarÔm-õ÷, Türkiye
Maden-õ÷, Genel Maden-õ÷, Petrolõ÷, T. Koop-õ÷, Denizciler, SaôlÔk-õ÷,
T. Harb-õ÷ sendikasÔ genel ba÷kanlarÔndan olu÷tu.
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Tes-ĄĆ ve T. Maden-ĄĆ Sendikalarćndan
Kütahya’da Ortak Miting
Kütahya tarihinin en büyük ve en kitlesel mitinglerinden birine sahne
oldu. Binlerce emekçi Kütahya’da “Linyit ve santral özelleĆtirilemez”
mitinginde buluĆtu.

Kumlu:

T

“Hükümete sesleniyorum. Bu zamlarć geri alćn.
Bu zamlarć geri alćn çünkü bizler, sorumlusu
olmadćăćmćz yanlćĆ politikalarćn bedelini ödemek
istemiyoruz. Ve unutmayćn ki, soframćzdan
eksilen her bir dilim ekmeăin vebali sizin
omuzlarćnćzdadćr.”

es-õ÷ SendikasÔ ve Türkiye
Maden-i÷ SendikasÔ’nÔn birlikte “Linyit ve santral özelle÷tirilemez” mitingi, 7 Ekim 2012 günü
Kütahya’da Vazo MeydanÔ’nda yapÔldÔ. Mitinge 15 bini a÷kÔn ki÷i katÔldÔ.

Mitingde TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu ve Türkiye
Maden-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ
Nurettin Akçul birer konu÷ma yaptÔ.
T. Maden-õ÷ ve Tes-õ÷’in yönetim kurulu üyelerinin yanÔ sÔra, Genel Ma-

den õ÷çileri SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ
Eyüp Alaba÷ ve yönetim kurulu üyeleri, BasÔn-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Yakup Akkaya, Kütahya’daki
sendikalarÔn ÷ube yöneticileri, kitle
örgütlerinin, esnaf ve ticaret odalarÔnÔn, meslek odalarÔnÔn yöneticileri,
ta÷eron i÷çiler, esnaflar, çiftçiler, öôrenciler, çe÷itli siyasi partilerin te÷kilatlarÔ ve i÷çilerin e÷ ve çocuklarÔ,
Muôla milletvekilleri Tolga Çandar
ve Nurettin Demir de katÔldÔ.

Mitingte bir konu÷ma yapan
TÜRK-õö ve Tes-õ÷ Genel Ba÷kanÔ
Mustafa Kumlu, ÷unlarÔ söyledi:
“Bizim, i÷yerlerinde barÔ÷a ihtiyacÔmÔz var, sokaklarda, caddelerde, kentlerde, bölgelerde, kÔsacasÔ
ülkemizin her bir kö÷esinde barÔ÷a
ihtiyacÔmÔz var. Ama maalesef ülkemiz bugün sanki bir ate÷ çemberinin içinden geçmektedir. Bir tarafta
Suriye’de devam eden bir iç sava÷
vardÔr. Korkulan olmu÷, öam ate÷i

sÔnÔrlarÔnÔ a÷mÔ÷, Urfa’nÔn Akçakale
ilçesini vurmu÷tur. Emekçilerin çÔkarÔ sava÷ta deôil barÔ÷tadÔr. Bizlerin
misyonu, her türlü sava÷a sonuna
kadar kar÷Ô çÔkmak, barÔ÷ neferliôi
yapmaktÔr. Dileôimiz, ya÷anan gerginliôin saôduyu ile deôerlendirilmesi ve Atatürk’ün, ‘Yurtta Sulh,
Cihanda Sulh’ yakla÷ÔmÔnÔn hakim
kÔlÔnmasÔdÔr.
Diôer yandan ülkemiz ÷ehit haberleriyle kan aôlamaktadÔr. Bunun
nedeni gün geçtikçe azgÔnla÷an terördür. Terör bir insanlÔk suçudur.
Terör örgütünün yaptÔôÔ saldÔrÔlarÔ
burada, sizlerin huzurunda bir kez
daha lanetliyorum. Bizim ÷er oraklarÔnÔn ve onlara destek veren güçlerin
milletimizin ve devletimizin güçlü
iradesi kar÷ÔsÔnda yok olup gideceklerine olan inancÔmÔz tamdÔr. Türk
halkÔ bugüne kadar ya÷anan tüm
felaketler kar÷ÔsÔnda sÔmsÔkÔ kenetlenmeyi bilmi÷tir. Beklentimiz aynÔ
duyarlÔlÔôÔ siyasi parti liderlerinin
de göstermesi ve sorunlar kar÷ÔsÔnda
ortak çözüm üretilebilmesidir.
Kütahya, kamu kurulu÷larÔnÔn
özelle÷tirilmesiyle gün geçtikçe
güçten kuvvetten dü÷en bir ilimiz
haline geldi. õ÷sizlik arttÔ, i÷çiler güvencesiz çalÔ÷ma biçimlerine, ta÷eronluôa mahkum edildi. Tüm bunlar yetmedi, Jandarma Taburu’da
Kütahya’dan götürüldü, esnaf, köylü peri÷an oldu. öimdi sÔra geldi,
madenlere ve termik santrallere,
Maden-õ÷ Ba÷kanÔ da söyledi, Seyitömer zarar etmiyor, kar ediyor. Seyitömer de tÔpkÔ diôer bazÔ kurulu÷lar
gibi altÔn yumurtlayan tavuk. Peki
niçin kesiyorlar bu altÔn yumurtlayan tavuôu? Niçin Kütahya’yÔ i÷sizliôe, yoksulluôa mahkum ediyorlar?
Ülkemiz zarar görüyormu÷ kimin
umurunda! Kütahya zarar görüyormu÷ kimin umurunda! Amaç birilerine rant saôlamak rant.
Biz özelle÷tirmelerin ba÷ladÔôÔ ilk
günden bu yana genel olarak özelle÷tirmelere, özel olarak da ener-

jide özelle÷tirmelere kar÷Ô çÔktÔk.
Ülkemizin içinde bulunduôu coôrafyadaki önemli konumuna dikkat
çektik. Enerji daôÔtÔm ve üretiminin
kamusal bir hizmet olarak kalmasÔnÔn önemine i÷aret ettik. Enerjide
dÔ÷a baôÔmlÔlÔôa itiraz ettik, yerli ve
yenilenebilir kaynaklarÔn ülkemizin
geleceôi açÔsÔndan anlamÔnÔ bÔkmadan, usanmadan anlattÔk. Eylemler
yaptÔk, mitingler yaptÔk, raporlar
hazÔrlayÔp cumhurba÷kanlÔôÔ makamÔ da dahil, ilgili, yetkili tüm kurumlarÔn dikkatini çektik. OlmadÔ,
gazete ilanlarÔyla derdimizi anlatmaya çalÔ÷tÔk. Enerjide özelle÷tirme giri÷imlerine kar÷Ô yüzlerce dava açtÔk,
bu davalarÔn çoôunu kazandÔk. õ÷te
biz tüm bunlarla enerjide özelle÷tirmeleri yakla÷Ôk 20 yÔl kadar geciktirebildik. Ne zamana kadar? 2006 yÔlÔna kadar. 2006 sonundan itibaren
daôÔtÔm özelle÷tirmeleri kapÔmÔzdan
girmeye ba÷ladÔ.
Gelinen noktada enerjide özelle÷tirmelerin ülkemize verdiôi zarar,
artÔk maalesef ya÷anarak ve büyük
bedeller ödenerek görülecektir. Ama
üzerine basa basa duracaôÔmÔz bir
husus vardÔr ki o da özelle÷tirmelerin i÷çiler açÔsÔndan ortaya çÔkardÔôÔ olumsuz sonuçlardÔr. Ba÷ka yere
gitmeye gerek yok. õlinizde yapÔlan
elektrik daôÔtÔm özelle÷tirmeleri
sonrasÔnda ne oldu biliyorsunuz.
Kütahya, Eski÷ehir, Bilecik, Afyon,
U÷ak illerinde bir tane üyemiz kalmadÔ. Bunun adÔ ne? Ne diyeceôiz
bu yapÔlana? Devletin görevi bu ülkede ya÷ayan herkesi koruyup kollamak deôil mi? KaôÔt üzerinde öyle.
Ama yapÔlana bakÔldÔôÔnda i÷çiyi
yok sayÔyorlar. Tesisi satÔyorlar, i÷çi
Allah’a emanet.
Ama bugün buradan ilan ediyorum ki, Termik santral i÷çisi ba÷ka
i÷çilere benzemez. Linyit i÷çisi, bor
i÷çisi ba÷ka i÷çilere benzemez. Kütahya ba÷ka ÷ehre benzemez. Seyitömer i÷çisi maôdur edilirse vay bunu
yapanlarÔn haline. Ben buradan ilgili, yetkili, hevesli herkese sesleni-

yorum… SakÔn ha diyorum… SakÔn
ha! SakÔn ha bizi test etmeye kalkÔ÷mayÔn. Ve bilinsin ki, Kütahya’dan
yükselen bu ses, yarÔn Hamitabad’ta,
Soma’da, Yataôan’da ve termik santrallerimizin olduôu her yerde yükselecektir.
BakÔn daha dün elektriôe, doôalgaza zam yapÔlmÔ÷tÔr. Bu zamlarÔn
nedeni, yapÔlan daôÔtÔm özelle÷tirmeleridir. Bu zamlarÔn nedeni, devletin termik santrallere yÔllardÔr tek
kuru÷ yatÔrÔm yapmamasÔ, özelle÷tireceôiz diye gözden çÔkarmasÔdÔr.
Bu zamlarÔn nedeni elektrik üretim
kaynaklarÔnÔ tüketerek ülkemizi ithal doôalgaza mahkum kÔlan politikalardÔr. YÔllardÔr yapmayÔn dedik,
etmeyin dedik. Dinlemediler… Sonuç? Enerjide dÔ÷a baôÔmlÔ bir Türkiye, yani tehdit altÔnda bir Türkiye
ve zam zam zam... YapÔlan zamlar,
açÔklanan enflasyonun iki katÔdÔr.
Benzin, elektrik, doôalgaza yapÔlan
zamlar yeni zamlarÔn tetikleyicisi
olmu÷tur, olmaya devam edecektir.
Emekçileri sefalet içinde bÔrakan
bir ekonomi anlayÔ÷ÔnÔn refah getirmediôi son zamlarla bir kez daha
görülmü÷tür. Buradan Hükümete
sesleniyorum. Bu zamlarÔ geri alÔn.
Bu zamlarÔ geri alÔn çünkü bizler,
sorumlusu olmadÔôÔmÔz yanlÔ÷ politikalarÔn bedelini ödemek istemiyoruz. Ve unutmayÔn ki, soframÔzdan
eksilen her bir dilim ekmeôin vebali
sizin omuzlarÔnÔzdadÔr.
Bir de ‘ekonomik istikrar var’
diyorlar… Büyüyoruz diyorlar…
Bir elimiz yaôda, bir elimiz balda
diyorlar… Geç bunlarÔ… Hükümete sesleniyorum, çoktan anladÔk ki,
yaô, bal size, zamlar bize… Büyümeniz size, yoksulluk, i÷sizlik bize…
Çoktan anladÔk ki, özelle÷tirmelerin yararÔ, aôzÔnÔ bir karÔ÷ açmÔ÷ kar
tutkunlarÔna; i÷sizliôi, ta÷eronluôu,
sendikasÔzlÔôÔ, 4-C’liliôi bize… Yok
öyle yaôma… Bir kez daha tekrarlÔyorum… Termik santral i÷çisi,
linyit i÷çisi, bor i÷çisi ba÷ka i÷çilere
benzemez… Benzer misiniz? Elbette
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benzemezsiniz. Öyleyse “Özelle÷tirmeye HayÔr” diyeceôiz. Özelle÷tirilme kararÔnÔn geri alÔnmasÔ, özelle÷tirmelerin durdurulmasÔ için her
türlü mücadeleyi vereceôiz. Verecek
miyiz? Vereceôiz evelallah!
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Bugün 7 Ekim. õnsan onuruna
yakÔ÷Ôr i÷ günü. TÜRK-õö bugün
Ankara’da bu konuda bir toplantÔ düzenliyor. Mitingimizin böyle
bir günde gerçekle÷mesi, 7 Ekim’in
önemini vurgulamamÔz açÔsÔndan da
ayrÔ bir önem ta÷Ôyor. õnsan onuruna
yakÔ÷an i÷ günü aslÔnda toplumsal
hayatÔn merkezinde yer alan insan
emeôinin önemini gösteren bir kavrama i÷aret ediyor. Emek, insanÔn
kendisini ifade ettiôi en temel unsurlarÔndan birisidir. TÔpkÔ dilimiz
gibi dü÷üncelerimiz gibi. Emek, insanlarÔn, dünyayÔ deôi÷tirmede, hayatÔ biçimlendirmede kullandÔôÔ en
deôerli varlÔôÔdÔr. ILO, insan onuruna yakÔ÷Ôr i÷ gününü belirleyerek
insanÔn emeôini nasÔl gerçekle÷tireceôini tanÔmlamÔ÷ bulunmaktadÔr.
Emek, ba÷kalarÔnÔn istismar edeceôi, insan haysiyetinin istismarÔyla
kullanÔlabilecek bir meta deôildir.
Buradan Hükümete, i÷verenlere sesleniyorum. Emeôin onurunu koruyarak, insanÔn onurunu, Türkiye’nin
onurunu koruyun. Buradan Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne sesleniyorum. Meclis, insan onuruna yakÔ÷an
i÷i koruyacak en temel müessesedir.
Meclis, emek üzerinde yaptÔôÔ tüm
tasarruflarda emeôin en yüce deôer
olduôunun kabulüyle hareket etmelidir. Çünkü, emek en yüce deôerdir.
Bugün ülkemizin emekçileri,
vatan savunmasÔnda, sÔnÔr karakollarÔnda ÷ehit olmak dahil üzerine
dü÷en her görevi severek, isteyerek,
fedakarlÔkla yapmaktadÔr ve bu durum onlarÔn, Türkiye’nin ürettiôi
her deôerlerden adil bir pay almasÔnÔ
da gerekli kÔlmaktadÔr.
Ama ne yapÔlÔyor? BurasÔ öyle
bir ülke ki, yakla÷Ôk 300 bin i÷çimizi ilgilendiren toplu i÷ sözle÷meleri,

i÷kolu istatistikleri yayÔnlanmadÔôÔ
için 9 aydÔr imzalanamÔyor. Üzerinde asgari mutabakat saôlanan tasarÔnÔn yasala÷masÔ yÔlan hikayesine
döndürülüyor… ÇalÔ÷ma hayatÔnÔ
düzenleyen yasalarÔn demokratikle÷tirilmesi için yapÔlan müzakerelerde TÜRK-õö canla ba÷la çalÔ÷mÔ÷tÔr. Türkiye için en doôrusunun
bulunmasÔ için elinden gelen çabayÔ
göstermi÷tir. Yasa Meclis Genel Kurulu gündemindedir. Müzakerelerimiz devam etmektedir, son dakikaya
kadar ideali olu÷turma çabalarÔmÔz
sürecektir.
Biz dü÷manlÔk bilmeyiz, biz kin
nedir, haset nedir bilmeyiz. Ülkemiz
için alÔn teri döker, ekmek paramÔz
için çalÔ÷ÔrÔz. õsteriz ki, bacamÔz tütsün, soframÔzda a÷ olsun, ekmek
olsun. ÇocuklarÔmÔz saôlÔklÔ ve gelecek kaygÔsÔ duymadan büyüsün.
Bizim gücümüzün temelinde para
yok, kar yok, tahakküm yok. Bizim
gücümüzün temelinde inanç var,
masumiyet var, savunduklarÔmÔzÔn
haklÔlÔôÔ var. Ama emeôin en yüce
deôer olduôunu unutanlar, ara sÔra
bizim de ne olduôumuzu unutuyor.
õ÷te o zaman ne oluyor? Böyle meydanlara çÔkÔp, i÷te böyle hep birlikte
ayaôa kalkÔp, ne olduôumuzu hatÔrlatÔyoruz. Diyelim olmadÔ, daha
ne yapÔyoruz? Seçim zamanÔ sandÔk
önümüze konduôunda, kÔrmÔzÔ kartÔ
gösteriyoruz. õ÷çilerin, emeôi ile geçinenlerin açlÔôÔ, yoksulluôu Hükümetin vebalidir. Hak arayan emekçilerin seslerine kulak tÔkamak,
Hükümetin vebalidir. Ey Hükümet;
sana sesleniyorum! Bu meydana, buraya kulak ver. Bu sesi duy. Taleplerimiz, itirazlarÔmÔz ve isyanlarÔmÔzÔn
tümü bu memleketin onuru, huzuru
ve barÔ÷Ô içindir. Emekçilerin geleceôe güvenle bakabilmesi, saôlÔklÔ,
eôitimli, vasÔflÔ ve mutlu çocuklar
yeti÷tirebilmesi içindir.”
Mitingde Türkiye Maden-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Nurettin Akçul
da bir konu÷ma yaptÔ. Akçul ÷unlarÔ
söyledi:

“Kütahya’mÔza, memleketimize sahip çÔkmak için de buradayÔz.
Çünkü biliyoruz ki, özelle÷tirme adÔ
altÔnda satÔlan bu iki i÷letme deôil.
SatÔlan, i÷imiz, ekmeôimiz, KütahyamÔzÔn, çocuklarÔmÔzÔn geleceôi,
dahasÔ bütün milletin hakkÔ, memleketin varlÔôÔ arkada÷lar. Çünkü SLõ
ve termik santralÔn özelle÷tirilmesi
sadece, bu i÷letmenin çalÔ÷anlarÔnÔ
i÷siz bÔrakmayacak, yoksulla÷tÔrmayacak. Kütahya halkÔnÔ i÷siz bÔrakacak, Kütahya halkÔnÔ yoksulla÷tÔracak, Kütahya’yÔ göç kenti yapacak.
Bu nedenle SLõ ve Seyitömer özelle÷tirilmemeli demek Kütahya’ya da sahip çÔkmaktÔr. Bugüne kadar yapÔlan
özelle÷tirmeler sonucunda Kütahya
bir göç kenti oldu. Eôer bizler, sizler, te÷kilatlar yeterli tepkiyi ortaya
koyamazsak, Kütahya’nÔn son büyük iki kalesi de özelle÷tirme adÔ altÔnda satÔlacak. Kütahya terk edilmi÷
kent olmaya doôru hÔzla gidecek.
Bu kararÔ alanlara sesleniyorum!
Bu i÷letmeler zarar etmiyor. Tersine kar ediyor. Hazineye milyarlarca
lira katkÔ saôlÔyor. Bir tek makul,
akla, vicdana, memleketin çÔkarÔna
uygun olan bir gerekçeniz var mÔ?
Biz, yerli kaynak kömüre yatÔrÔm
yapÔlmasÔnÔ, yerli kaynak kömür ile
çalÔ÷an santrallar yapÔlmasÔnÔ inanÔn
sizden daha çok istiyoruz. Elektriôi
ucuzlatmanÔn, istihdamÔ artÔrmanÔn,
dÔ÷a baôÔmlÔlÔôÔ azaltmanÔn, yurtta÷Ô
zam zulmünden kurtarmanÔn yolu
da kömür ile üretilen elektriôin payÔnÔ artÔrmaktan geçiyor. õstiyoruz ki,
elektrik enerjisinde yüzde 50’ye varan dÔ÷a baôÔmlÔlÔk azalsÔn. Kömürün
payÔ yüzde 40’lara çÔksÔn. Ama bunun
yolu, hazÔr, kurulu kar eden devletin
elindeki kömür sahalarÔ ve termik
santrallarÔ yok pahasÔna almak; talan
etmek deôildir. Bunun yolu i÷letilmeyen kömür sahalarÔna yeni termik
santraller yapmaktÔr. Memlekete i÷
ve a÷ kapÔsÔ açtÔklarÔ, enerji üretimini
artÔrdÔklarÔ için böyle yatÔrÔm yapanlarÔ alÔnlarÔndan öpüyoruz, yanlarÔnda oluyoruz. Biz, özel sektöre deôil,
özelle÷tirmeye kar÷ÔyÔz.”

AÇIKLAMA

TÜRK-Ąą YÖNETĄM KURULU:
“TÜRK-Ąą’in temel varlćk nedenlerinden biri,
baălć sendikalarćnćn sorunlarćnćn çözümü yönünde en üst
düzeyde çaba göstermektir. TÜRK-Ąą Yönetiminin,
Çay-Kur sözleĆmesinin çözümü yönündeki çabasćnćn
temel nedeni budur.”

T

ÜRK-õö Yönetim Kurulu,
bazÔ gazetelerde yer alan,
TÜRK-õö
yöneticilerinin,
Çay-Kur sözle÷mesini bahane ederek TekgÔda-õ÷ SendikamÔzÔn içi÷lerine karÔ÷tÔôÔna yönelik iddialara
cevap verdi. Yönetim Kurulu’nun 21
MayÔs 2013 tarihinde yaptÔôÔ açÔklamasÔnda ÷u görü÷lere yer verildi:

“TekgÔda-õ÷ SendikamÔz, ülkemiz sendikal hareketinin ve
TÜRK-õö’in en köklü ve güçlü sendikalarÔndan biridir. Türk sendikacÔlÔôÔna, unutulmaz liderlerinden Seyfi Demirsoy’u, Halil Tunç’u
kazandÔrmÔ÷, TÜRK-õö topluluôu
içinde her zaman müstesna bir yeri
olmu÷tur.
TekgÔda-õ÷ SendikamÔz, be÷ yÔl
önce, bir ba÷ka konfederasyona üye
sendikanÔn saldÔrÔsÔna maruz kalmÔ÷, üyeleri zorla ve baskÔyla diôer
sendikaya geçirilmek istenmi÷tir.
TekgÔda-õ÷ SendikamÔz, bu baskÔlara
kar÷Ô büyük bir hukuk mücadelesi
vermi÷tir. TÜRK-õö, bu süreçte SendikamÔzÔn yanÔnda olmu÷tur.
Bu mücadelenin kazanÔlmasÔnÔn
ardÔndan, TekgÔda-õ÷ SendikamÔz,
bu dönemde, üyeleri adÔna toplu i÷
sözle÷mesi yapma yetkisini yeniden
kazanmÔ÷ ve Konfederasyonumuz
tarafÔndan yürütülen kamu kesimi
toplu i÷ sözle÷meleri kapsamÔna yeniden dahil olmu÷tur.
Ancak TekgÔda-õ÷ SendikamÔzdan, 26 AralÔk 2012 ve 15 öubat 2013
günü Konfederasyonumuza gönderilen resmi yazÔlarda, TÜRK-õö’te
olu÷turulan Kamu Kesimi Toplu õ÷

Sözle÷meleri Koordinasyon Kuruluna katÔlmayacaklarÔ, hiçbir kurum
ve ki÷iye temsiliyet yetkisi devir etmeyecekleri belirtilmi÷tir. Böylece
TekgÔda-õ÷ SendikamÔz, TÜRK-õö’ten
Çay-Kur sözle÷mesine karÔ÷mamasÔnÔ talep etmi÷tir. TekgÔda-õ÷ SendikamÔz, 21 öubat 2013 günü yapÔlan ilk
Koordinasyon Kurulu toplantÔsÔna
da katÔlmamÔ÷ ve Çay-Kur sözle÷mesini kendileri yürütmü÷tür.
Ancak SendikanÔn aldÔôÔ grev
kararÔnÔn ardÔndan, 22 Nisan 2013
günü çÔkÔlan grev ba÷arÔsÔzlÔkla sonuçlanmÔ÷, TekgÔda-õ÷ SendikamÔz
üyeleri greve katÔlmamÔ÷ ve Çay-Kur
sözle÷mesi çÔkmaza girmi÷tir.
Bu
geli÷menin
ardÔndan,
TekgÔda-õ÷ SendikasÔ’nÔn üç Genel
Merkez yöneticisi ve be÷ öube Ba÷kanÔ TÜRK-õö’e gelerek, Konfederasyonumuz yönetiminden sorunun
çözülmesi yönünde destek talep
etmi÷tir. Bu yöneticiler ayrÔca, Konfederasyonumuzda, 13 MayÔs 2013
günü yapÔlan Kamu Kesimi Toplu õ÷
Sözle÷meleri Koordinasyon Kurulu
toplantÔsÔna da katÔlmÔ÷lardÔr.
TekgÔda-õ÷ SendikamÔzÔn yöneticileri, ba÷ta
Genel Ba÷kan Mustafa
Kumlu olmak üzere, tüm
yöneticilerimizle görü÷mü÷ler, Genel Ba÷kan
Kumlu’nun bilgisi dahilinde TÜRK-õö Yönetim
Kurulu ile toplantÔ yapmÔ÷lar ve soruna çözüm
aramÔ÷lardÔr.

TÜRK-õö’in temel varlÔk nedenlerinden biri, baôlÔ sendikalarÔnÔn
sorunlarÔnÔn çözümü yönünde en
üst düzeyde çaba göstermektir.
TÜRK-õö Yönetiminin, Çay-Kur sözle÷mesinin çözümü yönündeki çabasÔnÔn temel nedeni budur. TÜRKõö bugüne kadar hiçbir sendikanÔn
içi÷lerine karÔ÷mamÔ÷tÔr ve karÔ÷mayacaktÔr. TÜRK-õö Yönetiminin
çabasÔ, TÜRK-õö’in birliôini ve bütünlüôünü korumak, Konfederasyonumuzun bu en köklü sendikasÔna
üye binlerce i÷çimizin, baskÔ ve yÔldÔrma yoluyla ba÷ka bir sendikaya
geçirilmelerini önlemek, Çay-Kur
i÷çimiz için hak ettikleri ba÷arÔlÔ bir
toplu i÷ sözle÷mesinin imzalanmasÔnÔ saôlamaktÔr.
Bunun dÔ÷Ônda yapÔlan bütün
beyanlar yalandÔr, iftiradÔr. ÇayKur’u, TekgÔda-õ÷’i ve üyelerimizi,
ki÷isel bazÔ hesapla÷malara alet etmekten ba÷ka bir amacÔ yoktur. Bu
konuda ya÷anan geli÷melerin tanÔôÔ, TekgÔda-õ÷ SendikamÔzÔn Genel
Merkez Yöneticileridir. Geli÷meler
onlardan öôrenilebilir.”
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ILO 9. Avrupa Bölge Konferansć
ve Avrupa Komisyonu Ziyareti
Atalay:
“Ülkemizde,
baĆta örgütlenme
olmak üzere,
sendikal
haklarćn
kullanćmć
konusunda
zorluklar
bulunmaktadćr.”
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D

ört yÔlda bir Avrupa ve Orta
Asya bölgesinden 51 ülkenin hükümet, i÷çi ve i÷veren
temsilcilerini bir araya getiren ILO
9. Avrupa Bölge KonferansÔ, 8-11
Nisan 2013 tarihlerinde Oslo’da yapÔldÔ. Türk Hükümeti adÔna, ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Faruk
Çelik’in katÔldÔôÔ toplantÔya TÜRKõö’i temsilen Genel Mali Sekreter
Ergün Atalay, Genel Eôitim Sekreter
Ramazan Aôar ve DÔ÷ õli÷kiler UzmanÔ Uôra÷ Gök katÔldÔ.

lenen ülkelerden birisi olduôunu
ve krizden çabuk kurtularak, hÔzlÔ
bir iyile÷me saôladÔôÔnÔ ifade etti.
Türkiye’de istihdam ve ekonomik
büyümeyi, kayÔt dÔ÷Ôndaki gerilemeyi, sosyal diyalog, toplu pazarlÔk, i÷
saôlÔôÔ ve güvenliôi ile i÷gücü piyasalarÔndaki ilerlemeyi anlattÔ.

Norveç KrallÔôÔ ile i÷birliôi içerisinde organize edilen Konferans,
tüm taraflar arasÔnda ekonomik kriz
ve i÷sizlik sorunu hakkÔnda bilgi ve
tecrübe payla÷ÔmÔna olanak saôladÔ.
Özelikle kriz sonrasÔ bölgede sosyal güvenlik, sosyal koruma, sosyal
diyalog ve i÷ kanunu uygulamalarÔ
çerçevesinde tartÔ÷malar yapÔldÔ.

õ÷çi Delegesi olarak, Türkiye’deki
tüm çalÔ÷anlarÔ temsil eden TÜRK-õö
Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay
bir konu÷ma yaptÔ. Atalay konu÷masÔnda ÷unlarÔ söyledi: “ILO 8.
Avrupa Bölge KonferansÔnda, krizin
sorumlusunun çalÔ÷anlar olmadÔôÔnÔ
söylemi÷, krizin ana nedenlerinden
birisinin sosyal politikalardaki tahribat ve sosyal devletten uzakla÷ÔlmasÔ
olduôunu ifade etmi÷tik. Sonuç olarak, biran evvel harekete geçilmesini
talep etmi÷ ve sosyal devlete dönü÷
çaôrÔsÔ yapmÔ÷tÔk.

Konferansta konu÷an Türkiye Cumhuriyeti ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Faruk Çelik;
Türkiye’nin, krizden en az etki-

ArdÔndan, L20 toplantÔlarÔnda
kriz sonrasÔ yeniden yapÔlanma çalÔ÷malarÔ yaptÔk. G20 Zirvelerinde,
öncelikle yeni i÷ler yaratÔlmasÔnÔ,

gençlere istihdam olanaklarÔ saôlanmasÔnÔ, istihdama dayalÔ büyümenin
hedeflenmesini ve yoksulluôun giderilmesini talep ettik.
Ancak; krizin ardÔndan uzun
bir süre geçmesine raômen, çalÔ÷an
kesim olarak gündem ve taleplerimizde deôi÷iklik olmamÔ÷tÔr. Yeni i÷
olanaklarÔ ve sosyal adalet istemekte, kemer sÔkma politikalarÔna kar÷Ô
çÔkmaktayÔz. Genel Direktörün raporunda belirtildiôi gibi, kemer sÔkma politikalarÔnÔ en iyi ÷ekilde uygulayan Yunanistan ve õspanya gibi
ülkelerde i÷sizlik oranÔ yüzde yirmi
be÷lere ula÷mÔ÷tÔr. Bu politikalarÔn
çare olmadÔôÔ, mali kriz ortamÔnda
beklenen güven ve yatÔrÔm ortamÔnÔ
saôlamadÔôÔ artÔk anla÷ÔlmÔ÷tÔr. Tüm
negatif sonuçlarÔna raômen, Avrupa
ülkelerinin arka arkaya kemer sÔkma
politikalarÔ uygulayan ülkeler kervanÔna katÔlmasÔnÔ büyük bir kaygÔyla
izlemekteyiz.
Raporda
ayrÔca,
aralarÔnda
Türkiye’nin de yer aldÔôÔ bazÔ ülke-

lerde i÷sizlik oranÔnÔn yüzde birden
fazla azaldÔôÔ ifade edilmektedir.
Türkiye’de sendikal hareket olarak
bizler, i÷sizliôin giderilmesi için talep ve görü÷lerimizi hükümet ve kamuoyu ile payla÷tÔk. Ancak bunun
yanÔnda; insan onuruna yakÔ÷Ôr i÷
çerçevesinde, sendikal haklardan,
sosyal güvenlik hakkÔndan, saygÔn
çalÔ÷ma ko÷ullarÔndan, i÷çi ve i÷veren arasÔnda saôlÔklÔ bir diyalogdan
özgürce faydalanacaôÔmÔz bir çalÔ÷ma iklimi olu÷turmak için de mücadele ediyoruz.
Raporda, Türkiye’nin ara÷tÔrma
ve geli÷tirme harcamalarÔnÔ üç katÔna çÔkardÔôÔ ifade edilmekte, bazÔ
alanlarda ilerlemeler kaydedildiôi
belirtilmektedir. Ülkemde olaôanüstü hareketli günler ya÷andÔôÔ, her
gün bir ba÷ka reformun gündeme
geldiôi doôrudur. Fakat bu çalÔ÷an
kesimin sorunlarÔnÔn bittiôi anlamÔna gelmemektedir. SorunlarÔmÔz
sadece ÷ekil deôi÷tirerek varlÔôÔnÔ
sürdürmektedir.
Raporda
belirtildiôi
gibi,
Türkiye’de sendikala÷ma oranÔ dü÷ük, kayÔt dÔ÷Ô çalÔ÷ma oranÔ yüksektir. Diôer Avrupa ülkeleri ile
kÔyaslandÔôÔnda Türkiye, özellikle
ölümlü i÷ kazalarÔ konusunda en
üst sÔralarda ve kadÔn istihdamÔ konusunda en alt sÔralarda yer almaktadÔr. Türkiye’nin sosyal korumaya
ayÔrdÔôÔ pay çoôu Avrupa ülkesinin
altÔnda kalmaktadÔr. Ba÷ta örgütlenme olmak üzere, sendikal haklarÔn
kullanÔmÔ konusunda zorluklar bulunmaktadÔr. Kamu çalÔ÷anlarÔnÔn
grevli toplu sözle÷me haklarÔ konusunda kÔsÔtlamalar bulunmaktadÔr. Ta÷eronla÷ma, i÷çinin arzu ve
talebine baôlÔ olmayan part- time ve
güvencesiz çalÔ÷ma biçimleri hÔzla
artmaktadÔr. Türkiye Cumhuriyeti
ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ
Faruk Celik, 12 Nisan 2013 günü
ta÷eronla÷ma konusunda geni÷ katÔlÔmlÔ bir toplantÔ yapacaklar. Kendilerinden ve Hükümetten net bir

çözüm beklediôimizi ifade etmek
isterim.
Hepinizin bildiôi gibi, mevzuatÔmÔzÔn 87 ve 98 SayÔlÔ ILO Sözle÷melerine uygun hale getirilmesi için
Türkiye i÷çi hareketi, uluslararasÔ
dayanÔ÷ma içerisinde uzun süren bir
mücadele vermi÷tir. Bu mücadelenin
sonucunda, anayasa ile sendikal hak
ve özgürlükleri düzenleyen temel
kanunlarda kapsamlÔ deôi÷iklikler
yapÔlmÔ÷tÔr. ILO’nun bu mücadelemizde ve Türkiye’de i÷gücü piyasalarÔnÔn ihtiyaçlarÔna cevap verecek,
istihdam dostu ekonomi politikalarÔ
üretilmesinde, mesleki eôitim, genç,
kadÔn ve korunmaya muhtaç kesimlerin istihdamÔnda ve çocuk i÷çiliôinin önlenmesi gibi konularda bize
büyük katkÔlarÔ olmu÷tur.”

Brüksel’e “Sosyal Poli
tikalar Fasl×” Ç×karmas×
TÜRK-õö
heyeti
Oslo’dan
Brüksel’e geçerek, ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Faruk Çelik,
AB BakanÔ ve Ba÷müzakereci Egemen BaôÔ÷, TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ
Mustafa Kumlu, TõSK Genel Ba÷kanÔ
Tuôrul Kutadgobilik, Hak-õ÷ Genel
Ba÷kanÔ Mahmut Arslan ve TOBB
Ba÷kanÔ Rifat HisarcÔklÔoôlu’nun
yer aldÔôÔ Türk heyetine dahil oldu.
10 Nisan’da Avrupa Komisyonunu

ziyaret eden Türk heyeti Avrupa
Komisyonu’nun geni÷lemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ve sosyal
i÷lerden sorumlu üyesi Laszlo Andor ile görü÷me yaptÔ. YapÔlan görü÷melerde hükümet ve sosyal taraf
temsilcileri, istihdam ve sosyal politikalarla ilgili olan 19. FasÔl’da müzakerelerin ba÷lamasÔnÔ desteklediklerini dilde getirdiler.
Görü÷meler çerçevesinde, Avrupa Komisyonuna bir bildiri sunuldu.
Bildiride, 2012’de Türkiye’de çalÔ÷ma hayatÔyla ilgili çok önemli yasal
düzenlemelerin hayata geçirildiôi
belirtildi. Düzenlemelerin hazÔrlÔk
a÷amalarÔnda sosyal taraflarla isti÷are ve i÷birliôi yapÔldÔôÔ ve uluslararasÔ standartlar açÔsÔndan ilerlemeler
kaydedildiôi ifade edildi.
Bildiride ayrÔca “Sosyal Politika
ve õstihdam” ba÷lÔklÔ 19. FasÔl’Ôn müzakerelere açÔlmasÔnÔn, Türkiye’de
çalÔ÷ma ili÷kilerinin geli÷tirilmesi ve
güçlendirilmesine ivme kazandÔracaôÔna yürekten inanÔyoruz” denildi
ve müzakerelerin açÔlmasÔna destek
verildi.
ToplantÔda 30’dan az i÷çi çalÔ÷tÔran i÷yerlerinde sendikal örgütlenme nedeniyle i÷ten çÔkarÔlanlara
i÷ güvencesi, çifte baraj konusu ve
memurlara grev hakkÔ gibi konular
öncelikli tartÔ÷ma konularÔ oldu.
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Ankara

BMC ĄĆçisinin “Emek YürüyüĆü”

Kavlak: “Bu mücadele Türk Metal’in onur

Y

mücadelesidir. Bu mücadeleyi hep
birlikte kazanacaăćz.”

akla÷Ôk bir yÔldÔr ücretlerini
ve sosyal haklarÔnÔ alamadÔklarÔ için 18 öubat 2013 günü
õzmir’den Ankara ve õstanbul’a yürüyü÷e geçen BMC i÷çilerinin eylemi ses getirdi. 22 öubat 2013 günü
Ankara’ya gelen i÷çiler, Gar önünde toplanarak Abdi õpekçi ParkÔ’na
doôru yürüyü÷e geçtiler. Burada
i÷çilere hitaben TÜRK-õö Genel
Sekreteri ve Türk Metal SendikasÔ

Genel Ba÷kanÔ Pevrul Kavlak bir konu÷ma yaptÔ. Kavlak, “Türk Metal,
150 bin üyesi ile birlikte yanÔnÔzda”
dedi.
“Ankara’da Türk Metal Var”
õ÷çileri Ankara Temelli yakÔnlarÔnda kar÷Ôlayan Kavlak, Abdi õpekçi ParkÔ’nda BMC i÷çilerine seslenerek yaptÔôÔ konu÷mada ÷unlara
söyledi:

“AdÔmlarÔ gök gürültüsü kadar
güçlü, türküleri ate÷ten, bayraklarÔ
umut olan karde÷lerim. BurasÔ Ankara, burada Meclis var, Hükümet
var, BakanlÔklar var, ama sizlerin
hakkÔnÔ yiyenlere inat, i÷inize, ekmeôinize göz koyanlara inat, sizi
yok sayanlara inat, burada Türk Metal var, TÜRK-õö var.
Bu yürüyü÷, bir emek yürüyü÷üdür. Bu yürüyü÷; kayÔtsÔzlÔôa, vur-

dumduymazlÔôa kafasÔnÔ gömenlere
kar÷ÔdÔr. Bu yürüyü÷, BMC i÷çilerinin alÔn terini, emeôini ve göz nurunu hiçe sayanlara kar÷ÔdÔr. Bu yürüyü÷, AlÔn terinin hakkÔnÔ tam ve
zamanÔnda vermeyenlere kar÷ÔdÔr.
Bu yürüyü÷, BMC’yi gözden çÔkaranlara, çÔkarmak isteyenlere kar÷ÔdÔr.
Bu yürüyü÷, BMC i÷çileri içindir.
BMC içindir. Türkiye içindir.
Tam bir yÔldÔr sabÔrla, inançla
bekliyoruz. õ÷verenin bize verdiôi
sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Umutla bekliyoruz. Bir yÔldÔr
her yolu deniyoruz. Uzla÷mak için
çaba gösteriyoruz, olmuyor. BasÔn
açÔklamalarÔ yapÔyoruz, olmuyor.
Protesto eylemleri yapÔyoruz, olmuyor, i÷ bÔrakÔyoruz, olmuyor. Biz
neredeyse bir yÔldÔr krizdeyiz. Ücretlerimizi alamÔyoruz. ÇalÔ÷amÔyoruz. Sigorta primlerimiz ödenmiyor.
Bunu bize kim yapÔyor? Elli yÔllÔk
mazisi olan bir sanayi kurulu÷u yapÔyor. Türkiye’nin en büyük patronlarÔndan biri yapÔyor. Türkiye’nin
ilk yüze girmi÷ sanayi kurulu÷undan birinde yapÔlÔyor. Bir insanlÔk
dramÔ ya÷anÔyor, Nerede? BMC’de
ya÷anÔyor.

Ankara’daki eyleme, TÜRK-õö’e
baôlÔ sendikalardan Genel Maden
õ÷, Harb-õ÷, Koop-õ÷, Demiryol-õ÷,
Orman-õ÷ ve öeker-õ÷ SendikalarÔmÔzÔn Genel Ba÷kan ve Yöneticileri
katÔldÔ.
åstanbul’daki Eylem
BMC i÷çilerinin õstanbul’a yürüyen kolu, 25 öubat 2013 günü Çukurova Holding binasÔnÔn önünde
eylem yaptÔ. TÜRK-õö’e baôlÔ birçok
SendikanÔn destek verdiôi eylemde
konu÷an Pevrul Kavlak ÷unlarÔ söyledi:
“BMC i÷çisi, ÷irketin bu darboôazdan çÔkabilmesi için her
fedakârlÔôÔ yaptÔ. Ama biz feda olduk, onlar kar oldu. Biz çalÔ÷tÔk,
ürettik, kazandÔrdÔk. Ama kaybeden
biz olduk. BMC’yi en büyük sanayi kurulu÷u yaptÔk, Ama kar÷ÔlÔôÔnÔ
alamadÔk. Kar÷ÔmÔzda muhatap bulamadÔk. Her ÷eye raômen sabÔrla
bekledik, bir ÷ey deôi÷medi. ArtÔk o
sabÔr ta÷Ô çatladÔ. Ba÷ka çaremiz kalmadÔ. Bu eyleminiz öyle etkili oldu
ki, i÷veren dün sabah saatlerinde
alacaklarÔmÔzÔn bir kÔsmÔnÔ ödemek
zorunda kaldÔ. Bu elbette yetmez.
Biz alÔn terimizin kar÷ÔlÔôÔnÔ kör ku-

ru÷una kadar isteriz. Biz emekçiyiz.
Bizim ücretimizden ba÷ka gelirimiz
yok. Bizim kimseye baôÔ÷layacak tek
kuru÷umuz yok. Bizim bankalarÔmÔz, televizyonlarÔmÔz, fabrikalarÔmÔz yok. Bizim emeôimiz var, alÔn
terimiz var, bir de mangal gibi yüreôimiz var. Emeôimizin kar÷ÔlÔôÔnÔ
son kuru÷una kadar istiyoruz.
Bu mücadele Türk Metal’in onur
mücadelesidir. Bu mücadeleyi hep
birlikte kazanacaôÔz. õ÷yerlerimiz
bizim için vatan kadar kutsaldÔr.
Biz i÷imize, i÷yerimize sahip çÔkarÔz,
ihanet etmeyiz. õ÷imizi, i÷yerimizi
namusumuz gibi koruruz, kara çaldÔrmayÔz. Ama biz enayi yerine konmayÔ da kabul etmeyiz. Sömürülmeyi de kabul etmeyiz. Emeôimizin,
ekmeôimizin çalÔnmasÔna da asla
izin vermeyiz.
Her ÷eye raômen umudumuzu
yitirmek istemiyoruz. Sosyal diyalog
giri÷imlerimiz devam ediyor. Ba÷ta
siyasiler olmak üzere her kesimle
diyaloglarÔmÔz sürüyor. Umuyorum
kÔsa zamanda sonuç alÔrÔz. Bu mücadeleden yüzümüzün akÔyla çÔkarÔz. Biz, BMC çalÔ÷anlarÔmÔzÔn emeôi
için, ekmeôi için, Sonuna kadar mücadele edeceôiz.”

ústanbul

31

Zonguldak, “Emeăe Saygć Mitingi” ile
Tarihi Günlerinden Birini YaĆadć
32

“Madencinin Kaderi Ölmek Deăildir.
Susma Haykćr, TaĆerona Hayćr....”

“E

meôe SaygÔ Mitingi”
27 Ocak 2013 günü
Zonguldak’ta
yapÔldÔ.
õstasyon Caddesi’nde toplanan binlerce ki÷i Madenci AnÔtÔ AlanÔ’na yürüdü. Yürüyü÷ sÔrasÔnda “Madenci
Feneri Sönmeyecek, Ya÷asÔn Emek
DayanÔ÷masÔ, Emeôin Ba÷kenti öanlÔ
Zonguldak, Susma HaykÔr, Ta÷erona
HayÔr” sloganlarÔ atÔldÔ.

Mitinge, maden i÷çilerinin yanÔ
sÔra Türkiye’nin dört bir yanÔndan
Zonguldak’a akÔn eden i÷çi, memur
sendikalarÔ, meslek odalarÔ, sivil
toplum kurulu÷larÔ, siyasi partiler
katÔldÔ. 7 Ocak 2013 tarihinde TTK
Kozlu Müessesesi’ndeki kazada hayatlarÔnÔ kaybeden madencilerin
baôlÔ bulunduôu ta÷eron ÷irketin çalÔ÷anlarÔ da miting alanÔndaydÔ.

Mitingde, TÜRK-õö Genel Eôitim
Sekreteri Ramazan Aôar, Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Nazmi Irgat
yer aldÔ. TÜRK-õö’e baôlÔ SendikalarÔmÔzÔn Genel Ba÷kanlarÔ ve yöneticileri ile siyasi parti temsilcileri de
alandaydÔ.
Mitingde konfederasyon ve sivil
toplum örgütleri temsilcileri birer
selamlama konu÷masÔ yaptÔ. TÜRKõö adÔna konu÷mayÔ, Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Nazmi Irgat
yaptÔ. Irgat konu÷masÔnda ÷unlarÔ
söyledi:
“Bugün burada, yalnÔzca maden
÷ehitlerimiz anmak için toplanmadÔk. Bugün burada yalnÔzca ta÷eronla÷maya kar÷Ô isyanÔmÔzÔ dile
getirmek için toplanmadÔk. Bugün
buraya aynÔ zamanda; bu düzenin

adaletsizliôine, kuralsÔzlÔôÔna, acÔmasÔzlÔôÔna, emek sömürüsüne kar÷Ô
haykÔrmak için, mücadele azmimizi
ortaya koymak için toplandÔk.
Ta÷eron i÷çiliôi bu ülkede temel
çalÔ÷ma biçimi haline getirilmek isteniyor. Emek gücü ta÷eronla÷tÔrÔlÔyor. Sadece özel sektör deôil, kamu
i÷yerleri ta÷erona terk ediliyor. õstihdamÔn maliyetinden kurtulmak
isteyen patronlar, ta÷eron sistemini
yaygÔnla÷tÔrmak istiyor. õ÷çi simsarlÔôÔ getirilmek isteniyor. õ÷çilerin
haklarÔ, ücretleri, güvenli çalÔ÷ma
ko÷ullarÔ yok ediliyor. Sendikala÷ma
hakkÔ, toplu sözle÷me hakkÔ ortadan
kaldÔrÔlÔyor. Ne yazÔk ki, son olarak
Kozlu’da da gördüôümüz gibi, ta÷eron aynÔ zamanda öldürüyor. O
halde bu ta÷eron sömürüsüne kar-

÷Ô harekete geçmeliyiz. Bunun için
mücadele etmeliyiz.
õ÷te buradan, emeôin ba÷kentinden, madenci kentinden haykÔrÔyoruz, artÔk yeter… Bu ülkede artÔk,
i÷çilerimiz emeklilik haklarÔnÔ dahi
elde edemeden kapÔnÔn önüne konulmasÔn. õ÷inden, a÷Ôndan, ekmeôinden edilmesin. KÔdem tazminatÔ
hakkÔmÔza dokunulmasÔn. Ta÷eronla÷ma durdurulsun. õ÷ kazalarÔnÔn
önüne geçilsin. Örgütlenme hakkÔna
dokunulmasÔn.”

Alabaç:
“Emeäe sayg× istiyoruz.”
Mitingde bir konu÷ma yapan
Genel Maden õ÷çileri SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Eyüp Alaba÷, “Emeôin
Ba÷kenti’nde emeôe saygÔ istiyoruz. Buradan, ülkemizi yönetenlere
anlamlÔ bir mesaj veriyoruz. ArtÔk
Türkiye’de hiçbir ÷ey eskisi gibi olmayacak. Hiç kimse emekçileri görmezden gelemeyecek. ArtÔk yeter diyoruz. Biz güzel ölmek istemiyoruz.
Ta÷eron cinayetlerine hep birlikte
son verecek, ta÷eron bataklÔôÔnÔ hep
birlikte kurutacaôÔz” dedi.
Alaba÷ konu÷masÔnda ÷unlarÔ
söyledi;
“Son 10 yÔlda ta÷eron i÷çi sayÔsÔ 4 kat artarak 1.5 milyonu geçti.
Türkiye Cumhuriyeti’ni Ta÷eron
Cumhuriyeti yapmaya çalÔ÷Ôyorlar.
Kamuda, sendikalÔ i÷çiden çok ta÷eron i÷çisi var. BÔrakÔnÔz kamu i÷çisini, artÔk devlet memurlarÔna bile
tahammülleri yok. OnlarÔn i÷ini de
ta÷eron elemanlarÔna yaptÔrÔyorlar.
Ta÷eron demek, 12-14 saat çalÔ÷mak
demek. Mesai kavramÔ yok, maa÷
düzeni yok, i÷ güvencesi yok, kÔdem
tazminatÔ yok, i÷çi saôlÔôÔ ve i÷ güvenliôi önlemleri yok, can güvenliôi
yok, sigorta primleri düzensiz, sendika yok, toplu sözle÷me yok. Daha
da önemlisi gelecek güvencesi yok.
Yani tam bir vah÷i düzen var. TÔpkÔ,
200 yÔl öncesinin vah÷i kapitalizmi-
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Nazmi Irgat
TÜRK-úû Genel Teükilatland×rma Sekreteri

ni ya÷atÔyorlar. Köle düzenini kurmaya çalÔ÷Ôyorlar.
õ÷te bu düzenin hukukunu yaratmaya çalÔ÷Ôyorlar. AdÔna da Ulusal
õstihdam Stratejisi diyorlar. Ba÷ta kÔdem tazminatÔmÔz olmak üzere tüm
kazanÔlmÔ÷ haklarÔmÔzÔ ortadan kaldÔrmaya çalÔ÷Ôyorlar. Medya gücüyle
güzel güzel hikayeler anlatÔyorlar.
12 Eylül 1980 darbesinden bir ay
sonra, milyonlarca i÷çinin kÔdem
tazminatÔnÔ dü÷ürdüler. 1982 AnayasasÔyla daha da geri çektiler. öimdi ise, tamamen eritmenin hesabÔnÔ
yapÔyorlar. Gözleri dönmü÷çesine
saldÔrÔyorlar.

Türkiye’nin çÔkÔ÷ yolu bu deôildir. Milletvekillerini, rektörleri,
gazetecileri, yazarlarÔ, sendikacÔlarÔ, avukatlarÔ, öôrencileri, askerleri
hapse atmak; insanlarÔ korkutmaya,
sindirmeye çalÔ÷mak doôru deôildir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti,
Türkiye Cumhuriyeti vatanda÷Ô, ta÷eron olmayacak. Yeni bir dünyanÔn
kapÔsÔ emekle açÔlacaktÔr. Her ÷ey
emeôe saygÔ ile ba÷layacak. õnsanca
çalÔ÷Ôp, insanca ya÷ayacaôÔmÔz bir düzen kurulacak. Ta÷eron uygulamalarÔna son verilecek. Eôer Hükümet,
bu uyarÔyÔ dikkate almazsa, i÷çiler,
emekçiler üretimden gelen güçlerini
kullanmaktan çekinmeyecektir.”
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TÜRK-Ąą Genel Sekreteri Pevrul Kavlak:
“Türkiye, yabancćlarćn gelip alabildiăine sömürü düzeni
kuracaklarć bir ucuz emek cenneti deăildir. Türk iĆçisi,
sendikalaĆma hakkćnć, özgür toplu pazarlćk hakkćnć
sonuna kadar kullanacaktćr.”

S

endikalar ve Toplu õ÷ Sözle÷mesi YasasÔ ile õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi YasasÔ’nÔn tartÔ÷ÔldÔôÔ
TÜRK-õö Bölge ToplantÔsÔ, 11 Ocak
2013 günü AdapazarÔ’nda yapÔldÔ.
ToplantÔya, TÜRK-õö Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ergün Atalay, KOOP-õö SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Eyüp Alemdar,
1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, YardÔmcÔsÔ Adnan Uyar, Sakarya õl Temsilcisi Cemal Yaman, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerinde
bulunan ÷ube ba÷kanlarÔmÔz ve temsilciler katÔldÔ.

ToplantÔda ilk konu÷mayÔ TÜRKõö Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay yaptÔ. Konu÷masÔna 2008 yÔlÔnda
yapÔlan bir düzenlemeyle ortadan

kaldÔrÔlan, gazetecilerin yÔpranma
haklarÔnÔn yeniden verilmesinden
duyduôu mutluluôu dile getirerek
ba÷layan Atalay, emeôi geçenlere te÷ekkür etti.
Zonguldak’ta, Türkiye Ta÷kömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüôü maden ocaôÔnda ya÷anan
i÷ kazasÔna deôinen Atalay, “Bu i÷
cinayetleri madende çalÔ÷anlarÔn,
madencilerin kaderi olmamalÔ. Ama
maalesef özellikle sendikanÔn olmadÔôÔ, örgütsüz toplumun olduôu
yerde i÷ kazalarÔ oluyor. Türkiye’de
i÷ kazalarÔnÔn olduôu yerde sendika
yok. õn÷allah son bu kaza son olur”
diye konu÷tu.
Madende çalÔ÷an emekçilerin
800 lira ile 1 lira arasÔnda ücret al-

dÔôÔnÔ, 600 metre derinlikte, denizin
altÔna 2,5 kilometre yürüyerek gidilen yerlerde çalÔ÷tÔklarÔnÔ vurgulayan Atalay, bu i÷çilerimizin ekmek
parasÔ için, çoluk çocuôunun nafakasÔnÔ kazanmak için yeraltÔnda can
verdiklerini söyledi. Atalay, buna
kader denmesinin doôru olmadÔôÔnÔ
aktardÔ.
Atalay, 2013 yÔlÔnda TÜRK-õö’in
öncelikli hedeflerinin örgütlenme,
ta÷eronla÷maya kar÷Ô mücadele ve
kayÔt dÔ÷ÔlÔôÔ ortadan kaldÔrmak olduôunu belirterek, TÜRK-õö’in bu
mücadeleye öncülük yapmak mecburiyetinde olduôunu anlattÔ.
ToplantÔnÔn açÔ÷ konu÷masÔnÔ
yapan TÜRK-õö Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da, konu÷masÔna maden

÷ehitlerini anarak ba÷ladÔ. Kavlak,
Kozlu’da ya÷anan faciada ya÷amÔnÔ
yitiren maden i÷çilerinin ismini saydÔktan sonra, “Bizlere hakkÔnÔzÔ helal ediniz. MekânÔnÔz cennet olsun.
Biz, sizden öncekiler gibi, sizleri de
hiç unutmayacaôÔz. Diôer maden
÷ehitleri gibi hep kalbimizde ya÷ayacaksÔnÔz. Ancak; biz, Ahmetleri,
HasanlarÔ, Hüseyinleri diri diri topraôa gömenleri de hiç unutmayacaôÔz. Bu ülkeyi bir ta÷eron cennetine
çevirenleri, bu ülkede köle pazarlarÔ
kuranlarÔ, sendika dü÷manlarÔnÔ,
Samsun’da, Eti BakÔr’da sendikala÷an i÷çileri i÷ten atarak, ta÷eronla÷tÔranlarÔ, bile bile 6 i÷çinin ölümüne
davetiye çÔkaranlarÔ, i÷çimizin hayatÔnÔ hiçe sayanlarÔ, kanÔnÔ emenleri
de unutmayacaôÔz. Bunun hesabÔnÔ
bir gün onlardan soracaôÔz” dedi.
Sakarya’da kurulu bulunan Toyota i÷yerinde örgütlenme çalÔ÷malarÔnÔ ba÷lattÔklarÔnÔ söyleyen Kavlak, “Türk Metal, Toyota i÷çisinin
sendika özlemine son verecektir.
Türk Metal, çok yakÔn bir zamanda, Toyota’ya bayraôÔnÔ dikecektir.
Çaôda÷ sendikacÔlÔk anlayÔ÷Ôyla, i÷
barÔ÷ÔnÔ gözeten yakla÷ÔmÔyla, sosyal

diyaloga verdiôi önemle, Toyota’da
olacaktÔr” dedi.
Kavlak, Toyota i÷çisinin uzun
yÔllardÔr sendikasÔz çalÔ÷tÔôÔnÔ, i÷çilerimizin artÔk sendikalÔ olmanÔn,
örgütlü olmanÔn sendikal hak ve
özgürlükleri kullanmanÔn özlemi
içinde olduôunu belirterek, “SendikamÔz, Toyota i÷çilerinden gelen
yoôun talepler kar÷ÔsÔnda bu i÷yerinde örgütlenme sürecini ba÷latmÔ÷tÔr.
Buradan Toyota i÷verenine sesleniyorum. Bugün geli÷mi÷ ülkelerde
çalÔ÷an i÷çiler hangi haklara sahipse,
Türk i÷çisi de aynÔ haklara sahip olmalÔdÔr. Ya÷anan bütün olumsuzluklara raômen, Türk i÷çisi asla köle
deôildir, olmayacaktÔr. Türkiye,
yabancÔlarÔn gelip alabildiôine sömürü düzeni kuracaklarÔ bir ucuz
emek cenneti deôildir. Türk i÷çisi,
sendikala÷ma hakkÔnÔ sonuna kadar
kullanacaktÔr. Özgür toplu pazarlÔk
hakkÔnÔ sonuna kadar kullanacaktÔr.
Toyota, çaôda÷ ilkelerle hareket
eden bir dünya markasÔdÔr. Böylesi
bir kurulu÷a, sendikasÔz i÷çi çalÔ÷tÔrmak yakÔ÷mamaktadÔr. Türk Metal, Toyota’da örgütlendikten sonra, i÷veren de, sendikanÔn üretime,

Kavlak ve Atalay, TÜRK-úû úl Temsilciliùi’nde yabanc× dil kursu
gören metal iüçilerinin çocuklar×yla bir araya geldi.

kaliteye ve verimliliôe nasÔl büyük
katkÔlar yaptÔôÔnÔ görecektir. Biz,
örgütlenme sürecini i÷te bu güvenceyle ba÷latÔyoruz. Dileôimiz, bu
sürecin sancÔsÔz bir ÷ekilde tamamlanmasÔdÔr. Gelin çalÔ÷ma barÔ÷ÔnÔ
bozmayÔn. Gelin Türk Metal’in uzattÔôÔ dost elini tutun, gelin sosyal diyalogla, barÔ÷ içinde bu örgütlenme
sürecinin tamamlanmasÔna olanak
verin” diye konu÷tu.
Kavlak sözlerini, “Toyota i÷çilerini aôÔr ve saôlÔksÔz çalÔ÷ma ko÷ullarÔndan kurtaracaôÔz, Toyota i÷çileri
Türk Metal’de örgütlendiôinde yalnÔz Toyota i÷çileri için bir ÷ube açacaôÔz, ÷imdi bir irtibat bürosu açÔyoruz, burasÔnÔ ÷ubeye çevireceôiz.
Toyota i÷çisi tamamen demokratik
bir ÷ekilde kendi yönetimini belirleyecek, Toyota i÷çilerinden gelen
bu sese duyarsÔz kalamayÔz” diyerek
sürdürdü.
ToplantÔda daha sonra, TÜRK-õö
Genel Sekreter YardÔmcÔsÔ Dr. Naci
Önsal, Sendikalar ve Toplu i÷ Sözle÷mesi YasasÔ, Eôitim UzmanÔ Özcan Karabulut da, õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi YasasÔ hakkÔnda katÔlÔmcÔlarÔ
bilgilendirdiler.

Pevrul Kavlak, Sakarya’daki yerel televizyon Kanal 54’te kat×ld×ù×
programda Toyota iüçilerine örgütlenme çaùr×s× yapt×.
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ąekerin Geleceăi Sempozyumu Yapćldć

Atalay:
“Sendikalar
özelleĆtirme
mücadelesinde
sćnćfta kaldćlar.”
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ö

eker-õ÷ SendikasÔ’nÔn 50. kurulu÷ yÔldönümü ve “öekerin
Geleceôi: Sektörde YÔldÔz Ülke
Olabiliriz” konulu sempozyumun
ikincisi 3-4 öubat 2013 günlerinde
Ankara’da Büyük Anadolu Otel’de
düzenlendi. Sempozyuma, TÜRK-õö
Genel Mali Sekreteri Ergun Atalay
ve Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri
Nazmi Irgat’Ôn yanÔ sÔra, MHP Genel
Ba÷kan YardÔmcÔsÔ Mevlüt Karakaya, CHP Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ
Gökhan GünaydÔn, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur ÇalÔk, BDP
öÔrnak Milletvekili Hasip Kaplan,
Pankobirlik Genel Müdürü Fahrettin Tan, sanayi ve ticaret odalarÔ
ve ziraat odalarÔ yetkilileri ile ÷eker
sektörünün önemli isimleri katÔldÔ.

Sempozyumun açÔlÔ÷ konu÷masÔnÔ yapan öeker-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ õsa Gök, “Hedefimiz,
ülkemizi ve Türk ÷eker sektörünü
bir basamak daha ta÷Ômak, beklentimiz, sektörümüz adÔna verilen siyasi kararÔn olu÷turulacak yeni bir
kalkÔnma modeli ile taçlandÔrÔlmasÔdÔr” dedi. Gök, sonuca giden yolda atÔlacak adÔmlar ve dünya uygulamalarÔnÔ referans alan politikalar
Ô÷ÔôÔnda Türkiye’de ÷eker üretiminin

sürdürülebilirliôinin garanti altÔna
alÔnacaôÔnÔ vurguladÔ. öeker sanayiinin, hem tarÔmsal üretimin düzenlenmesine katkÔ yapan, hem tarÔmsal
endüstrilerin kurulmasÔnÔ saôlayan,
hem de doôrudan doôruya endüstriye deôer aktaran bir sektör olduôunu anlatan Gök, “Pancardan ÷eker
üreten Avrupa Birliôi ülkelerinin
birçoôu, ni÷asta bazlÔ ÷eker üretim
kotasÔnÔ sÔfÔr düzeyine çekmi÷tir. Ülkemizde ise her yÔl Bakanlar Kurulu kararÔyla, zaten çok yüksek olan
yüzde 10 düzeyindeki kotanÔn yüzde 50 oranÔnda artÔrÔlabilmesi dünya
gerçeôiyle büyük ölçüde çeli÷mektedir ki bu durum, Türkiye’nin saôlÔklÔ gÔda tüketimi için, saôlÔklÔ ÷eker
üretim potansiyelini her geçen yÔl
daha da daraltmasÔ demektir” diye
konu÷tu.

Irgat:
“Çal×çma çartlar×n×n insan
onuruna yak×çan bir çekilde
düzeltilmesini istiyoruz,
ancak bunun tersi yap×lmaya
çal×ç×l×yor.”
Sempozyumda TÜRK-õö adÔna
bir konu÷ma yapan Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Nazmi Irgat,
ülkemizde bugüne kadar yapÔlan
birçok özelle÷tirmenin, amacÔna kesinlikle ula÷madÔôÔnÔ, birçok fabrikanÔn yalnÔzca üzerinde bulunduôu
arsalar nedeniyle özelle÷tirildiôini
belirterek ÷unlarÔ söyledi: “Sümerbank özelle÷tirilmelerinde de görüldüôü gibi, özelle÷tirmeler birçok
alanda hesapsÔzca, yalnÔzca sat kurtul mantÔôÔ ile yapÔldÔ. Teknolojisi
eskiyen fabrikalarÔ arazi rantÔ için

bir bir elden çÔkardÔk. Bunun sonucunda da pamuk çiftçisi, tekstil
i÷çisi zarar gördü. Özelle÷tirme politikalarÔ i÷sizliôi ve yoksulluôu körükledi. Yakla÷Ôk be÷ yÔldÔr, öekerõ÷ SendikasÔ ÷eker fabrikalarÔnÔn
özelle÷tirilme kararlarÔnÔn bir kez
daha gözden geçirilmesi için pancar
çiftçisi, pancar kooperatifleri ile birlikte siyasi partileri de ikna ederek
özelle÷tirmelerin durdurulmasÔnÔ
saôladÔ. Bu konuda öeker-õ÷ SendikasÔnÔ verdiôi mücadeleden ötürü
kutluyorum. Ancak biz TÜRK-õö
olarak bunun bir durdurulma olmamasÔnÔ ve ÷eker fabrikalarÔnÔn satÔlmasÔ kararÔndan tamamen vazgeçilmesini istiyoruz.”
Devletin yatÔrÔmlardan elini tamamen çektiôini belirten Irgat, “ÇalÔ÷an nüfusun artmasÔna raômen,
örgütlü i÷çinin sayÔsÔ dü÷mekte,
ta÷eron i÷çilik giderek yaygÔnla÷tÔrÔlmaktadÔr. Türkiye’nin her alanda
bir ucuz i÷gücü cenneti olarak gösterilmesini kesinlikle kabul etmeyece-

Nazmi Irgat
TÜRK-åæ Genel Teçkilatland×rma Sekreteri

ôiz. Esnek çalÔ÷ma biçimlerinin yaygÔnla÷tÔrÔlmasÔ ve kÔdem tazminatlarÔ
ile ilgili kararlarÔ içeren Ulusal õstihdam Stratejisi belgesini de kabul
etmeyeceôiz. Biz çalÔ÷ma ÷artlarÔnÔn
insan onuruna yakÔ÷an bir ÷ekilde
düzeltilmesini istiyoruz, ancak bunun hep tersi yapÔlmaya çalÔ÷ÔlÔyor”
diye konu÷tu.
Atalay:
“Sendikalar özelleçtirme
mücadelesinde s×n×fta kald×lar.”
öeker-õ÷ SendikasÔ’nÔn kurulu÷
yÔldönümü nedeniyle verilen kokteylde bir konu÷ma yapan TÜRK-õö
Genel Mali Sekreteri ve Demiryolõ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Ergun
Atalay, özelle÷tirme mücadelesinde
sendikalarÔn sÔnÔfta kaldÔôÔnÔ kaydetti. Dertlerini iyi anlatamadÔklarÔnÔn altÔnÔ çizen Atalay, öeker-õ÷
SendikasÔ’nÔn özelle÷tirme mücadelesinde tüm sendikalara örnek te÷kil
eden çalÔ÷masÔyla ÷eker fabrikalarÔnÔn özelle÷tirmesini durdurduôuna

vurgu yaptÔ. Atalay, “Biz sendikalar
özelle÷tirme meselesinde maalesef
sÔnÔfta kaldÔk. õyi yaptÔklarÔmÔz da
var, yapamadÔklarÔmÔz da var. Derdimizi iyi anlatmaya çalÔ÷tÔk ama iyi
anlatamadÔk. öeker-õ÷ meselesinde
derdimizi iyi anlattÔk. öeker fabrikalarÔnÔ kurtardÔk. öeker fabrikalarÔ,
demiryollarÔ, Sümerbank fabrikalarÔ
÷imdi ortada yok ama bu fabrikalar
kurulduklarÔ bölgeye hayat verdiler. Gittikleri bölgede sosyal hayatÔ
götürdüler, sinemayÔ, tiyatroyu götürdüler, sporu götürdüler. O bölgelerde en iyi misafirhaneler öeker
fabrikalarÔnÔn, demiryollarÔnÔn, Sümerbank’ÔndÔ. Maalesef özel sektör
Mu÷’a, Erzurum’a, AôrÔ’ya fabrika
kurmaz. Dün de kurmadÔ, bugün de
kurmamak için ayak sürüyor. Devlet o bölgelere sahip çÔktÔ, bu bölgelerde tesisleri kurdu. öu anda ÷eker
sanayinin bacasÔ tütüyor. öeker-õ÷
SendikasÔ, bu topluluk özelle÷tirmeyi durdurmasaydÔ inanÔn bu geceyi
burada yapamazdÔk.”
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Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu Yapćldć
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Aăar: “Reform adć altćnda yapćlan yasal düzenlemeler,

sigortalćlarćn sosyal sigorta hak ve
yükümlülüklerinde birliktelik saălamadćăć gibi
yeni farklćlćklarćn oluĆmasćna da neden olmuĆtur.”

S

osyal Güvenlik Kurumu 3.
Olaôan Genel Kurulu, 4 AralÔk
2012 günü Ankara’da yapÔldÔ.
Genel Kurula, ÇalÔ÷ma ve Sosyal
Güvenlik BakanÔ Faruk Çelik, i÷çi,
i÷veren ve diôer sivil toplum kurulu÷larÔnÔn temsilcileri katÔldÔ. Genel
Kurulda TÜRK-õö’i Genel Eôitim
sekreteri Ramazan Aôar temsil etti.
Aôar, Genel Kurula hitaben yaptÔôÔ
konu÷mada ÷unlarÔ söyledi:
“Sosyal güvenlik sistemimizi yeniden yapÔlandÔran ve sosyal güvenlik
kurumlarÔnÔ tek çatÔ altÔnda toplayan
düzenlemelerin uygulanmasÔ altÔncÔ
yÔlÔnÔ, sosyal sigorta hak ve yükümlüklerini tek yasada toplayan düzenlemelerin uygulanmasÔ ise dördüncü
yÔlÔnÔ tamamlamÔ÷tÔr. Hiç ku÷kusuz
üç ayrÔ Sosyal Güvenlik Kurumunun tek çatÔ altÔnda toplanmasÔ, gerek insani gerekse fiziki kaynaklarÔn
kullanÔmÔnda önemli tasarruf saôla-

mÔ÷tÔr. Kurum personelinin özverili
çalÔ÷malarÔ ile de Kurumun sunduôu
hizmetlerde önemli geli÷meler ya÷anmÔ÷tÔr. Ancak üzülerek belirtelim
ki, kurumsal yapÔnÔn özerk yönetimden yoksun olmasÔ, bir sorun olarak
varlÔôÔnÔ korumaktadÔr. Kanun Hükmünde Kararname ile Yönetim Kurulunun personel atama yetkisinin
elinden alÔnmasÔ ise sosyal taraflarÔ,
hatta kurum personelini derinden
üzmü÷tür. Üç kurumun birle÷tirilmesi sonucu devasa bir yönetim yapÔsÔna sahip olan Sosyal Güvenlik
Kurumunun özerk yönetim yapÔsÔnÔn etkisizle÷tirilerek, kurumsal yapÔ
sorunlarÔnÔn çözüme kavu÷turulmasÔ
olanaksÔzdÔr. Kurumun finansman,
kapsam sorunlarÔnÔ çözmek, hak ve
yükümlülüklerde birliktelik saôlamak amacÔ ile yapÔlan düzenlemelerde amaçlanan sonuçlarÔn saôlanamadÔôÔnÔ üzülerek görmekteyiz.

Hiç ku÷kusuz genel saôlÔk sigortasÔ uygulamasÔna ba÷lanarak ülkemizde ya÷ayan herkesin kapsama
alÔnmasÔ önemlidir. SigortalÔlarla
hak sahiplerinin saôlÔk hizmetlerine ula÷masÔ kolayla÷mÔ÷tÔr. Ancak
sigortalÔlarÔn cepten para ödeyerek
saôlÔk hizmetinden yararlanÔyor olmasÔ, Kurumun saôlÔk harcamalarÔ
arttÔkça sigortalÔlarÔn ödemek zorunda olduklarÔ para miktarÔnÔn artÔrÔlmasÔ, dü÷ük gelirli sigortalÔlarÔn
saôlÔk hizmetlerinden yararlanmalarÔnÔ zorla÷tÔrmÔ÷tÔr.
Kurumun aktif-pasif dengesi de
halen 2007 yÔlÔnÔn seviyesine ula÷mamÔ÷tÔr. 2011 yÔlÔ sonu itibariyle
aktif-pasif dengesi 1,87 seviyesindedir. Kurumun aktif-pasif dengesini
saôlayacak olan ve fÔrsat penceresi
olarak görülen genç nüfusun resmi
rakamlara göre yüzde 17’ si i÷sizdir. Ve ülke nüfusu ya÷lanmaktadÔr.

