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KamuKamu
Sözle melerindeSözle melerinde
Yeni DönemYeni Dönem

2002y l ndan bu yana her seçim döneminde 
güçlenen bir hükümetle kar

kar yay z. Hükümette koalisyon dönemlerinin 
zaaflar  bulunmamaktad r. Ba bakan’ n her dedi inin
hayata geçirildi i, ba bakan ne derse onun yap ld
bir dönemden geçmekteyiz. Suriye’deki iç sava n
ülkemize olumsuz etkileri de devam etmektedir.

Ya anan süreçte terör sorununun çözümü yönünde 
önemli geli meler ya anmaktad r. Dile imiz, bu süreç 
sonunda sorununun tümüyle ülke gündeminden 
ç kmas d r.

Tüm bunlar n yan  s ra çal ma ya am n n da 
ciddi sald r lar alt nda oldu u bir dönemden 
geçmekteyiz. Hak ve kazan mlar m z sürekli konu 
yap lmakta, sorunlar n çözümünde i veren talepleri 
gözetilmekte, uygulanan ekonomik politikalar n
bir gere i olarak süreç eme i ile geçinenlerin her 
anlamda aleyhine i letilmeye çal lmaktad r. Ulusal 
stihdam Stratejisinin emek kar t  hükümleri 

zaman zaman gündeme getirilmektedir. Ama 
bizim bu konudaki görü lerimiz nettir. Esnek 
çal man n yayg nla t r lmas na, varolan esnek 
çal ma biçimlerinin yasala t r lmas na, asgari ücretin 
bölgeselle tirilmesine ve di er emek kar t  hükümlere 
kar  oldu umuzu söyledik, söylüyoruz.

K dem tazminat  meselesine ise Ba bakan son 
noktay  koymu tur. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an,
geçti imiz günlerde yapt  konu mada hükümetin 
gündeminde k dem tazminat n n gasp na yönelik 
bir çal ma olmad n  söylemi , bu konuda yap lan
tart malar n spekülasyon oldu unu belirtmi tir.
Böylece, k dem tazminat  ile ta eron i çilik aras nda
ba  kurmaya çal anlara en güzel cevab  vermi tir.
Gelinen noktada Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl ’n n Ba bakan’ n sözlerini referans alarak 
ta eron i çili i daha da kurals zla t rma çabalar ndan
ve ta eron i çili in yeniden düzenlenmesi 
çal malar nda k dem tazminat n  ön ko ul olarak öne 
sürmekten vaz geçmesi gerekmektedir.

ba yaz



Mustafa KUMLU Genel Ba kan

––––  ––––

Sendikalar ve Toplu li kileri Yasas  sanc l  bir 
sürecin sonunda yürürlü e girmi  ve ard ndan yine 
uzun müzakereler sonucunda i  kollar  tüzü ü
yay nlanm t r. Bu tüzü ün NACE esas na göre 
yay nlanmamas  için ciddi bir mücadele verilmi tir.
Konfederasyonumuz TÜRK-  Ba kanlar Kurulu’nun 
ald  karar gere i, sosyal taraf s fat yla görü meye
ba laman n ön art  olarak “hali haz rda toplu i
sözle mesi bulunan örgütlü i yerlerinin girdi i i
kolunun aynen devam etmesi” gereklili ini aç kça
ifade etmi , bu ön art Bakanl kça kabul görmü  ve 
sa lanan mutabakat Resmi Gazete’de yay nlanarak
yürürlü e giren kollar  Yönetmeli inde de aynen 
ifadesini bulmu tur.

Konfederasyonumuz, üzerinde mutabakat sa lanan
kollar  Yönetmeli i’nin akla geldikçe keyfi bir 

biçimde de i tirilmemesi için her türlü mücadele 
verilecektir.

––––  ––––

Kamu kesimi toplu i  sözle meleri süreci ba lam
bulunmaktad r. TÜRK-  Yönetim Kurulu, süresi 2013 
y l nda sona erecek kamu kesimi toplu i  sözle meleri
müzakerelerinde yol haritas n  belirlemek üzere kamu 
sözle melerine muhatap TÜRK-  üyesi sendikalar  21 
ubat 2013 tarihinde toplant ya ça rm t r.

Toplant da, her sözle me döneminde olu turulan
Kamu Kesimi Toplu  Sözle meleri Koordinasyon 
Kurulu’nun bu dönemde de olu turulmas  ve Kurulun 
sözle melere muhatap tüm sendika genel ba kanlar n n
kat l m yla olu turulmas  kararla t r lm t r. 14 May s
2013 tarihinde ise TEK GIDA-  Sendikam z n da 
kat l m yla Kurulun ikinci toplant s  gerçekle tirilmi
ve Tar m- , Koop- , Petrol- , Genel Maden- ,
Harb- , Türkiye Denizciler Sendikas , Sa l k-

, Türkiye Maden-  Sendikalar m z n Genel 
Ba kanlar ndan olu an bir çekirdek komisyon 
olu turulmu tur. Söz konusu Komisyon, 
sendikalar m zdan gelen talepleri de erlendirerek
bir talepler metni olu turmu , bu metin di er
sendikalar m z n onay na sunulmu tur. Talepler 
metninin kesinle mesinin ard ndan Kamu Kesimi 
Toplu  sözle meleri ile ilgili olarak Hükümetle 
görü meler ba layacakt r.

Bu dönem yenilenecek olan kamu kesimi toplu i
sözle meleri, 101 i yeri/i letmede çal an yakla k

200 bin i çiyi kapsamaktad r. Yeni dönem toplu i
sözle mesi sürecinin beklentilere uygun bir ekilde
sonuçlanmas  için her türlü çaba gösterilecektir.

––––  ––––

TÜRK-  ve TÜRK- ’e üye sendikalar 
kurulduklar ndan bu yana çetin mücadele 
süreçlerinden geçerek bu günlere gelmi , verilen 
mücadelelerin yaratt  deneyim ku aktan ku a a
aktar lm t r.

TÜRK- , verdi i ekmek, bar , özgürlük 
mücadelesinde ço u zaman hükümetler ile çe itli
çevrelerin hedefi haline gelmi , türlü oyunlarla, 
böl, parçala, yönet yakla mlar yla TÜRK- ’in gücü 
k r lmaya, itibar  zedelenmeye çal lm t r. Ama 
tüm yok etme çabalar na ra men TÜRK- , 60 y ld r
ayakta kalmay  ba arm , sendikalar n üye say lar
özelle tirmeler, erken emeklilik ve sendikas zla t rma
giri imleri nedeniyle azalsa da tüm bunlar
TÜRK- ’in kök salm  güçlü varl na ve
misyonuna zarar verememi tir, bundan sonra da 
veremeyecektir.

Sendikalar, demokrasinin mihenk ta d r. Var 
olduklar ndan bu yana ülkemizin demokratikle mesi
yolunda büyük mücadeleler veren sendikalar n,
kendi iç bünyelerinde demokratik kurallar  harfiyen 
i letmelerinin önemi aç kt r. Sendikalarda ve onlar n
çat  örgütü olan Konfederasyonlarda sorunlar n çözüm 
yeri yönetim kurullar , ba kanlar kurullar , genel 
kurullard r. Hizmet yar  sendika genel kurullar nda
gerçekle tirilir.

Tüm bu kurullarda uzla ma dilinin öne ç kmas ,
hizmet yar n n demokratik kurallar içinde verilmesi 
de son derece önemlidir.

––––  ––––

TÜRK-  2013 y l  1 May s’ n  ba ta Taksim olmak 
üzere Türkiye’nin dört bir yan nda, tüm bölge 
ve illerde kitlesel olarak kutlama karar  alm ,
Taksim d ndaki kutlamalar büyük bir co ku ile 
gerçekle tirilmi tir. Taksim’e giri  ise güvenlik 
güçlerince engellenmi , ülkemiz ad na utanç verici 
sahneler sergilenmi tir.

Dile imiz 1 May slar n bundan böyle amac na uygun 
bir ekilde tüm ülkede kutlanabilmesidir.



TÜRK-  her y l oldu u gibi, 
bu y l da, 1 May s’ n i çi ve 
memur konfederasyonlar  ile 

di er emek ve meslek örgütleri tara-
f ndan birlikte kutlanabilmesi için 
her türlü çabay  gösterdi. 1 May s
2013 kutlamalar n  ba ta stanbul
Taksim’de olmak üzere tüm bölge 
ve illerde alanlarda kitlesel kat l mla
kutlama karar  ald . stanbul Bölge 
Temsilcili imiz 2 Nisan 2013 tari-
hinde stanbul Valili i’ne Taksim 
Meydan  için ba vurusunu gerçek-
le tirdi.

Bu ba vurunun ard ndan, TÜRK-
 Genel Ba kan  Mustafa Kumlu, 

Hak- , D SK, Memur-Sen, Kamu-
Sen ve KESK Genel Ba kanlar n  9 
Nisan 2013, 12 Nisan 2013 ve 16 
Nisan 2013 tarihinde olmak üzere 
üç kez toplant ya ça rd . lk toplan-
t da konfederasyonlar ortak kutlama 
konusuna s cak yakla t lar. kinci
toplant da ise teknik de erlendir-
meler yap ld , ortak metinde anla-

lamamas  üzerine her konfederas-
yonun kendi metnini olu turmas
konusunda görü  birli ine var ld  ve 

stanbul kutlamalar n n tertip komi-
tesi olu turuldu.

Ancak KESK Genel Merkezi’nden 
15 Nisan 2013 tarihinde TÜRK-

’ e gelen mektupta kutlamalar n
ITUC üyesi dört konfederasyonun 
(TÜRK- , D SK, Hak- , KESK) 
ça r c l  ile yap lmas  önerildi. Bu 
önerinin yan  s ra D SK’in 16 Nisan 
tarihinde stanbul’da 1 May s kutla-
malar na ili kin bir bas n toplant s
düzenlemesi ve temsilcisinin ayn
tarihte TÜRK- ’te yap lan toplan-

4

YA ASIN 1 MAYIS
çilerin uluslararas  birlik, dayan ma ve mücadele günü 1 May s,
stanbul’da Valili in Taksim meydan  için izin vermemesi üzerine 

olayl  geçti. Ülkemizin di er kentlerinde, TÜRK- ’in öncülü ünde
bayram havas nda kutlamalar yap ld .
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t da yer almamas  da bir da n kl
beraberinde getirdi.

TÜRK- , emekçilerin birlik mü-
cadele ve dayan ma günü olan 1 
May s’ n ba ta stanbul Taksim ol-
mak üzere tüm bölge ve illerde tüm 
emek ve meslek örgütlerince birlikte 
kutlanabilmesinin gere ine inand
için bu yöndeki çabalar n  son ana 
kadar sürdürdü.

TÜRK- , bir aç klama yay m-
layarak, 1 May s 2013’te stanbul
Taksim ile Türkiye’nin tüm bölge ve 
illerinde alanlarda olaca n  kamuo-
yuna duyurdu.

Kamu-Sen ve Memur-Sen’in 
ba ka illerde kutlama yapaca n
aç klamas  üzerine, TÜRK- , di er
i çi ve meslek örgütleriyle bera-
ber stanbul’da Taksim’de kutlama 
yapma kararl n  sürdürdü. An-
cak Valili in izin vermemesi üze-
rine, stanbul’da 1 May s çi Bay-
ram  kutlamalar nda istenmeyen 
görüntüler ortaya ç kt . Emniyet 
güçleri, Be ikta ’ta toplanan kortejin 
Taksim’e yürümesine izin verme-
di. Aralar nda TÜRK-  üyeleri de 
olmak üzere, sabah erken saatler-
den itibaren Be ikta ’ta toplanan ve 
Taksim’e do ru yürümek isteyen i -
çilere, polis tazyikli su ve biber gaz
ile müdahale etti.

Taksim’e ç k lamayaca n n an-
la lmas  üzerine, TÜRK-  korte-
ji, Be ikta ’ta yap lan aç klaman n
ard ndan da ld . TÜRK-  Yöne-
tim Kurulu ad na aç klama yapan, 
TÜRK-  Genel Te kilatland rma
Sekreteri Nazmi Irgat, Taksim’e 
sadece sendika temsilcilerinin 
1977’deki 1 May s gösterisinde ölen-
ler için çelenk koymas na izin veril-
di ini belirterek, bu öneriyi kabul 
etmediklerini söyledi. “ stanbul’da
adeta s k yönetim ilan edildi ini”
söyleyen Irgat, “Arkada lar m z n
buraya gelmesi engellendi. Buraya 
gelebilenler olarak yüz binleri temsil 
ediyoruz” dedi. Irgat ayr ca, k dem
tazminatlar n n gasp edilmek isten-

ANKARA

ZM R

Uluslararas  Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow 1 May sUluslararas  Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow 1 May s
için stanbul’a geldi. Genel Ba kan Kumlu Burrow’u Taksim Meydan ’nda ziyaret etti.için stanbul’a geldi. Genel Ba kan Kumlu Burrow’u Taksim Meydan ’nda ziyaret etti.
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mesine, kurals z çal man n yayg n-
la t r lmas na, i  kazalar n n art na
kar  taleplerini dile getirmek için 
alana ç kmak istediklerini söyledi.

ITUC Genel Sekreteri

Aç klaman n ard ndan, TÜRK-
Yönetim Kurulu ve di er örgütlerin 
temsilcileri, 1 May s için ülkemize 
gelen Uluslararas  Sendikalar Kon-
federasyonu (ITUC) Genel Sekreteri 
Sharan Burrow’u Taksim’de ziyaret 
ettiler. Burrow burada yapt  aç kla-
mada, “Avrupa’daki en büyük 1 Ma-
y s yürüyü ü” için stanbul’a geldi-
ini belirterek, Taksim Meydan ’n n

kapat lmas n n demokratik olmad -
n  belirtti. Burrow aç klamas nda,

“Bugünkü bask n n miras  i çilerin
kalplerinde ve ak llar nda uzun süre 
kalacak” dedi. 175 milyon i çinin
üst kurulu u ad na konu an Bur-
row, 2015’te G-20 liderli ini devral-
mas  beklenen bir ülkeden böyle bir 
davran  beklenemeyece ini sözleri-
ne ekledi.

TÜRK-  Bildirisi

TÜRK-  Yönetim Kurulu, 1 Ma-
y s nedeniyle yay mlad  bildiride 
u görü lere yer verdi:

“Bugün 1 May s. Bugün tüm 
dünyada emekçiler, eme in u rad
haks zl klara kar  hep birlikte sesi-
ni yükseltiyor. Tüm dünyada emek-
çiler, bir as r önce 8 saatlik çal ma
u runa canlar n  veren emekçi kar-
de lerini anarken, bugün hala bir-
çok ülkede, benzeri çal ma ko ulla-
r n n var olmas na isyan ediyor.

syan ediyoruz. Ülkemizdeki gü-
vencesiz çal ma biçimlerine; adalet-
sizliklere isyan ediyoruz. sizli e,
yoksullu a isyan ediyoruz. Sa l k ve 
e itim hizmetlerinin paral  hale ge-
tirilmesine, sosyal devletin gün geç-
tikçe budanmas na isyan ediyoruz.

Bugün ülkemizde emekçilerin 
yar s  kay t d nda çal yor. Ulusal 
stihdam Stratejisinin emek kar t

yakla mlar yla k dem tazminat m -

BURSA

ADANA

D YARBAKIR
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za göz dikiliyor, asgari ücret böl-
geselle tirilmek, esnek ve kurals z
çal ma biçimleri yayg nla t r lmak
isteniyor. Ta eron i çili i yayg nla -
t rma, kurals zla t rma planlar  ya-
p l yor. Örgütlenen i çiler i ten at -
l yor.  kazas  ad  verilen cinayetler 
durmak bilmiyor.

Biz 1 May s 2013’te, alanlarda, 
dünyaya ve ülkemize e itli i, bar -

, karde li i, özgürlü ü ça r yo-
ruz. Eme in ç kar n n sava ta de il,
bar ta oldu unu biliyor, sava tan
yana hiç bir politikaya onay verme-
yece imizi hayk r yoruz. Biz daha 
çok demokrasiyi herkes için istiyo-
ruz, çünkü bunu hak ediyoruz.

Biz sosyal adalet, e itlik ve refah 
istiyoruz. Özgürlükçü, e itlikçi sivil 
demokratik bir anayasa ve yasalar 
istiyoruz. Tüm çal anlar için insan 
onuruna yara r ya ama ko ullar  ve 
sendikal haklar istiyoruz.

1 May s alanlar ndan verilen me-
sajlar Hükümet taraf ndan iyi anla-

lmal d r. Emekçilerin sefaletinin 
kimseye refah getirmeyece i bilin-
meli, Hükümet, emek kar t  politi-
kalar  bir an evvel terk ederek, talep-
lere kulak vermelidir. Bu ça m z n
gerektirdi i bir mecburiyettir. Bu bir 
ihtiyaçt r.

1 MAYIS’TA ALANLARDAN B R
KEZ DAHA HÜKÜMETE SESLEN -
YORUZ

Toplumsal bar  ve huzurun sa -
lanmas  demokratikle me ile müm-
kündür. Özgürlükçü ve ço ulcu bir 
demokrasi için gerekli ad mlar  ive-
dilikle at lmal , uzla ma, ho görü ve 
bir arada ya ama kültürünün geli ti-
rilmesi için çaba gösterilmelidir.

Anayasa, kat l mc  demokrasinin 
tüm kurum ve kurallar n n sa l kl
i leyece i bir yap ya kavu turulma-
l d r.

Emekçilerin ç karlar  sava ta
de il bar tad r. Atatürk’ün “yurtta 
sulh, cihanda sulh” iar  rehber edi-
nilmelidir.

ESK EH R

KONYA

ANTALYA
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Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
tüm kurumlar  hukuk devleti anla-
y yla hareket etmelidir.

Uzun tutukluluk süreleri sona 
erdirilmeli, bas n, dü ünce ve ifade 
özgürlü ünün önündeki k s tlama-
lar kald r lmal d r.

“ nsan onuruna yara r i ” herke-
sin hakk d r. stihdam n korunmas ,
geli tirilmesi ve i sizli in önlenmesi 
temel yakla m olmal d r.

Cinayet haline gelen i  kazalar
önlenmeli, i  sa l  ve güvenli i ön-
lemleri art r lmal d r.

Haks z i ten ç karmalar önlen-
meli,  güvencesi, i e iadeyi sa la-
yacak biçimde yeniden ve öncelikle 
düzenlenmelidir.

Kay t d  ekonomi, kay t alt na
al nmal d r.

K dem tazminat  i çiler bak m n-
dan vazgeçilmez ve tart lmaz bir 
hakt r. Buna el uzat lmas , ortadan 
kald r lmas  ya da daralt lmas  yö-
nündeki talepler gündeme dahi ge-
tirilmemelidir.

Asgari ücret insan onuruna ya-
k r bir biçimde belirlenmelidir. 
Asgari ücretin bölgeselle tirilmesi
giri imlerinden vaz geçilmelidir.

Esnek ve kurals z çal ma biçim-
lerini yayg nla t rma giri imlerine
son verilmelidir.

Ta eronla ma engellenmeli, as l
i in ta eronlara yapt r lmas  uygula-
mas ndan ve bu uygulaman n yasa-
la t r lmas  giri imlerinden vazgeçil-
melidir.

Vergi adaletsizli i giderilmelidir.

Do al ya am korunmal , ekolojik 
çevre tahribat na son verilmelidir.

Engellilerin toplumsal ya ama
e it bireyler olarak kat lmas  sa lan-
mal d r.

çiler, Kamu Emekçileri, Emek-
liler, sizler, Yoksullar, Kad nlar,
Gençler, Ö renciler

TRABZON

GAZ ANTEP

ED RNE
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1 MAYIS B RL K, MÜCADE-
LE VE DAYANI MA GÜNÜ TÜM 
EMEKÇ LERE KUTLU OLSUN”

Ankara

1 May s Ankara’da iki alanda 
kutland . S hhiye Meydan  ve Tan-
do an Meydan nda yap lan her iki 
kutlamaya da TÜRK- ’e ba l  sen-
dikalar destek verdi.

zmir

Gündo du meydan nda yap lan
mitinge, TÜRK- ’e ba l  birçok 
sendikam za üye i çiler kitlesel ola-
rak kat ld . Burada TÜRK-  ad na
konu may , 3. Bölge Temsilcisi Ha-
san Hüseyin Karakoç yapt . Ayr ca,
Bornova Cumhuriyet Meydan ’nda
da bir miting gerçekle tirildi.

Adana

Burada yap lan miting de co ku-
lu geçti. TÜRK-  4. Bölge Temsilci-
si Edip Gülnar, TÜRK-  ad na bir 
konu ma yapt .

Bursa

Atatürk Stadyumu önünde topla-
nan çok say da i çi ve meslek örgü-
tü üyeleri, Kent Meydan na gelerek 
görkemli bir miting yapt . Alanda 
TÜRK-  Bölge Temsilcisi Sabri Öz-
demir, TÜRK-  ad na bir konu ma
yapt .

Diyarbak r

1 May s Emek ve Dayan -
ma Günü, Diyarbak r’da düzen-
lenen mitingle kutland . stasyon 
Meydan ’nda düzenlenen mitinge 
çok say da TÜRK-  üyesi i çi kat ld .

Konya

Konya’da Sendikalar 1 May s’ta
üç ayr  etkinlik yapt . TÜRK- ,
Hak-i  ve Memur-Sen birlikte kutla-
ma karar  ald . Zafer Alan nda top-
lanan i çiler ve memurlara hitaben, 
TÜRK- l Temsilcisi Necati Kökat, 
TÜRK- ’in bildirisini okudu.

GEBZE-KOCAEL

MERS N

BOLU
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Trabzon

1 May s Emek ve Dayan ma
Günü, Trabzon’da düzenlenen yü-
rüyü  ve etkinlik program yla kut-
land . Cumhuriyet Caddesi’nde 
toplananlar, Atatürk Alan ’na kadar 
yürüdü. Trabzon TÜRK- l Tem-
silcisi ve Yol-  Sendikas  1 Nolu 
ube Ba kan  Hasan Basri Hatipo lu

öncülü ünde, ube toplant  salo-
nunda, Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi ktisadi dari Bilimler Ö retim
Görevlisi Erdal Yunus irin bir kon-
ferans verdi.

Antalya

TÜRK-  Antalya l Temsilcili i-
miz taraf ndan organize edilen 1 Ma-
y s etkinli i son y llar n en fazla ka-
t l m yla gerçekle tirildi. TÜRK- ’e 
ba l  Sendikalar n ube ve Temsilci-
likleri Güllük Caddesinde toplanarak 
Yavuz Özcan park na yürüdü. Burada 
TÜRK- l Temsilcisi Hac  Mevlüt 
Ünal, TÜRK- ’in bildirisini okudu.

Düzce

Etkinlikler, Düzce Belediyesi 
önünden An tpark’a kadar gerçek-
le tirilen yürüyü le ba lad . Burada 
yap lan konu malarda, çal ma ya a-
m n n sorunlar  dile getirildi, sendi-
kalar n talepleri seslendirildi.

Rize

Rize’de 1978 y l nda son olarak 
Tekg da-  Sendikam z taraf ndan
kutlanan 1 May s çi Bayram , 35 
y l aradan sonra yine ayn  meydanda 
kutland . Cumhuriyet Meydan nda
bulunan Atatürk An t  önünde-
ki kutlamaya, i çiler, memurlar ve 
gençler kat ld .

Edirne

Edirne’de 1 May s çi Bayram
co kulu bir ekilde kutland . Kut-
lamalar n n adresi Saraçlar Caddesi 
oldu. TÜRK-  ve di er sivil toplum 
örgütlerinden olu an gruplar, yap -
lan konu malar n ard ndan da ld .

AYDIN

YATA AN

ÇANAKKALE
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Malatya

Milli Egemenlik Caddesinde ger-
çekle tirilen kutlamalarda TÜRK-

’e ba l  sendikalar da yer ald .

Denizli

1 May s Emek ve Dayan ma
Günü, Denizli’de co kuyla kutland .
Birçok sendika siyasi parti ve gru-
bun kat ld  1 May s’ta yap lan ko-
nu malarda, i çilerin sorunlar  dile 
getirildi.

rnak

1 May s, rnak’ n Cizre ilçesin-
de kutland . Burada yap lan mitinge, 
TÜRK-  üyesi i çiler de kat ld .

Bal kesir

Burada düzenlenen mitingde, 
Tertip Komitesi ad na konu an
TÜRK- l Temsilcisi Ahmet Demi-
rer, Türkiye’de ya anan i çi ölümle-
rine ve Ulusal stihdam Stratejisi’nin 
emek kar t  yakla mlar na de indi.

Sivas

Mevlana Mahallesi’nde toplanan 
sendikalar ve sivil toplum örgütle-
rinin düzenledi i mitingde, çal ma
ya am n n sorunlar n n dile getiril-
di i konu malar yap ld .

Kütahya

Zafer Meydan ’nda yap lan 1 Ma-
y s kutlamalar co kulu geçti.

Eski ehir/Bilecik

Eski ehir’de 1 May s kutlamalar ,
bir film çekimi için kurulan Taksim 
An t  önünde kutland . Yap lan yü-
rüyü ün ard ndan sendika temsilci-
leri meydandaki temsili an ta çelenk 
b rakt .

TÜRK-  Bilecik l Temsilcisi 
Cemal Güney ve Bilecikli i çiler, 1 
May s etkinliklerine Eski ehir’de ka-
t ld .

ISPARTA

ELAZI

DÜZCE



2821say l  Sendikalar Ka-
nunu ve 2822 say l

Toplu  Sözle mesi, Grev ve Lokavt 
Kanunu ile ilgili de i iklikler uzun 
süre çal ma ya am n n ve ülkenin 
gündeminde tart ma konusu oldu. 
Yasada de i iklikler içeren birden 
çok taslak metin haz rland , metin-
ler Üçlü Dan ma Kurulu’nda yo un
bir biçimde tart ld . Sosyal taraflar 
görü lerini Çal ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl ’na iletti.

Hükümet, i çi ve i veren taraf-
lar n n bile imiyle olu an Üçlü Da-
n ma Kurulu, 2821 ve 2822 say l
Kanunlar  de i tirmek amac yla
9 A ustos 2011, 22 Eylül 2011, 3 
Ekim 2011 ve 5 Ekim 2011 tarihle-
rinde topland . Toplant  sonuçlar na
uygun olarak 17-19 ve 22 A ustos
2011 ve 10-11 Ekim 2011 tarihle-
rinde de Teknik Komite çal malar
yap ld .

12 Ekim 2011 tarihinde yap lan
Üçlü Dan ma Kurulu toplant s nda
Çal ma Bakan n n “Görü lerinizi
yaz l  bildirin” istemi üzerine, çal -
malarda dile getirilen TÜRK-  gö-
rü  ve önerileri 14 Ekim 2011 günü 
Bakanl a bildirildi.

19 Ekim 2011 tarihinde yap lan
Üçlü Dan ma Kurulunda, iki tasla-

n birle tirilerek tek taslak haline 
getirilmesi kararla t r ld . Birle tir-

12

Sendikal Ya amda Yeni Düzen

Sendikalar ve Toplu  Sözle mesi
Kanunu Yürürlü e Girdi
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me i lemi Bakanl k taraf ndan ya-
p ld  ve olu an yeni tasla n ismi 
“Toplu li kileri Kanunu” olarak 
belirlenerek 24 Ekim 2011 tarihinde 
TÜRK- ’e gönderildi.

De i iklikleri içeren bu taslak-
ta; “Tan mlar”, “Ortak Hükümler”, 
“Genel Kurullar n Toplant  Zama-
n ”, “Üyelik Aidat ”, “ yeri Sendika 
Temsilcili inin Güvencesi”, “Toplu 

 Sözle mesinin ekli ve Süresi”, 
“Yetki”, “Uyu mazl n Tespiti”, 
“Arabuluculuk”, “Grev Oylamas ”,
“Grev ve Lokavt n Yasaklanmas ”,
“Grev Hakk n n ve Lokavt n Kötüye 
Kullan lmas ” maddelerinde Kon-
federasyonumuzun taleplerinin ay-
nen veya k smen yer ald  görüldü. 
Ancak bu tarihten sonra Bakanl k
taraf ndan metin üzerinde baz  dü-
zenlemeler yap ld  ve 4 Kas m 2011 
tarihinde TÜRK- ’e yeniden gön-
derildi. Bu gönderilen metne ili kin

olarak haz rlanan cevaplar 18 Kas m
2011 tarihinde Bakanl a iletildi. Ka-
s m ay  sonunda kanun tasar s  Ba-
kanlar Kuruluna sunuldu, yakla k
2 ay sonra 31 Ocak 2012 tarihinde 
imzalanarak TBMM’ye gönderildi.

Yasa Tasar s  TBMM’de

7 ubat 2012 tarihinde 1/567 
esas numaras  alarak ve “Toplu 
li kileri Kanunu Tasar s ” ad yla

Sa l k Sosyal ler Komisyonuna 
geldi. TÜRK-  yöneticileri ve uz-
manlar  as l ve alt komisyonun tüm 
toplant lar na kat ld . As l Komisyo-
nun 9 ubat 2012 tarihinde yap lan
ilk toplant s na Genel Ba kan Mus-
tafa Kumlu, Genel Sekreter Pevrul 
Kavlak, Genel Mali Sekreter Ergün 
Atalay, Genel E itim Sekreteri Ra-
mazan A ar, Genel Te kilatland rma
Sekreteri Nazmi Irgat, Genel Sekre-
ter Yard mc s  Naci Önsal ve Hukuk 

Mü aviri Ferhan Tuncel kat ld lar
ve kanun tasar s na yönelik olarak 
6 sayfa halinde TÜRK-  öneri ve 
tespitlerini Komisyon Ba kanl na
sundular.

TÜRK- ’in sundu u öneriler 22 
madde halinde ve özetle “Kuruculuk 
artlar ” (kurucular n sendikan n

kurulaca  i kolunda fiilen çal -
yor olmalar art n n korunmas  ve 
Türkçe okuryazar olmalar ); “ kol-
lar ”, “Tüzük”, “Seçimlere tiraz”,
“Sendika Üyeli i ve Üyeli in Kaza-
n lmas ”, “Üyelik Aidat ” (maddenin 
sosyal taraflar n 11 Ekim 2011 tarih-
li mutabakat tam mutabakat sa la-
d klar  haline dönülmesi talep edil-
mi tir.), “Sendika Üyeli inin Sona 
Ermesi ve Ask ya Al nmas ”, “ çi
Kurulu u Yöneticili inin Güvence-
si”, “ yeri Sendika Temsilcili inin
Güvencesi”, “Sendika Özgürlü ü
Güvencesi”, “Kurulu lar n Gelirleri 
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ve Giderleri”, “Kurulu lar n Deneti-
mi ve effafl k”, “Toplu  Sözle me-
sinin çeri i”, “Toplu  Sözle mesi-
nin Kapsam  ve Düzeyi”, “Toplu 
Sözle mesinden Yararlanma”, “Yetki 
Tespiti çin Ba vuru”, “Yüksek Ha-
kem Kurulunun Çal ma Esaslar ”,
“Grev ve Lokavt Yasaklar ”, “Grev 
ve Lokavt n Uygulanmas ”, “Grev ve 
Lokavt  Sona Erdirme Karar ”, “Rad-
yo Televizyon Kurma Yasa n n Kal-
d r lmas ” ve “Geçici” maddelerin 
düzenlemesi konular na ili kindi.

TBMM Sa l k, Aile ve Sosyal ler
Komisyonu, 9 ubat 2012 tarihinde 
yapt  bu ilk toplant s nda tasar -
n n önemi nedeniyle daha detayl
çal abilmesi için alt komisyon ku-
rulmas na karar verdi. Kurulan alt 
komisyon 14 ubat 2012, 15 ubat
2012, 29 ubat.2012 ve 1 Mart 2012 
tarihlerinde toplanarak çal malar -
n  yürüttü, bu çal malara TÜRK-
uzmanlar  da kat ld .

1 Mart 2012 tarihinde Alt Ko-
misyon raporunu verdi. Alt Komis-
yonun raporunu vermesini takiben 
7 Mart 2012 tarihinde tekrar as l
komisyon topland . Bu toplant ya
TÜRK- ’in be  Yönetim Kurulu 
üyesi ve uzmanlar n n yan  s ra, üye 
sendikalar n yöneticileri de kat ld .

TÜRK- ’in as l komisyonun bu 
toplant s nda, alt komisyonda kabul 
edilen metne yönelik olarak 5 sayfa 
ve 16 madde halinde tespit ve öne-
rilerini komisyon ba kan na sundu. 
Özetle “Kuruculuk artlar ”, “Sendi-
ka Üyeli i ve Üyeli in Kazan lmas ”
“Üyelik Aidat ”, “ çi Kurulu u Yö-
neticili inin Güvencesi”, “Sendika 
Özgürlü ü Güvencesi”, “Kurulu -
lar n Denetimi ve effafl k”, “Toplu 

 Sözle mesi ve Çerçeve Toplu 
Sözle mesinin çeri i”, “Toplu 
Sözle mesinin Kapsam  ve Düzeyi”, 
“Toplu  Sözle mesinden Yararlan-
ma”, “Yetki Tespiti çin Ba vuru”,
“Yetki tiraz ”, “Yüksek Hakem Ku-
rulunun Çal ma Esaslar ”, “Grev 
ve Lokavt  Sona Erdirme Karar ”,

“Radyo Televizyon Kurma Yasa -
n n Kald r lmas ” ve “Geçici” mad-
delerinin düzenlenmesine ili kin ya-
p lacak de i ikliklere dikkat çekildi. 
13 Mart 2013 tarihinde Sa l k Sosyal 

ler Komisyonu raporunu haz rlad .
19 Mart 2012 tarihinde 197 s ra no 
ile Genel Kurula gönderildi.

Sendikalar Kanunu ile Toplu 
Sözle mesi, Grev ve Lokavt Kanu-
nunda yap lacak de i iklikler i çi
konfederasyonlar n n, i veren ku-
rulu lar n n farkl  de erlendirmeleri
ve talepleri olmas  nedeniyle uzun 
süre ortak bir görü  olu turulamad .

veren kesimlerinin de i ik öneri-
leri, uzla may  zorla t ran nedenler 
oldu. Böylece, Hükümet taraf ndan
yürütülen çal malarda, temel ilke-
ler üzerinde uzla ma sa lanamama-
s , Kanunun ç k  sürecini olumsuz 
yönde etkiledi. Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl ’n n, i kolu ista-
tistiklerini sendikalar üzerinde bü-
yük bir bask  arac  olarak gündemde 
tutmas , TÜRK-  taraf ndan tepkiy-
le kar land , sendikalar m z n toplu 
i  sözle me yapmas na yönelik yetki 
belgesi ba vurular  cevapland r lma-
mas , i çilerimizin ma dur edildi i
bir süreç ya and .

TÜRK-  Yönetim Kurulu, ka-
nun ç kar lamad  için yay mlana-
mayan i kolu istatistikleri ve buna 
ba l  olarak verilmeyen yetkiler ne-
deniyle 14 Eylül 2012 günü TÜRK-

’e ba l  Sendikalar n Genel Ba kan
ve Yöneticileri, sendikalar n An-
kara’daki ube Yöneticileri, i yeri
temsilcileri ve üyelerin kat l m yla
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l  önünde kitlesel bas n aç klamas
yapt . Bas n aç klamas nda toplu i
sözle mesi yetki prosedürünün t -
kanmas  nedeniyle ya anan ma du-
riyet dile getirildi.

Bu tepkilerin ard ndan, 2012 
y l nda süresi biten toplu i  söz-
le melerine ili kin yetki tespitleri 
ve yetki belgelerinin verilmemesi 
sonucunda, 1 Ekim 2012 itibariy-

le TBMM’nin aç lmas  ile birlikte 
gündemin ilk maddesini Sendikalar 
Kanunu, Toplu  Sözle mesi, Grev 
ve Lokavt Kanunu ile ilgili yap lacak
de i iklikler olu turdu. Yap lacak
de i ikliklere ili kin görü meler h z
kazand . Yap lan toplant larda baraj 
ba ta olmak üzere, i çi konfederas-
yonlar n n yakla mlar nda farkl l k-
lar oldu undan, temel maddelerde 
yine birliktelik sa lanamad .

Tasar  TBMM Genel Kurulunda 
uzunca bir süre bekledikten sonra 3 
Ekim 2012 tarihinde gündeme al -
narak görü ülmeye ba land . Tasa-
r n n TBMM Genel Kurulunda gö-
rü ülmeye ba land  ilk gününden 
son gününe kadar Mecliste görü ül-
dü ü tüm süre boyunca TÜRK-
Yönetim Kurulunun tamam  ve ilgili 
uzmanlar  TBMM’de bulundu, ko-
nular  yak ndan takip etti. Yine bu 
dönemde TBMM izleyici localar nda
büyük bir kalabal k halinde üye sen-
dikalar n Genel Ba kan ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, ube yöneticileri ha-
z r bulundu. (Tasar  10 Ekim 2012, 
11 Ekim 2012, 17 Ekim 2012 ve 18 
Ekim 2012 tarihlerinde TBMM Ge-
nel Kurulunda görü üldü.)

TÜRK-  Yönetim Kurulu, 
TBMM gündeminde bulunan tasa-
r ya ili kin olarak 8 Ekim 2012 ta-
rihinde TÜRK-  Genel Merkezin-
de bir bas n toplant s  düzenledi ve 
hem TÜRK- ’in temel itirazlar  ve 
hem de izlenecek süreç ile ilgili de-
erlendirmelerde bulundu.

TÜRK  Yönetim Kurulu aç kla-
mas u ekildedir:

“Çal ma Hayat n n gelecek y l-
lardaki ekilleni ini belirleyecek 
olan Toplu li kileri Yasa Tasar s ,
gündeme geldi i ilk günden itibaren 
çal ma ya am n n tüm kesimlerinde 
oldu u gibi TÜRK-  Yönetim Ku-
rulu ve te kilat m zda da ayr nt l  bir 
ekilde tart lm  ve tart lmaya da 

devam edilmektedir. Çal ma ya a-
m m z n demokratikle tirilmesi sü-
recinde en ileri mesafenin katedile-
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bilmesi ad na yap lan bu tart malar,
geçti imiz Cuma gününden itibaren 
baz  gazetelerde gerçe i yans tma-
yan yorumlarla birlikte yer alm  ve 
gerek Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl , gerekse di er i çi ve i -
veren örgütleri ile sürdürdü ümüz
kimi müzakere ba l klar  konusun-
da kafa kar kl na yol açacak bir 
biçime büründürülmü tür.

TÜRK- , a a da s ralanan
konu ba l klar  çerçevesinde yar n
11.30’da di er sosyal taraflarla bir-
likte Çal ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kan  Faruk Çelik ile görü melerde
bulunacak, sorunun çözülmemesi 
halinde Ba bakan Recep Tayyip Er-
do an ile görü ülecek ve hakl  ta-
leplerin kar l k bulmamas  halinde 
TÜRK- , tasar  yasala madan yol 
haritas n  belirleyecektir.

 1- 1 Ocak 2012 tarihinden iti-
baren yetki isteyip alamayan 
sendikalara 2009 Temmuz 
istatisti i esas al narak yet-
kilerinin verilmesinde mu-
tabakat sa lanm t r. Ancak 
yeni Kanunun yürürlü e giri
tarihiyle Bakanl kça yay m-
lanacak Ocak 2013 istatisti i
aras ndaki üç ayl k dönemde 
baraj n s f r olmas  konusu 
çe itli kesimlerce s k s k dile 
getirilmektedir. TÜRK-  bu 
yakla ma kar d r. Yap lmas
gereken, sosyal taraflar n daha 
önce mutab k kald klar  gibi, 
Temmuz 2009 istatisti ine
göre yetki alm  sendikalar n
yeni Kanunu’nun yay m  tari-
hinden itibaren üç y l süreyle 
baraj ko uluna tabi olmamala-
r d r.

 2- 30 i çi ve daha az i çi çal t -
ran i yerlerinde i çilerin sen-
dikal nedenle i ten at lmalar
halinde i e iade davas  açma 
haklar n  düzenleyen f kra
tasar dan ç kar larak i çile-
rin sendikal tazminat alma 
haklar  ortadan kald r lmak

istenmektedir. Ülkemizde i -
yerlerinin ezici ço unlu u
30 ve daha az i çi çal t ran
yerlerdir. Bu düzenlemenin 
yap lmas  halinde bu say daki
i yerlerinde sendikal örgüt-
lenme imkâns z hale gelecek-
tir. TÜRK-  bu yakla ma
kar d r.

 3- Sendika kurucusunun, sen-
dikan n kurulaca  i kolunda
çal yor olmas  hükmü kald -
r lmak istenmektedir. Bu ko-
ul kalkt nda, o i kolunda

çal mayan ki iler özellikleri-
ni bilmedikleri bir i kolunda
sendika kurucusu olabilecek-
lerdir. TÜRK-  bu yakla ma
kar d r.

 4- Tasar n n 74. maddesinde, 
grev uygulamas  halinde ma-
hallin en büyük mülki amir-
leri halk n günlük ya am
için zorunlu olan ve aksamas
muhtemel hizmet ve ihtiyaç-
lar  kar layacak tedbirleri al-
makla görevlendirilmi lerdir.

veren kesimi, bu maddeye 
grev yap lan i yerinin önün-
de i çilerin bekleme çad r
kurmas n n engellenmesi yö-
nünde düzenleme yap lmas -
n  istemektedir. TÜRK-  bu 
yakla ma kar d r.

 5- Tasar da, yetki talebinde bulu-
nan bir sendikan n i verence
i koluna itiraz edildi inde bu 
itiraz bekletici mesele say l-
mamaktad r. Yetki talebinde 
bulunmu  sendikan n yetki-
sine yap lan itiraz da bekletici 
mesele say lmamal d r.”