TÜõK’in verilerine göre kayÔt dÔ÷Ô istihdam yüzde 40 düzeyinde devam
etmektedir. Gerçek ücretlerin altÔnda beyan edilen kazançlar nedeniyle
olu÷an kurum prim kaybÔ tutarÔ ise
bilinmemektedir. Aktif pasif dengesindeki olumsuzluôa baôlÔ olarak
Kurumun bütçe açÔôÔ 2009 yÔlÔnda
28 milyar 703 milyon lira, 2010 yÔlÔnda 26 milyar 724 milyon lira, 2011
yÔlÔnda ise 25 milyar 498 milyon lira
olarak gerçekle÷mi÷tir. Af düzenlemeleri ile geçmi÷ yÔllara ili÷kin tahsil edilen prim alacaklarÔ dikkate
alÔnmadÔôÔnda Kurumun bütçe açÔôÔ
büyümekte, prim gelirlerinin emekli
ödemeleri ile saôlÔk giderlerini kar÷Ôlama oranÔ dü÷mektedir. Finansman
sorunu devam ettiôindendir ki, son
günlerde emeklilik ya÷ÔnÔ kademeli
olarak artÔran yapÔnÔn deôi÷tirilerek
emeklilik ya÷ÔnÔn tüm kademeler
için artÔrÔlmasÔ konu÷ulmaya ba÷lanmÔ÷tÔr. Ülke ko÷ullarÔna uymayan bu
tür söylemlerin çalÔ÷anlarÔ huzursuz
ettiôini belirtmek isterim.
Reform adÔ altÔnda yapÔlan yasal
düzenlemeler, sigortalÔlarÔn sosyal
sigorta hak ve yükümlülüklerinde birliktelik saôlamadÔôÔ gibi yeni
farklÔlÔklarÔn olu÷masÔna da neden
olmu÷tur. Tüm bu sonuçlar sistemin
sorunlarÔnÔn ülke ko÷ullarÔ dikkate alÔnarak bütüncül bir yakla÷Ômla
sosyal taraflarla mutabakat saôlanarak çözüme kavu÷turulabileceôini
göstermektedir. Sistemin sorunlarÔnÔn artarak devam etmemesi için; õstihdamÔ artÔracak yatÔrÔmlar etkin bir
÷ekilde te÷vik edilmelidir. KuralsÔz
ve kayÔt dÔ÷Ô çalÔ÷tÔrmayÔ kolayla÷tÔrÔlan ta÷eron uygulamalarÔna son
verilmelidir. Sendikal örgütlenmeyi
etkinle÷tirecek önlemler alÔnmalÔdÔr. Kurum özerk yönetim yapÔsÔna
kavu÷turulmalÔdÔr. Sosyal yardÔm
ve ödeme hizmeti sunan tüm kamu
kurum ve kurulu÷larÔ ile kamu kaynaklarÔ tek çatÔ altÔnda toplanarak
çaôda÷ sosyal koruma sistemi olu÷turulmalÔdÔr.
Hükümetin “2013 YÔlÔ ProgramÔ” Resmi Gazetede yayÔnlanmÔ÷tÔr. ProgramÔn “Politika Öncelikleri
ve Tedbirler” bölümünde, Ulusal
õstihdam Stratejisinin 2012 yÔlÔ so-

nuna kadar yürürlüôe konulacaôÔ
belirtilmektedir. Bu konuda ara sÔra
bazÔ bakanlar da açÔklamalar yapmaktadÔr. Ama bizim elimize ayrÔntÔlarÔ içeren resmi hiç bir doküman
gelmemi÷tir. Biz yapÔlmak istenenleri ba÷lÔklar halinde biliyoruz ve bu
konudaki görü÷lerimizi de açÔklamÔ÷
bulunuyoruz. Biz, esnek çalÔ÷manÔn
yaygÔnla÷tÔrÔlmasÔna, var olan esnek
çalÔ÷ma biçimlerinin yasala÷tÔrÔlmasÔna, asgari ücretin bölgeselle÷tirilmesine, özel istihdam bürolarÔna
i÷çi kiralama yetkisi verilmesine,
÷imdilerde konu edildiôi üzere bu
kez de ta÷eron i÷çilik bahane edilerek kÔdem tazminatÔnÔn fon adÔ altÔnda yeniden düzenlenmesine kar÷Ô
olduôumuzu söyledik, söylüyoruz.
Ta÷eron i÷çilik bu günlerde üçlü
danÔ÷ma kurulu toplantÔlarÔmÔzÔn
konusunu olu÷turmaktadÔr. SayÔn
ÇalÔ÷ma BakanÔmÔzÔn ta÷eron i÷çili-

ôi “kölelik” olarak tanÔmladÔôÔnÔ da
bilmekteyiz. Kölelik düzeninin asÔl
i÷i kapsayacak ÷ekilde geni÷letilmesine onay vermemiz mümkün deôildir. Böyle bir uygulamanÔn, bugün
hepimizin canÔnÔ yakan i÷ cinayetlerinin ikiye, üçe katlanmasÔ, kölelik düzeninin yaygÔnla÷tÔrÔlmasÔ ve
kayÔtdÔ÷Ô istihdamÔn artarak devam
etmesi anlamÔna geleceôi açÔktÔr. Bu
durum kurumun finansman yapÔsÔnÔ
da olumsuz etkileyecektir.”
ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanÔ Faruk Çelik de, son 10 yÔl
içerisinde sosyal güvenlik alanÔnda
yapÔlan düzenlemeleri anlatarak,
SGK’nÔn geçmi÷i ile bugünkü durumunu kÔyasladÔ. Çelik, “Aktif sigortalÔ ki÷i sayÔsÔ 15 milyondan 18
milyona yükseldi. Pasif sigortalÔ ki÷i
sayÔsÔ 8,7 milyondan 10,2 milyona
yükseldi” dedi.
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Kćlćç Yeniden Seçildi
SGK 3. Olaôan Genel Kurulu’nda yapÔlan seçimler sonunda, Yönetim Kurulu õ÷çi Temsilciliôine, TÜRK-õö eski Genel Ba÷kanÔ Salih
KÔlÔç yeniden seçildi. Yönetim Kurulunu diôer üyeliklerine ise ÷u
isimler getirildi: õ÷verenleri temsilen TõSK Yönetim Kurulu üyesi Rahmi CÔbÔroôlu, kamu görevlilerini temsilen Memur-Sen Genel Ba÷kan
YardÔmcÔsÔ Halit Ortaköy, kendi nam ve hesabÔna çalÔ÷anlarÔ temsilen
Türkiye Ziraat OdalarÔ Birliôi (TZOB) Genel Ba÷kanÔ öemsi Bayraktar, emeklileri temsilen de Türkiye Emekliler Derneôi Genel Ba÷kanÔ
KazÔm Ergün.

ĄSTANBUL (ANADOLU)
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TÜRK-Ąą’in 2012 yćlćnda 15 ilde gerçekleĆtirdiăi iĆ saălćăć ve güvenliăi
eăitim seminerlerine toplam 2 bin iĆçi katćldć

Aăar:

“ĄĆ Saălćăć ve Güvenliăi Kanununda tüm
taleplerimizin kabul edildiăini söylemek
mümkün deăildir.”

T

ÜRK-õö’in 2012 yÔlÔ dönemi
õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Eôitim
Seminerleri; 4-5 Temmuz
2012 günlerinde Çerkezköy, 5-6
Eylül 2012 günlerinde õstanbul (Avrupa), 19-20 Eylül 2012 günlerinde
õstanbul (Anadolu), 9-10 Ekim 2012
günlerinde Afyon, 7-8 KasÔm 2012
günlerinde õzmit ve 28-29 KasÔm
2012 günlerinde Antalya’da yapÔlan
eôitimlerle tamamlandÔ. TÜRK-õö’in
2012 yÔlÔnda iki ba÷lÔk altÔnda 15
ilde gerçekle÷tirdiôi i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi eôitim seminerlerine toplam
2.005 i÷çi katÔldÔ.
19-20 Eylül 2012 günlerinde
õstanbul’da, Devlet DemiryollarÔ toplantÔ salonunda düzenlenen seminerin açÔlÔ÷Ônda konu÷an TÜRK-õö Genel Eôitim Sekreteri Ramazan Aôar,
“6331 sayÔlÔ õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi

Kanunu ile ilgili yakla÷ÔmÔmÔzÔ ifade
ederken, hemen belirtmeliyiz ki, i÷
saôlÔôÔ ve güvenliôiyle ilgili tüm taleplerimizin kabul edildiôini söylemek mümkün deôildir” dedi. Aôar
konu÷masÔnda özetle ÷u görü÷leri
ifade etti:
“Öncelikle belirtmeliyiz ki,
6331 sayÔlÔ õ÷ SaôlÔôÔ ve Güvenliôi
Kanunu’nun çalÔ÷ma ili÷kilerinde
hayati bir alan olu÷turan i÷ saôlÔôÔ
ve güvenliôi kurallarÔnÔ, õ÷ Kanunu
dÔ÷Ônda müstakil bir kanun olarak
düzenleyip, bazÔ istisnalar dÔ÷Ônda,
kamu-özel sektörlerindeki tüm çalÔ÷anlarÔ ve tüm i÷yerlerini kapsama
almasÔ Konfederasyonumuz tarafÔndan olumlu, ileri bir adÔm olarak
kar÷ÔlanmaktadÔr.
Kanunda yer alan bir maddeyle,
kamu kurum ve kurulu÷larÔ hariç

ondan az çalÔ÷anÔ bulunan i÷yerlerinden, çok tehlikeli ve tehlikeli
sÔnÔfta yer alan i÷yerlerinin i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi hizmetlerinden
yararlandÔrÔlmasÔna olumlu yakla÷maktayÔz. AyrÔca, Bakanlar Kurulu
kararÔyla, ondan az çalÔ÷anÔ bulunanlardan az tehlikeli sÔnÔfta yer
alan i÷yerlerinin de bu destekten
yararlandÔrÔlmasÔ söz konusudur. Bu
maddeyle, i÷ kazalarÔnÔn en çok ya÷andÔôÔ ve tüm i÷letmelerin yakla÷Ôk
yüzde 85’ini olu÷turan küçük i÷letmelerde gerekli önlemlerin alÔnmasÔ yönünde önemli bir adÔm atÔlmÔ÷
olmaktadÔr. BakanlÔôÔmÔzÔn bu yönde özel düzenleme yapma iradesini
ortaya koymasÔ, küçük ölçekli i÷yeri
sahiplerinin yükünü hafifletebilecek, böylece küçük i÷letmelerde i÷
saôlÔôÔ ve güvenliôi önlemlerinin

tin tamamÔnÔ veya bir kÔsmÔnÔ ortak
saôlÔk ve güvenlik birimlerinden
hizmet almasÔ’ hükmü getirilmi÷tir.
Konfederasyonumuz Üçlü DanÔ÷ma
Kurulu toplantÔlarÔndan ba÷layarak,
i÷ saôlÔôÔ hizmetlerinin piyasanÔn insafÔna bÔrakÔlmasÔ tehlikesine i÷aret
ederek, bu hükme çekince koyduôunu belirtmi÷tir. Hem Ortak SaôlÔk
Güvenlik Birimi’ne hem de i÷verene
kar÷Ô sorumlu olan i÷ güvenliôi uzmanlarÔnÔn koruyucu önlemlerin
alÔnmasÔnda i÷veren üzerinde ne
kadar etkili olabilecekleri büyük bir
soru i÷aretidir.

ĄSTANBUL (AVRUPA)
alÔnmasÔnÔn yolu açÔlabilecektir. Bizim burada kar÷Ô çÔktÔôÔmÔz, destekleyici giderlerin hazine yerine, SGK
tarafÔndan finanse edilmesidir.
Kanunun, õ÷ saôlÔôÔ ve güvenliôinin koordinasyonu ba÷lÔklÔ ilgili
maddesinde, Birden fazla i÷yerinin
bulunduôu i÷ merkezleri, i÷ hanlarÔ, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi
yerlerde i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi konusundaki koordinasyonun yönetim
tarafÔndan saôlanacak olmasÔ önemli
bir yenilik olmakla birlikte yeterli
deôildir. AnÔlan i÷yerlerinde i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi hizmetlerinin etkin
biçimde verilebilmesi için i÷yeri ortak saôlÔk birimlerinin kurulmasÔnÔn
zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir.
Kanunun, õ÷yeri hekimleri ve i÷
güvenliôi uzmanlarÔ ba÷lÔklÔ maddesine göre, bu ki÷ilerin görevlerini
mesleôin gerektirdiôi etik ilkeler ve
mesleki baôÔmsÔzlÔk içinde yürütecekleri hükme baôlanmÔ÷tÔr. Bu
olumlu, ileri bir adÔm olmakla birlikte, iki i÷verene baôlÔ olarak çalÔ÷acak ki÷ilerin görevlerini mesleki
baôÔmsÔzlÔk içinde yapmalarÔnÔn
çe÷itli sorunlar yaratacaôÔ görü÷ündeyiz.

Kanunun ilgili maddelerinde
risk deôerlendirmesine yer verilmesi, çok tehlikeli sÔnÔfta maden,
metal ve yapÔ i÷leri ile kimyasallarla
yapÔlan i÷lerde risk deôerlendirmesi
yapÔlmamasÔ halinde i÷in durdurulmasÔ önemli bir yeniliktir.
Kanunun,’õ÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi
hizmetleri’ ba÷lÔklÔ maddesine göre,
i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi hizmetlerinin
sunulmasÔ için, i÷verenin ‘bu hizme-

ĄSTANBUL (AVRUPA)

Kanunun ilgili maddesinde,
kamu kurum ve kurulu÷larÔnÔn i÷
saôlÔôÔ ve güvenliôi hizmetlerini
kendilerinin üretmesi yerine, SaôlÔk
BakanlÔôÔna ait döner sermayeli kurulu÷lardan doôrudan, ya da Kamu
õhale Kanunu uyarÔnca piyasada bu
hizmeti üreten özel kurulu÷lardan
satÔn almalarÔna imkan saôlanmÔ÷tÔr.
Biz, kamu kurum ve kurulu÷larÔnÔn
i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi hizmetlerini
kendilerinin üretmesinin gerektiôini
savunuyoruz.
Konfederasyonumuz,
Kanun
hükümlerinin uygulanmasÔnÔn cezalandÔrma mantÔôÔyla deôil, i÷ saô-
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5-6 Eylül 2012 günlerinde
õstanbul’da, Belediye-õ÷ SendikasÔnÔn toplantÔ salonunda düzenlenen eôitim seminerinde konu÷an
TÜRK-õö Genel Te÷kilatlandÔrma
Sekreteri Nazmi Irgat, i÷te saôlÔk ve
güvenliôin bir insan hakkÔ olduôunu söyleyerek, çalÔ÷anlarÔn saôlÔklÔ
ve güvenli ko÷ullarda çalÔ÷malarÔnÔn
insan onuruna yakÔ÷Ôr i÷ kavramÔyla
yakÔndan ilgili olduôunu söyledi. Irgat konu÷masÔnda özetle ÷u görü÷lere yer verdi:

ĄSTANBUL (ANADOLU)
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lÔôÔ ve güvenliôi/çalÔ÷ma kültürüyle
mümkün olacaôÔna inanmaktadÔr.
Ancak, bu kültürün henüz olu÷madÔôÔ gerçeôinden hareketle, Kanunun “õdari para cezalarÔ” ba÷lÔklÔ
maddesinde düzenlenen cezalar yeterli görülmemektedir. õ÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôi gibi hayati önem ta÷Ôyan
konuda, öngörülen yaptÔrÔmlarÔn i÷yeri veya i÷letmenin büyüklüklerine
göre daha caydÔrÔcÔ ve i÷verenin önlem almasÔnÔ zorunlu kÔlacak ölçüde
olmasÔ gerekirdi.
Kanunun Yürürlük ba÷lÔklÔ maddesine göre; kamu kurumlarÔ ile
50’den az çalÔ÷anÔ olan ve az tehlikeli sÔnÔfta yer alan i÷yerleri için Kanunun yayÔmÔ tarihinden iki yÔl sonra,
50’den az çalÔ÷anÔ olan tehlikeli ve
çok tehlikeli sÔnÔfta yer alan i÷yerleri için yayÔmÔ tarihiden itibaren 1
yÔl sonra, diôer i÷yerleri için yayÔmÔ
tarihinden itibaren altÔ ay sonra, 9,
31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6,
geçici 7 ve geçici 8’ inci maddeleri
yayÔm tarihinde, diôer maddeleri yayÔm tarihinden itibaren altÔ ay
sonra yürürlüôe girmektedir. Konfederasyonumuz, ülkemizde ölüme,
sakatlanmaya neden olan i÷ kazala-

rÔnÔn sÔklÔkla meydana geldiôi hususunun dikkate alÔnarak, çalÔ÷anlarÔn saôlÔôÔnÔ doôrudan ilgilendiren
söz konusu maddelerin, kanunun
yayÔnlandÔôÔ tarihten itibaren makul bir sürede yürürlüôe girmesini
savunmu÷, ancak bu talep kabul
edilmemi÷tir. Bizce makul süre; çok
tehlikeli i÷lerde 6 ay, tehlikeli ve az
tehlikeli i÷lerde 1 yÔl olarak belirlenmeliydi.”

ÇERKEZKÖY

“Avrupa Birliôi’nde topluluk düzeyinde geli÷tirilen ve yüksek bir
koruma düzeyi içeren standartlardan biri de i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôiyle
ilgilidir. UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü, Dünya SaôlÔk Örgütü ve Avrupa
Birliôi belgelerinde çalÔ÷ana deôer
verilmesi, çalÔ÷ma hayatÔnÔn çalÔ÷ma çevresiyle birlikte insancÔl hale
getirilmesi, ya÷am kalitesinin yükseltilmesi temel amaçlar arasÔndadÔr.
Birle÷mi÷ Milletler’e göre, i÷te saôlÔk
ve güvenlik bir insan hakkÔdÔr.
Bununla birlikte i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi bir bilim dalÔ olarak, üretim
süreçlerini, üretim yöntemlerini,
verimliliôi, ergonomiyi ilgilendiren
boyutlarÔyla çalÔ÷ma hayatÔnÔn en

sudur. Günümüzde özelle÷tirme, ta÷eronla÷tÔrma, sendikasÔzla÷tÔrma ve
esnek çalÔ÷ma biçimleri Türkiye’de
saôlÔksÔz ve güvenliksiz bir çalÔ÷ma
hayatÔnÔ i÷çilerimize dayatmaktadÔr.
Türkiye’de kayÔt dÔ÷Ô ekonominin
var olduôu bir yapÔda, sosyal güvenlik haklarÔna uyulmamakta, var olan
haklar geriletmeye çalÔ÷Ôlmakta, sigortasÔz, kaçak i÷çi çalÔ÷tÔrma her
geçen gün yaygÔnla÷maktadÔr.

AFYON
temel konularÔndan biridir. Çevre,
i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi konularÔna
gereken önem verilmediôinde, bu
alandaki sorunlar kendini i÷ kazalarÔ, meslek hastalÔklarÔ, ölümler,
yaralanmalar, çevre kirliliôi, hastalÔklar, üretim kaybÔ ÷eklinde göstermektedir.

Nitekim, son yirmi yÔlda i÷ kazalarÔnda Japonya ve õsveç’te yüzde 20,
Finlandiya’da ise yüzde 62 oranÔnda
bir dü÷ü÷ olmu÷tur. Bunun nedeni
daha az i÷çinin tehlikeli i÷lerde çalÔ÷masÔ ve i÷yerlerinin daha güvenli
hale getirilmesi olarak açÔklanmaktadÔr.

2010 yÔlÔ SGK istatistiklerine
göre, 62.903 i÷ kazasÔ, 533 meslek
hastalÔôÔ olgusu meydana gelmi÷,
bunlarÔn 1.454’ü ölümle sonuçlanmÔ÷tÔr. õ÷ kazalarÔ sonucu 1.976,
meslek hastalÔklarÔ sonucu 109 ki÷i
olmak üzere 2.085 ki÷i ise sürekli i÷
göremez hale gelmi÷tir. Ülkemizde
SGK tarafÔndan tutulan istatistikler
sadece sigortalÔ i÷çilerle sÔnÔrlÔdÔr.
SGK verilerinin sadece sigortalÔlarÔ kapsadÔôÔ, sigortalÔlarÔn sayÔsÔnÔn
da yakla÷Ôk 10 milyon ki÷i olduôu,
buna kar÷ÔlÔk toplam istihdamÔn
yakla÷Ôk 22.5 milyon ki÷i olduôu
dü÷ünülürse, gerçekte i÷ kazalarÔ ve
buna baôlÔ olarak ölümlerin, meslek
hastalÔklarÔnÔn çok daha fazla olduôu anla÷ÔlmaktadÔr.

AnÔlan
ülkelerin
tersine
Türkiye’de meydana gelen i÷ kazalarÔnda ve ölümlerde artÔ÷ söz konu-

ILO’nun hazÔrladÔôÔ “Güvenlik
Kültürü Raporu”na göre, meslek
hastalÔklarÔnÔn tümü, i÷ kazalarÔnÔn
yüzde 98’i önlenebilir kazalardÔr.

ANTALYA

Küreselle÷en dünyada her alanda maliyetlerin dü÷ürülmesi temel
hedef haline gelmi÷tir. Maliyetlerin
ilk dü÷ürüldüôü alan ise i÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôi alanÔdÔr. Günümüzde açlÔk ve i÷ kazasÔ riski arasÔnda tercih
yapmaya zorlanan yurtta÷larÔmÔz,
i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi önlemlerinin
olmadÔôÔ çalÔ÷ma ortamlarÔnda çalÔ÷mak zorunda bÔrakÔlmakta; ölüm,
sakat kalma ve meslek hastalÔklarÔna
yakalanma riskiyle kar÷Ô kar÷Ôya bÔrakÔlmaktadÔrlar.”
TÜRK-õö’in 2012 yÔlÔnda hayata
geçirdiôi proje kapsamÔnda “VardiyalÔ ÇalÔ÷malarda õ÷ SaôlÔôÔ ve
Güvenliôi KonularÔ” ile “õ÷yerinde
SaôlÔôÔ Geli÷tirme ProgramlarÔ” ba÷lÔklarÔnÔ ta÷Ôyan iki kitap yayÔmlanarak i÷çilere daôÔtÔldÔ.
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ústanbul Ayd×n Üniversitesi

TÜRK-Ąą Sendikacćlćk Akademisi
Ąlk çalćĆmalarćna Mart 2012’de baĆlayan TÜRK-Ąą Sendikacćlćk Akademisi
üç üniversitede ikinci dönem mezunlarćnć verdi
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õ

lk mezunlarÔnÔ MayÔs 2012’de
õstanbul AydÔn Üniversitesi’nde
veren SendikacÔlÔk Akademisi,
ikinci mezunlarÔnÔ õstanbul AydÔn
Üniversitesi’nin yanÔ sÔra, Ankara’da
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesinde, õzmir’de ise õzmir 9
Eylül Üniversitesinde verdi.

õstanbul’da ve õzmir’de 20’÷er
ki÷inin katÔldÔôÔ TÜRK-õö SendikacÔlÔk Akademisi’ne Ankara’dan da
16 ki÷i olmak üzere toplamda 56
sendikacÔ katÔldÔ. Akademide, Sosyal Politika, Endüstri õli÷kileri, Sivil
Toplum Kurulu÷larÔ, YazÔm bilgileri
ve Bildiri HazÔrlama, SendikacÔlÔk
Tarihi, Türkiye Ekonomisi, Bireysel
õ÷ Hukuku, Türkiye’de õ÷gücü PiyasasÔ Analizi, Toplu õ÷ Sözle÷mesi
Hukuku, Sendikalar Kanunu, Sosyal
Güvenlik, Toplu PazarlÔk ve Uyu÷mazlÔk Çözümüne Psikolojik Yakla÷Ôm, õleti÷im Becerileri, ÇalÔ÷ma
Psikolojisi, ÇalÔ÷ma Ya÷amÔnda DezavantajlÔ Gruplar, ÇalÔ÷ma Sosyolojisi, Muhasebe, UluslararasÔ Sözle÷melerde Sosyal Sendikal Haklar

ve Türkiye’nin Durumu, Toplumsal
Cinsiyet Perspektifinde õ÷gücü PiyasalarÔ, ÇalÔ÷ma Ya÷amÔ ve Sendikalar
konulu dersler verildi.
õstanbul AydÔn Üniversitesinde
3 KasÔm 2012-26 Ocak 2013 tarihleri arasÔnda gerçekle÷tirilen eôitimlere çe÷itli sendikalarÔmÔzdan
on iki kursiyer katÔldÔ. Türk Metal
SendikasÔ’ndan Olcay Dursun, õhsan Çimen, Mustafa Kele÷, Melek
Tarak, Serkan Gül ve Salih Gündür,
Tes-õ÷ SendikasÔ’ndan Ersin Akma,
RÔdvan Uyar, Hüseyin Polat, õsmail
KÔlÔçaslan, Teksif’ten Hasan öenli,
Demiryol-õ÷ SendikasÔ’ndan Ü. Oôuz
Çelen eôitimlere katÔlan kursiyerler
oldu. Diploma törenine, AydÔn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar
õzmirli, TÜRK-õö SendikacÔlÔk Koleji Koordinötörü ve Genel Sekreter
YardÔmcÔsÔ Naci Önsal ve õstanbul 1.
Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkkucak katÔldÔ.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 3 KasÔm 2012-12

Ocak 2013 tarihleri arasÔnda gerçekle÷tirilen eôitimlere çe÷itli sendikalarÔmÔzdan on altÔ kursiyer sendikacÔ
katÔldÔ. Türk Metal SendikasÔ’ndan
Muhterem Ta÷demir, Nihat Zengin, Halil õbrahim Alpoôlu, Mürsel
Öcal, AydÔn Akba÷, Ali Gökkaya ve
Mustafa Ta÷çÔ, Teksif’ten Mehmet
Emin Akkaya, Mustafa Özal Perçin, Hakan altÔnyollar ve Ne÷et Erdoôan, Demiryol-õ÷ SendikasÔ’ndan
Musa Eker, Yol-õ÷ SendikasÔ’ndan
öaban Çekil, Halil Demirta÷ ve Halil õbrahim Aydoôan ve öeker-õ÷
SendikasÔ’ndan Çetin YÔldÔz eôitimlere katÔlan sendikacÔ kursiyerler
oldu. Kursiyerlere diplomalarÔnÔ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Sosyal Politikalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Makal
verdi.
õzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde
3 KasÔm 2012-19 Ocak 2013 tarihleri arasÔnda gerçekle÷tirilen eôitimlere çe÷itli sendikalarÔmÔzdan
yirmi kursiyer katÔldÔ. Türk Metal
SendikasÔ’ndan Tansu Bozkurt, Gü-

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

ven Karadaô, öafak A÷Ônmaz, Gökhan Tetik, M. Emin Dokanak, Semra
Edebali, Emine KanlÔ, Eldivan KatÔ,
Meral Çe÷meli, Sevil KÔlÔç Aydemir,
Senem Yaman, Düzgün YÔlmaz ve

úzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

Ali Ekber Tali, Tes-õ÷ SendikasÔ’ndan
Turhan Ne÷eli ve Ali Dili÷en,
Teksif’ten Bayram Çakmak ve Faruk
Aksoy, Demiryol-õ÷ SendikasÔ’ndan
õzzet Ceviz ve Hamdullah Giral ve

Yol-õ÷ SendikasÔ’ndan õbrahim Akdemir eôitimlere katÔlan sendikacÔ
kursiyerler oldu. Diploma törenine
TÜRK-õö 3. Bölge Temsilcisi Hasan
Hüseyin Karakoç da katÔldÔ.
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ÇetintaĆ: “Ulusal Ąstihdam Stratejisi yok, açćkça

K

sermaye sćnćfćnćn stratejisi var.”

ristal-õ÷ SendikasÔ 16. Olaôan
Genel Kurulu 29-30 Eylül
2012 günlerinde õstanbul’da
toplandÔ. Genel Kurul’da Divan Ba÷kanlÔôÔna Petrol-õ÷ SendikasÔ Genel
Ba÷kanÔ Mustafa Özta÷kÔn, yardÔmcÔlÔôÔna da Deri-õ÷ SendikasÔ Genel
Ba÷kanÔ Musa Servi seçildi. Genel
Kurula TÜRK-õö Genel Sekreteri
Pevrul Kavlak ve Genel Te÷kilatlandÔrma Sekreteri Nazmi Irgat da katÔldÔ. Kavlak Genel Kurula hitaben bir
konu÷ma yaptÔ.
Genel Ba÷kan Bilal Çetinta÷, Genel Kurulda yaptÔôÔ konu÷mada ÷unlarÔ söyledi:

“ÇalÔ÷ma hayatÔnda i÷sizlik, güvencesizlik, esneklik ve sendikasÔzlÔk cenderesinde ya÷Ôyoruz. ÇalÔ÷ma
hayatÔnÔn ve ülkemizin en önemli
sosyal sorununun i÷sizlik olduôu
açÔktÔr. Milyonlarca insan i÷ arÔyor
ama bize i÷sizlik dü÷üyor masallarÔ
anlatÔyorlar. õ÷sizlik dü÷müyor. ÇalÔ÷ma çaôÔnda olanlar içinde çalÔ÷abilenlerin oranÔ sadece yüzde 45’tir.

ÇalÔ÷ma hayatÔnÔn ba÷ belasÔ,
güvencesiz ve esnek çalÔ÷madÔr. Güvencesiz ve esnek çalÔ÷ma biçimleri
bir veba gibi çalÔ÷ma hayatÔnÔn her
alanÔna yayÔlÔyor. AdÔna ta÷eron, alt
i÷veren, hizmet satÔn alma, esneklik vesaire denen bu uygulamalar
hem özel sektörde hem de devlette
giderek yaygÔnla÷Ôyor. ArtÔk normal-güvenceli istihdam istisna, güvencesiz-esnek istihdam kural haline dönü÷tü. Ta÷eron-alt i÷veren
uygulamasÔ dal budak saldÔ. Modern
kölelik bu. Amaç ucuz ve sendikasÔz
i÷çi.
Bu Hükümete yönelik en önemli
ele÷tirimiz çalÔ÷ma hayatÔnda esnek

ve kuralsÔzlÔôÔn en büyük savunucusu olmasÔdÔr. Bu konuda kulaklarÔnÔ patronlara açmasÔ, i÷çilere kapatmasÔdÔr. BakÔn ÷imdi de Ulusal
õstihdam Stratejisi adÔyla bir hazÔrlÔôa ba÷ladÔlar. õ÷çinin, sendikanÔn
görü÷lerini ellerinin tersiyle ittiler.
TÜRK-õö’in görü÷lerini dikkate almadÔlar. TÜRK-õö, Ulusal õstihdam
Stratejisine kar÷Ô olduôunu belirtti.
Ona raômen i÷verenlerle kafa kafaya verip bir strateji hazÔrladÔlar.
Bunun üzerine TÜRK-õö protesto
etti ve artÔk görü÷ belirtmeyeceôini
açÔkladÔ. Ortada ulusal bir strateji
yok açÔk açÔk sermaye sÔnÔfÔnÔn stratejisi var.”

Kristal-õ÷ 16. Olaôan Genel Kurulu sonucunda, yeni Yönetim Kurulu ÷u
÷ekilde belirlendi:
Genel Ba÷kan
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ
Genel Mali Sekreter
Genel Eôitim Sekreteri
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:
:

Bilal Çetintaç
Bilal Bildik
Feyzi Güler
Mehmet Boäa
åbrahim Öz

Toleyis Genel Kurulu

Bakćndć: “Tüm emek kesimi bir olup uygulanmakta

T

olan emek sömürüsünü sorgulamalćdćr.”

oleyis SendikamÔzÔn 12. Olaôan Genel Kurulu, 9-10 Mart
2013 günlerinde õstanbul’da
yapÔldÔ. Genel Kurulda Divan Ba÷kanlÔôÔna TekgÔda-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Mustafa Türkel, YardÔmcÔlÔôÔna TÜRK-õö 1. Bölge Temsilcisi
Faruk Büyükkucak seçildi.

Genel Kurulun açÔ÷ konu÷masÔnÔ
yapan, Toleyis SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Cemail BakÔndÔ ÷unlarÔ söyledi:
“2008’de ba÷layan küresel krizin
Türkiye’ye etkileri büyük olmu÷tur. Bu krizin ardÔndan ortaya çÔkan
emek sömürüsü çalÔ÷anlarÔ maôdur
etmi÷tir. õ÷sizlik artmÔ÷, yoksulluk
derinle÷mi÷, kapitalist sistem giderek vah÷ile÷mi÷, özelle÷tirmeler ve
ta÷eronla÷tÔrma sonucunda emek
hareketi güç kaybetmi÷tir. Bu durum kar÷ÔsÔnda tüm emek kesiminin
bir olup bu acÔmasÔzlÔk, bu emek sömürüsü sorgulanmalÔdÔr.
Özelle÷tirmelere kar÷Ô çÔkan
sendikacÔlar vatan haini gibi gösterilmi÷lerdir. Ancak Türk i÷çileri

ve sendikacÔlar hiçbir zaman vatan
hainliôi anlamÔna gelecek faaliyetlerde bulunmamÔ÷lardÔr. Türk i÷çisi Türkiye’de de dünyada da kimin
yardÔma ihtiyacÔ varsa onlarÔn yanÔnda olmu÷tur.
Sendikal güvencenin olmadÔôÔ hiçbir yerde sendikalarÔn örgütlenebilmesi mümkün deôildir.
Türkiye’de çalÔ÷anlar aôÔr vergi ko÷ullarÔ altÔndadÔr. õ÷çilerin 3-5 ay
zamlÔ ücretten faydalanmakta, sonra
ücretlerinin önemli bir kÔsmÔ vergiye gitmektedir. DünyanÔn ba÷ka hiçbir ülkesinde böyle bir ÷ey yoktur.
SaôlÔk sistemi çökmü÷tür. Bugün
hastanelerde kanser hastalarÔna bile

3-4 ay sonraya gün verilmektedir.
Bu bir insanlÔk suçudur. Özel hastaneler yerine devlet hastaneleri iyile÷tirilmelidir.
Türkiye ekonomisi büyümü÷,
dünyanÔn sayÔlÔ ekonomileri arasÔnda yer almÔ÷tÔr. Ancak diôer taraftan
Türkiye i÷ kazalarÔ bakÔmÔndan da
dünyada ilk sÔralardadÔr.
Türkiye 30 yÔldÔr terörle mücadele ediyor. Dünyada barÔ÷ istemeyecek bir insan yoktur. Ekmek, barÔ÷
ve özgürlüôün olmadÔôÔ yerde demokrasi ve insan haklarÔ da olamaz.
Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini deôi÷tirecek hiçbir
barÔ÷ içimize sinmez.

Toleyis 12. Olaôan Genel Kurulu sonucunda, yeni Yönetim Kurulu ÷u
÷ekilde belirlendi:
Genel Ba÷kan
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ
Genel Sekreter
Genel Mali Sekreter
Genel Te÷k. ve Eôit. Sekr.

:
:
:
:
:

Cemail Bak×nd×
Necati Aktaç
Habip Karakuç
Yusuf Kutlu
Mevlut Özer
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ĄĆçi Çocuklarćna Ücretsiz Eăitim
48

TÜRK-Ąą, 250 üyesinin çocuăuna ücretsiz
Seviye Belirleme Sćnavć (SBS) eăitimi verildi

Atalay:

“Çocuklarćmćz iyi okusun, doktor,
mühendis olup bu ülkeye
hizmet versin.”

T

ÜRK-õö’e üye 250 i÷çinin
çocuôuna ücretsiz olarak Seviye Belirleme SÔnavÔ (SBS)
eôitimi verildi. Eôitimlerin tamamlanmasÔ dolayÔsÔyla Türkiye Vagon
Sanayi Aö (TÜVASAö) tesislerinde
18 MayÔs 2013 günü düzenlenen
programda konu÷an TÜRK-õö Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay, i÷çi
çocuklarÔnÔn iyi eôitim almasÔ için
gereken desteôi vermeye devam edeceklerini anlattÔ.
Atalay, programÔn düzenlendiôi
alanda 41 yÔl önce çÔraklÔk diplomasÔ aldÔôÔnÔ ve bu ÷ekilde i÷ hayatÔna ba÷ladÔôÔnÔ anÔmsatarak, geçen
zaman içinde Türk i÷çisinin ula÷a-

bileceôi en üst konumlardan birine
geldiôini söyledi.
Deôi÷ik bölgelerde eôitim seminerleri verdiklerini belirten Atalay,
“õlk defa Sakarya’da böyle bir organizasyon yapÔldÔ. Ba÷ladÔôÔ zaman
çok mutlu olmu÷tum. KÔymetli eôitmenlerimiz, bu zaman içinde evlatlarÔmÔza eôitim verdi” dedi. Atalay,
i÷çilerin maddi durumlarÔnÔn iyi olmamasÔna raômen çocuklarÔnÔn iyi
eôitim almasÔnÔ saôlamaya çalÔ÷tÔklarÔnÔ vurgulayarak, ÷unlarÔ söyledi:
“õ÷çiler olarak hayat ko÷usuna
ba÷larken daima geriden ba÷ladÔk
çünkü imkanÔ olanlar önümüzdeydi. õyi durumda olanlar çocuklarÔnÔ

iyi okullarda okuttu. Asgari ücretle
çalÔ÷anlar ve örgütlü i÷çiler olarak
bu eôitimler çok önemli. Önümüzdeki dönemde 15 ilde böyle etkinlik
yapacaôÔz. õmkanÔ olmayan arkada÷larÔmÔzÔn çocuôuna böyle eôitimler
vereceôiz. Görevimiz, bütün imkanlarÔ hazÔrlamaktÔr. EvlatlarÔmÔza ülkemizin ihtiyacÔ var. Biz yetirince i÷çilik yaptÔk, çocuklarÔmÔz da doktor,
mühendis olup bu ülkeye hizmet
versin. Arkada÷larÔmÔza bu desteôi
vermeye devam edeceôiz. Karde÷lerimiz zor imkanlarda çocuklarÔmÔzÔ
okutmaya çalÔ÷Ôyor, evlatlarÔmÔz da
bu gayreti unutup okulda ba÷arÔlÔ
olmaya gayret etsin. ÇocuklarÔmÔza
her zaman ihtiyacÔmÔz var.”

ĄĆ Saălćăć ve Güvenliăi
Kanunu’na Sendikal
YaklaĆćm

Ç

alÔ÷ma ili÷kilerinde hayati
bir alan olu÷turan i÷ saôlÔôÔ
ve güvenliôi kurallarÔnÔ, õ÷
Kanunu dÔ÷Ônda müstakil bir kanun
olarak düzenleyip, bazÔ istisnalar dÔ÷Ônda tüm çalÔ÷anlarÔ ve i÷yerlerini
kapsama almasÔ konfederasyonumuz tarafÔndan olumlu bir geli÷me
olarak deôerlendirilmektedir.
O

Kanunun, “Kapsam ve istisnalar” ba÷lÔklÔ 2. maddesinin (ç)
fÔkrasÔnda; Çal×çan istihdam
etmeksizin kendi nam ve
hesab×na mal ve hizmet üretimi yapanlar kapsam d×ç×
b×rak×lm×çt×r. Oysa 5510 sayÔlÔ kanun kendi adÔna baôÔmsÔz çalÔ÷anlarÔ da i÷ kazasÔ ve
meslek hastalÔklarÔ kapsamÔna
almakta ve bunlar için prim
ödeme zorunluluôu getirmektedir. AyrÔca i÷yeri tehlike
derecesine göre de tasnif yapmaktadÔr. Kendilerinden prim
kesilen kendi adÔna baôÔmsÔz
çalÔ÷anlarÔn da õ÷ SaôlÔôÔ ve
Güvenliôi Kanunu kapsamÔna
alÔnmamasÔ bir eksikliktir.

O

O

O

Kanunun, “TanÔmlar” ba÷lÔklÔ
3. maddesinin (g) fÔkrasÔnda
yapÔlan “åç Kazas×” tan×m×,
5510 say×l× kanunun 13.
maddesinde yer alan åç Kazas× tan×m× ile örtüçmemektedir. Uygulamada bo÷luk
yaratÔlmamasÔ ve doôabilecek
uyu÷mazlÔklara meydan verilmemesi için i÷ kazasÔ tanÔmÔnÔn 5510 sayÔlÔ Yasadaki gibi
olmasÔ gerekirdi.
Kanunun, “Tan×mlar” baçl×kl× 3. maddesine eklenen (ç) f×kras×yla, “åçyeri
Hemçiresi”nin de tan×mlar
aras×nda yer almas× saäland×. Bu geliçme olumlu bir
ad×md×r.
Kanunun, “õ÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi hizmetleri” ba÷lÔklÔ 6.
maddesi 1.fÔkrasÔ (a) bendine
göre, i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi
hizmetlerinin sunulmasÔ için
i÷verenin, “bu hizmetin tamamÔnÔ veya bir kÔsmÔnÔ ortak
saôlÔk ve güvenlik birimlerinden hizmet almasÔ” hükmü

getirilmi÷tir. Konfederasyonumuz Üçlü Dan×çma Kurulu toplant×lar×ndan baçlayarak, iç saäl×ä× hizmetlerinin
piyasan×n insaf×na b×rak×lmas× tehlikesine içaret ederek, bu hükme çekince koyduäunu belirtmiçtir. Hem
OSGB’ye hem de içverene
sorumlu olan iç güvenliäi
uzmanlar×n×n koruyucu önlemlerin al×nmas×nda içveren üzerinde etkili olmalar×
hususunda ciddi endiçe söz
konusudur.
O

Kanunun, “õ÷ SaôlÔôÔ ve güvenliôi hizmetleri” ba÷lÔklÔ 6.
maddesinin 2 nolu fÔkrasÔna
göre; “4/1/2012 tarihli ve 4734
sayÔlÔ Kamu õhale Kanunu
kapsamÔndaki kamu kurum
ve kurulu÷larÔ; õSG hizmetlerini, SaôlÔk BakanlÔôÔna ait
döner sermayeli kurulu÷lardan doôrudan alabileceôi gibi
4734 sayÔlÔ Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir,”
hükmü yer almaktadÔr. 6331
say×l× Kanunun 6. madde-
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taraf×ndan karç×lanmas× gerekmektedir. TÜRK-åæ’in bu
önerisi kabul görmemiçtir.

4857 Say×l× åç Kanunu åç Saäl×ä× ve Güvenliäinde Neler Getiriyordu?
4857 say×l× Kanunu’nun getirdiäi en önemli yenilikler:
O

õ÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi konusunda i÷verenin eôitim verme zorunluluôu,

O

õ÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi kurul kararlarÔnÔn uygulanma zorunluluôu,

O

õ÷yeri hekimi, i÷ güvenliôi uzmanÔ çalÔ÷tÔrma zorunluluôu,

O

YakÔn, acil ve hayati tehlike kar÷ÔsÔnda i÷çinin çalÔ÷mama hakkÔ.

O

4857 say×l× Kanunu’nun en önemli eksiklikler:
O

O

O

Kapsam sorunu: õ÷ saôlÔôÔ ve güvenliôine ili÷kin düzenlemelerde
devlet memurlarÔ, tarÔm çalÔ÷anlarÔ vb. kapsam dÔ÷Ô kalmÔ÷lardÔ,
YaygÔnlÔk sorunu: 50 i÷çiden daha az i÷çi çalÔ÷tÔran i÷yerlerinde õ÷
SaôlÔôÔ ve Güvenliôi Kurulu kurma, i÷yeri hekimi ve i÷ saôlÔôÔ ve
güvenliôi uzmanÔ çalÔ÷tÔrma zorunluluôu yoktu,
YakÔn, acil ve hayati tehlike kar÷ÔsÔnda i÷çinin çalÔ÷mama hakkÔnÔ
düzenleyen madde uygulanamÔyordu.

sinde, kamu kurum ve kuruluçlar×n×n iç saäl×ä× ve
güvenliäi hizmetlerini kendilerinin üretmesi yerine,
Saäl×k Bakanl×ä×na ait döner
sermayeli
kuruluçlardan
doärudan, ya da Kamu åhale
Kanunu uyar×nca piyasada
bu hizmeti üreten özel kuruluçlardan sat×n almalar×na
olanak saälanm×çt×r. Konfederasyonumuz bu düzenlemeye karç× ç×karak, ×srarla
kamu kurum ve kuruluçlar×n×n iç saäl×ä× ve güvenliäi
hizmetlerini
kendilerinin
üretmesini istemiçtir. Ancak
konfederasyonumuzun bu
önerisi kabul görmemiçtir.
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O

Kanunun, “õ÷ SaôlÔôÔ ve güvenliôi hizmetlerinin desteklenmesi” ba÷lÔklÔ 7. maddesi
1. fÔkrasÔnÔn (a) bendinde,
“Kamu kurum ve kurulu÷larÔ
hariç ondan az çalÔ÷anÔ bulunanlarda, çok tehlikeli ve tehlikeli sÔnÔfta yer alan i÷yerleri
faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalÔ÷anÔ
bulunanlardan az tehlikeli sÔ-

nÔfta yer alan i÷yerlerinin de
faydalanmasÔna karar verebilir,” hükmü yer almaktadÔr.
AynÔ maddenin (b) bendinde ise, “Giderler, i÷ kazasÔ ve
meslek hastalÔôÔ bakÔmÔndan
kÔsa vadeli sigorta kollarÔ için
toplanan primlerden kaynak
aktarmak suretiyle, SGK tarafÔndan finanse edilir,” hükmüne yer vermektedir. TÜRK-åæ,
Üçlü Dan×çma Kurulu toplant×lar×nda (a) bendinde
yer alan hükmü desteklemiç, ancak Meclis Komisyonunda eklenen (b) bendine
karç× ç×km×çt×r. åç kazas× ve
meslek hastal×ä× bak×m×ndan k×sa vadeli sigorta kollar× için toplanan primlerin
amac×, iç kazas×na uäram×ç
ya da meslek hastal×ä×na
yakalanm×ç
sigortal×lara
yap×lacak saäl×k ve ödeme
yard×mlar×n× karç×lamakt×r.
SGK’n×n finansman bak×m×ndan içinde bulunduäu
sorunlar dikkate al×narak
içyerlerinin desteklenmesine iliçkin kaynaä×n hazine

O

O

O

Kanunun, “õ÷yeri hekimleri ve
i÷ güvenliôi uzmanlarÔ” ba÷lÔklÔ 8. maddesinin 1. fÔkrasÔnda
bu ki÷ilerin görevlerini mesleôin gerektirdiôi etik ilkeler
ve mesleki baôÔmsÔzlÔk içinde
yürütecekleri hükme baôlanmÔ÷tÔr. Ancak OSGB’lerinden
bir tür “kiralanan” ve içverene de baäl× olarak çal×çan bu kiçilerin görevlerini
mesleki baä×ms×zl×k içinde
yapmalar× zor görünmektedir. Konfederasyonumuz,
bu kiçilerin görevlerini mesleki baä×ms×zl×k içinde yapmalar× için ücretlerini bir
“fon”dan almalar× gerektiäini savunmuç, ancak bu görüç kabul görmemiçtir.
Kanunun, 8. maddesinin 2.
fÔkrasÔnda, i÷yeri hekimleri ve
i÷ güvenliôi uzmanlarÔnÔn i÷
saôlÔôÔ güvenliôiyle ilgili tedbirlerin alÔnmasÔnda hayati
tehlike arz edenlerin i÷veren
tarafÔndan yerine getirilmemesi halinde, bu hususu BakanlÔôa bildirmeleri hükmü getirilmi÷tir. åstihdam güvencesi
bulunmayan içyeri hekimi
ve iç güvenliäi uzmanlar×n×n
bu hükmü yerine getirebilmesi zor görünmektedir.
Kanunun, 10. maddesinin 1,
2, 3 ve 4. fÔkralarÔnda i÷verene
risk deôerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve ara÷tÔrma yapma, yaptÔrma yükümlülüôü
getirilmi÷tir. Konfederasyonumuz bu maddeye olumlu
yaklaçmaktad×r.
Kanunun, 13. maddesinin 1,
2, 3, 4 ve 5. fÔkralarÔ ciddi ve
yakÔn tehlike ile kar÷Ô kar÷Ôya
kalan çalÔ÷anlara çalÔ÷maktan
kaçÔnma hakkÔ getirmektedir. Konfederasyonumuz bu

maddeye olumlu bakmakla
birlikte, günümüz çal×çma
hayat× ve koçullar×nda bu
hakk×n hayata geçirilmesi
büyük önem taç×maktad×r.
O

O

O

konular: õ÷ ekipmanÔ; çalÔ÷ma
ortam ve ÷artlarÔ; i÷in özelliôine göre gece çalÔ÷malarÔ; gebe
ve emziren kadÔnlarÔn çalÔ÷ma
÷artlarÔ; hangi i÷yerlerinde i÷yeri saôlÔk ve güvenlik biriminin kurulacaôÔ; i÷yeri hekim
ve güvenlik uzmanlarÔn nitelikleri; asgari çalÔ÷ma süreleri;
i÷ saôlÔôÔ hizmeti sunacak ki÷i
ve kurumlarÔn görev, yetki ve
yükümlülükleri, belgelendirmeleri; i÷yeri hekimlerinin ve
güvenlik uzmanlarÔnÔn eôitimleri, belgelendirmeleri, hangi
sÔnÔf belge alacaklarÔ; risk deôerlendirmesi vb. Görüldüäü
gibi, meslek birlikleri, odalar ve sosyal taraflar olarak
üzerinde anlaçma saälanmas×nda zorluk çekilebilecek
pek çok husus Bakanl×kça
haz×rlanacak yönetmeliklere b×rak×lmaktad×r. Bu aç×dan yönetmeliklerin içeriäi
kadar haz×rlanma biçimi, iç
saäl×ä× ve güvenliäiyle ile ilgili ç×kar×lacak 10’dan fazla
yönetmeliäin haz×rl×k açamas×nda sosyal taraflar×n
kat×l×m×, görüçlerinin al×nmas× ve görüçlerin kabul
edilmesi büyük bir önem kazanmaktad×r.

Kanunun, “õ÷ saôlÔôÔ ve güvenliôinin
koordinasyonu”
ba÷lÔklÔ 23. maddesinin 2. fÔkrasÔna göre, “Birden fazla i÷yerinin bulunduôu i÷ merkezleri, i÷ hanlarÔ, sanayi bölgeleri
veya siteleri gibi yerlerde i÷
saôlÔôÔ ve güvenliôi konusundaki koordinasyonun yönetim
tarafÔndan saôlanacak olmasÔ,
TÜRK-åæ taraf×ndan olumlu bir geliçme olarak görülmekle birlikte, yeterli deäildir. An×lan içyerlerinde iç
saäl×ä× ve güvenliäi hizmetlerinin etkin biçimde verilebilmesi için içyeri ortak saäl×k
birimlerinin kurulmas×n×n
zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir.
Kanunun, “õdari para cezalarÔ
ve uygulanmasÔ” ba÷lÔklÔ 26.
maddesinin ilgili fÔkralarÔnda,
i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi hükümlerine uymayan i÷yerleri için
çe÷itli miktarlarda idari para
cezasÔ getirilmektedir. Konfederasyonumuz, Kanun hükümlerinin uygulanmas×n×n
cezaland×rma
mant×ä×yla
deäil, iç saäl×ä× ve güvenliäi
kültürüyle mümkün olacaä×na inanmaktad×r. Ancak,
bu kültürün henüz oluçmad×ä× gerçeäinden hareketle,
Kanunun “ådari para cezalar×” baçl×kl× maddesinde
düzenlenen cezalar yeterli
görülmemektedir.
Kanunun, “õ÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi ile ilgili çe÷itli yönetmelikler” ba÷lÔôÔ altÔndaki fÔkralarda, i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi
alanÔndaki çe÷itli konular ile
bunlara ili÷kin usul ve esaslar
BakanlÔkça çÔkarÔlacak yönetmeliklere bÔrakÔlmÔ÷tÔr. Bu

O

Kanunun “Yürürlük” ba÷lÔklÔ
38. maddesine göre; Kamu kurumlarÔ ile 50’den az çalÔ÷anÔ
olan ve AZ TEHLõKELõ sÔnÔfta yer alan i÷yerleri için Kanunun yayÔmÔ tarihinden õKõ
YIL SONRA, 50’den az çalÔ÷anÔ olan TEHLõKELõ ve ÇOK
TEHLõKELõ sÔnÔfta yer alan
i÷yerleri için yayÔmÔ tarihiden
itibaren 1 YIL SONRA, Diôer
i÷yerleri için yayÔmÔ tarihinden
itibaren ALTI AY sonra, 9, 31,
33, 34, 35, 36 ve 38. maddeleri
ile geçici 4., geçici 5, geçici 6,
geçici 7 ve geçici 8. maddeleri
yayÔm tarihinde, Diôer maddeleri yayÔm tarihinden itiba-

ren ALTI AY sonra yürürlüôe
girmektedir. Konfederasyonumuz, ülkemizde ölüme,
sakatlanmaya neden olan iç
kazalar×n×n s×kl×kla meydana geldiäi hususunun dikkate al×narak, çal×çanlar×n saäl×ä×n× doärudan ilgilendiren
söz konusu maddelerin, kanunun yay×nland×ä× tarihten
itibaren MAKUL bir sürede
yürürlüäe girmesini savunmuç, ancak bu talep kabul
edilmemiçtir. Konfederasyonumuz aç×s×ndan makul
süre; çok tehlikeli içlerde 6
ay, tehlikeli ve az tehlikeli
içlerde 1 y×ld×r.
Sonuç ve Deäerlendirme
TÜRK-õö, i÷ saôlÔôÔ ve güvenliôi alanÔnda sorunlarÔn çözümü
için, mevzuattaki daôÔnÔklÔôÔn giderilmesini, kapsam sorununun
çözümlenmesini, saôlÔklÔ bir uygulamanÔn ve etkin denetimin gerekli
olduôunu her platformda dile getirmi÷, kimi maddelerin 4857 sayÔlÔ õ÷
Kanunu’nun içinde yer aldÔôÔ bir i÷
saôlÔôÔ ve güvenliôi mevzuatÔ deôil,
örneklerinin geli÷kin AB ülkelerinde
görüldüôü müstakil bir õ÷ SaôlÔôÔ ve
Güvenliôi Kanununa ihtiyaç olduôunu savunmu÷tur. Bu açÔdan, kimi
engellemelere ve çekimser kalÔnmalara kar÷Ô, bir iki istisna dÔ÷Ônda
tüm çalÔ÷anlarÔn ve tüm i÷yerlerinin
kapsama alÔndÔôÔ müstakil bir kanunun çÔkarÔlmasÔ ileri ve olumlu bir
adÔm olarak kabul edilebilmektedir.
Bununla birlikte belirtilmelidir ki, i÷
saôlÔôÔ ve güvenliôiyle ilgili TÜRKõö’in tüm taleplerinin kabul edildiôini söylemek mümkün deôildir.
Esasen hiçbir tarafÔn talepleri kabul
edilmemi÷tir. Konfederasyonumuza
göre Kanun’da hâlâ müzakereye ihtiyaç duyulan maddeler bulunmaktadÔr. Bu maddeler, yönetmelikler ve
ülkemiz tarafÔndan onaylanmayan i÷
saôlÔôÔ ve güvenliôiyle ilgili ILO Sözle÷meleri önümüzdeki dönemin mücadele alanlarÔnÔ olu÷turmaktadÔr.
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Yeni TeĆvik Paketi Ekonomik
ve Sosyal Sorunlara Çözüm
Olacak mć?
Prof. Dr. Oăuz OYAN
Cumhuriyet Halk Partisi Ązmir Milletvekili

1- Bakanlar Kurulu Karar×n×n
Çizdiäi Çerçeve
19 Haziran 2012 tarihli Resmi
Gazete’de yayÔmlanan Bakanlar Kurulu KararÔ (YatÔrÔmlarda Devlet
YardÔmlarÔ HakkÔnda Karar) ile yeni
bir Te÷vik Paketi uygulamaya sokulmu÷tur. Bakanlar Kurulu KararÔnÔn
1 No’lu amaç maddesinde ÷u ifadelere yer verilmi÷tir:
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“Bu KararÔn amacÔ; kalkÔnma
planlarÔ ve yÔllÔk programlarda öngörülen hedefler doôrultusunda tasarruflarÔn katma deôeri yüksek yatÔrÔmlara
yönlendirilmesine, üretim ve istihdamÔn artÔrÔlmasÔna, uluslararasÔ rekabet gücünü artÔracak ve ara÷tÔrmageli÷tirme içeriôi yüksek bölgesel ve
büyük ölçekli yatÔrÔmlar ile stratejik
yatÔrÔmlarÔn özendirilmesine, uluslararasÔ doôrudan yatÔrÔmlarÔn artÔrÔlmasÔna, bölgesel geli÷mi÷lik farklÔlÔklarÔnÔn azaltÔlmasÔna, kümelenme ve
çevre korumaya yönelik yatÔrÔmlar ile
ara÷tÔrma ve geli÷tirme faaliyetlerinin
desteklenmesine ili÷kin usul ve esaslarÔ belirlemektir.”
Bakanlar Kurulu KararÔnÔn “Te÷vik sistemi ve destek unsurlarÔ” ba÷lÔôÔnÔ ta÷Ôyan 4 üncü maddesinin
birinci fÔkrasÔnda “Te÷vik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik
yatÔrÔmlarÔn te÷viki uygulamalarÔndan olu÷ur” denilerek dört uygulama
alanÔ ayÔrt edilmi÷tir. AynÔ maddenin ikinci-be÷inci fÔkralarÔnda ise
destekleme araçlarÔnÔn neler olduôu
bu dört uygulama alanÔ bakÔmÔndan
ayrÔ ayrÔ sayÔlmÔ÷tÔr.

YukarÔda zikredilen maddelere
ve 32+2 geçici maddeden olu÷an KararÔn bütününe bakÔlarak a÷aôÔdaki
deôerlendirmeler yapÔlabilir.
2- Teçvikler Üzerine Saptamalar
(i) Hedefler bak×m×ndan:
– Bölgesel kalkÔnmanÔn, iller
arasÔ geli÷mi÷lik düzeylerinin
yakÔnla÷tÔrÔlmasÔnÔn desteklenmesi;
– Genel olarak üretim, yatÔrÔm
ve istihdamÔn desteklenmesi;
– TasarruflarÔn katma deôeri
yüksek yatÔrÔmlara yönlendirilmesi;
– UluslararasÔ rekabet gücünü
artÔracak ve AR-GE içeriôi
yüksek büyük ölçekli yatÔrÔmlar ile stratejik yatÔrÔmlarÔn
özendirilmesi;
– Cari açÔôÔ azaltacak (ithalatÔ
ikame eden yani döviz tasarruf eden, ihracata odaklanan
yani döviz kazandÔran) yatÔrÔmlarÔn te÷vik edilmesi;
– DÔ÷ tasarruflarÔn dÔ÷ borçlanmayla deôil uluslararasÔ doôrudan yatÔrÔmlarÔn arttÔrÔlmasÔyla çekilmesi;
– Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatÔrÔmlarÔn te÷viki.
Görüldüôü gibi ilk iki maddede
önceki te÷vik paketlerinde de görülen gelenekselle÷mi÷ hedefler yer
alÔrken, diôerlerinde daha özel bir
vurgu yapÔlan yeni alanlar ortaya
çÔkmaktadÔr. Peki bunlar ne ölçüde
gerçekçidir?

“TasarruflarÔn katma deôeri yüksek yatÔrÔmlara yönlendirilmesi”
nden daha öncelikli olan, tasarruflarÔn sürekli gerileme eôiliminin durdurulmasÔdÔr. Son 10 yÔldÔr uygulanan dÔ÷tan beslemeli/ithalata dayalÔ
büyüme modeli nedeniyle Türkiye
iç tasarruf oranÔnÔn hÔzla eridiôi bir
dönemden geçmi÷tir. TasarruflarÔn
milli gelire oranÔ neredeyse yarÔ yarÔya azalarak 2011’de %12,9 düzeyine
gerilemi÷tir. Böyle olunca, hem milli
gelirin yüzde 20’si civarÔndaki yatÔrÔmlarÔnÔ ama hem de artan iç tüketimini kar÷Ôlamak için dÔ÷ tasarruflara bel baôlamÔ÷tÔr. Bu dÔ÷ tasarruflar
da ülkeye daha ziyade dÔ÷ borçlanma kanallarÔ üzerinden akmÔ÷tÔr.
Doôrudan yabancÔ sermaye giri÷leri
sÔnÔrlÔ kalÔrken sÔcak paraya baôÔmlÔlÔk büyümü÷tür.
öimdi tekrar soralÔm: Tasarruf
oranlarÔnÔ yükseltmeden yatÔrÔm te÷viklerinin anlamÔ ne? Tasarruf-yatÔrÔm açÔôÔ dÔ÷ kaynak giri÷lerine baôlÔ
olarak çözümlendiôine göre, yatÔrÔmlarÔ arttÔrmanÔn yolu “uluslararasÔ doôrudan yatÔrÔmlarÔn” artÔ÷Ôna
baôlÔ görünüyor. Peki ama çok kârlÔ
özelle÷tirmeler dÔ÷Ônda çekilemeyen
ve üstelik uluslararasÔ konjonktürün olumsuzluôu nedeniyle daha da
uzak duran bu tür sermayeyi nasÔl
te÷vik edeceksiniz? Paketin bu bakÔmdan bir cazibe olu÷turmasÔ çok
güç görünüyor.
Öte yandan, iç tasarruf oranlarÔnÔn hÔzla azaldÔôÔ bir iktisadi süreçte cari açÔôÔ te÷viklerle daraltmanÔn
anlamlÔlÔôÔ nerede? õç tasarruf yapamÔyorsanÔz, dÔ÷ tasarruflara muhtaç
olursunuz. Bu da sizi dÔ÷ açÔklara
mahkum eder. Bunu te÷vik paketiyle tersine çeviremezsiniz.

Stratejik yatÔrÔmlarla bazÔ alanlarda adeta ithal ikamesi sisteminin
arzulandÔôÔ da görülüyor. Geç de
olsa akla gelmesi iyi bir ÷ey. Ama
bugünkü dÔ÷ ticaret, kur ve sermaye hareketleri rejimiyle bu ne derece
mümkün? Gerçek bir ithal ikamesi
yapabilmek için, döviz kurlarÔnÔn ve
gümrüklerin kontrol edilebilir olmasÔ gerekiyor. Böyle bir Türkiye’de mi
ya÷Ôyoruz? Türkiye dÔ÷ ticari ili÷kilerini kontrol edebilmek için öncelikle AB ile Gümrük Birliôi politikasÔnÔ
masaya yatÔrmalÔdÔr. Böyle bir siyasi
irade ortada görünüyor mu?
Te÷vik paketinin hedefleri arasÔnda tarÔmÔn bulunmamasÔ da
önemli bir eksikliktir. TarÔmsal dÔ÷
ticaretin de son 10 yÔlÔn toplu bilançosu olarak negatif bakiye verdiôi,
dolayÔsÔyla ülke dÔ÷ açÔôÔna olumsuz
katkÔ yaptÔôÔ bilinirken bu konunun
hiç gündeme getirilmemesi, gerçekten bir “cari açÔk azaltma hedefi”
olup olmadÔôÔnÔn da sorgulanmasÔna yol açmaktadÔr.
Soruyu ÷öyle de sorabiliriz: TarÔmsal te÷viklerin 2000 yÔlÔnda konmu÷ IMF-DB kÔsÔtlamalarÔnÔ a÷amadÔôÔ bir ortamda tarÔmsal üretim ve
istihdamÔ nasÔl arttÔrÔrsÔnÔz ve cari
açÔôÔ nasÔl küçültürsünüz? Bir de
nicel kar÷Ôla÷tÔrma yapalÔm: 2006 yÔlÔnÔn TarÔm Kanunu’na göre tarÔma
dönük destekleme bütçesinin milli
gelirin en az %1 kadar olmasÔ gerekmektedir. Oysa uygulamada bu oran
ortalama %0,5 düzeyinde kalmÔ÷tÔr.
Yani tarÔmÔn bütçeden yÔllÔk ortalama destek alacaôÔ yakla÷Ôk 5 milyar
lira mertebesindedir. Peki ÷imdiki
te÷vik paketinin bütçeye maliyeti
nedir? 2012 için bir maliyet etkisi
olmayacaôÔ, 2013 için de yakla÷Ôk 2
milyar lira olacaôÔ ifade edilmi÷tir.1
Peki ÷imdi ÷u soruyu sormak
gerekmez mi? Bu kadar küçük bir
te÷vik bütçesiyle bu pakette sayÔlan
iddialÔ hedeflere varmak nasÔl bir
iyimserliktir veya nasÔl bir ham hayalciliktir?

Son olarak, 2012-2013 yÔllarÔnda
durgunluôa sürüklenen bir ekonomi tablosu öne çÔkarken, istihdamÔ
daha etkin olarak te÷vik etmeyen,
artmasÔ beklenen i÷sizliôe kar÷Ô õ÷sizlik SigortasÔ Fonu’nu anlamlÔ biçimde devreye sokmaya yönelmeyen
bir te÷vik programÔ ba÷tan ölü doômu÷ deôil midir?
(ii) Bölgelendirme yaklaç×m×
bak×m×ndan:
AKP iktidarÔ döneminde daha
önce üç te÷vik paketi uygulamaya
sokulmu÷tu. Bunlardan 2004 tarihli olanÔnda 36 il te÷vik kapsamÔna
alÔnmÔ÷tÔ. 2006 tarihli pakette te÷vik
kapsamÔndaki il sayÔsÔ 49’a çÔkarÔlmÔ÷tÔ. Her ikisinde de il ve bölge düzeyinde te÷vikler ve geli÷mi÷lik farklÔlÔklarÔnÔn azaltÔlmasÔ ön plandaydÔ.
Ancak her iki uygulama da yoôun
ele÷tirilere konu oldu ve hedeflerine
varmakta ba÷arÔlÔ olamadÔ.
14.07.2009 tarihli Bakanlar Kurulu KararÔyla yürürlüôe sokulan
te÷vik programÔ, hem geçmi÷teki
uygulamalara yönelik ele÷tirileri
hem de kriz ortamÔnda yürürlüôe giriyor olma (yani krizin tüm ülkeyi/
illeri etkilediôi) gerçekliôini dikkate
alarak 81 ili birden kapsamaktaydÔ.
Ama illerin tümü 4 farklÔ bölge ayÔrÔmÔ üzerinden kapsanÔyordu.
2009 te÷vikleri, ekonomik büyümenin ve istihdamÔn büyük darbe
yediôi bir kriz sürecinde daha ziyade zora dü÷en i÷yerlerinin istihdamÔ
korumasÔna dönük olan “KÔsa ÇalÔ÷ma Ödeneôi” te÷vikiyle akÔllarda
kaldÔ. Esasen sistem içinde var olan
ve õ÷sizlik SigortasÔ Fonu kaynaklarÔnÔ kullanan bu sembolik koruma
düzeneôi, daha önceki etkisiz düzeyinden kriz döneminin 1,5 yÔlÔ için
daha anlamlÔ bir düzeye çÔkartÔlarak
etkili kÔlÔnabildi, sonra tekrar eski i÷levsiz düzeyine döndürüldü. Bu arada, büyük i÷sizlik artÔ÷larÔna raômen
õ÷sizlik SigortasÔ Fonu’nun daha
yaygÔn uygulanabilir bir düzeneôe

kavu÷turulmasÔndan özenle kaçÔnÔldÔ. Oysa, geli÷mi÷ ekonomilerde bu
tür fonlar, kriz dönemlerinde gerileyen üretimi, istihdamÔ ve talebi telafi
eden bir “otomatik istikrarlandÔrÔcÔ”
rolünü oynadÔklarÔ için de sistem
içinde tutulurlar. Türkiye’de ise bu
Fon’un asli i÷levi kamu finansmanÔna destek olmaktan ibarettir. Nitekim 2008’den itibaren bütçeye ve
bölgesel yatÔrÔmlara bu Fondan takviyeler yapÔlmaktadÔr. 2012 tarihli
te÷vik paketinin finansmanÔnda da
gene bu Fona görev yüklenmi÷tir.
2012 te÷vik paketi gene 81 ili
kapsamakta ancak bu defa illeri 6
bölgede kümelendirmektedir. Ancak bu 6 bölgenin hangi ölçütlere
göre belirlendiôi konusunda açÔklÔk
bulunmamaktadÔr.
Birinci bölgeden altÔncÔ bölgeye,
ekonomik geli÷mi÷lik düzeyi yüksek
olan illerden daha dü÷ük olan illere
doôru gidilmektedir. Birinci bölgede toplanan 8 il (õstanbul, Ankara,
õzmir, Bursa, Kocaeli, Eski÷ehir,
Antalya, Muôla) Türkiye sanayisinin, ihracatÔnÔn, banka mevduat ve
kredilerinin dörtte üçünü temsil
eden iller grubudur; bu bakÔmdan
ekonominin belkemiôidir. Peki diôer be÷ bölgede toplanan illeri bu
birinci bölge illeri düzeyine yakÔnla÷tÔracak anlamlÔ te÷vikler söz konusu mudur? Bunun olumlu bir yanÔtÔ yoktur ve olmasÔ da zordur. Hiç
te÷vik verilmese dahi birinci bölgedeki illerde pazara yakÔnlÔk, daha
geli÷kin ula÷Ôm ve lojistik altyapÔsÔ,
daha geli÷mi÷ insan kaynaklarÔ gibi
yatÔrÔm iklimini doôrudan/dolaylÔ
etkileyen olanaklar hazÔr bulunmaktadÔr. õkinci ve üçüncü bölgelerdeki
illerin önemli bir bölümü için de bu
olanaklarÔn ÷u veya bu ölçüde var olduôu varsayÔlabilir. Ancak, 4 üncü,
5 inci ve 6 ÔncÔ bölgede konumlandÔrÔlan 48 ilin önemli bir bölümünde
iktisadi/be÷eri altyapÔnÔn yetersizlikleri olumsuz dÔ÷sallÔklar olarak rol
oynamaktadÔr.
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Bununla birlikte, kom÷u iller arasÔnda büyük bölgelendirme derecesi
farklÔlÔklarÔnÔn varlÔôÔ, önceki te÷vik
paketlerinde olduôu gibi, haksÔz
rekabetlere de kapÔ aralamaktadÔr.
Örneôin, birinci bölgedeki õzmir’in
hemen yanÔ ba÷Ôndaki Manisa’nÔn
üçüncü bölgede sayÔlmasÔ, yatÔrÔmlarÔn Manisa’ya kaydÔrÔlmasÔna yol
açÔcÔ bir etkendir. Oysa, EBSO Yönetim Kurulu Ba÷kanÔnÔn2 da belirttiôi gibi, “2011 yÔlÔnda õzmir’in
i÷sizlik oranÔnda %14,7 ile Türkiye
birincisi olmasÔ ve õzmir’de mevcut
sistemde EBSO’nun kurucusu olduôu 10 organize sanayi bölgesinin
%33’ünün yatÔrÔmcÔ bekliyor olmasÔ,
yeni yatÔrÔmlarÔn aciliyetini ve bazÔ
düzeltici adÔmlarÔn atÔlmasÔnÔ zorunlu kÔlmaktadÔr.” Ba÷ka deyi÷le,
kaynaklarÔn etkin kullanÔmÔ bakÔmÔndan Manisa’da yeni kapasiteler
olu÷turmak için yatÔrÔm yapÔlmadan
önce öncelikle õzmir’deki yatÔrÔm
kapasitelerinin doldurulmasÔ gerekmektedir. Üstelik i÷sizlik yÔôÔnaôÔ
Manisa’dan ziyade õzmir’dedir. õ÷gücü seyyaliyeti de -barÔnma ve ula÷Ôm
sorunlarÔ çözülemediôi sürece- sanÔldÔôÔndan daha dü÷üktür.
Ku÷kusuz büyük “çÔkar çatÔ÷malÔ” ba÷ka kom÷u il örnekleri de
vardÔr. Örneôin Adana (2. bölge)Osmaniye (5. bölge) veya Hatay (4.
bölge); Bolu (2)-Düzce(4); Ankara
(1)-Aksaray (5) veya Çorum (4), KÔrÔkkale (4) gibi…
Kendi örgütlenme ve giri÷im becerileriyle öne çÔkmÔ÷ bir ilin kafasÔna bastÔrarak kom÷u illere yatÔrÔm
kaydÔrma anlayÔ÷ÔnÔn, hakkaniyetli
olup olmadÔôÔ bir yana ekonomik
rasyonalitesinin olup olmadÔôÔ da
tartÔ÷malÔdÔr. Gaziantep ve Denizli
örnekleri ortadadÔr.
Kom÷u iller arasÔndaki haksÔz
rekabete yol açÔlmasÔ önceki paketlerin de sorunuydu; mevcut paket
bunu deôi÷tirmiyor yeni bir boyuta
ta÷Ôyor. Yeni te÷vik paketinin 18 inci
maddesinde “bir alt bölge desteôin-

den yararlanacak yatÔrÔmlar” ba÷lÔôÔ
altÔnda, a) yatÔrÔmÔn OSB’de gerçekle÷tirilmesi; veya b) yatÔrÔmÔn, aynÔ
sektörde faaliyet gösteren en az be÷
ortak yatÔrÔmcÔ tarafÔndan bir entegrasyonla gerçekle÷tirilmesi ko÷ullarÔnda bir alt bölge desteôinden yararlanacaôÔ hükme baôlanmaktadÔr.
Bu ko÷ullar altÔnda yatÔrÔmcÔ, 6 ÔncÔ
bölgenin cazip te÷viklerinden yararlanabilmek için Doôu ve Güneydoôu
Anadolu’nun güvenliksiz ve altyapÔsÔ
geri ortamÔna gitmeyi mi tercih eder,
yoksa sadece OSB’ye yatÔrÔm yapma
ko÷uluyla aynÔ te÷viklerden 5 inci
bölgedeki Osmaniye’de, Tokat’ta,
Yozgat’ta, ÇankÔrÔ’da, Aksaray’da,
Niôde’de,
Kahramanmara÷’ta,
AdÔyaman’da, Ordu’da, Giresun’da
mÔ yararlanmak ister?
Bu sorunun yanÔtÔ açÔktÔr. Burada, farklÔ coôrafi bölgelerden illeri
bir araya getirerek kümelendiren
ilk be÷ yatÔrÔm bölgesinden farklÔ
olarak 6. bölge Doôu ve Güneydoôu
Anadolu illerinden olu÷maktadÔr;3
dolayÔsÔyla, son te÷vik paketinde de,
Türkiye’nin ekonomik olarak en az
geli÷mi÷ iki coôrafi bölgesinin “dü÷ük yatÔrÔm bölgesi” olmak kaderini
deôi÷tirecek herhangi bir unsur bulunmamaktadÔr.
KÔssadan hisse ÷udur: Doôu ve
Güneydoôu illerine yatÔrÔm götürmenin birinci önceliôi siyasi istikrarÔn saôlanmasÔ, terörün sona erdirilmesidir. Bu istikrarÔn saôlanmasÔ
öncesinde ve sonrasÔnda da öncülük
kamu yatÔrÔmlarÔnda olmalÔdÔr. Öncesinde olmalÔdÔr ki istikrara zemin
hazÔrlasÔn; sonrasÔnda sürmelidir ki
özel yatÔrÔmlarÔ davet etsin. Oysa
÷imdiki paketin tek vasÔtasÔ özel
sektör yatÔrÔmlarÔdÔr; bunlar te÷viklere duyarlÔ olmazsa yapÔlacak hiçbir
÷ey yoktur.
Ku÷kusuz 6. bölge illeri için olduôu kadar, bölgenin Güney sÔnÔrlarÔmÔza yakÔn Gaziantep (3), Hatay
(4), AdÔyaman (5), Kahramanmara÷
(5), Kilis (5) gibi illeri hatta Adana

(2), Mersin (3), Konya(2), Karaman
(3), Osmaniye (5) gibi AkdenizOrta Anadolu illeri için de son 15
aydÔr öne çÔkan bir ba÷ka gerçeklik
vardÔr: Bu, Suriye’deki iç sava÷ta
Türkiye’nin resmen taraf olmasÔ ve
bu yanlÔ÷ politikasÔnÔ çok müdahil bir tutumla sürdürüyor olmasÔnÔn getirdiôi siyasi ve ekonomik
olumsuzluklardÔr. Türkiye’nin Suriye’deki rejim muhaliflerinin açÔk
destekçisi durumuna gelmesi, onlarÔn silahlÔ güçlerine sÔnÔrlarÔ içinde
barÔnma ve lojistik destek saôlamasÔ, nihayet ülke sÔnÔrlarÔ üzerinden
Suriye’deki muhaliflere silah sevkiyatÔna göz yummasÔ/te÷vik etmesi,
Suriye, Irak ve õran gibi dÔ÷ ekonomik ili÷kilerin geli÷me potansiyeli
ta÷ÔdÔôÔ kom÷ularÔyla ili÷kilerini tahrip etmi÷ ve bundan öncelikle bölge
illeri aôÔr bir darbe yemi÷tir. Bu illerin üretimi ve dÔ÷ ticareti sekteye
uôramÔ÷tÔr. Bölgede ciddi istihdam
ve gelir kayÔplarÔ ya÷anmaktadÔr.
Türkiye’nin Suriye gibi dÔ÷ ticaret
fazlasÔ verdiôi bir ülkedeki pazar kayÔplarÔ, õran ve Irak’tan petrol ve gaz
ithalatÔ sürerken ihracatÔn aksamasÔ
ve Suriye konusunda zÔt taraflarda
bulunmanÔn etkisiyle Rusya’nÔn da
giderek Türk ihraç mallarÔna ekonomi-dÔ÷Ô engeller çÔkarmaya ba÷lamasÔ gibi geli÷melerle Türkiye’nin dÔ÷
ticaret açÔôÔ ve cari açÔôÔ da olumsuz
etkilenmektedir.
Türkiye’nin “kom÷ularla sÔfÔr
sorun” diye yola çÔkÔp kom÷ularla
tamamen sorunlu bir konjonktüre
sürüklenmesi, te÷vik paketleriyle
kapatÔlamayacak hasarlara yol açmaktadÔr. Oysa te÷vik paketlerinden
daha maliyetsiz ve daha kolay yönetilebilir, daha kolay sonuç alÔnabilir
bir alan, iyi kom÷uluk ili÷kileriyle
dÔ÷ ticaret üzerinden ekonomiye
destek verilmesidir. Geri kalmÔ÷ bölgelere öncelik veren te÷vik paketinden daha önemlisi bu bölgelerin sÔnÔr kom÷ularÔna yönelik ticaretinin
canlÔ tutulmasÔdÔr. Oysa son 1,5 yÔldÔr, BatÔlÔ egemen güçlerin çÔkarlarÔ

doôrultusunda, Türkiye’nin doôu,
güney ve giderek kuzey kom÷ularÔyla gerginlik yaratÔcÔ politikalarÔ
öne çÔkarmasÔ nedeniyle olu÷turulan
ekonomik zararlar, bölge illerimiz
için te÷viklerle telafi edilemeyecek
boyuta ula÷mÔ÷tÔr.
Bölge te÷vikleriyle ilgili son bir
konu da, bir il te÷vik edilirken, o
ilin geni÷ toplumsal tabanÔ ve emekçi kesimlerinden ziyade giri÷imci/
yatÔrÔmcÔ/sermayedar/i÷veren unsurunun hedefleniyor olmasÔdÔr. Hatta, giri÷imcinin bile o ilden olmasÔ
gerekli deôildir, yerli veya uluslararasÔ sermaye çevrelerinden olabilir.
Emeôin sahneye çÔkmasÔ ise sadece
istihdam baôlamÔndadÔr; istihdam
da i÷verenlere uygulanacak te÷vik
ve muafiyetler üzerinden anlam ta÷ÔmaktadÔr; yani istihdamÔn devreye
girmesi, ücretliler üzerinden alÔnan
sigorta ve vergiler için i÷verene tanÔnacak te÷vikler çerçevesindedir.
Ba÷ka deyi÷le, pakette i÷verenler
üzerindeki zorunlu istihdam yüklerinin hafifletilmesi ve i÷gücü maliyetlerinin azaltÔlmasÔna yönelik
düzenlemeler dÔ÷Ônda bir anlayÔ÷a
yer yoktur. Te÷viklerin istihdam
yaratmasÔ ÷imdiye kadarki uygulamalarda pek olumlu sonuçlar vermedi. Emeôin örgütlülüôünün/sendikala÷masÔnÔn te÷viki üzerinden
kayÔtdÔ÷ÔlÔôÔ caydÔrmak ise yeterince
denenmedi.
Bölgesel te÷vikler ÷imdiye kadar
sadece iller arasÔ geli÷mi÷lik farklÔlÔklarÔnÔ azaltmakla uôra÷tÔ ve bunda
da ba÷arÔlÔ sonuçlar alamadÔ. Ama
daha kötüsü, il veya bölge içi gelir
daôÔlÔmÔnÔ düzeltmek yönünde ÷imdiye kadar hiçbir te÷vik önlemi yürürlüôe bile sokulmadÔ. Uygulamaya
sokulan destek araçlarÔ bunun tam
tersi sonuçlar da üretti. Peki il içi,
bölge içi, ülke içi gelir daôÔlÔmÔnÔ
düzeltme yakla÷ÔmÔnÔn hiç olmamasÔnÔn nedeni, sermaye perspektifinden ba÷ka bir bakÔ÷ açÔsÔna sahip
olmayan iktidar yapÔsÔ deôil midir?