Tasar n n TBMM de görü meleri
sürerken, TÜRK-  Yönetim Kurulu 
11 Ekim 2012 tarihinde Hürriyet, 
Sabah, Cumhuriyet ve Star gazete-
lerine TBMM’de görü ülmekte olan 
bu tasar  hakk nda “TÜRK- ’ten
TBMM’ye Ça r ” ad  alt nda bir ilan 
verdi ve itirazlar n  aç klad .

TÜRK- ’in gazetelere verdi i
ilan u ekildedir:

“TÜRK- , kurulu undan günü-
müze i çilerin hizmetinde geçirdi i
60 y ll k dönemde ülke menfaat-
lerini her eyin üzerinde tutan bir 
misyon üstlenmi , çal ma hayat -
n n bütün sorunlar na bu perspektif 
içinde yakla m t r.

TÜRK- , 21.yüzy l n uzla ma
ça  oldu u bilincinden hareketle 
sorunlar  öncelikle sosyal taraflar ile 
görü erek çözmeye çal m t r.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulu’nda görü ülmekte
olan Toplu li kileri Kanun Tasa-
r s  ile ilgili olarak y llard r sürdürü-
len çal malarda da TÜRK- ’in tavr
bu olmu tur. Bu tasar , TÜRK- ’in
bütünüyle benimsemedi i ancak 
sosyal taraflarla asgari mü terekler-
de bulu tu u bir tasar d r.

ubat 2012’den itibaren Çal ma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl  taraf n-
dan sendikalara toplu i  sözle mesi
yapma yetkisi verilmeyerek a r-
la t r lan bir ortamda müzakereler 
sürdürülürken, tasar da önergelerle 
yap laca  ö renilen düzenlemeler 
TÜRK-  toplulu unun endi e ve 
huzursuzlu unu art rm t r.

öyle ki:

 1- Sendikan n kurulaca  i ko-
lunda çal mayan, i çi olma-
yan insanlar n sendika ku-
rabilmesinin Türk çal ma
hayat na kazand raca  hiçbir 
ey olamaz. Böyle bir durum-

da ortaya, sendika görüntüsü 
alt nda yüzlerce kurulu  ç -
kacak, çal ma hayat  kendini 
daha büyük bir kaosun içinde 
bulacakt r.

 2- 30 ve daha az i çi çal t ran
i yerlerinde i çilerin sendi-
kal nedenle i ten at lmalar
halinde i e iade davas  açma 
haklar n  düzenleyen f kra
tasar dan ç kar larak i çilerin
sendikal tazminat alma hak-
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lar  ortadan kald r lmaktad r.
Böylelikle 30’dan az i çi çal -
t r lan i yerlerinde örgütlen-
menin önü kesilmekte, mil-
yonlarca i çinin temel insan 
hakk  olan örgütlenme özgür-
lü ü ellerinden al nmaktad r.

 3- Tasar n n yay m  tarihinden 
itibaren bir süre sendikal ba-
rajlarla ilgili düzenleme ask -
ya al nmakta, bu yolla da baz
sendikalar n yetkili k l nmas
sa lanmaya çal l rken, sis-
tem bozulmakta, ilkeler çi -
nenmektedir.

 4- Grev yapan i çilerin i  yerinin 
önüne kuracaklar  çad r dahi 
yasaklanmaktad r.

 5- Sendikalar n yetki müraca-
at na i verenlerce yap lacak
itirazlarla toplu i  sözle me
sürecinin önü kesilmektedir.

TÜRK- , yapt  bu uyar lar  ça-
l ma hayat n n bar  içinde devam 
etmesi için bir ön ko ul olarak gör-
mektedir.

TÜRK- , sendikal örgütlenme-
nin önündeki engellerin kald r lma-
s n n demokratikle me çabalar na
katk  sa layaca na inanmaktad r.

TÜRK- , Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin bu hakl  isteklerini dik-
kate almas n  talep etmektedir.”

TÜRK-  Yönetim Kurulu bu-
nunla da yetinmedi, TBMM’de grubu 
olan siyasi partilerin Grup Ba kan-
vekillerine 17 Ekim 2012 tarihinde 
birer mektup yazarak görü ülmekte
olan tasar n n bir k s m maddelerine 
ili kin TÜRK-  itirazlar n  bildirdi.

Grup Ba kanvekillerine gönderi-
len metinde ayn  maddeler s raland
ve u görü ler dile getirildi:

“Toplu  ili kileri Kanun Tasar -
s , 3 Ekim 2012 tarihinde TBMM’de 
görü ülmeye ba lanm  ve 30 mad-
deden olu an 1. Bölüme ili kin gö-
rü meler 11 Ekim 2012 tarihinde 
sonuçland r lm t r. kinci ve üçün-

cü bölümlerde yer alan maddelerin 
görü ülmesine ise 17 Ekim 2012 ta-
rihi itibariyle devam edilecektir.

TÜRK- , sendikal örgütlen-
menin önündeki engellerin kal-
d r lmas n n demokratikle me
çabalar na katk  sa layaca na
inanmaktad r. TÜRK-  bu niyet ve 
amaçla Tasar n n gerek haz rlan ,
gerekse TBMM’de alt komisyon ve 
komisyon a amalar nda sürdürü-
len çal ma sürecinde azami katk
içerisinde olmu , yap c  önerilerde 
bulunmu , bu önerilerin büyük bir 
k sm  dikkate al nmam t r.

Bu nedenle TÜRK-  toplulu u-
nun endi e ve huzursuzlu u artm ,
TÜRK-  gazetelere verdi i ilanlarla 
hassasiyetinin doruk noktada oldu-
u konulara i aret etmi tir.”

TBMM Genel Kurulunda yap lan
müzakerelerde, TÜRK- ’in görü  ve 
önerileri dikkate al nmad , i veren-
lerin taleplerine ve yanda  konfede-
rasyonu korumaya yönelik önergeler 
verildi. TBMM Genel Kurulu’nda 
yap lan bu de i iklikler ile sendika 
özgürlükleri hiçe say ld , çal ma ba-
r na zarar verecek maddeler kabul 
edildi. Tüm bu geli meler netice-
sinde tasar  18 Ekim 2012 tarihinde 
“6356 say l  Sendikalar ve Toplu i
Sözle mesi Kanunu” ad yla yasala t .

TÜRK-  Yönetim Kurulu, 19 
Ekim 2012 tarihinde, Cumhurba -
kan  Abdullah Gül’e bir mektup ya-
zarak TBMM taraf ndan kabul edilen 
“Sendikalar ve Toplu  Sözle mesi
Kanunu’nun “Kuruculuk artlar ”
ba l kl  6’nc  maddesinin 1’nci f k-
ras  ile “Sendika Özgürlü ünün Gü-
vencesi” ba l kl  25’nci maddesinin 
5’nci f kras n n yeniden görü ülmek
üzere TBMM’ne iadesini talep etti.

Bu mektup u ekildedir:

“Cumhurba kanl  Yüksek Ma-
kam na,

‘Sendikalar ve Toplu  Sözle -
mesi Kanunu’nun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuru-

lundaki görü meleri 18 Ekim 2012 
tarihi itibariyle tamamlanm  ve 
Kanun, Yüce Makam n z n onay na
sunulmu tur.

TÜRK- , sendikal hak ve öz-
gürlüklerin önündeki engellerin 
kald r lmas n n demokratikle me
çabalar na katk  sa layaca na inan-
maktad r. TÜRK- , Kanun’un gerek 
haz rlan  gerekse TBMM’de alt ko-
misyon ve komisyon a amalar nda
sürdürülen çal ma sürecinde azami 
katk  içerisinde olmu , yap c  öne-
rilerde bulunmu , ne yaz k ki bu 
önerilerin büyük bir k sm  dikkate 
al nmam t r. Bu nedenle TÜRK-
toplulu unun endi e ve huzursuzlu-
u artm , TÜRK-  gazetelere verdi-
i ilanlarla ve ard ndan siyasi parti-

lerin TBMM Grup Ba kanvekillerine
gönderdi i mektuplarla hassasiyeti-
nin doruk noktada oldu u konula-
ra i aret etmi tir. TÜRK- ’ in i aret
etti i konulardan baz lar  TBMM 
Genel Kurul görü melerinde dikka-
te al nm t r. Ancak Kanun, TÜRK-

’in özellikle itiraz etti i ve çal ma
ya am  aç s ndan büyük sak ncalar
bar nd ran a a daki hükümlerle 
birlikte Yüce Makam n z n onay na
sunulmu tur.

Bu Hükümler unlard r:

 1- 2821 Say l  Sendikalar 
Kanunu’nun ‘Kurucularda 
Aranacak Nitelikler’ ba l kl
5’nci maddesinin 1’nci f k-
ras nda sendika kurucusu 
olabilmek için aranan ‘Sendi-
kan n kurulaca  i kolunda
fiilen çal r olma’ ve ‘Türkçe 
okur-yazar olma’ art  bulun-
maktad r. Ancak huzurunuz-
da bulunan Kanun’un ‘Kuru-
culuk artlar ’ ba l kl  6’nc
maddesinin 1’nci f kras yla
sendikan n kurulaca  i ko-
lunda fiilen çal ma ve Türkçe 
okur-yazar olma zorunlulu u
kald r lm t r. Getirilen hük-
me göre her ne kadar ‘fiilen 
çal an’ ibaresi bulunsa da bu 
ibare ‘sendikan n kurulaca
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i  kolunda fiilen çal may ’
kapsamamaktad r. Böyle bir 
uygulaman n Türk çal ma
hayat na pozitif hiçbir etkisi 
olmayaca  gibi, ortaya sendi-
ka görüntüsü alt nda yüzlerce 
kurulu  ç kacak, çal ma ha-
yat  kendini daha büyük bir 
kaos içinde bulacakt r.

 2- 2821 Say l  Sendikalar 
Kanunu’nun ‘Sendikaya Üye 
Olup Olmama Hürriyetinin 
Teminat ’ ba l kl  31’nci mad-
desiyle tüm i çiler için güvence 
alt na al nan sendikal tazminat 
hakk , huzurunuzda bulunan 
Kanun’un ‘Sendika Özgür-
lü ünün Güvencesi’ ba l kl
25’nci maddesinin 5’nci f kra-
s yla 30 ve daha az i çi çal t -
ran i yerlerinde çal an i çiler 
için tamamen ortadan kald -
r lm t r. Böylelikle 30 ve daha 
az i çi çal t r lan i yerlerinde 
çal an yakla k 6,5 milyon i çi 
için örgütlenmenin önü kesile-
rek, temel insan hakk  olan ör-
gütlenme özgürlü üne darbe 
vurulmu tur.

Çal ma hayat n n gelecek y l-
lar n  belirleyecek olan bu Kanun, 
üphesiz, belirsizli e, karma aya ve 

kaosa yol açacak tüm hükümlerden 
ar nd r lmal , çal ma ya am m z n
demokratikle tirilmesi sürecinde 
Türkiye ko ullar na uygun en ileri 
ad mlar  içermelidir.

TÜRK- ’in yukar da belirtti-
i hassasiyetler, bahsi geçen amac

gölgeler niteliktedir. Yukar da arz 
etti imiz maddelerin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde yeniden görü ül-
mesiyle ma duriyetlerin engellene-
ce i ve çal ma bar na katk  sa la-
naca n  dü ünmekteyiz.

Takdirlerinize arz ederiz.”

TÜRK- ’in Cumhurba kan na
ba vurusu sonuç vermemi ; kanun 
aynen onaylanarak 7 Kas m 2012 ta-
rihli Resmi Gazetede yay mland  ve 
yürürlü e girdi.
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2013 y l nda geçerli olacak asgari 
ücret i veren-hükümet kesimi tara-
f ndan belirlendi. TÜRK-  karara 
muhalif kald . Asgari Ücret Tespit 
Komisyonunun oy çoklu uyla ald -

 karar Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan  taraf ndan aç kland . Asgari 
ücret alt ar ayl k dönemler itibariy-
le uygulanacak. Buna göre yeni as-
gari ücret 16 ya ndan büyük i çiler
için Ocak-Haziran döneminde yüzde 
4,05 oran ndaki art la brüt 978,60 
TL, net 773,01 TL oldu. Temmuz-
Aral k dönemi için art  oran  yüzde 
4,38 olurken asgari ücret tutar  brüt 
1.021,50 TL, net 803,68 TL olarak 
belirlendi.

Asgari ücret, Komisyonun 27 
Aral k 2012 günü yap lan dördüncü 
ve son toplant s nda sonuca ba lan-
d . Komisyonda i çi kesiminin ba -
kanl n  yürüten TÜRK-  Genel 
E itim Sekreteri Ramazan A ar ka-
rar u ekilde de erledirdi:

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

nsan Haklar  Evrensel Bildir-
gesi, ücretin “insanl k onuruna uy-
gun” bir ya ay  sa lamas n  gerekli 
k lmaktad r. Bu yakla m, asgari üc-

retin kayna n  ve temelini olu tur-
maktad r.

TÜRK-  olarak yap lan çal ma-
larda;

 Anayasa’da yer alan “geçim 
artlar ” yakla m n n dikkate 

al nmas n ;

çinin ailesi ile birlikte de er-
lendirilmesi gerekti ini,

 Hesaplamalarda Türkiye sta-
tistik Kurumu verilerinin kul-
lan lmas n ;

 Bilimsel verilerle hesaplanan 
net tutar n i çinin eline geç-
mesinin sa lanmas n ;

A ar: “Belirlenen asgari ücret 
uygulanan ekonomik politikalar n
yans mas d r.”

Asgari Ücreti Yine veren ve Hükümet Belirledi
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 Belirleme yap l rken en dü ük
devlet memuru maa n n dik-
kate al nmas n ;

 Gelir da l m nda adaleti sa -
lamaya yönelik olarak ayr ca
refahtan pay içermesini de 
kapsayan taleplerimizin dik-
kate al nmas  için çaba göster-
dik.

Savundu umuz bu görü ler Ko-
misyon çal malar nda dikkate al n-
mam t r. Belirlenen asgari ücret 
düzeyi yetersiz ve ülkenin bugünkü 
ko ullar nda “insan onuruna yara r
bir ya am düzeyi” sa lamaktan uzak 
kalm t r.

Bilimsel, objektif yöntemler ve 
güvenilir verilerle tespit edilmesi ge-
reken asgari ücret maalesef pazarl k
konusu edilmi tir. Asgari Ücret Tes-
pit Komisyonu’nun iradesi ve karar 
alma yetkisi çal malarda belirleyici 
olmam t r.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
öncelikle devletin resmi kurumu 
TÜ K taraf ndan belirlenen tutar  te-
mel almal yd . Daha sonra hesapla-
nan bu tutar n üzerine 2013 y l  enf-
lasyonu ile refah pay  eklenmeliydi. 
Bu tutar n i çinin eline net geçecek 
biçimde karar n al nmas  ve aç klan-
mas  gerekirdi. Ama olmad .

Komisyona devletin kurumlar
taraf ndan sunulan ekonomik ra-
porlarda yer alan olumlu tablo, as-
gari ücret tespitine yans mad . Özel 
sektörün ödeme gücünün elveri siz
oldu u ileri sürüldü, asgari ücretli 
çal anlar yine fedakarl a zorlan-
d . Sorumlusu olmad klar  ve fakat 
ma duru olduklar  ekonomik ve 
sosyal politikalar n faturas  yine ça-
l anlara ç kar ld . Aileleriyle birlik-
te, bir kez daha insana yak mayan
olumsuz ya ama ko ullar na terk 
edildi.

Belirlenen bu asgari ücret, ül-
kede uygulanmakta olan ekonomik 
ve sosyal politikalar n önemli bir 
göstergesidir. Siyasal iktidar n ve i -

verenlerin çal anlara yakla m n n
yans mas d r.

Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun i veren-hükümet
kesimi temsilcilerinin oy ço unlu-
uyla belirledi i asgari ücrete kat l-

m yoruz ve i çi kesimi olarak muha-
lif kal yoruz.”

Hükümet taraf ndan aç klanan
“2013 Y l  Program ”nda asgari üc-
ret art n n alt ar ayl k dönemler 
itibariyle yüzde 3 ve 3 oran nda art-
mas  öngörülürken, i veren kesimi 
müzakerelerde ilk alt  ay için yüzde 
3, ikinci alt  ay için yüzde 2,3 ora-
n nda art  teklifinde bulundu.

Aç l  Toplant s

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl n n ça r s  üzerine 04 Aral k
2012 günü yap lan ilk toplant , Çal -
ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk 
Çelik’in kat l m  ve konu mas yla
ba lad . Çal ma Genel Müdürü’nün 
ba kanl nda toplanan Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu’nda i çi kesimi, 
TÜRK-  Genel E itim Sekreteri Ra-
mazan A ar, Tar m-  Genel Ba kan
Bedrettin Kaykaç, Çimse-  Genel 
Ba kan  Zekeriya Nazl m, Haber-
Genel Ba kan  Veli Solak ile TÜRK-

 Ara t rma Müdür Yard mc s  Enis 
Ba dadio lu’dan olu an heyetle 
temsil edildi.

Komisyon çal malar  öncesi ha-
z rlanan ve Konfederasyonumuzun 
görü  ve de erlendirmelerini içeren 
“Asgari Ücret 2013” ba l kl  “Haz r-
l k Dosyas ” i çi kesimi üyeleriyle 
payla ld .

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
aç l  toplant s nda, i çi kesiminin 
görü lerini aç klayan Genel E itim
Sekreteri, u hususlara i aret etti:

“Asgari ücret, milyonlarca i çi-
yi ve ailesini do rudan ilgilendir-
mektedir. Hükümetin çal anlara
bak n  ortaya koyan önemli bir 
göstergedir. Çal anlar n, i sizlik
gerekçesiyle dü ük ücretlerle çal t -

r lmas na kar  korunmas d r. Ülke-
mizde “insan onuruna yara r ya am
düzeyini” belirleyen en az geçim dü-
zeyidir.

Belirlenecek asgari ücretin, i -
çinin ailesiyle birlikte g da, konut, 
giyim, sa l k, ula m ve kültür gibi 
zorunlu ihtiyaçlar n , günün fiyatla-
r  üzerinden asgari düzeyde kar la-
mas  gerekmektedir. Asgari ücretin 
belirlenmesinde çal anlar n geçim 
ko ullar n n dikkate al nmas  anaya-
sal bir zorunluluktur.

Çal anlar, özellikle geçti imiz
aylarda do algaz ve elektri e yap lan
zamlar n tetikledi i fiyat art lar yla
kar  kar yad r. Bunun sonucu ge-
çim ko ullar  daha da bozulmu tur.

Aile unsuru dikkate al nmadan,
insana yara r geçim ko ullar n  sa -
lamaktan uzak belirlenen asgari üc-
ret -yürürlükte oldu u her ay- eksik 
ödenmektedir. Öncelikle asgari üc-
retin günün geçim ko ullar na inti-
bak  yap lmal d r.

Asgari ücret ülkede uygulan-
makta olan ekonomik ve sosyal po-
litikalar n önemli bir göstergesidir. 
Ülkedeki vergi ve sosyal güvenlik 
sisteminin yans mas n  asgari ücret-
te görmek mümkündür. Ço u mü-
kellefin ödemedi i vergi tutar ndan
fazlas n  asgari ücretli devlete vergi 
olarak ödemektedir. Asgari ücret-
linin nafakas ndan keserek i siz
kalma riskine kar  ödedi i i sizlik
sigortas  primi, i verenlere te vik,
hükümet harcamalar na kaynak ola-
rak aktar lmaktad r.

Asgari ücret belirlemelerinde en 
dü ük devlet memuru maa  da dik-
kate al nmal d r. Burada sa lanan
art n asgari ücretin belirlenmesi 
çal malar nda dikkate al nmamas
hükümet aç s ndan ciddi bir çeli ki
ve ay r mc  bir yakla m olmaktad r.
Öncelikle yap lmas  gereken, asgari 
ücretin bu düzeyin alt nda kalmaya-
cak tutarda belirlenmesi için gere-
ken ad mlar n at lmas d r.
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Hükümetin ve i verenin çal ana
yakla m  1 Ocak 2013 tarihinden 
itibaren yürürlü e girecek yeni as-
gari ücret ile ortaya ç kacakt r.”

Komisyonda görev yapan i çi ve 
i veren ile kamu kurumu temsilci-
leri, aç l  konu malar ndan sonra 
asgari ücretin belirlenmesinde izle-
necek yöntem konusunu de erlen-
dirmi lerdir.

Komisyonun kinci Toplant s

Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun ikinci toplant s
13 Aral k 2012 günü TÜRK-  ge-
nel merkezinde, önceden belirle-
nen gündem gere i toplanm t r.
Toplant da, 2012 y l nda meydana 
gelen ekonomik ve sosyal geli me-
ler ile 2013 y l  hedef ve tahminleri 
hakk nda komisyonda görev yapan 
Kalk nma Bakanl , Hazine Müste-
arl  ve Türkiye statistik Kurumu 

temsilcileri bilgi sundu, i çi ve i ve-
ren temsilcileri de erlendirmelerde
bulundu. Toplant da, asgari ücret ile 
en dü ük kamu görevlisi maa  ara-
s ndaki fark  k yaslayabilmek için 
Maliye Bakanl na yaz  yaz lmas
kararla t r ld . Dengeli beslenme ka-
l b  esas al narak hesaplama yapmak 
üzere Türkiye statistik Kurumuna 
görev verildi.

Komisyonun Üçüncü Toplant s

Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun üçüncü toplant s
20 Aral k 2012 günü, önceden ka-
rarla t r ld  üzere T SK genel mer-
kezinde belirlenen gündem gere i
toplanm  ve bir önceki toplant da
görü ülen ekonomik ve sosyal veri-
lerle ilgili de erlendirmelere devam 
edildi.

Komisyon toplant s nda Türkiye 
statistik Kurumu Ba kanl  tem-

silcisi, komisyonun verdi i görev 
do rultusunda, Türkiye genelinde 
derlenen perakende fiyatlar n n kul-
lan larak bir hesaplama yapt klar n

belirtmi  ve aç klamalarda bulun-
mu tur. Devletin resmi kurumu 
TÜ K’in yapt  hesaplamaya göre, 
Kas m 2012 itibariyle bir i çinin
yapmas  gereken ayl k toplam har-
cama gereksinimin net 1.025,40 
TL’dir.

Toplant da ayr ca, Maliye Bakan-
l ndan al nan memur maa lar  ile 
ilgili yaz  de erlendirilmi tir. Buna 
göre, 2012 y l n n ikinci alt  ayl k
döneminde gerçekle ecek enflasyo-
na ba l  olarak verilecek ‘enflasyon 
fark ’ hariç 2013 y l  Ocak ay nda en 
dü ük brüt memur maa  1.836,72 
TL tutar na ula maktad r.

Toplant  sonras , yap lan çal -
malarla ilgili i çi kesimi ad na de-
erlendirme yapan Genel E itim

Sekreteri Ramazan A ar “asgari üc-
ret belirlenirken öncelikle devletin 
resmi kurumu taraf ndan yap lan
tutar temel al nmal d r, asgari üc-
retin hangi oranda artaca  de il
belirlenecek tutar n i çi ve ailesinin 
geçimini sa layacak, insan onuruna 
yara r artlar  sa layacak tutarda ol-
mas  önem ta maktad r” görü ünü
savunmu , en dü ük memur maa
ile en dü ük i çi ücreti aras nda olu-
an fark  gidermek için gereken ad -

m n at lmas n  talep etmi tir.

TÜRK- ’in Açl k ve Yoksulluk 
S n r  Çal mas

Konfederasyonumuzun Aral k
1987’den bu yana her ay düzenli 
olarak yapt  ‘açl k ve yoksulluk 
s n r ’ çal mas n n Aral k 2012 ay
sonucu, asgari ücret toplant s n n
yap laca  hafta ba nda aç klanm ,
Komisyonun dikkate almas  gereken 
geçim artlar n n TÜ K’in hesap-
lamas  ile benzeri sonuçlar gerçek 
durumu yans tmas  gere i vurgulan-
m t r.

Yeni Asgari Ücret Belirlendi

Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl ’nda yap lan Asgari Ücret 

Tespit Komisyonu’nun 27 Aral k
2011 günlü toplant s nda sosyal ta-
raflar n müzakeresi devam etmi tir.
Yap lan görü meler sonras , Çal -
ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  Say n
Faruk Çelik, yeni asgari ücreti aç k-
lam  ve karar n i veren kesiminin 
kat l m yla al nd n , i çi kesiminin 
ço unluk görü üne kat lmad n
ifade etmi tir.

Komisyonun karar na göre; 4857 
say l  Kanunu’nun 39 uncu mad-
desi gere ince, i  sözle mesi ile çal -
an ve bu kanunun kapsam nda olan 

veya olmayan her türlü i çinin asga-
ri ücreti, 16 ya n  doldurmu  i çiler
için y l n ilk yar s nda brüt 978,60 
lira, ikinci yar s nda 1.021,50 lirad r.

verene maliyeti ise (SGK i veren
primi pay ndaki yüzde 5’lik indirim 
de dikkate al narak) 2013 y l n n
ilk alt  ayl k döneminde 1.140,07 
lira, ikinci alt  ayl k döneminde ise 
1.190,05 lira olmaktad r.

Al nan kararla, 16 ya n  doldur-
mam  i çilerin brüt asgari ücreti ise 
y l n ilk yar s nda 839,10 lira, ikinci 
yar s nda ise 877,50 lira olmaktad r.

Asgari ücretten sosyal güvenlik 
i çi primi, gelir vergisi, i sizlik si-
gortas  gibi ödemeler için y l n ilk 
yar s nda yüzde 21,0 ve ikinci ya-
r s nda yüzde 21,3 oran nda kesin-
ti yap lmaktad r. Asgari ücretli bir 
çal an 2013 y l nda toplam 740,46 
lira vergi ödemek durumundad r.
SGK primi ve i sizlik sigortas  için 
ödeyece i tutar ise y ll k 1.800,12 
lirad r.

Yap lan bu kesintilerden sonra 
16 ya ndan büyük i çilerin asga-
ri ücretten geçen tutar y l n ilk alt
ay nda 773,01 lira ve y l n ikinci alt
ay nda 803,68 lira olmaktad r.

Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun karar  290 Ara-
l k 2012 gün ve 28512 say l  Res-
mi Gazete’de yay mlanarak 1 Ocak 
2013 gününden itibaren yürürlü e
girmi tir.
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Gerekçesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
çal malar nda, veren ve Hükümet 
temsilcileri taraf ndan belirlenen 
asgari ücrete çi kesimi muhalefet 
erhi koymu tur. TÜRK- ’in mu-

halefet erhi gerekçesi u ekilde
olmu tur:

“Asgari ücret, i çi ve ailesinin gü-
nün ekonomik ve sosyal ko ullar na
göre insanca ya amas n  mümkün 
k lacak, insanl k onuruyla ba da a-
cak, bilimsel, objektif yöntemler ve 
güvenilir verilerle tespit edilen ta-
ban ücretidir. Pazarl k ücreti de il-
dir. Asgari ücretin belirlenmesinde, 
di er ücret çe itlerinin aksine i çi-
nin eme i de il insan olma kimli i
ön plandad r. Ücretin temel insan 
haklar n n güvencesi alt nda bir 
sosyal hak niteli ini ta mas , asgari 
ücretin kayna n  ve temelini olu -
turmaktad r. çiye, ailesiyle birlikte 
insanca ya amas  için yeterli bir üc-
retin garanti edilmesidir.

Anayasan n 55 inci maddesinde 
‘asgari ücretin tespitinde çal anlar n

geçim artlar  ile ülkenin ekonomik 
durumu da göz önünde bulunduru-
lur’ denilmektedir.

Asgari ücretin belirlenmesi ça-
l malar nda göz önünde tutulmas
gereken öncelikli husus, çal anla-
r n kar  kar ya bulunduklar  geçim 
ko ullar d r. Çal anlara insan onu-
runun gerektirdi i ya ama düzeyini 
sa layamaya yetecek asgari ücretin 
belirlenmesi, bu i le görevlendirilen 
Komisyonun gözetmesi gereken te-
mel ilke ve anayasal zorunluluktur. 
Ancak asgari ücret belirlenirken 
“çal anlar n” de il ‘i verenlerin’
durumu dikkate al nm  ve talepleri 
belirleyici olmu tur.

Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu, geçim ko ullar n  hesaplamas
için Türkiye statistik Kurumu’na 
(TÜ K) görev vermi tir. Devletin 
resmi kurumunun Kas m 2012 tari-
hi itibariyle tek i çi için hesaplad
tutar net 1.025,40 lirad r. Yap lan bu 
hesaplamada ‘çal an n ailesi’ dikka-
te al nmam t r.

çi kesimi, öncelikle TÜ K ta-
raf ndan belirlenen net tutar n te-

mel al nmas n , sonradan öngörülen 
2013 y l  enflasyon hedefi ile refah 
pay  ilavesi gerekti ini, sonuç itiba-
riyle, bu yöntemle belirlenecek asga-
ri ücretin önemli ad m ve ba lang ç
olaca n  Komisyonda ifade ve talep 
etmi tir. Ancak devletin resmi ku-
rumu TÜ K taraf ndan belirlenen 
tutar bile Komisyonda görev yapan 
i veren-devlet kesimi temsilcileri ta-
raf ndan pazarl k konusu yap lm
ve asgari ücret daha dü ük belirle-
nerek, oy çoklu uyla kabul ve ilan 
edilmi tir.

Komisyonun i veren-devlet
temsilcilerinin oy çoklu uyla be-
lirledi i günlük 25,80 lira asgari 
ücret tutar yla, çal anlar n aileleri 
ile birlikte g da, konut (kira, elekt-
rik, su, yak t), giyim, sa l k, ula m
ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlar n
günün fiyatlar  üzerinden, mini-
mum düzeyde bile olsa, kar lama-
s  mümkün de ildir. Günlük asgari 
ücrete yap lan yakla k 1 liral k art
sonucu çal anlar, aileleri ile birlik-
te -bir kez daha- yoksullu a, insana 
yak mayan olumsuz ya ama ko ul-
lar na terk edilmi tir. Asgari ücretli 
çal anlar, i veren-devlet temsilcileri 
taraf ndan sorumlusu olmad klar  ve 
fakat ma duru olduklar  ekonomik 
ve sosyal politikalar n bedelini yük-
lenmek durumunda b rak lm lar-
d r.

Türkiye’nin, rekabet artlar n
dü ük ücret politikas yla sa lamak
do rultusunda bir anlay  egemen 
k larak ekonomik ve sosyal kalk n-
mas n  sa lamas  yönündeki anlay
Komisyon çal malar na -yine- ege-
men olmu tur.

veren-devlet temsilcilerinin oy 
çoklu uyla belirlenen asgari ücret, 
G20 ülkeleri aras nda yer alan ve 
Dünyan n 16’ nc  ekonomisi olmak-
la iftihar edilen ülkeye yak mamak-
tad r. Komisyon çal malar nda dile 
getirilen ülkenin ekonomik duru-
muyla ilgili olumlu geli meler i çi-
lerin günlük ya ant s na ve gelirine 

ASGAR  ÜCRET 

Ocak
2012

Temmuz
2012

Ocak
2013

Temmuz
2013

Brüt Ayl k Asgari Ücret (TL/Ay) 886,50 940,50 978,60 1.021,50

SGK Primi 124,11 131,67 137,00 143,01

Gelir Vergisi 46,54 53,43 51,38 56,85

Damga Vergisi 5,85 6,21 7,43 7,75

ssizlik sigortas 8,87 9,41 9,79 10,22

Kesintiler Toplam 185,37 200,71 205,59 217,82

Kesinti Oran 20,9% 21,3% 21,0% 21,3%

Net Ayl k Asgari Ücret (TL/Ay) 701,13 739,79 773,01 803,68

verene Maliyeti

SGK i veren primi 128,54 136,37 141,90 148,12

sizlik sigortas  i veren primi 17,73 18,81 19,57 20,43

Toplam gücü Maliyeti 1.032,77 1.095,68 1.140,07 1.190,05
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yans mam t r. Bu yakla m gelir 
e itsizli ini ve adaletsizli i daha da 
büyütmektedir.

Asgari ücret ile en dü ük kamu 
çal an  maa  aras nda yap lacak k -
yaslama, bu alanda y llard r sürdü-
rülen haks z ve yanl  uygulamalar ,
çal anlar aras nda yap lan ayr m-
c l  ortaya koymaktad r. Komis-
yona Maliye Bakanl ’ndan gelen 
bilgi, verilmesi muhtemel enflasyon 
zamm  hariç, 2013 y l  Ocak ay n-
da en dü ük brüt memur maa n n
1.836,72 TL oldu unu göstermi tir.
Komisyonun i veren-devlet kesimi 
temsilcilerince belirlenen asgari üc-
ret, bu fiili durumu da dikkate alma-
m , çal anlar aras nda ay r m yap l-
m t r. Komisyon, toplumda adalet 
duygusunun zedelenmesine zemin 
olu turmu tur.

Komisyon taraf ndan al nan ka-
rar sonucu 2013 y l n n ilk alt  ay-
l k döneminde asgari ücretli olarak 
çal an bekar her i çi asgari geçim 
indirimi sonras  her ay devlete 51,38 
lira gelir vergisi ödeyecektir. Asga-
ri ücretli çal an n üzerindeki vergi 
yükünün azalt lmas  do rultusunda
düzenleme yapmas  gereken siyasal 
iktidar “istihdam  art rmak ve i siz-
li i önlemek” gerekçesiyle, sigortal
çal t ran özel sektör i verenlerinin
malullük, ya l l k ve ölüm sigorta-
lar  primlerinden, i veren hissesinin 
be  puanl k k sm na isabet eden tu-
tar n n Hazinece kar lanmas  yö-
nünde te vik uygulanmas n  5763 
say l  yasayla düzenlemi tir. Böylece 
i verenin yüzde 19,5 olan SGK i ve-
ren primi oran  yüzde 14,5’e indiril-
mi tir. Bu düzenlemeyle i veren her 
asgari ücretli için 48,91 lira daha az 
prim ödeyecektir.

Di er bir ifadeyle; asgari ücret-
li i çinin nafakas ndan kesilerek 
ödenen 51,38 lira vergi, devlet ta-
raf ndan asgari ücretli i çi çal t -
ran i verene 48,91 lira olarak geri 
dönmektedir. Devlet sosyal koruma 
görevini iktisaden zay f olan i çiden
yana kullanmam t r.

Belirlenen bu asgari ücret, ül-
kede uygulanmakta olan ekonomik 
ve sosyal politikalar n önemli bir 
göstergesidir. Siyasal iktidar n ve i -
verenlerin çal anlara yakla m n n
yans mas d r.

Asgari ücretin tan m nda, ‘...zo-
runlu ihtiyaçlar n  günün fiyatlar
üzerinden asgari düzeyde kar la-
maya yetecek’ ifadesi yer almakta-
d r.

Devletin resmi kurumu taraf n-
dan bilimsel, objektif yöntemler ve 
güvenilir verilerle belirlenen ve de 
pazarl k ücreti olmayan bu tutar, 
Komisyonda temsil edilen i veren-
devlet kesimi temsilcileri taraf ndan
pazarl k konusu olmu  ve asgari 
ücret, daha ba lang çta, olmas  ge-
rekenden 251,43 lira daha dü ük
belirlenmi tir. Böylece asgari ücret, 
belirlendi i andan itibaren yetersiz, 
çeli kili ve tutars z olmu tur. Aile 
unsuru dikkate al nmadan, insana 
yara r geçim ko ullar n  sa lamak-
tan uzak olarak belirlenen asgari üc-
ret yürürlükte oldu u her ay eksik 
ödenmektedir.

Türkiye, demokrasinin, i çi hak 
ve özgürlüklerinin, sosyal koruma 
uygulamalar n n olmad , tart ma
konusu edildi i ülkelerde uygula-
nan ücret politikalar n , asgari ücret 
düzeyini emsal alan yakla mlar  be-
nimseyen bir ülke durumuna getiril-
mi tir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
çal malar nda yer alan i çi kesimi 
temsilcileri olarak, yap lacak çal -
malarda u unsurlar n temel al nma-
s  savunulmu tur:

 Anayasa’da yer alan “geçim 
artlar ” yakla m n n dikkate 

al nmas ;

çinin ailesi ile birlikte günün 
ekonomik ve sosyal ko ullar -
na göre insanca ya amas n
mümkün k lacak, insanl k
onuruyla ba da acak bir tuta-
r n esas olmas ;

çinin ve ailesinin harcama 
kal b n n esas al nmas  ve he-
saplamalarda Türkiye statis-
tik Kurumu verilerinin kulla-
n lmas ;

 Bilimsel verilerle hesaplanan 
net tutar n i çinin eline geç-
mesinin sa lanmas ;

 Sanayi/tar m veya bölge, ya ,
cinsiyet ay r m  yap lmadan
asgari ücretin ulusal düzeyde 
tek tutar olmas ;

çilerin aras nda nitelik, k -
dem, i in mahiyeti gibi eko-
nomik amaçl  de erlendir-
melerin tümünden ba ms z
olarak ele al nmas , ekonomik 
ölçülerin ötesinde sosyal ve 
“insan onuruna yara r” bir 
ücret olarak kabul edilmesi;

çinin sat n alma gücünün 
ileriye dönük olarak koru-
nabilmesi için gerekli bir 
iyile tirmenin ayr ca TÜ K
taraf ndan bilimsel olarak be-
lirlenecek tutara ilave edilme-
si;

 Belirleme yap l rken en dü ük
devlet memuru maa n n dik-
kate al nmas ;

 Gelir da l m nda adaleti sa -
lamaya yönelik olarak ayr ca
refahtan pay içermesi;

TÜRK- ’in asgari ücret belir-
leme çal malar nda savundu u bu 
görü leri Komisyon çal malar nda
yeterince dikkate al nmam t r. Bu 
ilkeler temel al nmadan belirlenen 
asgari ücret düzeyinin yeterli ve “in-
san onuruna yara r bir ya am düze-
yi” sa lamad  aç kt r.

Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun i veren-devlet kesi-
mi temsilcilerinin oy ço unlu uyla
belirlenen asgari ücrete, gerek mik-
tar ve gerek belirleme yöntemi aç -
s ndan yukar da s ralad m z gerek-
çelerle kat lm yoruz ve i çi kesimi 
olarak muhalif kal yoruz.”



TÜRK-  Yönetim Kurulu’nun 
ça r s  üzerine, 2013 y l nda
yenilenecek kamu toplu i

sözle melerinin yürütümünü ve iz-
lenecek stratejileri belirlemek üzere, 
kamuda toplu i  sözle meleri olan 
19 sendika genel ba kan n n kat -
l m yla toplant lar yap ld . Toplan-
t larda, önceki dönemlerde oldu u
gibi, kamu toplu i  sözle melerinin
ortakla a yürütülmesi ve prosedür-
lerin h zland r lmas  yönünde birlik-
teli in sa lanmas  benimsendi.

21 ubat 2013 tarihinde yap lan
ilk toplant da söz alan sendika ba -
kanlar , 2013 y l  kamu toplu i  söz-
le melerinin birlikte yürütülmesinin 
önemine dikkat çekti, geçmi  dö-
nemlerde oldu u gibi Koordinasyon 
Kurulu’nun olu turulmas  önerildi 
ve Hükümetle yap lacak görü me-
lerin belirlenecek olan çekirdek bir 
heyetle yürütülmesi konusunda gö-
rü  birli ine var ld .

19 sendikam z n Koordinasyon 
Kurulunda yer almas , belli aral k-
larla toplant lar n yap lmas  ve gün-
demdeki geli melere göre toplu i
sözle meleri ile ilgili stratejilerinin 
birlikte belirlenmesi benimsendi. 
2013 y l nda yap lacak toplu i  söz-
le me görü melerinde ortak taleple-
rimizin olu turulmas  için ilgili sen-
dikalar m z görü  ve önerilerini en 
k sa sürede bildirmeleri istendi.

Gelen bilgiler, görü
ve öneriler, 13 May s
2013 tarihinde 19 sen-
dika genel ba kan n n
kat l m yla yap lan ikinci 
toplant da de erlendiril-
di. Sendikalar m zca bil-
dirilen talepler gruplan-
d r larak ortak önerilere 
dönü türüldü.

13 May s 2013 tari-
hinde TÜRK-  Yönetim 
Kurulu ve 19 sendika 

genel ba kan n n kat l m yla yap -
lan toplant da, sendikalar n talepleri 
üzerinde de erlendirmeler yap ld
ve toplu i  sözle meleri yürütmekle 
görevli çekirdek komisyon olu tu-
ruldu. Komisyon üyeleri; TÜRK-
Yönetim Kurulu, Tar m- , Türkiye 
Maden- , Genel Maden- , Petrol-

, T. Koop- , Denizciler, Sa l k- ,
T. Harb-  sendikas  genel ba kanla-
r ndan olu tu.
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Kamu Toplu  Sözle meKamu Toplu  Sözle me
Görü meleri Ba ladGörü meleri Ba lad

Belediye i çileri hariç, 19 Sendikam z n örgütlü oldu u i yeri ve 
i letmelerde 101 toplu i  sözle mesi yenilenecek. Sözle meler

kapsam nda 200 bin çi bulunuyor
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Kütahya tarihinin en büyük ve en kitlesel mitinglerinden birine sahne 
oldu. Binlerce emekçi Kütahya’da “Linyit ve santral özelle tirilemez”

mitinginde bulu tu.

Kumlu: “Hükümete sesleniyorum. Bu zamlar  geri al n.
Bu zamlar  geri al n çünkü bizler, sorumlusu 
olmad m z yanl  politikalar n bedelini ödemek 
istemiyoruz. Ve unutmay n ki, sofram zdan
eksilen her bir dilim ekme in vebali sizin 
omuzlar n zdad r.”

Tes-  Sendikas  ve Türkiye 
Maden-i  Sendikas ’n n birlik-
te “Linyit ve santral özelle ti-

rilemez” mitingi, 7 Ekim 2012 günü 
Kütahya’da Vazo Meydan ’nda yap l-
d . Mitinge 15 bini a k n ki i kat ld .