(iii) Destekleme araçlar×
bak×m×ndan:
Te÷vik sistemi tanÔmlanÔrken
(BKK, madde 4), bunun, “genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatÔrÔmlarÔn te÷viki uygulamalarÔndan
olu÷tuôu” belirtilerek dört uygulama
alanÔ tarif edilmi÷tir. Bu uygulamalar için ayrÔ ayrÔ sayÔlan ve pek çoôu
tüm uygulamalara ortak olan destek kalemleri ise maddenin ikinci,
üçüncü, dördüncü ve be÷inci fÔkralarÔnda sayÔlmÔ÷tÔr. Mükerrerlikler
ayÔklanarak bu fÔkralarda sayÔlan
destekler topluca yedi ba÷lÔk altÔnda
gösterilebilir:
1) Gümrük vergisi muafiyeti
(tüm uygulamalarda);
2) Katma Deôer Vergisi (KDV)
istisnasÔ (tüm uygulamalarda; ayrÔca stratejik desteklerde KDV iadesi);
3) Gelir vergisi stopajÔ desteôi
(6 ÔncÔ bölgede gerçekle÷tirilecek yatÔrÔmlar için);
4) Sigorta primi i÷veren hissesi
desteôi (tüm uygulamalarda);
5) Sigorta primi desteôi (6 ÔncÔ
bölgede gerçekle÷tirilecek yatÔrÔmlar için);
6) YatÔrÔm yeri tahsisi (bölgesel
ve stratejik desteklerde);
7) Faiz desteôi (stratejik yatÔrÔmlarda ve bölgesel desteklerde 3., 4., 5. ve 6. bölgelerdeki yatÔrÔmlar için).
AyrÔca, 4 üncü maddenin 6 ÔncÔ
fÔkrasÔna göre de, “üçüncü (bölgesel), dördüncü (büyük ölçekli) ve
be÷inci (stratejik) yatÔrÔmlar kapsamÔnda te÷vik belgesi düzenlenebilecek
olan yatÔrÔmlar için talep edilmesi
halinde genel te÷vik uygulamalarÔ çerçevesinde belge düzenlenebilir” denilmektedir.
***
Bu tanÔmlar ve araçlar birlikte
deôerlendirildiôinde, burada sayÔlan

destekleme araçlarÔnÔn önemli bir
yenilik ihtiva etmediôi hemen görülecektir.
Yedi grupta toplanan te÷vik araçlarÔnÔn ilk be÷i vergisel niteliktedir.
Bunlardan ilk ikisi gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasÔ veya
KDV iadesi te÷viklerinden olu÷maktadÔr. Gümrük vergisi muafiyetinin
AB ülkelerinden yapÔlan yatÔrÔm
mallarÔ ithalatÔnÔ ilgilendirmediôi
açÔktÔr çünkü zaten gümrük vergisine tabi deôildir. AB’nin serbest ticaret anla÷masÔ yaptÔôÔ üçüncü ülkelerden yapÔlan ithalatta ise, Gümrük
Birliôi’nin zorlayÔcÔ ko÷ullarÔ nedeniyle, AB’nin uyguladÔôÔ sÔfÔr gümrük vergileri Türkiye için de geçerlidir. AB’nin üçüncü ülkelere sÔfÔrdan
farklÔ gümrük vergileri uyguladÔôÔ
durumlarda da, Türkiye uygulanan
vergi miktar veya oranlarÔndan daha
fazlasÔnÔ uygulayamamaktadÔr. Demek ki, buradaki gümrük vergisi
muafiyetinin oldukça sÔnÔrlÔ bir etki
alanÔnÔn olduôu kabul edilmelidir.
KDV istisnasÔ (BKK, madde 10),
te÷vik belgeli yatÔrÔmlarda makine
ve teçhizat ithal ve yerli teslimlerinde alÔnan KDV’yi kapsamaktadÔr,
büyük yatÔrÔmlarda özellikle ithalde alÔnan KDV bakÔmÔndan daha
anlamlÔ bir te÷vik sayÔlabilir. KDV
iadesi ise, sadece, “sabit yatÔrÔm tutarÔ be÷ yüz milyon Türk LirasÔnÔn
üzerindeki stratejik yatÔrÔmlar kapsamÔnda yapÔlacak bina-in÷aat harcamalarÔnÔ” ilgilendirdiôi için dar
kapsamlÔ yani etkisi sÔnÔrlÔ bir te÷viktir.
Üçüncü, dördüncü ve be÷inci sÔralarda yer alan te÷vik araçlarÔ (Gelir
Vergisi stopajÔ, sigorta primi i÷veren
hissesi ve sigorta pirimi destekleri),
istihdam üzerindeki vergi sigorta
yükünün hafifletilmesine ili÷kindir.
Bunlara topluca istihdam yüklerinin
azaltÔlmasÔ diyebiliriz. Bölgelere ve
yatÔrÔm büyüklüôüne veya niteliôine
göre farklÔlÔklar ta÷Ômakla birlikte
bu destekleme araçlarÔnÔn ÷imdiye
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kadarki tüm te÷vik paketlerinde ÷u
ya da bu ölçüde uygulandÔôÔnÔ ve
etkilerinin çok sÔnÔrlÔ kaldÔôÔnÔ görürüz. Bu destekleme araçlarÔ, te÷vik
sistemimizin kanÔksanmÔ÷ araçlarÔ
durumuna gelmi÷lerdir.
“YatÔrÔm yeri tahsisi” desteôinin bölgesel destekler bakÔmÔndan
ne derece çekici olacaôÔnÔ yukarÔda
deôerlendirdiôimiz dÔ÷ ve iç siyasi
istikrar ko÷ullarÔndan ayrÔ dü÷ünemeyiz. Buna kar÷ÔlÔk görece daha
geli÷mi÷ illerde yapÔlacak stratejik
yatÔrÔmlarda, yatÔrÔm arazilerinin
sÔnÔrlÔlÔôÔ ve yüksek maliyeti nedeniyle, önemli bir yatÔrÔm te÷vik aracÔ
olabilir. Ku÷kusuz burada da stratejik yatÔrÔmlarÔn bütün yatÔrÔmlar
içinde hangi önemde yer alacaôÔ belirleyici olacaktÔr. Bunun çok büyük
bir pay tutmayacaôÔ kolayca tahmin
edilebilir.
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“Faiz desteôi” bakÔmÔndan de
“yatÔrÔm yeri tahsisi” desteôi için
yapÔlan deôerlendirmelere gönderebiliriz. Stratejik yatÔrÔmlarda faiz
desteôinin kritik bir önemi olabilir.
Ama toplam yatÔrÔm desteklerinin
2013 yÔlÔ için 2 milyar TL dolayÔnda
bir maliyeti a÷mayacaôÔ dü÷ünüldüôünde bütün bu deôerlendirmelerin
biraz havanda su dövmekten öteye
gitmeyeceôi sonucuna da kolayca
varÔlabilir. Üstelik bu son derece
güdük bütçenin gene (sigorta prim
destekleri bakÔmÔndan) i÷çilerin i÷sizlik sigortasÔ fonundan beslenmesinin hedeflenmi÷ olmasÔ da, istihdam te÷viklerinin i÷çinin cebinden
kar÷ÔlanmasÔ gibi bir garabeti doôurmaktadÔr. Bu, paketin ne derece sermaye merkezli tasarlandÔôÔnÔ gösteren bir ba÷ka kanÔttÔr.
3- Sonuçlar
Sonuç olarak ÷u özet deôerlendirmelere yer verilebilir:
Te÷vik paketlerinin bir istikrarÔnÔn olmadÔôÔ görülmektedir. Paketler çok sÔk yenilenmekte, araçlar
oldukça sÔk deôi÷tirilmektedir. Böl-

gesel-sektörel tercihlerle de çok fazla oynanmaktadÔr.

geli÷menin gerçekle÷mesi gerçekten
isteniyor olabilir mi?

Te÷vik araçlarÔnÔn etki e÷iôi çok
yükselmekte, yani zayÔf te÷viklere duyarlÔlÔklar hÔzla azalmaktadÔr.
Özellikle bazÔ bölgesel te÷viklerde
etki e÷iôi iyice yükseklere çÔkmÔ÷
hatta adeta te÷viklere duyarsÔzlÔk
olu÷mu÷tur.

Te÷viklerin etkisinin gelir daôÔlÔmÔnÔ il, bölge ve ülke düzeyinde düzeltici mi yoksa bozucu mu olacaôÔ
sorusuna yanÔt aranmadan bir te÷vik
uygulamasÔna giri÷ilebilir mi?

Sermaye üzerindeki vergi yükü
esasen çok dü÷ük olduôu için, vergisel te÷viklerin etkisi zayÔf kalmaktadÔr. DolaysÔz vergiler daha
anlamlÔ düzeylere çÔkarÔlabilmi÷
ve yaygÔnla÷tÔrÔlabilmi÷ olsa, çe÷itli kayÔtdÔ÷ÔlÔklar önlenebilmi÷ olsa,
vergi te÷viklerinin cazibesi de o ölçüde büyüyebilecektir. Bu pakette
Kurumlar Vergisi üzerinden hiçbir te÷vik olmamasÔ da bu yorumu
destekler niteliktedir. Demek ki,
bir dolaysÔz vergi reformu, vergi
te÷viklerine duyarlÔlÔôÔ arttÔrmasÔ
ölçüsünde bir dolaylÔ te÷vik yerine
de geçebilecektir. Üstelik, gelirleri
artan Maliye’nin vergi-dÔ÷Ô te÷viklere
(faiz-kredi) daha fazla yer açmasÔna
fÔrsat tanÔyabilecektir.
õl eksenli bölgesel te÷vik sistemi, bir bakÔma, (Bölge) KalkÔnma
AjanslarÔ üzerinden il gruplarÔnÔn
desteklenmesi politikalarÔnÔn sonuç
vermemesinin de bir ikrarÔ anlamÔna
gelmektedir.
Pakette yazÔlÔ olan ve olmayan
öncelikler sermaye gruplarÔnÔn tercihlerini yönlendirmeye çalÔ÷Ôrken,
kalkÔnmada asÔl hedef alÔnmasÔ gereken insanÔn ve emeôin nasÔl geli÷tirileceôi meselesi üzerinde hiç durulmamaktadÔr. öu sorularÔ sorarak
bitirebiliriz:
Uzun vadede sanayiye ve üretime yapÔlabilecek en önemli te÷vik,
eôitimli, yüksek teknolojiye hâkim,
inovasyona yatkÔn bir i÷gücü üzerinden gerçekle÷tirilebilir olduôuna
göre, bugün her ÷eyin imam-hatip
öôrencisi yeti÷tirmek üzerine kurgulandÔôÔ bir Türkiye’de böyle bir

õ÷çi/emekçi sÔnÔfÔn ulusal gelirden aldÔôÔ payÔ yükselten, ortalama
gelir düzeyini ve satÔn alma gücünü
arttÔran, sendikal örgütlenmesini
te÷vik eden özellikleri içinde barÔndÔrmayan bir yatÔrÔm te÷vik sisteminin orta/uzun vadede temel varsayÔmÔnÔn daha da esnekle÷tirilmi÷ bir
i÷gücü tasarÔmÔna dayalÔ olmadÔôÔ
dü÷ünülebilir mi?
“Yurtta barÔ÷ dünyada barÔ÷” ilkesinin gereôini yerine getiremeyen
bir siyasal iktidar yatÔrÔmlara en büyük kösteôi olu÷turmu÷ olmamakta
mÔdÔr?4
Notlar
1 HazÔrlÔklarÔ kamuoyuna yansÔyan Te÷vik Paketi üzerine CHP Grubunun verdiôi Meclis Ara÷tÔrma Önergesi üzerine
söz alan MHP Milletvekili Ahmet Kenan
TanrÔkulu’nun 2 MayÔs 2012 tarihli Meclis
konu÷masÔnda Maliye BakanlÔôÔ’na atfen
sunduôu veriler.
2 Ender YorgancÔlar, “Yeni Sistemin Deôi÷ime AçÔk Yakla÷ÔmÔ Umut Veriyor”,
õ÷veren, MayÔs-Haziran 2012. EBSO Ba÷kanÔndan ÷u ayrÔntÔyÔ da nakledelim: “Bu
haksÔz rekabeti õzmir özelinde deôerlendirdiôimizde, yakla÷Ôk 1.200 ki÷i istihdam
eden 12 üyemizin fabrikalarÔnÔ son 2 yÔlda
Manisa’ya ta÷ÔdÔklarÔnÔ görmekteyiz. AyrÔca 4 firmamÔz da Manisa OSB’den arsa
satÔn alarak Manisa’ya yatÔrÔm planÔ içerisindedir. 1 üyemiz de yeni tesis yatÔrÔmÔnÔ
Manisa’da gerçekle÷tirmi÷tir. Bunlar sadece
tespit edebildiklerimizden bazÔlarÔdÔr”.
3 Bu bölge, AôrÔ, Ardahan, Batman, Bingöl.
Bitlis. DiyarbakÔr. Hakkari, IôdÔr, Kars,
Mardin, Mu÷, Siirt, öanlÔurfa, öÔrnak, Van
illeri ile Çanakkale õlinin Bozcaada ve Gökçeada õlçelerinden olu÷turulmu÷tur.
4 Nitekim, yÔlba÷Ôndan geçerli olan te÷viklere raômen 6. bölge için ciddi bir yatÔrÔm
ba÷vurusu gene olmadÔ. Sadece en geli÷mi÷
8 ilin yer aldÔôÔ 1. bölge biraz hareketlendi.
Genelde te÷vik belgeleri ve yatÔrÔmlar geriledi.

TeĆvik Paketi ĄĆsizliăe
Çare Deăil!
Doç. Dr. Mehmet GÜNAL
Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili

Ekonomi Nereye Gidiyor?
Türkiye ekonomisi, AKP Hükümetinin ve yanda÷ medyanÔn çizdiôi pembe tablolarÔn aksine, oldukça
kÔrÔlgan bir yapÔya sahiptir. õstihdam
yaratmayan ve vatanda÷Ôn refahÔna
yansÔmayan büyüme, bozulan gelir
daôÔlÔmÔ, sürdürülemez boyutlara
ula÷an borç stoku, yüksek dÔ÷ ticaret
ve cari i÷lemler açÔklarÔ, yüksek reel
faiz, gerçekçi olmayan kur politikasÔ, ithalat baôÔmlÔsÔ üretim ve ihracat, giderek yabancÔla÷an bir finans
sektörü, sÔcak paraya ve dÔ÷ borçlanmaya dayanan kÔrÔlgan yapÔ ülkemiz
ekonomisinin acÔ gerçekleridir.
Son iki yÔlda açÔklanan yüksek
oranda büyüme ve 100 milyon dolarÔn üstündeki zengin sayÔsÔnda
en yüksek artÔ÷ hÔzÔ saôlayan ülke
olmasÔna raômen, Türkiye uluslararasÔ rakamlara göre de fakirle÷mi÷tir.
Yine Türkiye büyümeden, dolayÔsÔyla artan refahtan memura, i÷çiye,
köylüye pay vermediôi için de yoksul sayÔsÔnÔ en hÔzlÔ artÔran ülke olmu÷tur.
AKP Hükümeti i÷sizlik oranÔnÔ
dü÷ürmek için hiçbir politika üretmemi÷tir. Oysa yatÔrÔma yönlendirilen te÷vikler ile istihdamÔ artÔrmak
ve i÷sizliôi makul düzeylere dü÷ürmek mümkündür. Türkiye’de istihdam yaratmayan sanal büyümeye
paralel olarak, ülkemizde yoksulluk
da artmaktadÔr. 2002’den bu yana
i÷sizlik oranÔnÔn dü÷ürülememesinin temelinde üretim yapÔsÔndaki
bozulma vardÔr. Eksik istihdam ve
mevsimlik çalÔ÷anlar da dahil edildiôinde gerçek i÷sizlik oranÔ yüzde
20’yi a÷maktadÔr. YapÔsal önlemler

alamayan AKP iktidarÔ “dü÷ük kur
yüksek faiz” politikasÔnÔ çözüm olarak görmekte ve üretmeden tüketen
ve borçlanarak finanse eden, dolayÔsÔyla da cari açÔk sorunuyla kar÷Ô
kar÷Ôya kalan ekonomideki temel
sorunlarÔ görmezden gelmektedir.
AslÔnda yanlÔ÷ buradadÔr ve sorunun
varlÔôÔnÔ kabul etmeden çözümü
mümkün deôildir. Ancak, palyatif
önlemlerle durumu idare eden Hükümet sorunun kronik hale gelmesine neden olmu÷tur.
Yeni Teçvik Paketi Ne Getiriyor?
Beklenen Etkileri Yaratabilecek
mi?
Bu kapsamda, 2012 yÔlÔnÔn Nisan
ayÔnda AKP Hükümeti yeni bir te÷vik paketini kamuoyuna açÔklamÔ÷
ve daha sonra bazÔ ayrÔntÔlarÔnÔ anlatmÔ÷tÔr. On yÔllÔk AKP hükümetleri
döneminde yatÔrÔmlara saôlanan te÷viklere ili÷kin mevzuatta yeni paketle birlikte dört sefer deôi÷iklik yapÔlmÔ÷tÔr. õlk deôi÷iklik, 2004 yÔlÔnda
uygulanmaya ba÷lanan 5084 sayÔlÔ
kanunla, ikinci deôi÷iklik ise, 2006
yÔlÔnda 5084 sayÔlÔ kanunda deôi÷iklik yapan 5035 sayÔlÔ kanunla gerçekle÷tirilmi÷tir. Üçüncü deôi÷iklik
ise 2009 yÔlÔnda yeniden tasarlanan
te÷vik sistemiyle yapÔlmÔ÷tÔr. Ekonomi BakanlÔôÔ, 2012 yÔlÔnda yeni bir
te÷vik sistemi tasarlayarak bu sistemi nisan ayÔnda kamuoyuna duyurmu÷tur. AyrÔca, istihdam artÔ÷Ôna
ili÷kin diôer bazÔ te÷vik düzenlemeleri de yapÔlmÔ÷, ancak hedeflenen
sonuçlara ula÷ÔlamamÔ÷tÔr.
Nisan ayÔnda açÔklanan te÷vik
paketi ise; sanayile÷me sürecini devam ettirme, bölgesel geli÷mi÷lik
farklÔlÔklarÔnÔ azaltma, küresel ekonomide rekabet gücünü arttÔrma ve
cari açÔôÔ azaltma gibi çok iddialÔ
ve çok farklÔ politika müdahaleleri gerektiren hedeflerin çözümünü

amaçlamaktadÔr. Bu te÷vik paketinden tüm bu sorunlarÔ çözmesini
beklemek saflÔk olacaktÔr. Köklü bir
yapÔsal reform paketiyle desteklenmeyen bir te÷vik sistemi ba÷arÔlÔ olsa
dahi bu ba÷arÔ çok sÔnÔrlÔ olacaktÔr.
Örneôin; i÷gücü ve beceriler, kurumsal ve fiziki altyapÔ gibi alanlarda reform yapmadan, bu yeni te÷vik
paketinin amaçlanan hedeflere ula÷masÔ mümkün deôildir.1
Yeni te÷vik paketinde öncekilerden farklÔ olarak bir bölgelendirme
yöntemi kullanÔlmÔ÷tÔr. Türkiye’nin
81 ili altÔ farklÔ bölgeye ayrÔlmÔ÷ ve
her bölge için farklÔ oranda destekler getirilmi÷tir. Türkiye ihracatÔnÔn
yüzde 80’i, banka kredilerinin yüzde
70’i, kayÔtlÔ istihdamÔn yüzde 50’si
ve nüfusunun yüzde 40’Ô birinci
bölgedeki illerde toplanmaktadÔr.
Bu bölge dÔ÷Ôndaki 73 ilimiz ve be÷
farklÔ bölgemiz ise bu göstergelerden çok küçük paylar almaktadÔr.
KÔsacasÔ, hedeflenen amaçlar açÔsÔndan bu bölge sÔnÔflandÔrmasÔ gerçekçi deôildir.
Ancak bu yeni te÷vik paketi birinci bölgede olmayan yerleri, ekonomik geli÷mi÷lik olarak bu bölgenin
seviyesine getirebilmek için gerekli
önlemleri içermemektedir. Sadece, ekonomide ya÷anan zorluklara
ve talep daralmasÔna raômen, riskli
bölgelerde yatÔrÔm yapmaya cesaret
eden yatÔrÔmcÔlar te÷vik edilmektedir. Te÷vik sistemi, yatÔrÔmcÔnÔn
para kazanma arzusunu arttÔrmanÔn
yanÔ sÔra, yatÔrÔmcÔnÔn rekabet etme,
teknolojik ilerleme saôlama, dÔ÷
pazarlara açÔlma gibi arzularÔnÔ da
arttÔrmalÔdÔr. Bu hususlarÔ dikkate
almayan te÷vik sistemi uzun dönemde Türkiye’nin büyümesine katkÔda
bulunamaz. Sürdürülebilir bir büyümenin saôlanmasÔ için gerekli olan
teknolojik ilerleme kÔsmen teknoloji
transferi ile saôlanabilse de geli÷mi÷

57

ülkelerle rekabet edebilmek için teknolojik ilerlemeyi üretebilecek bir
sistem tesis edilmelidir. Bunun için
de teknolojik ilerlemenin ve yeniliklerin te÷vik edilmesi gerekir.

önemli bir bölümü ilave istihdama
ili÷kindir. Oysa bugünkü ekonomik
ortamda i÷veren öncelikle, çalÔ÷tÔrdÔôÔ i÷çilerin istihdamÔnÔ devam ettirmeye çalÔ÷maktadÔr. Bunun saôlanabilmesi için de sosyal sigorta i÷veren
primleri ve kÔdem tazminatÔ gibi ana
yüklerin hafifletilmesini saôlamak
gerekmektedir.

Büyüme Ne Kadar Saäl×kl×?
Neden åstihdam Yaratm×yor?
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Büyüme oranlarÔnÔn yanÔ sÔra,
büyümenin kaynaôÔ da önemlidir.
Dü÷ü÷ olmakla birlikte 2012 yÔlÔnÔn
ilk yarÔsÔnda saôlanan büyümenin
kriz nedeniyle daralan kapasitenin
yeniden geni÷lemesiyle mi, yoksa
yeni sabit sermaye yatÔrÔmlarÔ sayesinde üretim kapasitesinin arttÔrÔlmasÔyla mÔ ortaya çÔktÔôÔ önemli bir
husustur. Büyümenin yeni yatÔrÔmlardan kaynaklanmasÔ durumunda
bu saôlÔklÔ bir durumdur. SaôlÔklÔ
bir büyüme için özel ve kamu sektörü yatÔrÔmlarÔnÔn artmasÔ gerekir.
Büyük yatÔrÔmlar olmadÔôÔna göre,
küçülmü÷ olan kapasite kullanÔm
oranÔnÔn eski haline gelmesiyle saôlanmÔ÷ olabileceôi akla gelmektedir.
Ancak kapasite kullanÔm oranlarÔnÔ
açÔklayan Merkez BankasÔ’nÔn açÔklamalarÔyla imalat sanayi üretim
rakamlarÔnÔ açÔklayan TÜõK’in açÔklamalarÔ arasÔndaki çeli÷ki kafalarÔ
karÔ÷tÔrmaktadÔr. õmalat sanayiinde
üretimin arttÔôÔ açÔklanÔrken, kapasite kullanÔm oranÔ yüzde 23’lük
azalÔ÷la son iki yÔlÔn en dü÷ük düzeyine gerilemi÷ bulunmaktadÔr. Yani
büyüme oranlarÔna ili÷kin rakamlar
kafa karÔ÷tÔrmaktadÔr.
2012 için büyüme oranÔ yüzde
4 olarak tahmin edilmi÷ olup, bunun da gerçekle÷meyeceôi anla÷ÔlÔnca 2013 yÔlÔ Orta Vadeli ProgramÔ
ile birlikte yüzde 3.2 olarak revize
edilmi÷tir. Bu ÷artlar altÔnda revize
edilen yüzde 3.2 hedefinin de tutturulmasÔ zor görünmektedir. 2012
yÔlÔnÔn ilk 3 ayÔnda milli gelir yüzde
3.2 oranÔnda artmÔ÷tÔr. õkinci çeyreôe ili÷kin büyüme rakamlarÔ ise,
beklentilerin epey altÔnda, yüzde 2.9
oranÔnda gerçekle÷mi÷tir. Mevsim
ve takvim etkisinden arÔndÔrÔldÔôÔn-

2001 Krizi ile %10’a çÔkan i÷sizliôin, i÷çi çalÔ÷tÔrmanÔn maliyetini
azaltÔcÔ ve i÷çi çalÔ÷tÔrmayÔ te÷vik
edici köklü tedbirler uygulanmadÔôÔ
için sonraki yÔllarda ortalama %7’lik
yüksek büyümeye raômen dü÷ürülemediôi unutulmamalÔdÔr.

da ise bir önceki çeyreôe kÔyasla büyüme rakamÔ, daha da dü÷ük, yüzde
1.8’e dü÷mektedir. Üçüncü çeyrekte
ise yüzde 2.6 oranÔnda büyüme beklenirken, gerçekle÷me yüzde 1.6 olmu÷tur.
OVP ile birlikte revize edilerek
yüzde 3.2’ye dü÷ürülen 2012 hedefinin de bu gidi÷le gerçekle÷mesi
mümkün görünmemektedir. Çünkü
2012 yÔlÔnÔn dördüncü çeyreôinin ilk
ayÔ olan Ekim ayÔnda sanayi üretimi
yüzde 5.7 oranÔnda küçülmü÷tür.
Hükümetin 2012 yÔlÔnda uyguladÔôÔ
politikalarÔ sonucu iç talep daralmÔ÷,
dÔ÷ talepte yani ihracatta ise belli bir
artÔ÷ olmasÔna raômen toplam talep
2011 yÔlÔnÔn çok gerisinde kalmÔ÷ ve
bu nedenle 2012 yÔlÔnda büyüme yava÷lamÔ÷tÔr. Bu ÷artlarda dünyadaki
büyüme oranlarÔnda da ani artÔ÷lar
beklenmediôine göre, 2013 yÔlÔnÔn
büyüme hedefine ula÷mak da mümkün görünmemektedir.
õstihdam hacmini artÔrabilmek
için reel sektörün üretimini ve ihracatÔnÔ artÔrmak zorunludur. õstihdama ili÷kin olarak alÔnan tedbirlerinin

Türkiye’de kayÔt dÔ÷Ô istihdamÔn
da temel nedeni olan istihdam üzerindeki a÷ÔrÔ vergi ve prim yükleri,
emek yoôun yatÔrÔmlarÔ da önlemektedir. Vergi, prim ve kÔdem tazminatÔ yükünden kurtulmak isteyen
firmalar daha çok sermaye yoôun
yatÔrÔmlara yönelmektedir. Veya kayÔt dÔ÷Ô istihdama yönelerek bu yüklerden kaçÔnmaya çalÔ÷maktadÔr. Bu
yöneli÷ler nedeniyle de Türkiye’nin
istihdam sorunu çözülememektedir.
Türkiye, % 37 civarÔnda olan istihdam üzerindeki vergi ve prim yüklerini AB ve OECD ülkeleri ortalamasÔ
olan yüzde 30’lar düzeyine indirmelidir.
Türk Halk× Giderek
Yoksullaç×yor!
Ülkemizde açÔklanan yüksek büyüme oranlarÔna raômen yoksulluk
azalmamaktadÔr. AslÔnda Türkiye’de
ya÷anan “yoksulla÷tÔrÔcÔ büyümedir.” Uygulanan yanlÔ÷ ekonomi
politikalarÔ nedeniyle olu÷an cari i÷lemler açÔôÔnÔ kapatmak için yurtdÔ÷Ôndan borçlanÔnca, kaynaklarÔmÔzÔ
tasarruf fazlasÔ olan ülkelere transfer
etmek zorunda kalÔnmaktadÔr. DolayÔsÔyla rakamlarda büyüme görünse
de ülke olarak yoksulla÷Ôyoruz. Bu
çarpÔk, ithalata ve tüketime dayalÔ
büyüme anlayÔ÷Ô yeterli istihdam artÔ÷Ô da saôlamamaktadÔr.

TÜõK rakamlarÔna göre; yoksulluk oranÔ 2007’de yüzde 20.6 iken
2008’de yüzde 16.7’ye dü÷mü÷tür.
Nüfusun yüzde 17’si 2009’da yoksulluk sÔnÔrÔ altÔnda iken, bu oran
2010’da yüzde 16.9, 2011’de ise
yüzde 16.1 olarak hesaplanmÔ÷tÔr.
Demek ki büyümeye raômen yoksulluk oranÔ yüzde 16-17’ler civarÔnda kalmaya devam etmektedir.
TÜõK’in son açÔkladÔôÔ 2011 yÔlkÔ
gelir ve ya÷am ko÷ullarÔ anketinde
de çarpÔcÔ tespitler yer almaktadÔr.
Ankete göre;
O

O

O

O

O

O

Türkiye nüfusunun %35,8’i
ihtiyacÔ olsa da yeni giysiler
alamamaktadÔr. AVM’lerden
deôil, ucuzcu dükkânlardan
veya pazardan alÔ÷veri÷ yapsalar dahi yeni giysiler alamamaktadÔr.
Nüfusun %80,3’ü eskimi÷ ve
yÔpranmÔ÷ mobilyalarÔnÔ yenileyememekte, mecburen eski
mobilyalarla ya÷amaktadÔr.
Nüfusun %35,4’ü sÔcak bir
yuva hayaliyle ya÷amakta, kÔ÷Ôn evini ÔsÔtamamaktadÔr.
Nüfusun %67,6’sÔ beklenmedik ihtiyaçlarÔnÔ kar÷ÔlayamamaktadÔr.
Nüfusun %60,20’si et, tavuk
veya balÔk satÔn almakta güçlük çekmektedir. Bu pratik
olarak temel ihtiyaçlarÔnÔ kar÷ÔlayamadÔklarÔ anlamÔna gelmektedir.
Son olarak, nüfusun %86,5’i
evden-i÷ten uzakta bir haftalÔk
bir tatile bile gidememektedir.

õktisadi büyümeye raômen nüfusun eôitim düzeyi ve ya÷am standartlarÔ acaba neden bu kadar dü÷üktür? Ki÷i ba÷Ôna gelirimizin 10
bin dolar civarÔnda olduôu açÔklanmaktadÔr. Fakat herkes bu gelirden
faydalanamamaktadÔr. Türkiye’deki
ekonomik ve sosyal tablo AKP Hükümetinin bizi on yÔlda getirdiôi

durumu gözler önüne sermektedir.
Eôer iktisadi büyümeye raômen
hala nüfusun %42’si ilkokul seviyesinin üzerinde eôitim alamÔyorsa, %40’ÔnÔn çatÔsÔ akÔyor ve ÔsÔnma
sorunu varsa, %60’Ô iyi beslenemiyorsa, %80’i eskiyen mobilyalarÔnÔ
yenileyemiyorsa AKP Hükümetinin
ülkemiz ekonomisini getirdiôi durum konusunda çok fazla bir ÷ey
söylemeye gerek yoktur. Sanal büyüme istihdam yaratmamakta, i÷sizlik sorunu çözümsüz kalmakta, gelir
daôÔlÔmÔ düzelmemekte ve halkÔmÔz
giderek yoksulla÷maktadÔr.
õnsanÔ dÔ÷layan, a÷ÔrÔ kar hÔrsÔ ile
hareket eden vah÷i kapitalizmin neden olduôu denetimsizlik ve düzenleme eksikliôi dünyayÔ ekonomik
krize sokmu÷tur. õnsan odaklÔ, sosyal boyutu olan bir ekonomik sistem
tesis edilmelidir.
Yat×r×m, Üretim ve åhracat
Seferberliäi Baçlat×lmal×d×r!
AKP Hükümeti uyarÔlarÔmÔzÔ
dikkate almalÔ ve bir an önce yapÔsal
önlemleri alarak, üretim ve yatÔrÔm
seferberliôi ba÷latmalÔ ve ithalata
baôÔmlÔlÔôÔ azaltarak, ihracatÔ artÔrmak üzere serbest kur rejiminden
kontrollü dalgalÔ kur rejimine geçmeli ve Türkiye’nin rekabet gücünü
artÔrmalÔdÔr. Böylece istihdamÔ artÔrmak ve toplumun tüm kesimlerinin refah seviyesini artÔrarak gelir
daôÔlÔmÔndaki adaletsizliôi gidermek
mümkün olabilecektir. BunlarÔ ba÷arÔrsak, güçlü bir ekonomi oluruz ve
paramÔzÔn deôeri ve itibarÔ artar.
Yoksa, “a÷ÔrÔ deôerlenmi÷ TL’nin
milliyetçilik olduôunu” sanan ve
sÔcak paranÔn esiri olmu÷ bir Ba÷bakanÔn ve kafa karÔ÷ÔklÔôÔ içinde
ne yaptÔôÔnÔn farkÔnda olmayan ve
birbirini suçlayarak ba÷arÔsÔzlÔôÔn
yükünü ba÷kalarÔna atmaya çalÔ÷an
ekonomiyle ilgili bakanlarÔn elinde, üretmeden tüketen ve açÔklarÔnÔ
borçlanarak kapatan, dolayÔsÔyla dÔ÷
ticaret ve cari i÷lemler açÔôÔ rekor

düzeylere ula÷an bir ekonomiden
kurtulamayÔz. Ba÷bakan Erdoôan’Ôn
bir an önce yapmasÔ gereken, pembe tablolar çizmeyi ve göz boyamayÔ
bÔrakÔp, yatÔrÔm, üretim, ihracat ve
istihdamÔ içine alan bir seferberlik
ba÷latmasÔdÔr! Aksi takdirde bir süre
sonra Türkiye’nin de Yunanistan
ve õtalya gibi daha büyük sorunlarla kar÷Ô kar÷Ôya kalmasÔ kaçÔnÔlmaz
hâle gelecektir.
KÔsacasÔ, Türkiye’yi önce içinde
bulunduôu bu ekonomik kÔskaçtan
çÔkarmak, sonra ekonomiyi modern
ülkelerin ekonomileri gibi güvenli
bir ekonomi haline getirmek, sonra
da geli÷melerin geni÷ toplum kesimlerine adaletli bir biçimde yansÔtÔlmasÔ saôlamak için; ithalata ve
tüketime dayalÔ, borçla ve cari açÔkla
finanse edilen bir ekonomiden kurtulup üreten, istihdam yaratan ve
ihraç eden bir ekonomiye geçi÷ yapmamÔz, bunun için de kaynaklarÔmÔzÔ etkin bir ÷ekilde kullanarak milli
bir iktisat politikasÔ uygulamamÔz
gerekmektedir.
Atatürk’ün 1923 õzmir õktisat
Kongresi’nde yaptÔôÔ gibi tüm toplumsal kesimleri bir araya getirerek
milli bir ekonomi hamlesine ba÷larsak, geli÷mi÷ ülkelerle aramÔzdaki
mesafeyi kapatarak Cumhuriyet’in
100. yÔlÔ olan 2023 yÔlÔnda ekonomik ve siyasi olarak bölgemizde güçlü ve lider bir ülke haline gelmemiz
mümkündür. Mesele, bu durumun
farkÔnda olan ve pozisyonunu bu
hedef istikametinde belirleyen milli
bir yönetim anlayÔ÷ÔnÔn ba÷a geçirilmesi, Türk milletinin muazzam
kaynak ve potansiyelinin bu uôurda
seferber edilmesidir. Türk Milletinin
bu önemli dönüm noktasÔnda yine
tarihi gücüne kavu÷acaôÔna ve lider
ülke olacaôÔna inancÔm tamdÔr.
Notlar
1 Ozan Acar ve Esen Çaôlar, Yeni te÷vik Paketi Üzerine Bir Deôerlendirme, TEPAV Nisan
2012.
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K

amu kesimi toplu i÷ sözle÷meleri, 1989 yÔlÔndan itibaren TÜRK-õö ile Hükümet
ve Kamu õ÷veren SendikalarÔ arasÔnda imzalanan “Kamu kesimi toplu i÷
sözle÷meleri çerçeve anla÷masÔ protokolü” ile belirlenen ilkeler esas alÔnarak i÷çi sendikalarÔ ile kamu i÷veren sendikalarÔ arasÔnda baôÔtlanÔr.
Kamu kesimi toplu i÷ sözle÷meleri çerçeve anla÷masÔ protokolü,
yaptÔrÔmÔ olan bir hukuk belgesi
olmamakla birlikte (iyi niyet sözle÷mesi) bu protokole uyulur. Kamu
kesiminde örgütlü üyesi bulunan diôer i÷çi konfederasyonlarÔ da TÜRKõö’in imzaladÔôÔ protokolü ayrÔca aynen imzalarlar.
2013 yÔlÔ kamu kesimi toplu i÷
sözle÷melerinin yeniden baôÔtlanacaôÔ yÔldÔr. Kamu kesiminde i÷çi sayÔsÔ azaldÔôÔ için kamu kesimi toplu
i÷ sözle÷melerinin eskiden olduôu
kadar önemli olmadÔôÔnÔ dü÷ünenler yanÔlÔrlar. Zira bu anla÷ma yÔl
içinde baôÔtlanacak özel kesim ve
yerel yönetim toplu i÷ sözle÷meleri

için de ölçü olu÷turduôu gibi kamu
kesiminde i÷çiler dÔ÷Ônda çalÔ÷anlarÔn ücretlendirilmelerinde de ölçü
olu÷turur.
Yetki alan i÷çi sendikalarÔ,kamu
i÷veren sendikalarÔ ile toplu i÷ sözle÷mesi görü÷melerine ba÷lamÔ÷lardÔr.Özellikle Mart ayÔndan sonra
görü÷meler yoôunla÷acak, bir noktaya gelince de TÜRK-õö bünyesinde
olu÷turulan Kamu Kesimi Toplu õ÷
Sözle÷meleri Koordinasyon Kurulu
devreye girecektir. Geli÷meleri büyük ölçüde kamu i÷çilerinin beklentileri belirleyecektir. Bu yazÔda özetle kamu i÷çileri ile ilgili saptamalar
yaparak, sorunlarÔ (sorunlarÔn bir
kÔsmÔ tüm i÷çilere aittir) özetlemeye
çalÔ÷acaôÔm.
1- Özelle÷tirme,
i÷yerlerinin
kapatÔlmasÔ, emekli olup ayrÔlanlar yerini doldurmayan
istihdam, i÷lerin “hizmet alÔmÔ” adÔ altÔnda alt i÷verenlere (ta÷eronlara-yüklenicilere) verilmesi gibi nedenlerle
kamu kesiminde çalÔ÷an i÷çi
sayÔsÔ hÔzla dü÷mü÷tür. Bugün kamu kesiminde çalÔ÷an
i÷çi sayÔsÔ 200 binin (yerel
yönetimler hariç) altÔndadÔr.
2- Emeklilik hakkÔnÔ kazanan
i÷çilerin ayrÔlmalarÔ (doôal

olarak kÔdemleri nedeniyle bunlarÔn ücretleri görece
yüksektir.), yeni i÷e alÔnan
i÷çilerin ücretlerinin dü÷ük
olmasÔ nedeniyle kamu i÷çilerinin ortalama ücretlerinin;
uygulamalar nedeniyle özellikle ücret gelirlerinin dü÷mesi beklenir. Bu sonuçtan
uzak olan ilgili kurulu÷larÔn
verileri inandÔrÔcÔ deôildir.
3- Geçici personel, sözle÷meli
personel istihdamÔ bu istihdam türlerinin gerekçesiniamacÔnÔ zorlayacak sayÔlara
ula÷mÔ÷tÔr. Geçici personel
sayÔsÔ 20 bini, sözle÷meli
personel sayÔsÔ 170 bini a÷mÔ÷tÔr. Alt i÷verenlerin (ta÷eronlarÔn-yüklenicilerin) çalÔ÷tÔrdÔôÔ i÷çi sayÔsÔ ÇalÔ÷ma
ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔnÔn verilerine göre 550 binin üzerindedir.
4- ArÔzi istihdam türlerinin
amacÔ dÔ÷Ônda bu kadar yoôun kullanÔlmasÔ kamu kesimine
yakÔ÷mamaktadÔr.
Kamu, yaptÔklarÔ ve yapmadÔklarÔyla örnek olmak
konumundadÔr. Bu nedenle
geçici personel, sözle÷meli
personel ve alt i÷veren (ta-

÷eron-yüklenici) i÷çilerinin
“kamu i÷çisi” statüsüne geçirilmeleri gerekmektedir.
5- Özellikle alt i÷veren (ta÷eron-yüklenici)
i÷çilerinin
kamu i÷çisi statüsüne geçirilmesi devlet eliyle zenginle÷tirildiôi dü÷ünülen alt
i÷verenler (ta÷eronlar-yükleniciler) ile ilgili olumsuz
söylentilerin
gündemden
kalkmasÔ ve kamu vicdanÔnÔn rahatlamasÔ adÔna da
önemlidir.
6- Alt i÷veren (ta÷eron-yüklenici) i÷çilerinin ezici çoôunluôu asgari ücretle çalÔ÷tÔrÔlmakta, i÷çilerin bankaya
yatÔrÔlan ücretlerinin bir kÔsmÔnÔn çe÷itli yollarla i÷çilerden geri alÔndÔôÔ iddia ve
÷ikayetleri olmaktadÔr. TartÔ÷ÔlmasÔ gereken bir husus da
hizmet alÔmÔ uygulamalarÔnÔn kamuya tasarruf saôlayÔp
saôlamadÔôÔdÔr.
7- Geçici personel ve sözle÷meli personel AnayasanÔn
“diôer kamu görevlileri” olarak tanÔmladÔôÔ çalÔ÷anlardÔr.
“AsÔl kamu görevlileri” memurlardÔr. Memurlar, devletin asli ve sürekli i÷lerini
genel idare esaslarÔna göre
yerine getiren görevlilerdir.
Eôitim ve saôlÔk gibi temel
kamu görevlerinin özel sektör ile payla÷ÔldÔôÔ ülkemizde
“devletin asli ve sürekli hizmetleri” kavramÔnÔn yeniden
gözden geçirilmesi gerekir.
Kamu erkini kullanmayan
kamu görevlilerinin i÷çi olduklarÔ kabul edilmelidir. Bu
gruptaki çalÔ÷anlarÔn büyük
bir bölümü zaten sosyolojik
açÔdan da i÷çidirler.
8- Bütün i÷çiler gibi kamu i÷çileri de gelir vergilerini her
ayÔn sonunda bordro üzerinden ödemektedirler. Gelirle-

rinin tamamÔ vergi matrahÔna
girmektedir. Memurlarda ise
ödemelerin bir kÔsmÔ net olarak düzenlenmekte ve gelir
vergisine konu olmamaktadÔr (memurlarda brüt gelirin
vergiye esas miktarÔ yüzde
15’e kadar dü÷ebilmektedir).
Gelir vergisini yÔllÔk beyanname ile ödeyenler ise, ödemeleri gereken vergiyi bir yÔl
süre ile kullanmak gibi bir
avantaja sahiptirler.
9- Gelir vergisi oranlarÔnÔn uygulanacaôÔ dilimler dü÷ük tutulduôu için (10.700 TL’ye kadar yüzde 15; 10.700-26.000
TL arasÔ için yüzde 20) i÷çiler
ikinci ve üçüncü dilimlere
girdiklerinde net ücretlerinde dü÷meler ya÷anmakta, ücretlerine toplu i÷ sözle÷mesi
zamlarÔ uygulandÔôÔ (ve ücret
zammÔ oranlarÔ küçük olduôu
için) aylarda bile net ücretlerinde olan dü÷ü÷ü anlamakta
ve kabul etmekte zorlanmaktadÔrlar. Vergideki bu adaletsizlik yÔllardÔr devam etmekte
bilinmekte ancak düzeltilmemektedir.
10- Kamu i÷çileri son dört dönem toplu i÷ sözle÷melerinde (2005-2012) aldÔklarÔ
zamlar ile enflasyonun ücretlerinde yarattÔôÔ a÷Ônmaya kar÷Ô korunmu÷lar, ücret
zamlarÔ dönem dönem (altÔ
aylÔk dönemler) enflasyonun altÔnda kaldÔôÔ için de
enflasyon farkÔ almÔ÷lardÔr.
Yani ücretleri reel olarak artÔrÔlamamÔ÷tÔr. AyrÔca i÷çiler
enflasyon verilerinin gerçeôi
yansÔtmadÔôÔ konusunda görü÷ sahibidirler. Endeksler,
sadece i÷çileri kapsamadÔôÔ
için de haklÔdÔrlar.
11- 2005-2012 döneminde yurtiçi gayrisafi hasÔla devamlÔ
artmasÔna kar÷Ôn kamu i÷çi-

leri, bu artÔ÷tan pay alamamÔ÷lardÔr. Bunun bilincindedirler, kendilerini alacaklÔ
görmektedirler.
12- õ÷çi memur ücretleri arasÔndaki fark giderek i÷çiler aleyhine
açÔlmaktadÔr. õ÷çilerin büyük
bölümü asgari ücret ile i÷e
ba÷latÔlÔrken, en dü÷ük devlet
memuru 1.894 TL ücretle i÷e
ba÷lamaktadÔr. Dü÷ük ücretli
kÔdemsiz i÷çiler memurlarÔ örnek alarak ücretlerinin
yükseltilmesini (iyile÷tirme)
beklemektedirler.
13- Sosyal güvenlik sigorta primine esas tavan üzerinden
prim ödeyen i÷çilerin 2008
yÔlÔndan itibaren tavanÔ a÷an
gelirleri üzerinden de (takip
eden ayda) prim kesilmeye
ba÷lanÔlmÔ÷tÔr. Bu uygulama
i÷çilerin net gelirlerinde dü÷meye neden olmu÷ ve telafi
edilememi÷tir.
14- Kamu i÷çilerine yÔlda iki kez
(yeraltÔ çalÔ÷malarÔnda üç
kez) ödenen ilave tediyelerden, 2008 yÔlÔndan itibaren
sosyal güvenlik primi kesilmeye ba÷lanÔlmÔ÷tÔr. Bu uygulama i÷çilerin net gelirlerinde dü÷meye neden olmu÷
ve telafi edilememi÷tir.
15- Özelle÷tirme kapsamÔna alÔnan ya da kapatÔlma kararÔ
alÔnan kamu kurum ve kurulu÷larÔnda çalÔ÷an i÷çiler
büyük bir moral bozukluôu
içindedirler. YarÔn endi÷esi
içindeki bu i÷çilerin ruh saôlÔklarÔ bozulduôu gibi verimlilikleri de dü÷mektedir.
Bu sorunlar çözümsüz deôildir.
Çözüm, iyi niyetle ve samimiyetle
yakla÷Ôm ve çözmek için irade gerektirir. “Kaynak var mÔ” diyeceklere cevabÔm; saôlanacak tasarruf, artacak verimlilik, yükselecek tüketim
yeteneôi ve devlete kar÷Ô duyulacak
güvendir.
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Sosyal Güvenlik

Aile Bireylerine Sigortalćlćklarć Nedeniyle
Tahakkuk Ettirilen Tedavi Borçlarć Silindi

S

igortalÔnÔn bakmakla yükümlü
olduôu aile bireylerinden, kendi
adÔna baôÔmsÔz çalÔ÷masÔ nedeniyle
zorunlu sigortalÔ sayÔlanlar ile isteôe
baôlÔ sigortaya devam edenler Genel
SaôlÔk SigortasÔ uyarÔnca saôlÔk yardÔmlarÔndan kendi sigortalÔlÔklarÔna
tabi olarak yararlanmalarÔ gerekiyor.

Bu durumda olan aile bireylerinin kendi sigortalÔlÔklarÔna tabi olarak saôlÔk yardÔmlarÔndan yararlanabilmeleri için altmÔ÷ günden fazla
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kuruma prim ve prime ili÷kin borçlarÔnÔn bulunmamasÔ gerekli.
Prim borcunun bulunmasÔ nedeniyle saôlÔk yardÔmlarÔndan yararlanmamalarÔ gerekirken sigortalÔnÔn
geçindirmekle yükümlü olduôu aile
bireyi olarak saôlÔk yardÔmlarÔndan
yararlandÔklarÔ Kurum tarafÔndan
tespit edilenlerden, yapÔlan tedavilerin bedelleri geri istenmekteydi.
YapÔlan düzenlemeyle 31 AralÔk

2012 tarihine kadar kendi sigortalÔlÔklarÔ nedeniyle saôlÔk yardÔmlarÔndan yararlanmamalarÔ gerekirken,
sigortalÔnÔn geçindirmekle yükümlü
olduôu aile bireyi olarak saôlÔk hizmetlerinden yararlandÔklarÔ Kurum
tarafÔndan tespit edilenlere tahakkuk eden borçlar silinecek.
Kurum tarafÔndan tebliô edilen
borcunu yargÔya götürmü÷ olanlarÔn
ise dava haklarÔndan vazgeçmeleri
halinde bu haktan yararlanacak.

Ąmplantlarćn Bedeli Kćsmen Ödenecek

S

osyal Güvenlik Kurumu tarafÔndan yayÔmlanan SaôlÔk Uygulama Tebliôinde, SaôlÔk Kurulu
Raporu ile gerekli görülmesi halinde, kemik içi implant bedelinin
kÔsmen kar÷ÔlanacaôÔ belirtildi.
Buna göre;

Üst çeneye yapÔlan darbe, kist
ve tümörlere baôlÔ olarak geli÷en,
alt ve üst çene kemiôindeki a÷ÔrÔ
doku kaybÔnÔn olduôu vakalarda,
alt ve üst çenede tek taraflÔ serbest sonlu di÷sizlik vakalarÔnda,
doôumsal di÷ eksikliôi vakalarÔnda, dudak damak yarÔôÔ ve bunlar
gibi doôumsal anomalilere baôlÔ,
di÷ ve ilgili kemik doku yapÔsÔnda bozukluk olduôu vakalarda,
hastalarÔn bilinen rutin protez di÷
tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceôi, implant uygulamasÔnÔn
zorunlu olduôu, üniversite di÷
hekimliôi fakültelerinden cerrahi,
protez ve periodontoloji anabilim
dallarÔndan en az birer öôretim
üyesinin katÔlÔmlarÔyla olu÷acak
saôlÔk kurulu ile karara baôlan-

masÔ ve kararÔ destekleyen radyografik tetkiklerin saôlÔk kurulu
raporu ekinde yer almasÔ, kaç adet
implant uygulanacaôÔnÔn belirtilmesi ko÷ulu ile, her bir çene için
en fazla 4 adet “kemik içi implant
uygulamasÔnÔn” bedeli Kurum tarafÔndan kar÷Ôlanacak.

SaôlÔk Uygulama Tebliôine
göre Kurum her implant için 90
lira ödeyecek. SaôlÔk hizmeti sunucularÔ her bir implant uygulamasÔ için yakla÷Ôk 800 ila 1000
dolar ücret aldÔklarÔ göz önüne
alÔndÔôÔnda Kurumun kÔsmen de
olsa implant bedelini kar÷ÔladÔôÔnÔ
söylemek olanaksÔz.

Celal TOZAN
celaltozan@hotmail.com

Sosyal Güvenlik Destek Prim
Borçlarć Yapćlandćrćlćyor

õ

÷çi, memur ve baôÔmsÔz olarak çalÔ÷maktayken ya÷lÔlÔk, emeklilik
ve malullük aylÔôÔ baôlatÔp kendi
adÔna baôÔmsÔz olarak çalÔ÷maya devam edenlerin sosyal güvenlik destek primi ödemeleri zorunlu.

Ancak emekliye ayrÔlÔp ya da malul kalÔp aylÔklarÔ baôlandÔktan sonra, kendi adlarÔna baôÔmsÔz olarak
çalÔ÷anlardan Kuruma çalÔ÷tÔklarÔnÔ
bildirmeyenlerin aylÔklarÔndan kesilmesi gereken sosyal güvenlik destek primleri kesilmemi÷ borç olarak
birikmi÷ti.
Gerek Kurum tarafÔndan çalÔ÷tÔklarÔ tespit edilenler, gerekse gecikmeli olarak çalÔ÷tÔklarÔnÔ Kuruma
bildirenler adÔna tahakkuk eden sosyal güvenlik destek primi borçlarÔ,
31.05.2013 tarihine kadar Kuruma
ba÷vurulmasÔ halinde yeniden yapÔlandÔrÔlacak.
Kuruma sosyal güvenlik destek
primi borcu olanlarÔn bu borçlarÔnÔ yapÔlandÔrÔp gecikme zammÔ ve
gecikme faizi ödemeden; 2005 yÔlÔ
Ocak ayÔna kadar olan borçlarÔnÔ

tüketici ve üretici fiyat endekslerindeki aylÔk deôi÷im oranlarÔna, 2005
Ocak ayÔndan sonraki borçlarÔnÔ ise
üretici fiyat endeksleri aylÔk deôi÷im
oranlarÔna göre hesaplanacak tutar
üzerinden taksitler halinde ödeyebilmeleri için en geç 31.05.2013
tarihine kadar örneôi Kurumca hazÔrlanan talep formlarÔnÔ doldurup
ba÷vurmalarÔ gerekli.
1.10.2008 tarihinden önceki aylara ili÷kin sosyal güvenlik destek

prim borçlarÔ için Kurumun herhangi bir ünitesine doôrudan veya
posta yolu ile 1.10.2008 den sonraki
aylara ili÷kin sosyal güvenlik destek
primi borçlarÔ için borcu takip eden
Kurum ünitelerine, 1.10.2008 tarihinden sonraki aylara ili÷kin sosyal
güvenlik destek primi borcu olan
memur emeklileri ile malullük aylÔôÔ alanlarÔn ise, Kurumun Emeklilik
Hizmetleri Genel Müdürlüôü Kamu
Görevlileri Emeklilik Daire Ba÷kanlÔôÔna ba÷vurmalarÔ gerekli.

Liseyi Bitiren Çocuklar 120 Gün
Daha Saălćk Yardćmć Alacak

Y

apÔlan düzenlemeyle Haziran 2013 tarihinden itibaren listeyi bitiren kÔz veya erkek çocuklar, 20
ya÷larÔnÔ doldurmamÔ÷ olmalarÔ ko÷ulu ile 120 gün
süre ile daha ücretsiz saôlÔk yardÔmlarÔndan yararlanma haklarÔ devam edecek.

Bu uygulama geriye doôru çÔkan prim borçlarÔ nedeniyle çok sayÔda aileyi maôdur etmi÷ti. Düzenleme
liseyi bitiren çocuklarÔn üniversiteye ba÷layacaklarÔ
tarihe kadar saôlÔk yardÔmlarÔndan yararlanma haklarÔnÔn devam etmesine olanak saôladÔ.

Erkek çocuklar ile ebeveyn Genel SaôlÔk SigortasÔndan 1.10.2008 tarihinden sonra yararlanmaya ba÷layan kÔz çocuklarÔ, liseyi bitirdikleri tarihten itibaren
zorunlu olarak Genel SaôlÔk SigortalÔsÔ kabul edildiklerinden otuz gün içinde gelir testi yaptÔrÔp Genel
SaôlÔk SigortasÔ primi ödemeleri gerekiyordu.

Bu durumdaki çocuklarÔn üniversiteye kayÔtlarÔnÔ
yaptÔrdÔktan sonra da saôlÔk yardÔmlarÔ devam edeceôinden, çocuklara öôrencilik sürelerince kesintisiz
saôlÔk yardÔmlarÔndan yararlanma olanaôÔ saôlanmÔ÷
oldu.
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Kayćt DćĆć Ąstihdam
Namćk TAN
TÜRK-Ąą AraĆtćrma Müdür Yardćmcćsć
namiktan@turkis.org.tr

Ç

alÔ÷ma hayatÔnÔn ve sosyal
güvenlik sisteminin en temel
sorunu olan kayÔt dÔ÷Ô istihdama yönelik yapÔlan çalÔ÷malara ve
denetimlere raômen, AB ülkelerinin
çok üzerinde bir kayÔt dÔ÷Ô istihdam
oranÔ bulunmaktadÔr.

KayÔt dÔ÷Ôndan ÷ikayet etmeyen
hiç bir kurum yoktur. Peki, bu tablo nasÔl olu÷mu÷tur? Bu konudaki
açÔklamalar ve deôerlendirmeler
inandÔrÔcÔ olmadÔôÔ gibi, “yeter ki istihdam olsun” anlayÔ÷Ô da deôi÷mediôi sürece, kuralsÔz çalÔ÷tÔrmanÔn
ve kayÔt dÔ÷Ô istihdamÔn önlenmesi
oldukça zordur.

ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ, kayÔt dÔ÷Ô istihdamÔn
önlenmesi, i÷verenlerin ve i÷çilerin bilinçlendirilmesine yönelik
olarak, KADõM Projesini büyük
hedeflerle ba÷latmasÔna raômen,
geçen sürede beklenen sonuçlar
alÔnamamÔ÷tÔr. Dönemin ÇalÔ÷ma
ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Murat
Ba÷esgioôlu istihdama ili÷kin bir
deôerlendirmesinde;“kayÔt dÔ÷Ô istihdamÔn üzerine gidilmesi durumunda bir anda 200 bin i÷çinin i÷ini kaybetmesi gibi bir risk bulunduôunu
ve hiç kimsenin bu riski kolay kolay göze alamayacaôÔnÔ” söylemi÷tir.
Bu tür tespitlerin bile, kayÔt dÔ÷Ô ile
mücadelenin zorluôunu ortaya koymaktadÔr.
õ÷ hukukuna ve istihdama yön
verenlerin kararlÔ olmasÔ, bu tür ça-

lÔ÷tÔrmalarÔn yaptÔrÔmÔnÔn caydÔrÔcÔ
nitelikte olmasÔ gerekir. KayÔt dÔ÷Ô
ile mücadelede kararlÔ bir politika
olu÷turulmalÔ ve bu sorunun bireyleri ve devleti çok boyutlu ilgilendirdiôi gerçeôi kapsamlÔ bir ÷ekilde
deôerlendirilmelidir.
SGK’nÔn yapmÔ÷ olduôu hesaplamalarda, her bir puanlÔk kayÔt dÔ÷ÔlÔôÔn prim kar÷ÔlÔôÔ 650 milyon liraya
varmaktadÔr. Yani 10 puanlÔk bir kayÔt dÔ÷ÔlÔôÔnda meydana gelen azalÔ÷
ülke ekonomisine 6,5 milyar TL katkÔ saôlamaktadÔr.
Bir diôer istikrarsÔzlÔk ise, kanunlarda sÔkça yapÔlan deôi÷ikliklerdir. Özellikle, i÷ hukukunda istihdamÔ artÔrma adÔna, esnek çalÔ÷ma
biçimlerine aôÔrlÔk verilen bir süreci
ya÷Ôyoruz. Ta÷eron çalÔ÷tÔran i÷yerlerinde temel haklar korunamamakta,

nildiôinde, i÷ güvencesi ve sosyal güvenlik haklarÔna eri÷im ile ilgili deôi÷ikliklerin getirilmesi gerekir. Bu
yönde kalÔcÔ bir öneri yoktur. õ÷ ve
sosyal güvenlik haklarÔ bakÔmÔndan
çalÔ÷ma ko÷ullarÔ, ücret, i÷ güvencesi
ve sosyal güvenlik haklarÔ yönünden
korumasÔz bir istihdam alanÔnÔn geni÷letilmesi istenmektedir. Esnek istihdam; ücretleri dü÷üren ve sosyal
güvenlik haklarÔna eri÷meyi zorla÷tÔran bir çalÔ÷ma biçimidir. Ülkeyi
yönetenlerin bu gerçeôi görmesi ve
kuralsÔz çalÔ÷tÔrmanÔn i÷ ve sosyal
güvenlik haklarÔnda öngördüôü kayÔplarÔn temel haklara eri÷ilmesini
zorla÷tÔrdÔôÔndan, gerekli olan deôi÷ikliklere gitmesi gerekmektedir.

i÷ kazalarÔ sÔkça ya÷anmaktadÔr. Bu
durumun önüne geçmek için insan
saôlÔôÔnÔ önemsemeyen istihdam
biçimi olan esnek çalÔ÷tÔrmaya sÔnÔrlandÔrÔlmalÔ, asÔl i÷ hiçbir ÷ekilde
ta÷erona verilmemelidir.
õstihdama yönelik yapÔlan toplantÔlarda, i÷veren kesimi ile kamu
temsilcileri aôÔrlÔklÔ olarak, yatÔrÔmlarÔn ve istihdamÔn te÷vik edilmesini,
i÷gücü maliyetlerinin dü÷ürülmesini
ve i÷verenlere yönelik te÷viklerin
desteklenmesini gündeme getirmektedirler. Ulusal istihdam stratejisinin temelini olu÷turan bu tür hedefler ile kayÔt dÔ÷Ô ile mücadele etmek
bir yana, kayÔtlÔ istihdamÔn bile esnekle÷tirilmesi
öngörülmektedir.
Uzaktan çalÔ÷ma, evden çalÔ÷ma
ve tele çalÔ÷ma gibi esnek istihdam
biçimlerinin gündemde olduôu ve
sendikalarÔn kar÷Ô çÔktÔôÔ bir süreç
ya÷anmaktadÔr.
Güvenceli esnekliôin gündeme
getirilmesi, slogan olarak kulaôa ho÷
gelebilir. Güvenceler sÔralansÔn de-

õstihdamÔn artÔrÔlmasÔ bir yana,
bir yÔl içerisinde i÷ini kaybedenlerin
sayÔsÔnÔn yüksekliôi, esnek istihdamÔn ve ta÷eron sisteminin risklerini
ortaya koymaktadÔr. Son üç yÔl içerisinde i÷sizlik ödeneôi almak için
müracaat edenlerin sayÔsÔ 1.5 milyonu a÷mÔ÷tÔr. Bu sonuç bile bize, i÷
güvencesinin koruyucu ayaklarÔnÔn
yetersiz kaldÔôÔ ve temel haklarÔmÔzÔn tehlikede olduôu gerçeôi ile kar÷Ô
kar÷Ôya olduôumuzu göstermektedir.
2004 yÔlÔndan itibaren bölgeler
arasÔ dengenin saôlanmasÔ ve kayÔtlÔ
istihdamÔn te÷vik edilmesi amacÔyla

SGK’n×n
yapm×ü olduùu
hesaplamalarda,
her bir puanl×k
kay×t d×ü×l×ù×n prim
karü×l×ù× 650 milyon
liraya varmaktad×r.
Yani 10 puanl×k bir
kay×t d×ü×l×ù×nda
meydana gelen azal×ü
ülke ekonomisine
6,5 milyar TL katk×
saùlamaktad×r.

bir dizi prim te÷vikleri uygulanmaktadÔr. Söz konusu te÷viklerin sonuçlarÔ ve sigortalÔ sayÔsÔna katkÔsÔ incelendiôinde, te÷vikler ile istihdamda
beklenen artÔ÷larÔn ya÷anmadÔôÔ görülmü÷tür. Bunun nedeni, kayÔt dÔ÷Ô
istihdamÔn avantajlarÔnÔn daha fazla
olmasÔndan kaynaklanmaktadÔr. DolayÔsÔyla öncelikle, kayÔt dÔ÷Ô ile mücadelede kalÔcÔ ve sonuç alÔcÔ planlamalarÔn yapÔlmasÔna ihtiyaç vardÔr.
Özellikle, çalÔ÷tÔrma ve çalÔ÷ma
kültürünün deôi÷mesi ve ulusal ve
evrensel normlarÔn uygulanmasÔ gerekmektedir. AnayasanÔn 90. maddesindeki, uluslararasÔ sözle÷melerin iç hukukun üzerinde olduôu
gerçeôi uygulamada görmezlikten
gelinmektedir. YargÔ ve bilimsel
çevrelerinin çalÔ÷anlarÔn haklarÔnÔ
teslim etmediôi ve desteklemediôi
sürece, i÷verenlerin keyfi uygulamalarÔnÔ engellemek mümkün deôildir.
YargÔnÔn evrensel haklarÔ temel almasÔ gerekmektedir.
Devletin düzenleyici rolünün i÷veren aôÔrlÔklÔ olmasÔ ve ekonomik
yönden korumasÔz durumda olan
baôÔmlÔ çalÔ÷anlarÔ yeterince korunmamasÔ, sosyal devlet uygulamalarÔnÔ da riske etmektedir. KayÔtlÔ ve
düzenli çalÔ÷anlarÔn sendikal örgütlenmesinde ya÷anan zorluklar ve üye
olma hakkÔnÔ kullananlarÔn i÷ten çÔkarÔlmaya kadar varan baskÔlar ile
kar÷Ôla÷masÔ, endüstri ili÷kileri sisteminin içinde bulunduôu durumu
ve kÔrÔlgan yapÔyÔ göstermektedir.
Küresel sistemin getirdiôi istihdam
biçimleri ve uygulamalar deôi÷tirilmediôi sürece, i÷verenlerin emeôi
sömürmesi ve örgütsüz çalÔ÷tÔrmasÔ
giderek yaygÔnlÔk kazanacaktÔr.
Bu sistem içerisinde sosyal barÔ÷
ve sosyal devlet anlayÔ÷Ô büyük bir
risk altÔnda kalmaktadÔr. õstihdam
güvencesi, i÷sizlik sigortasÔ ve sosyal
güvenlik haklarÔ yeniden deôerlendirilmeli ve ekonomik yönden zayÔf
olan kesimlerin korunmasÔna yönelik deôi÷ikliklere gidilmelidir.
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Uluslararasć Sendikal Hareket

ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge
Direktörü TÜRK-Ąą’i Ziyaret Etti
ILO
Avrupa ve Orta Asya
Bölge Direktörü Susanna Hoffman ve ILO Türkiye
Temsilcisi Ümit Deniz Efendioôlu,
TÜRK-õö’i ziyaret ederek Genel Ba÷kan Mustafa Kumlu ile bir görü÷me
gerçekle÷tirdi. Yeni Sendikalar ve
Toplu õ÷ Sözle÷mesi Kanunu, çalÔ÷ma hayatÔndaki geli÷meler ve ILO
gündemi ile ilgili konularÔn ele alÔndÔôÔ görü÷melerde, Bölge Direktörü
Hoffman, 2013 yÔlÔ Nisan ayÔ içerisinde Norveç’in ba÷kenti Oslo’da yapÔlacak ILO Avrupa Bölge KonferansÔ hakkÔnda bilgi verdi.
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AHĄK Genel Kurulu Yapćldć

A

zerbaycan õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu-AHõK 5-6 öubat
2013 tarihlerinde 4. Genel Kurulunu gerçekle÷tirdi. AHõK’in
kurulu÷unun 20. YÔlÔna denk gelmesi nedeniyle çe÷itli etkinliklerin
de düzenlendiôi Genel Kurula TÜRK-õö’i temsilen Genel Sekreter
Pevrul Kavlak katÔldÔ. Kavlak, Genel Kurula hitaben yaptÔôÔ konu÷mada, Azerbaycan ekonomisinin ve demokrasisinin hÔzlÔ yükseli÷ine
ve AHõK’in katkÔlarÔna deôindi. õ÷çi hareketinin en önemli deôerlerinden birisinin birlik ve beraberlik olduôunu ifade eden Kavlak,
AHõK’in 20 yÔl içerisinde gerek Azerbaycan i÷çisine gerekse dünya
i÷çi dayanÔ÷masÔna sunduôu hizmetleri anlatarak, AHõK Genel Ba÷kanÔ Settar Mehbaliyev’e katkÔlarÔndan dolayÔ te÷ekkür etti. Kavlak
konu÷masÔnÔ, Türk i÷çisinin her zaman Azerbaycan i÷çisinin yanÔnda olacaôÔnÔ ifade ederek bitirdi.