Mitingde TÜRK-  Genel Ba -
kan  Mustafa Kumlu ve Türkiye 
Maden-  Sendikas  Genel Ba kan
Nurettin Akçul birer konu ma yapt .
T. Maden-  ve Tes- ’in yönetim ku-
rulu üyelerinin yan  s ra, Genel Ma-

den çileri Sendikas  Genel Ba kan
Eyüp Alaba  ve yönetim kurulu üye-
leri, Bas n-  Sendikas  Genel Ba -
kan  Yakup Akkaya, Kütahya’daki 
sendikalar n ube yöneticileri, kitle 
örgütlerinin, esnaf ve ticaret odalar -
n n, meslek odalar n n yöneticileri, 
ta eron i çiler, esnaflar, çiftçiler, ö -
renciler, çe itli siyasi partilerin te -
kilatlar  ve i çilerin e  ve çocuklar ,
Mu la milletvekilleri Tolga Çandar 
ve Nurettin Demir de kat ld .

Mitingte bir konu ma yapan 
TÜRK-  ve Tes-  Genel Ba kan
Mustafa Kumlu, unlar  söyledi:

“Bizim, i yerlerinde bar a ihti-
yac m z var, sokaklarda, caddeler-
de, kentlerde, bölgelerde, k sacas
ülkemizin her bir kö esinde bar a
ihtiyac m z var. Ama maalesef ülke-
miz bugün sanki bir ate  çemberi-
nin içinden geçmektedir. Bir tarafta 
Suriye’de devam eden bir iç sava
vard r. Korkulan olmu , am ate i

Tes-  ve T. Maden-  Sendikalar ndan
Kütahya’da Ortak Miting



25

s n rlar n  a m , Urfa’n n Akçakale 
ilçesini vurmu tur. Emekçilerin ç -
kar  sava ta de il bar tad r. Bizlerin 
misyonu, her türlü sava a sonuna 
kadar kar  ç kmak, bar  neferli i
yapmakt r. Dile imiz, ya anan ger-
ginli in sa duyu ile de erlendiril-
mesi ve Atatürk’ün, ‘Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh’ yakla m n n hakim 
k l nmas d r.

Di er yandan ülkemiz ehit ha-
berleriyle kan a lamaktad r. Bunun 
nedeni gün geçtikçe azg nla an te-
rördür. Terör bir insanl k suçudur. 
Terör örgütünün yapt  sald r lar
burada, sizlerin huzurunda bir kez 
daha lanetliyorum. Bizim er orakla-
r n n ve onlara destek veren güçlerin 
milletimizin ve devletimizin güçlü 
iradesi kar s nda yok olup gidecek-
lerine olan inanc m z tamd r. Türk 
halk  bugüne kadar ya anan tüm 
felaketler kar s nda s ms k  kenet-
lenmeyi bilmi tir. Beklentimiz ayn
duyarl l  siyasi parti liderlerinin 
de göstermesi ve sorunlar kar s nda
ortak çözüm üretilebilmesidir.

Kütahya, kamu kurulu lar n n
özelle tirilmesiyle gün geçtikçe 
güçten kuvvetten dü en bir ilimiz 
haline geldi. sizlik artt , i çiler gü-
vencesiz çal ma biçimlerine, ta e-
ronlu a mahkum edildi. Tüm bun-
lar yetmedi, Jandarma Taburu’da 
Kütahya’dan götürüldü, esnaf, köy-
lü peri an oldu. imdi s ra geldi, 
madenlere ve termik santrallere, 
Maden-  Ba kan  da söyledi, Seyitö-
mer zarar etmiyor, kar ediyor. Seyi-
tömer de t pk  di er baz  kurulu lar
gibi alt n yumurtlayan tavuk. Peki 
niçin kesiyorlar bu alt n yumurtla-
yan tavu u? Niçin Kütahya’y  i siz-
li e, yoksullu a mahkum ediyorlar? 
Ülkemiz zarar görüyormu  kimin 
umurunda! Kütahya zarar görüyor-
mu  kimin umurunda! Amaç birile-
rine rant sa lamak rant.

Biz özelle tirmelerin ba lad  ilk 
günden bu yana genel olarak özel-
le tirmelere, özel olarak da ener-

jide özelle tirmelere kar  ç kt k.
Ülkemizin içinde bulundu u co -
rafyadaki önemli konumuna dikkat 
çektik. Enerji da t m ve üretiminin 
kamusal bir hizmet olarak kalmas -
n n önemine i aret ettik. Enerjide 
d a ba ml l a itiraz ettik, yerli ve 
yenilenebilir kaynaklar n ülkemizin 
gelece i aç s ndan anlam n  b kma-
dan, usanmadan anlatt k. Eylemler 
yapt k, mitingler yapt k, raporlar 
haz rlay p cumhurba kanl  maka-
m  da dahil, ilgili, yetkili tüm ku-
rumlar n dikkatini çektik. Olmad ,
gazete ilanlar yla derdimizi anlatma-
ya çal t k. Enerjide özelle tirme gi-
ri imlerine kar  yüzlerce dava açt k,
bu davalar n ço unu kazand k. te
biz tüm bunlarla enerjide özelle tir-
meleri yakla k 20 y l kadar gecikti-
rebildik. Ne zamana kadar? 2006 y -
l na kadar. 2006 sonundan itibaren 
da t m özelle tirmeleri kap m zdan
girmeye ba lad .

Gelinen noktada enerjide özel-
le tirmelerin ülkemize verdi i zarar, 
art k maalesef ya anarak ve büyük 
bedeller ödenerek görülecektir. Ama 
üzerine basa basa duraca m z bir 
husus vard r ki o da özelle tirmele-
rin i çiler aç s ndan ortaya ç kard -

 olumsuz sonuçlard r. Ba ka yere 
gitmeye gerek yok. linizde yap lan
elektrik da t m özelle tirmeleri
sonras nda ne oldu biliyorsunuz. 
Kütahya, Eski ehir, Bilecik, Afyon, 
U ak illerinde bir tane üyemiz kal-
mad . Bunun ad  ne? Ne diyece iz
bu yap lana? Devletin görevi bu ül-
kede ya ayan herkesi koruyup kol-
lamak de il mi? Ka t üzerinde öyle. 
Ama yap lana bak ld nda i çiyi
yok say yorlar. Tesisi sat yorlar, i çi
Allah’a emanet.

Ama bugün buradan ilan ediyo-
rum ki, Termik santral i çisi ba ka
i çilere benzemez. Linyit i çisi, bor 
i çisi ba ka i çilere benzemez. Kü-
tahya ba ka ehre benzemez. Seyitö-
mer i çisi ma dur edilirse vay bunu 
yapanlar n haline. Ben buradan il-
gili, yetkili, hevesli herkese sesleni-

yorum… Sak n ha diyorum… Sak n
ha! Sak n ha bizi test etmeye kalk -
may n. Ve bilinsin ki, Kütahya’dan 
yükselen bu ses, yar n Hamitabad’ta, 
Soma’da, Yata an’da ve termik sant-
rallerimizin oldu u her yerde yükse-
lecektir.

Bak n daha dün elektri e, do al-
gaza zam yap lm t r. Bu zamlar n
nedeni, yap lan da t m özelle tir-
meleridir. Bu zamlar n nedeni, dev-
letin termik santrallere y llard r tek 
kuru  yat r m yapmamas , özelle -
tirece iz diye gözden ç karmas d r.
Bu zamlar n nedeni elektrik üretim 
kaynaklar n  tüketerek ülkemizi it-
hal do algaza mahkum k lan politi-
kalard r. Y llard r yapmay n dedik, 
etmeyin dedik. Dinlemediler… So-
nuç? Enerjide d a ba ml  bir Tür-
kiye, yani tehdit alt nda bir Türkiye 
ve zam zam zam... Yap lan zamlar, 
aç klanan enflasyonun iki kat d r.
Benzin, elektrik, do algaza yap lan
zamlar yeni zamlar n tetikleyicisi 
olmu tur, olmaya devam edecektir. 
Emekçileri sefalet içinde b rakan
bir ekonomi anlay n n refah ge-
tirmedi i son zamlarla bir kez daha 
görülmü tür. Buradan Hükümete 
sesleniyorum. Bu zamlar  geri al n.
Bu zamlar  geri al n çünkü bizler, 
sorumlusu olmad m z yanl  poli-
tikalar n bedelini ödemek istemiyo-
ruz. Ve unutmay n ki, sofram zdan
eksilen her bir dilim ekme in vebali 
sizin omuzlar n zdad r.

Bir de ‘ekonomik istikrar var’ 
diyorlar… Büyüyoruz diyorlar… 
Bir elimiz ya da, bir elimiz balda 
diyorlar… Geç bunlar … Hüküme-
te sesleniyorum, çoktan anlad k ki, 
ya , bal size, zamlar bize… Büyüme-
niz size, yoksulluk, i sizlik bize… 
Çoktan anlad k ki, özelle tirmele-
rin yarar , a z n  bir kar  açm  kar 
tutkunlar na; i sizli i, ta eronlu u,
sendikas zl , 4-C’lili i bize… Yok 
öyle ya ma… Bir kez daha tekrar-
l yorum… 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 Hay r” diyece iz. Özelle ti-
rilme karar n n geri al nmas , özel-
le tirmelerin durdurulmas  için her 
türlü mücadeleyi verece iz. Verecek 
miyiz? Verece iz evelallah!

Bugün 7 Ekim. nsan onuruna 
yak r i  günü. TÜRK-  bugün 
Ankara’da bu konuda bir toplan-
t  düzenliyor. Mitingimizin böyle 
bir günde gerçekle mesi, 7 Ekim’in 
önemini vurgulamam z aç s ndan da 
ayr  bir önem ta yor. nsan onuruna 
yak an i  günü asl nda toplumsal 
hayat n merkezinde yer alan insan 
eme inin önemini gösteren bir kav-
rama i aret ediyor. Emek, insan n
kendisini ifade etti i en temel un-
surlar ndan birisidir. T pk  dilimiz 
gibi dü üncelerimiz gibi. Emek, in-
sanlar n, dünyay  de i tirmede, ha-
yat  biçimlendirmede kulland  en 
de erli varl d r. ILO, insan onu-
runa yak r i  gününü belirleyerek 
insan n eme ini nas l gerçekle tire-
ce ini tan mlam  bulunmaktad r.
Emek, ba kalar n n istismar edece-
i, insan haysiyetinin istismar yla

kullan labilecek bir meta de ildir.
Buradan Hükümete, i verenlere ses-
leniyorum. Eme in onurunu koru-
yarak, insan n onurunu, Türkiye’nin 
onurunu koruyun. Buradan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne sesleniyo-
rum. Meclis, insan onuruna yak an
i i koruyacak en temel müessesedir. 
Meclis, emek üzerinde yapt  tüm 
tasarruflarda eme in en yüce de er
oldu unun kabulüyle hareket etme-
lidir. Çünkü, emek en yüce de erdir.

Bugün ülkemizin emekçileri, 
vatan savunmas nda, s n r karakol-
lar nda ehit olmak dahil üzerine 
dü en her görevi severek, isteyerek, 
fedakarl kla yapmaktad r ve bu du-
rum onlar n, Türkiye’nin üretti i
her de erlerden adil bir pay almas n
da gerekli k lmaktad r.

Ama ne yap l yor? Buras  öyle 
bir ülke ki, yakla k 300 bin i çimi-
zi ilgilendiren toplu i  sözle meleri,

i kolu istatistikleri yay nlanmad
için 9 ayd r imzalanam yor. Üzerin-
de asgari mutabakat sa lanan tasa-
r n n yasala mas  y lan hikayesine 
döndürülüyor… Çal ma hayat n
düzenleyen yasalar n demokratik-
le tirilmesi için yap lan müzake-
relerde TÜRK-  canla ba la çal -
m t r. Türkiye için en do rusunun
bulunmas  için elinden gelen çabay
göstermi tir. Yasa Meclis Genel Ku-
rulu gündemindedir. Müzakereleri-
miz devam etmektedir, son dakikaya 
kadar ideali olu turma çabalar m z
sürecektir.

Biz dü manl k bilmeyiz, biz kin 
nedir, haset nedir bilmeyiz. Ülkemiz 
için al n teri döker, ekmek param z
için çal r z. steriz ki, bacam z tüt-
sün, sofram zda a  olsun, ekmek 
olsun. Çocuklar m z sa l kl  ve ge-
lecek kayg s  duymadan büyüsün. 
Bizim gücümüzün temelinde para 
yok, kar yok, tahakküm yok. Bizim 
gücümüzün temelinde inanç var, 
masumiyet var, savunduklar m z n
hakl l  var. Ama eme in en yüce 
de er oldu unu unutanlar, ara s ra
bizim de ne oldu umuzu unutuyor. 

te o zaman ne oluyor? Böyle mey-
danlara ç k p, i te böyle hep birlikte 
aya a kalk p, ne oldu umuzu ha-
t rlat yoruz. Diyelim olmad , daha 
ne yap yoruz? Seçim zaman  sand k
önümüze kondu unda, k rm z  kart
gösteriyoruz. çilerin, eme i ile ge-
çinenlerin açl , yoksullu u Hükü-
metin vebalidir. Hak arayan emek-
çilerin seslerine kulak t kamak,
Hükümetin vebalidir. Ey Hükümet; 
sana sesleniyorum! Bu meydana, bu-
raya kulak ver. Bu sesi duy. Taleple-
rimiz, itirazlar m z ve isyanlar m z n
tümü bu memleketin onuru, huzuru 
ve bar  içindir. Emekçilerin gele-
ce e güvenle bakabilmesi, sa l kl ,
e itimli, vas fl  ve mutlu çocuklar 
yeti tirebilmesi içindir.”

Mitingde Türkiye Maden-  Sen-
dikas  Genel Ba kan  Nurettin Akçul 
da bir konu ma yapt . Akçul unlar
söyledi:

“Kütahya’m za, memleketimi-
ze sahip ç kmak için de buraday z.
Çünkü biliyoruz ki, özelle tirme ad
alt nda sat lan bu iki i letme de il.
Sat lan, i imiz, ekme imiz, Kütah-
yam z n, çocuklar m z n gelece i,
dahas  bütün milletin hakk , memle-
ketin varl  arkada lar. Çünkü SL
ve termik santral n özelle tirilmesi
sadece, bu i letmenin çal anlar n
i siz b rakmayacak, yoksulla t rma-
yacak. Kütahya halk n  i siz b raka-
cak, Kütahya halk n  yoksulla t ra-
cak, Kütahya’y  göç kenti yapacak. 
Bu nedenle SL  ve Seyitömer özelle -
tirilmemeli demek Kütahya’ya da sa-
hip ç kmakt r. Bugüne kadar yap lan
özelle tirmeler sonucunda Kütahya 
bir göç kenti oldu. E er bizler, siz-
ler, te kilatlar yeterli tepkiyi ortaya 
koyamazsak, Kütahya’n n son bü-
yük iki kalesi de özelle tirme ad  al-
t nda sat lacak. Kütahya terk edilmi
kent olmaya do ru h zla gidecek.

Bu karar  alanlara sesleniyorum! 
Bu i letmeler zarar etmiyor. Tersi-
ne kar ediyor. Hazineye milyarlarca 
lira katk  sa l yor. Bir tek makul, 
akla, vicdana, memleketin ç kar na 
uygun olan bir gerekçeniz var m ?
Biz, yerli kaynak kömüre yat r m
yap lmas n , yerli kaynak kömür ile 
çal an santrallar yap lmas n  inan n
sizden daha çok istiyoruz. Elektri i
ucuzlatman n, istihdam  art rman n, 
d a ba ml l  azaltman n, yurtta
zam zulmünden kurtarman n yolu 
da kömür ile üretilen elektri in pay -
n  art rmaktan geçiyor. stiyoruz ki, 
elektrik enerjisinde yüzde 50’ye va-
ran d a ba ml l k azals n. Kömürün 
pay  yüzde 40’lara ç ks n. Ama bunun 
yolu, haz r, kurulu kar eden devletin 
elindeki kömür sahalar  ve termik 
santrallar  yok pahas na almak; talan 
etmek de ildir. Bunun yolu i letil-
meyen kömür sahalar na yeni termik 
santraller yapmakt r. Memlekete i
ve a  kap s  açt klar , enerji üretimini 
art rd klar  için böyle yat r m yapan-
lar  al nlar ndan öpüyoruz, yanlar n-
da oluyoruz. Biz, özel sektöre de il, 
özelle tirmeye kar y z.”



TÜRK-  Yönetim Kurulu, 
baz  gazetelerde yer alan, 
TÜRK-  yöneticilerinin, 

Çay-Kur sözle mesini bahane ede-
rek Tekg da-  Sendikam z n içi -
lerine kar t na yönelik iddialara 
cevap verdi. Yönetim Kurulu’nun 21 
May s 2013 tarihinde yapt  aç kla-
mas nda u görü lere yer verildi:

“Tekg da-  Sendikam z, ül-
kemiz sendikal hareketinin ve 
TÜRK- ’in en köklü ve güçlü sen-
dikalar ndan biridir. Türk sendi-
kac l na, unutulmaz liderlerin-
den Seyfi Demirsoy’u, Halil Tunç’u 
kazand rm , TÜRK-  toplulu u
içinde her zaman müstesna bir yeri 
olmu tur.

Tekg da-  Sendikam z, be  y l
önce, bir ba ka konfederasyona üye 
sendikan n sald r s na maruz kal-
m , üyeleri zorla ve bask yla di er
sendikaya geçirilmek istenmi tir.
Tekg da-  Sendikam z, bu bask lara
kar  büyük bir hukuk mücadelesi 
vermi tir. TÜRK- , bu süreçte Sen-
dikam z n yan nda olmu tur.

Bu mücadelenin kazan lmas n n
ard ndan, Tekg da-  Sendikam z,
bu dönemde, üyeleri ad na toplu i
sözle mesi yapma yetkisini yeniden 
kazanm  ve Konfederasyonumuz 
taraf ndan yürütülen kamu kesimi 
toplu i  sözle meleri kapsam na ye-
niden dahil olmu tur.

Ancak Tekg da-  Sendikam z-
dan, 26 Aral k 2012 ve 15 ubat 2013 
günü Konfederasyonumuza gönde-
rilen resmi yaz larda, TÜRK- ’te
olu turulan Kamu Kesimi Toplu 

Sözle meleri Koordinasyon Kurulu-
na kat lmayacaklar , hiçbir kurum 
ve ki iye temsiliyet yetkisi devir et-
meyecekleri belirtilmi tir. Böylece 
Tekg da-  Sendikam z, TÜRK- ’ten
Çay-Kur sözle mesine kar mamas -
n  talep etmi tir. Tekg da-  Sendika-
m z, 21 ubat 2013 günü yap lan ilk 
Koordinasyon Kurulu toplant s na
da kat lmam  ve Çay-Kur sözle me-
sini kendileri yürütmü tür.

Ancak Sendikan n ald  grev 
karar n n ard ndan, 22 Nisan 2013 
günü ç k lan grev ba ar s zl kla so-
nuçlanm , Tekg da-  Sendikam z
üyeleri greve kat lmam  ve Çay-Kur 
sözle mesi ç kmaza girmi tir.

Bu geli menin ard ndan,
Tekg da-  Sendikas ’n n üç Genel 
Merkez yöneticisi ve be ube Ba -
kan  TÜRK- ’e gelerek, Konfede-
rasyonumuz yönetiminden sorunun 
çözülmesi yönünde destek talep 
etmi tir. Bu yöneticiler ayr ca, Kon-
federasyonumuzda, 13 May s 2013 
günü yap lan Kamu Kesimi Toplu 
Sözle meleri Koordinasyon Kurulu 
toplant s na da kat lm -
lard r.

Tekg da-  Sendika-
m z n yöneticileri, ba ta
Genel Ba kan Mustafa 
Kumlu olmak üzere, tüm 
yöneticilerimizle görü -
mü ler, Genel Ba kan
Kumlu’nun bilgisi dahi-
linde TÜRK-  Yönetim 
Kurulu ile toplant  yap-
m lar ve soruna çözüm 
aram lard r.

TÜRK- ’in temel varl k neden-
lerinden biri, ba l  sendikalar n n
sorunlar n n çözümü yönünde en 
üst düzeyde çaba göstermektir. 
TÜRK-  Yönetiminin, Çay-Kur söz-
le mesinin çözümü yönündeki ça-
bas n n temel nedeni budur. TÜRK-

 bugüne kadar hiçbir sendikan n
içi lerine kar mam t r ve kar -
mayacakt r. TÜRK-  Yönetiminin 
çabas , TÜRK- ’in birli ini ve bü-
tünlü ünü korumak, Konfederasyo-
numuzun bu en köklü sendikas na
üye binlerce i çimizin, bask  ve y l-
d rma yoluyla ba ka bir sendikaya 
geçirilmelerini önlemek, Çay-Kur 
i çimiz için hak ettikleri ba ar l  bir 
toplu i  sözle mesinin imzalanmas -
n  sa lamakt r.

Bunun d nda yap lan bütün 
beyanlar yaland r, iftirad r. Çay-
Kur’u, Tekg da- ’i ve üyelerimizi, 
ki isel baz  hesapla malara alet et-
mekten ba ka bir amac  yoktur. Bu 
konuda ya anan geli melerin tan -

, Tekg da-  Sendikam z n Genel 
Merkez Yöneticileridir. Geli meler
onlardan ö renilebilir.”
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TÜRK-  YÖNET M KURULU:
“TÜRK- ’in temel varl k nedenlerinden biri,

ba l  sendikalar n n sorunlar n n çözümü yönünde en üst 
düzeyde çaba göstermektir. TÜRK-  Yönetiminin,

Çay-Kur sözle mesinin çözümü yönündeki çabas n n
temel nedeni budur.”

AÇIKLAMA



Dört y lda bir Avrupa ve Orta 
Asya bölgesinden 51 ülke-
nin hükümet, i çi ve i veren

temsilcilerini bir araya getiren ILO 
9. Avrupa Bölge Konferans , 8-11 
Nisan 2013 tarihlerinde Oslo’da ya-
p ld . Türk Hükümeti ad na, Çal -
ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  Faruk 
Çelik’in kat ld  toplant ya TÜRK-

’i temsilen Genel Mali Sekreter 
Ergün Atalay, Genel E itim Sekreter 
Ramazan A ar ve D li kiler Uzma-
n  U ra  Gök kat ld .

Norveç Krall  ile i birli i içe-
risinde organize edilen Konferans, 
tüm taraflar aras nda ekonomik kriz 
ve i sizlik sorunu hakk nda bilgi ve 
tecrübe payla m na olanak sa lad .
Özelikle kriz sonras  bölgede sos-
yal güvenlik, sosyal koruma, sosyal 
diyalog ve i  kanunu uygulamalar
çerçevesinde tart malar yap ld .

Konferansta konu an Türki-
ye Cumhuriyeti Çal ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakan  Faruk Çelik; 
Türkiye’nin, krizden en az etki-

lenen ülkelerden birisi oldu unu
ve krizden çabuk kurtularak, h zl
bir iyile me sa lad n  ifade etti. 
Türkiye’de istihdam ve ekonomik 
büyümeyi, kay t d ndaki gerileme-
yi, sosyal diyalog, toplu pazarl k, i
sa l  ve güvenli i ile i gücü piya-
salar ndaki ilerlemeyi anlatt .

çi Delegesi olarak, Türkiye’deki 
tüm çal anlar  temsil eden TÜRK-
Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay 
bir konu ma yapt . Atalay konu -
mas nda unlar  söyledi: “ILO 8. 
Avrupa Bölge Konferans nda, krizin 
sorumlusunun çal anlar olmad n
söylemi , krizin ana nedenlerinden 
birisinin sosyal politikalardaki tahri-
bat ve sosyal devletten uzakla lmas
oldu unu ifade etmi tik. Sonuç ola-
rak, biran evvel harekete geçilmesini 
talep etmi  ve sosyal devlete dönü
ça r s  yapm t k.

Ard ndan, L20 toplant lar nda
kriz sonras  yeniden yap lanma ça-
l malar  yapt k. G20 Zirvelerinde, 
öncelikle yeni i ler yarat lmas n ,

gençlere istihdam olanaklar  sa lan-
mas n , istihdama dayal  büyümenin 
hedeflenmesini ve yoksullu un gi-
derilmesini talep ettik.

Ancak; krizin ard ndan uzun 
bir süre geçmesine ra men, çal an
kesim olarak gündem ve talepleri-
mizde de i iklik olmam t r. Yeni i
olanaklar  ve sosyal adalet istemek-
te, kemer s kma politikalar na kar
ç kmaktay z. Genel Direktörün ra-
porunda belirtildi i gibi, kemer s k-
ma politikalar n  en iyi ekilde uy-
gulayan Yunanistan ve spanya gibi 
ülkelerde i sizlik oran  yüzde yirmi 
be lere ula m t r. Bu politikalar n
çare olmad , mali kriz ortam nda
beklenen güven ve yat r m ortam n
sa lamad  art k anla lm t r. Tüm 
negatif sonuçlar na ra men, Avrupa 
ülkelerinin arka arkaya kemer s kma
politikalar  uygulayan ülkeler kerva-
n na kat lmas n  büyük bir kayg yla
izlemekteyiz.

Raporda ayr ca, aralar nda
Türkiye’nin de yer ald  baz  ülke-
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ILO 9. Avrupa Bölge Konferans
ve Avrupa Komisyonu Ziyareti

Atalay:
“Ülkemizde,
ba ta örgütlenme 
olmak üzere, 
sendikal
haklar n
kullan m
konusunda
zorluklar
bulunmaktad r.”
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lerde i sizlik oran n n yüzde birden 
fazla azald  ifade edilmektedir. 
Türkiye’de sendikal hareket olarak 
bizler, i sizli in giderilmesi için ta-
lep ve görü lerimizi hükümet ve ka-
muoyu ile payla t k. Ancak bunun 
yan nda; insan onuruna yak r i
çerçevesinde, sendikal haklardan, 
sosyal güvenlik hakk ndan, sayg n
çal ma ko ullar ndan, i çi ve i ve-
ren aras nda sa l kl  bir diyalogdan 
özgürce faydalanaca m z bir çal -
ma iklimi olu turmak için de müca-
dele ediyoruz.

Raporda, Türkiye’nin ara t rma
ve geli tirme harcamalar n  üç ka-
t na ç kard  ifade edilmekte, baz
alanlarda ilerlemeler kaydedildi i
belirtilmektedir. Ülkemde ola anüs-
tü hareketli günler ya and , her 
gün bir ba ka reformun gündeme 
geldi i do rudur. Fakat bu çal an
kesimin sorunlar n n bitti i anla-
m na gelmemektedir. Sorunlar m z
sadece ekil de i tirerek varl n
sürdürmektedir.

Raporda belirtildi i gibi, 
Türkiye’de sendikala ma oran  dü-
ük, kay t d  çal ma oran  yük-

sektir. Di er Avrupa ülkeleri ile 
k yasland nda Türkiye, özellikle 
ölümlü i  kazalar  konusunda en 
üst s ralarda ve kad n istihdam  ko-
nusunda en alt s ralarda yer almak-
tad r. Türkiye’nin sosyal korumaya 
ay rd  pay ço u Avrupa ülkesinin 
alt nda kalmaktad r. Ba ta örgütlen-
me olmak üzere, sendikal haklar n
kullan m  konusunda zorluklar bu-
lunmaktad r. Kamu çal anlar n n
grevli toplu sözle me haklar  ko-
nusunda k s tlamalar bulunmakta-
d r. Ta eronla ma, i çinin arzu ve 
talebine ba l  olmayan part- time ve 
güvencesiz çal ma biçimleri h zla
artmaktad r. Türkiye Cumhuriyeti 
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan
Faruk Celik, 12 Nisan 2013 günü 
ta eronla ma konusunda geni  ka-
t l ml  bir toplant  yapacaklar. Ken-
dilerinden ve Hükümetten net bir 

çözüm bekledi imizi ifade etmek 
isterim.

Hepinizin bildi i gibi, mevzua-
t m z n 87 ve 98 Say l  ILO Sözle -
melerine uygun hale getirilmesi için 
Türkiye i çi hareketi, uluslararas
dayan ma içerisinde uzun süren bir 
mücadele vermi tir. Bu mücadelenin 
sonucunda, anayasa ile sendikal hak 
ve özgürlükleri düzenleyen temel 
kanunlarda kapsaml  de i iklikler
yap lm t r. ILO’nun bu mücadele-
mizde ve Türkiye’de i gücü piyasa-
lar n n ihtiyaçlar na cevap verecek, 
istihdam dostu ekonomi politikalar
üretilmesinde, mesleki e itim, genç, 
kad n ve korunmaya muhtaç kesim-
lerin istihdam nda ve çocuk i çili i-
nin önlenmesi gibi konularda bize 
büyük katk lar  olmu tur.”

Brüksel’e “Sosyal Poli 
tikalar Fasl ” Ç karmas

TÜRK-  heyeti Oslo’dan 
Brüksel’e geçerek, Çal ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakan  Faruk Çelik, 
AB Bakan  ve Ba müzakereci Ege-
men Ba , TÜRK-  Genel Ba kan
Mustafa Kumlu, T SK Genel Ba kan
Tu rul Kutadgobilik, Hak-  Genel 
Ba kan  Mahmut Arslan ve TOBB 
Ba kan  Rifat Hisarc kl o lu’nun
yer ald  Türk heyetine dahil oldu. 
10 Nisan’da Avrupa Komisyonunu 

ziyaret eden Türk heyeti Avrupa 
Komisyonu’nun geni lemeden so-
rumlu üyesi Stefan Füle ve sosyal 
i lerden sorumlu üyesi Laszlo An-
dor ile görü me yapt . Yap lan gö-
rü melerde hükümet ve sosyal taraf 
temsilcileri, istihdam ve sosyal poli-
tikalarla ilgili olan 19. Fas l’da mü-
zakerelerin ba lamas n  destekledik-
lerini dilde getirdiler.

Görü meler çerçevesinde, Avru-
pa Komisyonuna bir bildiri sunuldu. 
Bildiride, 2012’de Türkiye’de çal -
ma hayat yla ilgili çok önemli yasal 
düzenlemelerin hayata geçirildi i
belirtildi. Düzenlemelerin haz rl k
a amalar nda sosyal taraflarla isti a-
re ve i birli i yap ld  ve uluslara-
ras  standartlar aç s ndan ilerlemeler 
kaydedildi i ifade edildi.

Bildiride ayr ca “Sosyal Politika 
ve stihdam” ba l kl  19. Fas l’ n mü-
zakerelere aç lmas n n, Türkiye’de 
çal ma ili kilerinin geli tirilmesi ve 
güçlendirilmesine ivme kazand ra-
ca na yürekten inan yoruz” denildi 
ve müzakerelerin aç lmas na destek 
verildi.

Toplant da 30’dan az i çi çal -
t ran i yerlerinde sendikal örgüt-
lenme nedeniyle i ten ç kar lanlara
i  güvencesi, çifte baraj konusu ve 
memurlara grev hakk  gibi konular 
öncelikli tart ma konular  oldu.



Yakla k bir y ld r ücretlerini 
ve sosyal haklar n  alamad k-
lar  için 18 ubat 2013 günü 

zmir’den Ankara ve stanbul’a yü-
rüyü e geçen BMC i çilerinin eyle-
mi ses getirdi. 22 ubat 2013 günü 
Ankara’ya gelen i çiler, Gar önün-
de toplanarak Abdi pekçi Park ’na
do ru yürüyü e geçtiler. Burada 
i çilere hitaben TÜRK-  Genel 
Sekreteri ve Türk Metal Sendikas

Genel Ba kan  Pevrul Kavlak bir ko-
nu ma yapt . Kavlak, “Türk Metal, 
150 bin üyesi ile birlikte yan n zda”
dedi.

“Ankara’da Türk Metal Var”

çileri Ankara Temelli yak nla-
r nda kar layan Kavlak, Abdi pek-
çi Park ’nda BMC i çilerine sesle-
nerek yapt  konu mada unlara 
söyledi:

“Ad mlar  gök gürültüsü kadar 
güçlü, türküleri ate ten, bayraklar
umut olan karde lerim. Buras  An-
kara, burada Meclis var, Hükümet 
var, Bakanl klar var, ama sizlerin 
hakk n  yiyenlere inat, i inize, ek-
me inize göz koyanlara inat, sizi 
yok sayanlara inat, burada Türk Me-
tal var, TÜRK-  var. 

Bu yürüyü , bir emek yürüyü ü-
dür. Bu yürüyü ; kay ts zl a, vur-
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BMC çisinin “Emek Yürüyü ü”

Kavlak: “Bu mücadele Türk Metal’in onur 
mücadelesidir. Bu mücadeleyi hep 
birlikte kazanaca z.”

Ankara
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dumduymazl a kafas n  gömenlere 
kar d r. Bu yürüyü , BMC i çileri-
nin al n terini, eme ini ve göz nu-
runu hiçe sayanlara kar d r. Bu yü-
rüyü , Al n terinin hakk n  tam ve 
zaman nda vermeyenlere kar d r.
Bu yürüyü , BMC’yi gözden ç karan-
lara, ç karmak isteyenlere kar d r.
Bu yürüyü , BMC i çileri içindir. 
BMC içindir. Türkiye içindir.

Tam bir y ld r sab rla, inançla 
bekliyoruz. verenin bize verdi i
sözleri yerine getirmesini bekliyo-
ruz. Umutla bekliyoruz. Bir y ld r
her yolu deniyoruz. Uzla mak için 
çaba gösteriyoruz, olmuyor. Bas n
aç klamalar  yap yoruz, olmuyor. 
Protesto eylemleri yap yoruz, ol-
muyor, i  b rak yoruz, olmuyor. Biz 
neredeyse bir y ld r krizdeyiz. Üc-
retlerimizi alam yoruz. Çal am yo-
ruz. Sigorta primlerimiz ödenmiyor. 
Bunu bize kim yap yor? Elli y ll k
mazisi olan bir sanayi kurulu u ya-
p yor. Türkiye’nin en büyük patron-
lar ndan biri yap yor. Türkiye’nin 
ilk yüze girmi  sanayi kurulu un-
dan birinde yap l yor. Bir insanl k
dram  ya an yor, Nerede? BMC’de 
ya an yor.

Ankara’daki eyleme, TÜRK- ’e
ba l  sendikalardan Genel Maden 

, Harb- , Koop- , Demiryol- ,
Orman-  ve eker-  Sendikalar -
m z n Genel Ba kan ve Yöneticileri 
kat ld .

stanbul’daki Eylem

BMC i çilerinin stanbul’a yürü-
yen kolu, 25 ubat 2013 günü Çu-
kurova Holding binas n n önünde 
eylem yapt . TÜRK- ’e ba l  birçok 
Sendikan n destek verdi i eylemde 
konu an Pevrul Kavlak unlar  söy-
ledi:

“BMC i çisi, irketin bu dar-
bo azdan ç kabilmesi için her 
fedakârl  yapt . Ama biz feda ol-
duk, onlar kar oldu. Biz çal t k,
ürettik, kazand rd k. Ama kaybeden 
biz olduk. BMC’yi en büyük sana-
yi kurulu u yapt k, Ama kar l n
alamad k. Kar m zda muhatap bu-
lamad k. Her eye ra men sab rla
bekledik, bir ey de i medi. Art k o 
sab r ta  çatlad . Ba ka çaremiz kal-
mad . Bu eyleminiz öyle etkili oldu 
ki, i veren dün sabah saatlerinde 
alacaklar m z n bir k sm n  ödemek 
zorunda kald . Bu elbette yetmez. 
Biz al n terimizin kar l n  kör ku-

ru una kadar isteriz. Biz emekçiyiz. 
Bizim ücretimizden ba ka gelirimiz 
yok. Bizim kimseye ba layacak tek 
kuru umuz yok. Bizim bankalar -
m z, televizyonlar m z, fabrikalar -
m z yok. Bizim eme imiz var, al n
terimiz var, bir de mangal gibi yü-
re imiz var. Eme imizin kar l n
son kuru una kadar istiyoruz. 

Bu mücadele Türk Metal’in onur 
mücadelesidir. Bu mücadeleyi hep 
birlikte kazanaca z. yerlerimiz
bizim için vatan kadar kutsald r.
Biz i imize, i yerimize sahip ç kar z,
ihanet etmeyiz. imizi, i yerimizi
namusumuz gibi koruruz, kara çal-
d rmay z. Ama biz enayi yerine kon-
may  da kabul etmeyiz. Sömürülme-
yi de kabul etmeyiz. Eme imizin,
ekme imizin çal nmas na da asla 
izin vermeyiz.

Her eye ra men umudumuzu 
yitirmek istemiyoruz. Sosyal diyalog 
giri imlerimiz devam ediyor. Ba ta
siyasiler olmak üzere her kesimle 
diyaloglar m z sürüyor. Umuyorum 
k sa zamanda sonuç al r z. Bu mü-
cadeleden yüzümüzün ak yla ç ka-
r z. Biz, BMC çal anlar m z n eme i
için, ekme i için, Sonuna kadar mü-
cadele edece iz.”

stanbul



“Eme e Sayg  Mitingi” 
27 Ocak 2013 günü 
Zonguldak’ta yap ld .

stasyon Caddesi’nde toplanan bin-
lerce ki i Madenci An t  Alan ’na yü-
rüdü. Yürüyü  s ras nda “Madenci 
Feneri Sönmeyecek, Ya as n Emek 
Dayan mas , Eme in Ba kenti anl
Zonguldak, Susma Hayk r, Ta erona
Hay r” sloganlar  at ld .

Mitinge, maden i çilerinin yan
s ra Türkiye’nin dört bir yan ndan
Zonguldak’a ak n eden i çi, memur 
sendikalar , meslek odalar , sivil 
toplum kurulu lar , siyasi partiler 
kat ld . 7 Ocak 2013 tarihinde TTK 
Kozlu Müessesesi’ndeki kazada ha-
yatlar n  kaybeden madencilerin 
ba l  bulundu u ta eron irketin ça-
l anlar  da miting alan ndayd .

Mitingde, TÜRK-  Genel E itim
Sekreteri Ramazan A ar, Genel Te -
kilatland rma Sekreteri Nazmi Irgat 
yer ald . TÜRK- ’e ba l  Sendikala-
r m z n Genel Ba kanlar  ve yöneti-
cileri ile siyasi parti temsilcileri de 
alandayd .

Mitingde konfederasyon ve sivil 
toplum örgütleri temsilcileri birer 
selamlama konu mas  yapt . TÜRK-

 ad na konu may , Genel Te ki-
latland rma Sekreteri Nazmi Irgat 
yapt . Irgat konu mas nda unlar
söyledi:

“Bugün burada, yaln zca maden 
ehitlerimiz anmak için toplanma-

d k. Bugün burada yaln zca ta e-
ronla maya kar  isyan m z  dile 
getirmek için toplanmad k. Bugün 
buraya ayn  zamanda; bu düzenin 

adaletsizli ine, kurals zl na, ac -
mas zl na, emek sömürüsüne kar
hayk rmak için, mücadele azmimizi 
ortaya koymak için topland k.

Ta eron i çili i bu ülkede temel 
çal ma biçimi haline getirilmek is-
teniyor. Emek gücü ta eronla t r l -
yor. Sadece özel sektör de il, kamu 
i yerleri ta erona terk ediliyor. s-
tihdam n maliyetinden kurtulmak 
isteyen patronlar, ta eron sistemini 
yayg nla t rmak istiyor. çi simsar-
l  getirilmek isteniyor. çilerin
haklar , ücretleri, güvenli çal ma
ko ullar  yok ediliyor. Sendikala ma
hakk , toplu sözle me hakk  ortadan 
kald r l yor. Ne yaz k ki, son olarak 
Kozlu’da da gördü ümüz gibi, ta-
eron ayn  zamanda öldürüyor. O 

halde bu ta eron sömürüsüne kar-
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“Madencinin Kaderi Ölmek De ildir.
Susma Hayk r, Ta erona Hay r....”

Zonguldak, “Eme e Sayg  Mitingi” ile Zonguldak, “Eme e Sayg  Mitingi” ile 
Tarihi Günlerinden Birini Ya adTarihi Günlerinden Birini Ya ad
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 harekete geçmeliyiz. Bunun için 
mücadele etmeliyiz.

te buradan, eme in ba kentin-
den, madenci kentinden hayk r yo-
ruz, art k yeter… Bu ülkede art k,
i çilerimiz emeklilik haklar n  dahi 
elde edemeden kap n n önüne ko-
nulmas n. inden, a ndan, ekme-
inden edilmesin. K dem tazminat

hakk m za dokunulmas n. Ta eron-
la ma durdurulsun.  kazalar n n
önüne geçilsin. Örgütlenme hakk na
dokunulmas n.”

Alaba :
“Eme e sayg  istiyoruz.”

Mitingde bir konu ma yapan 
Genel Maden çileri Sendikas  Ge-
nel Ba kan  Eyüp Alaba , “Eme in
Ba kenti’nde eme e sayg  istiyo-
ruz. Buradan, ülkemizi yönetenlere 
anlaml  bir mesaj veriyoruz. Art k
Türkiye’de hiçbir ey eskisi gibi ol-
mayacak. Hiç kimse emekçileri gör-
mezden gelemeyecek. Art k yeter di-
yoruz. Biz güzel ölmek istemiyoruz. 
Ta eron cinayetlerine hep birlikte 
son verecek, ta eron batakl n  hep 
birlikte kurutaca z” dedi.