Uluslararasć Sendikal
Hareket, Hak-ĄĆ’i Uyardć!

K

üresel Sendikalar Konseyi, 26
Ocak 2013 tarihinde çok önemli
bir bildiri yay×nlayarak Hak-åç’i sert
bir çekilde uyard×. Hak-åç’in içverenlerin bask×s× ve sponsorluäu ile
sendika deäiçtirmeye zorlanan iççileri üye kabul ettiäi, bu durumun
iççi hak ve özgürlüklerinin temsilcisi
olma noktas×nda, Hak-åç’in kredi ve
itibar×n× ciddi bir çekilde zedelediäi
vurguland×.

Ayr×ca, 18 Ocak’ta Uluslararas×
Sendika Federasyonlar×na gönderdiäi yaz×da, TÜRK-åæ üyesi ve diäer
sendikalar hakk×ndaki iddialar×n×n
dikkate al×nmas× konusunda Hakåç’in itibar×n×n zedelendiäi ifade
edildi.
Küresel Sendikalar Konseyi, Hakåç ile iliçkide olan örgütlerin itibar×n× korumak ve daha da önemlisi bu
olaylar×n olas× etkilerinden Türkiye’deki tüm sendikalar× korumak
için acil müdahale edilmesi ve harekete geçilmesi gerektiäini vurgulad×.

UăraĆ GÖK
intdept@turkis.org.tr

CGIL TÜRK-Ąą’i Ziyaret Etti
2.739.909 aktif ve 2.994.946 emekli olmak
üzere toplam 5.734.855 üyesi ile õtalya’nÔn en
büyük konfederasyonu olan CGIL, Genel Sekreter Susan Lina Camusso ba÷kanlÔôÔnda 10
ki÷ilik bir heyetle, 19 KasÔm 2012 tarihinde
TÜRK-õö’i ziyaret etti.
TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu
ve Genel Sekreter Pevrul Kavlak ile görü÷en
heyet, yeni Sendikalar ve Toplu õ÷ Sözle÷mesi Kanunu, toplu sözle÷meler, örgütlenme ve
mevcut ekonomik geli÷meler hakkÔnda bilgi
aldÔ. CGIL Genel Sekreteri Camousso, TÜRKõö ile ikili ili÷kileri daha da yoôunla÷tÔrmak istediklerini belirterek her türlü i÷birliôine hazÔr
olduklarÔnÔ vurguladÔ.

ETUC’a Yeni Logo
28 Ocak 2013 tarihinde Madrid’de gerçekle÷tirilen üst
düzey konferans vesilesiyle 40. yÔlÔnÔ kutlayan ve Avrupa
düzeyinde çalÔ÷anlarÔ temsil eden tek örgüt olan ETUC, 7
öubat 1973 tarihinde kuruldu. Madrid’de gerçekle÷tirilen
konferans gündemi çerçevesinde, bir aktör olarak sendikal hareketin Avrupa’nÔn in÷asÔndaki rolü deôerlendirildi. SendikacÔlarÔn ve Avrupa düzeyinde kurumlarÔn temsilcilerinin katÔldÔôÔ konferansta, Avrupa’nÔn geleceôi,
Sosyal Avrupa’nÔn öncelikleri, vatanda÷larÔn, çalÔ÷anlarÔn
ve sendikalarÔn ekonomik ve parasal birlik içerisindeki
rolü, ekonomik yöneti÷imde nelerin deôi÷mesi gerektiôi
gibi konular tartÔ÷ÔldÔ. ETUC, “Geçmi÷i kutlayalÔm geleceôe bakalÔm” ba÷lÔklÔ basÔn bildirisinde, ÷u an Avrupa’da
26 milyon i÷siz olduôunu, i÷gücü piyasalarÔnÔn çok daha
güvencesiz hale geldiôini, uygulanan politikalarÔn Sosyal Avrupa ile baôda÷madÔôÔnÔ ifade etti ve Avrupa’nÔn
güçlü, sosyal bir proje üzerine in÷a edilmesi gerektiôini
vurguladÔ.
ETUC, Madrid’de gerçekle÷tirdiôi konferans dahilinde 1973’den bu yana dördüncü logosunu da belirledi.

ETUC’tan
Kriz Alarmć

E

TUC, 9 Ocak 2013 günü yayÔnladÔôÔ bildiri
ile Avrupa liderlerini, “õstihdam ve Avrupa’da
sosyal durum” konulu ve 8 Ocak 2013 tarihli Komisyon raporuna daha fazla önem vermeye çaôÔrdÔ. Bildiride; bu belgenin, i÷sizlik, kötüle÷en
sosyal durum ve satÔn alma gücü ve artan yoksullukla ilgili umutsuz beklentileri onayladÔôÔ belirtildi. ETUC’un bu bataklÔktan kurtulmak için
acil önlemler alÔnmasÔ gerektiôine inandÔôÔ ifade
edildi.
Genel Sekreter Segol, konuyla ilgili olarak,
2013 yÔlÔnÔn zor bir yÔl olacaôÔnÔ, Avrupa’nÔn krize
saplandÔôÔnÔ, i÷sizliôin rekor düzeylere ula÷tÔôÔnÔ
söyledi. õ÷siz sayÔsÔnÔn 26 milyona ula÷tÔôÔnÔ, öncelikli olarak, i÷sizlik, güvencesizlik ve e÷itsizlikle
mücadeleye yoôunla÷mak gerektiôini, artÔk umutlarÔn teorik bir ÷ekilde ekonomik iyile÷meye baôlanamayacaôÔnÔ belirtti.
Bildiride ayrÔca, gençlere bazÔ garantiler, e÷itsizliôi azaltmada asgari ücretin rolünün deôerlendirilmesi gibi pozitif önerilerin de yer aldÔôÔ ifade
edildi. Ancak buna raômen, sosyal yatÔrÔmlarla ilgili önlemlerin verilen sözlerin ötesine gitmediôi
vurgulandÔ.
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ĄĆler’2013
Enis BAĂDADĄOĂLU
TÜRK-Ąą AraĆtćrma Müdür Yardćmcćsć
enisbagdadioglu@gmail.com

D

ünya BankasÔ’nÔn 2013 Dünya KalkÔnma Raporu’nun
Türkiye tanÔtÔmÔ, geçtiôimiz
ayÔn sonunda Ankara ve õstanbul’da
düzenlenen toplantÔlarda yapÔldÔ.
Raporun bu yÔl ki konusu “õ÷ler”1
oldu. Dünya BankasÔ’nÔn, ÇalÔ÷ma
ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ ile
birlikte düzenlediôi toplantÔda, i÷çi
kesimine de görü÷ ve dü÷üncelerini
açÔklama fÔrsatÔ tanÔndÔ.
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Bilindiôi üzere, “Daha Adil ve
Daha Sürdürülebilir Bir Dünya Ekonomisi õn÷asÔ õçin” bir araya gelen
küresel sendikalar, dünyanÔn önde
gelen ülke liderlerine ve G20 grubundaki diôer ülkelere çaôrÔda bulunurken, Dünya BankasÔ’nÔn da
aralarÔnda bulunduôu uluslararasÔ
ekonomik ve sosyal kurumlarÔn yeniden yapÔlandÔrÔlmasÔnÔ ve “etkin
ve sorumluluk sahibi küresel ekonomi yönetimi olu÷turulmasÔ” hususuna vurgu yapmÔ÷tÔ. TÜRK-õö’in
de çalÔ÷malarÔna katÔldÔôÔ ve katkÔ
verdiôi küresel sendikalarÔn deklarasyonunda;2 “Hükümetler, sosyal
taraflarla ve ILO gibi uluslararasÔ
kurulu÷larÔn katkÔsÔ ile yeni bir ekonomik dünya düzeni olu÷turmalÔdÔr” çaôrÔsÔnda bulunulmu÷, “önce
insanÔ temel alan bir politikaya yönelme gereôine” i÷aret edilmi÷tir.
“õ÷ler” temalÔ 2013 Dünya KalkÔnma Raporu’nda yer alan; insana
yakÔ÷Ôr i÷, yoksulluôun önlenmesi,
hukukun üstünlüôü, insan onuru,
uluslararasÔ insan haklarÔ, i÷gücü
standartlarÔ, özgürlük, e÷itlik, güvenlik, sosyal koruma, insancÔl çalÔ÷ma ko÷ullarÔ ve benzeri ifadeler,
bir deôi÷imi ve yeni bir yakla÷ÔmÔ
ortaya koymasÔ açÔsÔndan dikkat çeken ve bu yönüyle önem ta÷Ôyan bir

husus olmu÷tur. Ekonomi ve sosyal
politikalarda yeni bir karar alma
sürecinin ba÷layabileceôine olan
beklentiyi artÔracak nitelikte görmek mümkündü. ArtÔk bu süreçte,
geçmi÷te kenarda kalan istihdam,
sosyal öncelikler ve insan onuruna
yakÔ÷Ôr i÷ gibi unsurlarÔn daha fazla
ön plana çÔkmasÔ söz konusu olabilecekti.
Bu yakla÷Ôm çerçevesinde i÷çi kesiminin görü÷leri a÷aôÔdaki biçimiyle özetlenmi÷tir:
Geçmi÷ döneme bakÔldÔôÔnda,
insanlarÔn istikrarlÔ bir ÷ekilde istihdam edilmeleri ve düzenli bir gelire
sahip olabilmeleri nispeten saôlanabiliyordu. Bu yapÔda ücretli çalÔ÷anlarÔn sayÔsÔ giderek artmÔ÷, milli
gelirden ücret olarak alÔnan pay giderek yükseltilebilmi÷tir. Ancak günümüzde ekonomi büyüme, yeterli
ücretle istihdam saôlayamayacak ya
da yoksulluôu azaltamayacak kadar
yava÷ gerçekle÷mektedir. Bu yeni yapÔlanmada sermaye kesimi i÷gücüyle kar÷Ôla÷tÔrÔldÔôÔnda daha kazançlÔ
çÔkmÔ÷tÔr. Orta sÔnÔfÔn giderek çökmesi, birçok ülkede gelir daôÔlÔmÔnÔn
önde gelen bir özelliôi haline gelmi÷,
dünyanÔn hemen her yerinde i÷ ve
gelir güvensizliôi artÔ÷ göstermi÷tir. Yoksul ülkelerle zengin ülkeler
ve ülkelerin içinde yoksullarla zenginler arasÔndaki farklÔlÔk artmÔ÷tÔr.
Ekonomide durgunluk ve ya÷anan
krizle birlikte artan e÷itsizlik, sosyal
ve giderek siyasal istikrarsÔzlÔôÔn da
tetikleyicisi olmu÷tur.
õ÷sizlik günümüzün en yakÔcÔ
sorunudur. Özellikle kriz döneminde daha da yaygÔnla÷mÔ÷tÔr, ancak
temel sorun i÷sizlik deôil istihdamdÔr. õstihdam biçimlerindeki deôi÷im
‘”gelir getirici düzenli bir i÷te” çalÔ÷anlarÔn sayÔsÔnÔ dünya genelinde
sÔnÔrlamÔ÷tÔr. Yeni i÷lerin yaratÔlmasÔnda güçlükler ya÷anmaktadÔr. Ekonomik kriz, ba÷ta çalÔ÷anlar olmak
üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin
ya÷ama ve çalÔ÷ma ÷artlarÔnÔ olum-

suz etkilemi÷tir. ÇalÔ÷anlarÔn i÷leri
ve satÔn alma güçleri için kaygÔlarÔ
giderek artmÔ÷, ekonominin sosyal
politikalarla ve koruyucu i÷ yasalarÔyla olu÷an yapÔsÔ zorlanmÔ÷tÔr.
Dünya KalkÔnma Raporu’2013
i÷leri (istihdamÔ deôil) kritik bir sorun olarak ortaya koymakta ve i÷lerin ön plana çÔkarÔlmasÔ ile birlikte
“zor sorular” sormaktadÔr. AslÔnda
bu sorulara ülkemiz deneyiminden
hareketle yanÔt aradÔôÔmÔzda tartÔ÷malarÔn bizde de sürdüôü, birçok
konuda ortakla÷amadÔôÔmÔz görülecektir.
Ülke ekonomisinin ba÷arÔlÔ bir
geli÷me göstermesi sadece milli gelirde saôlanan artÔ÷la ölçülmemekte,
aynÔ zamanda istihdamda saôlanan
artÔ÷ da önem ta÷ÔmaktadÔr. Çünkü
gelir ve refahÔ payla÷manÔn ön ÷artÔ
öncelikle bir i÷te çalÔ÷Ôr olabilmektir. Ekonomik faaliyete katÔlan çok
sayÔdaki insanÔ biçimlendiren temel
unsur i÷teki konumudur.
Türkiye’de 1980’li yÔllardan bu
yana egemen olan yakla÷Ôm, devletin
iktisadi ya÷amdaki konumunu artÔk
üretici veya yatÔrÔmcÔ deôil düzenleyici olarak görmek yönündedir. Bu
yeni yapÔlanmada, devletin rolünün
giderek azaltÔlmasÔ, özel giri÷im ve
piyasa güçlerinin etkinliôinin artÔrÔlmasÔ anlayÔ÷Ô ön planda gelmektedir.
Raporda, i÷ yaratmanÔn esas kaynaôÔ, tüm i÷lerin yüzde 90’nÔ saôlayan
özel sektör olarak görülmektedir.
Bu doôru bir tespittir. Örneôin ülkemizde, 2012 KasÔm ayÔ itibariyle,
sosyal güvenlik kapsamÔndaki i÷çilerin yüzde 92,83’ü özel sektördedir.
Peki, çalÔ÷ma ko÷ullarÔ nasÔl?
Amaç sadece bir i÷e sahip olmak
deôildir. Ki÷iler kendilerine, aileleriyle birlikte insan onuruna yara÷Ôr
bir ya÷amÔ saôlayabilecek geliri elde
etmek, güvenli ko÷ullarda ve temel
haklarÔnÔ kullanarak çalÔ÷mak istemektedir.
Önce asgari ücret…

Ülkemizdeki asgari ücret uygulamasÔnÔ uzun uzun anlatmaya
gerek yoktur. Devletin resmi istatistik kurumu tek bir i÷çinin geçim
ko÷ullarÔ için gerekli tutarÔ KasÔm
2012 itibariyle aylÔk net 1.025 lira
olarak hesaplamÔ÷tÔr. Asgari ücret
tespit komisyonunda temsil edilen
i÷veren-hükümet kesimi ise asgari
ücreti -i÷çi kesiminin kar÷Ô oyuna
kar÷Ôn- aylÔk net 773 lira olarak belirlemi÷tir. Sosyal koruma ücreti olmasÔ gereken asgari ücret, özel sektörde
çalÔ÷an i÷çilerin, örneôin 2011 AralÔk ayÔ itibariyle yüzde 45,79’unun
sosyal güvenlik primine esas geliridir. AnÔlan ayda günlük brüt asgari
ücret 27,90 liradÔr. Günlük kazancÔ
28 lira olanlar da eklendiôinde bu
oran yüzde 51,25 olmaktadÔr. Yani
özel sektörde çalÔ÷an i÷çilerin yarÔsÔdÔr. Günlük kazanç sadece 1 lira
arttÔôÔnda, yani günlük 29 lira ve altÔ
gelir olarak bakÔldÔôÔnda, özel sektörde çalÔ÷anlarÔn yüzde 58,19’unun
gelirinin asgari ücret düzeyinde olduôu görülmektedir. Mevzuata göre
asgari ücret, yasal olarak ödenmesi
gereken en az ücrettir. Bu tutarÔn
altÔnda kimsenin çalÔ÷tÔrÔlamayacaôÔ
öngörülmektedir. Ancak uygulama
farklÔdÔr. Vergi politikasÔ kapsamÔndaki asgari geçim indirimini bile
i÷çiye ödemeyen i÷verenler bulunmaktadÔr. BunlarÔ “kayÔtlÔ kayÔtdÔ÷Ô
istihdam edilenler” olarak nitelendirmek de mümkündür. Bu arada
ülkemizde kayÔtdÔ÷Ô istihdam oranÔnÔn son verilere göre yüzde 38,5 olduôu da dikkate alÔnmalÔdÔr.
Peki, ortalama aylÔk kazanç…
2012 KasÔm itibariyle; kamuda
ortalama aylÔk kazanç 2.326 liradÔr.
Özel kesimde ise 1.441 liradÔr.3 AynÔ
dönemde aylÔk asgari ücret ise 837
liradÔr ve bu tutarlar brüttür. Bu tutardan ayrÔca vergi, sosyal güvenlik
primi kesilmektedir.
Vergi konusu çalÔ÷anlarÔn kar÷Ô
kar÷Ôya kaldÔôÔ bir diôer olumsuz uygulamadÔr. “Serbest” çalÔ÷an milyon-

larca ki÷inin aylÔk kazancÔnÔn asgari
ücretli kadar bile olmadÔôÔ Maliye
BakanlÔôÔna verilen gelir beyannamelerinde görülmektedir.
ÇalÔ÷anlarÔn “insana yakÔ÷Ôr i÷”
kapsamÔnda yer alan “güvenli ko÷ullarda ve temel haklarÔ kullanarak”
ifadesinde hatÔrlanacak husus ise,
Türkiye’nin i÷çi saôlÔôÔ ve güvenliôi alanÔndaki var olan ve neredeyse
günlük olarak basÔna yansÔyan i÷ kazalarÔndaki olumsuzluktur.
ÇalÔ÷ma saatlerine gelince…
õ÷ Kanununda haftalÔk çalÔ÷ma
süresi 45 saat olarak tanÔmlanmÔ÷tÔr.
Bir yÔlda yapÔlacak fazla çalÔ÷malarÔn
toplam süresi ise 270 saat ile sÔnÔrlandÔrÔlmÔ÷tÔr. DolayÔsÔyla i÷çilerin bir
yÔl içinde haftalÔk ortalama çalÔ÷ma
süresi en fazla 50,2 saat olabilecektir. Ancak TÜõK verilerine göre; haftada ortalama 50 saatten fazla çalÔ÷anlarÔn tüm ücretliler içindeki payÔ
yüzde 42 civarÔndadÔr. Türkiye’de fiili çalÔ÷ma süreleri -özellikle de kayÔt
dÔ÷Ô çalÔ÷an- özel sektör i÷çileri açÔsÔndan yasal üst sÔnÔrÔn çok daha üstünde gerçekle÷ebilmektedir. TÜõK
verilerine göre haftada sadece 1-16
saat çalÔ÷ma imkanÔ bulanlarÔn sayÔsÔ
da yaygÔndÔr. Eksik istihdam edilenlerin geliri -ortalama ve asgari ücret
düzeyi dikkate alÔndÔôÔnda- yetersizdir ve fakat tam zamanlÔ olarak çalÔ÷anlarla benzeri ya÷am ko÷ullarÔnÔ
payla÷maktadÔr. Öte yandan çalÔ÷ma
sürelerindeki artÔ÷ i÷çilerin gelirine
yansÔmamaktadÔr. õ÷çiler fazla çalÔ÷makta ve fakat fazla çalÔ÷ma ücreti
ödenen yerler çok kÔsÔtlÔ olmaktadÔr.
õ÷çiler, ücretlerdeki reel gerileme
nedeniyle aynÔ miktarda ücreti daha
çok çalÔ÷arak kazanmak durumunda
kalmaktadÔr.
Temel haklarÔn kullanÔmÔ ise…
Temel hak ve özgürlükleri arasÔnda yer alan örgütlenme, sendikala÷ma hakki açÔsÔndan durum
÷öyledir: 2013 Ocak ayÔ itibariyle
sendikala÷ma oranÔ yüzde 9,21’dir.

Toplam sendikalÔ i÷çi sayÔsÔ 1 milyon civarÔnda ve de aôÔrlÔklÔ olarak
halen kamu kesimindedir.
Toplu i÷ sözle÷mesi yapÔlan yerlerde ücret yanÔsÔra ikramiye, sosyal
haklar ve ödemeleri mevcuttur. Ancak õstanbul Sanayi OdasÔ’nÔn 500
Büyük Firma Anketi4 sonuçlarÔndan
görüleceôi üzere, i÷gücü maliyetinin
toplam satÔ÷ hasÔlatÔ içindeki payÔ
-özel firmalar- itibariyle 2011 yÔlÔnda sadece yüzde 5,2 oranÔndadÔr. Bu
oran 2010 yÔlÔnda yüzde 6,2 ve 2009
yÔlÔnda yüzde 6,3 olarak hesaplanmaktadÔr. 2011 yÔlÔ itibariyle i÷gücü maliyetinin bir önceki yÔla göre
aynÔ kalmasÔ durumunda (diôer bir
ifadeyle satÔ÷ hasÔlatÔ içinde i÷gücü
maliyeti yüzde 5,2 yerine yine yüzde
6,2 olarak sabit tutulsaydÔ) i÷çilere (i÷gücü maliyeti toplamÔ olarak)
yüzde 18,7 daha fazla ödeme yapÔlabilirdi.
Çaôda÷ devlet, sadece ki÷i hak
ve özgürlüklerini tanÔmakla yetinen
bir yapÔda örgütlenen deôil, aynÔ
zamanda ki÷ilerin insan onuruna
yara÷Ôr bir ya÷am düzeyine ula÷masÔnÔ saôlamaya dönük düzenlemeleri
gerçekle÷tiren, bu yapÔnÔn olu÷masÔnÔ saôlayacak kurumlara yer veren
bir yapÔdÔr. Toplum içinde onurlu
ya÷amÔ saôlayacak ko÷ullarÔn olu÷turulmasÔ esas itibariyle sosyal devlet
anlayÔ÷Ôyla ba÷lamaktadÔr. ÇalÔ÷anlarÔn yaratÔlan ulusal gelirden hakça pay alamadÔklarÔ, ya÷anÔlan kriz
ortamÔnda ekonomik ve sosyal faturayÔ ödeyen kesim olduklarÔ ku÷kusunun egemen olduôu bir yapÔnÔn
çalÔ÷ma ya÷amÔna ve sosyal barÔ÷a
yansÔmalarÔ da olumsuz olacaktÔr.
õ÷sizlik sadece üretimi ve ekonomik kalkÔnmayÔ olumsuz etkilememekte ve fakat aynÔ zamanda bazÔ
sosyal problemleri ve yoksulluôu
da beraberinde getirmektedir. ülkede çalÔ÷mak isteyip de i÷ bulamama
durumunda kalÔnmasÔ, çoôu defa
sanÔldÔôÔ gibi ki÷isel kusur deôil, uygulanan ekonomik ve sosyal politi-
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kalarla ili÷kilendirilmesi gereken bir
sonuçtur.
TÜõK verilerine göre; 271 bin
mesleki veya teknik lise, 590 bin
yüksek öôrenim mezunu i÷siz bulunmaktadÔrr. Bu yÔlÔn ilk ayÔnda
õ÷kur’da kayÔtlÔ i÷sizlerden 460 bini
ön lisans, lisans ya da yüksek lisans
mezunudur. Bu sonuç, raporda cevaplandÔrÔlmasÔ gereken bir soru
olarak yer alan “yeni i÷ yaratmak mÔ,
vasÔf beceri olu÷turmak mÔi” konusunda saôlÔklÔ deôerlendirme yapma
imkanÔ vermektedir.
Sosyal devlet anlayÔ÷ÔnÔn terk
edilerek sorunun çözümünü piyasa
kurallarÔnÔn serbest i÷leyi÷ine bÔrakÔlmasÔnÔn i÷sizlikle mücadelede
kalÔcÔ ve istikrarlÔ bir yapÔ saôlamadÔôÔ- en azÔndan ülkemiz açÔsÔndangörülmü÷tür.
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Uygulanmakta olan ekonomik
politika çerçevesinde kamunun üretim faaliyetlerinden a÷amalÔ olarak
çekilmesi öngörülmesine raômen,
özellikle ekonomik krizin etkili olduôu dönemlerde kamu yatÔrÔmlarÔnÔn ekonomik büyümeye veya bir
ba÷ka ifadeyle ekonomik büyümenin daha da dü÷ük gerçekle÷mesini
önlemede katkÔsÔ olmu÷tur. Ekonomik krizin etkisini en fazla gösterdiôi ve milli gelirin yüzde 4,8 oranÔnda
gerilediôi 2009 yÔlÔnda, özel kesim
tüketim ve yatÔrÔm harcamalarÔ gerilerken, kamu tüketimi ve sabit sermaye yatÔrÔmlarÔ artmÔ÷tÔr.
Gelir e÷itsizliôinin giderilmesi,
yoksulluôun önlenmesi, sosyal adaletin saôlanmasÔ konularÔnda ortaya
çÔkan sonuçlar “hak” ve “çalÔ÷ma”
temelli yakla÷ÔmlarÔn gereôini ortaya
koymu÷tur.
Küreselle÷me süreci ve beraberinde getirdiôi rekabet ÷artlarÔ, hÔzlÔ
artan i÷sizlik, i÷gücünün yapÔsÔnda
ve nitelik düzeyinde meydana gelen deôi÷meler, hizmetler sektörünün geni÷lemesi, beyaz yakalÔlarÔn
sayÔsÔndaki artÔ÷, esnek çalÔ÷ma bi-

çimlerinin yaygÔnla÷masÔ, ta÷eron
uygulamalarÔnÔn artmasÔ, özelle÷tirme, kayÔtdÔ÷Ô istihdam gibi unsurlar
i÷gücü piyasasÔnÔ deôi÷ime uôratmÔ÷tÔr. Raporda yer verilen “piyasaya aôÔrlÔk veren politika ve uygulamalar” özellikle küresel ekonomik
kriz döneminde devletin destek ve
te÷vikini talep etmesi de gözönünde
tutulmasÔ gereken bir husustur.
õstihdamÔ artÔrmanÔn ve i÷sizliôi
azaltmanÔn temel yolu; hiç ku÷ku
yok ki yatÔrÔmlarÔn çoôalmasÔ, yeni
i÷ alanlarÔnÔn yaratÔlmasÔdÔr. Bunun

için yatÔrÔm ortamÔnÔn iyile÷tirilmesi
ve uygun i÷ ko÷ullarÔnÔn saôlanmasÔ
gerekmektedir. Bu a÷amada kamu
kaynaklarÔnÔn te÷vik, kredi, muafiyet yolu ile özel kesime aktarÔmÔ
ön plana çÔkmaktadÔr. Ancak ülkemiz açÔsÔndan i÷ o noktaya geldi ki;
nitelikli eleman temin etmekteki
sÔkÔntÔnÔ ve ÷ikayetini seslendiren
özel kesim meslek lisesi mezununu
istihdam etmek için bile ilave te÷vik
talebinde bulunmakta ve bu talebi
de kar÷ÔlanmaktadÔr. Örneôin “istihdamÔ te÷vik” gerekçesiyle ve ücret

dÔ÷Ô maliyeti dü÷ürmek adÔna sosyal
güvenlik i÷veren priminde 5 puanlÔk indirime gidilmi÷tir. Bir ba÷ka
ifadeyle, asgari ücretli i÷çiden kesilerek ödenen 51,38 lira vergi, devlet
tarafÔndan asgari ücretli i÷çi çalÔ÷tÔran i÷verene 48,91 lira olarak geri
dönmektedir.
Türkiye ekonomisinin istihdam
yaratma kapasitesinin “ekonomide
yeniden yapÔlanma” sonrasÔnda artan nüfusu emebilecek bir geli÷me
gösteremediôi açÔôa çÔkmÔ÷tÔr. Tek
ba÷Ôna ekonomik büyümenin emek
piyasalarÔnÔ etkileyen yapÔsal sorunlarÔ çözmek için yeterli olmadÔôÔ, sayÔlarÔ giderek artan i÷sizlerin kaliteli
i÷lerde istihdam edilmesine yetmediôi görülmektedir. Uygulanan ekonomik program çerçevesinde kamu
kesimi yatÔrÔm yapamaz duruma dü÷ürülmü÷tür. Ancak serbest piyasa
ekonomisi içinde lokomotif görevi
yüklenen özel kesim de, her türlü
te÷viklere raômen kendisinden beklenen performansÔ göstermemi÷tir.
Ekonomide istikrarsÔzlÔklarÔn hüküm sürdüôü, yüksek faiz politikalarÔnÔn uygulandÔôÔ ortamÔn da etkisiyle özel sektör üretken yatÔrÔmlara
yönelmek yerine, kÔsa dönemde geri
dönü÷ü olan yatÔrÔm türlerine aôÔrlÔklÔ olarak yönelmek durumunda
olmu÷tur.
YapÔsal i÷sizlikle mücadele edebilmek ve i÷sizliôin artmasÔna yol
açan etkenleri asgariye indirmek
için aktif i÷gücü politikalarÔ uygulanmasÔ gerekmektedir. Bunun ilk
adÔmÔ, istihdam politikasÔnÔn uygulanan ekonomik politikanÔn temel
eksenine yerle÷tirilmesi olmalÔdÔr.
Siyasal iktidarÔn öncelikli hedefi istihdamÔ artÔrÔcÔ üretken yeni i÷leri
saôlayacak ve i÷sizliôi önleyecek politikalarÔ uygulamaktÔr. Hükümetler
“insana yakÔ÷Ôr i÷” olanaklarÔnÔn yaratÔlmasÔ için çaba göstermek ve özel
sektördeki i÷ olanaklarÔnÔn da bu nitelikte olmasÔnÔ saôlamak durumunda olmalÔdÔr.

Son 20 veya 30 yÔllÔk dönemde
gerçekle÷tirilen özelle÷tirme, liberalle÷me ve piyasalarÔn ba÷Ôbozukluôu
da küresel ekonomik krizin olu÷masÔna katkÔda bulunmu÷tur. AnÔlan
politikalarÔn etkileri, ücretlerde durgunluk, sosyal korumada kesintiler,
i÷çi haklarÔnÔn erozyona uôramasÔ,
istikrarsÔz ve güvencesiz istihdamÔn
artmasÔ olarak ortaya çÔkmÔ÷tÔr. Bu
etkiler e÷itsizlik ve kÔrÔlganlÔôÔ arttÔrmÔ÷tÔr. Ekonomilerimiz iyile÷meye
ba÷ladÔôÔnda bir daha alÔ÷Ôlagelmi÷ i÷
dünyasÔna dönü÷ olmayacaktÔr. Ekonomik olarak yeterli, çevresel olarak
sürdürülebilir ve sosyal açÔdan adil
olan yeni bir ekonomik düzenin kurulmasÔna ihtiyaç vardÔr.
“õ÷ler Raporu” bu arayÔ÷Ôn bir
sonucu olarak tartÔ÷ma konularÔnÔ
gündeme ta÷ÔmaktadÔr. Gelecekte
daha adil ve daha sürdürülebilir bir
dünya ekonomisi in÷a edilmesi için
yeni bir strateji yürütülmesi gerekmektedir. Gelecekte büyümeye en
çok katkÔ saôlayacak i÷ kollarÔnÔ tanÔmlayan yeni bir ekonomi haritasÔnÔn çizilmesine ihtiyaç vardÔr. Yeni
kalkÔnma modelinin bir parçasÔ olarak hükümetler kamu sektörünün
ulusal ve yerel düzeydeki rolünü
artÔrmalÔdÔr.
Hükümetler, geçmi÷te yaptÔklarÔ
hatalarÔ tekrarlamamalÔ ve rekabete
dayalÔ ücret kesintilerine izin vermemelidirler. Rekabet dü÷ük ücret
temelinde sürdürülmemelidir. ÇalÔ÷anlarÔn temel haklarÔ korunmalÔ ve
toplu pazarlÔk kapsamÔ geni÷letilmelidir. Gelir ve servetin daha adil daôÔlÔmÔna yardÔmcÔ olan kurumlarÔn
tekrar in÷a edilmesi te÷vik edilmelidir. ÇalÔ÷an yoksullarÔn daha da artmasÔnÔ engellemek için asgari ücret
çalÔ÷anlarÔn ve ailelerinin insan onuruna yakÔ÷Ôr ko÷ullarda ya÷amasÔnÔ
garanti altÔna alacak ÷ekilde artÔrÔlmalÔdÔr. AyrÔca, e÷itsizlikle mücadele eden, vergilendirmeyi i÷çiden
sermayeye dönü÷türen daha adil bir
vergi sistemine ihtiyaç vardÔr.

õnsanlarÔn düzenli bir ÷ekilde istihdam edilmelerini saôlayacak ko÷ullarÔn yaratÔlmasÔ, i÷sizliôin, salt
bireylerin meslek bilgi ve becerileriyle ilgili bir sorun olmadÔôÔ dü÷üncesinin akÔllarda egemen kÔlÔnmaya
ba÷lanmasÔ, mevcut sorunlarÔn hem
ulusal hem de uluslararasÔ temelde çözümü için atÔlacak ilk adÔmdÔr. Ekonomik politikalarÔn sosyal
politikalarla e÷ zamanlÔ olarak uygulanmasÔ gereôi, ya÷anan küresel
ekonomik kriz ile açÔôa çÔkmÔ÷tÔr.
õ÷sizlik sorununu çözmeye ve yeni
i÷ler yaratmaya çalÔ÷Ôrken temel alÔnacak yakla÷Ôm, ne pahasÔna olursa
olsun i÷sizliôi çözmek ya da yoksulluk yaratarak i÷sizliôi çözmek olmamalÔdÔr.
Öncelik, UluslararasÔ ÇalÔ÷ma
Örgütü (ILO) tarafÔndan da benimsenen “insana yakÔ÷Ôr i÷” tanÔmÔ
çerçevesinde üretken istihdamdÔr.
Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanÔldÔôÔ, sosyal güvenlik hakkÔnÔn var
olduôu, çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn olumlu
olduôu, i÷çi-i÷veren arasÔnda sosyal
diyalogun kurulduôu ve saôlÔklÔ i÷letildiôi bir yakla÷Ôm esas olmalÔdÔr.
Dünya ekonomik sisteminin küresel a÷amasÔnÔn günümüzde ortaya
çÔkarmÔ÷ olduôu sorunlar i÷çilerin
talep ve beklentileri göz ardÔ edilerek çözülemez. Büyümede payla÷ÔmÔ
ön planda tutan, daha çok istihdam,
sosyal katÔlÔm ve e÷itlik yaratacak
makroekonomik politikalarÔn uygulanmasÔ bu açÔdan önem ta÷ÔmaktadÔr..
Notlar
1 Jops, World Development Report 2013,
The World Bank, Ankara, öubat 2013,
2 TÜRK-õö 21. Olaôan Genel Kurul ÇalÔ÷ma
Raporu, Ankara, 2011,
3 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) õstatistikleri,
4 Türkiye’nin 500 BSK 2011, õSO Sanayi dergisi, Aôustos 2012,
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AB ve ÇalćĆma Hayatć
AB Üyesi Ülkelerde Sosyal DćĆlanma Riski Artćyor

E

konomik krizin üzerinden geçen
be÷ yÔlÔn ardÔndan, AB ekonomisinin yine bir resesyonla kar÷Ô kar÷Ôya kaldÔôÔ belirtiliyor. õ÷sizliôin son
yirmi yÔldÔr görülmemi÷ ÷ekilde yeni
bir tepe noktasÔna ula÷tÔôÔ vurgulanÔyor. Hane halkÔ gelirlerinin dü÷tüôü, yoksulluk ve sosyal dÔ÷lanma
riskinin arttÔôÔ da dile getiriliyor. Söz
konusu sorunlarÔn özellikle birliôin,
güney ve doôu ülkelerinde daha yoôun görüldüôü de belirtiliyor. Krizin
sosyal durum üzerindeki etkisinin
artmaya ba÷ladÔôÔ ifade ediliyor. Birlik üyesi ülkeler arasÔndaki farklÔla÷maya baôlÔ olarak, üretimin gerilediôi belirtilirken, hÔzlÔ bir ÷ekilde artan
i÷sizlik ve harcanabilir gelirlerdeki
dü÷ü÷ten de söz ediliyor.
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Avro Bölgesinde Aç×lan Fark
AB genelindeki i÷sizlik oranÔ ortalama olarak nerdeyse yüzde 11’e
ula÷tÔ. AB üyesi ülkeler arasÔndaki
farkÔn kuzey, güney ekseninde arttÔôÔ; bu iki bölge arasÔndaki i÷sizlik oranÔ farkÔnÔn 2000’de 3,5 iken
2007 sÔfÔra dü÷tüôü fakat 2011’de
hÔzlÔ bir ÷ekilde yüzde 7,5’e çÔktÔôÔ
belirtiliyor.

YapÔlan deôerlendirmeler, üye
ülkelerin emek piyasalarÔnÔ daha
dinamik bir hale getirmek için gerçekle÷tirdikleri reformlarÔn, kriz
döneminde dahi i÷sizlik sorunun
çözümüne katkÔ saôladÔôÔnÔ ortaya
koyuyor.
Düçen Hane Halk× Gelirleri ve
Uzun Dönemli Sosyal D×çlanma
Riski
Ekonomide kayda deôer bir somut toparlanma eksikliôinin, üye
ülkelerin çoôunda hane halkÔ geliri üzerinde bir baskÔ yarattÔôÔ ve
uzun dönemli sosyal dÔ÷lanma riskini artÔrdÔôÔ vurgulanÔyor. Artan
yoksulluôu ve uzun dönemli sosyal
dÔ÷lanmayÔ engellemek için, ülkelerin kendi ko÷ullarÔ göz önünde tutularak ve en fazla risk altÔnda olan
nüfus gruplarÔna yoôunla÷arak politika belirlenmesi gerektiôinden söz
ediliyor.
Refah ve Vergi Sistemi
Düzenlemesinin Yaçamsal Önemi
YapÔlan deôerlendirmeler, bir
bütün halinde ele alÔnan istihdam
ve sosyal politika bakÔ÷ açÔsÔyla, ver-

gi yansÔmasÔna ili÷kin optimal bir
çözümün olanlÔklÔ olmadÔôÔnÔ belirtiyor.
Asgari ücretlere ili÷kin yapÔlan
deôerlendirme, daha yüksek asgari
ücret uygulayan ülkelerin, dü÷ük
vasÔflÔ meslekleri istihdam içine çekmeye çalÔ÷malarÔna raômen, gerekli
önlemleri almadÔklarÔnÔ vurgularken, asgari ücretlerin toplumsal cinsiyet temelli ücret farkÔnÔ ortadan
kaldÔrma olanaôÔndan söz ediyor.
Vas×flar
YapÔlan ara÷tÔrmalar, AB’nin güneyinde, vasÔf ve meslek uyumu
durumunun kötü olduôunu veya
kötüle÷tiôini ortaya koyuyor. VasÔf
ve meslek uyumsuzluôunu azaltmak
için ülkelerin eôitim ve mesleki eôitime daha etkin bir biçimde yatÔrÔm
yapmalarÔ, aktif emek piyasasÔ politikalarÔna daha fazla para harcamalarÔ gerektiôi belirtiliyor. Diôer yandan, doôa dostu ve teknoloji temelli
i÷lerin yanÔ sÔra, bili÷im ve bilgi teknolojileri ve de saôlÔk hizmetleri gibi
yüksek vasÔflÔ mesleklere de yatÔrÔp
yapÔlmasÔ öneriliyor.

Güven SAVUL
guvensavul@turkis.org.tr

AB Ąstihdam ve Sosyal Durum Raporu

A

vrupa Birliôi õstihdam ve Sosyal
Durum Deôerlendirme Raporunda, AB’de ÷imdiye kadar görülmü÷ olan en yüksek i÷sizlik seviyesinin hakim olduôu güncel ko÷ullarda,
AB ülkelerinin farklÔ seviyelerde de
olsa, yoksulluk ve sosyal dÔ÷lanma
riskiyle kar÷Ô kar÷Ôya kaldÔôÔ belirtiliyor. Yoksulluk ve sosyal dÔ÷lanma
riskiyle kar÷Ô kar÷Ôya kalanlarÔn, AB
nüfusunun dörtte birine tekabül ettiôi de raporda vurgulanÔyor.
AB õstihdam ve Sosyal Durum
Deôerlendirmesi Raporu, en güncel
veriler Ô÷ÔôÔnda, AB genelindeki istihdam ve sosyal duruma ili÷kin deôerlendirmeleri ele alÔyor.

Raporun son sayÔsÔnda, AB’deki
i÷sizliôin son aylarda yükselmeye
devam ettiôi, bu yükseli÷in üç buçuk
milyon ki÷i olarak gerçekle÷tiôi ifade
ediliyor. 2011 MartÔndan beri i÷siz
sayÔsÔnÔn 26,1 milyon (aktif nüfusun
yüzde 10,7’si) ki÷iye yakla÷tÔôÔ ve bu
artÔ÷Ôn 2012 KasÔm itibariyle özellikle genç i÷sizliôi (yüzde 23,7) üzerinde etkiliôi olduôu dile getiriliyor.
Avro bölgesindeki i÷sizliôin, AB
geneline göre daha sorunlu olduôu
ve AB üyesi ülkeler arasÔndaki farklÔlÔklarÔn i÷sizlik oranlarÔ temeli artÔ÷
gösterdiôi de vurgulanÔyor. AB’deki
uzun dönemli i÷sizlik ÷imdiden, ikiüç yÔl daha, yukarÔ artÔ÷ yönünde bir
eôilim gösterecek gibi görünüyor.
Diôer nedenler de olmak üzere,
oldukça sorunlu bir görüntü sergileyen emek piyasasÔna baôlÔ olarak,
yoksulluk ve sosyal dÔ÷lanma tehlikesiyle kar÷Ô kar÷Ôya kalma durumunda olan AvrupalÔlarÔn sayÔsÔnÔn
2008 ve 2011 yÔllarÔ arasÔnda altÔ
milyon ki÷i arttÔôÔ ve bu durumun,
an itibariyle Avrupa nüfusunun yüzde 24,2’sine tekabül ettiôi belirtiliyor. Söz konusu sorun en fazla çalÔ÷ma çaôÔndaki yeti÷kinler arasÔnda
yer alÔyor.

Üçüncü Avrupa Ya÷am Kalitesi
Ara÷tÔrmasÔ, hem ya÷am standartlarÔnÔn hem de algÔlanan ya÷am kalitesinin 2007 ve 2011/2012 arasÔnda
–özellikle krizin daha fazla etkilediôi en alt gelir grubunda- dü÷tüôüne
ili÷kin kanÔtlar ortaya koyuyor.

ekonomik gündem belirsiz bir görünüm sergiliyor ve tahminler, i÷sizliôin 2014’den önce dü÷me ve kayda
deôer bir toparlanma sürecine gireceôini öngörmüyor.

Diôer yandan toplumsal cinsiyet
temelli ücret farkÔnÔn AB’de 2008
ve 2010 arasÔnda ortalamada, yüzde
17,3’ten yüzde 16,2’ye dü÷tüôü belirtiliyor. Bu dü÷ü÷, krizin, i÷gücü
bile÷imindeki yan etkisini ortaya koyuyor. Diôer bir ifadeyle erkek i÷gücünün egemen olduôu sektörlerde,
kadÔnlarÔn, yarÔ zamanlÔ çalÔ÷mayÔ
kabul ederek bu egemenliôi kÔrdÔklarÔ belirtiliyor.
Güven endeksi dü÷ük seviyedeki
seyrini sürdürüyor. Sonuç olarak,

ĄĆçiler YaĆlandćkça ĄĆ Kalitesi DüĆüyor

A

vrupa Sendikalar Enstitüsü’nün (ETUI) yaptÔôÔ ara÷tÔrmaya göre
ya÷lÔ i÷çiler, vasÔfsÔz ve kol emeôine dayalÔ i÷lerde istihdam ediliyor ve de hizmetler sektörünün belirli kollarÔnda çalÔ÷anlar, olumsuz
çalÔ÷ma ko÷ullarÔndan dolayÔ sorunlar ya÷Ôyor.
ETUI’nin yaptÔôÔ çalÔ÷maya, 2010’da Avrupa genelinde çalÔ÷ma ya÷amÔna ili÷kin yürütülmü÷ ara÷tÔrmanÔn kaynaklÔk ettiôi belirtiliyor.
2010’da yürütülen ara÷tÔrmada on sekiz farklÔ meslek kategorisinde
sekiz i÷ kalitesi deôi÷keni kullanÔldÔôÔ da vurgulanÔyor.

Kol emeôine dayalÔ çalÔ÷an i÷çiler arasÔnda (özellikle de in÷aat,
sanayi, temizlik ve ev i÷çileri vb.) genel saôlÔk ko÷ullarÔnÔn, ya÷Ôn
ilerlemesiyle birlikte kötüle÷tiôi belirtiliyor. Bel ve sÔrt sorunlarÔnÔn
yanÔ sÔra uyku düzensizlikleri ve de çalÔ÷ma ko÷ullarÔndan genel bir
memnuniyetsizlik halinin de kol emeôine dayalÔ çalÔ÷an i÷çiler arasÔnda yaygÔn olduôu bulgusu ETUI’nin ara÷tÔrmasÔnda yer alÔyor. SatÔ÷,
pazarlama ve ki÷isel bakÔm gibi hizmetler sektörünün alt kollarÔnda
çalÔ÷an i÷çilerin olumsuz çalÔ÷ma ko÷ullarÔyla kar÷Ôla÷ma riskinin, yukarÔda belirtilen mesleklere göre daha dü÷ük olduôu ifade ediliyor.
Diôer yandan bu grup i÷çilerin de i÷-ya÷am dengesi sorunlarÔ ve psiko-sosyal stresle ba÷a çÔkmak durumunda kaldÔklarÔ vurgulanÔyor.
ETUI ara÷tÔrmasÔnÔn sonuç kÔsmÔnda, emeklilik ya÷Ô yükseltilirken, çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn da iyile÷tirilmesi için önlem alÔnmasÔnÔn bir
zorunluluk olduôu belirtiliyor.
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Küresel krizin patlak vermesinin
ardÔndan geçen be÷inci yÔlda, küresel düzeydeki büyüme hÔz kaybetmeye ve i÷sizlik -2012’de, toplamda
ardÔnda 197 milyon civarÔnda i÷siz
bÔrakarak- tekrar yükseli÷e geçmeye
ba÷ladÔ. Bunun yanÔnda, 39 milyon
ki÷i, i÷ bulmaya ili÷kin beklentilerin kar÷ÔlÔksÔz olduôunu kanÔtlar bir
÷ekilde emek piyasasÔnÔn dÔ÷Ônda
kaldÔ. Küresel düzeydeki i÷ olanaôÔna duyulan gereksinim, 2007’den
beri 67 milyona ula÷tÔ. 2013-2014
döneminde büyümeye ili÷kin kÔsmi
bir düzelme beklense bile, i÷sizlik
oranÔnÔn tekrar yükseli÷e geçeceôi,
dünya genelindeki i÷siz sayÔsÔnÔn 5,1
milyon ki÷ilik bir artÔ÷la 2013’te 202
milyon ki÷iden fazla olacaôÔ tahmin
edilmekte. 2014’te ise i÷siz sayÔsÔnÔn 3 milyon daha artacaôÔ öngörülmekte. 2012’de küresel i÷sizlikte
4 milyon ki÷ilik bir artÔ÷ ya÷andÔ.
Bir yÔl, dört çeyrek olarak ele alÔndÔôÔnda, söz konusu i÷sizlik artÔ÷Ô,
yÔlÔn (2012) bir çeyreôinde geli÷mi÷
ekonomilerde görüldü. YÔlÔn diôer
üç çeyreôindeki i÷sizlik artÔ÷Ô ise,
piyasa etkisiyle birlikte Doôu Asya,
Güney Asya ve Sahra-AltÔ Afrika gibi
diôer bölgelerde ya÷andÔ. õ÷sizlikteki artÔ÷Ôn daha da ileriye gitmesini
engellemeye çalÔ÷an bu bölgeler, kÔrÔlgan istihdam gibi kötüle÷en çalÔ÷ma ko÷ullarÔyla kar÷Ô kar÷Ôya kaldÔ.

AyrÔca bu bölgelerdeki çok sayÔda
i÷çi, yoksulluk sÔnÔrÔnÔn altÔnda veya
yoksulluk sÔnÔrÔna çok yakÔn bir ücretle ya÷amak zorunda kaldÔ.
Avrupa’daki Yeni Resesyon
Koçullar× Küresel Düzeyde
Yay×l×yor
Dü÷ük düzeyli ekonomik faaliyet ve i÷ olanaklarÔndaki gerileme,
ba÷larda krizin ikinci dalgasÔndan
kaçmÔ÷ ülkelerde bile zayÔf büyümenin yayÔlma etkisi (spillover effect)
nedeniyle ortaya çÔktÔ. Bu yayÔlma
etkisi 2012’de geli÷mi÷ ülkelerde,
özellikle Avrupa’daki resesyon ko÷ullarÔ altÔnda gerçekle÷ti. öimdiye
kadar küresel düzeydeki yayÔlmanÔn
ana aktarma mekanizmasÔ uluslararasÔ ticaret oldu. Latin Amerika ve
Karayipler gibi bölgeler ise, döviz
kurlarÔndaki etkiyi azaltmak için
uygulanan ve bu nedenle de yurtiçi ekonomiyi zayÔflatan makroekonomik politikalarÔ hÔzlÔ bir ÷ekilde
düzenlemeye zorlayan uluslararasÔ
sermaye hareketlerinin sonuçlarÔndan da etkilendi.
Doôu Asya’da büyüme yüzde 1,4
puan azaldÔ, bu azalmanÔn büyük bir
kÔsmÔ –büyüme hÔzÔnÔn yüzde 7,8’e
dü÷mesiyle- Çin’de görüldü. Bu,
1999’dan beri gerçekle÷en en dü÷ük
büyüme oranÔ oldu. Güney Asya’da
ise Hindistan’da büyüme oranÔ keskin bir dü÷ü÷le yüzde 4,9’a geriledi.
Bu, ülkede son on yÔldaki en dü÷ük
büyüme oranÔ olarak kayÔtlara geçti.
Bölgesel düzeydeki GSYõH büyüme
oranÔ yüzde 1,6 puan azaldÔ. Latin
Amerika ve Karayipler ile Orta Doôu
bölgelerindeki büyüme de azÔmsanmayacak bir ÷ekilde yava÷ladÔ.

Politika Uyumsuzluäu, Daha
Güçlü Yat×r×mlar× ve Daha
H×zl× åç Olanaä× Yarat×lmas×n×
Engelleyerek, Belirsizliäin
Art×ç×na Öncülük Etti
FarklÔ ülkelerde kabul edilmi÷
olan maliye ve para politikalarÔ
arasÔndaki uyumsuzluk ve özellikle Avro Bölgesi’nde, mali sektör
ile ülke borcu sorunlarÔna ili÷kin
benimsenen bütünlüklü olmayan
yakla÷Ôm, küresel düzeyde yük haline gelen belirsizliôe öncülük etti.
Birçok ülkede yatÔrÔm, kriz öncesi
seviyesine henüz ula÷amadÔ. Çoôu
ülkede karar verme mercilerinin
ya÷adÔôÔ kararsÔzlÔk, gelecekteki ko÷ullara ili÷kin belirsizliôe öncülük
etti ve kapasite artÔrÔmÔ ve yeni i÷çilerin istihdamÔndan çok, elde nakit
bulundurmanÔn artÔ÷Ô veya temettü
daôÔtÔmÔ gibi kurumsal eôilimleri
güçlendirdi.
Krizin Süregelen Doäas×, Emek
Piyasas×ndaki Açaä× Yönelimli
Riskleri Art×rarak, Emek
Piyasas×ndaki Uyumsuzluklar×
Daha da Kötüleçtirdi
Emek piyasasÔ krizinin uzunluôu
ve derinliôi, emek piyasasÔ uyumsuzluôunu, i÷sizliôin artÔ÷Ôna da yol
açarak kötüle÷tiriyor. Krizin uluslararasÔ ticaret aracÔlÔôÔyla yayÔlmasÔ
olarak, ihracat sanayilerinde yoôunla÷mÔ÷ meslekler özellikle kÔrÔlgan
bir görünüm sergiliyor ve birçok
ülkede, bu mesleklerin toplam istihdam içindeki önemi kayda deôer bir
biçimde azalÔyor. Mevcut olan yeni
i÷ olanaklarÔ, sÔklÔkla i÷sizlerin sahip
olmadÔklarÔ vasÔf ve becerileri gerektiriyor. Bu tür beceri ve mesleki
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uyumsuzluklar, emek piyasasÔnÔn,
orta vadedeki faaliyetlerin hÔzlanmasÔna ili÷kin tepkisini –i÷çilerin
yeniden vasÔf kazanmasÔna yönelik
politikalar desteklenmediôi ve hali
hazÔrda i÷ arayanlar aktif hale getirilmediôi sürece- daha da yava÷latÔyor.
Herhangi Bir Mali Krizin
Ard×ndan Genellikle Görüldüäü
Gibi, åç Olanaä× Yarat×lmas×na
åliçkin Oranlar Özellikle Düçük
Seviyededir
Mali sektördeki krizin kökenleri i÷
yaratma olanaklarÔ üzerinde bir aôÔrlÔk yaratÔyor. Hali hazÔrdaki bankacÔlÔk krizini takiben, daha fazla i÷ olanaôÔ ortadan kalktÔ, kriz öncesindeki
yanlÔ÷ kaynak tahsisi ve a÷ÔrÔ-yatÔrÔmÔn düzeltilmesi için zaman ihtiyaç
var. Geli÷mi÷ ekonomilerdeki i÷ olanaklarÔnÔn ortadan kalkmasÔna ili÷kin
oranlar, 2010’daki kÔsa arayÔ takiben
tekrar yükseldi. Diôer bölgeler de hala
ortalamanÔn üzerinde bir i÷ olanaklarÔ
kaybÔ oranÔnÔ deneyimliyor.
åç Olanaklar× Krizi Her Geçen
Gün Daha Fazla Kad×n ve Erkeäi
Emek Piyasas×n×n D×ç×na åtiyor
õ÷gücü katÔlÔmÔ, özellikle geli÷mi÷ ülkelerde, i÷ olanaklarÔ krizinin
boyutunu gizleyerek dikkat çekici
bir biçimde dü÷tü. Sorun özellikle,
i÷gücü katÔlÔm oranlarÔnÔn yüzde bir
puana yakÔn bir dü÷ü÷ ya÷adÔôÔ ve
uzun dönemli i÷sizlikle zayÔf ekonomik görünümün, insanlarÔn, emek
piyasasÔnda kalma konusunda cesaretini kÔrdÔôÔ geli÷mi÷ ekonomiler
ve AB bölgesinde daha ciddi bir hal
aldÔ. Sonuç olarak, istihdamÔn nüfusa oranÔ –kimi durumlarda yüzde
dört ve daha da fazla olmak kaydÔyla- çarpÔcÔ bir biçimde dü÷tü ve i÷sizlik oranlarÔnÔn dü÷meye ba÷ladÔôÔ
yerlerde dahi henüz toparlanmadÔ.
Krizin Etkisi Gençler Üzerinde
Hala Devam Ediyor
Gençler krizden diôer kesimlere göre daha fazla etkilendi. Hali
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Raporda, küresel düzeydeki iüsizliùin önümüzdeki dönemde
artabileceùine iliükin endiüelerden söz ediliyor. Avrupa’daki
olumsuz ekonomik görünümün, dünyan×n diùer bölgelerine
de farkl× biçimlerde ulaüt×ù×na vurgu yap×lan raporda,
emekçilerin mesleki bilgi ve becerileri ile piyasa beklentileri
aras×nda çeüitli uyumsuzluklar×n bulunduùuna dikkat
çekiliyor. Az×msanmayacak say×daki gencin, ne istihdam
edildiùine ne de herhangi bir okul eùitimi veya mesleki
eùitim ald×ù×na vurgu yap×lan raporda, bu durumun istihdam
art×ü×na iliükin beklentileri zay×Áatt×ù×ndan söz ediliyor.
ústihdama iliükin sorunun konjonktürel olmas×na raùmen,
politika belirleyicilerin, söz konusu sorunun çözümü için
yap×sal konular üzerinde de çal×ümalar× gerektiùine raporda
deùiniliyor.
hazÔrda, 73,8 milyon genç küresel
düzeyde i÷siz. Yava÷layan ekonomik
faaliyetler, 2014’te yarÔm milyon insanÔn daha i÷sizliôe sürüklenmesine
yol açacak gibi görünüyor. 2012’de
çoktan yüzde 12,6’ya çÔkmÔ÷ olan
genç i÷sizlik oranÔnÔn, 2017 itibariyle yüzde 12,9’a çÔkacaôÔ tahmin
ediliyor. Gençler açÔsÔndan uzun
dönemli i÷sizliôin, emek piyasasÔna girdikleri anda ba÷ladÔôÔna ili÷kin deneyimlerde olduôu gibi kriz,
gençlerin emek piyasasÔndaki durumlarÔna ili÷kin beklentileri, önceki konjonktürel gerileme dönemlerinde hiç gözlenmemi÷ bir ÷ekilde,
çarpÔcÔ bir biçimde zayÔflattÔ.
Hali hazÔrda, geli÷mi÷ ekonomilerdeki tüm genç i÷sizlerin içinden
yüzde 35’ine yakÔnÔ altÔ ay veya daha
fazla zamandan beri i÷sizliôi deneyimliyor. Bu oran 2007’de yüzde
28,5’ti. Sonuç olarak, daha fazla gencin cesareti kÔrÔldÔ ve emek piyasasÔ
dÔ÷Ônda kaldÔ. Sorunun daha ciddi
olduôu Avrupa ülkeleri içinde, tüm
gençlerin 12,7’si ne istihdam ediliyor ne de okul eôitimi veya mesleki eôitim alÔyor. Bu duruma ili÷kin
oran kriz öncesinden neredeyse
yüzde 2 puan daha fazla. Bir ki÷inin
kariyerinin ilk a÷amalarÔnda bu tür
uzun dönemli bir i÷sizlik ve cesaret

kÔrÔlmasÔyla kar÷Ô kar÷Ôya kalmasÔ,
mesleki ve toplumsal vasÔflarÔnÔn
a÷ÔnmasÔ ve de önemli olan mesleki
deneyimin olu÷turulamamasÔ gibi
geleceôe ili÷kin sorunlar da yaratÔyor.
Güçsüz Bir Görünüm Sergileyen
Emek Piyasalar× Özel Tüketimi ve
Ekonomik Büyümeyi Engelliyor
Gelir artÔ÷Ô, birçok geli÷mi÷ ekonomideki gerçek ücretleri baskÔlayarak ve böylece özel tüketimin
ekonomik faaliyete verebileceôi desteôi azaltarak, i÷sizlikteki yükseli÷
tarafÔndan baskÔlanÔyor. Büyümenin
kaynaklarÔ, özellikle özel sektördeki
güçlü yatÔrÔmlarÔn yanÔ sÔra, en azÔndan mali ortamÔ uygun olan ülkelerde kamusal harcamalarÔn da artÔ÷Ôyla
diôer alanlardan destek almalÔdÔr.
Orta Vadeli Bir Toparlanmaya
Raämen, åçsizlik Yüksek Seyrini
Koruyor
Orta vadede, küresel ekonominin
toparlanacaôÔ çoôu yorumcu tarafÔndan dile getiriliyor fakat büyümenin
i÷sizliôi hÔzlÔ bir ÷ekilde geriletmeyeceôi de vurgulanÔyor. Büyümede bir
hÔzlanma olsa bile, küresel i÷sizlik
oranÔnÔn 2017’de yüzde 6 civarÔnda
kalmasÔ bekleniyor. Bu, küresel i÷-
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sizlik oranÔnÔn tepe noktasÔna ula÷tÔôÔ 2009’yÔlÔndaki durumdan farklÔ
deôil. AynÔ zamanda, küresel düzeydeki i÷siz sayÔsÔnÔn önümüzdeki be÷
yÔl içinde daha da artarak 210,6 milyon civarÔna çÔkmasÔ bekleniyor.
Emek Verimliliäi Art×ç×, Yaçam
Koçullar×ndaki Ek Kazançlar×
Engelleyerek, Çarp×c× Bir Biçimde
Yavaçlad×
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Bu raporda elde edilen ba÷ka bir
bulgu ise emek verimliliôi artÔ÷ÔnÔn
2012’de çarpÔcÔ bir biçimde dü÷ü÷üdür. 2009 resesyonunu takip eden
ilk toparlanmanÔn ardÔndan, zayÔf
yatÔrÔm ortamÔ oldukça belirsiz küresel ekonomik görünüm daha fazla bir toparlanma olmasÔnÔn önüne
geçti. Özellikle bu konuda endi÷e
yaratan durum, emek verimliliôi artÔ÷ÔnÔn takip edildiôi Latin Amerika
ve Karayipler gibi bölgelerde son
yÔllarda, istihdamÔn niteliôinde elde
edilen kazanÔmlarÔn sürdürülmesinin zor gibi gözükmesidir.
Yükselen Piyasalar ve Geliçmekte
Olan Ekonomilerdeki Yap×sal
Deäiçim Büyüme Dinamiklerine
Zarar Vererek Yavaçlad×
Yükselen piyasalar ve geli÷mekte
olan ekonomilerde, kriz süresince
kötüle÷en ya÷am standartlarÔnÔn iyile÷tirilmesi için yapÔsal deôi÷im gerekiyor. Özellikle küresel yatÔrÔmdaki
belli belirsiz toparlanma, geli÷mekte
olan ülkelerde daha verimli bir biçimde kullanÔlmasÔ için kaynaklarÔn daha hÔzlÔ bir biçimde yeniden
tahsisini engelliyor. Krizden önce,
çoôu geli÷mekte olan ülke, i÷çilerin
büyük ekonomik sektörler arasÔnda,
dü÷ük verimli faaliyetlerden, yüksek
verimli faaliyetlere hÔzlÔ bir ÷ekilde
geçi÷ini deneyimledi. Bu tür yapÔsal
bir deôi÷iklik emek piyasasÔndaki
geli÷menin önemli bir tetikleyicisidir. Bu, geçmi÷te kÔrÔlgan istihdam
ko÷ullarÔnÔn ve çalÔ÷an yoksulluôunun azaltÔlmasÔna yardÔmcÔ oldu.
Önceki yÔllarla kar÷Ôla÷tÔrÔldÔôÔnda,

yine de yapÔsal deôi÷ikliklerin kriz
süresince ivme kaybettiôi görüldü.
Bu durumun genel nedeni, tarÔmsal faaliyetlerden eskiden olduôu
gibi bir kopu÷ olmamasÔ ve tarÔmsal
verimlilik artÔ÷ÔnÔn sÔnÔrlÔ kalmasÔ
oldu. Tahminler, Asya ve Sahra AltÔ
Afrika bölgelerinin, Latin Amerika, Karayipler, Orta ve Güneydoôu
Avrupa bölgelerine göre, kriz öncesindeki deôi÷im patikasÔna girme
olasÔlÔôÔnÔn daha yüksek olduôunu
ortaya koydu. Orta Doôu ve Kuzey
Afrika ekonomilerinin ise, emeôin
sektörel yeniden tahsisi açÔsÔndan
en az dinamizme sahip ekonomiler
arasÔnda kalacaôÔ tahmin ediliyor.
Çal×çan Yoksulluäunun ve
K×r×lgan åstihdam Koçullar×n×n
Azalt×lmas× åçin Daha Fazla
Verimlilik Art×ç×na ve Daha H×zl×
Yap×sal Deäiçime Gereksinim
Duyuluyor
YapÔsal deôi÷imdeki yava÷lamaya raômen, çalÔ÷an yoksullarÔn
oranÔ dü÷meye devam etti, fakat bu
dü÷ü÷, kriz öncesine göre daha yava÷ bir seyir izledi. Hali hazÔrda 397
milyon kadar i÷çi a÷ÔrÔ yoksulluk
içinde ya÷Ôyor; bunun yanÔ sÔra 472
milyon i÷çi de temel gereksinimlerini düzenli olarak kar÷ÔlayamÔyor.
Özellikle yüksek oranlÔ çalÔ÷an yoksulluôuna sahip olan ülkelerde büyüme, dünya ortalamasÔna göre hÔzlÔ
bir biçimde gerçekle÷ti ve buna baôlÔ
olarak da çalÔ÷an yoksulluôunun
dü÷mesi beklendi. Söz konusu duruma raômen, bahsi geçen ülkelerin
nüfusunun demografik açÔdan daha
hÔzlÔ büyümesi nedeniyle, daha hÔzlÔ
bir ekonomik büyüme ya÷anmadÔôÔ
sürece, mutlak çalÔ÷an yoksul sayÔsÔnÔn artacaôÔ tahmin ediliyor.
Kendi hesabÔna çalÔ÷anlarÔ ve aile
i÷lerine katkÔ yapanlarÔ (ücretsiz aile
i÷çiliôi de denilebilir, ç.n.) kapsayan
kÔrÔlgan istihdamÔn dü÷mesi, fakat
bu dü÷ü÷ün yava÷ bir ÷ekilde gerçekle÷mesi tahmin ediliyor. KÔrÔlgan istihdamÔn özel bir biçimi olarak kayÔt

dÔ÷Ô istihdam, özellikle Doôu Avrupa
ve Orta Asya’daki geçi÷ ekonomilerinde tekrar yükselmeye ba÷ladÔ.
Yeni Bir Tüketici S×n×f Oluçmaya
Baçlasa Bile, Baä×ms×z Bir
Büyüme Dinamiäi Haline Gelecek
Bir Büyüklükte Deäil
Geli÷mekte olan ülkelerde, geli÷mi÷ ülkelerde yava÷layan bazÔ
tüketim alanlarÔnÔ ikame etme olasÔlÔôÔ olan, “tüketici i÷çi sÔnÔfÔ”nÔn
olu÷maya ba÷ladÔôÔna ili÷kin göstergeler bulunuyor. YapÔsal deôi÷imin
ve i÷çilerin tarÔmsal faaliyetlerden
koparak, yüksek verimliliôe sahip
sektörlere geçi÷inin ardÔndan, çalÔ÷an yoksulluôu dü÷tü ve bugünlerde
geli÷mekte olan ülkelerin i÷gücünün
yüzde 40’ÔnÔ kapsayan bir ÷ekilde
kimi ülkelerde çalÔ÷an orta sÔnÔfÔn
yükseli÷i görüldü. Bu geli÷melere
raômen, krizle beraber yoksulluôun
azaltÔlmasÔnda bir yava÷lama oldu
ve yükselen orta sÔnÔfÔn büyümesini
olumsuz yönde etkiledi. Bu durum,
geli÷mekte olan ülkelerin küresel
ekonomik faaliyeti desteklemede
ve alternatif bir büyüme dinamiôi
sunmasÔnda daha etki bir rol alma
kapasitesini olumsuz bir yönde etkileyecek.
åç Olanaklar×na åliçkin Yaçanan
åkinci Dipten Toparlan×lmas×
åçin Politika Belirleyenlerinin Ek
Önlemlere Gereksinimi Var
Birçok ülkede kötüle÷en makroekonomik ortam ve emek piyasasÔ
ko÷ullarÔ ve de i÷ olanaklarÔna ili÷kin
kriz riski, ek politikalar uygulanmasÔnÔ yerle÷ik bir hale getiriyor.
O

Yat×r×m ve åç Olanaklar×n×n
Yarat×lmas× åçin Belirsizliäin Üstesinden Gelinmeli.
Özellikle geli÷mi÷ ülkelerde,
politika belirleyicileri, belirsizlik sorununun çözümü için
çalÔ÷malÔdÔr. Bu durum, daha
uyumlu ve öngörülebilir politika planlarÔnÔ beraberinde
getirecek; daha güçlü tüketimi

desteklemesi için harcanabilir
gelirin artÔ÷Ôna yönelik önlemleri alacak; i÷ olanaôÔ yaratÔlmasÔnÔn ana dinamikleri olarak
KOBõ’lere yönelik yatÔrÔmÔn
desteklenip kredi saôlanmasÔnÔn düzgün i÷lenmesi amacÔyla, bankacÔlÔk sektörünün
yeniden yapÔlanmasÔnÔ saôlayacak mali reformlarÔn uygulanmasÔnÔ te÷vik edecektir.
Belirsizliôin üstesinden gelinmesi, özellikle borç krizinden
etkilenen ülkelerin, krizden
çÔkmalarÔ için –ülke borçlarÔnÔn yeniden programlanmasÔ
ve özel sektörün mali borçlarÔnÔn kolayla÷tÔrÔlmasÔ gibi
uygulamalarÔ içeren- güvenilir
bir stratejiye duyduklarÔ gereksinim açÔsÔndan da önemlidir.
O

Küresel Talep ve åstihdam
Yarat×lmas× åçin Teçvikler
Koordine Edilmelidir. Birçok Avrupa ülkesinde uygulanan kemer sÔkma önlemleri
ve koordine edilmemi÷ bir biçimde ya÷ama geçirilmeye çalÔ÷Ôlan rekabetin geli÷tirilmesi
giri÷imleri, dü÷ük ücretlerin
deflasyonist sarmalÔ riskini
artÔrdÔ, yetersiz tüketim ve tereddütlü küresel büyümeye
yol açtÔ. Küresel i÷ olanaklarÔ
ve tüketim açÔôÔndan elde edile deneyimler sayesinde, ülkeler, ekonomilerinin güçlendirilmesine önem veren ve kÔsa
dönemli te÷viklerin, borç yüküne gereksinim duyabileceôini belirten mali konsolidasyon örneôini kabul etmelidir.
G20 ve AB gibi küresel politika belirleyicileri ve koordinasyon organlarÔ, Avrupa’da sosyal korumalarÔn dü÷ürülmesi
÷eklinde uygulanmasÔnÔn yanÔ
sÔra, diôer ülkelerde de ticaret
ve parasal önlemler aracÔlÔôÔyla ya÷ama geçirilen “kom÷uyu
politikasÔnyoksulla÷tÔrma
dan” (beggar-thy-neighbour)

kaçÔnmak için çok çaba sarf etmelidir. Politika uygulamalarÔ,
büyümenin ve destekleyici
çok kutuplu büyüme dinamiklerinin yeniden dengelenmesi
için küresel düzeyde daha iyi
koordine edilmelidir. Birçok
ülkede yükselen orta sÔnÔfÔn
artan satÔn alma gücü bu tür
bir geli÷meye destek olabilir.
O

O

Emek Piyasas× Uyumsuzluklar×na ve Yap×sal Deäiçimin
Desteklenmesini Ele Almal×d×r. õ÷sizlik krizinin tamamÔ
konjonktürel bir nitelik ta÷ÔmaktadÔr. Yine de, politika
belirleyenler, vasÔf ve meslek
uyumsuzluôu gibi krizle birlikte yoôunla÷an yapÔsal sorunlarÔn da üstesinden gelmelidir.
ZayÔf ve dengeli olmayan toparlanma bu sorunlarÔ daha da
kötü hale getirmi÷ ve emek piyasasÔnda gerçekle÷ecek daha
fazla bir toparlanmayÔ frenlemi÷tir. Hükümetler, i÷çilerin
vasÔflarÔyla i÷in gereklilikleri
arasÔndaki arz-talep açÔôÔnÔ giderebilmek ve uzun süreli i÷sizlikle ba÷a çÔkmak için vasÔf
kazandÔrma ve eôitim etkinliklerine yönelik çabalarÔnÔ hÔzlandÔrmalÔdÔr. Tekrar çalÔ÷ma
ya÷amÔna dahil etme ve rehberlik hizmetleri geni÷letilmelidir.
Küresel kriz birçok geli÷mekte
olan bölgede, yapÔsal deôi÷im
hÔzÔnÔ yava÷latmÔ÷tÔr; verimliliôin artÔrÔlmasÔ ve i÷çilerin
sektörler arasÔ hareketliliôinin
kolayla÷tÔrÔlmasÔna
yönelik
politikalara gereksinim duyulmaktadÔr. õstihdamÔn tarÔmda
aôrÔlÔklÔ olduôu bölgeler ayrÔ
bir öneme sahiptir. Hükümetler, tarÔm sektöründeki verimliliôi artÔracak önlemleri takip
etmeli; kÔrsal alandaki farklÔ i÷
ve yatÔrÔm olanaklarÔnÔ çe÷itlendirmelidir.
Uzun Dönemli Genç åçsizliäine Özel Bir Önem Vererek,

Genç åstihdam×n×n Geliçtirilmesine Yönelik Çabalar
Art×r×lmal×d×r. Hali hazÔrda
zaten yüksek olan ve yükselmeye de devam eden genç i÷sizlik oranlarÔ, uzun vadedeki
olumsuz etkileri hem gençler
üzerinde hem de ekonomi
üzerinde daha da kapsamlÔ
bir biçimde hissedilecek olan
“kayÔp nesle” ili÷kin endi÷eleri artÔrmaktadÔr. Bu sorunlara
dikkat çekmek için politika
belirleyenler genç istihdamÔnÔ desteklemelidir. ILO’nun,
bu desteôin nasÔl yapÔlacaôÔna ili÷kin kapsamlÔ rehberlik
kÔlavuzu 2012 HaziranÔndaki
UluslararasÔ ÇalÔ÷ma KonferansÔnda hükümetler, i÷çiler
ve i÷verenler tarafÔndan kabul
edilen “Genç õstihdamÔ Krizine Yönelik Eylem ÇaôÔrÔsÔ”
içinde yer almaktadÔr. õstihdam yanlÔsÔ makroekonomik
politikalar ve emek piyasasÔ
politikalarÔnÔn yanÔ sÔra, üç
özel müdahale de genç istihdamÔyla yakÔndan ilgilidir: I)
Gençlerin istihdam edilebilirliôinin, okul eôitimi, mesleki eôitim ve çalÔ÷ma dünyasÔ
arasÔndaki baôÔn kurulmasÔ
aracÔlÔôÔyla geni÷letilmesi. Söz
konusu üç alan arasÔnda kurulacak baôÔn kapsamÔna çÔraklÔôÔn, gençlerin kariyer
fÔrsatlarÔna ili÷kin bilgiye ula÷ÔmÔnÔn geli÷tirilmesinin, i÷
arama olanaklarÔnÔn ve gençlere istihdam garantisini saôlayacak uygulamalarÔn dahil
edilmesi. II) Genç giri÷imciliôinin te÷vik edilmesi. III) E÷it
muamele görmelerini ve i÷yerlerindeki haklardan yararlanmalarÔnÔ garanti altÔna alarak,
gençlerin çalÔ÷ma standartlarÔnÔn ve haklarÔnÔn örgütlenme,
toplu pazarlÔk ve sosyal korumadan yeterince faydalanma
gibi haklarÔ da kapsayacak bir
÷ekilde desteklenmesi.
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vrupa Birliôi õlerleme Raporu,
AB ülkelerine üye olacak veya
olmasÔ beklenen aday ülkelere yönelik bir nevi karnedir. Bu rapor,
aday ülkenin her yÔl pek çok konuda ne kadar ilerleme kaydettiôini ya
da kaydedemediôini ayrÔntÔlÔ bir ÷ekilde ortaya koyuyor.

dÔm imkânÔnÔn mevcudiyetinden
haberdar deôildir. Aile içi ÷iddet
vakalarÔnda, adli yardÔmdan yararlanabilmek için istenen belgeler,
uygulamada maôdurlarÔn korunmasÔnÔ geciktirmektedir” konusunda
2012 õlerleme Raporunda herhangi
bir deôi÷iklik olmadÔôÔ bildiriliyor.