Alaba  konu mas nda unlar
söyledi;

“Son 10 y lda ta eron i çi say -
s  4 kat artarak 1.5 milyonu geçti. 
Türkiye Cumhuriyeti’ni Ta eron
Cumhuriyeti yapmaya çal yorlar.
Kamuda, sendikal  i çiden çok ta-
eron i çisi var. B rak n z kamu i -

çisini, art k devlet memurlar na bile 
tahammülleri yok. Onlar n i ini de 
ta eron elemanlar na yapt r yorlar.
Ta eron demek, 12-14 saat çal mak
demek. Mesai kavram  yok, maa
düzeni yok, i  güvencesi yok, k dem
tazminat  yok, i çi sa l  ve i  gü-
venli i önlemleri yok, can güvenli i
yok, sigorta primleri düzensiz, sen-
dika yok, toplu sözle me yok. Daha 
da önemlisi gelecek güvencesi yok. 
Yani tam bir vah i düzen var. T pk ,
200 y l öncesinin vah i kapitalizmi-

ni ya at yorlar. Köle düzenini kur-
maya çal yorlar.

te bu düzenin hukukunu yarat-
maya çal yorlar. Ad na da Ulusal 
stihdam Stratejisi diyorlar. Ba ta k -

dem tazminat m z olmak üzere tüm 
kazan lm  haklar m z  ortadan kal-
d rmaya çal yorlar. Medya gücüyle 
güzel güzel hikayeler anlat yorlar.
12 Eylül 1980 darbesinden bir ay 
sonra, milyonlarca i çinin k dem
tazminat n  dü ürdüler. 1982 Ana-
yasas yla daha da geri çektiler. im-
di ise, tamamen eritmenin hesab n
yap yorlar. Gözleri dönmü çesine
sald r yorlar.

Türkiye’nin ç k  yolu bu de-
ildir. Milletvekillerini, rektörleri, 

gazetecileri, yazarlar , sendikac la-
r , avukatlar , ö rencileri, askerleri 
hapse atmak; insanlar  korkutmaya, 
sindirmeye çal mak do ru de ildir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
Türkiye Cumhuriyeti vatanda , ta-
eron olmayacak. Yeni bir dünyan n

kap s  emekle aç lacakt r. Her ey 
eme e sayg  ile ba layacak. nsanca 
çal p, insanca ya ayaca m z bir dü-
zen kurulacak. Ta eron uygulamala-
r na son verilecek. E er Hükümet, 
bu uyar y  dikkate almazsa, i çiler, 
emekçiler üretimden gelen güçlerini 
kullanmaktan çekinmeyecektir.”

Nazmi Irgat
TÜRK-  Genel Te kilatland rma Sekreteri



Sendikalar ve Toplu  Sözle -
mesi Yasas  ile  Sa l  ve Gü-
venli i Yasas ’n n tart ld

TÜRK-  Bölge Toplant s , 11 Ocak 
2013 günü Adapazar ’nda yap ld .
Toplant ya, TÜRK-  Genel Sekre-
teri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sek-
reter Ergün Atalay, KOOP-  Sendi-
kas  Genel Ba kan  Eyüp Alemdar, 
1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükku-
cak, Yard mc s  Adnan Uyar, Sakar-
ya l Temsilcisi Cemal Yaman, Koca-
eli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerinde 
bulunan ube ba kanlar m z ve tem-
silciler kat ld .

Toplant da ilk konu may  TÜRK-
 Genel Mali Sekreteri Ergün Ata-

lay yapt . Konu mas na 2008 y l nda
yap lan bir düzenlemeyle ortadan 

kald r lan, gazetecilerin y pranma
haklar n n yeniden verilmesinden 
duydu u mutlulu u dile getirerek 
ba layan Atalay, eme i geçenlere te-
ekkür etti.

Zonguldak’ta, Türkiye Ta kö-
mürü Kurumu Kozlu Müessese Mü-
dürlü ü maden oca nda ya anan
i  kazas na de inen Atalay, “Bu i
cinayetleri madende çal anlar n,
madencilerin kaderi olmamal . Ama 
maalesef özellikle sendikan n ol-
mad , örgütsüz toplumun oldu u
yerde i  kazalar  oluyor. Türkiye’de 
i  kazalar n n oldu u yerde sendika 
yok. n allah son bu kaza son olur” 
diye konu tu.

Madende çal an emekçilerin 
800 lira ile 1 lira aras nda ücret al-

d n , 600 metre derinlikte, denizin 
alt na 2,5 kilometre yürüyerek gidi-
len yerlerde çal t klar n  vurgula-
yan Atalay, bu i çilerimizin ekmek 
paras  için, çoluk çocu unun nafa-
kas n  kazanmak için yeralt nda can 
verdiklerini söyledi. Atalay, buna 
kader denmesinin do ru olmad n
aktard .

Atalay, 2013 y l nda TÜRK- ’in
öncelikli hedeflerinin örgütlenme, 
ta eronla maya kar  mücadele ve 
kay t d l  ortadan kald rmak ol-
du unu belirterek, TÜRK- ’in bu 
mücadeleye öncülük yapmak mec-
buriyetinde oldu unu anlatt .

Toplant n n aç  konu mas n
yapan TÜRK-  Genel Sekreteri Pev-
rul Kavlak da, konu mas na maden 
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TÜRK-  Genel Sekreteri Pevrul Kavlak:
“Türkiye, yabanc lar n gelip alabildi ine sömürü düzeni 
kuracaklar  bir ucuz emek cenneti de ildir. Türk i çisi,
sendikala ma hakk n , özgür toplu pazarl k hakk n
sonuna kadar kullanacakt r.”
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ehitlerini anarak ba lad . Kavlak, 
Kozlu’da ya anan faciada ya am n
yitiren maden i çilerinin ismini say-
d ktan sonra, “Bizlere hakk n z  he-
lal ediniz. Mekân n z cennet olsun. 
Biz, sizden öncekiler gibi, sizleri de 
hiç unutmayaca z. Di er maden 
ehitleri gibi hep kalbimizde ya a-

yacaks n z. Ancak; biz, Ahmetleri, 
Hasanlar , Hüseyinleri diri diri top-
ra a gömenleri de hiç unutmayaca-

z. Bu ülkeyi bir ta eron cennetine 
çevirenleri, bu ülkede köle pazarlar
kuranlar , sendika dü manlar n ,
Samsun’da, Eti Bak r’da sendikala-
an i çileri i ten atarak, ta eronla -

t ranlar , bile bile 6 i çinin ölümüne 
davetiye ç karanlar , i çimizin haya-
t n  hiçe sayanlar , kan n  emenleri 
de unutmayaca z. Bunun hesab n
bir gün onlardan soraca z” dedi.

Sakarya’da kurulu bulunan To-
yota i yerinde örgütlenme çal ma-
lar n  ba latt klar n  söyleyen Kav-
lak, “Türk Metal, Toyota i çisinin
sendika özlemine son verecektir. 
Türk Metal, çok yak n bir zaman-
da, Toyota’ya bayra n  dikecektir. 
Ça da  sendikac l k anlay yla, i
bar n  gözeten yakla m yla, sosyal 

diyaloga verdi i önemle, Toyota’da 
olacakt r” dedi.

Kavlak, Toyota i çisinin uzun 
y llard r sendikas z çal t n , i çi-
lerimizin art k sendikal  olman n,
örgütlü olman n sendikal hak ve 
özgürlükleri kullanman n özlemi 
içinde oldu unu belirterek, “Sen-
dikam z, Toyota i çilerinden gelen 
yo un talepler kar s nda bu i yerin-
de örgütlenme sürecini ba latm t r.
Buradan Toyota i verenine sesleni-
yorum. Bugün geli mi  ülkelerde 
çal an i çiler hangi haklara sahipse, 
Türk i çisi de ayn  haklara sahip ol-
mal d r. Ya anan bütün olumsuz-
luklara ra men, Türk i çisi asla köle 
de ildir, olmayacakt r. Türkiye, 
yabanc lar n gelip alabildi ine sö-
mürü düzeni kuracaklar  bir ucuz 
emek cenneti de ildir. Türk i çisi,
sendikala ma hakk n  sonuna kadar 
kullanacakt r. Özgür toplu pazarl k
hakk n  sonuna kadar kullanacakt r.

Toyota, ça da  ilkelerle hareket 
eden bir dünya markas d r. Böylesi 
bir kurulu a, sendikas z i çi çal -
t rmak yak mamaktad r. Türk Me-
tal, Toyota’da örgütlendikten son-
ra, i veren de, sendikan n üretime, 

kaliteye ve verimlili e nas l büyük 
katk lar yapt n  görecektir. Biz, 
örgütlenme sürecini i te bu güven-
ceyle ba lat yoruz. Dile imiz, bu 
sürecin sanc s z bir ekilde tamam-
lanmas d r. Gelin çal ma bar n
bozmay n. Gelin Türk Metal’in uzat-
t  dost elini tutun, gelin sosyal di-
yalogla, bar  içinde bu örgütlenme 
sürecinin tamamlanmas na olanak 
verin” diye konu tu.

Kavlak sözlerini, “Toyota i çile-
rini a r ve sa l ks z çal ma ko ulla-
r ndan kurtaraca z, Toyota i çileri
Türk Metal’de örgütlendi inde yal-
n z Toyota i çileri için bir ube aça-
ca z, imdi bir irtibat bürosu aç -
yoruz, buras n ubeye çevirece iz.
Toyota i çisi tamamen demokratik 
bir ekilde kendi yönetimini belir-
leyecek, Toyota i çilerinden gelen 
bu sese duyars z kalamay z” diyerek 
sürdürdü.

Toplant da daha sonra, TÜRK-
Genel Sekreter Yard mc s  Dr. Naci 
Önsal, Sendikalar ve Toplu i  Söz-
le mesi Yasas , E itim Uzman  Öz-
can Karabulut da,  Sa l  ve Gü-
venli i Yasas  hakk nda kat l mc lar
bilgilendirdiler.

Pevrul Kavlak, Sakarya’daki yerel televizyon Kanal 54’te kat ld
programda Toyota i çilerine örgütlenme ça r s  yapt .

Kavlak ve Atalay, TÜRK- l Temsilcili i’nde yabanc  dil kursu 
gören metal i çilerinin çocuklar yla bir araya geldi.
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eker-  Sendikas ’n n 50. ku-
rulu  y ldönümü ve “ ekerin
Gelece i: Sektörde Y ld z Ülke 

Olabiliriz” konulu sempozyumun 
ikincisi 3-4 ubat 2013 günlerinde 
Ankara’da Büyük Anadolu Otel’de 
düzenlendi. Sempozyuma, TÜRK-
Genel Mali Sekreteri Ergun Atalay 
ve Genel Te kilatland rma Sekreteri 
Nazmi Irgat’ n yan  s ra, MHP Genel 
Ba kan Yard mc s  Mevlüt Karaka-
ya, CHP Genel Ba kan Yard mc s
Gökhan Günayd n, AK Parti Ma-
latya Milletvekili Öznur Çal k, BDP 

rnak Milletvekili Hasip Kaplan, 
Pankobirlik Genel Müdürü Fah-
rettin Tan, sanayi ve ticaret odalar
ve ziraat odalar  yetkilileri ile eker
sektörünün önemli isimleri kat ld .

Sempozyumun aç l  konu ma-
s n  yapan eker-  Sendikas  Ge-
nel Ba kan sa Gök, “Hedefimiz, 
ülkemizi ve Türk eker sektörünü 
bir basamak daha ta mak, beklen-
timiz, sektörümüz ad na verilen si-
yasi karar n olu turulacak yeni bir 
kalk nma modeli ile taçland r lma-
s d r” dedi. Gök, sonuca giden yol-
da at lacak ad mlar ve dünya uygu-
lamalar n  referans alan politikalar 

nda Türkiye’de eker üretiminin 

sürdürülebilirli inin garanti alt na
al naca n  vurgulad . eker sanayi-
inin, hem tar msal üretimin düzen-
lenmesine katk  yapan, hem tar msal
endüstrilerin kurulmas n  sa layan,
hem de do rudan do ruya endüstri-
ye de er aktaran bir sektör oldu u-
nu anlatan Gök, “Pancardan eker
üreten Avrupa Birli i ülkelerinin 
birço u, ni asta bazl eker üretim 
kotas n  s f r düzeyine çekmi tir. Ül-
kemizde ise her y l Bakanlar Kuru-
lu karar yla, zaten çok yüksek olan 
yüzde 10 düzeyindeki kotan n yüz-
de 50 oran nda art r labilmesi dünya 
gerçe iyle büyük ölçüde çeli mek-
tedir ki bu durum, Türkiye’nin sa -
l kl  g da tüketimi için, sa l kl eker
üretim potansiyelini her geçen y l
daha da daraltmas  demektir” diye 
konu tu.

Irgat:

“Çal ma artlar n n insan 
onuruna yak an bir ekilde
düzeltilmesini istiyoruz, 
ancak bunun tersi yap lmaya
çal l yor.”

Sempozyumda TÜRK-  ad na
bir konu ma yapan Genel Te ki-
latland rma Sekreteri Nazmi Irgat, 
ülkemizde bugüne kadar yap lan
birçok özelle tirmenin, amac na ke-
sinlikle ula mad n , birçok fabri-
kan n yaln zca üzerinde bulundu u
arsalar nedeniyle özelle tirildi ini
belirterek unlar  söyledi: “Sümer-
bank özelle tirilmelerinde de gö-
rüldü ü gibi, özelle tirmeler birçok 
alanda hesaps zca, yaln zca sat kur-
tul mant  ile yap ld . Teknolojisi 
eskiyen fabrikalar  arazi rant  için 

Atalay:Atalay:
“Sendikalar“Sendikalar
özelle tirmeözelle tirme
mücadelesindemücadelesinde
s n fta kald lar.”s n fta kald lar.”

ekerin Gelece i Sempozyumu Yap ld
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bir bir elden ç kard k. Bunun so-
nucunda da pamuk çiftçisi, tekstil 
i çisi zarar gördü. Özelle tirme po-
litikalar  i sizli i ve yoksullu u kö-
rükledi. Yakla k be  y ld r, eker-

 Sendikas eker fabrikalar n n
özelle tirilme kararlar n n bir kez 
daha gözden geçirilmesi için pancar 
çiftçisi, pancar kooperatifleri ile bir-
likte siyasi partileri de ikna ederek 
özelle tirmelerin durdurulmas n
sa lad . Bu konuda eker-  Sendi-
kas n  verdi i mücadeleden ötürü 
kutluyorum. Ancak biz TÜRK-
olarak bunun bir durdurulma olma-
mas n  ve eker fabrikalar n n sat l-
mas  karar ndan tamamen vazgeçil-
mesini istiyoruz.”

Devletin yat r mlardan elini ta-
mamen çekti ini belirten Irgat, “Ça-
l an nüfusun artmas na ra men,
örgütlü i çinin say s  dü mekte,
ta eron i çilik giderek yayg nla t -
r lmaktad r. Türkiye’nin her alanda 
bir ucuz i gücü cenneti olarak göste-
rilmesini kesinlikle kabul etmeyece-

iz. Esnek çal ma biçimlerinin yay-
g nla t r lmas  ve k dem tazminatlar
ile ilgili kararlar  içeren Ulusal s-
tihdam Stratejisi belgesini de kabul 
etmeyece iz. Biz çal ma artlar n n
insan onuruna yak an bir ekilde
düzeltilmesini istiyoruz, ancak bu-
nun hep tersi yap lmaya çal l yor”
diye konu tu.

Atalay:

“Sendikalar özelle tirme
mücadelesinde s n fta kald lar.”

eker-  Sendikas ’n n kurulu
y ldönümü nedeniyle verilen kok-
teylde bir konu ma yapan TÜRK-
Genel Mali Sekreteri ve Demiryol-

 Sendikas  Genel Ba kan  Ergun 
Atalay, özelle tirme mücadelesinde 
sendikalar n s n fta kald n  kay-
detti. Dertlerini iyi anlatamad kla-
r n n alt n  çizen Atalay, eker-
Sendikas ’n n özelle tirme mücade-
lesinde tüm sendikalara örnek te kil
eden çal mas yla eker fabrikalar -
n n özelle tirmesini durdurdu una

vurgu yapt . Atalay, “Biz sendikalar 
özelle tirme meselesinde maalesef 
s n fta kald k. yi yapt klar m z da 
var, yapamad klar m z da var. Der-
dimizi iyi anlatmaya çal t k ama iyi 
anlatamad k. eker-  meselesinde 
derdimizi iyi anlatt k. eker fabri-
kalar n  kurtard k. eker fabrikalar ,
demiryollar , Sümerbank fabrikalar
imdi ortada yok ama bu fabrikalar 

kurulduklar  bölgeye hayat verdi-
ler. Gittikleri bölgede sosyal hayat
götürdüler, sinemay , tiyatroyu gö-
türdüler, sporu götürdüler. O böl-
gelerde en iyi misafirhaneler eker
fabrikalar n n, demiryollar n n, Sü-
merbank’ nd . Maalesef özel sektör 
Mu ’a, Erzurum’a, A r ’ya fabrika 
kurmaz. Dün de kurmad , bugün de 
kurmamak için ayak sürüyor. Dev-
let o bölgelere sahip ç kt , bu bölge-
lerde tesisleri kurdu. u anda eker
sanayinin bacas  tütüyor. eker-
Sendikas , bu topluluk özelle tirme-
yi durdurmasayd  inan n bu geceyi 
burada yapamazd k.”

Nazmi Irgat
TÜRK-  Genel Te kilatland rma Sekreteri



Sosyal Güvenlik Kurumu 3. 
Ola an Genel Kurulu, 4 Aral k
2012 günü Ankara’da yap ld .

Genel Kurula, Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan  Faruk Çelik, i çi,
i veren ve di er sivil toplum kuru-
lu lar n n temsilcileri kat ld . Genel 
Kurulda TÜRK- ’i Genel E itim
sekreteri Ramazan A ar temsil etti. 
A ar, Genel Kurula hitaben yapt
konu mada unlar  söyledi:

“Sosyal güvenlik sistemimizi ye-
niden yap land ran ve sosyal güvenlik 
kurumlar n  tek çat  alt nda toplayan 
düzenlemelerin uygulanmas  alt nc
y l n , sosyal sigorta hak ve yüküm-
lüklerini tek yasada toplayan düzen-
lemelerin uygulanmas  ise dördüncü 
y l n  tamamlam t r. Hiç ku kusuz 
üç ayr  Sosyal Güvenlik Kurumu-
nun tek çat  alt nda toplanmas , ge-
rek insani gerekse fiziki kaynaklar n
kullan m nda önemli tasarruf sa la-

m t r. Kurum personelinin özverili 
çal malar  ile de Kurumun sundu u
hizmetlerde önemli geli meler ya-
anm t r. Ancak üzülerek belirtelim 

ki, kurumsal yap n n özerk yönetim-
den yoksun olmas , bir sorun olarak 
varl n  korumaktad r. Kanun Hük-
münde Kararname ile Yönetim Ku-
rulunun personel atama yetkisinin 
elinden al nmas  ise sosyal taraflar ,
hatta kurum personelini derinden 
üzmü tür. Üç kurumun birle tiril-
mesi sonucu devasa bir yönetim ya-
p s na sahip olan Sosyal Güvenlik 
Kurumunun özerk yönetim yap s -
n n etkisizle tirilerek, kurumsal yap
sorunlar n n çözüme kavu turulmas
olanaks zd r. Kurumun finansman, 
kapsam sorunlar n  çözmek, hak ve 
yükümlülüklerde birliktelik sa la-
mak amac  ile yap lan düzenlemeler-
de amaçlanan sonuçlar n sa lanama-
d n  üzülerek görmekteyiz.

Hiç ku kusuz genel sa l k sigor-
tas  uygulamas na ba lanarak ülke-
mizde ya ayan herkesin kapsama 
al nmas  önemlidir. Sigortal larla
hak sahiplerinin sa l k hizmetleri-
ne ula mas  kolayla m t r. Ancak 
sigortal lar n cepten para ödeyerek 
sa l k hizmetinden yararlan yor ol-
mas , Kurumun sa l k harcamalar
artt kça sigortal lar n ödemek zo-
runda olduklar  para miktar n n ar-
t r lmas , dü ük gelirli sigortal lar n
sa l k hizmetlerinden yararlanmala-
r n  zorla t rm t r.

Kurumun aktif-pasif dengesi de 
halen 2007 y l n n seviyesine ula -
mam t r. 2011 y l  sonu itibariyle 
aktif-pasif dengesi 1,87 seviyesinde-
dir. Kurumun aktif-pasif dengesini 
sa layacak olan ve f rsat penceresi 
olarak görülen genç nüfusun resmi 
rakamlara göre yüzde 17’ si i siz-
dir. Ve ülke nüfusu ya lanmaktad r.

38 A ar: “Reform ad  alt nda yap lan yasal düzenlemeler, 
sigortal lar n sosyal sigorta hak ve 
yükümlülüklerinde birliktelik sa lamad  gibi 
yeni farkl l klar n olu mas na da neden olmu tur.”