Bilindiôi üzere Türkiye yÔllardÔr AB’ne üye olmak isteyen aday
ülkeler arasÔnda yer alÔyor. Bu süreçte Türkiye, ulusal mevzuatÔnÔ AB
norm ve direktifleri ile uyumla÷tÔrma çalÔ÷malarÔ içerisinde. Ülkemizde pek çok konuda olduôu gibi
kadÔn konusunda da ulusal mevzuattan kaynaklanan eksikliklerimiz
ve pratikte ya÷anan sorunlarÔmÔz,
AB mevzuatÔna uygun hale getirilmeye çalÔ÷ÔlÔyor. Ancak AB’nin
sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel ÷artlarÔ ile ülkemiz ÷artlarÔ göz
önünde bulundurulmaksÔzÔn ulusal
mevzuata uyumla÷tÔrma çalÔ÷malarÔ
yapÔldÔôÔndan birtakÔm sorunlarÔn
ya÷anmasÔ da kaçÔnÔlmaz.

Yine aynÔ ba÷lÔk altÔnda yer alan
“KadÔn haklarÔ ve toplumsal cinsiyet e÷itliôi” konusunda 2012 yÔlÔnda mevzuatÔn iyile÷tirilmesine yönelik adÔmlar atÔldÔôÔ belirtiliyor ve
bu çerçevede yapÔlanlara kÔsaca ÷u
÷ekilde yer veriliyor: Aile bireylerinin ve evlilik dÔ÷Ô ili÷ki ya÷ayanlarÔn ÷iddetten korunmasÔ amacÔyla,
Ailenin KorunmasÔ ve KadÔna Kar÷Ô
öiddetin Önlenmesine Dair Kanun
yürürlüôe girdi. AyrÔca Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÔôÔ, Jandarma
Genel KomutanlÔôÔ ile bir protokol
imzalayarak ÷iddet maôdurlarÔnÔn
desteklenmesi, kadÔna kar÷Ô ÷iddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet
e÷itliôi konularÔnda Jandarma personeline eôitim verilmesi amaçlanÔyor. ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ ile de bir protokol imzalayarak, ÷iddet maôduru kadÔnlar da
dâhil olmak üzere kadÔnlarÔn istihdam ve i÷gücüne katÔlÔm oranlarÔnÔn artÔrÔlmasÔ amaçlanÔyor.

Avrupa Birliôi BakanlÔôÔ tarafÔndan çevrilen son iki yÔlÔn ilerleme
raporlarÔnÔ sadece kadÔn konusunda
ele alacak olursak, kar÷ÔmÔza ne gibi
ilerlemeler ya da yerinde saymalar
çÔkacaôÔna bakmakta yarar var.
Siyasi kriterler ve güçlendirilmi÷ siyasi diyalog ba÷lÔôÔ altÔnda yer
alan “õnsan haklarÔ ve azÔnlÔklarÔn
korunmasÔ” alt ba÷lÔklÔ bölümde
2011 yÔlÔ õlerleme Raporunda yer
alan “Ancak, kÔrsal kesimde ve dezavantajlÔ gruplar için sorunlar devam etmektedir. KadÔnlar ve çocuklar dâhil, cezaevindeki tutuklularÔn
büyük bir kÔsmÔnÔn adli yardÔma
eri÷imleri sÔnÔrlÔdÔr. Cezaevindeki tutuklular, her zaman adli yar-

YukarÔda bahsi geçenler olumlu
geli÷meler arasÔnda yer alÔyor. Peki
deôi÷meyen veya hep yerinde sayan
konulara kÔsaca bir göz atalÔm…
– KadÔnlarÔn i÷gücüne katÔlÔmÔ,
az miktarda artÔ÷ göstermekle
birlikte, genel olarak dü÷ük
olmaya devam ediyor.
– KadÔnlar, çoôunlukla ücretsiz aile i÷çisi olarak çalÔ÷Ôyor

ve sosyal güvenlik imkânlarÔ
diôer aile bireyleri tarafÔndan
saôlanÔyor.
– ÇalÔ÷an kadÔnlar için çocuk
bakÔm hizmetlerinin saôlanmasÔ konusu sorun olmaya
devam ediyor.
– Doôum iznine ili÷kin yönetmelik çalÔ÷malarÔnda ilerleme
kaydedilemiyor.
– õ÷gücü piyasasÔnÔn esnekliôini artÔrma çabalarÔnda, genel
olarak toplumsal cinsiyete
dayalÔ i÷gücü piyasasÔ sÔnÔflandÔrmasÔndan kaçÔnÔlmasÔ
gerektiôi dikkate alÔnmÔyor.
– Siyasette ve idarede üst düzeyde bulunan kadÔnlarÔn sayÔsÔ çok dü÷üktür.
– Sendika yönetiminde kadÔnlarÔn temsili yetersizdir.
– Medyada kadÔnÔn olumsuz
÷ekilde tasvir edilmesi ve erkek egemen söylem endi÷e
konusu olmaya hala devam
ediyor.
– Cinayet dâhil olmak üzere,
kadÔna yönelik ÷iddet vakalarÔna ili÷kin detaylÔ istatistikler bulunmuyor. AyrÔca kadÔna yönelik ÷iddet davalarÔna
ili÷kin bazÔ mahkeme kararlarÔ endi÷e yaratÔyor: kararlarda
kadÔna ve bazen de çocuklara
uygulanan ÷iddet, maôdurun
aile geçmi÷i ve tutumuna deôinilerek, me÷ru gösterilmeye
çalÔ÷ÔlÔyor.
– Erken ya÷ta ve zorla yaptÔrÔlan evlilikler endi÷e konusu
olmaya devam ediyor.

Hülya UZUNER
hulyauzuner@gmail.com

Burada bir parantez açarak,
hükümet ve i÷verenin gündemini
yoôun bir ÷ekilde te÷kil eden esnek çalÔ÷ma konusuna deôinmekte
fayda var. AB ülkelerinde mevcut
olan güvenceli esnek çalÔ÷ma modellerinin Türkiye’ye uyarlanmaya
çalÔ÷ÔlmasÔ da ayrÔ bir sorundur.
Türkiye ko÷ullarÔ göz önünde bulundurulduôunda kadÔnlarÔn esnek
çalÔ÷ma modelleri ile çalÔ÷tÔrÔlmasÔ
kadÔnlarÔn sosyal güvenceden yoksun, emek yoôun ve dü÷ük ücretle
istihdamÔna yol açacaktÔr. AyrÔca,
kadÔnÔn aile gelirine katkÔ sunmasÔ amacÔyla bir parmak bal çalarak
hem i÷gücü piyasasÔnda yer almasÔ
saôlanacak hem de geleneksel cinsiyet rollerinin devam ettirilmesine
yani evini, ailesini, bakÔma ihtiyaç
duyan ya÷lÔsÔnÔ, hastasÔnÔ ve çocu-

ôunu ihmal etmemesi olanaklÔ kÔlÔnacaktÔr.
19. FasÔl’da “Sosyal Politika ve
õstihdam” ba÷lÔôÔna kÔsaca bakacak
olursak, kadÔnlarÔn istihdama dü÷ük katÔlÔm oranÔnÔn (2011 yÔlÔnda
yüzde 28,8), hala endi÷e kaynaôÔ
olduôu yer alÔyor.
Sendikal faaliyetlerde ve ekonomik ve siyasi karar verme mekanizmalarÔnda cinsiyet ayrÔmÔnÔn
devam ettiôi belirtiliyor. Namus
cinayetleri, kadÔna yönelik aile içi
÷iddet ve zorla yaptÔrÔlan evliliklerle mücadele konusunda daha fazla
çaba gösterilmesi hususunda uyarÔda bulunuluyor. Kamu yönetiminde politika olu÷turulmasÔ ve yasama
faaliyetleri bakÔmÔndan tam bir toplumsal cinsiyet yakla÷ÔmÔnÔn henüz

geli÷tirilemediôi ve AB müktesebatÔ
tarafÔndan gerekli görülen e÷itlik
biriminin henüz olu÷turulmadÔôÔ
yer alÔyor.
23. FasÔl’da “YargÔ ve Temel
Haklar” ba÷lÔôÔ altÔnda da diôerlerine ek olarak, kadÔnlarÔn yargÔ sistemine katÔlÔm oranlarÔnÔn artÔrÔlmasÔnÔn gerekliliôine yer veriliyor.
Genel itibariyle deôerlendirdiôimizde kadÔn konusundaki tek
olumlu geli÷me, ÷iddete yönelik
kanunun çÔkarÔlmasÔdÔr diyebiliriz.
Ancak buna raômen, hala kadÔnlarÔn umutlarÔnÔn kÔrÔldÔôÔnÔ, sakat
bÔrakÔldÔôÔnÔ ve cinayete kurban gittiklerini de unutmayalÔm! Toplumsal cinsiyet e÷itliôinin saôlanmasÔnda bir arpa boyu yol alÔnamadÔôÔnÔ
söyleyebiliriz.

ąiddeti Önleme ve Ązleme Merkezi
A
ile ve Sosyal Politikalar
BakanlÔôÔ’nÔn, kÔsa adÔ “öÖNõM” olan “öiddeti Önleme ve
õzleme Merkezi”ni kurduôu ve
bu Merkezle aile içi ÷iddete kar÷Ô mücadele edeceôi belirtiliyor.
Merkezlerin, 2 yÔl içerisinde 81
ilde açÔlacaôÔ ve tüm merkezlerin,
birimler arasÔnda koordinasyonu
saôlayacaôÔ planlanÔyor.
Bursa’nÔn pilot il olarak seçildiôi belirtiliyor. öiddet gören kadÔn için ivedilikle koruma kararÔnÔn alÔnacaôÔ, gerekirse de ba÷ka
ile naklettirileceôi, kadÔn ve çocuôun yanÔ sÔra ÷iddet uygulayana da
psikolojik destek verileceôi bildiriliyor.
Bursa Aile ve Sosyal Politikalar
õl Müdürü Sunay Özkul, ÷iddet
görenlere sosyal, psikolojik ve hukuksal destek verileceôini belirtti.
öiddet gören kadÔnÔn barÔnmasÔ ve
korunmasÔ hizmetlerinin ÷imdiye

kadar kadÔn konuk evleri tarafÔndan yürütüldüôünü dile getiren
Bursa Aile ve Sosyal Politikalar õl
Müdürü, usulde ve koordinasyonda sÔkÔntÔlar ya÷andÔôÔnÔ bildirdi.
õl Müdürü, ÷iddet maôdurlarÔna
yönelik saôlÔk kontrolü dÔ÷Ôndaki
tüm hizmetlerin öÖNõM’de verileceôini; maôdurlar, saôlÔk raporlarÔnÔn alÔnmasÔ ve tedavileri
sürecinde saôlÔk kurulu÷larÔndan
öncelikli olarak yararlandÔrÔlacaôÔnÔ; maôdurun ifadesi, polis tarafÔndan öÖNõM’de bulunan ifade
alma odasÔnda alÔnacaôÔnÔ; ivedilikle koruma kararÔ alÔnmasÔ ve
uygulanmasÔnÔn
saôlanacaôÔnÔ;
tüm süreçlerin kolluk nezaretinde
gerçekle÷tirilmesi, güvenlik önlemlerinin etkin bir ÷ekilde takip
edilmesi, gerekli durumlarda ba÷ka bir ile naklinin yapÔlmasÔnÔn
saôlanacaôÔnÔ; ÷iddet gören kadÔn
ya da çocuôun, meslek edindirme
kurslarÔna yönlendirileceôini ve

çocuklarÔn durumlarÔna göre ‘kre÷
hizmeti’, gerekiyorsa ‘okul hizmeti’ verileceôini belirtti.

õl Müdürü, ÷iddet uygulayan
ya da eôilimi olanÔn da psikolojik
danÔ÷manlÔôÔnÔ yapacaklarÔnÔ; ÷iddetin yoôun olduôu bölgelerden
ba÷layÔp mahalle mahalle eôitim
verileceôini; Türkiye’nin neresinden, ne zaman, ne kadar ba÷vuru
oluyor, sebepleri, sonuçlarÔ konusunda geni÷ bir veri tabanÔ olu÷turulacaôÔnÔ da vurguladÔ.
Öte yandan öÖNõM’ler sadece Aile ve Sosyal Politikalar
BakanlÔôÔ’nÔ kapsamamakta aynÔ
zamanda valilik, emniyet, kaymakamlÔklarÔn da bunun içinde olacaôÔ ve adliye, icra, sivil toplum
kurulu÷larÔ, jandarma, emniyet,
saôlÔk, barolar, õö-KUR, üniversiteler, belediyeler gibi birçok kurumun koordinasyon içinde çalÔ÷masÔnÔn gerekliliôine de deôinildi.
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luslararasÔ Sendikalar Konfederasyonu ITUC, UluslararasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü ILO ve
Dünya BankasÔnÔn tahminlerine göre
dünya üzerinde 214 milyon göçmen
i÷çi bulunuyor. Bu i÷çilerin aileleri de
kendi ülkelerinden ba÷ka bir ülkede
ya÷Ôyorlar. Bir ba÷ka deyi÷le dünya
üzerinde her 33 ki÷iden biri göçmen.
Dünyadaki göçmenlerin yüzde 90’ÔnÔ
ba÷ka bir ülkede i÷ bulmaya çalÔ÷an i÷çiler olu÷turuyor. Sadece Asya Pasifik
bölgesinde 61 milyon göçmen i÷çi var
ve ÷u an dünyada men÷ei ülkeler ile
hedef ülkelerin sayÔsÔ 100’ün üzerinde. KayÔt altÔnda çalÔ÷an göçmen i÷çilerin kendi ülkelerine gönderdikleri
toplam i÷çi dövizi miktarÔ ise yÔlda
414 Milyar USD’yi buluyor. õ÷çi dövizi miktarÔ bakÔmÔndan en fazla para
giri÷i olan ülke 57,81 Milyar USD ile
Hindistan; onu 57,28 Milyar USD ile
Çin takip ediyor. Dünya BankasÔnÔn
yaptÔôÔ bir ara÷tÔrmaya göre kalkÔnmakta olan ülkeler için dÔ÷ ülkelerden
doôrudan yatÔrÔm yapÔlmasÔ haricinde
en geni÷ dÔ÷ kaynaklÔ finansmanÔ i÷çi
dövizleri meydana getiriyor.

YukarÔda bahsedilen 214 milyon
göçmen çalÔ÷anÔn yakla÷Ôk yarÔsÔnÔ
kadÔnlar olu÷turuyor. KadÔnlarÔn i÷e
alÔnmasÔna ili÷kin süreç çoôu ülkede
erkeôe göre daha az masraflÔ ve bu
da dolayÔsÔyla üretim ekonomisinden
hizmet ekonomisine yöneli÷in nedenlerinden birini te÷kil ediyor. Asya-Pasifik Bölgesi için en fazla kadÔn
göçmen veren ülke oranlamasÔnda
yüzde 78 ile Endonezya ba÷Ô çekmekte. Onu yüzde 65 ile Filipinler takip
ediyor. Bu kadÔnlarÔn çoôu hedef
ülkelere ev i÷lerinde çalÔ÷mak üzere
göç ediyorlar.
Yine bu 214 milyon göçmen i÷çinin 40 milyon kadarÔnÔ kayÔt dÔ÷Ô i÷lerde çalÔ÷an göçmenler olu÷turuyor.
Bölge ülkeleri arasÔnda ki÷i ba÷Ôna
dü÷en yÔllÔk gelir miktarÔnÔn 50 bin
USD olmasÔ itibariyle en fazla Gayri

Safi Yerel HâsÔlaya sahip Singapur’daki yerel i÷gücünün yakla÷Ôk yüzde
30’unu dahi göçmenler olu÷turuyor.
Bilindiôi üzere geçtiôimiz 30 yÔllÔk süreçte uluslararasÔ i÷gücü göçü
ciddi biçimde artÔ÷ gösterdi. 10 milyonlarca kadÔn ve erkek daha iyi bir
hayat sürebilmek umuduyla sÔnÔr
ötesi ülkelere gidiyor. Kendi ülkelerinde yeterli düzeyde i÷ imkânÔ olmamasÔ sebebiyle i÷çiler ba÷ka ülkelere
göç ediyorlar. Bu insanlarÔn bir bölümü daha iyi olanaklar bulabilmek
amacÔyla göç ederken bir bölümü de
kÔtlÔk, doôal felaketler, ÷iddetli çatÔ÷malar ya da zulümler neticesinde göç
etmek durumunda kalÔyor. Göçmen
i÷çiler gittikleri ülkelerin ekonomileri açÔsÔndan önemli bir faktör. Hedef
ülke olarak tanÔmlanan ülkelerin ba÷Ônda 42,8 milyon göçmen barÔndÔrmasÔ itibariyle Amerika Birle÷ik Devletleri geliyor. Yani her 5 göçmenden
1’i ABD’yi tercih ediyor. ABD kÔtasÔ
içerisinde ise güneyden güneye göç
durumu neredeyse güneyden kuzeye
göç durumu ile e÷it hale gelmi÷ bulunuyor.
Göçmen i÷çiler be÷ kategoride
tanÔmlanmakta. Bunlardan birincisi
yeni bir yere yerle÷ip ya÷amÔnÔn geri
kalanÔnÔ tamamen orada geçirmeyi
amaçlayan grup. Bir diôeri belirli bir
süre ile ba÷ka bir ülkede sözle÷meli
olarak çalÔ÷Ôp söz konusu süre bitiminde ülkesine geri dönmeyi hedefleyen grup. Üçüncü grubu ise birçok
ülkede pazarlanabilir ve raôbet gören
niteliklere sahip yüksek kalifiyeli i÷çiler olu÷turuyor. Dördüncü grup ba÷Ôbozuk durumda olarak tanÔmlanan,
hedef ülkeye kanunsuz giri÷ yapmÔ÷
ya da vize geçerlilik süresini ihlal etmek suretiyle o ülkede kalan, gerek
geçi÷ gerekse hedef ülkede kanunsuz
durumda bulunan i÷çiler. Sonuncusu
da, ülkesinden siyasi, dini veya Ôrksal
nedenlerle zulüm gördüôü gerekçesi
ile bir ba÷ka ülkeye sÔôÔnmaya çalÔ÷an
mülteciler.
Dünya üzerindeki göç trafiôini artÔran temel unsurlarÔn ba÷Ônda adil olmayan kalkÔnma geliyor. Mevcut göç
dalgalarÔnÔn temelinde küresel ekonomi ve onun yarattÔôÔ e÷itsizlik ya-

tÔyor. Üretim zincirlerinin parçalara
ayrÔlmasÔ, finans piyasalarÔnÔn, ticaretin ve de hizmet sektörünün kuralsÔz
ve serbest yapÔsÔ özellikle kalkÔnmakta olan ülkelerdekiler ba÷ta olmak
üzere birçok insanÔ i÷siz bÔrakmÔ÷ bulunuyor. DolayÔsÔyla bu insanlar göç
etmeye zorlanÔyorlar.
öu bir gerçek ki göç, ekonomik
kalkÔnma veya kalkÔnmanÔn olmayÔ÷Ô
ile yakÔndan alakalÔ bir durum. õ÷çilerin kendi ülkelerinden bir ba÷ka
ülkeye ta÷ÔnmalarÔndaki temel neden
insan onuruna yakÔ÷Ôr bir i÷ bulabilmek umudu. Küreselle÷me ne yazÔk
ki çoôu insanÔnÔn yararÔna i÷leyen bir
süreç deôil ve küreselle÷menin getirileri adil bir biçimde payla÷tÔrÔlmÔyor.
Yoksulluk ve gittikçe artan i÷sizlik insanlara sÔnÔr ötesine gitmekten ba÷ka
bir çare bÔrakmÔyor.
Günümüzde dünyadaki i÷sizlik
oranÔ endi÷e verici boyutlara ula÷mÔ÷
durumda. Küresel i÷ gücünün yüzde
6,2’sine denk gelen 192 milyon insan
bugün i÷siz. Etkileyici biçimde ekonomik kalkÔnma kaydeden ülkelerde
bile istihdam yaratÔmÔ konusunda geç
kalÔnmÔ÷lÔk mevcut.
Nitelikli göçmen i÷çiler genel anlamda gittikleri ülkelerde iyi ko÷ullar
altÔnda istihdam ediliyorlar. Ancak
bu grup göçmen i÷çiler arasÔnda çok
küçük bir orana sahip. Daha az nitelikli veya niteliksiz göçmen i÷çiler ise
deneme ko÷ulu ile çalÔ÷tÔrÔlmakta ya
da geçici i÷lerde çalÔ÷maktalar. Göçmen i÷çilerin sÔklÔkla kar÷Ôla÷tÔklarÔ
sorunlarÔn ba÷Ônda ücretlerin gecikmeli ödenmesi veya hiç ödenmemesi, çok uzun çalÔ÷ma saatleri ve kendi
ülkelerine gönderdikleri i÷çi dövizleri üzerine konan kÔsÔtlamalar geliyor.
Bu insanlarÔn çok büyük bir bölümü
hedef ülkelerde i÷ bulabilmek için
aracÔ görevi gören istihdam bürolarÔna ba÷vuruyor ve bu bürolara önemli
miktarlarda paralar ödüyorlar. SÔnÔrlÔ sürelerde çalÔ÷mak üzere istihdam
edilip çok dü÷ük ücret alÔyorlar. Çoôu
durumda taahhüt edilenden çok daha
az ücretlerle çalÔ÷mak durumunda
kalÔyorlar. Söz konusu istihdam bürolarÔnÔn çoôunluôu yasal deôil ve
i÷çileri sömürüyor. AralarÔnda gerek

men÷ei gerekse hedef ülkelerdeki
hükümet yetkilileri ile i÷birliôi içerisinde olan güvenilmez emek simsarÔ
olanlar da var.
Göçmen i÷çiler genelde ayrÔmcÔlÔôÔn kurbanÔ konumundalar. SorunlarÔn kaynaôÔnda bu insanlarÔn ticari
mal olarak görülmesi ve i÷çi haklarÔnÔn aynÔ zamanda insan hakkÔ olduôunun anla÷ÔlamamasÔ yatÔyor. Göçmen i÷çiler ne yazÔk ki temel çalÔ÷ma
hakkÔ olan örgütlenme ve sendika
kurma haklarÔndan yoksunlar. Bilindiôi üzere i÷ yerinde temsil edilme ve
i÷verene sesini duyurabilme göçmen
i÷çilerin diôer haklarÔnÔ koruyabilmeleri ve çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn iyile÷tirilmesi açÔsÔndan son derece önemli iki
unsur. BazÔ ülkelerde göçmen i÷çilere
bu haklar tanÔnsa da i÷in geneli itibariyle göçmen i÷çi haklarÔ sürekli olarak görmezden geliniyor. Genellikle
hedef ülkelerdeki ulusal kanunlar
gurbetçi i÷çileri yetki sahasÔnÔn dÔ÷Ônda tutuyor ve onlarÔn bir sendikaya
üye olmalarÔnÔ ya da sendika kurabilmelerini zora sokuyor. BazÔ ülkeler
göçmen i÷çilerin sendika üyesi olabilmesini yasaklarken bazÔlarÔ da sendikalar da görev almalarÔnÔ engelleyici
bir takÔm uygulamalar yürütüyor.
Göçmen i÷çilerin çoôunluôu ister
nitelikli isterse de niteliksiz olsun,
gittikleri ülkelerde uygulanan çalÔ÷ma yasalarÔndan ne yazÔk ki habersizler. Daha önce de belirtildiôi üzere
÷aibeli beyanlarla yapÔlan i÷ teklifleri,
cebri çalÔ÷tÔrma, gecikmeli ödeme ya
da hiç ücret alamama ve aôÔr i÷ yükü
göçmen i÷çilerin i÷ ya÷amÔnda en sÔk
kar÷Ôla÷tÔklarÔ sorunlar. Öte yandan
göçmen i÷çiler gittikleri ülkelerde çalÔ÷ma vizelerinin öngördüôü biçimde
sadece belli birtakÔm i÷verenlere hizmet vermek zorunda kalabiliyorlar.
Hareket özgürlükleri kÔsÔtlanmakta
ve bu yüzden her zaman istedikleri
yere gidemiyorlar. Birçok durumda
aile birle÷mesine de imkân verilmiyor. YÔllarca süren yasal çalÔ÷madan
sonra bile bazÔ ülkelerde göçmen i÷çilerin i÷veren deôi÷tirmesini kÔsÔtlayan
uygulamalar söz konusu. Bu nedenle
bu i÷çilerin daha iyi ko÷ullarda istih-

dam edilebilme olanaôÔnÔ reddetmek
zorunda kalmalarÔ gibi saçma bir
durum var ortada. Göçmen i÷çilerin
çoôu ülkeye geli÷lerinde i÷verenin
pasaportuna ve diôer seyahat belgelerine el koymasÔ nedeniyle fiili kölelik
durumu ya÷Ôyor.
Bilindiôi gibi, ILO õdari YapÔsÔnÔn
2006 MartÔnda onayladÔôÔ doôru uygulamalar ve uluslararasÔ standartlara dayalÔ õ÷ Gücünün Göçü konulu
Çok TaraflÔ Çerçeve Anla÷masÔ emeôin göçüne hak temelli yakla÷Ôm için
baôlayÔcÔ olmayan ilkeler içermesi ve
bir kÔlavuz niteliôi ta÷ÔmasÔ açÔsÔndan
önemli bir araç. Söz konusu çerçeve ulusal çalÔ÷ma yasalarÔ kar÷ÔsÔnda
göçmen i÷çilerin o ülke yurtta÷larÔ ile
e÷it muamele görmesini amaçlayan
ulusal bir takÔm ilkeler konmasÔna
yönelik bir taahhüdü gerektiriyor.
Öte yandan göçmen i÷çi meselesi
çalÔ÷ma ya÷amÔnÔn bir parçasÔ olmasÔ
itibariyle sendikalar açÔsÔndan önemli bir konu. Neticede göç haklarla,
e÷itlikle, adil muameleyle, i÷yerinde
saôlÔk ve güvenlikle, istihdamla, sosyal güvenlikle ve sendikal te÷kilatlanmayla alakalÔ bir fiil. AynÔ zamanda
çocuk i÷çilik ve emeôin istismarÔ ile
de doôrudan baôlantÔlÔ bir durum.
Göçün ayrÔmcÔlÔk ve mesleki eôitim
ile de baôÔ söz konusu. Bu sayÔlanlarÔn
tümü sendikal meseleler. Bu baôlamda men÷ei ve hedef ülkelerdeki sendikalar arasÔnda göçmen i÷çiler konulu
ortaklÔk anla÷malarÔ imzalanmasÔ yararlÔ olabilir. Bu türden anla÷malarÔn
amacÔ göçmen i÷çilerin haklarÔnÔ korumak, savunmak ve te÷vik etmek,
göçmen i÷çilerin sosyal açÔdan içine
dâhil olduôu toplumlarla ve gittikleri
ülkedeki emek piyasasÔ ile bütünle÷melerini desteklemek, kadÔn ve genç
i÷çiler gibi gruplarÔn kar÷Ôla÷tÔklarÔ
sorunlara daha fazla önem vermek
suretiyle göçmen i÷çilerin e÷it haklara
sahip olmalarÔnÔ desteklemek ve son
olarak sendikalar arasÔ ili÷kileri ve
dayanÔ÷mayÔ güçlendirmek olmalÔdÔr.
Ülkemizdeki göçmen i÷çilerin
durumuna bakÔldÔôÔnda, Türkiye’nin
turistik vasÔf ta÷Ôyan bir ülke olmasÔ
itibariyle çok fazla ayrÔntÔsÔ bulun-

mayan vize yükümlülüklerine tabi
olduôu tespitini yapmak yanlÔ÷ olmayacaktÔr. Bu nedenle Türkiye’ye giri÷
çÔkÔ÷ özellikle Beyaz Rusya, Moldova,
Ukrayna, Gürcistan, Türkmenistan,
Özbekistan, KÔrgÔzistan, Azerbaycan, Tacikistan’Ôn yanÔ sÔra Pakistan,
Banglade÷, Endonezya ve Afrika ülkelerinden gelen göçmen i÷çiler açÔsÔndan nispeten kolay. Ülkemiz özellikle
Asya ve Orta Doôu kökenli göçmen
i÷çiler açÔsÔndan gerek Rusya gerekse Avrupa’ya bir geçi÷ kapÔsÔ olmasÔ
nedeniyle hem geçi÷ hem de hedef
ülke konumunda. ÇalÔ÷ma ve Sosyal
Güvenlik BakanlÔôÔnÔn tahminlerine
göre Türkiye’de yasal olmayan ko÷ullarda çalÔ÷an 1 milyondan fazla göçmen i÷çinin bulunuyor.
Eski SSCB ülkelerinden, Balkanlar ve Orta Doôu’dan Türkiye’ye çalÔ÷mak için gelen insanlar genellikle
turizm, in÷aat, tekstil ve hizmet sektörüne yöneliyor; bu ülkelerden gelen kadÔnlar daha çok bakÔcÔlÔk gibi
ev i÷lerinde çalÔ÷tÔrÔlmakta.
Türkiye’de göçmen i÷çilerin cebri
çalÔ÷tÔrÔlmasÔna ili÷kin ya÷anan vakalar genellikle insan kaçakçÔlÔôÔ vasÔtasÔyla kadÔnlarÔn istismar edilerek seks
i÷çisi olarak çalÔ÷tÔrÔlmasÔ neticesinde vuku buluyor. õnsan kaçakçÔlÔôÔ
maôdurlarÔnÔn çoôunlukla 18-35 ya÷
grubu kadÔnlar ancak bu noktada,
dünyanÔn ba÷ka bölgelerinde insan
kaçakçÔlÔôÔ maôduriyetini erkek ve
çocuklarÔn da ya÷adÔôÔ geçeôini unutmamak gerek. YukarÔda ifade edildiôi
üzere Türkiye’nin turistik bir ülke
olmasÔ ve bu nedenle ülkeye giri÷
çÔkÔ÷Ôn nispeten zorlayÔcÔ bir takÔm
ko÷ullar gerektirmemesi neticesinde
fuhu÷ kapsamÔnda cebri çalÔ÷tÔrma
maôduru olan kadÔnlarÔn geldikleri
men÷ei ülkelerdeki resmi makamlarÔn ihmalkârlÔôÔ söz konusu. Bu nedenle de bu ki÷iler insan kaçakçÔlÔôÔna maruz kalÔyorlar. Emniyet Genel
Müdürlüôünün bu tür uygulamalarÔn
önlenmesi için oldukça kapsamlÔ tedbirleri var. õnsan kaçakçÔlÔôÔ maôdurlarÔnÔn ülkelerine geri gönderilmeden
önce Türkiye’de rehabilite edilmeleri
bu önlemlerden sadece bir tanesi.
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ECD’nin “Eôitime BakÔ÷
2012” ve “Factbook 2013”
ba÷lÔklÔ çalÔ÷malarÔ yayÔmlandÔ. “Eôitime BakÔ÷ 2012” balÔklÔ
çalÔ÷ma, 2010 verileri ile Türkiye ve
üye ülkelerdeki eôitimin durumunu
göstergelerle ortaya koyuyor. Ülkelerin eôitim anlamÔnda geçmi÷ten
bugüne kendi performanslarÔnÔ deôerlendirmelerine ve diôer OECD
ülkeleri ile kar÷Ôla÷tÔrmalarÔnÔ saô-

lÔyor. Eôitime yapÔlan yatÔrÔmlarÔ,
insan gücü ve mali açÔdan deôerlendiren çalÔ÷ma, eôitim ve öôrenim
sistemlerinin nasÔl çalÔ÷tÔôÔnÔ da inceliyor.
OECD’nin yayÔnladÔôÔ bu çalÔ÷ma, üye ülkelerde eôitim kurumlarÔnÔn verimliliôini ve öôrenmenin
etkilerini deôerlendiriyor. õlk gösterge olarak, ülke nüfuslarÔnÔn hangi düzeyde eôitimli olduklarÔ deôerlendiriliyor.
Deôerlendirmede,
pek
çok
OECD üyesi ülkede 25-34 ya÷ arasÔ
kesimin 55-64 ya÷ arasÔ kesime göre
daha fazla yüksek öôrenim gördüôü,

istisnalarÔn Almanya, õsrail ve Amerika olduôu ifade ediliyor. Türkiye,
her iki grup için Çin ve Brezilya’nÔn
ardÔndan sondan üçüncü sÔrada yer
alÔyor. 25-34 ya÷ için yüksek öôrenim görenlerin oranÔ yüzde 20’nin
altÔnda kalÔrken bu oran 55-64 ya÷
arasÔ kesim için yüzde 10’un altÔnda
kalÔyor. ÇalÔ÷mada yer alan verilere
göre, 25-34 ya÷ için OECD ortalamasÔnÔn yüzde 38, 55-64 ya÷ için ise
yüzde 23 olduôu görülüyor.
ÇalÔ÷mada, 2010 verilerine göre
kaç ki÷inin orta öôrenimi ve kaç
ki÷inin yüksek öôrenimi tamamlamasÔnÔn beklendiôi de inceleniyor.
Buna göre, orta öôrenim açÔsÔndan

OECD ortalamasÔ yüzde 84 olarak
tahmin edilirken, bu rakam Türkiye için yüzde 50’nin biraz üzerinde
seyrediyor. Türkiye, Meksika’nÔn
ardÔndan sondan ikinci sÔrada yer
alÔyor. Yüksek öôrenimi bitirmesi beklenenler açÔsÔndan ise OECD
ortalamasÔ yüzde 39 iken Türkiye,
Meksika ve Suudi Arabistan’da bu
oran yüzde 25’in altÔnda kalÔyor.
ÇalÔ÷mada, ikincil orta öôretim
meslek programlarÔ çerçevesinde
kÔzlarÔn, Avusturya, Çek cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Endonezya,
Japonya, Slovakya, Slovenya, õspanya, õsviçre’de sosyal bilimler, i÷letme ve hukuk, Estonya, Macaristan
ve Polonya’da ise hizmet sektörü
ile ilgili alanlarÔ tercih ettikleri ifade ediliyor. Türk kÔzlarÔ daha çok
saôlÔk sektörünü yeôlerken sadece Arjantin’de kÔzlar mühendislik,
imalat ve in÷aat gibi alanlarÔ tercih
ediyorlar.
ÇalÔ÷amaya göre, genç kÔzlar
erkeklere göre daha fazla mesleki hedefe sahipler. Neredeyse tüm
OECD ülkelerinde, kÔzlar yüksek
statülü i÷lerde çalÔ÷maya erkeklere
göre daha fazla istek duyuyor. KÔzlar, yasa koyucu, üst düzey memur,
yönetici ve profesyonel olarak çalÔ÷maya, erkeklere göre ortalama yüzde 11 oranÔnda daha fazla ilgi gösteriyor. Bu eôilimler, OECD üyesi
ülkeler içerisinde Fransa, Almanya
ve Japonya’da deôi÷iyor ve kÔzlarla
erkekler, bu tür i÷lere aynÔ oranda
ilgi gösteriyor. õsviçre ise, erkeklerin ilgisinin kÔzlardan fazla olduôu
tek ülke olarak öne çÔkÔyor. Yunanistan ve Polonya’da bu tür i÷lerde
çalÔ÷ma beklentisi içerisinde olan
kÔzlarÔn oranÔ erkeklere göre daha
fazla artÔyor ve yüzde 20 rakamÔna
ula÷Ôyor.
Matematikte, erkekler pek çok
OECD ülkesinde kÔzlardan daha
ba÷arÔlÔ görünüyor. Mühendislik ve
bilgisayar gibi alanlar, kÔzlarÔn ilgisini daha az çekiyor. KÔzlarÔn yüz-

de 5’inden daha azÔ bu alanlara ilgi
gösterirken erkeklerin yakla÷Ôk yüzde 18’i bu alanlara istek duyuyor.
SaôlÔk sektöründe ise durum tersine
dönüyor, KÔzlarÔn yüzde 16’sÔ ve erkeklerin sadece yüzde 7’si bu alanlara heves ediyor.
ÇalÔ÷maya göre 20-34 ya÷ grubunun yüksek öôrenim görmesi ailelerinin eôitim durumlarÔ ile yakÔndan ilgili. Anne ve babanÔn eôitim
seviyesinin dü÷ük olmasÔ, ki÷inin
yüksek öôrenim görme ÷ansÔnÔ azaltÔyor. Sosyoekonomik farklÔlÔklarÔn
meydana getirdiôi e÷itsizlikler yüksek öôrenim görme açÔsÔndan ki÷iler
arasÔnda e÷itsizliklere neden oluyor.
Bu durum, göreceli olarak deôi÷ebiliyor. Örneôin, ailesi dü÷ük eôitimli
ki÷iler Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, õsveç, Hollanda, õspanya, õrlanda ve õzlanda’da
eôitim olanaklarÔndan daha fazla
yararlanabiliyor. õtalya, Portekiz,
Amerika ve Türkiye’de ailesi dü÷ük
eôitimli gençlerin, ailelerinden daha
üst düzeyde eôitim alma ÷ansÔ en
aza iniyor.
OECD ülkelerinde, en azÔndan
ikincil ortaöôretim mezunu olanlar,
bu düzeyde eôitim almamÔ÷ ki÷ilere oranla daha kolay i÷ buluyorlar.
õkincil orta öôretimi tamamlamamÔ÷
ki÷ilere göre, ikincil orta öôretim
mezunlarÔnÔn istihdamÔ ortalama
yüzde 18 oranÔnda ve yüksek öôretim mezunu ki÷ilerin istihdamÔ
yüzde 28 oranÔnda artÔyor. Örneôin,
õzlanda, Norveç, õsviçre ve õsveç’te
yüksek öôrenim mezunlarÔnÔn ortalama istihdam oranÔ yüzde 88. Son
ekonomik kriz döneminde, ikincil
orta öôretimi tamamlamamÔ÷ ki÷iler arasÔnda i÷sizlik oranÔ tamamlayanlara kÔyasla yüzde 1.1 ve yüksek
öôretim mezunlarÔna göre yüzde 2.4
daha fazla.
OECD çalÔ÷masÔ, teknolojideki hÔzlÔ geli÷menin küresel i÷gücü
piyasasÔnÔn ihtiyaçlarÔnÔ da deôi÷tirdiôini; bu nedenle, daha yüksek

düzeyde eôitim ve özel alanlarda
beceri sahibi olan ki÷ilere daha
fazla talep olduôunu ifade ediyor.
DolayÔsÔyla, politika belirleyicilerine, i÷gücü piyasalarÔnÔn deôi÷en ve
geli÷en ihtiyaçlarÔna uygun i÷gücü
yeti÷tirilmesi yönünde eôitim politikalarÔ olu÷turmalarÔ gerektiôini
hatÔrlatÔyor.
ÇalÔ÷manÔn ilgili bölümündeki
diôer bulgular ÷u ÷ekilde özetlenebilir;
O

O

O

O

õkincil orta öôretimi tamamlayamayanlarÔn i÷siz kalma
ihtimalleri daha fazla.
KadÔnlarÔn tüm eôitim düzeylerinde istihdam oranlarÔ
daha dü÷ük. Bu fark yüksek
eôitim düzeyinde azalÔyor.
KadÔn ve erkekler için tam
zamanlÔ çalÔ÷ma oranÔ, eôitim
düzeyleri yükseldikçe artÔyor.
Tam zamanlÔ çalÔ÷anlarÔn büyük çoôunluôunu erkekler
olu÷turuyor.
õkincil orta öôretimi mesleki
alanda yapanlar, genel anlamda ikincil orta öôretim mezunlarÔna oranla daha yüksek
oranda istihdam ediliyor.

Sonuç olarak çalÔ÷ma; eôitimi,
ekonomilerin zor dönemlerinde
dahi i÷sizliôe kar÷Ô en iyi sigorta olarak görüyor.
ÇalÔ÷maya göre, õrlanda, Polonya ve Türkiye’de yüksek öôrenim
görmü÷ ki÷iler, ikincil orta öôrenim
mezunu ki÷ilere kÔyasla sÔrasÔyla
yüzde 15, yüzde 19 ve yüzde 16
daha fazla istihdam ediliyor. Tüm
OECD ülkelerinde, istisnasÔz bir ÷ekilde kadÔn istihdamÔ erkeklerden
daha dü÷ük düzeyde seyrediyor.
Bu fark, OECD ülkelerinde yüksek
öôrenim gören kadÔn ve erkekler
dikkate alÔndÔôÔnda, ortalama yüzde
9. öili, Çek Cumhuriyeti, Japonya,
Kore, Meksika ve Türkiye’de ise bu
fark yüzde 29’a kadar ula÷Ôyor.

83

ÇalÔ÷ma bu noktada, kadÔnlarÔn
i÷gücüne katÔlÔmÔnÔ genel anlamda, büyüme için önemli görüyor
ve kadÔnlarÔn katÔlÔmÔnÔ artÔrmak
için politika belirleyicilerine makul
fiyatlarda, esnek ve kaliteli çocuk
bakÔmÔ hizmetleri, analÔk ve babalÔk izinleri, esnek çalÔ÷ma saatleri
gibi olanaklar sunulmasÔnÔ tavsiye
ediyor.
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ÇalÔ÷manÔn bu bölümünde ayrÔca, ki÷ilerin istihdam edilecekleri i÷e
yönelik pratik becerilerini, bilgi ve
anlayÔ÷larÔnÔ geli÷tiren mesleki eôitim konusu inceleniyor. Buna göre,
Türkiye ve õspanya’da yeti÷kinler
arasÔnda ikincil mesleki eôitim mezunu olanlarÔn oranÔ yüzde 10’un
altÔnda. ÇalÔ÷mada, mesleki eôitim
görenler ve genel eôitim görenlerin
istihdam oranlarÔna bakÔldÔôÔnda,
Türkiye’de durumun farklÔla÷tÔôÔ,
mesleki eôitim görenlerin yakla÷Ôk
yüzde 57’si ve genel eôitim görenlerin yüzde 63’ünün i÷ bulabildiôi
görülüyor.
Eôitim düzeyine göre elde edilen gelirlere bakÔldÔôÔnda kazancÔn
her eôitim seviyesine göre yükseldiôi görülüyor. Örneôin; OECD ülkelerinde, yüksek öôrenim görmü÷
ki÷iler ikincil orta öôrenim görenlere kÔyasla ortalama yüzde 55 daha
fazla kazanÔyor. õkincil orta öôrenim mezunlarÔ ise bu düzeyde eôitimi tamamlayamayanlardan ortalama yüzde 23 daha fazla kazanÔyor.
AyrÔca, bu kar÷Ôla÷tÔrma ya÷a göre
yapÔldÔôÔnda, Türkiye ve õrlanda
dÔ÷Ôndaki tüm OECD ülkelerinde
ileri ya÷larda kazanç farkÔnÔn arttÔôÔ
görülüyor. 25-34 ya÷ arasÔ kesimde
bir alt eôitim düzeyine göre kazanç
yüzde 37 oranÔnda artarken, 5564 ya÷ grubunda bu oran yüzde 69
oluyor.
ÇalÔ÷maya göre bu durum; yani
eôitim ile gelen daha fazla kazanç,
ki÷ilerin eôitim alarak, becerilerini
geli÷tirme isteklerini artÔrÔyor. Ki÷ilerin daha fazla eôitim alma istekle-

rinin bazÔ ülkelerde yüksek öôrenim
fiyatlarÔndaki artÔ÷ ve bütçedeki daralmadan da etkilendiôi görülüyor.
Her eôitim alanÔnÔn artÔ kazanç getirmediôine de dikkat çekiliyor.
Kimlerin eôitim aldÔklarÔna gelince, 5-14 ya÷larÔ arasÔnda eôitime
giri÷, gerek OECD ülkelerinde gerekse G20 ülkelerinde evrensel bir
durum olarak görülüyor. 33 OECD
üyesi ülkenin 25’inde 15-19 ya÷ arasÔ grubun 80%’inin eôitime katÔldÔôÔ görülüyor. Bu oran, Belçika, Çek
Cumhuriyeti, Macaristan, õrlanda, Hollanda, Polonya ve Slovenya
yüzde 90’Ô a÷Ôyor. Zorunlu eôitime
katÔlÔm çerçevesinde deôerlendirildiôinde Hindistan, Polonya, Rusya
Federasyonu ve Türkiye dÔ÷Ôndaki
ülkelerde katÔlÔm oranÔ 2010 yÔlÔ için
yüzde 95’ten fazla olarak görülüyor.
15-19 ya÷a gelindiôinde, Arjantin,
Avusturya, Brezilya, öili, Çin, Endonezya, õsrail, Lüksemburg, Meksika,
Yeni Zelanda, Türkiye ve Birle÷ik
KrallÔk’ta yüzde 20’den fazlasÔ eôitimde kayÔtlÔ deôil.
Cinsiyet açÔsÔndan deôerlendirildiôinde kÔzlarÔn eôitime giri÷ ve
mezuniyette 15-19 ya÷ arasÔ grupta önde olduôu görülüyor. OECD
ortalamasÔ kÔzlarda yüzde 84 iken
erkeklerde yüzde 82. Bu oranda kÔzlar en fazla Arjantin’de önde görülüyor, 10 puanlÔk bir fark bulunuyor. Türkiye ve õsviçre’de erkekler
kÔzlardan bir puan önde gidiyor.
Suudi Arabistan’da ise erkekler bu
konuda 49 puan yukarda yer alÔyor.
20-29 ya÷ grubuna gelindiôinde, erkeklerin 1 puan ve üzerinde fazla
olduôu ülkeler arasÔna Türkiye ve
õsviçre’nin yanÔnda Almanya, Endonezya, õrlanda, Kore ve Suudi Arabistan da ekleniyor.
Erken çocukluk dönemi eôitim
konusunda; Türkiye, OECD ülkeleri arasÔnda son sÔralarda yer alÔyor.
OECD ülkelerinin çoôunluôunda
eôitim erken dönemde ve 5 ya÷Ôndan önce ba÷lÔyor. Örneôin; Belçi-

ka, õzlanda, õtalya, Norveç, õspanya
ve õsveç’te çocuklarÔn yüzde 90’dan
fazlasÔ 3 ya÷Ônda erken eôitim almaya ba÷lÔyor. Toplamda ise, OECD
ülkelerindeki 4 ya÷ grubu çocuklarÔn yüzde 79’u eôitim almaya ba÷lÔyor. Avrupa Birliôi ülkelerinde
bu oran yüzde 83 oluyor. Türkiye,
Avustralya, Brezilya, Kanada, Finlandiya, Polonya, õsviçre, Yunanistan ve Endonezya’da bu oran yüzde
60’Ôn altÔna dü÷üyor. 15 ya÷Ôndaki
gençlere sorularak elde edilen verilere göre; sadece Türkiye ele alÔndÔôÔnda, okul öncesi erken eôitimin
oldukça dü÷ük düzeyde ve yüzde
30’dan az olduôu görülüyor.
Okuldan åçe Geçiç “15-29 Yaç
Grubu Ne Yap×yor”
2010 verilerine göre, OECD ülkelerinde 15-29 ya÷ arasÔ bireylerin
yüzde 16’sÔ hiçbir i÷te çalÔ÷mÔyor
ya da herhangi bir ÷ekilde eôitim
almÔyor. Ülkeden ülkeye deôi÷iklik
göstermekle birlikte; bu oran, kÔzlar
arasÔnda 4 puan daha fazla. AyrÔca,
hiçbir i÷te çalÔ÷mayan veya eôitim
almayanlarÔn oranÔnÔn 2009 ve 2010
yÔllarÔnda arttÔôÔ görülüyor. ÇalÔ÷mada özellikle kriz dönemlerinde
olmak üzere, üst düzey eôitim almÔ÷
olmanÔn i÷ bulmayÔ kolayla÷tÔrdÔôÔ
da belirtiliyor.
ÇalÔ÷maya göre; 2010 yÔlÔnda,
OECD ülkelerinde, 15 ya÷Ônda bir
gencin sonraki 15 yÔlÔnÔ ÷u ÷ekilde
harcamasÔ bekleniyor: 7 yÔl eôitim,
5.5 yÔl i÷ hayatÔ, 1 yÔl i÷siz olarak ve
1.3 yÔl da i÷gücü dÔ÷Ônda kalÔnan ve
eôitim altÔnda olunmayan süre.
Tüm 15-29 ya÷ grubuna bakÔldÔôÔnda yüzde 47.1’nin eôitim aldÔôÔ, yüzde 37.1’nin çalÔ÷tÔôÔ, yüzde
6.7’sinin i÷siz olduôu, yüzde 9.1’nin
ise i÷gücünün dÔ÷Ônda olduôu yani
i÷ aramadÔôÔ ve eôitim almadÔôÔ görülüyor.
2010 yÔlÔ verilerine göre, Belçika,
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Almanya, Macaristan, Lük-

semburg, Polonya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya’da 15-19 ya÷ grubu
gençlerin yüzde 90’dan fazlasÔ eôitim alÔyor. Türkiye ve Meksika’da
ise bu oran yüzde 61’in altÔnda. 2024 ya÷ grubuna gelindiôinde eôitim
altÔnda olan gençlerin oranÔ OECD
düzeyinde ortalama yüzde 44’e dü÷erken, Türkiye ve Meksika’da yüzde 25’e dü÷mektedir.
Cinsiyet açÔsÔndan deôerlendirildiôinde, 2010 yÔlÔ verilerine göre,
genç kadÔnlar Almanya, Japonya,
Kore, Meksika, Hollanda, õsviçre
ve Türkiye hariç tüm diôer OECD
ülkelerinde, genç erkeklere göre
eôitimde daha fazla zaman geçiriyor. Türkiye ve Meksika’da 15-29
ve sonrasÔ ya÷ grubunda kadÔnlarÔn
eôitimde geçirdikleri süre; sÔrasÔyla 4.3 ve 5 yÔl olmak üzere, OECD
üyesi ülkeler arasÔnda en dü÷ük düzeyde seyrediyor. Yine bu iki ülkede, kadÔnlarÔn i÷gücü dÔ÷Ônda kalma
süreleri, sÔrasÔyla 7 ve 5.1 yÔlla en
yüksek düzeyde seyrediyor. Bunun
nedeni, iki ülkede kadÔnlarÔn eôitim
sonrasÔ i÷gücü yerine hemen aile
ya÷antÔsÔna geçmeleri olarak gösteriliyor.
OECD 2013 Verilerine Göre
Türkiye’de åstihdam
OECD; çevre, ekonomi ve sosyal alanlara ili÷kin istatistiklerin
yer aldÔôÔ “Factbook 2013” ba÷lÔklÔ çalÔ÷masÔnÔ yayÔnladÔ. OECD, bu
çalÔ÷masÔnda 2011 yÔlÔ verilerini
kullanarak üye ülkelerde istihdamÔ
deôerlendirdi.
ÇalÔ÷mada istihdamÔn ekonomik
döngüden etkilendiôi, ancak uzun
vadede, eôitim, gelir desteôi, kadÔn
ve dezavantajlÔ gruplarÔn istihdamÔnÔ destekleyici uygulamamalar gibi
hükümet politikalarÔndan ciddi biçimde etkilediôi ifade edilmektedir.
ÇalÔ÷mada yer alan verilere göre
Türkiye, kadÔn istihdamÔnda en alt
sÔrada kalmaya devam etmektedir.

2000 yÔlÔnda yüzde 26.2 olan kadÔn
istihdam oranÔ, krizin ba÷ gösterdiôi
2008 yÔlÔnda yüzde 23.5’e gerilemi÷,
ancak 2011 yÔlÔnda yeniden yüzde
27.8’e yükselmi÷tir. 2011 OECD
ortalamasÔ ise yüzde 56.7’dir. KadÔn istihdamÔndaki bu dü÷ük oran
nedeniyle, 2011 yÔlÔ erkek istihdam
oranÔ yüzde 69.3 olmasÔna raômen;
Türkiye, toplam istihdamda da
2011 yÔlÔ için yüzde 48.4 ile OECD
ülkeleri arasÔnda en alt sÔrada yer
almaktadÔr. 2011 yÔlÔ erkek istihdamÔnda OECD ortalamasÔ yüzde 73
iken toplam istihdam oranÔnda ortalama yüzde 64.8’dir.

olduôu belirtilmektedir. Bu durum,
õsveç õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu LO’nun uzun zaman önce
kullanmaya ba÷ladÔôÔ “tam çalÔ÷ma
bir haktÔr, part-time çalÔ÷ma bir
tercihtir” sloganÔnÔ doôrulamaktadÔr. 2011 verilerine göre, part-time
çalÔ÷ma oranÔnÔn Türkiye’de yüzde
11.7 olduôu görülmektedir. 2005
yÔlÔnda yüzde 5.6 olan bu rakamÔn,
son 6 yÔl içerisinde 2 katÔndan fazla
artÔ÷ gösterdiôi görülmektedir. Parttime çalÔ÷anlarÔn OECD üyesi ülkelerdeki ortalamasÔ yüzde 16.5 ve en
fazla görüldüôü ülke yüzde 37 ile
Hollanda’dÔr.

ÇalÔ÷mada, kendi i÷inde çalÔ÷manÔn hayat kurtarÔcÔ bir strateji
olduôu, ki÷ilerin çalÔ÷acak ba÷ka bir
i÷ bulamamalarÔ durumunda veya
giri÷imci bir ruha sahip olup, kendi
kendilerinin patronu olmak istediklerinde bu tür bir istihdam biçimine
yöneldikleri ifade edilmektedir.

OECD ülkelerinde, ki÷ilerin zamanlarÔnÔn ne kadarÔnÔ çalÔ÷maya
harcadÔklarÔ, ailelerine ve kendilerine ayÔrdÔklarÔ süre ve ya÷am kalitesi
açÔsÔndan oldukça büyük önem ta÷ÔmaktadÔr. OECD çalÔ÷masÔ, ki÷ilerin
çalÔ÷ma sürelerinin azalmasÔnÔ aynÔ
zamanda ülkedeki verimlilik artÔ÷ÔnÔn ki÷ilerce payla÷ÔlmasÔ olarak
deôerlendiriyor. OECD çalÔ÷masÔna göre; 2002 yÔlÔnda Türkiye’de,
bir ki÷i, yÔlda 1943 saatini çalÔ÷arak
geçirmekteydi. AynÔ yÔl OECD ortalamasÔ ise 1819 saatti. Yani Türk
insanÔ OECD ülkelerindeki diôer
insanlarÔn ortalamasÔndan 124 saat
daha fazla çalÔ÷maktaydÔ. 2011 yÔlÔna gelindiôinde, Türkiye’de bir
ki÷inin bir yÔl içerisinde çalÔ÷arak
geçirdiôi süre 1877’ saate geriledi.
2011 yÔlÔ OECD ortalamasÔ ise 1776
saate geriledi. Böylece Türk insanÔn
fazladan çalÔ÷tÔôÔ süre yÔlda 101 saat
oldu.

Burada dikkat çekici bir ba÷ka
nokta, kadÔn istihdamÔnda son sÔrada yer alan Türkiye’nin, kendi
i÷inin patronu olan kadÔn oranÔnda
yüzde 48.4 ile ilk sÔrada yer alÔyor
olmasÔdÔr. Türkiye, sadece kadÔnlarda deôil, erkeklerde de kendi i÷inin patronu olma konusunda yüzde
34.2 ile ilk sÔrada yer almaktadÔr.
KadÔn ve erkek için 2000 yÔlÔ oranlarÔ ise sÔrasÔ ile yüzde 64.7 ve yüzde
46.5’dir. Sonuç olarak, aradan geçen
11 yÔllÔk süre içerisinde kendi i÷inin
patronu olan ki÷ilerin oranÔnÔn azaldÔôÔ anla÷ÔlmaktadÔr.
OECD çalÔ÷masÔnda, yarattÔôÔ
sorunlar nedeniyle son yÔllarda oldukça yoôun bir ÷ekilde tartÔ÷Ôlan
part-time çalÔ÷manÔn; daha çok,
çocuôuyla ilgilenen kadÔnlar veya
büyüklerine bakmakla yükümlü
olanlar gibi, ailevi nedenlerle tam
zamanlÔ çalÔ÷mak istemeyenlerce
tercih edilen bir çalÔ÷ma biçimi olduôu ifade edilmektedir. ÇalÔ÷mada
ayrÔca; part-time çalÔ÷manÔn, çok sayÔda OECD ülkesinde tercih temelli

Küresel mali krizin ya÷andÔôÔ yÔl
olan 2008’de Türkiye’de i÷sizlik oranÔ yüzde 9.7 iken 2011 yÔlÔnda bu
oranÔn gerileyerek 8.8% olduôu görülmektedir. Türkiye, OECD üyeleri arasÔnda õsrail, Almanya ve öili
gibi 2008 krizinden sonra 2011’de
i÷sizlik oranÔnÔn azaldÔôÔ nadir ülkeler arasÔnda yer almaktadÔr.
Kaynaklar:
OECD Eôitime BakÔ÷ 2012 ve OECD Factbook 2013
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Tüketici Dünyasć

Tüketicinin Korunmasć Kanunu DeăiĆiyor

T

üketicinin KorunmasÔ HakkÔnda Kanun, yayÔmlandÔôÔ 1994
yÔlÔndan sonra ikinci kez deôi÷tiriliyor. Son yÔllarda özellikle bankalar
ile tüketiciler arasÔnda, masraf, komisyon, kredi kartÔ aidatÔ ve dosya
parasÔ gibi sorunlarÔn çoôalmasÔ
üzerine hükümet yasayÔ bir kez daha
deôi÷tirme kararÔ aldÔ.
Yeni Tüketici Kanunu TaslaôÔ’nda
sÔkÔntÔlara çare olacak devrim niteliôinde maddeler var. Taslakla in÷aata ba÷lamayan firmalar tüketiciden
ödeme alamayacak. Çileye dönü÷en
doôalgaz, internet ve telefon aboneliklerini iptal etmek de kolayla÷acak.
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BakanlÔk, mevcut kanunda deôi÷iklikler yapmak yerine 4 maddelik
yeni bir tasarÔ taslaôÔ hazÔrlarken,
yeni düzenleme, tüketicilerin daha
ileri seviyede korunmasÔnÔ amaçlÔyor. Taslakla, tüketicilerin hak arama yollarÔnÔn kolayla÷tÔrÔlmasÔ, tüketicinin bilgilendirilmesine aôÔrlÔk
verilmesi, bürokrasinin azaltÔlmasÔ
ve hakkaniyete uygun bir ceza sisteminin olu÷turulmasÔ saôlanacak.
HaksÔz ticari uygulamalar, ürün sorumluluôu, finansal hizmetlere ili÷kin mesafeli satÔ÷lar, ÔsmarlanmamÔ÷
mal ve hizmetler gibi alanlarda yeni
düzenlemeler de getirilecek.

Taslakta yer alan bazÔ düzenlemeler ÷öyle:
– HatalÔ bir ürünün, bir ki÷inin
ölümüne veya yaralanmasÔna
veya kullanÔmdaki bir ba÷ka
malÔn zarar görmesine sebep
olmasÔ halinde, bu ürünün
imalatçÔsÔ doôan zarardan kusuru aranmaksÔzÔn sorumlu
tutulacak.
– AyÔplÔ mal ya da hizmette tüketiciye saôlanan haklar, vatanda÷ lehine geni÷letilecek.
Mevcut kanunda yer alan 30
gün içinde ayÔbÔn i÷letmeye bildirilmesi yükümlülüôü
kaldÔrÔlÔyor. MalÔn teslimi ya
da hizmetin ifa edilmesinden
itibaren 6 ay içinde ortaya çÔkan ayÔplarÔn teslim anÔnda
var olduôu kabul edilecek. Bir
ürünün ayÔplÔ çÔkmasÔ durumunda tüketici, ücretsiz onarÔm veya malÔn ayÔpsÔz misli
ile deôi÷tirilmesi haklarÔndan
birini seçecek. Müte÷ebbis de
tüketicinin seçmi÷ olduôu bu
hakkÔ 30 gün içerisinde yerine
getirmekle yükümlü olacak.
– Maket üzerinden satÔ÷Ô yapÔlan ve binlerce ki÷inin maô-

dur olmasÔna neden olan konut kampanyalarÔ sÔkÔ ÷ekilde
denetlenecek. Tüketici, ödemelerini banka üzerinden ve
taraflarÔn rÔzasÔyla yapacak,
dolayÔsÔyla konutun in÷asÔna
ba÷lamamÔ÷ firmalar tüketiciden ödeme alamayacak. Konut veya tatil amaçlÔ ta÷Ônmaz
satÔ÷larÔ resmi ÷ekilde olmadÔkça geçerli olmayacak. Ta÷Ônmazlara ili÷kin teslim süresi 30 aydan 36 aya çÔkarÔlacak.
– Ön ödemeli konut satÔ÷larÔnda 14 günlük sebepsiz cayma
hakkÔ getirilecek. Konut veya
tatil amaçlÔ ta÷ÔnmazlarÔn tüketiciye teslim tarihine kadar
tüketiciye sözle÷meden dönme hakkÔ saôlanacak. KampanyalÔ SatÔ÷ õzin Belgesi kaldÔrÔlarak, konut satÔ÷larÔnÔn
devlet garantisinde olduôu
yönündeki yanlÔ÷ izlenimlerin
önüne geçilecek.
– Elektrik, su, doôalgaz, internet, telefon gibi aboneliklerde
tüketicileri koruyucu düzenlemeler yapÔlacak. Abonelik
sözle÷melerinin kapsamÔ geni÷letilerek her türlü abonelik,
kanun kapsamÔna dahil edilecek. Müte÷ebbis, tüketicinin
aboneliôe son verme isteôini,
yönetmelikte belirlenecek süreler içinde yerine getirmek
zorunda olacak. Aksi halde
tüketici bundan sorumlu olmayacak.
Yasa taslaôÔ, tüketicinin korunmasÔ konusunda kurulu÷undan beri
çok önemli çalÔ÷malar yapan ve bir
kez de Sanayi ve Ticaret BakanlÔôÔ
tarafÔndan “Tüketicinin korunmasÔnda yÔlÔn kurulu÷u” seçilen TÜRKõö’e de gönderildi. TÜRK-õö, yasa
taslaôÔ konusunda olumlu görü÷
bildirdi.

Sinan VARGI
sinanvargi@turkis.org.tr

Senet Teslim Alćrken Dikkat
Ç

ek Kanunu’ndaki deôi÷iklikten
sonra ticari ya÷amda çek yerine
senet tercih edilir oldu. Aman senet
teslim alÔrken dikkat edin. AlacaklÔyken önce borçlu ardÔndan sahtekarlÔktan sanÔk durumuna bile dü÷ebilirsiniz.

Senet altÔndaki imzanÔn yanÔnÔzda ve mutlaka gözünüzün önünde atÔlmasÔna özen gösterin, tarihe
mutlaka bakÔn. Borçlu bir ÷irket
ise senedi “yetkilisine” yine huzurunuzda imzalattÔrÔn. Senet alÔrken
ba÷ka nerelere dikkat edilmesi gerektiôini konunun uzmanÔ avukat
Alper SarÔca’ya sordum. BakÔn hangi
uyarÔlarda bulundu:
1- Senet altÔndaki imzanÔn huzurunuzda (yanÔnÔzda ve gözünüzün
önünde) atÔlmasÔna özen gösterin.
YanÔnÔzda atÔlmayan imzanÔn geçerliliôinden emin olamazsÔnÔz, belki de borçlu deôil ba÷kasÔ atmÔ÷tÔr.
DolayÔsÔyla senet ödenmez de icraya
konu ederseniz, borçluya “imza tarafÔmÔza ait deôildir” itirazÔnda bulunarak borcu ödemekten kurtulma
ve hatta sizi yüzde 40 icra inkar tazminatÔna mahkum ettirme ÷ansÔ vermi÷ olursunuz. DahasÔ resmi evrakta
sahtekarlÔk iddiasÔ ile ceza yargÔlamasÔnda sanÔk durumuna dü÷ebilir
hatta hapis cezasÔ alabilirsiniz.
2- Borçlu ÷irket ise senet altÔndaki imzanÔn yetkili temsilciye ait
olmasÔna dikkat edin. Eôer senedi
alacaôÔnÔz borçlu, bir ÷irket ise aslÔnda ÷irket yöneticisi olmayan fakat
÷irket adÔna tüm belgeleri, çek ve
senetleri kendisinin düzenlediôini
ve ÷imdiye dek herhangi bir sorun
ya÷anmadÔôÔnÔ belirterek senedi imzalamak isteyen ÷ahÔslara kanmayÔn.
Aksi halde senet ödenmez de icraya
konu ederseniz, borçlu ÷irkete “imza
yetkili temsilciye ait deôildir” itirazÔnda bulunarak borcu ödemekten
kurtulma ve hatta sizi yüzde 40 icra

inkar tazminatÔna mahkum ettirme
÷ansÔ vermi÷ olursunuz. Bu nedenle
senet altÔna mutlaka ÷irketin yetkili
temsilcisinin imzasÔnÔ attÔrmalÔsÔnÔz.
Eôer ÷irket çift imza ile ilzam edilebiliyor, borç altÔna sokulabiliyor ise
her iki yetkilinin de imzasÔnÔn bulunmasÔ zorunludur.
3- õmzanÔn geçerliliôini sorgulayÔn; borçlunun imza sirkülerini
mutlaka kontrol edin. Kötü niyetli bir kimse yanÔnÔzda imza da atsa
mutat (normalde kullandÔôÔ) imzasÔ dÔ÷Ônda ba÷ka bir imza atabilir
ve imzayÔ sonradan inkar edebilir.
õtiraz halinde; senet üzerine imza
atan ki÷inin DNA’sÔ dü÷mediôinden,
bilirki÷i incelemesinde borçlunun
resmi kurulu÷larda, bankalarda var
olan imza örnekleri dikkate alÔnacak
senet üzerindeki imzanÔn ÷ekli, hÔzÔ,
eôimi, baskÔsÔ gibi karakteristik özellikleri deôerlendirileceôinden; ki÷i
bilerek olaôan imzasÔ dÔ÷Ônda farklÔ
bir imza attÔ ise davayÔ kaybedecek
ve hatta icra inkar tazminatÔna mahkum edileceksiniz. Bu nedenle mutlaka senet altÔna imza atan ki÷inin
imza sirkülerindeki imza ile senet

altÔndakinin aynÔ olmasÔna dikkat
edin, kar÷Ôla÷tÔrÔn.
4- Senet üzerinde tanzim (düzenleme) tarihinin doôru olarak
belirtilmesine
dikkat.
Örneôin
“30.05.2013” vadeli bir senet aldÔnÔz. Düzenleme tarihi olarak da aslÔnda o günün tarihi olan 01.10.2012
yazÔlmasÔ gerekirken “yanlÔ÷lÔkla”
15.10.2012 yazÔldÔ. Siz nasÔl olsa
vadeden önce olduôu için sorun olmaz deyip kabul ederseniz kar÷Ô taraf 15.10.2012 tarihine dek ÷irketin
imza yetkilisini deôi÷tirerek borcu
ödemekten kurtulabilir. Uygulamada nadiren rastlansa da ilk defa ticaret yaptÔôÔnÔz ÷ahÔs ve firmalara kar÷Ô
özellikle büyük meblaôlÔ senetlerde
bunu da hatÔrÔnÔzda bulundurmak
yararlÔ olabilir.
5- Senedi icra takibine konu etmeden tam olarak senet vasfÔna haiz
olduôundan emin olun. Senet üzerinde var olmasÔ gereken çok küçük bir
ayrÔntÔ (örneôin düzenleme yerinin
geçerli ÷ekilde belirtilmemesi gibi)
dahi yok ise senedin kambiyo vasfÔnÔ,
senet niteliôini ortadan kaldÔrÔr.
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TÜRK-Ąą Uzmanć
barisiyiaydin@turkis.org.tr

Sosyal Güvenlik Kurumundan Yeni
Bir Uygulama: SMS Bilgi Sistemi

S

osyal Güvenlik Kurumu hizmet sunumunu daha
hÔzlÔ ve güvenilir bir hale getirmek için “SMS Bilgi
Sistemi”ni uygulamaya koydu. Öncelikle Kurumun
yürüttüôü önemli faaliyetlerden olan provizyon ve aylÔk ödemelerinde otokontrolün saôlanmasÔnÔ amaçlayan
sistem, sigortalÔlara ve i÷verenlere bilgi alma konusunda
kolaylÔklar saôlayacaktÔr.

SigortalÔlar, i÷verenlerin en son yatÔrdÔôÔ prim kazancÔnÔ, ilk i÷e giri÷ tarihi ve prim gün sayÔlarÔnÔ, emekli aylÔklarÔnÔn ödenip ödenmediôini, saôlÔk hak sahipliôinin ve
muayene katÔlÔm borçlarÔnÔn olup olmadÔôÔnÔ, optik cam
ve çerçevenin ne zaman alabileceklerini, fizik tedavi hizmetlerinden yararlanÔp yararlanmayacaklarÔnÔ, di÷ protez
haklarÔnÔn olup olmadÔôÔnÔ ve en çok merak edilen konularÔn ba÷Ônda gelen normal ÷artlarda ne zaman emekli
olabileceklerini kÔsa mesaj yoluyla öôrenebileceklerdir.

K×sa Mesaj (SMS) Uygulamas×ndan Nas×l
Yararlan×lacak
KÔsa mesaj uygulamasÔndan yararlanmak isteyen sigortalÔlar öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi
internet sayfasÔndan (www.sgk.gov.tr) e-sgk/sms butonu
altÔnda yer alan sms hizmetleri için bilgi giriç ve güncelleme seçeneôinden giri÷ yaparak bilgilerini gireceklerdir.
õleti÷im ve ki÷isel bilgilerini SGK veri tabanÔna giren
sigortalÔya, i÷verene, i÷tirakçiye ve hak sahiplerine hizmet sonuçlarÔ SMS ile 1 TL kar÷ÔlÔôÔnda bildirilecektir.
Ancak bildirimin yapÔlmasÔ için mesaj gönderilen telefon
numarasÔnÔn sigortalÔnÔn üzerine kayÔtlÔ olmasÔ gerekmektedir.

1) åçverenin yat×rd×ä× son ay primini öärenmek için;
Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle P yazÔp bo÷luk bÔrakÔlacak, TC kimlik numarasÔ yazÔlÔp bir
bo÷luk daha bÔrakÔldÔktan sonra nüfus cüzdanÔnÔn arkasÔnda yer alan Aile SÔra No’su da yazÔlarak mesaj 5502
servis numarasÔna gönderilecektir.

P 12345678901 123
Primin P’si

Aile S×ra No
TC Numaras×

2) ålk içe giriç tarihinizi ve toplam prim gün say×n×z×
öärenmek için;
Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle PT
yazÔp bo÷luk bÔrakÔlacak, TC kimlik numarasÔ yazÔlÔp bir
bo÷luk daha bÔrakÔldÔktan sonra nüfus cüzdanÔnÔn arkasÔnda yer alan Aile SÔra No’su da yazÔlarak mesaj 5502
servis numarasÔna gönderilecektir.
3) Emekli ayl×ä×n×n ödenip ödenmediäini öärenmek
için;
Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle E yazÔp bo÷luk bÔrakÔlacak, TC kimlik numarasÔ yazÔlÔp bir
bo÷luk daha bÔrakÔldÔktan sonra nüfus cüzdanÔnÔn arkasÔnda yer alan Aile SÔra No’su da yazÔlarak mesaj 5502
servis numarasÔna gönderilecektir.
4) Emekli ayl×ä×n×z ne kadar ve hangi bankaya
yat×r×l×yor öärenmek için;
Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle A yazÔp bo÷luk bÔrakÔlacak, TC kimlik numarasÔ yazÔlÔp bir
bo÷luk daha bÔrakÔldÔktan sonra nüfus cüzdanÔnÔn arkasÔnda yer alan Aile SÔra No’su da yazÔlarak mesaj 5502
servis numarasÔna gönderilecektir.
5) Saäl×k hak sahipliäinin olup olmad×ä×n× öärenmek
için;
Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle S yazÔp bo÷luk bÔrakÔlacak, TC kimlik numarasÔ yazÔlÔp bir
bo÷luk daha bÔrakÔldÔktan sonra nüfus cüzdanÔnÔn arkasÔnda yer alan Aile SÔra No’su da yazÔlarak mesaj 5502
servis numarasÔna gönderilecektir.

MPAY yazÔp bo÷luk bÔrakÔlacak, TC kimlik numarasÔ yazÔlÔp bir bo÷luk daha bÔrakÔldÔktan sonra nüfus cüzdanÔnÔn arkasÔnda yer alan Aile SÔra No’su da yazÔlarak mesaj
5502 servis numarasÔna gönderilecektir.
7) Sigortayla ne zaman gözlük cam× alacaä×n×z×
öärenmek için;
Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle CAM
yazÔp bo÷luk bÔrakÔlacak, TC kimlik numarasÔ yazÔlÔp bir
bo÷luk daha bÔrakÔldÔktan sonra nüfus cüzdanÔnÔn arkasÔnda yer alan Aile SÔra No’su da yazÔlarak mesaj 5502
servis numarasÔna gönderilecektir.
8) Sigortayla ne zaman gözlük çerçevesi
alabileceäinizi öärenmek için;
Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle CERCEVE yazÔp bo÷luk bÔrakÔlacak, TC kimlik numarasÔ yazÔlÔp bir bo÷luk daha bÔrakÔldÔktan sonra nüfus cüzdanÔnÔn arkasÔnda yer alan Aile SÔra No’su da yazÔlarak mesaj
5502 servis numarasÔna gönderilecektir.
9) Fizik tedavi hizmetlerinden yararlan×p
yararlanmayacaä×n× öärenmek için;
Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle FTR
yazÔp bo÷luk bÔrakÔlacak, TC kimlik numarasÔ yazÔlÔp bir
bo÷luk daha bÔrakÔldÔktan sonra nüfus cüzdanÔnÔn arkasÔnda yer alan Aile SÔra No’su da yazÔlarak mesaj 5502
servis numarasÔna gönderilecektir.
10) Diç protez hakk×n×n olup olmad×ä×n× öärenmek
için;
Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle DIS
yazÔp bo÷luk bÔrakÔlacak, TC kimlik numarasÔ yazÔlÔp bir
bo÷luk daha bÔrakÔldÔktan sonra nüfus cüzdanÔnÔn arkasÔnda yer alan Aile SÔra No’su da yazÔlarak mesaj 5502
servis numarasÔna gönderilecektir.
11) Ne zaman emekli olacaä×n× öärenmek için;
Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle N yazÔp bo÷luk bÔrakÔlacak, TC kimlik numarasÔ yazÔlÔp bir
bo÷luk daha bÔrakÔldÔktan sonra nüfus cüzdanÔnÔn arkasÔnda yer alan Aile SÔra No’su da yazÔlarak mesaj 5502
servis numarasÔna gönderilecektir.
N 12345678901 01.01.1978 4A

6) Saäl×k hizmetlerini kulland×ä×n×z için
ödeyeceäiniz kat×l×m pay×n× öärenmek için;
Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle

TC Kimlik No

ålk åçe Giriç

Sigorta Kolu
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Ülkeler ve Sendikalar

Avusturya ĄĆçi Sendikalarć
Konfederasyonu ÖGB

A

vusturya õ÷çi SendikalarÔ Konfederasyonu ÖGB 1945 yÔlÔnda
kurulmu÷tur. ÖGB Avusturya’daki
tek konfederasyondur. Fa÷ist rejim
öncesi HÔristiyan, Komünist ve Sosyal Demokrat sendikalar arasÔndaki
siyasi ayrÔ÷Ôma son verebilmek amacÔyla olu÷turulmu÷tur. ÖGB kendi
deyimiyle ne partizan nede apoli-

tiktir. Örgütte her türlü siyasi fikre
yer vardÔr. FarklÔ siyasi fikirler ÖGB
bünyesindeki deôi÷ik fraksiyonlarca
temsil edilir. Sosyal Demokratlar örgüt dâhilinde çoôunluktadÔr. Genelde ÖGB Ba÷kanlarÔ Sosyal Demokrat
Partisi’nde (SPÖ) etkin konumdadÔr.
Son verilere göre ülkede toplam
1,2 milyon sendika üyesi mevcuttur.

Bu rakamÔn %20’si emeklidir. Sendikala÷ma oranÔ %37’dir. Söz konusu
%37’lik oranÔn tamamÔ ÖGB bünyesinde örgütlüdür.
ÖGB 7 sendikadan olu÷maktadÔr. ÖGB üyesi sendikalarÔn çoôu
deôi÷ik i÷ kollarÔnda faaliyet gösteren farklÔ sendikalarÔn birle÷mesiyle
ortaya çÔkan büyük sendikalardÔr.
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ÖGB Üyesi Sendikalar
GPA-DJP: Ücretli Özel Sektör, Gazeteciler, Matbaa ve
Selüloz ÇalÔ÷anlarÔ SendikasÔ
GÖD: Kamu Hizmetleri SendikasÔ
GdG-KMSfB: Belediye, Sanat, Medya ve Serbest ÇalÔ÷anlar
SendikasÔ
GBH: õn÷aat ve Aôaç Sektörü ÇalÔ÷anlarÔ SendikasÔ
Vida: Ula÷tÔrma ve Hizmet SendikasÔ
GPF: Posta ve Telekomünikasyon SendikasÔ
PRO-GE: Üretim ÇalÔ÷anlarÔ SendikasÔ

ĄĆ Konseyleri
Avusturya’da i÷ konseyleri büyük önem ta÷Ôr.
Yasalara göre i÷ konseyi 5 ve üstü çalÔ÷anÔ istihdam
eden tüm i÷yerlerinde kurulabilir. Fakat küçük i÷yerlerinde i÷ konseyleri çok az olup genelde 50 ve
üstü istihdam kapasiteli i÷yerlerinde yaygÔndÔr. õ÷
konseyleri sendikalara baôlÔ bir birim olarak görülmese de sendikalarÔn rolü hafife alÔnamaz. Sendika
üyesi olmayanlarda i÷ konseylerinde görev alabilirler. Avusturya yasalarÔ i÷ yerlerinde 18 ya÷ ve altÔ
çalÔ÷anlarÔ temsil eden farklÔ bir birim kurulmasÔna
da müsaade etmektedir. õ÷ konseyleri 3 ayda bir i÷verenle bir araya gelir.

Hakan SÜKUN
intdept@turkis.org.tr

Toplu SözleĆmeler

A

vusturya’da tüm mavi ve beyaz
yakalÔlar sendika üyeliôi aranmaksÔzÔn toplu sözle÷me kapsamÔndadÔr. ÇalÔ÷anlarÔn neredeyse %99’u
toplu sözle÷melerden faydalanÔr.
Sosyal ortaklar ekonomik ve sosyal
politikalarÔn olu÷turulmasÔnda büyük rol oynarlar. ÖGB, Avusturya
õ÷çi OdasÔ, Avusturya TarÔm OdasÔ
ve Avusturya Federal Ekonomi OdasÔndan olu÷an sosyal ortaklar düzenli olarak bir araya gelir. Avusturya’da
toplu sözle÷me kapsamÔnÔn bu denli
yüksek olmasÔ Avusturya Federal
Ekonomi OdasÔ üyeliôinin tüm i÷yerlerine zorunlu kÔlÔnmasÔndan
kaynaklanmaktadÔr.

Sözle÷meler i÷ kollarÔna göre yapÔlÔr. õ÷verenin herhangi bir i÷veren
örgütüne üye olmamasÔ veya ilgili
i÷veren örgütünün söz konusu i÷ dalÔnda toplu sözle÷me yapma yetkisi
olmamasÔ durumunda benzer i÷ kolundaki toplu sözle÷me yasalarca geçerli kÔlÔnÔr. ÇalÔ÷ma saatleri, tatil ve
bayram izinleri, fazla mesailer, yÔllÔk
ücret ve ücret artÔ÷larÔ toplu sözle÷melerle belirlenir. Ücret anla÷malarÔ
yasalarca teminat altÔna alÔnmÔ÷ ve
zorunlu kÔlÔnmÔ÷tÔr.
Yasal ve zorunlu ücret anla÷malarÔ Avusturya’da çok eski bir uygulamadÔr. 1919 yÔlÔnda seçilen ilk

demokratik hükümet ile ba÷layan
ve 1934 yÔlÔ MayÔs ayÔnda ilan edilen MayÔs AnayasasÔ’na kadar süren
ve 1. Cumhuriyet olarak anÔlan süreçte uygulanan yasal ve zorunlu
ücret anla÷malarÔ sayesinde Avusturya çalÔ÷anlarÔnÔn refah seviyeleri
artmÔ÷ ve korunmu÷tur. Bu dönemde i÷ konseyleri olu÷turulmu÷ ve
çalÔ÷anlar idari konularda söz sahibi olmu÷lardÔr. 1934 yÔlÔnda ilan
edilen MayÔs AnayasasÔ ile birlikte
baskÔcÔ bir rejim uygulanmÔ÷ ve
önce komünist sonra da sosyalist
örgütlenmeler ve sendikalar yasaklanmÔ÷tÔr.

Kćsaca Avusturya
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Avusturya dünyanÔn en zengin ülkelerinden biridir. Vatanda÷larÔ güçlü bir sosyal güvenlik aôÔ vasÔtasÔyla korunmaktadÔr. ÇalÔ÷anlarÔn satÔn alma gücü yüksektir. Buna paralel olarak iç talebin yüksek olmasÔ ekonomik
kriz süreçlerinin daha hafif atlatÔlmasÔnÔ saôlamaktadÔr.
Ba÷kent

: Viyana

Nüfus

: 8.404.252

Ki÷i ba÷Ô GSMH

: $39,269.33

Toplam õ÷gücü

: 3.979.321

õ÷sizlik OranÔ

: %4,9

õ÷gücünün Sektörler ArasÔ DaôlÔmÔ:
TarÔm

: %4

Sanayi

: %29

Hizmetler

: %67

Gençlerde õ÷sizlik OranÔ

: %6,3

Sendikala÷ma OranÔ

: %37

KadÔn õ÷gücü

: %44,61

YabancÔ õ÷gücü

: %10,5

Araba sahibi olabilmek için çalÔ÷ÔlmasÔ gerekilen süre

: 1672 saat

Televizyon sahibi olabilmek için çalÔ÷ÔlmasÔ gerekilen süre : 42 saat
Ekmek almak için çalÔ÷ÔlmasÔ gerekilen süre

: 13 dakika

1 kilo et almak için çalÔ÷ÔlmasÔ gerekilen süre

: 61 dakika

Kaynak: Nation Master

Sendikalarćn ve Yerli ĄĆçilerin
Türkiye’ye Düzensiz Göçe YaklaĆćmć*
Tuba KAREFĄL
SBF ÇEEĄ Öărencisi

* Bu çalÔ÷ma 5. Mülkiye Genç Sosyal
PolitikacÔlar Kongresi’nde sunulmu÷ bildiri
esas alÔnarak hazÔrlanmÔ÷tÔr.

Giriç
õnsanlar çaôlar boyunca daha iyi
yerle÷im yerleri ve ya÷am ko÷ullarÔna ula÷abilmek amacÔyla yer deôi÷tirmi÷, göç etmi÷lerdir. Yani klasik
deyi÷le; göçün tarihi insanlÔk tarihi
kadar eskidir.
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BazÔ alt ba÷lÔklara ayÔrabileceôimiz göç olgusu içinde emek göçü,
sanayi devrimiyle ba÷lamÔ÷ ve deôi÷en i÷gücü piyasalarÔnÔn emek ihtiyacÔ bu ÷ekilde kar÷ÔlanmÔ÷tÔr. Öncelikle köleler aracÔlÔôÔyla giderilmeye
çalÔ÷Ôlan i÷gücü eksiôi, bu dönemde
de kölelerin geli÷memi÷ bölgelerden
ithal edilmesiyle içinde göç barÔndÔran bir hareket olu÷turmu÷tur. Sanayinin geli÷imiyle topraksÔz kalan
köylülerin istihdam açÔôÔyla bulu÷mak için yer deôi÷tirmesi, sÔnÔrlar içi
ya da sÔnÔrlar arasÔ bölgelerde geçi÷
yapmasÔ göçü üzerine dü÷ünülmesi
gerekli konulardan biri haline getirmi÷tir.
Göç; ekonomik ve politik sonuçlarÔ olan ve göçmenlerde sosyolojik
açÔdan da etkiler yaratan geni÷ bir
olgudur. õnsanlarÔn bazÔ dönemlerde
kitleler halinde göç etmesi, bazÔ dönemlerdeyse aile birle÷meleri yoluyla zamana yayarak yerle÷ik hale gelmesi göç veren ülke kadar göç alan
ülkeyi de etkilemi÷ ve hükümetler
göçü sistematikle÷tirmek ve düzenlemek amacÔyla bazÔ politikalar üretmi÷tir. Bu politikalar hem göç alan
ülkelerdeki i÷gücü açÔôÔna uygun
göçmenleri yerle÷tirmek ve göçmenleri yerle÷ik halk içinde entegre edebilmek, ülkeye uyum saôlamalarÔnÔ
kolayla÷tÔrmak için üretilirken; hem
de göç veren ülkedeki olu÷an i÷gücü açÔôÔnÔ dengelemek ve nitelikli

i÷gücünün göç etmesini engellemek
için onlara uygun istihdam ve çalÔ÷ma ko÷ullarÔ yaratmak amacÔyla da
olu÷turulur.
Ülkedeki i÷gücü açÔôÔ kadar yerle÷ik halkÔn göçmenlere bakÔ÷ açÔsÔ
ve yakla÷ÔmÔ da hükümetin uygulamalarÔna yön verir. Göçmenlere kar÷Ô katÔ bir tavÔr takÔnan ve milliyetçi
duygularÔ aôÔr basan toplumlar için
hükümetin daha geni÷ ve ayrÔntÔlÔ
entegrasyon politikalarÔ uygulamasÔ
gerekir.
YukarÔdaki bilgiler doôrultusunda; ara÷tÔrmada öncelikle dünyadaki göç hareketi incelenecek,
göçün bir alt ba÷lÔôÔ olan düzensiz
göçten bahsedilecektir. SonrasÔnda
ise Türkiye’ye düzensiz göçe deôinilerek düzensiz göçün i÷gücü piyasalarÔna etkisi, yerli i÷gücünün
düzensiz göçmenlere yakla÷ÔmÔ ve
örgütlü mücadelede düzensiz göçün
yeri yapÔlan görü÷meler Ô÷ÔôÔnda tartÔ÷ÔlacaktÔr. ÇalÔ÷ma sÔrasÔnda tekstil
i÷kolunda örgütlü üç fabrikada, her
fabrikadan bir i÷veren temsilcisi ve
üç i÷çiyle görü÷ülmü÷, bulgulara
zenginlik katmasÔ amacÔyla ve ara÷tÔrmanÔn taraflarÔndan biri olmasÔ
nedeniyle görü÷meler iki sendikacÔyla tamamlanmÔ÷tÔr. Görü÷meler
sÔrasÔnda fabrikalardaki yabancÔ
göçmenlerin çalÔ÷ma ve örgütlülük
durumu, yerli i÷çilerle ili÷kileri ve
ekonomiye etkileriyle ilgili sorulara
cevaplar aranmÔ÷tÔr. ÇalÔ÷ma, yapÔlan ara÷tÔrma ve görü÷melerden bahsedildikten sonra, çÔkarÔlan sonuçlar
ve olu÷turulan fikrin anlatÔldÔôÔ sonuç bölümüyle tamamlanacaktÔr.
Göç
õnsanlarÔn, doôduklarÔ yerden
ba÷ka yerlere geçici ya da sürekli
olmak üzere ta÷ÔnmasÔna göç denir.
õnsanlar birçok nedenle göç edebilirler. Ekonomik, siyasal, güvenlik
bu nedenlerden bazÔlarÔdÔr.

Son yarÔm yüzyÔlda be÷ kÔtayÔ içine alan bu hareket geli÷mi÷ ülkelerin
sosyal bilimcileri tarafÔndan ele alÔnmÔ÷, kuramsal açÔdan irdelenmi÷ ve
kimi sonuçlar ortaya koyularak çözümler üretilmeye çalÔ÷ÔlmÔ÷tÔr. Bu
konuda yapÔlan çalÔ÷malarÔ tek ba÷lÔk altÔnda toplayamayacaôÔmÔz yani
göçü açÔklamak üzere geli÷tirilmi÷
dü÷ünceler mikro ve makro düzeyde
farklÔlÔk gösterdiôi için göç kuramlarÔ genelde dört ba÷lÔk etrafÔnda geli÷tirilir; uluslararasÔ göçün kaynaklarÔ, akÔmlarÔ, istihdam biçimleri ve
göçmenlerin sosyokültürel uyumlarÔ
(Abadan-Unat, 2002:4). 20. yy toplumbilimcileri göçü açÔklamak için
19. yy toplumbilimcilerinin aksine
farklÔ kavramlar ve farklÔ varsayÔmlar geli÷tirmi÷leridir. Ancak bu kuramlar birbirlerinden çok uzak görü÷ler içermemektedir. Birbirleriyle
ili÷kilendirilebilecek olan kuramlarÔn ba÷lÔklarÔnÔ a÷aôÔdaki gibi sÔralayabiliriz:
O

O

O
O

Neoklasik ekonominin makro
kuramÔ
Neoklasik ekonominin mikro
kuramÔ
“Yeni ekonomi” kuramÔ
õkiye bölünmü÷ emek piyasasÔ
kuramÔ

O

Dünya sistemleri kuramÔ

O

õli÷kiler aôÔ kuramÔ

O

Kurumsal kuram

O

Kümülatif nedensellik

O

Göç sistemleri kuramÔ

Dünyada Göç Hareketi
õnsanlar tarih boyunca belirli
nedenlerle göç etmi÷ler ya da buna
zorlanmÔ÷lardÔr. Küresel e÷itsizlikler, küresel ekonominin ihtiyaçlarÔ,
ulus-a÷ÔrÔ ailelerin olu÷umu da dahil
aile yapÔlarÔndaki deôi÷imler, sava÷,
çatÔ÷ma ve insan haklarÔ ihlallerinin
tamamÔ göçün arkasÔnda yatan ne-

denlerdir. Sonuç küresel göçmen sayÔsÔnÔn artÔ÷Ô ve göçmenlerin yerle÷tikleri ülkelerdeki etnik çe÷itliliôin
daha da artmasÔdÔr (Alcock, May,
Rowlingson, 2008:532).
õnsanlar güvenlik amacÔyla da
göç etmi÷lerdir ancak sanayinin
geli÷iminden bu yana artan göçün
en önemli nedeni deôi÷en i÷gücü
piyasalarÔ ve ucuz i÷gücüne duyulan ihtiyaçtÔr. Tarihsel ve güncel
olarak göçün i÷levi olabildiôince
ucuz i÷gücünü emre amade tutmaktÔr (Toksöz, 2006: 15). Bu amaçla küreselle÷en dünyada göçün de
küreselle÷mesinden
bahsetmek
mümkündür. 1945’den bu yana ve
özellikle 1980’lerin ortalarÔndan itibaren uluslararasÔ göçün önemi ve
hacmi artmaktadÔr (Castels, Miller,
2008:7). Bu baôlamda deôerlendirdiôimizde göç be÷ farklÔ grupta incelenebilir:
O

O

O

O

O

Yerleçikler: Gittikleri ülkeye
kalÔcÔ olarak yerle÷me amacÔndaki insanlardÔr. Çoôu aile
birle÷mesi yoluyla yerle÷iklik
kazanÔr.
Sözleçmeli iççiler: Belirli bir
süre çalÔ÷mak için bir ba÷ka
ülkeye giden insanlardÔr. Çoôunlukla yarÔ vasÔflÔ ya da vasÔfsÔzdÔrlar.
Nitelikli içgücü ya da profesyoneller: Nitelikleri bakÔmÔndan ülkelerarasÔ akÔ÷kanlÔklarÔ
kolay olan göçmen grubudur.
Özellikle küreselle÷me sürecinde önemleri daha da artmÔ÷tÔr.
S×ä×nmac×lar ve mülteciler:
Kendi ülkelerinden sava÷ ya
da politik nedenlerle çÔkÔp
ba÷ka ülkelerden sÔôÔnma talep eden insanlardÔr. SÔôÔnma
talepleri kabul edildiôinde bu
insanlar “muhacir” olarak adlandÔrÔlÔrlar.
Düzensiz göçmenler: Kaçak
göçmen olarak da adlandÔrÔ-

lÔrlar. Gittikleri ülkeye yasal
olmayan yollarla girdikleri
gibi vizeleri dolduôu halde
ülkeden çÔkÔ÷ yapmayan ya
da turist vizesiyle gelip çalÔ÷maya ba÷layanlar da vardÔr.
Bu durum kimi zaman yasal
prosedürlerin uzunluôundan
kaynaklanmaktadÔr. Düzensiz
göçmenler genelde aôÔr bir sömürüye maruz kalmaktadÔr.
Sermayenin küreselle÷mesi yolunda emek gücünün de küresel hareketi gün geçtikçe geni÷lemektedir.
Dünya nüfusunun yakla÷Ôk yüzde
3’ünü göçmenler olu÷turmaktadÔr.
Daimi bir deôi÷kenlik içinde olsa
bile, göçe ili÷kin kimi özelliklerinin
a÷aôÔdaki ba÷lÔklar altÔnda ele alÔndÔôÔ ifade edilebilir:
O

Göçün küreselle÷mesi

O

Göçün hÔzlanmasÔ

O

Göçün farklÔla÷masÔ

O

Göçün kadÔnsalla÷masÔ

O

Göçün siyasalla÷masÔ

Göç özellikleri itibariyle de göç
alan ülkede bazÔ etkiler yaratmaktadÔr. Göç sonucunda gerçekle÷en
etnik ve kültürel çe÷itlenme, göç
alan ülkelerin de kültürel çe÷itliôinin artÔ÷Ôna katkÔ saôlamaktadÔr. Diôer yandan göç edenlerin, geldikleri
ülkede tutunma amacÔyla dü÷ük ücretlerle kayÔt dÔ÷Ô ve güvencesiz bir
÷ekilde çalÔ÷mayÔ kabullenmeleri,
hem göç edenler açÔsÔndan hem de
gidilen ülkedeki yerli i÷çiler açÔsÔndan sorun yaratmaktadÔr. Göçmen
i÷çiliôine ili÷kin bir diôer sorun da
toplumsal cinsiyet boyutuyla ortaya
çÔkmaktadÔr. Genel göçmen kitlesinin içinde, kadÔn göçmen i÷çilerin
çalÔ÷ma ko÷ullarÔ ve aldÔklarÔ ücretler daha olumsuz bir görünüm sergilemektedir. Bu durum göç hareketi
içinde toplumsal cinsiyete baôlÔ bir
ayrÔmcÔlÔk olduôunu ortaya koymaktadÔr.

Düzensiz Göçmenler
Ara÷tÔrmanÔn odak noktasÔ olan
düzensiz göç ve göçmenler özellikle enformel sektörde yaygÔnlÔk kazanmÔ÷tÔr. Yüksek vasÔflÔ i÷çilerin
dola÷ÔmÔnÔn dü÷ük vasÔflÔlarÔn dola÷ÔmÔnÔ da te÷vik etmesi ve bu insanlarÔn yüksek vasÔflÔ i÷çiler kadar
çok tercih edilmemesi kimi zaman
çalÔ÷ma izni alamamalarÔna ve yasa
dÔ÷Ô konumuna gelmelerine neden
olmaktadÔr.
Düzensiz göç; sÔnÔrlarÔ yasadÔ÷Ô geçenler, yasal olarak giri÷ yapÔp
giri÷ vizelerinden daha uzun süre
kalanlar ya da izinsiz çalÔ÷anlar, göçmen i÷çilerin aile birle÷imine konan
kÔsÔtlamalar nedeniyle yasal olarak
giri÷i engellenen aile üyeleri ve gerçek mülteci olarak deôerlendirilmeyen sÔôÔnmacÔlarÔ kapsayan geni÷ ve
üstü kapalÔ bir olgudur. Bu insanlarÔn istihdam edilememe kaygÔsÔ,
vasÔfsÔz olmalarÔ nedeniyle de onlarÔ
kötü çalÔ÷ma ko÷ullarÔnda dü÷ük ücretle çalÔ÷maya ve buna razÔ gelmeye
itmektedir.
Bu tarz çalÔ÷ma ve ya÷am ko÷ullarÔyla ülkelere yerle÷en insanlar
genelde ülke insanlarÔ tarafÔndan
dÔ÷lanarak ÔrkçÔlÔk gibi muamelelere
maruz kalmaktadÔrlar. Hükümetler
her ne kadar toplumsal huzur için
düzensiz göçü durdurmak zorunda
olsalar da kimi zaman i÷verenlerin
ucuz emek gücünü kar÷Ôlayan bu
göçmenlere örtülü olarak göz yumuyorlar. Kimi zamansa düzensiz göçü
engelleyecek idari paradan ya da kanunlarÔ düzenleyecek iradeden yoksun oluyorlar. Bu durum da yerli i÷çilerin ücretlerinin dü÷mesine ya da
zaman içinde bir artÔ÷ göstermemesine, i÷verenlerin çalÔ÷ma ÷ekillerini
geli÷tirmek için özendirici nedenler
bulamamasÔna ve ülke içinde yoôun
i÷sizlik ve geni÷leyen enformel sektöre neden oluyor.
õnsanlarÔn kötü ko÷ullar ve temel
haklarÔndan mahrum ya÷amalarÔnÔ
gerektiren düzensiz göçmenlik olgu-
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su kimi ülkelerde önemli engellerle
önlenmeye çalÔ÷Ôlsa da kimi ülkelerde rekabet ve büyüme için yararlÔ
görüldüôü gerekçesiyle görmezden
gelinebilmektedir.

maktadÔr. Yerli i÷sizler göçmenler
tarafÔndan yapÔlan i÷leri yapmaya
hazÔrdÔr. õmalat sanayinde ve in÷aat
sektöründe yerli ve göçmen i÷çiler
arasÔnda bir rekabet söz konusudur.

Türkiye’de Düzensiz Göç

Tekstil Fabrikalar×nda Yerli ve
Göçmen1 åççi

Gerek ücretlilerin i÷gücü içindeki payÔnÔn sÔnÔrlÔlÔôÔ, gerekse de çalÔ÷anlarÔn yarÔsÔna yakÔnÔnÔn yasal ve
kuramsal düzenlemelerin büyük ölçüde dÔ÷Ônda kalan küçük i÷letmelerde kendi hesabÔna veya ücretsiz aile
i÷çisi olarak çalÔ÷masÔ Türkiye’de i÷gücü piyasalarÔnÔn son derece esnek
ve toplumsal cinsiyet temelinde son
derece ayrÔ÷mÔ÷ ve e÷itsiz bir yapÔda
olduôunu göstermektedir. õ÷gücü
piyasalarÔnÔn bu esnek yapÔsÔ i÷verenlerin düzensiz göçmen i÷çileri
kolaylÔkla istihdam etmesini mümkün kÔlmaktadÔr (Toksöz, 2006)
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Göçmenlerin Türkiye’yi tercih
etmelerinin önemli nedenleri arasÔnda; yakÔn ülkelerden gelmeleri
nedeniyle ucuz seyahat, kendi ülkelerinden daha fazla para kazanacaklarÔ dü÷üncesi, akraba ve tanÔdÔk ili÷kileri yer almaktadÔr. AyrÔca transfer
ülke olarak tercih edilmesinin en
önemli nedeni de Avrupa ülkelerine
yakÔn konumda olu÷udur.
Ülkemizde yasa dÔ÷Ô konumlarÔ nedeniyle düzensiz göçmenler
kayÔt dÔ÷Ô çalÔ÷tÔrÔlmakta, transfer
ülke olarak ülkemizi tercih etmi÷
göçmenler ise kalÔ÷ sürelerine göre
enformel sektöre yönelmektedirler.
Göçmenlerin yaptÔklarÔ i÷ler genelde
turistik bölgelerde (yabancÔ dil bilgileri nedeniyle) tezgahtarlÔk, otelcilik, lokantacÔlÔk; bakÔm hizmetlerinde, konfeksiyon atölyelerinde ve de
eôlence sektöründe bulunmaktadÔr.
BunlarÔn yanÔ sÔra fuhu÷un da göçmen kadÔnlar arasÔnda bir kazanç
edinme yöntemi olduôu belirtilebilir. Türkiye’deki yüksek i÷sizlik
oranlarÔ, vasÔfsÔz i÷gücünün sayÔsal
büyüklüôü, her ko÷ulda çalÔ÷maya
hazÔr geni÷ bir i÷gücü rezervi yarat-

Edinilen kuramsal bilgiler Ô÷ÔôÔnda, ülkemizde göçmen i÷çilere
yakla÷ÔmÔn daha iyi görülmesi için,
göçmenlerin fazla olduôu tekstil i÷kolunda mülakatlar yapÔlmÔ÷ ve elde
edilen veriler bazÔ alt ba÷lÔklarda incelenmi÷tir.
Neden Göçmen åççi?
Küreselle÷me sürecinde emek
göçü günden güne artmakta ve bu
durum yerli i÷çi yerine göçmen i÷çinin tercih edilme nedenlerinin
sorgulanmasÔna yol açmaktadÔr. Bu
doôrultuda görü÷mecilere öncelikli
olarak belirtilen nedenlere dair sorular sorulmu÷tur.
Yeni bir ülkeye i÷ bulma ve daha
iyi ÷artlarda ya÷ama umuduyla gelen göçmen i÷çiler, hem amaçlarÔnÔ
gerçekle÷tirmek hem de i÷verenler
tarafÔndan kabul edilmek için yerli
i÷çiye oranla daha fazla çalÔ÷makta
ve daha az ÷ikayette bulunmaktadÔr.
õ÷verenlere göre göçmen i÷çinin tercih edilmesinin bir diôer nedeni de
göçmen i÷çilerin daha vasÔflÔ olmalarÔ, en azÔndan lise ve dengi eôitimde
mesleki yönden geli÷tirilmeleridir.
Yerli i÷çilerin ilkokul mezunu olmalarÔ ve i÷i çalÔ÷Ôrken öôrenmeleri
hem maliyetleri artÔrmakta hem de
bu i÷çilerin hÔz kazanmasÔ ve verimliliklerinin artmasÔ sürecinde
zaman kaybÔna neden olmaktadÔr.
õ÷verenler bütün bunlarÔ dü÷ünerek
i÷e daha kolay adapte olan ve i÷gücü
maliyetlerini azaltan göçmen i÷çiyi
öncelikle tercih etmektedirler. SendikalarÔn örgütlü bulunduôu i÷yerlerinde kayÔt dÔ÷Ô göçmen çalÔ÷anlarÔn
olmamasÔ nedeniyle i÷verenler kendileri adÔna bu konuda cevap vermemi÷lerdir. Ancak piyasanÔn genel

yapÔsÔnÔ da göz önünde bulundurarak bu insanlarÔn maliyeti fazlasÔyla
dü÷ürdüôü ve bu ÷ekilde de artan
verimlilikle rekabet gücünü artÔrdÔôÔ
için de bazÔ i÷verenler tarafÔndan tercih edildiôini belirtmi÷lerdir.
Sendika çalÔ÷anlarÔ ve i÷çiler de
aynÔ konuya öncelikle göçmen i÷çilerin çok çalÔ÷malarÔ tarafÔndan
yakla÷maktadÔrlar. Kabul edilme isteôinin bir sonucu olarak daha fazla
çalÔ÷tÔklarÔnÔ söyleyen yerli i÷çilere
göre tercih edilmeleri konusunda bir ba÷ka neden ise bu i÷çilerin
sendikalÔ olmayÔ÷larÔdÔr. SendikalÔ
olmayan ve örgütlü mücadelenin dÔ÷Ônda kalarak kendisine sunulan çalÔ÷ma ÷artlarÔnÔ ve ücreti kabul eden
göçmen i÷çiler, i÷verenler için bir sÔkÔntÔ olu÷turmadÔôÔ gibi kriz ve grev
dönemlerinde içinde bulunduklarÔ
zor ko÷ullarda ayakta kalmalarÔnÔ
saôlayan kesimdir.
Görülüyor ki, ülkede tutunmaktan ba÷ka amaç gütmeyen ve bu
yolda kendisine sunulanÔn ötesinde
bir ÷ey talep etmeyen göçmen i÷çiler
piyasa ko÷ullarÔnda i÷verenler tarafÔndan yerli i÷çiye oranla daha fazla
tercih edilmektedirler.
Yerli ve Göçmen åççiler Aras×nda
Uyum Nas×l Saälan×yor?
FarklÔ kültürlere ve farklÔ ya÷am
tarzlarÔna sahip yerli ve göçmen i÷çiler aynÔ i÷yerinde beraber çalÔ÷mak
durumunda kaldÔklarÔnda emek piyasasÔndaki rekabetleri yaptÔklarÔ i÷e
ya da çalÔ÷malarÔna da yansÔyor mu?
Göçmen i÷çiler ülkeye ve insanlara
uyum saôlamakta zorlanÔyorlar mÔ?
Bu sorular göçmen ve yerli i÷çilere
sorulduôunda kimi zaman birbiriyle
çeli÷en cevaplar alÔnmÔ÷tÔr. Bu noktada i÷verenlerin görü÷leri göçmen
i÷çilere daha yakÔn, sendikalarÔn görü÷leri ise yerli i÷çilerin görü÷lerini
destekler niteliktedir.
Göçmen i÷çiler uyum konusunda ülkeye ilk geldiklerinde bazÔ
problemler ya÷adÔklarÔnÔ söylemi÷ler

kimisi aynÔ problemlerin günümüzde de devam ettiôini, yerli halk tarafÔndan hala kabul edilmediklerini
belirtmi÷lerdir. Göçmen kadÔn i÷çilerden birinin sözleri doôrultusunda; zaman zaman mahalle baskÔsÔ
nedeniyle ya÷am biçimlerini, yerli
halkla uyum saôlanmasÔ yolunda,
mütevazÔla÷tÔrmalarÔ de göçmenlerin kar÷Ôla÷tÔôÔ bir diôer güçlüktür.
õ÷yerinde ise çalÔ÷kan olmalarÔnÔn
yerli i÷gücü tarafÔndan “çekilemediôini” söyleyen göçmen i÷çiler, kabul
edilmelerinin zor olmasÔnÔ biraz da
buna baôlamaktadÔrlar. õ÷verenler
de göçmen i÷çilerle aynÔ fikri payla÷arak, daha fazla çalÔ÷an bu kesim
ile yerli i÷gücü arasÔnda kimi zaman
çÔkan anla÷mazlÔklarÔn büyümeden
çözüme kavu÷turulmaya çalÔ÷ÔldÔôÔnÔ belirtmi÷lerdir.
Yerli i÷çiler uyum konusunda
göçmen i÷çilere yardÔmcÔ olmaya
çalÔ÷tÔklarÔnÔ belirtirken göçmen i÷çilerin i÷verene yakÔn olma çabalarÔ
nedeniyle aralarÔnda bazÔ sorunlar
çÔktÔôÔnÔ söylemi÷lerdir. Sendikalar
da yerli i÷çilerin bu görü÷lerini desteklemi÷, ortaya çÔkan sorunlarÔn
göçmen i÷çilerin i÷verene yakÔnlÔk
çabalarÔndan doôduôunu doôrulamÔ÷tÔr. KayÔt dÔ÷Ô göçmenlerin
uyumlarÔ konusunda ise yerli i÷çiler
i÷yeri dÔ÷Ôndan, sosyal ya÷amlarÔndan gördükleri ve ya÷adÔklarÔyla cevap vermi÷lerdir. KayÔt dÔ÷Ô çalÔ÷an
göçmenlerin kom÷uluk ili÷kilerinin
çok fazla olmadÔôÔnÔ ancak Türk insanÔnÔn misafirperverliôi nedeniyle
biraz da olsa kayna÷ma saôlanabildiôini söylemi÷lerdir.
Görü÷meler sonucu ula÷Ôlan bilgilerden de yola çÔkarak denilebilir ki,
bilmedikleri bir ülkeye gelen göçmen
i÷çiler aralarÔndaki hem÷erilik baôlarÔ
ve dÔ÷arÔya olan güvensizlikleri nedeniyle yerli halkla ileti÷im kurmakta
zorlanmakta, yerli halkÔn milliyetçilik duygularÔ da bu ileti÷imin zorluk
derecesini artÔrmaktadÔr. Yerli i÷sizliôinin fazlalÔôÔ da i÷gücü piyasasÔnda
uyumu güçle÷tirmektedir.

Kay×t D×ç× Göçmen åççilerin
Ücretlere ve åçgücü Piyasas×nda
Rekabete Etkileri
KayÔtlÔ göçmen i÷çilerin ücretlere
bir etkisinin olmamasÔnÔn yanÔ sÔra
çalÔ÷kanlÔklarÔ nedeniyle tercih edildiklerinden de yola çÔkarak piyasa
ko÷ullarÔnda rekabet konusunda i÷verenlere avantaj saôladÔklarÔ sonucuna ula÷Ôlabilir.
KayÔt dÔ÷Ô göçmen i÷çiler hakkÔndaki ücretleri dü÷ürdükleri görü÷üne ili÷kin yerli i÷çilerin fikirleri de
bu konudaki genel görü÷ü destekler
niteliktedir. Ülkeye yasadÔ÷Ô yollardan girmi÷ ya da sonradan yasadÔ÷Ô
konuma gelmi÷ olan göçmenlerin,
i÷ seçmedikleri ve ücret de belirlemediklerini söyleyen yerli i÷çiler,
göçmen i÷çilerin daha dü÷ük ücrete
daha uzun saatler çalÔ÷abildiklerinden bu durumun da yerli i÷çilerin

ücretine olumsuz etki ettiôinden
bahsetmi÷lerdir. Göçmen i÷çilerden
bazÔlarÔ ise kayÔt dÔ÷Ô çalÔ÷an i÷çilerin
ücretlerini haftalÔk almalarÔ nedeniyle aslÔnda daha fazla kazandÔklarÔnÔ, maliyetlerinin az olmasÔnÔn da
yasadÔ÷Ô göçmen i÷çilerin ücretlerine
olumlu etkileri olduôunu söylemi÷lerdir.
Ücretler konusunda bir farklÔlÔk
olmadÔôÔnÔ dü÷ünen i÷verenler ise
kayÔt dÔ÷Ô göçmen çalÔ÷tÔran i÷yerlerinin maliyetinin daha az olmasÔ
nedeniyle daha fazla üretim yaptÔklarÔnÔ ve firmanÔn rekabet gücünü
artÔrdÔôÔnÔ belirtmi÷lerdir. Yine de
i÷verenler, bu durumun kurumsalla÷mÔ÷ i÷yerlerini olumsuz etkilemediôi ve büyük firmalarÔn kalitesinden ödün vermeyerek ve çizgisinden
kaymayarak ayakta kalabildiôini savunmu÷lardÔr.
Sendika çalÔ÷anlarÔ ise dar anlamda dü÷ünüldüôünde, ücretler ve
rekabet konusunda bir sorun olmadÔôÔnÔ ancak küresel emek ve sermaye dola÷ÔmÔnda kayÔt dÔ÷Ô çalÔ÷manÔn
önemli etkileri olduôunu belirtmi÷lerdir.
Sendika çalÔ÷anlarÔ, i÷verenler ve
i÷çilerin görü÷leri birlikte deôerlendirildiôinde, kayÔt dÔ÷Ô çalÔ÷manÔn
ücretlere ve piyasadaki rekabete bir
etkisi olduôu yadsÔnamamaktadÔr.
Sendikal Mücadelede Göçmen
åççi
SayÔca çokluk ve birlikte hareketin önemli olduôu sendikal mücadelede göçmen i÷çiler kimi zaman
tehlike unsuru olarak görülebilmektedir. Bu konuda görü÷ü alÔnan i÷çi
ve sendika çalÔ÷anlarÔnÔn görü÷leri
de aynÔ noktada birle÷mekte ve göçmen i÷çilerin çoôunlukta olduôu i÷yerlerinde örgütlenmenin daha zor
olduôu doôrulanmaktadÔr.
Sendika çalÔ÷anlarÔ örgütlenme
sÔrasÔnda göçmen i÷çilerin güven
problemi ya÷adÔklarÔnÔ ve onlarÔ
sendikalÔla÷tÔrma sürecinin yerli
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i÷çiye oranla daha uzun olduôunu
söylemektedirler. Bu konuda i÷lerini kolayla÷tÔrmak için örgütlenmeye
çalÔ÷tÔklarÔ i÷yerlerinde kimi zaman
göçmen i÷çilerden ba÷ladÔklarÔnÔ ve
birini örgütledikten sonra diôerlerinin güvenini daha kolay saôladÔklarÔnÔ dile getirmi÷lerdir. KayÔt dÔ÷Ô
göçmenlerin yetki alma sürecinde
bir etkisinin olmadÔôÔ, yetki alabilmek için kayÔtlÔ çalÔ÷anlarÔn örgütlenme oranlarÔnÔn önemli olduôunu
belirtmi÷ler, kayÔt dÔ÷Ô i÷çi çalÔ÷tÔrÔldÔôÔ ÷üphelerinin olduôu i÷yerlerini
ise muhakkak gerekli mercilere bildirdiklerini söylemi÷lerdir.

Yerli i÷çiler i÷veren olduklarÔ takdirde yerli i÷sizliôin yoôun olduôu
günümüzde ülke vatanda÷Ô i÷sizken
göçmen i÷çi tercih etmeyeceôini,
yerli i÷çi çalÔ÷tÔrarak ülke ekonomisine daha fazla katkÔ saôlanabileceôini söylemi÷lerdir. Göçmen i÷çiler ise
verimliliôi fazla olan elemanÔ çalÔ÷tÔracaôÔnÔ, yerli ya da göçmen olarak
deôil de profesyonel yakla÷Ôp i÷çilerini seçeceôini belirtmi÷lerdir. Daha
çalÔ÷kan olmalarÔ nedeniyle göçmen
i÷çilerin üretime katkÔlarÔnÔn daha
çok olacaôÔ, bu nedenle göçmen i÷çiyi öncelikle tercih edebileceklerini
de eklemi÷lerdir.

Yerli i÷çiler ise örgütlü mücadele konusunda göçmen i÷çilerin hep
geri planda kaldÔklarÔnÔ ve bunu i÷verenle sürtü÷me ya÷amamak adÔna
yaptÔklarÔnÔ belirtmi÷lerdir. Göçmen
i÷çilerin i÷ hayatÔnda daha bencil
olduklarÔnÔ ve örgütlü mücadeleyi
önemsemeyerek i÷lerini kaybetmemek için i÷verene daha ÔlÔmlÔ yakla÷Ôrken, i÷ ortamÔndan dÔ÷lanmamak
için de mücadelenin içindeymi÷ gibi
görünüp aslÔnda mücadele adÔna bir
÷ey yapmadÔklarÔnÔ da dile getirmi÷lerdir. KayÔt dÔ÷Ô göçmen i÷çilerin ise
sendikalÔ olmamalarÔnÔn i÷verenler
için bir avantaj olduôunu söylemi÷lerdir. Yerli i÷çilerin görü÷lerine kar÷Ô göçmen i÷çilerle görü÷melerimiz
sonucunda ele ettiôimiz verilerse
güven problemi nedeniyle örgütlenme süreçlerinin uzadÔôÔnÔ doôrularken örgütlendikten sonra mücadelenin dÔ÷Ônda kaldÔklarÔ görü÷ünü
reddetmektedirler.

Görülmü÷tür ki, yerli i÷çiler milliyetçi duygularÔnÔn aôÔr basmasÔ
nedeniyle ve biraz da aynÔ ortamda
çalÔ÷malarÔ sonucu doôan bazÔ anla÷mazlÔklardan da sonra yerli i÷çiyi
öncelikle çalÔ÷tÔracaklarÔnÔ söylerken, göçmen i÷çiler i÷verenlerden
aldÔôÔmÔz cevaplarla aynÔ doôrultuda
profesyonel davranÔp göçmen i÷çiyi tercih edeceklerini belirtmi÷lerdir. AslÔnda burada göçmen i÷çiler
“hem÷erilik” ya da “kader birliôi”
nedeniyle göçmen i÷çi tercih edeceklerini söylememi÷ bunu herkesin
çalÔ÷maya hakkÔ olduôu görü÷ünü
savunarak dile getirmi÷lerdir.

Tüm bulgular deôerlendirildiôinde, kayÔtlÔ çalÔ÷an göçmen i÷çilerin sendikal mücadeleyi geciktirdiôi
ve yava÷lattÔôÔ görülürken engellediôi dü÷üncesi doômamaktadÔr.
åççiler åçveren Olsayd×...
õ÷çilere inisiyatif verildiôinde ve
göçmen i÷çiyi mi yoksa yerli i÷çiyi
mi tercih edecekleri sorulduôunda
i÷çilerin ikiye bölündüôü görülmektedir.

Sendikalar ve åçverenler Kay×t
D×ç× Göçmen åççi Çal×çt×r×lmas×
Konusunda Ne Yap×yor?
KayÔt dÔ÷Ô i÷çi çalÔ÷tÔrÔlmasÔnÔn
sendikal mücadeleye ve kayÔt dÔ÷Ô
i÷çi çalÔ÷tÔrmayan i÷yerlerinin rekabet güçlerine olumsuz etkileri konuya ili÷kin bazÔ önlemlerin alÔnmasÔnÔ
zorunlu kÔlmaktadÔr.
Bu konuda sendika çalÔ÷anlarÔ,
sendikalarÔn örgütlü bulunduôu i÷yerlerinde kayÔt dÔ÷Ô çalÔ÷manÔn olmadÔôÔnÔ öne sürerek yürüttükleri
belirli bir politika olmadÔôÔnÔ belirtmi÷lerdir. Ancak yine de kayÔt dÔ÷Ô
göçmen i÷çi çalÔ÷tÔrÔldÔôÔ ÷üphesi
olan i÷yerlerini gerekli yerlere bildirerek ve takibini yaparak, kayÔt dÔ÷Ô-

lÔkla ilgili toplantÔlara düzenli katÔlarak üstlerine dü÷eni yaptÔklarÔnÔ da
dile getirmi÷lerdir.
õ÷verenler ise kurumsalla÷mÔ÷
i÷yerlerinin ba÷ka bazÔ i÷yerlerinde
kayÔt dÔ÷Ô göçmen i÷çi çalÔ÷tÔrÔlmasÔndan olumsuz etkilenmediklerini,
kurumsalla÷mÔ÷ i÷yerlerinin piyasada zaten bir yeri olduôunu ve bu
yeri kalitelerinden ödün vermeyerek
koruyabileceklerini söylemi÷lerdir.
KayÔt dÔ÷Ô göçmen i÷çi çalÔ÷tÔrÔlmasÔ bilinen ve kabul edilen bir
gerçek olduôu halde i÷verenler ve
sendikalar tarafÔndan önlem alÔnmadÔôÔ elde edilen bulgular arasÔndadÔr. Devlet ise bu konuda çalÔ÷ma ve
oturma iznini katÔ ÷artlara baôlayarak önlem almaya çalÔ÷maktadÔr.
Devlet, Sendikalar ve åçverenler
Kay×t D×ç× Göçmen åççi
Çal×çt×r×lmas× Konusunda Ne
Yapmal×lar?
Yerli i÷sizliôinin giderek arttÔôÔ
günümüz piyasa ko÷ullarÔnda kayÔt
dÔ÷Ô göçmen i÷çi çalÔ÷tÔrÔlmasÔnÔn
önlenmesiyle ilgili ne yapÔlabileceôi
ara÷tÔrmamÔzÔn son adÔmÔnÔ olu÷turmaktadÔr.
Sendika çalÔ÷anlarÔ örgütlü mücadeleleri konusunda zaman zaman
zorlandÔklarÔ göçmen i÷çilerle ilgili
devletin yürüttüôü oyalama politikasÔnÔ doôru bulmakta, yasal prosedürlerin geni÷letilerek daha fazla
göçmen i÷çinin kapsama alÔnmasÔ
fikrine ise kar÷Ô çÔkmaktadÔrlar. Bu
konuda üstlerine dü÷eni yaptÔklarÔnÔ dü÷ünen sendika çalÔ÷anlarÔ, sendikalar arasÔ i÷birliôinin kayÔt dÔ÷Ô
göçmen çalÔ÷tÔrÔlmasÔyla ilgili daha
etkili bir yöntem olacaôÔnÔ, ancak
bu i÷birliôinin gerçekle÷tirilmesinin
sendikalarÔn ideolojik örgütlenmeleri nedeniyle zor olduôunu dile getirmi÷lerdir.
õ÷çiler ise konuyla ilgili devlet,
sendika ve i÷verenlerin kar÷ÔlÔklÔ ileti÷im içinde olmalarÔ gerektiôini söylemi÷lerdir. Kimi i÷çiler i÷verenlerin

kayÔt dÔ÷Ô göçmen i÷çi çalÔ÷tÔrmaya
yönelmesinin nedeni olarak sosyal
sigorta kesintilerini göstermi÷ler ve
bunun azaltÔlmasÔ gereôini savunmu÷lardÔr. Diôer bazÔ i÷çiler ise devletin yasal prosedürleri daraltmasÔ
ve ülkeye giri÷ yapan yabancÔ i÷çi
sayÔsÔnÔn azaltÔlmasÔ gerektiôini belirtmi÷lerdir.
AynÔ soruyu i÷verenlere yönelttiôimizdeyse görü÷ler; vasÔflÔ göçmen
i÷çiler için yasal prosedürlerin geni÷letilmesi gerektiôi, yerli i÷çilerde
mesleki eôitimin lise ve dengi okul
düzeylerinden itibaren önemsenmesi ve yoôunla÷tÔrÔlmasÔnÔn iyi
olacaôÔ ve devletin kayÔt dÔ÷Ô i÷çi çalÔ÷tÔrmayacak olan büyük firmalarÔn
sayÔsÔnÔn artÔrÔlmasÔ konusunda i÷verenlere destek olmasÔnÔn yararlarÔ
etrafÔnda toplanmÔ÷tÔr.
Elde edilen bulgularÔn deôerlendirilmesiyle de anla÷ÔlÔyor ki, devlet,
sendika ve i÷verenler konuyla ilgili
tekil olarak deôil birlikte önlem almalÔdÔrlar.
Sonuç
Göç ve göçmenlik son 30 yÔldÔr
artÔ÷ gösteren hatta “hareketlilik
içinde yerle÷iklik” gibi kavramlarla
desteklenen geni÷ bir olgudur. Biz
kÔsa çalÔ÷mamÔz içinde, düzensiz
göçmenler ve yerli halkÔn onlara bakÔ÷ÔnÔ görü÷meler Ô÷ÔôÔnda inceleyerek bazÔ çÔkarÔmlar yapmaya çalÔ÷tÔk.
Ara÷tÔrmamÔzda yer yer deôindiôimiz gibi göç; göç veren ya da göç
alan olarak bütün ülkeleri içine almÔ÷ durumda. Öncelikle kültürlerin
ta÷ÔnmasÔ yoluyla insanlar arasÔndaki etkile÷imi artÔran bu olgu aynÔ zamanda göç eden insanlarÔn i÷ arÔyor
olmalarÔ nedeniyle göç alan ülkelerde toplumsal huzursuzluôa yol açabilmektedir.
Ülkemizde aôÔrlÔklÔ olarak örgütlü mücadele açÔsÔndan incelediôimiz
düzensiz göçün halk tarafÔndan da
istenmediôini ve kendilerini ekonomik sÔkÔntÔya sokmasÔ nedeniy-

le genel olarak göçe ve göçmenliôe
antipatik yakla÷tÔklarÔ görülmü÷tür.
Yine de bir i÷çiyle yapÔlan görü÷me
sÔrasÔnda söylemi÷ olduôu gibi ekonomi büyüdükçe düzensiz göç engellenemez. Buradan yola çÔkarak
engelleyemeyeceôimiz bu hareketin
yerli i÷gücüne olumsuz etkilerini
azaltmanÔn ve toplumsal huzursuzluôu bu ÷ekilde bastÔrmanÔn yollarÔ
olduôu inancÔndayÔz.
ÇalÔ÷ma sÔrasÔnda zaman zaman
üzerinde durulan sendikal güç birliôi, düzensiz göçün yarattÔôÔ olumsuzluklarÔ gidermek için gerekli
ancak yetersizdir. Sadece sendikal
çabalarla törpülenemeyecek kadar
aôÔr olumsuzluklar içeren düzensiz
göç konusunda devlet, i÷veren ve
sendikalarÔn birbirleriyle ileti÷ime
geçmesi önemlidir. Konuyla ilgili
yapÔlacak çalÔ÷malarda, i÷verenlerin göçmen i÷çiyi tercih nedenleri
dikkate alÔnmalÔ ve yerli i÷gücünün
aynÔ vasÔflarla donatÔlmasÔ için fÔrsatlar tanÔnmalÔdÔr. Özellikle i÷verenlerin de belirttiôi gibi, göçmen
i÷çilerin vasÔflÔlÔk düzeyinin yerli
i÷çilerden daha yüksek olmasÔ, onlarÔn i÷ba÷Ô eôitime ve i÷e adapte
konusunda zorlanmalarÔna engel
olmaktadÔr. AynÔ durumu mesleki eôitime aôÔrlÔk vererek yerli i÷çi
için de yaratmak mümkündür. Göçmenler için düzenlenmi÷ olan yasal
prosedürlerde katÔla÷maya gitmek,
uluslararasÔ rekabet açÔsÔndan ülkeyi zora sokabilecek bir adÔmdÔr.
Bu nedenle yasalarda bir deôi÷iklik
yapmadan, yerli i÷çiler için uygulanan sosyal politikalarÔ ve eôitim politikalarÔnÔ deôi÷tirmek, geni÷letmek
ve kolayla÷tÔrmak en doôrusudur.
AyrÔca i÷verenlerin kayÔtlÔ i÷çi çalÔ÷tÔrmaya te÷vik edilmesi de konuyla
ilgili önemli noktalardan biridir. Bu
amaca yönelik sigorta kesintilerinin
azaltÔlmasÔ ve i÷verenlere te÷viklerin
artÔrÔlmasÔ yararlÔ olacaktÔr. Bir diôer
önemli noktaysa sendikalar ve i÷verenler arasÔndaki ili÷kidir. KayÔtlÔ
i÷çi çalÔ÷tÔrma yolunda önündeki

engellerin kaldÔrÔldÔôÔ i÷verenler;
sendikalara kar÷Ô daha yumu÷ak tutumlar benimsemeli, örgütlü mücadelenin çalÔ÷mayÔ da te÷vik ettiôini
dü÷ünerek kapÔlarÔnÔ sendikalara
açmalÔdÔr.
UnutulmamalÔdÔr ki; uluslararasÔ rekabette ayakta kalabilmek
için uyumlu çalÔ÷ma önemlidir. Bu
nedenle çatÔ÷madan çok yapÔlmasÔ
gereken i÷birliôi ve birbirine destek
vermektir. Sonuçta, ekonominin
büyümesini isteyen devlet, firmasÔnÔn büyümesini isteyen i÷veren ve
geçinmek ve emeôinin kar÷ÔlÔôÔnÔ
almak isteyen i÷çi için varmak istedikleri amaca gidecek süreç, beraber
yürüyecekleri yoldur. Bu yolda devlet ve i÷veren; isteklerine ula÷mak
için, i÷çiyi memnun etmek, ona hak
ettiôini vermek ve ko÷ullarÔnÔ iyile÷tirmek durumundadÔr. Aksi halde;
i÷çisi memnun olmayan i÷yeri ve
ülkede üretim ve ekonomi istendiôi
kadar artmayacaktÔr.
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AkÔl, H. (2005), “Göçmen õ÷çilerin ÇalÔ÷ma
Ko÷ullarÔ,” Mesleki SaôlÔk ve Güvenlik
Dergisi, 21: 12-16
Alcock, P., May, M., Rowlingson, K. (2011)
Sosyal Politika, Siyasal Kitabevi, Ankara
Castels, Stephen ve Miller, Mark J. (2008),
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Türkiye’ye UluslararasÔ Göç, Toplumsal
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Mutlu Çomak-ÖzbatÔr, Kitap YayÔnevi
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Toksöz, G. (2006), Uluslararas× Emek
Göçü, õstanbul Bilgi Üniversitesi YayÔnlarÔ, õstanbul
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Petrol-õ÷ SendikamÔza üye olduklarÔ için i÷ten atÔlan
Plasko plastik fabrikasÔ i÷çilerinin direni÷ine uluslararasÔ destek geldi. Fabrika önünde 20 gündür direni÷te
olan i÷çileri 27 MayÔs 2013 günü
Brezilya Kimya õ÷çileri SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ ve yöneticileri ziyaret etti. Fabrika önünde
bir açÔklama yapan Petrol-õ÷
SendikasÔ Trakya öube Ba÷kanÔ
Turgut Dü÷ova, bu mücadelede
böyle dostlarÔnÔn ve karde÷lerinin yanlarÔnda olduôu sürece
mutlaka kazanacaklarÔnÔ aktardÔ. Dü÷ova, Brezilya ve
Türkiye’de sermayenin i÷çi sÔnÔfÔna yönelik baskÔlarÔ
olduôunu ancak buna raômen i÷çi sÔnÔfÔnÔn her türlü
baskÔlara kar÷Ô mücadele ettiôini ve mutlaka kazanacaklarÔnÔ dile getirdi.
Petrol-õ÷ SendikasÔ Genel Eôitim ve Örgütlenme
Sekreteri Nimetullah Sözen de i÷çi sÔnÔfÔnÔn ya÷adÔôÔ
sorunlarÔn ve mücadelenin Türkiye’de ve dünyanÔn her
yerinde aynÔ olduôunu kaydetti.
Brezilya Kimya õ÷çileri SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Paulo Lage, Plasko i÷çilerinin verdiôi mücadelenin i÷yerinde insan haklarÔna saygÔlÔ ve onurlu bir i÷ yürütme
mücadelesi olduôunu, Kimya õ÷çileri SendikasÔ olarak
Plasko i÷çilerinin mücadelesini sahiplendiklerini vurguladÔ. Lage “Sizin yürüttüôünüz mücadele sadece bu
bölgeye ve i÷yerine ait bir mücadele deôil sizin bu mücadelenizi sahipleniyoruz ve bundan sonra bu mücadele bizim de mücadelemizdir” diye konu÷tu.

TEKGIDA-Ąą

ÇAY-KUR Grevi
TekgÔda-õ÷ SendikamÔzÔn 10 bin i÷çimizin çalÔ÷tÔôÔ
Çay-Kur’da, i÷çilerin 5 yÔllÔk geçmi÷e dönük alacaklarÔ
ve zam farklarÔ için ba÷lattÔôÔ grev, katÔlÔmÔn dü÷üklüôü
nedeniyle sona erdirildi. Çay-Kur’a baôlÔ 58 i÷letmede,
9 bin 40 i÷çiyi ilgilendiren toplu i÷ sözle÷mesinin uyu÷-
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mazlÔkla sonuçlanmasÔnÔn ardÔndan alÔnan grev kararÔ,
22 Nisan 2013 günü uygulanmaya ba÷landÔ. TekgÔdaõ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Mustafa Türkel, Çay-Kur
Genel Müdürlüôü önünde yaptÔôÔ basÔn açÔklamasÔnda,
grevi bilerek ya÷ çay kampanyasÔnÔn ba÷ladÔôÔ döneme
getirmediklerini belirterek, “Bu bir hukuki süreç, grev
kararÔ almak zorundaydÔk” dedi. “ArtÔk bu grevi bitirecek olan kamu i÷verenleridir. Çay-Kur, tarihinde ilk
defa 7 bin mevsimlik i÷çiyi 20 Nisan’da i÷ba÷Ô yapmaya çaôÔrdÔ. Bu bir grev kÔrÔcÔlÔôÔdÔr ancak grev kÔrÔcÔlÔôÔ
da olsa i÷çilerimizin bir ay daha fazla maa÷ almasÔndan
memnuniyet duyarÔz. õ÷çilerimizi i÷ba÷Ô yaptÔktan sonra greve destek olmaya çaôÔrÔyoruz” diye konu÷tu.
TekgÔda-õ÷ SendikasÔ Yönetimi, greve katÔlÔmÔn az
olmasÔ nedeniyle grevin kaôÔt üzerinde yasal olarak devam etmesi kararÔ aldÔ. Ancak daha sonra uygulamaya
konulan grev kararÔ, i÷çi katÔlÔmÔn dü÷ük olmasÔ nedeniyle sona erdirildi.
TÜRK-åæ’ten Destek
TÜRK-õö Yönetim Kurulu TekgÔda-õ÷ SendikamÔzÔn
Çay-Kur’da ba÷lattÔôÔ grevle ilgili bir açÔklama yaptÔ.
Yönetim Kurulu açÔklamasÔnda ÷unlara yer verildi:
“TÜRK-õö’e baôlÔ TekgÔda-õ÷ SendikamÔz, bugün
Çay-Kur’da greve ba÷lamÔ÷tÔr. 10 bin i÷çiyi kapsayan
grev, Çay-Kur’un 60 yÔllÔk örgütlenme tarihindeki ilk
grev olma özelliôi ta÷ÔmaktadÔr. TekgÔda-õ÷ SendikamÔz,
Kamu õ÷veren SendikasÔ KAMU-õö ile aylardÔr sürdürdüôü görü÷melerde uzla÷ma elini defalarca uzatmÔ÷, ancak i÷veren, sendikamÔzÔn haklÔ taleplerini kabul etmemekte Ôsrar etmi÷tir. Çay-Kur i÷çisi, Hak-õ÷’in Hükümet
eliyle kurumda yaptÔôÔ i÷çi çalma giri÷imleri nedeniyle
be÷ yÔl süren bir maôduriyet ya÷amÔ÷tÔr. Kamu-õ÷, õ÷çi
KonfederasyonlarÔ ve üyeleri arasÔnda bilinçli bir ÷ekilde ayÔrÔm yapmakta, Hak-õ÷ üyesi Sendikaya verdikleri
haklarÔ benzeri durumdaki Çay-Kur i÷çisine vermemektedir. Bu maôduriyet, ancak ve ancak sendikamÔzÔn
haklÔ talepleri doôrultusunda giderilebilir.
Grev, sendikalar için bir
amaç deôil, hak alma mücadelesinde bir araçtÔr. Çay-Kur’da
ba÷layan grevin “10 ÷iddetinde
bir deprem” niteliôinde olacaôÔnÔ ifade eden i÷veren, bu depremin ya÷anmamasÔ için gerekli
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adÔmlarÔ bir an önce atmalÔ ve Çay-Kur i÷çisinin haklÔ
taleplerini yerine getirmelidir.
TÜRK-õö, kendisine baôlÔ 34 sendikasÔyla TekgÔdaõ÷ SendikamÔzÔn Çay-Kur’da ba÷lattÔôÔ grevi desteklemekte, SendikamÔzÔn bu haklÔ mücadelesinde yanÔnda
olduôunu bildirmektedir.”

DERĄ-Ąą

Zegna’da DireniĆ
Sürüyor
Dünyaca ünlü marka Ermenegildo Zegna i÷çi kÔyÔmÔna devam ediyor. Ermenegildo Zegna i÷çilerin en
temel hakkÔ olan sendika taleplerine i÷ten atarak cevap verdi. Tuzla’da Ismaco’ya üretim yaptÔran Zegna,
önce 3’ü kadÔn 4 i÷çiyi ve en son
5 Deri-õ÷ üyesini daha i÷ten attÔ.
Böylece Zegna’dan atÔlan toplam
9 i÷çi yalnÔzca sendikalÔ olduklarÔ ve arkada÷larÔnÔ sendikaya
davet ettikleri için i÷ten atÔldÔ.
õ÷çiler 150 gündür kurduklarÔ
çadÔrda direnmeyi sürdürüyor
ve sendika haklarÔnÔ sonuna
kadar sahipleniyorlar. Konuyla ilgili olarak Deri-õ÷
SendikamÔzdan yapÔlan açÔklamada, ÷u görü÷lere yer
verildi:
“Ermenegildo Zegna çevreye ve doôaya kar÷Ô duyarlÔ olduôunu iddia ediyor. Ama Zegna nÔn doôanÔn
bir parçasÔ olan ‘insanÔn’ temel deôerlerini hiçe sayarak, doôaya saygÔlÔ olduôunu söylemek oldukça güç.
Zegna i÷çilerin örgütlenme hakkÔna kar÷Ô acÔmasÔzca
saldÔrÔyor. Kendi i÷çisine dü÷manca tutum alan Zegna
vurdumduymaz bir tavÔrla sendika operasyonlarÔna hÔz
verdi. õ÷çilerin anayasal, yasal ve evrensel hakkÔ olan
sendika hakkÔnÔ tanÔmadÔôÔnÔ açÔkça beyan ediyor. Zegna, i÷çilerin sendikala÷ma talebini reddediyor. Zegna,
sendika hakkÔnÔ tanÔmadÔôÔnÔ söylüyor. Zegna, sendika üyelerini istifa ettirmek için ‘ikna odalarÔ’ kuruyor.
Zegna ‘kriz masalarÔ’ kurarak sendikasÔzla÷tÔrma politikalarÔ belirliyor. Zegna, i÷çileri firmanÔn aracÔyla notere
götürüp sendikadan istifa ettiriyor, noter masraflarÔnÔ
kar÷ÔlÔyor. Zegna, arkada÷larÔnÔ sendikaya davet eden
5 sendika üyesini daha kapÔnÔn önünde koyuyor. Zeg-

na, maôazalarÔnda mü÷terilere güleryüz gösteriyorken,
sendikalÔ i÷çilere adeta zulüm uyguluyor. Zegna i÷çileri
çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔn iyile÷mesi için, kendilerine daha
iyi bir gelecek hazÔrlamak istiyor. Soruyoruz, bir aylÔk
maa÷larÔ ortalama tek bir Zegna gömleôi fiyatÔna e÷deôer olan i÷çilerin sendika talebinde bulunmalarÔndan
daha doôal, daha me÷ru bir talep olabilir mi?
õ÷çilerin bu haklÔ talebine Küresel SendikamÔz
IndustriAll’dan da destek geldi. Küresel Sendika Zegna
i÷çilerine uluslararasÔ bir kampanyayla destek sunmaya
devam ediyor. Bu kampanyayla tüm dünya Ermenegildo Zegna’nÔn Türkiye’de sendikal haklarÔ ihlal ettiôini
artÔk biliyor.
Ermenegildo Zegnaya ve Ismaco firmasÔna bir kez
daha çaôrÔda bulunuyoruz. Ermenegildo Zegna bu yanlÔ÷Ôndan bir an önce vazgeçmelidir. õ÷çilerin en doôal,
demokratik hakkÔ olan sendika hakkÔnÔ tanÔmalÔdÔr.
AtÔlan i÷çiler derhal geri alÔnmalÔdÔr. Ermenegildo Zegna bu haklarÔmÔza saygÔ duyana kadar atÔlan i÷çiler geri
alÔnana kadar bu maôaza önlerinde olmaktan vazgeçmeyeceôiz. Ermenegildo Zegna sendika hakkÔna saygÔ
gösterene kadar uluslararasÔ kampanyamÔz devam edecektir. Avrupa’nÔn her yerinde Zegna’nÔn sendika dü÷manÔ tutumunu te÷hir edeceôiz.”

BASIN-Ąą

Amcor Ambalaj’da Grev
Kararć
BasÔn-õ÷ SendikamÔzÔn örgütlü olduôu, Amcor Flexibles õstanbul Ambalaj FabrikasÔ õ÷veren Temsilcileri
ile SendikamÔz arasÔnda, toplu i÷ sözle÷mesi görü÷meleri 14 Ocak 2013 günü ba÷ladÔ. Ancak 60 günlük toplu görü÷me süresi içinde anla÷ma saôlanamadÔ. Bunun
ardÔndan yasa uyarÔnca atanan resmi arabulucunun uzla÷tÔrma gayretleri de sonuçsuz kaldÔ.
Resmi arabulucunun raporunu göndermesi ile 21 MayÔs
2013 günü 60 günlük grev süresi ba÷lamÔ÷ oldu. BasÔn-õ÷ SendikamÔz 24 MayÔs 2013 günü
Amcor õstanbul i÷yeri için grev
kararÔ alarak i÷verene bildirdi,
i÷yerinde de bu kararÔ ilan etti.
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DireniĆ ve Zafer
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YakÔn dönemin en dikkat çekici i÷çi eylemlerinden
biri öi÷ecam’a ait Anadolu Cam TopkapÔ fabrikasÔnda
ya÷andÔ. õ÷verenin fabrikayÔ kapatmak gerekçesiyle
kapÔnÔn önüne koymak istediôi Kristal-õ÷ üyelerinin
i÷lerinin devamÔ talebiyle ba÷lattÔklarÔ i÷yerini terk etmeme eylemi 13 gün sürdü. Eyleme TopkapÔ’daki fabrikasÔnÔ Eski÷ehir’e
ta÷Ôyan öi÷ecam’Ôn ortalama on
sekiz yÔl kÔdeme sahip, çoôu
kÔrklÔ ya÷larda ve yaptÔklarÔ i÷in
niteliôi nedeniyle yeniden i÷ bulma ihtimali zayÔf i÷çileri kapÔnÔn
önüne koymak istemesi yol açtÔ. öi÷ecam, ilk tesislerinden biri olan TopkapÔ’daki cam ambalaj fabrikasÔnÔ
Eski÷ehir’e ta÷Ôma kararÔ almÔ÷, burada TopkapÔ’daki
fabrikadan üç kat daha fazla üretim kapasitesine sahip
bir tesis kurmu÷tu. Makineleri ve beyaz yakalÔ i÷çilerin bir kÔsmÔnÔ Eski÷ehir’e ta÷ÔmayÔ planlayan i÷veren,
mavi yakalÔ, sendikalÔ i÷çileri götürmek istemiyordu.
õ÷veren 27 AralÔk 2012 günü fÔrÔnlarÔ söndürdü ve i÷çilere i÷ akitlerinin feshedildiôini bildirdi. Bunun üzerine i÷çiler haklarÔnÔn korunarak i÷lerinin devamÔnÔn
saôlanmasÔ talebiyle harekete geçti.
õ÷çilerin i÷yerinde bekleme eylemi ba÷ladÔôÔ andan
itibaren ailelerin katÔlÔmÔ ve etrafÔnda olu÷an destekle
birlikte geni÷ledi. Milletvekillerinden, sendikalara, esnaftan, taraftar gruplarÔna, siyasi partilerden, üniversite gençlerine kadar toplumun her kesiminden eyleme
destek yaôdÔ. Eylemin geni÷leyerek, toplumsalla÷masÔ
kamuoyunda ilgi odaôÔ haline gelmesini kolayla÷tÔrdÔ.
Dikkatlerin TopkapÔ direni÷i üzerinde toplanmasÔnÔ saôlayan bir ba÷ka eylem de Pa÷abahçe maôazalarÔna yapÔlan blokaj eylemleri oldu. õ÷çi ailelerinin gerçekle÷tirdikleri bu eylemler direni÷in taleplerinin fabrika duvarlarÔnÔ
a÷masÔnÔ, me÷ruiyet zemininin geni÷lemesini saôladÔ.
õ÷çilerin kararlÔlÔkla sürdürdükleri eylemde kendilerine duyduklarÔ güveni artÔran bir diôer geli÷me de
polisin fabrikaya müdahale çabasÔyla ya÷andÔ. 5 Ocak
2013 günü sabah 05.00 civarÔnda sayÔlarÔ bini a÷kÔn

bir polis gücü onlarca panzerle fabrikayÔ ablukaya aldÔ.
Polis, öi÷ecam’Ôn õstanbul Valiliôine ba÷vurusu üzerine fabrikayÔ bo÷altmak için gelmi÷ti. Ancak polisin
fabrikaya giri÷iyle birlikte i÷çiler i÷letmenin çatÔsÔna
ve fabrikanÔn bacasÔna çÔktÔlar. O an itibariyle çatÔdaki
i÷çilere müdahale fiziki ÷artlar nedeniyle imkânsÔz hale
geldi. Çünkü çatÔya doôru yapÔlacak her hamle telafisi
mümkün olmayan sonuçlara yol açabilirdi. Polis geri
çekilmek, fabrikayÔ bo÷altmak zorunda kaldÔ. Polis marifetiyle fabrikayÔ bo÷altamayan i÷verenin eli iyice zayÔfladÔ, böylece anla÷maya giden süre kÔsaldÔ.
27 AralÔk 2012 günü ba÷layan eylem 9 Ocak 2013
günü sendika ve i÷veren arasÔnda imzalanan protokolle
sona erdi. YapÔlan anla÷mayla emekliliôine kalan sürelere baôlÔ olarak ilan edilen te÷vikten yararlanarak
ayrÔlmak isteyen i÷çilerin dÔ÷Ônda kalan, sendika üyesi 194 i÷çi öi÷ecam grubuna ait Kristal-õ÷ SendikasÔnÔn
örgütlü olduôu diôer i÷yerlerine daôÔtÔldÔ. Bu i÷çiler,
gittikleri fabrikalarda toplu i÷ sözle÷mesi kapsamÔnda
çalÔ÷an i÷çilerin ortalama ücretleri, sosyal haklarÔ ve
çalÔ÷ma ko÷ullarÔ ile i÷lerine devam edecekler. AyrÔca
TopkapÔ fabrikasÔnda geçici i÷çi statüsünde çalÔ÷an 50
i÷çi de Anadolu Cam Sanayi Aö. Eski÷ehir fabrikasÔnda
nakledildi. Geçici i÷çilerin burada kadrolu olarak toplu
i÷ sözle÷mesi kapsamÔnda çalÔ÷malarÔ saôlandÔ.

TÜRK METAL

115 Bin ĄĆçi Ąçin Grev
Kararć
Türk Metal SendikamÔz ile MESS arasÔnda yürütülen toplu i÷ sözle÷mesi görü÷melerinin tÔkanmasÔ
üzerine Türk Metal SendikasÔ Yönetim Kurulu grev
kararÔ aldÔ. Karar, TÜRK-õö Genel sekreteri ve Türk
Metal SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Pevrul Kavlak tarafÔndan, õstanbul’da bir basÔn toplantÔsÔyla kamuoyuna
açÔklandÔ.
Türk Metal SendikasÔ ve
MESS, Grup Toplu õ÷ Sözle÷mesi müzakerelerinde anla÷maya
varamayÔnca 4 Mart 2013 tarihinde uyu÷mazlÔk zaptÔ tutuldu.
Bundan sonra da MESS’ten Türk
Metal’i tatmin edecek bir tek-
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lif gelmedi. 3 MayÔs 2013 günü MESS ile yapÔlan son
oturumda MESS; sözle÷menin geçerlilik süresinin 3 yÔl
olmasÔnÔ önerdi. Bunun üzerine Türk Metal 6 MayÔs
2013 günü grev kararÔ aldÔ. Sendikadan yapÔlan açÔklamada, grevin ba÷langÔç tarihinin önümüzdeki günlerde
açÔklanacaôÔ bildirildi.
Kavlak, düzenlediôi basÔn toplantÔsÔnda, grev kararÔnÔ ÷u sözlerle duyurdu:
“SendikamÔz Yönetim Kurulu, bugün itibariyle grev
kararÔnÔ almÔ÷tÔr. ArtÔk grev sürecindeyiz. Grev sürecine girdik, çünkü masada anla÷amadÔk. Çünkü uzattÔôÔmÔz eli i÷verenler geri çevirdi. Taleplerimizi reddetti.
Zam için kölelik ko÷ullarÔnÔ ÷art ko÷tu. O da yetmedi,
kabul edemeyeceôimiz yeni bir teklifte bulundu. Bundan sonra olacaklarÔn sorumluluôu i÷verenlere aittir.
Dü÷ünme sÔrasÔ onlardadÔr. Karar onlarÔndÔr. ÇalÔ÷ma
barÔ÷Ô artÔk onlarÔn ellerindedir. Evet, biz artÔk grev
sürecine girdik. Greve çÔkmak için yasal süre ba÷ladÔ.
Grev, emekçinin üretimden gelen gücüdür. Biz, bu
gücü hiçbir zaman gereksiz yere kullanmadÔk. Biz, hiçbir zaman çarklarÔ durdurmak istemedik. Hep ÷unu dedik: En iyi sözle÷me masada biten sözle÷medir.”

evrensel bir insan hakkÔ olan sendikala÷ma hakkÔmÔzÔ
kullandÔk. Genel Müdürlüôe ba÷vurarak üyelerimizin
mevcut toplu i÷ sözle÷mesinden yararlanmasÔnÔ istedik. Kurum, i÷çilerin kendi i÷çisi olmadÔôÔnÔ belirterek
ba÷vurumuzu reddetti. Türkiye Yol-õ÷ SendikasÔ hukuk
yolundan ayrÔlmadÔ. õlk elden 6 bin 400 üyemiz adÔna
davalar açtÔk. Binlerce üyemiz mahkemelere gelerek tanÔklÔk ettiler” diye konu÷tu.
YargÔtay’Ôn adÔna ‘ta÷eron i÷çisi’ denilen i÷çilerin ilk
giri÷lerinden itibaren KarayollarÔ Genel Müdürlüôü i÷çisi olduklarÔna kesin olarak karar verdiôini söyleyen
Aôar, “Buradan Kurum, BakanlÔk ve Hükümete sesleniyorum. YargÔtay kararÔnÔn gereôini yerine getiriniz.
Hukuk devleti ilkesi anayasal bir ilkedir. Gereôini yapÔnÔz” dedi.

TES-Ąą / T. MADEN-Ąą

ĄĆçiler KarĆć Çćktć, Ąhale
Ąptal Oldu

T. YOL-Ąą

TaĆeron ĄĆçi Protestosu
Türkiye Yol-õ÷ SendikamÔz, 28 öubat 2013 günü KarayollarÔ Genel Müdürlüôü bünyesinde çalÔ÷an ta÷eron
i÷çilerin toplu i÷ sözle÷mesinden yararlandÔrÔlmasÔ için
eylem yaptÔ. Türkiye’nin çe÷itli illerinden Ankara’ya
gelen Yol-õ÷ SendikasÔ üyesi i÷çiler, sabah saatlerinde
KarayollarÔ Genel Müdürlüôü önünde toplandÔ. Burada i÷çilere hitaben bir konu÷ma yapan, TÜRK-õö Genel
Eôitim Sekreteri ve T. Yol-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ
Ramazan Aôar, sendikalarÔnÔn sokaôa inmeye mecbur
edildiôini belirterek, “Bu nedenle eylemin asÔl mimarlarÔ, kulaklarÔnÔ i÷çilerin taleplerine tÔkamÔ÷ olanlardÔr”
dedi. Son yÔllarda ta÷eron i÷çi uygulamasÔnÔn olaôandÔ÷Ô biçimde
on binlere yakla÷tÔôÔnÔ söyleyen
Aôar, bir i÷çi sendikasÔ olarak
bu huzursuzluôa, haksÔzlÔôa ve
adaletsizliôe seyirci kalamayacaklarÔnÔ vurgulayarak, “Yasal ve

Tes-õ÷ ve Türkiye Maden-õ÷ SendikalarÔmÔza üye i÷çiler, Yataôan Termik Santrali’nin özelle÷tirilmesi için
yapÔlacak ihaleyi engellemek amacÔyla eylem ba÷lattÔ. õhalenin yapÔlacaôÔ Milas Yeniköy Termik Santrali
önünde toplanan i÷çiler, be÷ kilometrelik yolu sloganlar atarak yürüdü ve ihalenin yapÔlacaôÔ Yeniköy Termik Santrali önüne geldi. õ÷çilere burada Ören Kemerköy ve Milas Yeniköy Termik Santrali i÷çileri de destek
verdi. Santral giri÷ini barikatla kapatan i÷çilere destek
vermek için bazÔ siyasiler de eylem yerine geldi.
OlaylarÔn yatÔ÷masÔ için Muôla õl Jandarma KomutanlÔôÔ ve õl Emniyet Müdürlüôü yetkilileri devreye girerek, i÷çileri ikna etti.
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Yetkililer, genel müdür ile kendilerinin görü÷eceôini belirtti. Bir süre sonra dÔ÷arÔ çÔkan yetkililer özelle÷tirme ihalesinin iptal edildiôini bildirdi.
AçÔklama i÷çiler tarafÔndan sevinçle kar÷ÔlandÔ. Sendika ba÷kanlarÔnÔn da aynÔ yönde açÔklama yapmasÔ
üzerine i÷çiler santrali terk ettiler.

Co÷kuyla geçen basÔn açÔklamasÔna, Tezkoop-õ÷
SendikamÔz yöneticilerinin yanÔ sÔra TÜRK-õö Konya õl
Temsilcisi Necati Kökat da katÔldÔ.

TEZKOOP-Ąą

Media Markt ĄĆçileri
Örgütlendi
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suç i÷lemektedir. Konya halkÔnÔn huzurunda Electro
World i÷vereninin sendika kar÷ÔtÔ, hukuk tanÔmaz, insanlÔk dÔ÷Ô tutumunu kÔnÔyor, kabullenmiyor ve protesto ediyoruz. Electro World i÷vereni, üyelerimizi baskÔ
ve tehdit altÔnda tutan uygulamalarÔndan derhal vazgeçmelidir” dedi.

Tezkoop-õ÷ SendikamÔz, Avrupa’nÔn ve ülkemizin
en büyük elektronik maôazacÔlÔk zinciri olan Media
Markt i÷çilerini örgütledi ve toplu i÷ sözle÷mesi için gerekli çoôunluôa ula÷tÔ. Türkiye’de 30’u geçen maôazasÔ
ve 2 bine yakÔn çalÔ÷anÔ bulunan Media Markt’taki sendikal örgütlenme, uzun süren özverili bir çalÔ÷manÔn
sonucu olarak gerçekle÷tirildi.
ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ’nca yetkinin
verilmesini izleyen süreçte i÷verene toplu sözle÷me görü÷me çaôrÔsÔ yapÔlacak ve en kÔsa sürede toplu sözle÷me görü÷melerine ba÷lanacak.
Almanya merkezli çokuluslu bir ÷irket olan Media
Markt’Ôn, Almanya, Rusya ve Çin ba÷ta olmak üzere 18
ülkede 600’den fazla maôazasÔ ve 70 bine yakÔn çalÔ÷anÔ
bulunuyor.
Electro World Protestosu
Ankara’da Ankamall Electro World MaôazasÔ önünde 23 Nisan 2013 günü yapÔlan ilk basÔn açÔklamasÔnÔn
ardÔndan Tezkoop-õ÷ SendikamÔz, bu kez Konya Electro World maôazasÔ önündeydi. Electroworld i÷vereninin sendika kar÷ÔtÔ tutumunu kamuoyuyla payla÷mak
ve sendikalÔ olduklarÔ için i÷ten atÔlan i÷çilerin i÷e geri
alÔnmasÔnÔ istemek için ikinci kitlesel basÔn açÔklamasÔ
gerçekle÷tirildi.
BasÔn açÔklamasÔnda katÔlÔmcÔlara seslenen Genel Eôitim
Sekreteri Haydar Özdemiroôlu,
“Electroworld i÷vereni i÷çilerin
anayasal hakkÔ olan sendikala÷ma hakkÔna engel olmakta,

KOOP-Ąą

IKEA’ya Örgütlenme
Tepkisi
IKEA Türkiye maôazalarÔndaki çalÔ÷anlarÔn sendikal güvenceye kavu÷masÔ için Türkiye’nin dört bir
yanÔndan gelen yüzlerce i÷çi IKEA Yönetimini 8 Eylül
2012 günü õstanbul Ümraniye’de protesto etti. Koopõ÷ SendikasÔ öncülüôünde TÜRK-õö’e baôlÔ sendikalara
üye yüzlerce emekçi IKEA Ümraniye MaôazasÔ önünde toplanarak IKEA Türkiye i÷vereni Mapa Mobilya’yÔ
çalÔ÷anlarÔna uyguladÔôÔ baskÔ nedeniyle sert ÷ekilde
ele÷tirdi. DünyanÔn dört bir tarafÔndaki IKEA çalÔ÷anlarÔ sendikalÔ olmasÔna raômen IKEA Türkiye yönetimi
Ôsrarla kendi çalÔ÷anlarÔna baskÔ ve tehdit uygulayarak
i÷yerlerinde çalÔ÷anlarÔnÔn Koop-õ÷ SendikasÔ’nda örgütlenmelerine kar÷Ô çÔkÔyor.
Miting havasÔnda geçen eyleme Koop-õ÷ üyelerinin
yanÔ sÔra UNI IKEA Küresel Sendikalar Birliôi, TÜRKõö’e baôlÔ Türk Metal, Tes-õ÷, Demiryol-õ÷, Petrol-õ÷,
SaôlÔk-õ÷, Haber-õ÷, Hava-õ÷, Tek GÔda-õ÷, Bass, Tümtis,
BasÔn-õ÷, Kristal-õ÷, DõSK’e baôlÔ Sosyal-õ÷ sendikalarÔnÔn yöneticileri ile üyeleri, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri katÔldÔ.
Eylemde konu÷an TÜRK-õö 1. Bölge Temsilcisi
Faruk Büyükkucak, “IKEA’da çok aôÔr ÷artlarda çalÔ÷Ôp ancak i÷verenin baskÔlarÔ nedeniyle toplu sözle÷me
hakkÔna bir türlü kavu÷amayan IKEA emekçilerinin,
Koop-õ÷ sendikasÔ çatÔsÔ altÔnda örgütlenmelerini er ya
da geç tamamlayacaklardÔr” dedi.
Uzun süredir IKEA Türkiye çalÔ÷anlarÔnÔn örgütlenebilmesi için büyük mücadele veren Koop-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Eyüp Alemdar da yaptÔôÔ konu÷mada,
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bugün örgütlenme mücadelesinde tarihi bir gün ya÷andÔôÔnÔ belirtti. IKEA Türkiye çalÔ÷anlarÔnÔn sendikaya üye olma hakkÔnÔ
elde edinceye kadar var güçleri
ile mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Eyüp Alemdar,
IKEA Türkiye Mapa MobilyayÔ
çok sert ifadelerle ele÷tirdi.
IKEA i÷verenine seslenen Eyüp Alemdar, “OnlarÔn
istediôi düzende örgütlülük yoktur. Toplu pazarlÔk sistemi yoktur. Hak yoktur… Hukuk yoktur… OnlarÔn
istediôi düzen kölelik düzenidir. õ÷çilerin güvencesiz,
haksÔz, hukuksuz çalÔ÷tÔôÔ düzendir. Kaderlerinin i÷verenin iki dudaôÔ arasÔnda olduôu düzendir. Ancak
bizler örgütlü gücümüzle geliyoruz, Bizler dünyanÔn
dört bir tarafÔndan sendikalarÔn desteôiyle geliyoruz.
õstanbul’un, Ankara’nÔn, õzmir’in, Bursa’nÔn köle pazarÔ
olmadÔôÔnÔ, Koop-õ÷’in olduôu hiçbir yerde i÷verenin
köle düzenine boyun eômeyeceôimizi öôretmeye geldik” dedi. IKEA i÷verenini daha önce bu haksÔz uygulamalarÔna son vermesi için defalarca uyardÔklarÔnÔ
belirten Alemdar, “Dünyadaki IKEA sendikalarÔ bugün
tek ses, tek yürek oldu. Bugün burada bizim eylemimize õsveç, Amerika, Almanya, õngiltere, Fransa, Japonya,
Rusya, õspanya, õtalya, õsviçre, Danimarka, Finlandiya,
Norveç, Belçika, Avusturya, õrlanda, Çek Cumhuriyeti
ve Romanya’dan dayanÔ÷ma mesajlarÔ geldi. AyrÔca BWI
(õn÷aat ve Aôaç õ÷çileri Küresel SendikasÔ) ile Industri All (Tüm Endüstri õ÷çileri Küresel SendikasÔ) Genel
Sekreterleri mücadelemize destek ve dayanÔ÷ma mesajlarÔ gönderdiler” dedi.
Eyleme, dünyadaki sendikalÔ IKEA çalÔ÷anlarÔnÔn
çatÔsÔ altÔnda birle÷tiôi UNI IKEA Küresel Sendikalar
Birliôi adÔna UNI Küresel SendikasÔ Ticaret Bölümü
Ba÷kanÔ Alke Boessiger de katÔldÔ ve bir konu÷ma yaptÔ.
Milli Eäitim’de Mutlu Son
Koop-õ÷ SendikamÔz, uzun süredir örgütlenme mücadelesi verdiôi Milli Eôitim BakanlÔôÔnda toplu i÷ sözle÷mesi imzaladÔ. Kamu i÷veren sendikasÔ Kamu-õ÷ ile 1
Mart 2013 günü anla÷ma tutanaôÔ imzalayarak önemli
bir ba÷arÔya imza atan Koop-õ÷, böylece yeni örgütlediôi Milli Eôitim BakanlÔôÔ i÷çilerini sözle÷meye kavu÷turmu÷ oldu.

Koop-õ÷ SendikasÔ Ba÷kanlar Kurulu, konuyla ilgili
olarak yaptÔôÔ açÔklamada ÷unlarÔ söyledi:
“Milli Eôitim BakanlÔôÔ’na baôlÔ i÷yerlerindeki i÷çileri örgütleyerek son yÔllarÔn en büyük i÷çi örgütlenmelerinden birini saôlayan Koop-õ÷, Türk SendikacÔlÔk hareketi adÔna önemli bir ba÷arÔya imza atmÔ÷tÔr.
Koop-õ÷, 1 Mart 2013 günü imzalanan bu anla÷mayla,
1000’den fazla farklÔ toplu i÷ sözle÷mesini, bütün zorluklara raômen, i÷letme düzeyinde tek bir sözle÷meye
dönü÷türmü÷tür. Ba÷kanlar Kurulumuz, birçok engelleme, zorluklar, mahkemeler, baskÔlar ve yÔldÔrmalar
nedeniyle yakla÷Ôk iki yÔldÔr toplu i÷ sözle÷mesi bekleyen Milli Eôitim i÷çilerini yeniden toplu i÷ sözle÷mesine kavu÷turmanÔn, onlar için ba÷arÔlÔ bir sözle÷meye
imza atmanÔn mutluluôunu ve gururunu ya÷amaktadÔr.
YapÔlan bu anla÷mayla, yüzlerce farklÔ günlük ücrete
sahip i÷çilerin, günlük ücretlerinde taban ayarlamalarÔ
yapÔlarak i÷yerlerinde süregelen ücret e÷itsizliklerinin
giderilmesi için büyük bir adÔm atÔlmÔ÷tÔr. Milli Eôitim
BakanlÔôÔ’na devren gelen i÷çilerin, devren geldikleri
toplu i÷ sözle÷melerinde yer alan ve farklÔ adlarla ödenen aylÔk ve yÔllÔk sosyal yardÔmlarÔnda kayÔp olmadan
standart getirilmi÷tir. õ÷çilere ücret dÔ÷Ônda ödenen ve
her bir i÷yerinde farklÔ olan ikramiye ödemeleri (112
gün), çalÔ÷ma saatleri, fazla çalÔ÷ma ücretleri, yÔllÔk
izinler, tatil günü çalÔ÷malarÔ gibi çalÔ÷ma ko÷ullarÔnÔ doôrudan etkileyen hususlar düzenlenmi÷ ve tüm
farklÔlÔklar ortadan kaldÔrÔlmÔ÷tÔr. õ÷çilerin Milli Eôitim
BakanlÔôÔ bünyesinde nakil esaslarÔ düzenlenmi÷ ve i÷çilere gerekli ÷artlarÔ saôlamalarÔ halinde nakil hakkÔ
verilmi÷tir.”

TÜMTĄS

Öz TaĆćma-ĄĆ’e Kćnama
Tümtis Sendikamiz Genel Ba÷kanÔ Kenan Öztürk
24 MayÔs 2013 günü yaptÔôÔ bir açÔklama ile Gebze’de
Öz Ta÷Ôma-õ÷ tarafÔndan üyelerine yönelik saldÔrÔyÔ kÔnadÔ. Öz Ta÷Ôma-õ÷’in direni÷ kÔrÔcÔlÔôÔnÔ i÷çiye saldÔrmaya kadar vardÔrdÔôÔnÔ belirten Öztürk, açÔklamasÔnda ÷u görü÷lere yer verdi:
“Türkiye’de faaliyet gösteren DHL Lojistik ve Kargo öirketi’nde bir yÔlÔ a÷kÔn bir süredir örgütlenmemiz
devam etmektedir. Örgütlenmemizin ba÷ladÔôÔ günden
bu yana üyelerimiz üzerinde her türlü baskÔyÔ uygu-
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lamaktan geri durmayan ve bu
güne kadar toplam 36 i÷çiyi i÷ten
çÔkaran DHL i÷vereni, son olarak
da Hak õ÷’e baôlÔ Öz Ta÷Ôma-õ÷
SendikasÔnÔ i÷yerine getirerek
bu sarÔ sendikayÔ adeta bir baskÔ
aracÔ olarak kullanmÔ÷tÔr.
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DHL’de yetki alma a÷amasÔna geldiôimiz bir sÔrada
i÷yerine davet edilen Öz Ta÷Ôma-õ÷ SendikasÔ da i÷verenlerle kol kola girerek, ‘örgütlenme’ adÔ altÔnda i÷çileri bölmeye ve sendikasÔz bÔrakmaya çalÔ÷an bu tutuma
alet olmu÷tur. õ÷veren müdürleriyle birlikte õstanbul
ve Gebze’de depo depo dola÷arak i÷çileri baskÔ, tehdit
ve vaatlerle üye yapmaya zorlayan Öz Ta÷Ôma-õ÷, bu
pervasÔzca tutumuna bir yenisini eklemi÷tir. DHL’deki
direni÷imizin 180. gününde i÷verenin sipari÷i üzerine
kurdurulan Öz Ta÷Ôma-õ÷, direni÷ kÔrÔcÔlÔôÔnÔ i÷çiye saldÔrmaya kadar vardÔrmÔ÷tÔr.
Sabah saatlerinde, sözde toplantÔ yapmak üzere
DHL Gebze deposuna araçlarÔyla gelen Öz Ta÷Ôma-õ÷
yöneticileri burada i÷çilerin protestosuyla kar÷Ôla÷mÔ÷lardÔr. õ÷çiler “Yetkisiz sarÔ sendikayÔ burada istemiyoruz” diyerek demokratik tepkisini dile getirmi÷lerdir.
õ÷çileri dinlemek yerine ÷iddet kullanarak saldÔrmayÔ
tercih eden Öz Ta÷Ôma-õ÷ yöneticileri depo önünde
toplanan i÷çilerin üzerine aracÔnÔ sürerek öen õzmir
õ÷yeri Temsilcimiz Hasan Güç’ü yaralamÔ÷lardÔr. Üyemiz Hasan Güç yaralÔ olarak hastaneye kaldÔrÔlmÔ÷tÔr.
Bu sÔrada i÷yerine çaôÔrÔlan polis ise saldÔrganlarÔ gözaltÔna almak yerine üyelerimize yönelerek darp etmi÷
ve 7 i÷yeri temsilcimizi gözaltÔna almÔ÷tÔr. Bunun yanÔ
sÔra 343 günden bu yana direni÷te olan üyelerimizin
çadÔrÔnÔ da yÔkan polis çadÔrdaki e÷yalarÔ daôÔtarak tahrip etmi÷tir. DHL i÷çileri ve üyelerimize, Öz Ta÷Ôma-õ÷
tarafÔndan yapÔlan bu alçakça saldÔrÔyÔ ÷iddetle kÔnÔyoruz. Tüm bu saldÔrÔlar kar÷ÔsÔnda geri adÔm atmayacaôÔmÔzÔ, DHL’de kazanmaya kararlÔ olduôumuzu bir kez
daha ilan ediyoruz. GözaltÔna alÔnan üyelerimiz derhal
serbest bÔrakÔlmalÔdÔr.”

HAVA-Ąą

THY Grevi
Türk Hava YollarÔ’nda (THY) örgütlü Hava-õ÷ SendikamÔzÔn, 15 MayÔs 2013 günü ba÷lattÔôÔ grev, Dergi-

miz baskÔya hazÔrlandÔôÔ sÔrada birinci haftasÔnÔ doldurdu. THY yönetimi uçu÷larda bir aksama olmadÔôÔnÔ
söylerken, Hava-õ÷ SendikamÔz yönetimi üçü kargo
uçu÷u olmak üzere dört uçu÷un iptal edildiôini belirtti.
Hava-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Atilay Ayçin, uçaklarÔn kalkabilmesi için ekiplerin zorlukla olu÷turabildiôini ileri sürdü. Ayçin, “Geçen ak÷am 8 uçak son ana
kadar yerde kaldÔ. Bo÷ günü olan arkada÷larÔn üzerinde baskÔ kurulmasÔyla ekipler olu÷turuldu. O ekiplerle
uçu÷lar tamamlanmaya ba÷ladÔ. Bunlar artacak” dedi.
Grevin i÷vereni zor durumda bÔrakmak için yapÔlmadÔôÔnÔ, toplu i÷ sözle÷mesindeki tÔkanÔklÔôÔn a÷ÔlmasÔ,
YargÔtay kararÔyla i÷e iade kararÔ çÔkan arkada÷larÔnÔn
i÷lerine dönmesini talep ettiklerini belirten Ayçin, “Bugün greve katÔlan insanlar yine bu ÷irkette çalÔ÷acaklar ve dÔ÷arÔya açÔlan pencerenin temsilcisi olacaklar”
diye konu÷tu. Ayçin, çalÔ÷maya devam edenlerin zor
÷artlarda uçu÷a gittiklerini, iç hatlardaki bazÔ seferlerin
ortakla÷tÔrÔlarak yapÔldÔôÔnÔ, bunlarÔn iptal olarak yansÔtÔlmadÔôÔnÔ savundu. Hava-õ÷ SendikasÔ, toplu i÷ sözle÷mesinde, dinlenme saatlerine ili÷kin anla÷mazlÔklar,
geçen yÔl i÷ten çÔkarÔlan 305 ki÷inin i÷e iadesi konusunda uzla÷ma saôlanamamasÔ nedeniyle 3 MayÔs’ta grev
kararÔ almÔ÷, 15 MayÔs’ta grev ba÷lamÔ÷tÔ.
Bilirkiçi åççiler Lehine Rapor Verdi
Grev yasaôÔna kar÷Ô çÔktÔklarÔ için haksÔzca i÷ten çÔkarÔlan THY õ÷çilerinin BakÔrköy 10. õ÷ Mahkemesinde
devam etmekte olan davalarÔnda bilirki÷i raporu mahkemeye sunuldu. Hava-õ÷ SendikamÔz hukuk mü÷avirliôince yürütülen 10. õ÷ Mahkemesinde sürmekte olan
30 i÷çinin davasÔ ile ilgili olarak Mahkeme bilirki÷i heyeti olu÷turmasÔna karar vermi÷ti. õstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden Profesör Dr. Gülsevil Alpagut,
Makine Mühendisi ve õ÷ Ba÷müfetti÷i NamÔk Kemal
Özdemir ile Emniyetçi Polis Müfetti÷i ve Güvenlik UzmanÔ Necati Erdem’den olu÷an bilirki÷i heyeti davadaki
tüm üyelerin durumunu ki÷isel olarak inceledi. õ÷verenin sunduôu tüm cd kayÔtlarÔnÔ ve belgeleri inceledi.
Tüm bu incelemeler sonucunda, 14 Ocak 2013 günü
verilen raporda; “õ÷yerinde yapÔlan eylemin Anayasa md.54’deki
yasaklarÔn kalkmasÔ ve Anayasa
md. 90 hükmü uyarÔnca uluslararasÔ normlar uyarÔnca demokratik bir hakkÔn kullanÔmÔnÔn
söz konusu olduôu veya demok-

Sendikalar×m×zdan
ratik bir hakkÔn kullanÔmÔ niteliôinde sayÔlmasÔnÔn uygun olacaôÔ” belirtildi.

HABER-Ąą

Olaăanüstü Genel Kurul
Türkiye Haber-õ÷ SendikasÔ Olaôanüstü Genel
Kurulu 30-31 Mart 2013 tarihinde, Büyük Anadolu
Oteli’nde yapÔldÔ. Genel Kurulda Divan Ba÷kanlÔôÔna TÜRK-õö
Genel Sekreteri Pevrul Kavlak,
yardÔmcÔlÔklarÔnÔ öeker-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ õsa Gök
ve Koop-õ÷ Genel Ba÷kanÔ Eyüp
Alemdar seçildi.
Genel Kurulda, Haber-õ÷
SendikasÔ’nÔn yeni Yönetim Kurulu belirlendi Buna
göre;
Genel Ba÷kanlÔôa

: Veli Solak

Genel Sekreterliôe

: Ümit Kaymal

Genel Mali Sekreterliôe

: Kemal õlçioôlu

Genel Eôitim Sekreterliôine : Sedat Güney
Genel Te÷k. Sekreterliôine : Mücayit Özdemir
seçildi.

ölçüde TÜRK-õö’e güç verdiklerini söyledi. Genel Kurulun açÔ÷ konu÷masÔnÔ yapan, Hür-õ÷ Federasyonu Genel Ba÷kanÔ Yakup Latifoôlu ise, Hükümetin hazÔrladÔôÔ ekonomik paketi ele÷tirdi. Bu paketin KÔbrÔs halkÔnÔ
yoksulla÷tÔracaôÔnÔ söyleyen Latifoôlu, tüm sendikalarÔn bu pakete kar÷Ô mücadele edeceklerini söyledi. Pakette yer alan özelle÷tirme uygulamalarÔnÔ da ÷iddetle
ele÷tiren Latifoôlu ÷unlarÔ söyledi:
“Bizce i÷sizlik demek olan, insanÔmÔzÔn sefalet ücretine mahkum edilmesi ve KÔbrÔs Türkü’nün ülkesinden
göç etmesi anlamÔ ta÷Ôyan özelle÷tirmelerden süratle
vazgeçilmelidir. Bunun yerine bu kurumlarÔmÔzÔ siyasilerin arpalÔôÔ olmaktan çÔkartacak düzenlemelerin
yapÔlmasÔ ve özerk bir yapÔyÔ kavu÷turulmasÔ, varlÔklarÔnÔn devamÔ için tek ÷arttÔr. Stratejik deôere sahip
haberle÷me, ula÷Ôm ve enerji sektörlerindeki devlet
kurulu÷larÔ her ne pahasÔna olursa olsun devlet elinde
kalmalÔdÔr.”
Genel Kurulda yapÔlan seçimler sonucunda, Hür-õ÷
Federasyonu’nun õcra Kurulu ÷u ÷ekilde belirlendi:
Genel Ba÷kan

: Yakup Ö. Latifoôlu

Genel Sekreter

: öener Özburak

Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ : Mudahar Akar
Genel Ba÷kan YardÔmcÔsÔ : Sami Dilek
Genel Mali Sekreter

Genel Te÷kilat Sekreteri : Hüseyin Z. Akyön
Genel Eôitim Sekreteri

HÜR-Ąą

Olaăan Genel Kurul
Yapćldć
KKTC Hür-õ÷ Federasyonu 5. Olaôan Genel Kurulu
13 AralÔk 2012 günü yapÔldÔ. Genel Kurulda Divan Ba÷kanlÔôÔna Hüseyin Alasya, yardÔmcÔlÔôÔna Mustafa Doôru seçildi. Genel Kurula TÜRK-õö Genel Mali Sekreteri
Ergün Atalay da katÔlarak bir konu÷ma yaptÔ. Atalay
konu÷masÔnda, Hür-õ÷’in yÔllardÔr TÜRK-õö’e önemli
katkÔ sunduôunu, Hür-õ÷’e baôlÔ sendikalarÔn da aynÔ

: Erdoôan Özkan
: Cengiz õ÷key
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Erken Yaz Mutfakta
enisbagdadioglu@gmail.com

Açl×k s×n×r× 995, yoksulluk s×n×r× 3.242 Lira.

T

ÜRK-õö tarafÔndan, çalÔ÷anlarÔn geçim ko÷ullarÔnÔ ortaya koymak ve temel ihtiyaç
maddelerindeki fiyat deôi÷ikliôinin
aile bütçesine yansÔmalarÔnÔ belirlemek amacÔyla her ay düzenli olarak
yapÔlan “açlÔk ve yoksulluk sÔnÔrÔ”
ara÷tÔrmasÔnÔn 2013 MayÔs ayÔ sonuçlarÔna göre:
O

O
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Dört ki÷ilik bir ailenin saôlÔklÔ, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmasÔ gereken
gÔda harcamasÔ tutarÔ (açlÔk
sÔnÔrÔ) 995,28 lira,
GÔda harcamasÔ ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su,
yakÔt), ula÷Ôm, eôitim, saôlÔk
ve benzeri ihtiyaçlar için yapÔlmasÔ zorunlu diôer harcamalarÔn toplam tutarÔ (yoksulluk sÔnÔrÔ) ise 3.241,96 lira
oldu.

GÔda harcamasÔ tutarÔ, meyvesebze hariç tutulduôunda bir önceki
aya göre binde 3 oranÔnda artÔ÷ göstermesine kar÷Ôn, ya÷ sebze-meyve
hesaplamaya dahil edildiôinde bir
önceki aya göre yüzde 1,69 oranÔnda gerilemi÷tir. Bir ba÷ka ifadeyle
‘erken yaz’ sebze-meyve bolluôu ve
fiyat gerilemesi mutfaôa olumlu etkide bulunmaya devam etmektedir.

Mutfak enÁasyonu May×s ay×nda yüzde 1,69 oran×nda
geriledi. Son oniki ayl×k art×ü ise yüzde 7,56 oran×nda.

Ancak çalÔ÷anlarÔn “geçim ÷artlarÔ” enflasyondaki gerilemeye raômen düzelmemektedir. Dört ki÷ilik
ailenin ya÷am maliyeti yÔlba÷Ôna
göre 33,48 lira artÔ÷ göstermi÷tir.
Ücret gelirleri zorunlu giderleri
kar÷Ôlamaya yetmeyen ya da ücret
gelirleri ya÷am maliyetindeki artÔ÷Ôn gerisinde kalan çalÔ÷anlarÔn
“hayat pahalÔlÔôÔ” sorunlarÔ devam
etmektedir. Bir i÷çi için belirlenen
ya÷ama maliyeti bu ay 1.120,78 lira
olarak hesaplanmaktadÔr. Oysa aile
unsuru dikkate alÔnmadan tek bir
çalÔ÷an temel alÔnarak net 773,01
TL/ay olarak belirlenen asgari ücret “gerçek geçim ÷artlarÔnÔ” yerine,
i÷veren-devlet kesimi tarafÔndan belirlenen “sanal” bir durumu yansÔtmaktadÔr.
TÜRK-õö ve TÜõK gÔda endeksindeki deôi÷im izlendiôinde, son
oniki ay itibariyle fiyatlardaki deôi÷imin paralel olduôu görülmektedir.
Ancak baz etkisi nedeniyle fiyatlarda
önümüzdeki aylarda yükselme eôilimi görülmesi beklenmektedir.

Tablo 1: Dört Kiçilik Ailenin Açl×k ve Yoksulluk S×n×r× (TL/Ay)
May×s’2012 Aral×k’2012

Nisan’2013

May×s’2013

Yeti÷kin Erkek

256,23

277,93

285,10

281,32

Yeti÷kin KadÔn

214,20

227,85

234,67

230,70

15-19 Ya÷ Grubu Çocuk

272,57

286,90

295,22

290,35

4-6 Ya÷ Grubu Çocuk

182,36

192,32

197,43

192,91

Açl×k S×n×r×

925,36

985,00

1.012,41

995,28

3.014,19

3.208,48

3.297,76

3.241,96

Yoksulluk S×n×r×

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

TÜRK-õö’in verileri temel alÔndÔôÔnda MayÔs 2013 ayÔ itibariyle
“mutfak enflasyonu”ndaki deôi÷im
÷öyle olmu÷tur:
O

O

O

O

Ankara’da ya÷ayan dört ki÷ilik
bir ailenin “gÔda için” yapmasÔ
gereken asgari harcama tutarÔ
bir önceki aya göre yüzde 1,69
oranÔnda geriledi.
YÔlÔn ilk be÷ ayÔ itibariyle artÔ÷
oranÔ yüzde 1,04 oldu.
GÔda enflasyonunda oniki ay
itibariyle artÔ÷ oranÔ yüzde
7,56 oranÔnda gerçekle÷ti.
YÔllÔk ortalama artÔ÷ oranÔ ise
yüzde 5,39 olarak hesaplandÔ.

GÔda harcamasÔ çalÔ÷masÔna temel alÔnan beslenme kalÔbÔnda yer
alan ürünlerin fiyatlarÔnda MayÔs
2013 itibariyle gözlenen deôi÷im
÷öyledir:
O

O

Süt, yoôurt, peynir grubunda;
bu ay da önemli bir fiyat deôi÷ikliôi belirlenemedi.
Et, tavuk, balÔk, sakatat, bakliyat gibi ürünlerin bulunduôu
grupta; et ve tavuk ile sakatat
fiyatÔ deôi÷medi. BalÔk fiyatÔ
ise mevsimin sona ermesiyle
kültür balÔôÔ aôÔrlÔklÔ olarak
ortalamada dü÷ük de olsa arttÔ. Yumurta fiyatÔ tanede 1 kuru÷ ucuzladÔ. Bakliyat ürünlerinden (nohut, mercimek,
kuru fasulye, barbunya vb)
kuru fasulye fiyatÔ biraz gerilerken kÔrmÔzÔ mercimek fiyatÔ artÔ÷ gösterdi. Marketlerde
farklÔ marka ürünleri rekabetinin bakliyat fiyatlarÔndaki
etkisi dikkati çekti.

Tablo 2: G×da Harcamas×ndaki Deäiçim
May×s
2010
Bir önceki aya göre deôi÷im oranÔ (%)
Bir önceki yÔlÔn AralÔk ayÔna göre deôi÷im oranÔ (%)
Bir önceki yÔlÔn aynÔ ayÔna göre deôi÷im oranÔ (%)
12 aylÔk ortalamalara göre deôi÷im oranÔ (%)

O

Erken gelen yaz ve sÔcaklarÔn artmasÔ ile birlikte ya÷
sebze-meyve bolluôu mutfak
harcamasÔnÔ olumlu etkiledi.
Hesaplama yapÔlÔrken -her
zaman olduôu gibi- pazardaki
mevsim ürünleri temel alÔndÔ.
Özellikle meyvede çe÷it sayÔsÔ
artarken, sebzedeki fiyat gerilemesi dikkati çekti. Domates
fiyatÔndaki gerileme diôer sebzelerle birlikte gÔda harcamasÔ
tutarÔnÔn gerilemesinde etkili oldu. Ancak meyvede yaz
meyvelerinin
hesaplamaya
dahil edilmesiyle geçtiôimiz
aya göre meyve ortalama fiyatÔnda artÔ÷ söz konusu oldu.
Hesaplama yapÔlÔrken tek tek
ürünlerin aôÔrlÔôÔ yerine genel bir meyve-sebze tüketimi
temel alÔnarak ortalama fiyat
üzerinden yapÔlmasÔ gereken
harcama tutarÔna ula÷ÔlmaktadÔr. Mart ayÔnda ortalama
kilogram fiyatÔ 3,33 lira olarak
hesaplanan ya÷ sebze-meyve-

May×s
2011

May×s
2012

May×s
2013

-3,09

1,34

-1,52

-1,69

3,97

1,58

-1,60

1,04

11,03

6,70

4,97

7,56

7,52

8,49

7,72

5,39

nin fiyatÔ Nisan ayÔnda 2,93
lira ve bu ay 2,92 lira olmu÷tur (MayÔs ayÔnda ortalama
sebze kilogram fiyatÔ 2,72 ve
meyve fiyatÔ 3,15 lira olarak
hesaplandÔ).
O

O

Ekmek, pirinç, un, makarna,
irmik gibi ürünlerin bulunduôu grupta; pirinç ve bulgur
dÔ÷Ôndaki gÔda maddelerinin
fiyatÔ aynÔ kaldÔ. Pirinç fiyatÔ
bu ay artarken, bulgur fiyatÔ
10 kuru÷ geriledi.
Son grup içinde yer alan gÔda
maddelerinden; tereyaôÔ, margarin, zeytinyaôÔ ve ayçiçeôi
yaôÔ fiyatÔ bu ay yine deôi÷medi. Siyah zeytin fiyatÔ ortalamada az da olsa gerilerken
ye÷il zeytin fiyatÔ aynÔ kaldÔ.
öeker, bal, reçel, pekmez, tuz,
salça fiyatÔ deôi÷medi. Baharat ürünleri (kimyon, nane,
karabiber, vb) fiyatÔ da aynÔ
kalÔrken, yaôlÔ tohum ürünlerinden (ceviz, fÔndÔk, fÔstÔk,

ayçekirdeôi vb) cevizin fiyatÔndaki artÔ÷ dikkati çekti.
FÔndÔôÔn fiyatÔ da artÔ÷ gösterdi. Çay ortalama kilogram
fiyatÔ ile Ôhlamur fiyatÔ ise deôi÷medi.
TÜRK-õö’in bu ara÷tÔrmasÔ alanÔnda ilk olmu÷ ve daha sonra bu
alanda yapÔlan benzeri çalÔ÷malara
örnek olmaktadÔr. “AçlÔk ve Yoksulluk SÔnÔrÔ” çalÔ÷masÔnda hesaplamaya temel olan gÔda maddelerinin
fiyatlarÔ, Konfederasyonumuzca piyasadan, market ve semt pazarlarÔ
sürekli ve düzenli dola÷Ôlarak doôrudan tespit edilmektedir. ÇalÔ÷ma
bu niteliôiyle baôÔmsÔzdÔr. TÜõK tarafÔndan derlenen fiyat verileri kullanÔlmamakta ve fakat geli÷meleri
deôerlendirmek ve kÔyaslama yapmak için sonradan izlenmektedir.
Konfederasyonumuz her ayÔn son
haftasÔnda ve TÜõK açÔklamasÔndan
yakla÷Ôk bir hafta önce hesaplama
sonuçlarÔnÔ kamuoyuna açÔklamaktadÔr. Bu yönüyle, tüketici fiyatlarÔndaki artÔ÷ eôilimini yansÔtan “öncü
gösterge” niteliôi de ta÷ÔmaktadÔr.
Hesaplanan “yoksulluk sÔnÔrÔ” tutarÔ ücret düzeyi olmayÔp, haneye
girmesi gereken gelir toplamÔnÔ ifade etmektedir. Çoôu zaman haneye
girmesi gereken gelir ile giren gelir
arasÔndaki fark, geçim ko÷ullarÔnda
kar÷Ô kar÷Ôya kalÔnan olumsuzluôu
ve yoksulluôun boyutunu ortaya koyan gösterge olmaktadÔr.
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AÇIKLAMALAR
ÇalÔ÷anlarÔn, kendilerine ve
ailelerine saygÔn ya÷am düzeyi
saôlayacak bir gelir elde etmeleri
esastÔr. Yoksulluk, genel anlamÔyla, insanlarÔn temel ihtiyaçlarÔnÔ
kar÷Ôlayamama durumu olarak tanÔmlanmaktadÔr. Yoksulluk sÔnÔrÔ
tutarÔ, bir ailenin, insan onurunun
gerektirdiôi zorunlu ihtiyaçlarÔ
kar÷Ôlayabilmesi için yapmasÔ gereken harcama düzeyidir.
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Türkiye’de bu konuda düzenli bir çalÔ÷ma bulunmamaktadÔr.
TÜRK-õö, varolan bu eksikliôi gidermek amacÔyla, AralÔk 1987’dan
bu yana düzenli olarak her ay,
gÔda harcamasÔ tutarÔnÔ ve buradan hareketle açlÔk ve yoksulluk
sÔnÔrÔnÔ açÔklamaktadÔr.
Türkiye’de yoksulluk sÔnÔrÔ ve
yoksulluôun boyutlarÔ ile ilgili ilk
resmi çalÔ÷ma TÜõK tarafÔndan 14
Nisan 2004 günü açÔklanan “2002
Yoksulluk ÇalÔ÷masÔ”dÔr.
ÇalÔ÷anlarÔn, kendilerine ve ailelerine yetecek bir ücret almalarÔ
gereôi açÔktÔr. Ancak temel ihtiyaçlarÔn kar÷Ôlanabilmesini saôlayacak ve refahtan pay almasÔnÔ
mümkün kÔlacak ücretin hesabÔ
nasÔl yapÔlacaktÔr? õ÷çinin ya÷am
standardÔnÔ sürdürmesi ya da iyile÷tirmesi için gerekli olan tutar
ne kadar olmalÔdÔr? Ku÷kusuz bu
ve benzeri sorularÔn cevabÔnÔ vermek kolay deôildir. Gerekli olacak
tutarÔn hesabÔ, ya÷am standardÔ ve
tüketim alÔ÷kanlÔklarÔna da baôlÔ
olarak ki÷iden ki÷iye, hatta ülkeden ülkeye farklÔlÔklar göstermektedir.
õ÷çinin ailesiyle birlikte, insan
onuruna yara÷Ôr bir ya÷am düzeyi
saôlayabilecek harcama tutarÔnÔ
belirlemek için yapÔlabilecek he-

saplamalardan biri, beslenmeye
ili÷kin ihtiyaçlarÔn belirlenmesidir. Dengeli beslenebilmek için,
yeti÷kinlerin ihtiyaç duyacaôÔ kalori miktarÔ ile çocuklarÔn ya÷larÔna göre gerekli olan kalori miktarÔnÔn ne olmasÔ gerektiôi hakkÔnda
bilimsel ara÷tÔrmalar yapÔlmÔ÷tÔr.
SaôlÔôÔn korunabilmesi için bu kalorileri saôlayacak besin miktarlarÔ yanÔsÔra, gerekli protein, yaô ve
karbonhidrat miktarlarÔ konusunda da belirlemelerde bulunulmu÷tur. Bu kapsamda, farklÔ büyüklükteki aileler için toplam besin
ihtiyacÔ hesaplanabilmektedir.
TÜRK-õö’in bu çalÔ÷masÔnda,
dört ki÷ilik bir ailenin, bilimsel
olarak belirlenmi÷ beslenme kalÔbÔ
temel alÔnmaktadÔr. AnÔlan beslenme kalÔbÔ, Hacettepe Üniversitesi SaôlÔk Teknolojisi Yüksek
Okulu’ndan saôlanmÔ÷tÔr. Günlük
kalori ihtiyacÔnÔn hesabÔnda, hem
yeti÷kin ki÷iler hem de genç ve
çocuk nüfus dikkate alÔnmaktadÔr. Buna göre yeti÷kin erkek için
3500, yeti÷kin kadÔn için 2300,
15-19 ya÷ grubundaki erkek çocuk için 3200 ve 4-6 ya÷ grubundaki çocuk için 1600 kalorilik liste temel alÔnmÔ÷tÔr.
ÇalÔ÷mada kullanÔlan besin
grubunda ÷u besin maddeleri yer
almaktadÔr:
Birinci grupta; süt, yoôurt,
peynir… õkinci grupta; et, tavuk,
balÔk, sakatat ürünleri, yumurta,
kuru bakliyat (nohut, mercimek,
kuru fasulye, barbunya vb)…
Üçüncü grupta; meyve ve sebze…
Dördüncü grupta; ekmek, makarna, pirinç, bulgur, un, irmik, diôer
tahÔl unlarÔ… Be÷inci grupta; tereyaôÔ, margarin, ayçiçek yaôÔ, zeytinyaôÔ, zeytin, yaôlÔ tohum (ce-

viz, fÔndÔk, fÔstÔk vb), ÷eker, reçel,
marmelat, bal, pekmez, tuz, baharat (kimyon, karabiber, pul biber,
nane vb), çay, Ôhlamur, salça…
Ara÷tÔrmada, dört ki÷ilik bir
ailenin fizyolojik ihtiyaçlarÔ ile
tutarlÔ, yeterli ve dengeli beslenmesini saôlamak için gerekli olan
kalori sayÔsÔ ve bunu kar÷Ôlayacak
besinlerin cins ve miktarÔ temel
alÔnmaktadÔr. Ankara’da çalÔ÷anlarÔn yoôun olarak alÔ÷veri÷ yaptÔklarÔ market ve semt pazarlarÔ
ayda iki-üç kez dola÷Ôlarak fiyatlar
derlenmekte ve yapÔlmasÔ gereken
asgari düzeydeki gÔda harcamasÔ
tutarÔ hesaplanmaktadÔr.
“AçlÔk SÔnÔrÔ” dört ki÷ilik bir
ailenin, saôlÔklÔ ve dengeli beslenebilmesi için bir ayda gÔda için
yapmasÔ gereken asgari harcama
tutarÔnÔ tanÔmlamaktadÔr.
õnsan onuruna yara÷Ôr düzeyde
ya÷am sürdürebilmek için gereken
harcama tutarÔ, hiç ku÷ku yok ki,
gÔda ile sÔnÔrlÔ deôildir. GÔda harcamasÔ yanÔnda giyim, konut, ula÷Ôm ve diôer ihtiyaçlar için gerekli
tutarÔn da ayrÔca hesaplanmasÔ
gerekmektedir. “Yoksulluk sÔnÔrÔ”
zorunlu ihtiyaçlar için yapÔlmasÔ
gereken toplam harcama tutarÔnÔ
ifade etmektedir.
GÔda dÔ÷Ôndaki zorunlu harcamalarÔn tutarÔnÔ ayrÔntÔlÔ olarak
ve tek tek hesaplamak için kullanÔlabilecek, “beslenme kalÔbÔ”
benzeri bir bilimsel ve objektif
yöntem -maalesef- mevcut deôildir. Bu tutarÔn hesaplanmasÔnda,
genellikle aile bütçesi yöntemi
kullanÔlmaktadÔr. Ailelerin elde
ettiôi geliri ve temel ihtiyaçlarÔ
için yaptÔklarÔ harcamalarÔ gösteren çalÔ÷malardan yararlanÔlarak

bir hesaplama yapÔlabilmektedir.
Diôer bir ifadeyle, ailelerin toplam
harcamalarÔ içindeki “gÔda” payÔ
temel alÔnarak gÔda dÔ÷Ô harcamalara ula÷ÔlmaktadÔr.
Türkiye õstatistik Kurumu
(TÜõK) tarafÔndan, aile bütçesine yönelik anket çalÔ÷masÔ yapÔlmaktadÔr. TÜõK, ülke genelinde
yaptÔôÔ anket ile ailelerin elde
ettiôi geliri ve tüketim harcamalarÔnÔ bulmaktadÔr. TÜõK’in
2003-2004 HanehalkÔ Tüketim
HarcamalarÔ Anketi’ne göre “gÔda
harcamalarÔ”nÔn toplam tüketim
harcamalarÔ içindeki payÔ yüzde
30,70 oranÔndadÔr.* Hesaplamalarda bu oran esas alÔnmaktadÔr.
TÜRK-õö çalÔ÷masÔ sonucu
açÔklanan yoksulluk sÔnÔrÔ tutarÔ,
i÷çinin eline geçmesi gereken ücret düzeyi deôildir. Bu deôerlendirme eksik bir yakla÷ÔmÔn ifadesidir. Yoksulluk sÔnÔrÔ tutarÔ, ailenin
yapmasÔ gereken insan onurunun
gerektirdiôi harcama düzeyidir ve
bir bakÔma, haneye girmesi gereken toplam gelirin alt sÔnÔrÔnÔ ortaya koyan önemli bir göstergedir.
Ancak çoôu zaman, ücretli çalÔ÷an
ailenin tek gelir kaynaôÔ olduôun-

dan yoksulluk sÔnÔrÔ tutarÔ olmasÔ
gereken ücret düzeyi olarak görülmektedir.
TÜRK-õö’in bu çalÔ÷masÔyla hesaplanan gÔda harcama tutarÔnda,
aylar ve yÔllar itibariyle meydana
gelen deôi÷imi yansÔtan oranlarÔ
enflasyon verisi olarak deôerlendirmek de ihtiyatlÔ bir yakla÷ÔmÔ
gerektirmektedir.
Konfederasyonumuzun yirmi
altÔ yÔldan bu yana her ay düzenli olarak yaptÔôÔ gÔda harcamasÔ
tutarÔndaki deôi÷im, bir bakÔma
TÜõK’in açÔkladÔôÔ tüketici fiyatlarÔndaki deôi÷imin yönünü ortaya
koyan öncü gösterge niteliôindedir. Nitekim 1988-2012 yÔllarÔnÔ kapsayan dönemdeki TÜõK
“tüketici fiyatlarÔ endeksi”ndeki
artÔ÷ ile birlikte tüketici fiyatlarÔ
içinde önemli alt harcama grubu olan “gÔda harcamalarÔ”ndaki
yÔllÔk ortalama deôi÷im TÜRK-õö
“gÔda harcamasÔ ile kÔyaslandÔôÔnda -neredeyse- paralel bir geli÷me
hemen dikkati çekmektedir.
Ancak, yinelemek gerekir ki,
bu çalÔ÷ma, tüketici fiyatlarÔ endeksi olarak deôerlendirilmemelidir.

Dar gelirli ailelerin elde ettiôi
gelirin yeterli ve dengeli beslenme için gerekli harcamalarÔ bile
kar÷Ôlayabilecek düzeyde olmadÔôÔ
açÔktÔr. Aileler, dü÷ük düzeydeki
geliriyle beslenme ve beslenme
dÔ÷Ô harcamalarÔ kar÷Ôlayabilmek
için çe÷itli mallarÔn fiyatlarÔnÔ da
dikkate alarak tüketim mallarÔ
arasÔnda tercihte bulunmak zorunda kalmaktadÔr. Çoôu zaman
fiyatÔ yüksek olan gÔda maddeleri
yerine fiyatÔ dü÷ük olan gÔda maddelerini seçmektedir.
Bu durumda olan aileler, büyük bir olasÔlÔkla beslenme dÔ÷Ô
harcamalarÔnÔn (kira, ula÷Ôm, yakÔt, elektrik ve benzerleri) bir kÔsmÔnÔ da beslenme harcamalarÔndan kÔsarak elde edebilmektedir.
Sonuçta, gelir düzeyinin dü÷ük ve
yetersiz olmasÔ, dar gelirli ki÷i ve
ailelerin saôlÔksÔz ve dengesiz beslenme yapmasÔna yol açmaktadÔr.
TÜRK-õö tarafÔndan hesaplanan açlÔk ve yoksulluk sÔnÔrÔ tutarlarÔ ile elde edilen gelir arasÔndaki
fark, çalÔ÷anlarÔn içinde bulunduôu geçim sÔkÔntÔsÔnÔn boyutlarÔnÔ
ortaya koyan önemli bir gösterge
olmaktadÔr.

* TÜõK 2005 yÔlÔ için bu oranÔ yüzde 28,3; 2006 yÔlÔ için yüzde 28,5; 2007 yÔlÔ için yüzde 28,4, 2008 yÔlÔ için yüzde 26,6; 2009 yÔlÔ için
yüzde 26,7; 2010 yÔlÔ için yüzde 27,1; 2011 yÔlÔ için yüzde 26,2 olarak hesaplamÔ÷tÔr. 2012 yÔlÔ için bu oran yüzde 25,1’dir.
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SGK YÖNETĄM KURULU

TÜRK-õö Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, bir süredir sendikal örgütlenme çabasÔ içinde olan emniyet mensuplarÔyla bir
görü÷me yaparak, sendikala÷ma giri÷imlerini desteklediklerini
söyledi. Emniyet-Sen kurucularÔ, Türk Metal SendikasÔ’nda ziyaret ettikleri Kavlak’tan sendikala÷ma süreci için destek istedi.
Kavlak ziyarette yaptÔôÔ konu÷mada, “Demokrasi, her kesimin
özgürce örgütlenebildiôi, siyasal sürece, her düzeyde, etkin
olarak katÔlma hakkÔ ve imkanÔnÔn bulunduôu bir toplumsal
sistemdir. Böyle bir sistemde, tüm vatanda÷larÔmÔzÔn baskÔ
gruplarÔ kurabilme haklarÔ mevcuttur. Çaôda÷ demokratik bir
sistemde, en önde gelen baskÔ grubu da sendikalardÔr. SendikalarÔn varlÔôÔ ve karar alma sürecine katÔlÔmÔ, demokrasiyi de
i÷ler hale getirir. Çünkü sendikalar demokratikle÷me sürecinin
geli÷tirilmesine katkÔda bulunmaktadÔrlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba÷kanÔ Yadigar Gökalp õlhan ve
Yönetim Kurulu üyeleri, sosyal güvenlik haftasÔ nedeniyle 14
MayÔs 2013 günü TÜRK-õö Genel Merkezini ziyaret etti. Ziyarette sosyal güvenlik reformu adÔ altÔnda yapÔlan düzenlemeler
sonrasÔnda, uygulamada i÷çilerin ya÷adÔôÔ sorunlar gündeme
geldi. Genel Ba÷kan Mustafa Kumlu, i÷çilerin sosyal güvenlik
sorunlarÔnÔn yapÔlan düzenlemelere raômen devam ettiôini, bu
sorunlarÔn biran önce çözülmesi gerektiôini söyledi. Kurum
Ba÷kanÔ Yadigar Gökalp õlhan ise, sorunlarÔn çözümü konusunda gereken çalÔ÷malarÔn yapÔldÔôÔnÔ, bu amaçla sosyal taraflarla diyalog halinde olduklarÔnÔ söyledi.
Ziyarette Genel Mali Sekreter Ergün Atalay, SGK Yönetim
Kurulu õ÷çi Üyesi Salih KÔlÔç ve TÜRK-õö Sosyal Güvenlik DanÔ÷manÔ Celal Tozan da yer aldÔ.

Görevlerinin büyük zorluklar ve risklerle yapmaya çalÔ÷an
emniyet mensuplarÔ da bunlarÔn ba÷Ônda gelmektedir. Emniyet
mensuplarÔ da ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini
korumak ve geli÷tirmek için sendika kurabilmelidirler.
TÜRK-õö, emeôiyle geçinen herkesin olduôu gibi, emniyet
emekçilerinin de sendikalÔ olmasÔnÔ savunmaktadÔr. Bu konuda
fiilen sürdürülen sendikala÷ma sürecini desteklemektedir. Emniyet emekçilerinin örgütlenme hakkÔnÔn en önemli yansÔmasÔ
olan sendikala÷ma, özgür toplu pazarlÔk ve grev haklarÔnÔn tanÔnmasÔ için her türlü katkÔyÔ yapmaya hazÔrdÔr” dedi.

TÜRK-Ąą DERGĄSĄ 50 YAąINDA
õlk sayÔsÔ 15 Mart 1963 günü yayÔmlanan TÜRK-õö Dergisi, elinizdeki bu sayÔyla birlikte 50 yÔllÔk bir külliyata ula÷tÔ.
YayÔmlanmaya ba÷ladÔôÔ günden bu yana, 42 ciltte 399 sayÔya
ula÷an TÜRK-õö Dergisi, haber, yorum ve görsel malzemesiyle,
sendikal alanda ara÷tÔrma yapan tüm ara÷tÔrmacÔlar için önemli
bir ba÷vuru kaynaôÔ haline geldi.
YayÔmlanmaya ba÷ladÔôÔ 1963 yÔlÔndan bu yana yayÔnÔnÔ
kesintisiz sürdüren TÜRK-õö Dergisi’nin, 32 sayfadan olu÷an
ilk sayÔsÔ, Ankara RüzgarlÔ Sokak’taki San MatbaasÔnda basÔldÔ.
õlk sayÔnÔn, TÜRK-õö adÔna õmtiyaz Sahibi, Genel Ba÷kan Seyfi
Demirsoy, Genel YayÔn Yönetmeni, dönemin tanÔnmÔ÷ gazetecilerinden õlhami Soysal, YazÔ õ÷leri Müdürü Arif Gelen, Teknik
Sekreteri ise Oktay Poyraz’dÔ.
Derginin ilk sayÔsÔna ba÷yazÔ yazan dönemin TÜRK-õö Genel Ba÷kanÔ Seyfi Demirsoy, “TÜRK-õö Sesini Daima DuyuracaktÔr” ba÷lÔklÔ yazÔsÔnda, “Dergimiz, i÷çi hareketlerinin kuvvet
kazandÔôÔ ve yeni kanunlarla süratli geli÷me istidadÔ gösterdiôi
bu devrede, Türk SendikacÔlÔôÔnÔn maruz kaldÔôÔ insafsÔz hücumlara -polemiklere girmeden- kar÷Ô koyacaktÔr” görü÷lerini
dile getirdi.

NURETTĄN KUDU’YU KAYBETTĄK
Türkiye Maden õ÷çileri SendikasÔ Orta Anadolu ve
ÇayÔrhan öube Ba÷kanÔ Nurettin Kudu geçirdiôi trafik kazasÔnda hayatÔnÔ kaybetti. 29 öubat 2013 günü
NallÔhan’da geçirdiôi trafik kazasÔ sonrasÔnda aôÔr yaralanan Kudu, kaldÔrÔldÔôÔ BeypazarÔ Devlet Hastanesinde
tüm müdahalelere raômen kurtarÔlamadÔ. Kudu’nun
cenazesi, ÇayÔrhan’da düzenlenen törenin ardÔndan,
memleketi Trabzon, Be÷ikdüzü’ne gönderildi. 2010 yÔlÔndan itibaren Türkiye Maden-õ÷ SendikasÔ ÇayÔrhan
öube Ba÷kanlÔôÔ görevini sürdüren Kudu, 1948 doôumlu, evli ve 5 çocuk babasÔydÔ. Kudu’ya Allah’tan rahmet,
ailesine ve Türkiye Maden-õ÷ SendikasÔ topluluôuna
ba÷saôlÔôÔ dileriz.

ĄąÇĄNĄN KĄTAPLIĂI
Dr. Naci ÖNSAL

OSMANLI DEVLETĄ VE TÜRKĄYE
CUMHURĄYETĄ’NDE EMEK TARĄHĄ
Aldous HUXLEY
Derleyenler: Touraj Atabaki - Gavin D. Brockett
ústanbul Bilgi Üniversitesi Yay×nlar×

O

smanlÔ Devleti ve Türkiye
Cumhuriyeti’nde Emek Tarihi Cambridge Üniversitesi
yayÔnÔ olarak basÔlmÔ÷, bu yÔlÔn öubat ayÔnda da õstanbul Bilgi Üniversitesi yayÔnÔ olarak Türkçeye çevrilerek basÔlmÔ÷tÔr.
õki editör tarafÔndan hazÔrlanan
kitapta; I÷Ôl Ecehan, Yiôit AkÔn, Gürhan Balsoy, Nur÷en Gürboga, Mustafa Erdem KabadayÔ, Yavuz Köse ve
Can Nacar’a ait bölümler var. Sonuç
bölümü ise Donald Quatert’e ait.

Donald Quatert OsmanlÔnÔn ekonomik ve toplumsal tarihi üzerine
çalÔ÷malarÔyla bilinen bir hoca. I÷Ôl
Ecehan ve Nur÷en Gürboga dÔ÷Ôndaki yazarlarÔn ortak özelliôi akademik
kariyerlerini yurtdÔ÷Ônda yürütmü÷
olmalarÔ
1. Amerika’da “OsmanlÔ SokaôÔ”: Peabody, Massachusetts’te Türk
Deri õ÷çileri (I÷Ôl Ecehan)
Bu vaka çalÔ÷masÔna konu olan
i÷çilerin yüzde doksanÔndan fazlasÔ Harput vilayetinden göç etmi÷,
Türkçe ve Kürtçe konu÷an Alevi ve Sünniler, 1860 da ba÷layan
göç 1908’den sonra kitlesel nitelik kazanmÔ÷ ve bu i÷çilerin büyük
çoôunluôu 1920-1930 yÔllarÔnda
Türkiye’ye geri dönmü÷lerdir.
Göç, Harputtaki misyoner AmerikalÔlarÔn yönlendirmesi ile ba÷lamÔ÷tÔr. Ecehan, bu göçmenleri
alÔ÷ÔldÔôÔ ÷ekliyle OsmanlÔ yada
Müslüman-Türk olarak tanÔmlamanÔn doôru olmayacaôÔnÔ, onlarÔn
ortak özelliôinin Harputlu olmaktan
geldiôini, Harputlu Ermeni, Türk,
Kürt göçmenlerin aynÔ araçlarla seyahat ettiklerini ve Amerika’da da

aynÔ binalarda oturduklarÔnÔ vurguluyor.
Peabody deri sanayinin merkezi
haline gelmi÷ti. Dericiliôin en önemli a÷amasÔnÔ olu÷turan tabaklama pis
ve zor bir i÷ti. Bu nedenle de yerli
i÷çiler bu i÷lerden uzak duruyorlardÔ. Kuvvetli göçmenlere ihtiyaç vardÔ. 1910 yÔlÔna ait bir istatistiôe göre
yabancÔ doôumlu nüfusun birinci sÔrasÔnda õrlandalÔlar (1469 ki÷i), dördüncü sÔrasÔnda Türkler (644 ki÷i),
be÷inci sÔrasÔnda YunanlÔlar (515
ki÷i) bulunuyordu. Toplam nüfus
ise 15.721 ki÷iydi.
Colombia Üniversitesinde öôrenci olduôu yÔllarda (1911) Peabody’yi
ziyaret eden Ahmet Emin Yalman
Türk i÷çilerin haftada 5-6 dolara en
aôÔr ve pis i÷lerde çalÔ÷tÔrÔldÔklarÔna
tanÔklÔk ediyordu. öehirde Türkçe
ikinci dil haline gelmi÷ti. Türkçe-õngilizce yazÔlmÔ÷ levhalarÔ her yerde
görmek mümkündü.
Türkler sendikalarÔn öncülük
etmediôi küçük grevlerin de içinde
yer almÔ÷lardÔ. õ÷çilerin çoôunluôu
1.No’lu sendika ÷ubesinin üyesiydiler. Çe÷itli gazete haberleri Türklerin sÔnÔfsal ve etnik olarak bilinçlendiklerini ve uyguladÔklarÔ grevlerden
ücretlerini artÔrarak çÔktÔklarÔnÔ anlatmaktadÔr.

dÔ ve göçmenler geri dönmeye ba÷ladÔlar.
2. OsmanlÔ Emek Tarihinin Toplumsal Cinsiyet AçÔsÔndan OkunmasÔ: Erken 20. YüzyÔlda Cibali Tütün
FabrikasÔ (Gülhan Balsoy)
Balsoy, emek tarihinin özellikle
OsmanlÔ emek tarihinin toplumsal
cinsiyet bakÔmÔndan ihmal edildiôini dü÷ünüyor. Devlet belgelerinde
i÷çilerin hemen hiç yer almadÔôÔ iddiasÔnÔn pek de geçerli olmadÔôÔnÔ,
tersine i÷çileri tarihin öznesi olarak
görmeyen yakla÷ÔmÔn mevcut kaynaklardaki i÷çilerin sesini duymamÔzÔn önüne geçtiôini dü÷ünüyor.

Sosyal baôlarÔ ve akrabalÔk baôlarÔ ile grup dayanÔ÷masÔnÔ muhafaza
eden Türk deri i÷çileri, tabakhane
sektöründe diôer milletlerden daha
iyi bir yeri güvence altÔna aldÔlar.

OsmanlÔ emek tarihçilerinin
kasten veya istemeden, varsayÔmlarÔnÔ “kamusal-özel”, “fabrika-ev”,
“üretim-yeniden üretim” gibi ikili
kar÷ÔtlÔklara dayanan ve dolayÔsÔyla
toplumsal cinsiyet kavramÔnÔ dÔ÷layan bir çerçevede temellendirmeye
devam ettiklerini söylüyor. Emek
tarihçileri emek gücü içindeki kadÔnlarÔ göz ardÔ ederken, kadÔn ve
toplumsal cinsiyet tarihçilerinin de
kadÔn emekçileri büyük ölçüde görmezden geldiôini öne sürüyor.

Para kazanÔp geri dönme isteklerinin bilinmesi OsmanlÔnÔn Almanya yanÔnda Birinci Dünya Sava÷Ôna
katÔlmasÔ Türk i÷çilere tepkiyi artÔr-

Sonra OsmanlÔda tütün sanayini anlatÔyor. õstanbul ve õzmir’de
1913 yÔlÔnda 923’ü kadÔn olmak
üzere 2.109 i÷çinin tütün sanayin-
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de çalÔ÷tÔôÔnÔ hatÔrlatarak Cibali Reji
FabrikasÔna geçiyor. Cibali fabrikasÔ 1884 yÔlÔnda Düyun-Ô Umumiyenin tütün ekimi, alÔmÔ, satÔmÔ ve
ihracatÔ konularÔnÔ tekeline aldÔôÔ
yÔlda kuruluyor. Deniz nakliyatÔnÔn
ucuzluôu fabrikanÔn deniz kÔyÔsÔnda
kurulmasÔna neden oluyor. Fabrika
da çalÔ÷an erkek i÷çilerin genellikle
vasÔflÔ i÷çi olduklarÔ varsayÔlÔrken,
kadÔn i÷çilerin vasÔfsÔz i÷leri gördüôü farz ediliyor. KadÔn i÷çiler tütün
paketliyor, sigara kaôÔtlarÔna tütün
dolduruyorlar. Balsoy, yorumlarÔnÔ
fabrikada çekilmi÷ fotoôraflara dayandÔrÔyor. Fabrika tarihinin toplumsal cinsiyet ve sÔnÔf çatÔ÷malarÔ
ile dolu olduôunu söylüyor.
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Fabrikada kadÔn ve erkek i÷çiler kendilerine ayrÔlmÔ÷ bölümlerde
çalÔ÷Ôyorlar. Sadece yöneticiler bölümler arasÔnda hareket edebiliyor.
1904 yÔlÔnda bir grev ya÷anÔyor, grev
sonunda Yahudi i÷çiler i÷ten atÔlÔyor.
Fabrikada i÷çilerin faaliyetlerini izlemek ve casusluk yapmak üzere polis, jandarma ve askerlerden olu÷an
bir güvenlik birimi olu÷turuluyor.
3. Geç 19.YüzyÔlda õstanbul’da
Bir Fes FabrikasÔnda ÇalÔ÷mak
(Mustafa Erdem KabadayÔ)
KadÔrga semtinde bir imalathane
olarak kurulan feshane, 1833 yÔlÔnda
Haliç üzerindeki Eyüp’e ta÷ÔnmÔ÷tÔr.
Feshane, OsmanlÔ imparatorluôundan sonra da varlÔôÔnÔ sürdürmesi ve
piyasa ko÷ullarÔnda rekabet etmesi
özellikleri ile devlete ait diôer sanayi
te÷ebbüslerinden ayrÔlÔr.
Feshane üzerine yapÔlan bu ara÷tÔrmanÔn kaynaôÔ 1870 yÔllarÔna ait
iki maa÷ defteridir. ÇalÔ÷mada üretim tekniklerinden ziyade Feshane
çalÔ÷anlarÔnÔn etnik-dini özelliklerinin kazançlarÔnÔ belirlemedeki muhtemel rolü üzerinde durulmu÷tur.
Maa÷ defterinde 506 çalÔ÷an bulunmaktadÔr. 388 müslüman, 89
Ermeni, 7 Ortodoks Hristiyan, 2
Yahudi. Etnik-dini özellikler bu çalÔ÷anlarÔn kazançlarÔnÔ belirleyen

tek etken deôildir. ÇalÔ÷anlarÔn çoôu
õstanbulludur. Geri kalanlar Balkanlardan Doôu Anadolu sÔnÔr kasabalarÔna kadar OsmanlÔnÔn her yerinden
gelen Müslüman ve Ermenilerdir
Toplumsal cinsiyet ve din kesinlikle OsmanlÔ tebasÔnÔn Feshane’de istihdam edilme ihtimalini belirleyen
önemli kriterlerdi. Hristiyan kadÔnlar fes örücüsü olarak tercih ediliyordu.
4. Modernitenin Dikey Çar÷ÔlarÔ:
õstanbul’da BatÔlÔ Maôazalar ve ÇalÔ÷anlarÔ (1889-1921) (Yavuz Köse)
19. yüzyÔlÔn ikinci yarÔsÔndan
itibaren BatÔlÔ Maôazalar õstiklal
Caddesi ile KapalÔçar÷Ô arasÔndaki
bölgede yerle÷mi÷lerdi. Köse, bu
maôazalarda çalÔ÷anlar ile ilgili en
ilginç kaynak olarak Annuaire Oriental (AO) adlÔ yÔllÔôÔ belirliyor.
YÔllÔôa göre, 1889-1921 yÔllarÔ
arasÔnda yÔllÔkta yer alan maôazalarda çalÔ÷an sayÔsÔ 1.400 olarak tespit
ediliyor. ÇalÔ÷anlarÔn yüzde 12.5’i
Ermeni, yüzde 37.6’sÔ Rum, yüzde
23.2’si Yahudi ve sadece yüzde 0.5’i
MüslümandÔ. Maôazalarda çalÔ÷anlarÔn çoôunluôu erkeklerdi. KadÔnlar,
kasiyer ve muhasebeci görevlerine
alÔnÔyor ve erkeklerden dü÷ük ücretlerle çalÔ÷tÔrÔlÔyorlardÔ.
Bu maôazalarda çalÔ÷anlarÔn ücretleri OsmanlÔ çalÔ÷anlarÔna göre
(hatta Avrupa’daki emsallerine göre)
yüksekti. Ancak memur ücretleri ile
kar÷Ôla÷tÔrÔldÔôÔnda bu ücretler dü÷ük kalÔyordu.
Ücretlerin artÔrÔmÔ ile ba÷layan
bir grev ya÷andÔôÔ anla÷ÔlÔyor. AyrÔca
i÷çiler hÔrsÔzlÔk ve disiplinsizlik nedenleri dÔ÷Ônda i÷ten atÔlmayÔ kabul
etmiyorlar ve çalÔ÷ma süresinin kÔsaltÔlmasÔnÔ istiyorlardÔ.
õ÷çilerin istihdamda kalmalarÔ
farklÔ süreleri kapsÔyordu. VasÔflÔ
personelin çoôunluôu Pera’da ya÷amÔ÷ olmasÔna kar÷Ôn diôerleri etnik
gruplarÔnÔn ku÷aklar boyunca ya÷adÔôÔ semtlerde ya÷amÔ÷lardÔr.

5. Madencilikte õ÷ Mükellefiyeti
(Nur÷en Gürboôa)
Ereôli’den Amasra’ya kadar uzanan bölüm OsmanlÔnÔn kömür ihtiyacÔnÔ 1840’lardan ba÷layarak kar÷ÔlamÔ÷tÔr. Kömür madenciliôinin
emek-yoôun niteliôi, OsmanlÔnÔn
civardaki on dört kazanÔn erkek nüfusuna madenlerde zorunlu çalÔ÷ma
yükümlülüôü getirmesine neden olmu÷tur. Bu kasabalarÔn erkekleri her
seferinde on iki gün yer altÔnda çalÔ÷maktadÔr. Bunun kar÷ÔlÔôÔnda da
ücret almakta ve askerlikten muaf
tutulmaktadÔrlar.
Cumhuriyet döneminde de õkinci Dünya Sava÷Ô gerekçe gösterilerek
zorunlu çalÔ÷ma uygulanmÔ÷tÔr. AyrÔca madenlerde muvazzaf askerler
de çalÔ÷tÔrÔlmÔ÷tÔr. Bu zorunlu gurubun dÔ÷Ônda özgür i÷çiler de çalÔ÷maktadÔr.
Gürboga, bu çalÔ÷masÔnÔ Cumhuriyet Halk Partisi temsilcilerinin
hazÔrladÔôÔ raporlar ile i÷çilerin ve
yerel otoritelerin ÷ikayet ve ihbarlarÔna dayandÔrmÔ÷tÔr.
1940 yÔlÔnda çÔkarÔlan bir kararname ile Zonguldak vilayetinde
ya÷ayan 16-53 ya÷ arasÔ erkek nüfus madenlerde çalÔ÷maya zorunlu
kÔlÔnmÔ÷tÔr. Zorunlu ve özgür i÷çilerin toplam sayÔsÔ altmÔ÷ bine ula÷maktadÔr. Köy muhtarÔ, jandarma ve
takip memurlarÔ dönü÷ümlü çalÔ÷ma
düzenini sürdürmü÷lerdir. Bu zor
ve zorunlu çalÔ÷maya kar÷Ô i÷çilerin ilk tepkisi ocaklardan kaçmak
olmu÷tur. Bu kaçÔ÷lar uygulamalarÔ, sertle÷tirmi÷ ancak ki÷ilerin kaçÔ÷larÔ engellenememi÷tir. õ÷çilerin
çalÔ÷ma ko÷ullarÔ kadar dinlenme
ko÷ullarÔ da olumsuzdur. Lojman ve
i÷çi yurtlarÔ yetersizdir. 1942 yÔlÔna
kadar paralÔ olarak verilen yemek
de kalitesizdir. Solunum hastalÔklarÔ
ve i÷ kazalarÔ oranlarÔ çok yüksektir.
Bütün bunlara kar÷Ôn en çok ÷ikayet
ücretlerin dü÷ük olmasÔdÔr. Ailelerin
geçimi tarÔma ve kadÔnlara kalmÔ÷
durumdadÔr. Aileler açlÔk çekmek-

tedir. Bütün bunlarÔn sonunda i÷çiçiftçiler isyan noktasÔna gelmi÷ ve
bu dü÷üncelerini ifade eder olmu÷lardÔr.
Devlet ile zorunlu i÷çiler arasÔndaki ili÷kilerin çeki÷meli doôasÔ, sÔnÔf mücadelesi ile sÔnÔf dÔ÷Ô kimlikler
arasÔndaki dinamik ili÷kiyi ortaya çÔkarmÔ÷tÔr. SÔnÔfÔn olu÷umu gibi olu÷mamasÔ da sÔnÔf mücadelelerinin bir
ürünüdür. Zonguldak kömür havzasÔnÔn tarihinde devletin emek üzerindeki tahakkum biçimleri ve i÷çi
mücadeleleri arasÔndaki karma÷Ôk
ili÷kiler, sÔnÔf olu÷umunun tarihselliôini ve ariziliôini göstermektedir.
6. Bir Hayvan Kadar Bile Deôerimiz Yoktu. õkinci Dünya Sava÷Ô Döneminde Türkiye’de Devlet õ÷letmelerinde ÇalÔ÷an õ÷çiler (Can Nacar)
Türkiye’de i÷çi sÔnÔfÔ tarihi kÔrsal tarihle iç içedir. Cumhuriyetin
sanayile÷me görevi Sümerbank ve
Etibank’a verilmi÷tir. õ÷çiler bu kurumlarÔn fabrikalarÔnda genellikle
geçici i÷çi olarak çalÔ÷maktadÔrlar.
ÇalÔ÷Ôlan bir sürenin sonunda i÷çiler
köylerine dönmektedir.
õnsanlar Halk Evleri gibi birçok
kanaldan i÷ fÔrsatlarÔndan haberdar
oluyorlar, i÷ ba÷vurularÔnda ise polisten veya muhtardan referans getirmeleri gerekiyordu.
õkinci Dünya Sava÷Ô sÔrasÔnda
günlük çalÔ÷malar üç saat uzatÔldÔ
ve hafta sonu tatilleri kaldÔrÔldÔ. Bu
zorlu ko÷ullarÔn yanÔ sÔra itaatsizlik,

dü÷ük performans, devamsÔzlÔk gibi
nedenlerle i÷çilere uyarÔ ve para cezalarÔ uygulanÔyordu.
Ücretler her ÷ehir ve sektörde
farklÔlÔklar gösteriyordu. Sava÷ yÔllarÔnda genel olarak reel ücretler gerilemi÷ti. õ÷çilerin ev bulmalarÔ kolay
deôildi. Kiralar yüksekti. Çoôunluk
sabah-ak÷am köylerine yürüyerek
gidip geliyordu. õ÷çilerin saôlÔklarÔ
iyi deôildi. SÔtma, tifüs ve tüberküloz yaygÔndÔ. Fabrikalar bu hastalÔklarla mücadele etmek için hastaneler, dispanserler, revirler ve klinikler
olu÷turuyorlardÔ.
õ÷çilerin sendika ve grev haklarÔ
yoktu. Yüksek ücret ve iyi çalÔ÷ma
ko÷ullarÔna hareketlilik yüksekti.
KayÔtlar birçok i÷letmede i÷çinin
devir hÔzÔnÔ yüzde yüzden yüksek
olduôunu gösteriyor. BazÔ tarihçiler,
fabrika ve madenlerdeki yüksek i÷çi
devir oranlarÔnÔ, modern i÷çi kimliôinin olmayÔ÷Ôna baôlarken; bazÔlarÔ
da gelirlerini artÔrmalarÔnÔn, baskÔcÔ emek düzenlemelerine meydan
okumanÔn ve farklÔ ÷ehir ve sanayi
i÷letmelerinde deneyim kazanmanÔn
etkili olduôunu dü÷ünüyor.
7. Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde õ÷çi SÔnÔfÔ Siyasetinin Dinamikleri: Dil, Kimlik ve Deneyim
Türkiye 1940’larÔn ortalarÔndan
1960’lara kadar derin sosyal, ekonomik ve siyasi dönü÷ümler geçirdi.
KÔrdan kente göç 1950’lerden itibaren hÔzlandÔ, sÔnai i÷gücü nüfusu
önemli ölçüde geni÷ledi. 1946 yÔlÔn-
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weig’a göre, Amerika Birle÷ik
Devletlerinde (ABD) genel
kabul görmü÷ yada topluma

öôretilmi÷ görü÷ ,ABD’nin orta sÔnÔf

toplumu olduôudur. YukarÔda çok

az sayÔda çok zenginler, a÷aôÔda da
zaman zaman sÔnÔf altÔ olarak tanÔmlanan yoksullarÔn varlÔôÔ kabul
edilmekte birlikte sÔnÔf kavramÔ
reddedilmektedir. Zweig’e göre bu

da ÇalÔ÷ma BakanlÔôÔ, õ÷ ve õ÷çi Bulma Kurumu Kuruldu. 1947 yÔlÔnda
5018 sayÔlÔ Sendikalar Kanunu i÷çilerin yasal olarak örgütlenmesinin
önünü açtÔ. E÷itlik, adalet ve insan
haklarÔ dilini kullanarak i÷çiler hem
i÷yerinde hem de genel olarak toplumda statülerinin iyile÷tirilmesi yönünde talepte bulundular.
AkÔn, çalÔ÷masÔnÔ yukarÔda anÔlan yÔllarÔn i÷çi gazetelerini esas
alarak gerçekle÷tirdiôini söylüyor.
õkinci Dünya Sava÷Ô sonrasÔ dönemde Türkiye’deki siyasi, ideolojik
ve kültürel geli÷melerin, i÷çiler ve
onlarÔn kimlikleri üzerine yeni bir
söylemin ortaya çÔkmasÔna uygun
bir ortam yarattÔôÔnÔ dü÷ünüyor. õ÷çi
gazetelerinin ortak özelliklerinin
katÔ anti-komunizm ve komunistlere kar÷Ô nefret olduôunu söylüyor.
õ÷çi gazetelerinde i÷çi, zor bela
hayatÔnÔ kazanan biri olarak tarif
edilirken, i÷verenin en çarpÔcÔ özelliôi para hÔrsÔ ve bencilliôi olarak
gösteriliyordu. õ÷çi haklarÔnÔn kaôÔt
üzerinde kaldÔôÔ dü÷ünülüyordu.
Toplumda sosyal sÔnÔflarÔn varlÔôÔ kabul edilmiyor; i÷çiler, çalÔ÷ma
ko÷ullarÔnÔn olumsuzluôu ve ücretlerin yetersiz olduôunu söylüyorlar;
bu ÷ikayetler yaygÔnlÔk kazanÔyordu.
KadÔn i÷çiler ayrÔ bir sorun alanÔ
olu÷turuyorlardÔ.
õ÷çi gazetelerinin yakÔndan incelenmesi, bu dönemde i÷çilerin ve
temsilcilerinin özgüvenli bir dil geli÷tirdiôini göstermektedir.

büyük bir aldatmacadÔr.” Görece az
sayÔda insan üretimi örgütlemede
ve yönetmede büyük bir güce sahipken, onlardan çok daha fazla insan neredeyse hiçbir yetkiye sahip
deôildir. Bizimki gibi kapitalist bir
toplumda, birinci grup kapitalist
sÔnÔf, ikinci grup ise i÷çi sÔnÔfÔdÔr.”
SÔnÔf nedir? sorusuna da; “ SÔnÔflar, mal ve hizmet üretimi sürecindeki kar÷ÔlÔklÔ ili÷ki biçimleri dola-
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sÔnÔf altÔ ilan edilmi÷lerdir. 1980’
lerin ba÷larÔnda yaygÔn bir ÷ekilde
kullanÔlmaya ba÷lanÔldÔôÔndan bu
yana, kent yoksulu, sürekli i÷siz,
yasa dÔ÷Ô uyu÷turucu ve fuhu÷ i÷lerine karÔ÷anlar, ÷iddet suçlularÔ,
sosyal yardÔmlarla ya÷ayanlar sÔnÔf
altÔ olarak tanÔmlanmaktadÔrlar.

yÔsÔyla birbirleriyle baôlantÔlÔ olan
ve birbirlerinden farklÔla÷an insan
gruplarÔdÔr.” cevabÔnÔ veriyor.80 yÔl
yada 40 yÔl önce olduôu gibi bu gün
de ABD’nin çoôunluôunu i÷çilerin
olu÷turduôunu söylüyor. Sahibinin
çalÔ÷anlarla yan yana çalÔ÷tÔôÔ ve onlarÔ doôrudan denetlediôi i÷letmeyi
“ küçük “ olarak adlandÔrÔyor. YanÔnda en az 20 i÷çi çalÔ÷tÔran i÷letmeyi de “büyük” olarak tanÔmlÔyor.
Ancak ulusal ekonomiyi yakla÷Ôk
20 bin ÷irketin yönettiôini; egemen
sÔnÔfÔ da,kapitalistler içindeki küçük bir seçkinler grubu ile onlarÔn
siyaset ve kültür alanÔndaki üst düzey müttefikleri olarak tanÔmlÔyor.
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Orta sÔnÔf, neyin ortasÔndadÔr?
Sorusunu da; gelir yerine güç kavramÔyla cevap vererek,”i÷çi sÔnÔfÔ ile
kapitalist sÔnÔf arasÔndaki toplum
orta sÔnÔftÔr” diyor. Küçük i÷letmelerin orta sÔnÔfta sÔkÔ÷mÔ÷ durumda
kaldÔklarÔnÔ ve çalÔ÷anlarÔn gücünü
en azda tutma konusunda büyük
÷irketlerle aynÔ çÔkarlarÔ payla÷tÔklarÔnÔ , orta sÔnÔfÔ da ; küçük i÷letme
sahipleri, ekip ÷efleri ve yöneticiler
ile profesyonel ve serbest meslek sahiplerinin olu÷turduôunu söylüyor.

üstünü örtmesi olarak belirliyor.
Örnekler vererek uzun uzun anlatÔyor.
Bütün bu gayretlere kar÷Ôn ABD’
de yapÔlan anketlerde kendisini i÷çi
sÔnÔfÔnda olarak tanÔmlayanlarÔn
oranÔnÔn yüzde 45-55 lerde olduôunu hatÔrlatÔyor.

Bu orta sÔnÔf kendisini bazen sermayeden yana hissederken bazen
de emekten yana hissediyor. 2010
verilerine göre ABD’ de orta sÔnÔfÔn
bir katÔ büyüklüôünde i÷çi sÔnÔfÔ
bulunuyor. õ÷çi sÔnÔfÔ yada orta sÔnÔf tek tip deôil, her ikisi de bir mozaik sergiliyor. SÔnÔflar arasÔndaki
geçi÷ler sÔnÔflarÔn varlÔôÔnÔ ortadan
kaldÔrmÔyor. ABD’ de kapitalist sÔnÔf
i÷gücünün yüzde 2’sini, orta sÔnÔf
ise yüzde 35’ ini olu÷turuyor.

SÔnÔf neden önemli? Zweig,
i÷çilerin onurlarÔnÔ korumalarÔ,
ekonomiyi kavramalarÔ, iktidar
kavramÔnÔ anlamalarÔ için i÷çi sÔnÔfÔndan olduklarÔnÔ algÔlamalarÔnÔn
önemine deôiniyor.1970 ‘li yÔllardan itibaren i÷çilerin gelirlerinin
artmadÔôÔnÔ, aksine azaldÔôÔnÔ, i÷çilerin daha çok çalÔ÷Ôp daha az kazandÔklarÔnÔ, gelir daôÔlÔmÔ e÷itsizliôinin 1980’ lerden sonra daha da
bozulduôunu,i÷çilerin servet edinemediklerini, en yaygÔn servet edinme ÷ekli olan evlerini de emeklilik
dönemlerinde ipotek etmek zorunda kaldÔklarÔnÔ söylüyor.

Zweig ,ABD’ de “ hepimiz orta
sÔnÔfÔz sloganÔn” dört koldan hareketle i÷çi sÔnÔfÔnÔ ortadan kaldÔrmaya yönelik olduôunu dü÷ünüyor.
Bu dört nedeni de, yukarÔ doôru
hareketlilik dü÷üncesi, tüketim anlayÔ÷ÔnÔn özendirilmesi, soôuk sava÷
ideolojisi ve politikalarÔ ve medyanÔn sÔnÔfsal ve ekonomik konularÔn

ABD’ de uzunca bir süredir ve
özellikle 2008 krizinden sonra sosyal yardÔmlarÔ azaltÔlmasÔ, yoksullarÔn bir tehdit ve olup bitenlerin
sorumlusu gibi gösterilmesi gayretleri ba÷ladÔ. Yoksul, geliri yetmeyen
yada i÷i olmayan i÷çidir. Suçlu yoksullar olarak siyahlar ve göçmenler
gösterilmi÷tir ki aslÔ yoktur. Bunlar

Zweig, “i÷çi sÔnÔfÔndan insanlar, kapitalistlerin topluma yönelik
taleplerine meydan okumaksÔzÔn
kendi haklarÔnÔ savunamazlar” diyor. Sonra da kapitalist gücü sÔnÔrlandÔracak, özellikle de i÷çi sÔnÔfÔna
gücünü yeniden kazandÔracak ÷eyin ne olduôunu anlatÔyor. Bunun
gereklerini de; baôÔmsÔz sendikalara olan ihtiyaç, ücretlerin ÷irketler
arasÔndaki rekabetin dÔ÷Ônda tutulmasÔ, bireyselliôi inkar etmeyen
ama onun sÔnÔrlarÔna saygÔlÔ bir
deôerler dizisinin ortaya konulmasÔ, dini önderler ve örgütlenmelerin desteôinin saôlanmasÔ ve emek
hareketinin bir kere daha sendikal
hareketten büyük olmasÔ ve onun
sÔnÔrlarÔnÔn ötesinde örgütlenmesi
olarak açÔklÔyor.
Küreselle÷me kar÷ÔsÔnda i÷çilerin de uluslar arasÔ aôlar kurmak
ve uluslar arasÔ standartlarÔn uygulanmasÔnÔ istemek ve takip etmek
zorunda olduklarÔnÔ; bu belgelerin
ba÷Ônda; Birle÷mi÷ Milletlerin õnsan HaklarÔ Evrensel Beyannamesi,
Uluslar arasÔ ÇalÔ÷ma Örgütü standartlarÔnÔn geldiôini hatÔrlatÔyor ve
bu standartlarÔn hükümetler eliyle
dayatÔlmasÔnÔn saôlanmasÔnÔn önemini vurguluyor.
Zweig “Devlet yalnÔzca bir hizmet saôlayÔcÔ deôildir. O, belirli
toplumsal hedefler doôrultusunda
kimi insanlar yararÔna diôerlerini
sÔnÔrlandÔrarak erk kullanÔr” diyor.
ABD için yazÔlmÔ÷ ve ABD’ yi
anlatan bu kitabÔn ABD’yi anlamak
yanÔnda, bir çok ülke için geçerli olduôunu, bu konularda çalÔ÷malara
olacaôÔnÔ dü÷ünüyorum.
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deôi÷ikliôe izin verilmeyeceôini”
söyledi.
18 Aäustos 2012

3 Temmuz 2012
Q 2012 Y×l× åkinci Alt× Ay Zamlar× Belirlendi: Türkiye õstatistik Kurumu (TÜõK) tarafÔndan
birinci altÔ ay tüketici fiyat artÔ÷Ô
yüzde 1.95 olarak açÔklandÔ. Bu
artÔ÷, 1 Temmuz 2012 itibariyle
i÷çi ve Baô-Kur emeklilerinin aylÔklarÔna ikinci altÔ ay zam olarak
uygulandÔ. Türkiye Emekliler
Derneôi Genel Ba÷kanÔ KazÔm
Ergün, emekli aylÔklarÔna uygulanan yüzde 1.95 oranÔnÔ yetersiz
bulduôunu belirterek, “Mutfakta
ya÷anan enflasyonun yüzde 10
olduôunu, doôalgaz ve elektriôe
gelen zamlarÔn genel enflasyon
ile eritildiôini” söyledi. Bu bakÔmdan, emeklilerin satÔn alma
güçlerini koruyacak bir artÔ÷ sisteminin getirilmesi konusunda
uyarÔda bulunan Ergün, emeklilere milli gelir artÔ÷Ôndan da pay
verilmesi gerektiôini belirtti.
13 Temmuz 2012
Q TÜRK-åæ’ten “K×dem Tazminat×” Uyar×s×: TÜRK-õö Genel
Ba÷kanÔ Mustafa Kumlu, konfederasyonun õstanbul Bölge
Temsilciliôi’nde düzenlediôi basÔn toplantÔsÔnda, yazÔlÔ ve görsel medyada, kÔdem tazminatÔyla
ilgili haber furyasÔnÔn ba÷ladÔôÔnÔ ifade etti. Ciddi hak kayÔplarÔ barÔndÔran metnin içeriôini
tartÔ÷mayacaklarÔnÔ vurgulayan
Kumlu, “Bilgi kirliliôi bizzat hükümet ve i÷veren eliyle yaratÔlmaktadÔr. TÜRK-õö Genel Kurul
KararÔ gereôince, kÔdem tazminatÔ konusunda yapÔlacak hiçbir

Q K×dem Tazminat× Gündemde
Yok: Ba÷bakan Tayyip Erdoôan,
sosyal taraflar arasÔnda bir uzla÷ma saôlanmamasÔ durumunda,
kÔdem tazminatÔnÔn gündemlerinde olmayacaôÔnÔ söyledi.
TÜRK-õö Genel Sekreteri Pevrul
Kavlak, ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Faruk Çelik ile yaptÔôÔ
görü÷mede, kÔdem tazminatÔ konusundaki açÔklamalardan duyulan rahatsÔzlÔôÔ gündeme getirdi.
SayÔn Ba÷bakanÔn kÔdem tazminatÔnÔn gündemlerinde olmadÔôÔnÔ bildirmesini, çalÔ÷anlarÔn
kazanÔlmÔ÷ haklarÔn korunmasÔ
konusunda kararlÔ bir adÔm olarak deôerlendirildiôini söyleyen
Kavlak, TÜRK-õö Genel Kurul
KararÔ gereôince, bu konuda geri
adÔm atmayacaklarÔnÔ söyledi.
3 Eylül 2012
Q åç
Güvenliäine
Uymayana
Ceza: õ÷ SaôlÔôÔ ve õ÷ Güvenliôi
Kanunu, 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayÔnlandÔ. Yeni Kanun i÷çi sayÔsÔna
bakÔlmaksÔzÔn önemli yükümlülükler getirdi. Ülkemiz, i÷ kazalarÔ yönünden iyi bir yerde bulunmuyor. 1946’dan 2010 yÔlÔna
kadar i÷ kazasÔ ve meslek hastalÔôÔ sonucunda ölen i÷çilerin
sayÔsÔ 60 bine ula÷tÔ. YÔlda 1000
ki÷inin i÷ kazalarÔ sonucunda ölmesi, çalÔ÷anlarÔn büyük bir risk
altÔnda çalÔ÷tÔôÔnÔ gösteriyor. õ÷
kazalarÔ kanunla tam olarak önlenemez. Kanunlar, caydÔrÔcÔ yükümlülükler getirdiôinde, önemli katkÔ saôlayacaktÔr. Bu konuda
bir açÔklama yapan Gümrük ve
Ticaret BakanÔ Hayati YazÔcÔ, i÷

kazasÔ ile ilgili sÔkÔ bir takip yapÔlacaôÔnÔ, rapor tutulmamasÔ veya
kurullarÔn olu÷turulmamasÔ durumunda, i÷in durdurulmasÔna
kadar cezalarÔn uygulanacaôÔnÔ
söyledi.
6 Ekim 2012
Q Vergi Müfettiç Say×s× 12 Bine
Ç×kar×l×yor: KayÔt dÔ÷Ô ile mücadele etmek ve sonuç almak için
4 bin 800 olan vergi müfetti÷inin
12 bine çÔkarÔlacaôÔnÔ söyleyen
Maliye BakanÔ Mehmet öim÷ek,
“KayÔtdÔ÷Ô Ekonomi ile Mücadele
Eylem PlanÔ’nÔn kararlÔlÔkla uygulanacaôÔnÔ belirterek, her kazancÔn vergilendirilmesi, sigorta
priminin kesilmesi konusunda
denetimleri sÔkla÷tÔracaklarÔnÔ”
belirtti.
6 Kas×m 2012
Q Yeniden Deäerlenme Oran× Belirlendi: Maliye BakanlÔôÔ tarafÔndan belirlenen yeniden deôerleme
oranÔna esas te÷kil eden Türkiye
õstatistik Kurumu’nun (TÜõK)
üretici fiyat endeksi, Ekim ayÔ sonunda, 12 aylÔk ortalamalara göre
yüzde 7.80 oranÔnda artÔ÷ gösterdi. Bu artÔ÷, ba÷ta vergi artÔ÷larÔ
olmak üzere birçok uygulamada
dikkate alÔnmaktadÔr.
7 Kas×m 2012
Q Sendikalar ve Toplu åç Sözleçmesi Kanununda Deäiçiklikler
Yap×ld×: 2821 SayÔlÔ Sendikalar
Kanunu ile 2822 sayÔlÔ Toplu õ÷
Sözle÷mesi, Grev ve Lokavt Kanunu tek bir Kanun olarak düzenledi. 6356 sayÔlÔ Kanun ile
sendikal yapÔda ve toplu i÷ sözle÷me sisteminde kapsamlÔ deôi÷iklikler yapÔldÔ. õ÷kolu barajÔ
kademeli olarak yüzde 1, yüzde
2 ve yüzde 3 olarak uygulana-
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cak. õ÷letme barajÔ yüzde 50’den
yüzde 40’a dü÷ürüldü. õ÷kollarÔnÔn belirlenmesinde NACE Rev.2
sistemi ile deôi÷ikliklere gidildi. Noter ko÷ulu kaldÔrÔlarak,
e-Devlet uygulamasÔ getirildi.
Toplu i÷ sözle÷mesinin yapÔlmasÔna ili÷kin prosedürde de önemli
deôi÷iklikler yapÔldÔ. Prosedürün
takvime baôlanan yürütümündeki kurallara uyulmamasÔ durumunda yetki belgesinin dü÷mesine kadar yükümlülükler getirildi.
6356 sayÔlÔ Kanunun alt yapÔsÔnÔn
olu÷turulmasÔ için geçici maddeler düzenlendi. TÜRK-õö, yeni
Kanunun hazÔrlÔk a÷amasÔnda ve
yasala÷ma sürecinde kuruculuk
ko÷ullarÔ, i÷ güvencesi ve i÷kollarÔnÔn tespiti ve grev yasaklarÔna
ili÷kin itirazlarda bulundu.
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9 Kas×m 2012
Q KDV ve Prim Bildirimleri Denetim Alt×na Al×n×yor: Maliye
BakanÔ Mehmet öim÷ek Gelir
õdaresi tarafÔndan düzenlenen
toplantÔda, “Serbest meslek erbabÔna yönelik vergi denetimleri
ba÷layacaôÔnÔ” söyledi. öim÷ek,
çalÔ÷anlarÔn prim kazançlarÔnÔn
yüzde 47’sinin asgari ücret üzerinden ödendiôine dikkat çekerek, bu konuda da denetimlerin
artÔrÔlacaôÔnÔ belirtti.
26 Aral×k 2012
Q Bireysel Emeklilikte Devlet
Katk×s× Getirildi: Bireysel emeklilik sistemine devlet katkÔsÔ ile
te÷vik getirildi. 1 Ocak 2013’ten
itibaren sisteme yatÔrÔlan paranÔn
yüzde 25 kadarÔ devlet katkÔsÔ
olacak. Her ay 100 lira ödeyene,
25 lira da devlet desteôi gelecek.
Devlet katkÔsÔ, aylÔk 222 lirayÔ,
yÔlda da 2 bin 264 lirayÔ geçmeyecek. Devlet katkÔsÔndan yararlanmak için sistemde en az 3 yÔl
kalmak gerekiyor. Üç yÔldan önce
sistemden ayrÔlanlar ise devlet

katkÔsÔ hesabÔndan para alamayacak. Üç yÔldan sonra çÔkanlar,
devlet katkÔsÔnÔn yüzde 15’ini,
6 yÔldan sonra çÔkanlar yüzde
35’ini, 10 yÔldan sonra çÔkanlar
ise yüzde 60’ÔnÔ alabilecek. Hesapta biriken devlet katkÔsÔnÔn
tamamÔ ise 56 ya÷ÔnÔ doldurup
emekli olunmasÔ halinde alÔnabilecek.
28 Aral×k 2012
Q 2013 y×l×nda uygulanacak asgari ücretler belirlendi: Asgari
Ücret Tespit Komisyonu 2013
yÔlÔnda uygulanacak asgari ücretleri belirledi. Buna göre, birinci
altÔ ay brüt asgari ücret 978.60
lira, ikinci 6 ay 1021.50 lira olarak açÔklandÔ. 2013 yÔlÔnda uygulanacak aylÔk net asgari ücret ise
birinci altÔ ay 773.01 lira, ikinci 6
ay 803.68 lira olarak hesaplandÔ.
31 Aral×k 2012
Q Vergi Dilimleri S×n×rl× Artt×:
Her yÔl belirlenen vergi dilimleri 2013 yÔlÔ için daha da dü÷ük
tutuldu. Bütün vergiler, yeniden
deôerleme oranÔ olan yüzde 7.8
artÔrÔlÔrken, i÷çileri yakÔndan ilgilendiren ve net ücretlerini etkileyen vergi dilimi artÔ÷Ô yüzde 4
olarak yükseltildi. Diôer taraftan
sosyal güvenlik sisteminde tek
çatÔ uygulamasÔ getirilmi÷ olmasÔna raômen, i÷çilerin bütün gelirleri vergi ve sigortaya tabi tutulurken, devlet memurlarÔ özlük
haklarÔnÔn büyük kÔsmÔ vergi ve
sigorta kesintisi dÔ÷Ônda bÔrakÔlmaktadÔr. Bu iki farklÔ uygulama,
i÷çilerin daha çok vergi vermesini
öngörmektedir. Bu uygulama yÔl
içerisinde i÷çilerin aldÔôÔ ücret
zamlarÔnÔ eritmektedir.
3 Ocak 2013
Q K×dem Tazminat× Tavan× Deäiçti: 2013 yÔlÔ birinci altÔ ayda
uygulanacak olan kÔdem tazmi-

natÔ tavanÔ 3.129.25 olarak belirlendi.
Q Aile Yard×m× Yeniden Belirlendi: 1 Ocak 2013 itibariyle devlet
memurlarÔ katsayÔsÔ 0,073837
olarak açÔklandÔ. Aile yardÔmÔna
uygulanan gösterge deôeri 2134
olduôundan, 2013 yÔlÔ birinci altÔ
ayda aile yardÔmÔ tutarÔ 157,57
olarak hesaplandÔ.
Q Kamu Çal×çanlar×na Uygulanan Alt S×n×r Ücret: 2013 yÔlÔ
birinci altÔ ayda devlet memurlarÔna uygulanan brüt asgari ücret
1894.39 TL olarak hesaplandÔ. õ÷çilere uygulanan brüt asgari ücret
ise, 978.60 TL olarak belirlendi.
Bu iki farklÔ uygulama bile, ücret
adaletsizliôi açÔsÔndan önemli bir
göstergedir.
4 Ocak 2013
Q åççi ve Baä-Kur Emekli Ayl×klar× Yüzde 4.14 Zamland×: 2013
yÔlÔ birinci altÔ ayda i÷çi ve BaôKur emeklilerine 2012 yÔlÔ ikinci
altÔ ayda gerçekle÷en yüzde 4.14
tüketici enflasyonu artÔ÷Ô oranÔnda zam yapÔldÔ. 31.12.2012 tarihinde süresi biten kamu toplu i÷
sözle÷meleri kapsamÔndaki i÷çilere ise, yüzde 1.14 enflasyon farkÔ yansÔtÔldÔ. Memur ve memur
emeklilerine ise, 0.14 enflasyon
farkÔ uygulandÔ. YapÔlan zamlarÔ
deôerlendiren Türkiye Emekliler
Derneôi Genel Ba÷kanÔ KazÔm Ergün, TÜõK tarafÔndan açÔklanan
altÔ aylÔk enflasyonun gerçekçi
olmadÔôÔnÔ belirterek, özellikle
ücretliler için tüketici fiyat sepeti
olu÷turulmalÔ ve yeni bir hesaplama yapÔlmalÔdÔr. Bunun yanÔnda,
emeklilere büyüyen ekonomiden
pay verilmesi gerektiôini söyleyen Ergün, bu yönüyle 5510
sayÔlÔ Sosyal Sigortalar ve Genel
SaôlÔk SigortasÔ Kanunu’nun 55.
maddesinin de deôi÷tirilmesi gerektiôini belirtti.

Q åntibak Farklar× Aç×kland×:
6283 sayÔlÔ Kanunla 2000 öncesi
i÷çi emeklilerine getirilen intibak
farklarÔ SGK web sayfasÔndan TC
kimlik numarasÔ ile öôrenilebiliniyor. õntibak farklarÔ belirlenirken, iki ayrÔ gösterge tablosundaki gösterge deôeri ve prim ödeme
gün sayÔlarÔ temel alÔnarak hesaplamalar yapÔldÔ. Üst göstergeden
aylÔk alanlarÔn intibaktan daha
çok yararlandÔôÔ tespit edildi. Alt
göstergenin alt bölümlerinde yer
alan emeklilerin 5000’in üzerinde
prim ödeme gün sayÔsÔ olmamasÔ
durumunda, bu gruptaki emeklilere intibak farkÔ olu÷madÔ ve
mevcut aylÔklarÔnÔ almaya devam
edeceklerdir. Bu konuda yapÔlan
açÔklamalarda, intibak sisteminin adil olmadÔôÔnÔ ve milli gelir
artÔ÷Ôndan yararlanmayan emeklilerin maôdur edildiôine dikkat
çekildi. 2000 sonrasÔnda emekli
olanlarÔn milli gelir artÔ÷Ôndan pay
almayan (2000-2013 döneminde emekli olanlar) emekliler ise,
kendilerinin intibak dÔ÷Ônda tutulmasÔnÔ bir haksÔzlÔk, e÷itsizlik
olarak gördüklerini açÔkladÔlar.
6 Ocak 2013
Q Emeklilik Yaç× Deäiçmeyecek:
ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanÔ Faruk Çelik, çalÔ÷ma hayatÔna ili÷kin açÔklamalarda bulundu. Özellikle, emeklilik ya÷ÔnÔn
yükseleceôi yönündeki haberler
doôru deôildir. Bu konuda Hükümetin gündeminde bir çalÔ÷ma
olmadÔôÔnÔ belirten Çelik, Bakanlar Kurulu’nda 2 hafta üst üste
çalÔ÷ma hayatÔ ve sosyal güvenlikle ilgili bir sunum yaptÔklarÔnÔ
belirterek ÷unlarÔ söyledi: Sosyal
güvenlik sisteminin kurgusundaki çarpÔklÔklar, Anayasa Mahkemesi kararlarÔ, reform süreci
ve ÷u anda reformun getirdikleri uygulamalar deôerlendirildi.
Örneôin, sosyal güvenlikte gelirlerin giderleri kar÷Ôlama oranÔ

52’den 59’a çÔkmÔ÷tÔr. Bu konuda
düzelme var. Ama yÔllara sari bir
düzelme var. 2030’lara 40’lara
doôru, geçi÷ süreci uzun, bunlarÔ diôer bazÔ konularÔ tartÔ÷Ôrken, ‘böyle deôil de, ÷öyle olsa ne
olurdu’ diye mukayeseler yaptÔk.
Emeklilik ya÷ÔnÔ yükseltmeyiz.
Te÷vikler konusunda kapsamlÔ
bir çalÔ÷ma yapÔyoruz.

suretiyle fiilen çalÔ÷anlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
ile dÔ÷arÔdan atanan bakanlar, fiili
hizmet süresi zammÔ uygulamasÔna dâhil edilerek, belirtilen i÷yerlerinde çalÔ÷Ôlan her 360 günlük
hizmet kar÷ÔlÔôÔnda toplam prim
ödeme gün sayÔlarÔna 90 gün fiili
hizmet verilmesi saôlandÔ.
15 Ocak 2013

14 Ocak 2013
Q Sosyal Güvenlik Destek Prim
Borçlar×na Yap×land×rma Getirildi: 6385 sayÔlÔ Kanunla birçok alanda deôi÷iklikler yapÔldÔ.
2000 sonrasÔ dönemde emeklilerin bir i÷yeri açarak baôÔmsÔz
çalÔ÷an yakla÷Ôk 600 bin BaôKur sigortalÔlarÔnÔn ödenmemi÷
olan sosyal güvenlik destek prim
borçlarÔna yapÔlandÔrma getirildi.
2011 yÔlÔnda çÔkarÔlan 6111 sayÔlÔ
Kanundaki temel parametrelere
göre gecikme zammÔ ve gecikme
cezalarÔ silinerek, bunun yerine tefe/üfe yÔllÔk artÔ÷ oranlarÔna
göre olu÷an borçlara 38 aya varan
18 taksitlendirme imkanÔ getirildi.
Q 6385 say×l× Kanunla yap×lan
deäiçiklik sonucunda k×sa vadeli sigorta kollar× prim oranlar× eçitlendi: 5510 sayÔlÔ Kanunun 81 inci maddesine göre,
kÔsa vadeli sigorta kollarÔ prim
oranÔ, yüzde 1 ila 6,5 arasÔnda
deôi÷mekte idi. 81 inci maddede yapÔlan deôi÷iklik ile kÔsa vadeli sigorta kollarÔ prim oranÔ %
2 olarak sabitlenmi÷ ve bu oranÔ
%1,5’a indirmeye ve %2,5’a çÔkarmaya Bakanlar Kurulu yetkili
kÔlÔndÔ.
Q Gazeteci ve Milletvekillerine
Y×pranma Getirildi: 5510 sayÔlÔ Kanunun “Fiili hizmet süresi
zammÔ” ba÷lÔklÔ 40’ÔncÔ maddesinde yapÔlan düzenlemeyle televizyon, basÔn ve gazetecilik mesleôinde basÔn kartÔ sahibi olmak

Q åstihdam Rakamlar× Aç×kland×:
2012 yÔlÔ Ekim döneminde Türkiye genelinde i÷siz sayÔsÔ geçen
yÔlÔn aynÔ dönemine göre 87 bin
ki÷i artarak 2 milyon 541 bin ki÷iye yükseldi. õ÷sizlik oranÔ ise
herhangi bir deôi÷im göstermeyerek %9,1 seviyesinde gerçekle÷ti.
õstihdam edilenlerin sayÔsÔ 2012
yÔlÔ Ekim döneminde, geçen yÔlÔn
aynÔ dönemine göre 1 milyon 23
bin ki÷i artarak 25 milyon 509
bin ki÷iye yükseldi. Bu dönemde,
tarÔm sektöründe çalÔ÷an sayÔsÔ
30 bin ki÷i, tarÔm dÔ÷Ô sektörlerde
çalÔ÷an sayÔsÔ 993 bin ki÷i arttÔ. õstihdam edilenlerin %24,8’i tarÔm,
%18,6’sÔ sanayi, %7,4’ü in÷aat,
%49,3’ü ise hizmetler sektöründe
yer aldÔ. õ÷gücü verileri sonucuna
göre, istihdamÔn yüzde 39.7 kayÔt
dÔ÷Ô çalÔ÷makta ve bu sonuç kar÷ÔsÔnda devletin vergi ve sigorta
prim kaybÔ büyümekte, çalÔ÷anlar
ise sosyal güvenlik haklarÔndan
yoksun bÔrakÔlmaktadÔr.
16 Ocak 2013
Q As×l åçte Taçeron Çal×çt×r×lmamal×: YapÔlan ara÷tÔrmalara göre,
kamu kurumlarÔnda 585 bin 788,
özel sektörde de 419 bin 466 ki÷i
alt i÷verende, yani ta÷eron ÷irketlerde çalÔ÷maktadÔr. 2002 yÔlÔnda
387 bin olan ta÷eron i÷çi sayÔsÔ,
2013 yÔlÔnda 1 milyonu geçti.
Ta÷eron i÷çilerine yönelik yapÔlan çalÔ÷malar ile õ÷ YasasÔ’nÔn
2. maddesinin deôi÷tirilmesine
yönelik olmamasÔ için sendika-
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lar tarafÔndan uyarÔlar yapÔldÔ.
Ta÷eron i÷çilerinin asÔl i÷te çalÔ÷tÔrÔlmamasÔ, kÔdem tazminatÔna
yönelik bir deôi÷ikliôin yapÔlmamasÔ konusunda sendikalar ortak
hareket etmektedir. Alt i÷veren
uygulamasÔnÔn riskler ta÷ÔdÔôÔnÔ
ve gerekli olan sÔnÔrlamalarÔn getirilmesinin çalÔ÷anlarÔn güvenliôi
açÔsÔndan büyük önem ta÷ÔdÔôÔnÔ
açÔklayan TÜRK-õö, esas olan sendikal haklarÔn özgürce kullanÔlacaôÔ bir mevzuatÔn geli÷tirilmesi
gerektiôini bildirdi. Bu konuda,
ba÷ta TÜRK-õö olmak üzere sivil
toplum kurulu÷larÔnca hazÔrlanan
raporlar kamuoyu ile payla÷ÔldÔ.
20 Ocak 2013
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Q åç Güvenliäi Uzman× ve åç Yeri
Hekimi Bulundurma Yükümlülükleri: 1 Ocak 2013’te yürürlüôe giren çalÔ÷ma yasasÔ ile 50
ki÷inin altÔnda eleman çalÔ÷tÔran
i÷yerlerinin de i÷ güvenliôi uzmanÔ ve i÷yeri hekimi bulundurma
zorunluluôu getirildiôini belirten
Türkiye õ÷ Güvenliôi UzmanlarÔ
ve õ÷yeri Hekimleri Topluluôu
(TÜõSAG) Ba÷kanÔ Levent Kavlak, 120 bin i÷ güvenliôi uzmanÔna bir o kadar da i÷yeri hekimine
ihtiyaç olacaôÔnÔ söyledi. Kamu
i÷yerlerinin de kapsama alÔndÔôÔna dikkat çeken Kavlak, esas olan
i÷ kazalarÔ yönünden iyi bir yere
gelmemizin olduôunu belirtti.
21 Ocak 2013
Q Kay×t D×ç×l×kta ‘Riskli’ Sektörler Belirlendi: KayÔt dÔ÷ÔlÔkta en
riskli sektörler spor kulüpleri,
otel ve turizm i÷letmeleri, konaklama tesisleri, özel dershaneler,
fizik tedavi ve rehabilitasyon i÷yerleri, ayakkabÔ ve terlik imalatÔ ile bisküvi, dayanÔklÔ pastane
ürünleri ve kek imalatÔ olarak
belirlendi. Eskiden birkaç yÔl
süren denetimlerin risk analizleriyle birkaç aya dü÷ürüleceôini

anlatan SGK Rehberlik ve Tefti÷
Ba÷kanÔ SÔddÔk Topaloôlu, “Birkaç ayda bunlarÔ tespit edeceôiz.
CezalarÔ varsa yazacaôÔz. TazminatlarÔ varsa geri alacaôÔz” dedi.
23 Ocak 2013
Q Taçeron åççilerinde åçkolu Belirsizliäi: õ÷kolu tespitinde sendikalarÔn önünde en büyük engel
ta÷eron i÷çilerinin farklÔ i÷kolundan beyan edilmesidir. Yeni
yasayla i÷çilerin sendika üyelikleri ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÔôÔ kayÔtlarÔna göre deôil,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
kayÔtlarÔna göre tanÔmlanÔyor.
Sendika üyelerinin SGK kayÔtlarÔ
da çalÔ÷tÔrÔldÔôÔ ÷irketler üzerinden ve onlarÔn beyanlarÔna göre
belirleniyor. Örneôin, ta÷eron
÷irket i÷çilerin SGK kaydÔnÔ saôlÔk i÷kolu yerine in÷aat, nakliye,
turizm, gÔda, genel hizmetler gibi
kendi istediôi farklÔ alanlarda
gösterebiliyor. Kimi durumlarda
da ta÷eron ÷irketler i÷çileri i÷yerleri olan hastanelerde deôil hizmet ihalesi aldÔôÔ farklÔ i÷yerleri
üzerinden sigortalÔ göstererek
sendika üyeliklerinin dü÷mesine
yol açÔyor. Bu durumda ta÷eron
i÷çilerinin sendika üyeliôi ve toplu i÷ sözle÷me yapma hakkÔ riske
edilmi÷ oluyor.
5 æubat 2013
Q Köprü ve Otoyollar×n Devrinden Vazgeçilmeli: Yol-õ÷ SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Ramazan
Aôar, “devlete banka gibi kâr
getiren” köprü ve otoyollarÔn
ihalesinin iptal edilmesini ve bir
daha da ihaleye çÔkÔlmamasÔ görü÷ünde olduôunu belirterek, 10
bin i÷çi ile 11 bin 500 i÷ makinesinin atÔl hale geleceôi uyarÔsÔnda
bulundu.
6 æubat 2013
Q Emeklilerin Dörtte Biri Yaln×z

Yaç×yor: TÜRKõYE Emekliler
Derneôi (TÜED), farklÔ coôrafi
bölgelerde ya÷ayan emeklilerin
fiziksel aktivite düzeyini belirlemek amacÔyla Türkiye genelinde çalÔ÷ma yaptÔ. Ara÷tÔrmaya 7
coôrafi bölgedeki 55 ya÷ ve üzeri
saôlÔklÔ ve emekli bireyler dahil
edildi. AyrÔca psikoaktif ilaç kullanan, ortopedik ve nörolojik bir
rahatsÔzlÔôa sahip, ciddi görme,
i÷itme ve konu÷ma bozukluklarÔ olan emekliler ara÷tÔrma kapsamÔna alÔnmadÔ. Ara÷tÔrmanÔn
sonuçlarÔna göre, Türkiye’deki
55-64 ya÷ aralÔôÔnda emeklilerin
yüzde 54,4’ünü erkekler, yüzde
45,6’sÔnÔ kadÔnlar olu÷turuyor.
65-74 ya÷ aralÔôÔndaki emeklilerin de yüzde 58,5’i erkeklerden,
yüzde 41,5’i de kadÔnlardan,
75-84 ya÷ arasÔndakilerin yüzde
58,3’ü erkeklerden, yüzde 41,7’si
kadÔnlardan olu÷uyor. Ara÷tÔrmada emeklilerin e÷iyle ya÷ayanlarÔn ve yalnÔz ya÷ayanlarÔn da
oranlan hesaplandÔ. Buna göre,
55-64 ya÷ aralÔôÔndaki emeklilerin yüzde 75,56’sÔ, 65-74 ya÷
aralÔôÔndakilerin yüzde 75,47’si
ve 75-84 ya÷ aralÔôÔndakilerin de
yüzde 75’i e÷iyle ya÷Ôyor. Yani,
55-64 ya÷ aralÔôÔndaki emeklilerin yüzde 24,44’ü, 65-74 ya÷ aralÔôÔndakilerin yüzde 24,53’ü, 7584 ya÷ aralÔôÔndakilerin de yüzde
25’i ise yalnÔz ya÷Ôyor.
11 æubat 2013
Q Sosyal Güvenlik Destek Primi
Yap×land×r×lmas×: SGK 2013/8
sayÔlÔ Genelgesi ile 6385 sayÔlÔ
Kanunla zamanÔnda ödenmemi÷
olan soysal güvenlik destek primi
borçlarÔnÔn yapÔlandÔrÔlmasÔ ve
ödemelere ili÷kin açÔklÔk getirilmi÷tir. BorçlarÔn yapÔlandÔrÔlmasÔ
ile ilgili olarak 6385 sayÔlÔ Kanun ile 5510 sayÔlÔ ve 5335 sayÔlÔ
Kanunlara geçici maddeler eklenmi÷ ve borçlarÔn ödenmeyen
dönemlerindeki gecikme zammÔ

ve gecikme cezasÔ yerine, aylÔk
toptan e÷ya fiyat artÔ÷larÔ (TEFE/
ÜFE) dikkate alÔnarak 38 aya kadar ödeme imkanÔ getirilmi÷tir.
Taksitler iki ayda bir ödenecek ve
en fazla taksit sayÔsÔ 18 olacaktÔr.
19 æubat 2013
Q Son Sekiz Y×lda 2 milyon 429
bin 144 Kiçiye åçsizlik Ödeneäi Verildi: ÇalÔ÷ma ve Sosyal
Güvenlik BakanÔ Faruk Çelik,
MHP Ankara Milletvekili Özcan
Yeniçeri’nin önergesine verdiôi
cevapta, 2005-2012 yÔllarÔnda 3
milyon 222 bin 561 ki÷inin i÷sizlik ödeneôi için ba÷vurduôu,
bunlardan 2 milyon 429 bin 144
ki÷inin ödeneôi hak ettiôi ve toplam 5 milyar 134 milyon 944 bin
252 lira ödeme yapÔldÔôÔ belirtildi.
29 æubat 2013
Q 2000 Sonras× Emekli Olanlar×n åntibak Beklentisi Art×yor:
Hükümetin 2000 öncesi emekli olanlarÔn aylÔklarÔnda olu÷an
farklÔlÔklarÔ çözmesi, 2000 sonrasÔ için de bir beklentiye dönü÷tü. 6283 sayÔlÔ Kanunla yapÔlan
intibak uygulamasÔ sonucunda,
1999 sonunda aynÔ kazanç (gösterge) ve prim ödeme gün sayÔsÔ
olanlarÔn emekli aylÔklarÔ e÷itlendi. Bu konuda bir açÔklama yapan
Türkiye Emekliler Derneôi Genel
Ba÷kanÔ KazÔm Ergün, “2000 öncesi emekli aylÔklarÔndaki farklÔlÔklara bir çözüm getirildi. Emeôi geçenlere te÷ekkür ediyoruz.
õntibak uygulamasÔ sonrasÔnda,
2000 sonrasÔnda emekli olanlara
göre yeni bir farklÔlÔk ortaya çÔktÔ.
Özellikle, 2000 sonrasÔnda emekli olanlarÔn geli÷me hÔzÔndan pay
almadÔklarÔ yÔllar sonucunda,
emekliler arasÔnda yeni bir farklÔlÔk söz konusudur. 2000 sonrasÔ süreçte emekli olanlarÔn refah
payÔ almadÔklarÔ yÔllar belli oldu-

ôundan, bu grupta olan emeklilerimize refahtan pay verilmeli ve
yeni bir intibak yapÔlmadÔr” dedi.
Bu konuyu Hükümete bir rapor
olarak sunacaklarÔnÔ bildiren Ergün, sosyal güvenlikte e÷itlik ilkesine uyulmasÔ gerektiôini söyledi.
1 Mart 2013
Q Emekli åkramiyeleri Sorunu
Çözümsüz Kald×: SSK ve BaôKur’dan emekli olanlarÔn çalÔ÷tÔklarÔ dönemlerde Emekli SandÔôÔ
hizmeti olanlara verilmesi gereken ikramiyelere ili÷kin olarak
çÔkarÔlan 6270 sayÔlÔ Kanun gerçekçi bir çözüm getirmedi. SSK
veya Baô-Kur’dan emekli olanlarÔn memuriyetteki hizmetlerine
ili÷kin ödenmesi gereken ikramiyeler güncellenmediôinden,
talepte bulunanlara kuru÷ tutarÔnda bir ödeme yapÔldÔôÔndan,
büyük tepki topladÔ. Bu konuda
farklÔ mahkeme kararlarÔ da sorunu içinden çÔkÔlmaz bir duruma getirdi. ÇÔkarÔlan Kanunlarda
Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarÔ dikkate alÔnmadÔôÔndan,
bu tür haksÔzlÔklarÔ gidermek bakÔmÔndan yeni bir düzenlemeye
gidilmelidir.
4 Mart 2013
Q MESS åle Müzakereler Devam Ediyor: Türk Metal
SendikasÔ’nÔn MESS ile yürüttüôü Grup Toplu õ÷ Sözle÷mesinin
6. oturumu yapÔldÔ. Anla÷ma
saôlanamayan maddeler nedeniyle, uyu÷mazlÔk tutanaôÔ tutuldu. Uyu÷mazlÔk konularÔnÔ;
ücret ve sosyal yardÔmlardaki
farklÔlÔklar, i÷veren sendikasÔnÔn çalÔ÷ma biçimlerine ili÷kin
deôi÷iklik önerisi ile Türk Metal
sendikasÔnÔn bireysel emeklilik
katkÔ payÔna ili÷kin teklifi olu÷turuyor. Resmi arabulucunun
atanmasÔ bekleniyor.

6 Mart 2013
Q BMC åççilerinin Ücretleri Ödenmeli: 10 aydÔr ücretleri ödenmeyen 1600 BMC i÷çisinin direni÷i
ses getirdi. õzmir’den Ankara ve
õstanbul’a yürüyen i÷çiler, i÷verenin yakla÷ÔmÔnÔ protesto etti. 22
öubat 2013 tarihinde Ankara’da
Abdi õpekçi ParkÔ’nda düzenlenen kitlesel basÔn açÔklamasÔnda
konu÷an TÜRK-õö Genel sekreteri ve Türk Metal SendikasÔ Genel
Ba÷kanÔ Pevrul Kavlak, “Çukurova Holding Yönetim Kurulu, bize
i÷çilerin tüm alacaklarÔnÔn mart
ayÔnÔn birinde ödeneceôi sözünü
verdi. Eôer alacaklarÔmÔz ödenmezse holdingin tüm i÷yerlerinde direni÷e ba÷larÔz, pe÷lerini
bÔrakmayÔz” dedi. Kavlak, BMC
i÷çilerinin ücretlerinin bir yÔldÔr
ödenmediôini belirterek “Tam
bir yÔldÔr sabÔrla bekliyoruz. Her
yolu denedik. BasÔn açÔklamalarÔ, i÷ bÔrakma eylemleri yaptÔk
ama bir türlü sonuç alamadÔk.
Bizim çalÔ÷malarÔmÔz sonucu
BMC, Türkiye’nin en büyük sanayi kurulu÷u oldu. Ama sabÔr
ta÷Ô çatladÔ. Biz de yollara dü÷tük.
Ankara ve õstanbul’da tepkimizi
gösterdik” diye konu÷tu. Eylemlerin sonuç vermeye ba÷ladÔôÔnÔ
anlatan Kavlak, “õ÷veren bir aylÔk
ücretimizi yatÔrdÔ. Ama bu yetmez, bir senelik alacaklarÔmÔzÔn
yatÔrÔlmasÔ gerekiyor. Bizim alÔn
terimizden, emeôimizden ba÷ka
hiçbir ÷eyimiz yok. Ama bizim
mangal gibi yüreôimiz var” dedi.
9 Mart 2013
Q Çal×çan Kad×nlar×n Üçte Biri
Ücretsiz Aile åççisi Durumunda: TÜõK’in õstatistiklerle 2012
ara÷tÔrmasÔna göre, i÷sizlik oranÔ,
kadÔnlarda yüzde 10.8, erkeklerde ise yüzde 8.5 seviyesinde yer
alÔyor. Ara÷tÔrmaya göre, çalÔ÷an
kadÔnlarÔn yakla÷Ôk üçte biri ücretsiz aile i÷çisi durumunda bu-
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lunuyor. õ÷gücüne katÔlÔm oram,
2012 yÔlÔnda kadÔnlarda yüzde
29,5 iken, erkeklerde bu oran
yüzde 71’e çÔkÔyor. õstihdam
edilen kadÔn nüfus oranÔ yüzde
26,3’te kalÔrken, erkek nüfus oranÔ ise yüzde 65’e çÔkÔyor. Ücretli
veya yevmiyeli olarak çalÔ÷an erkeklerin oranÔ yüzde 66,5, kendi
hesabÔna çalÔ÷an erkeklerin oranÔ
ise yüzde 22,3 ile kadÔnlarÔ geride
bÔrakÔyor. õ÷sizlik oranÔ, kadÔnlarda yüzde 10,8, erkeklerde ise
yüzde 8,5 seviyesinde yer alÔyor.
15 Mart 2013

120

Q Çay-Kur’da Grev Karar× Al×nd×:
TekgÔda-õ÷ SendikasÔ ile Çay-Kur
ve baôlÔ i÷yerlerinde sürdürülen
toplu i÷ sözle÷mesi görü÷melerinden sonuç alÔnamamasÔ üzerine, sendika grev kararÔ alarak
i÷yerlerinde ilan etti. Grev kararÔ,
58 i÷yerinde çalÔ÷an 10 bin i÷çiyi
kapsÔyor.
20 Mart 2013
Q Yeçil karttan Yararlanan Say×
11 Milyon Yükseldi: Aile ve Sosyal yal Politikalar BakanlÔôÔ ve
TÜBõTAK’Ôn Gelir Testi Sonuç
Web Servis Hizmeti üzerinden
yaptÔôÔ bildirimlere göre, 6 Mart
2013 itibarÔyla 15 milyon 282 bin
11 ki÷i gelir testi yaptÔrdÔ. Gelir
testi yaptÔranlarÔn büyük bölümünün yakla÷Ôk 4’te üçünün ki÷i
ba÷Ôna aylÔk gelirinin brüt asgari
ücretin altÔnda olduôu tespit edildi. Bu kapsama giren 11 milyon
63 bin 92 ki÷inin daha önce Ye÷il
Kart uygulamasÔnda olduôu gibi
prim ödemeden saôlÔk hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasÔ
gerektiôi belirlendi. Gelir testi
yaptÔranlarÔn yüzde 72’si, prim
bedeli devlet tarafÔndan kar÷Ôlanacaklardan olu÷turdu. Bu sonuca göre 39,20 lira GSS primi ödeyeceklerin oranÔ yüzde 27 olarak
tespit edildi. AyrÔca ki÷i ba÷Ôna

aylÔk geliri brüt asgari ücret ile
asgari ücretin iki katÔ arasÔnda olduôu için 117,45 lira prim
ödeyeceklerin sayÔsÔ 461 bin 762,
brüt asgari ücretin iki katÔndan
fazla geliri olduôu için 234,9 lira
prim ödeyeceklerin sayÔsÔ 86 bin
349 olarak belirlendi. VakÔflara
ba÷vuru yapan ki÷ilerin sistem
üzerinden merkezi veri tabanlarÔnda kayÔtlÔ mal varlÔôÔ bilgileri
ve gelir durumlarÔ inceleniyor.

giri÷ çÔkÔ÷larÔnda oturma, sakal bÔrakma gibi eylemler yapacaklarÔnÔ
söyledi. Kavlak, “Metal i÷çisi için
sözün bittiôi yere gelinmi÷, bu
kararlarla, üretimden gelen gücümüzü gösterme zamanÔ ba÷lamÔ÷tÔr. O günden bu yana, üyelerimiz
artÔk sipari÷ yeti÷sin diye gecesini
gündüzüne katmamaktadÔr, saôlÔôÔ pahasÔna fazla mesaide ter dökmemektedir” dedi.
14 May×s 2013

22 Nisan 2013
Q Çay-Kur’da Grev Karar×: ÇayKur/TekgÔda-õ÷ sendikasÔ arasÔnda yürütülen toplu i÷ sözle÷mesinin anla÷mazlÔkla sonuçlanmasÔ
üzerine 22 Nisan 2013 tarihinde
greve gidileceôi bildirildi.
7 May×s 2013
Q 115 bin iççi greve gidiyor: Türk
Metal SendikasÔ ve Türkiye Metal Sanayicileri SendikasÔ (MESS)
arasÔnda süren toplu i÷ sözle÷mesi
görü÷melerinin uyu÷mazlÔkla sonuçlanmasÔ üzerine, Türk Metal
SendikasÔ, otomotivden beyaz e÷yaya, elektronikten demir-çeliôe
kadar, metal sektöründe çalÔ÷an
115 bin i÷çi için 6 MayÔs 2013
tarihinde grev kararÔ aldÔ. Türkõ÷ Genel Sekreteri ve Türk Metal
SendikasÔ Genel Ba÷kanÔ Pevrul
Kavlak, alÔnan grev kararÔnÔ ve
gerekçelerini basÔn toplantÔsÔyla
kamuoyuna duyurdu. MESS’in
dü÷ük ücretleri iyile÷tirmeye yana÷mayÔp, ilk 6 aylÔk ücret zammÔ olarak yüzde 4.6 teklif ettiôini
belirten Kavlak, “2,3 ve 4’üncü
altÔ aylÔk ücret zamlarÔna ili÷kin
i÷verenin bir teklif vermediôini,
sosyal yardÔmlar için birinci yÔl
yüzde 9 teklif önerildiôini belirtti. õ÷verenin toplu i÷ sözle÷mesine
ili÷kin olarak üç yÔl önerisi kabul
edilmediôini belirten Kavlak, sözle÷me bitene kadar i÷ yerlerinde i÷i
bÔrakma, yemek yememe, vardiya

Q THY’de Grev: THY/Hava-õ÷ SendikasÔ arasÔnda yapÔlan toplu i÷
sözle÷me görü÷melerinden anla÷ma saôlanamamasÔ üzerine,
15 MayÔs 2013 itibariyle greve gidileceôi açÔklandÔ. Hava-õ÷
SendikasÔ, geçen dönem toplu i÷
sözle÷me görü÷melerinde i÷ten
çÔkarÔlan 305 i÷çinin i÷e iadesinin
istiyor. õ÷veren tarafÔ ise, sorunun
yargÔya ta÷ÔndÔôÔnÔ belirtiyor.
16 May×s 2013
Q Çal×çma Meclisi Toplant×s×: ÇalÔ÷ma ve Sosyal Güvenlik BakanlÔôÔ tarafÔndan yapÔlan çaôrÔ üzerine toplanan ÇalÔ÷ma Meclisi ön
toplantÔsÔ yapÔldÔ. Sosyal taraflarÔn katÔlÔmÔyla yapÔlan Komisyon
çalÔ÷malarÔnda BakanlÔk tarafÔndan belirlenen konu ba÷lÔklarÔna
göre durum tespiti yapÔldÔ. Görü÷
ve önerilerin alÔndÔôÔ toplantÔlarda, yÔlÔn ikinci yarÔsÔnda yapÔlacak olan ÇalÔ÷ma Meclisi için ön
rapor hazÔrlanmasÔ öngörülüyor.
Komisyon çalÔ÷malarÔnda; alt i÷veren, örgütlenme, istihdam, i÷çi
saôlÔôÔ ve güvenliôi, geçici i÷ ili÷kisi ve kÔdem tazminatÔ gündem
maddesi olarak belirlendi. ÇalÔ÷malarda ortak görü÷ belirlenmedi
ve kesimler kendi görü÷lerini ön
plana çÔkardÔ. TÜRK-õö, geçici i÷
ili÷kisi ve kÔdem tazminatÔ konulu komisyonun kurulmasÔna
itiraz etti ve komisyon çalÔ÷malarÔnda yer almadÔ.

"Cumhuriyet Türk Halk×’n×n t×rnaklar×yla
kaz×yarak ulaçt×ä× bir hedeftir ve tam da bu
nedenle Türk Halk×’n×n vazgeçilmezidir"
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÔ her yÔl 19 MayÔs tarihinde kutlanan, Türkiye
Cumhuriyeti'nin ve Kuzey KÔbrÔs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramÔdÔr. 19 MayÔs 1919'da
Mustafa Kemal Atatürk BandÔrma Vapuru ile Samsun'a çÔkmÔ÷tÔr ve bu gün Kurtulu÷
Sava÷Ô'nÔn ba÷ladÔôÔ gün kabul edilir. Atatürk bu bayramÔ Türk gençliôine armaôan etmi÷tir.
Kurtulu÷ Sava÷Ô, Türkiye’nin baôÔmsÔzlÔôÔna inanan halkÔmÔzÔn, büyük bir askeri deha
önderliôinde i÷gal kuvvetlerine canÔnÔ siper ettiôi, kanla, canla, yokluklar içinde kazanÔlmÔ÷
bir sava÷tÔr. Cumhuriyet Türk HalkÔ’nÔn tÔrnaklarÔyla kazÔyarak ula÷tÔôÔ bir hedeftir ve tam
da bu nedenle Türk HalkÔ’nÔn vazgeçilmezidir. Cumhuriyet, inanan bir halkÔn vatanÔ uôruna
hangi engelleri a÷abileceôinin en çarpÔcÔ örneôidir.
Kurtulu÷ sava÷Ô sürecinde açlÔkta, toklukta, sevinçte, kederde bir ve beraber olan Türk
HalkÔ, aynÔ geçmi÷e sahip olmanÔn onuruyla, aynÔ geleceôe doôru yol almanÔn sorumluluôunu
ta÷ÔmaktadÔr.
Ülkemizi Cumhuriyete ula÷tÔran birlik ve beraberlik ruhu, bizlere mirastÔr. Bu miras,
nesilden nesile Atatürk’ün 19 MayÔs’Ô armaôan ettiôi Türk Gençliôi tarafÔndan nesilden
nesile çoôaltÔlarak aktarÔlacaktÔr.
19 MayÔs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÔnÔ kutluyor, ba÷ta büyük önder
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o günlerden bu günlere bu topraklarÔ vatan yapan aziz
÷ehitlerimizi saygÔyla anÔyor, BayramÔn Türk Gençliôi’ne Atatürk’ün daha iyi anla÷ÔlmasÔnda
vesile olmasÔnÔ diliyoruz.

TÜRK-Ąą Yönetim Kurulu

TÜRK-úû ve BAøLI SENDúKALAR
TÜRK-úû

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

01

1

ORMAN-úû
Genel Baükan: BAKú YÜKSEL
Korkut Reis Mah. Cihan Sok. No. 29/10 S×hhiye / ANKARA
Tel: (312) 229 10 56-59 • Faks: (312) 229 21 15
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TÜRKúYE MADEN-úû
Genel Baükan: NURETTúN AKÇUL
Strasburg Cad. 7/4-5 S×hhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 73 55-56-57 • Faks: (312) 229 89 31

02

3

4

18

14
DOKGEMú-úû
Genel Baükan: H. NECúP NALBANTOøLU
Pirimehmetpaüa Mah. Kumbarahane Cad. No. 58 Kat: 2-3
Tel: (212) 369 73 90 (pbx) • Faks: 369 73 93 Beyoùlu / úST.
TÜRKúYE YOL-úû
Genel Baükan: RAMAZAN AøAR
Sümer 1 Sok. No. 18 K×z×lay / ANKARA
Tel: (312) 232 46 87-95 • Faks: (312) 232 48 10

15

19

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

16

20

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

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

17

21

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

22

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

17

5

04
23

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

18

6

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

05
24

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

19

7

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

06

TÜRKúYE DENúZCúLER
Genel Baükan: HASAN PEKDEMúR
R×ht×m Cad. Denizciler Sok. No. 7 Tophane / úSTANBUL
Tel: (212) 292 90 81 (7 Hat) • Faks: (212) 244 52 21
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HAVA-úû
Genel Baükan: ATúLAY AYÇúN
úncirli Cad. Volkan Apt. 68/1-2-3-4 Bak×rköy / úSTANBUL
Tel: (212) 660 20 95 (5 Hat) • Faks: (212) 571 90 51
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TÜRKúYE HABER-úû
Genel Baükan: VELú SOLAK
Kültür Mah. Yüksel Cad. No. 38 Yeniüehir / ANKARA
Tel: (312) 444 1992 • Faks: (312) 434 57 04
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SAøLIK-úû
Genel Baükan: HASAN ÖZTÜRK
Hedef Sok. No. 5 An×ttepe / ANKARA
Tel: (312) 231 80 45 • Faks: (312) 230 23 96

29

TOLEYúS
Genel Baükan: CEMAúL BAKINDI
Aksaray Mah. Küçük Langa Cad. Bilir úü Merkezi No. 16/18 Kat. 3
Tel: (212) 530 73 82-585 52 07 • Faks: 530 72 99 Aksaray / úST.
TÜRK HARB-úû
Genel Baükan: BAYRAM BOZAL
únk×lap Sokak No. 20 K×z×lay / ANKARA
Tel: (312) 417 50 97-98-99 • Faks: (312) 417 13 64
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TGS
Genel Baükan: ERCAN úPEKÇú
Bas×n Saray× Kat. 2 Caùaloùlu / úSTANBUL
Tel: (212) 514 06 94-96 • Faks: (212) 511 48 17
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TÜRKúYE BELEDúYE-úû
Genel Baükan: NúHAT YURDAKUL
Necatibey Cad. No. 59 K×z×lay / ANKARA
Tel: (312) 231 83 43-45 • Faks: (312) 232 08 74
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TÜRK-SEN
Genel Baükan: ARSLAN BIÇAKLI
A. ûehit Mehmet R. Hüseyin Sok. No. 7 Lefkoüe / KKTC
Tel: (0.392) 227 24 44 • Faks: (0.392) 228 78 31
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HÜR-úû
Genel Baükan: YAKUP Ö. LATúFOøLU
ûehit ûener Enver Sok. No. 23 Yeniüehir - Lefkoüe / KKTC
Tel: (0.392) 228 24 56 • Faks: (0.392) 228 64 31
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Bu dergi sendikal× iüçiler taraf×ndan bas×lmaktad×r.

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

07
DERú-úû
Genel Baükan: MUSA SERVú
Ali Nihat Tarlan Cad. Ertaü Sok. No. 4 (Ardil úü Merkezi) Kat: 3
Tel: (216) 572 90 50-51-52 • Faks: (216) 572 90 53 Bostanc×/úST.
AøAÇ-úû
Genel Baükan: MÜRSEL TAûÇI
Necatibey Cad. No. 20/22-23 S×hhiye / ANKARA
Tel: (312) 229 53 95 - 229 08 27 • Faks: (312) 231 52 19
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SELÜLOZ-úû
Genel Baükan: ERGúN ALûAN
Ankara Cad. úpek Apt. No. 87 úZMúT
Tel: (262) 321 18 99 • Faks: (262) 321 34 51
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BASIN-úû
Genel Baükan: YAKUP AKKAYA
Han×meli Sokak No. 26/6-7 S×hhiye / ANKARA
Tel: (312) 230 29 08 - 229 85 65 • Faks: (312) 229 43 15
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11
BASúSEN
Genel Baükan: METúN TúRYAKúOøLU
Altunizade Mah. Kuübak×ü× Cad. No. 15 Üsküdar / úSTANBUL
Tel: (216) 651 48 60 (8 hat) • Faks: (216) 651 48 38
BASS
Genel Baükan: TURGUT YILMAZ
Sümer 2 Sok. No. 29 Kat. 3 K×z×lay / ANKARA
Tel: (312) 232 50 09-11 • Faks: (312) 231 67 30
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TÜRKúYE ÇúMSE-úû
Genel Baükan: ZEKERúYE NAZLIM
Esat Cad. No. 43 Küçükesat / ANKARA
Tel: (312) 419 58 30-34 • Faks: (312) 425 13 35
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KRúSTAL-úû
Genel Baükan: BúLAL ÇETúNTAû
Sahip Molla Cad. No. 32 Paüabahçe Beykoz / úSTANBUL
Tel: (216) 680 07 10 • Faks: (216) 680 12 02
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13
TÜRK METAL
Genel Baükan: PEVRUL KAVLAK
Beütepeler Mah. Yaüam Cd. 1. Sok. No. 7/A Söùütözü/ANKARA
Tel: (312) 292 64 00 (30 hat) • Faks: (312) 284 40 18
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