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu Yap ld
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TÜ K’in verilerine göre kay t d  is-
tihdam yüzde 40 düzeyinde devam 
etmektedir. Gerçek ücretlerin alt n-
da beyan edilen kazançlar nedeniyle 
olu an kurum prim kayb  tutar  ise 
bilinmemektedir. Aktif pasif den-
gesindeki olumsuzlu a ba l  olarak 
Kurumun bütçe aç  2009 y l nda
28 milyar 703 milyon lira, 2010 y -
l nda 26 milyar 724 milyon lira, 2011 
y l nda ise 25 milyar 498 milyon lira 
olarak gerçekle mi tir. Af düzenle-
meleri ile geçmi  y llara ili kin tah-
sil edilen prim alacaklar  dikkate 
al nmad nda Kurumun bütçe aç
büyümekte, prim gelirlerinin emekli 
ödemeleri ile sa l k giderlerini kar -
lama oran  dü mektedir. Finansman 
sorunu devam etti indendir ki, son 
günlerde emeklilik ya n  kademeli 
olarak art ran yap n n de i tirilerek
emeklilik ya n n tüm kademeler 
için art r lmas  konu ulmaya ba lan-
m t r. Ülke ko ullar na uymayan bu 
tür söylemlerin çal anlar  huzursuz 
etti ini belirtmek isterim.

Reform ad  alt nda yap lan yasal 
düzenlemeler, sigortal lar n sosyal 
sigorta hak ve yükümlülüklerin-
de birliktelik sa lamad  gibi yeni 
farkl l klar n olu mas na da neden 
olmu tur. Tüm bu sonuçlar sistemin 
sorunlar n n ülke ko ullar  dikka-
te al narak bütüncül bir yakla mla
sosyal taraflarla mutabakat sa lana-
rak çözüme kavu turulabilece ini
göstermektedir. Sistemin sorunlar -
n n artarak devam etmemesi için; s-
tihdam  art racak yat r mlar etkin bir 
ekilde te vik edilmelidir. Kurals z

ve kay t d  çal t rmay  kolayla t -
r lan ta eron uygulamalar na son 
verilmelidir. Sendikal örgütlenmeyi 
etkinle tirecek önlemler al nmal -
d r. Kurum özerk yönetim yap s na
kavu turulmal d r. Sosyal yard m
ve ödeme hizmeti sunan tüm kamu 
kurum ve kurulu lar  ile kamu kay-
naklar  tek çat  alt nda toplanarak 
ça da  sosyal koruma sistemi olu -
turulmal d r.

Hükümetin “2013 Y l  Progra-
m ” Resmi Gazetede yay nlanm -
t r. Program n “Politika Öncelikleri 
ve Tedbirler” bölümünde, Ulusal 
stihdam Stratejisinin 2012 y l  so-

nuna kadar yürürlü e konulaca
belirtilmektedir. Bu konuda ara s ra
baz  bakanlar da aç klamalar yap-
maktad r. Ama bizim elimize ayr n-
t lar  içeren resmi hiç bir doküman 
gelmemi tir. Biz yap lmak istenenle-
ri ba l klar halinde biliyoruz ve bu 
konudaki görü lerimizi de aç klam
bulunuyoruz. Biz, esnek çal man n
yayg nla t r lmas na, var olan esnek 
çal ma biçimlerinin yasala t r lma-
s na, asgari ücretin bölgeselle tiril-
mesine, özel istihdam bürolar na
i çi kiralama yetkisi verilmesine, 
imdilerde konu edildi i üzere bu 

kez de ta eron i çilik bahane edile-
rek k dem tazminat n n fon ad  al-
t nda yeniden düzenlenmesine kar
oldu umuzu söyledik, söylüyoruz.

Ta eron i çilik bu günlerde üçlü 
dan ma kurulu toplant lar m z n
konusunu olu turmaktad r. Say n
Çal ma Bakan m z n ta eron i çili-

i “kölelik” olarak tan mlad n  da 
bilmekteyiz. Kölelik düzeninin as l
i i kapsayacak ekilde geni letilme-
sine onay vermemiz mümkün de il-
dir. Böyle bir uygulaman n, bugün 
hepimizin can n  yakan i  cinayet-
lerinin ikiye, üçe katlanmas , köle-
lik düzeninin yayg nla t r lmas  ve 
kay td  istihdam n artarak devam 
etmesi anlam na gelece i aç kt r. Bu 
durum kurumun finansman yap s n
da olumsuz etkileyecektir.”

Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan  Faruk Çelik de, son 10 y l
içerisinde sosyal güvenlik alan nda
yap lan düzenlemeleri anlatarak, 
SGK’n n geçmi i ile bugünkü du-
rumunu k yaslad . Çelik, “Aktif si-
gortal  ki i say s  15 milyondan 18 
milyona yükseldi. Pasif sigortal  ki i
say s  8,7 milyondan 10,2 milyona 
yükseldi” dedi.

K l ç Yeniden SeçildiK l ç Yeniden Seçildi
SGK 3. Ola an Genel Kurulu’nda yap lan  seçimler sonunda, Yö-

netim Kurulu çi Temsilcili ine, TÜRK-  eski Genel Ba kan  Salih 
K l ç yeniden seçildi. Yönetim Kurulunu di er üyeliklerine ise u
isimler getirildi: verenleri temsilen T SK Yönetim Kurulu üyesi Rah-
mi C b ro lu, kamu görevlilerini temsilen Memur-Sen Genel Ba kan
Yard mc s  Halit Ortaköy, kendi nam ve hesab na çal anlar  temsilen 
Türkiye Ziraat Odalar  Birli i (TZOB) Genel Ba kan emsi Bayrak-
tar, emeklileri temsilen de Türkiye Emekliler Derne i Genel Ba kan
Kaz m Ergün.
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TÜRK- ’in 2012 y l  dönemi 
 Sa l  ve Güvenli i E itim

Seminerleri; 4-5 Temmuz 
2012 günlerinde Çerkezköy, 5-6 
Eylül 2012 günlerinde stanbul (Av-
rupa), 19-20 Eylül 2012 günlerinde 
stanbul (Anadolu), 9-10 Ekim 2012 

günlerinde Afyon, 7-8 Kas m 2012 
günlerinde zmit ve 28-29 Kas m
2012 günlerinde Antalya’da yap lan
e itimlerle tamamland . TÜRK- ’in
2012 y l nda iki ba l k alt nda 15 
ilde gerçekle tirdi i i  sa l  ve gü-
venli i e itim seminerlerine toplam 
2.005 i çi kat ld .

19-20 Eylül 2012 günlerinde 
stanbul’da, Devlet Demiryollar  top-

lant  salonunda düzenlenen semine-
rin aç l nda konu an TÜRK-  Ge-
nel E itim Sekreteri Ramazan A ar,
“6331 say l  Sa l  ve Güvenli i

Kanunu ile ilgili yakla m m z  ifade 
ederken, hemen belirtmeliyiz ki, i
sa l  ve güvenli iyle ilgili tüm ta-
leplerimizin kabul edildi ini söyle-
mek mümkün de ildir” dedi. A ar
konu mas nda özetle u görü leri
ifade etti:

“Öncelikle belirtmeliyiz ki, 
6331 say l  Sa l  ve Güvenli i
Kanunu’nun çal ma ili kilerinde
hayati bir alan olu turan i  sa l
ve güvenli i kurallar n ,  Kanunu 
d nda müstakil bir kanun olarak 
düzenleyip, baz  istisnalar d nda,
kamu-özel sektörlerindeki tüm ça-
l anlar  ve tüm i yerlerini kapsama 
almas  Konfederasyonumuz taraf n-
dan olumlu, ileri bir ad m olarak 
kar lanmaktad r.

Kanunda yer alan bir maddeyle, 
kamu kurum ve kurulu lar  hariç 

ondan az çal an  bulunan i yer-
lerinden, çok tehlikeli ve tehlikeli 
s n fta yer alan i yerlerinin i  sa -
l  ve güvenli i hizmetlerinden 
yararland r lmas na olumlu yakla -
maktay z. Ayr ca, Bakanlar Kurulu 
karar yla, ondan az çal an  bulu-
nanlardan az tehlikeli s n fta yer 
alan i yerlerinin de bu destekten 
yararland r lmas  söz konusudur. Bu 
maddeyle, i  kazalar n n en çok ya-
and  ve tüm i letmelerin yakla k

yüzde 85’ini olu turan küçük i let-
melerde gerekli önlemlerin al nma-
s  yönünde önemli bir ad m at lm
olmaktad r. Bakanl m z n bu yön-
de özel düzenleme yapma iradesini 
ortaya koymas , küçük ölçekli i yeri
sahiplerinin yükünü hafifletebile-
cek, böylece küçük i letmelerde i
sa l  ve güvenli i önlemlerinin 

TÜRK- ’in 2012 y l nda 15 ilde gerçekle tirdi i i  sa l  ve güvenli i
e itim seminerlerine toplam 2 bin i çi kat ld

A ar: “  Sa l  ve Güvenli i Kanununda tüm 
taleplerimizin kabul edildi ini söylemek 
mümkün de ildir.”

STANBUL (ANADOLU)
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al nmas n n yolu aç labilecektir. Bi-
zim burada kar  ç kt m z, destek-
leyici giderlerin hazine yerine, SGK 
taraf ndan finanse edilmesidir.

Kanunun,  sa l  ve güvenli-
inin koordinasyonu ba l kl  ilgili 

maddesinde, Birden fazla i yerinin
bulundu u i  merkezleri, i  hanla-
r , sanayi bölgeleri veya siteleri gibi 
yerlerde i  sa l  ve güvenli i konu-
sundaki koordinasyonun yönetim 
taraf ndan sa lanacak olmas  önemli 
bir yenilik olmakla birlikte yeterli 
de ildir. An lan i yerlerinde i  sa -
l  ve güvenli i hizmetlerinin etkin 
biçimde verilebilmesi için i yeri or-
tak sa l k birimlerinin kurulmas n n
zorunlu hale getirilmesi gerekmek-
tedir.

Kanunun, yeri hekimleri ve i
güvenli i uzmanlar  ba l kl  mad-
desine göre, bu ki ilerin görevlerini 
mesle in gerektirdi i etik ilkeler ve 
mesleki ba ms zl k içinde yürü-
tecekleri hükme ba lanm t r. Bu 
olumlu, ileri bir ad m olmakla bir-
likte, iki i verene ba l  olarak çal -
acak ki ilerin görevlerini mesleki 

ba ms zl k içinde yapmalar n n
çe itli sorunlar yarataca  görü ün-
deyiz.

Kanunun ilgili maddelerinde 
risk de erlendirmesine yer veril-
mesi, çok tehlikeli s n fta maden, 
metal ve yap  i leri ile kimyasallarla 
yap lan i lerde risk de erlendirmesi
yap lmamas  halinde i in durdurul-
mas  önemli bir yeniliktir.

Kanunun,’  sa l  ve güvenli i
hizmetleri’ ba l kl  maddesine göre, 
i  sa l  ve güvenli i hizmetlerinin 
sunulmas  için, i verenin ‘bu hizme-

tin tamam n  veya bir k sm n  ortak 
sa l k ve güvenlik birimlerinden 
hizmet almas ’ hükmü getirilmi tir.
Konfederasyonumuz Üçlü Dan ma
Kurulu toplant lar ndan ba layarak,
i  sa l  hizmetlerinin piyasan n in-
saf na b rak lmas  tehlikesine i aret
ederek, bu hükme çekince koydu-
unu belirtmi tir. Hem Ortak Sa l k

Güvenlik Birimi’ne hem de i verene
kar  sorumlu olan i  güvenli i uz-
manlar n n koruyucu önlemlerin 
al nmas nda i veren üzerinde ne 
kadar etkili olabilecekleri büyük bir 
soru i aretidir.

Kanunun ilgili maddesinde, 
kamu kurum ve kurulu lar n n i
sa l  ve güvenli i hizmetlerini 
kendilerinin üretmesi yerine, Sa l k
Bakanl na ait döner sermayeli ku-
rulu lardan do rudan, ya da Kamu 
hale Kanunu uyar nca piyasada bu 

hizmeti üreten özel kurulu lardan
sat n almalar na imkan sa lanm t r.
Biz, kamu kurum ve kurulu lar n n
i  sa l  ve güvenli i hizmetlerini 
kendilerinin üretmesinin gerekti ini
savunuyoruz.

Konfederasyonumuz, Kanun 
hükümlerinin uygulanmas n n ce-
zaland rma mant yla de il, i  sa -

STANBUL (AVRUPA)

STANBUL (AVRUPA)
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l  ve güvenli i/çal ma kültürüyle 
mümkün olaca na inanmaktad r.
Ancak, bu kültürün henüz olu ma-
d  gerçe inden hareketle, Kanu-
nun “ dari para cezalar ” ba l kl
maddesinde düzenlenen cezalar ye-
terli görülmemektedir.  sa l  ve 
güvenli i gibi hayati önem ta yan
konuda, öngörülen yapt r mlar n i -
yeri veya i letmenin büyüklüklerine 
göre daha cayd r c  ve i verenin ön-
lem almas n  zorunlu k lacak ölçüde 
olmas  gerekirdi.

Kanunun Yürürlük ba l kl  mad-
desine göre; kamu kurumlar  ile 
50’den az çal an  olan ve az tehlike-
li s n fta yer alan i yerleri için Kanu-
nun yay m  tarihinden iki y l sonra, 
50’den az çal an  olan tehlikeli ve 
çok tehlikeli s n fta yer alan i yer-
leri için yay m  tarihiden itibaren 1 
y l sonra, di er i yerleri için yay m
tarihinden itibaren alt  ay sonra, 9, 
31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci mad-
deleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, 
geçici 7 ve geçici 8’ inci maddeleri 
yay m tarihinde, di er maddele-
ri yay m tarihinden itibaren alt  ay 
sonra yürürlü e girmektedir. Kon-
federasyonumuz, ülkemizde ölüme, 
sakatlanmaya neden olan i  kazala-

r n n s kl kla meydana geldi i husu-
sunun dikkate al narak, çal anla-
r n sa l n  do rudan ilgilendiren 
söz konusu maddelerin, kanunun 
yay nland  tarihten itibaren ma-
kul bir sürede yürürlü e girmesini 
savunmu , ancak bu talep kabul 
edilmemi tir. Bizce makul süre; çok 
tehlikeli i lerde 6 ay, tehlikeli ve az 
tehlikeli i lerde 1 y l olarak belirlen-
meliydi.”

5-6 Eylül 2012 günlerinde 
stanbul’da, Belediye-  Sendika-

s n n toplant  salonunda düzenle-
nen e itim seminerinde konu an
TÜRK-  Genel Te kilatland rma
Sekreteri Nazmi Irgat, i te sa l k ve 
güvenli in bir insan hakk  oldu u-
nu söyleyerek, çal anlar n sa l kl
ve güvenli ko ullarda çal malar n n
insan onuruna yak r i  kavram yla
yak ndan ilgili oldu unu söyledi. Ir-
gat konu mas nda özetle u görü le-
re yer verdi:

“Avrupa Birli i’nde topluluk dü-
zeyinde geli tirilen ve yüksek bir 
koruma düzeyi içeren standartlar-
dan biri de i  sa l  ve güvenli iyle
ilgilidir. Uluslararas  Çal ma Örgü-
tü, Dünya Sa l k Örgütü ve Avrupa 
Birli i belgelerinde çal ana de er
verilmesi, çal ma hayat n n çal -
ma çevresiyle birlikte insanc l hale 
getirilmesi, ya am kalitesinin yük-
seltilmesi temel amaçlar aras ndad r.
Birle mi  Milletler’e göre, i te sa l k
ve güvenlik bir insan hakk d r.

Bununla birlikte i  sa l  ve gü-
venli i bir bilim dal  olarak, üretim 
süreçlerini, üretim yöntemlerini, 
verimlili i, ergonomiyi ilgilendiren 
boyutlar yla çal ma hayat n n en 

STANBUL (ANADOLU)

ÇERKEZKÖY



43

temel konular ndan biridir. Çevre, 
i  sa l  ve güvenli i konular na
gereken önem verilmedi inde, bu 
alandaki sorunlar kendini i  kaza-
lar , meslek hastal klar , ölümler, 
yaralanmalar, çevre kirlili i, hasta-
l klar, üretim kayb eklinde göster-
mektedir.

2010 y l  SGK istatistiklerine 
göre, 62.903 i  kazas , 533 meslek 
hastal  olgusu meydana gelmi ,
bunlar n 1.454’ü ölümle sonuçlan-
m t r.  kazalar  sonucu 1.976, 
meslek hastal klar  sonucu 109 ki i
olmak üzere 2.085 ki i ise sürekli i
göremez hale gelmi tir. Ülkemizde 
SGK taraf ndan tutulan istatistikler 
sadece sigortal  i çilerle s n rl d r.
SGK verilerinin sadece sigortal la-
r  kapsad , sigortal lar n say s n n
da yakla k 10 milyon ki i oldu u,
buna kar l k toplam istihdam n
yakla k 22.5 milyon ki i oldu u
dü ünülürse, gerçekte i  kazalar  ve 
buna ba l  olarak ölümlerin, meslek 
hastal klar n n çok daha fazla oldu-
u anla lmaktad r.

ILO’nun haz rlad  “Güvenlik 
Kültürü Raporu”na göre, meslek 
hastal klar n n tümü, i  kazalar n n
yüzde 98’i önlenebilir kazalard r.

Nitekim, son yirmi y lda i  kazala-
r nda Japonya ve sveç’te yüzde 20, 
Finlandiya’da ise yüzde 62 oran nda
bir dü ü  olmu tur. Bunun nedeni 
daha az i çinin tehlikeli i lerde ça-
l mas  ve i yerlerinin daha güvenli 
hale getirilmesi olarak aç klanmak-
tad r.

An lan ülkelerin tersine 
Türkiye’de meydana gelen i  kazala-
r nda ve ölümlerde art  söz konu-

sudur. Günümüzde özelle tirme, ta-
eronla t rma, sendikas zla t rma ve 

esnek çal ma biçimleri Türkiye’de 
sa l ks z ve güvenliksiz bir çal ma
hayat n  i çilerimize dayatmaktad r.
Türkiye’de kay t d  ekonominin 
var oldu u bir yap da, sosyal güven-
lik haklar na uyulmamakta, var olan 
haklar geriletmeye çal lmakta, si-
gortas z, kaçak i çi çal t rma her 
geçen gün yayg nla maktad r.

Küreselle en dünyada her alan-
da maliyetlerin dü ürülmesi temel 
hedef haline gelmi tir. Maliyetlerin 
ilk dü ürüldü ü alan ise i  sa l  ve 
güvenli i alan d r. Günümüzde aç-
l k ve i  kazas  riski aras nda tercih 
yapmaya zorlanan yurtta lar m z,
i  sa l  ve güvenli i önlemlerinin 
olmad  çal ma ortamlar nda ça-
l mak zorunda b rak lmakta; ölüm, 
sakat kalma ve meslek hastal klar na
yakalanma riskiyle kar  kar ya b -
rak lmaktad rlar.”

TÜRK- ’in 2012 y l nda hayata 
geçirdi i proje kapsam nda “Var-
diyal  Çal malarda  Sa l  ve 
Güvenli i Konular ” ile “ yerinde
Sa l  Geli tirme Programlar ” ba -
l klar n  ta yan iki kitap yay mlana-
rak i çilere da t ld .

AFYON

ANTALYAANTALYA



lk mezunlar n  May s 2012’de 
stanbul Ayd n Üniversitesi’nde 

veren Sendikac l k Akademisi, 
ikinci mezunlar n stanbul Ayd n
Üniversitesi’nin yan  s ra, Ankara’da 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde, zmir’de ise zmir 9 
Eylül Üniversitesinde verdi.

stanbul’da ve zmir’de 20’ er
ki inin kat ld  TÜRK-  Sendika-
c l k Akademisi’ne Ankara’dan da 
16 ki i olmak üzere toplamda 56 
sendikac  kat ld . Akademide, Sos-
yal Politika, Endüstri li kileri, Sivil 
Toplum Kurulu lar , Yaz m bilgileri 
ve Bildiri Haz rlama, Sendikac l k
Tarihi, Türkiye Ekonomisi, Bireysel 

 Hukuku, Türkiye’de gücü Pi-
yasas  Analizi, Toplu  Sözle mesi
Hukuku, Sendikalar Kanunu, Sosyal 
Güvenlik, Toplu Pazarl k ve Uyu -
mazl k Çözümüne Psikolojik Yak-
la m, leti im Becerileri, Çal ma
Psikolojisi, Çal ma Ya am nda De-
zavantajl  Gruplar, Çal ma Sosyo-
lojisi, Muhasebe, Uluslararas  Söz-
le melerde Sosyal Sendikal Haklar 

ve Türkiye’nin Durumu, Toplumsal 
Cinsiyet Perspektifinde gücü Piya-
salar , Çal ma Ya am  ve Sendikalar 
konulu dersler verildi.

stanbul Ayd n Üniversitesinde 
3 Kas m 2012-26 Ocak 2013 tarih-
leri aras nda gerçekle tirilen e i-
timlere çe itli sendikalar m zdan
on iki kursiyer kat ld . Türk Metal 
Sendikas ’ndan Olcay Dursun, h-
san Çimen, Mustafa Kele , Melek 
Tarak, Serkan Gül ve Salih Gündür, 
Tes-  Sendikas ’ndan Ersin Akma, 
R dvan Uyar, Hüseyin Polat, smail
K l çaslan, Teksif’ten Hasan enli,
Demiryol-  Sendikas ’ndan Ü. O uz
Çelen e itimlere kat lan kursiyerler 
oldu. Diploma törenine, Ayd n Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar 
zmirli, TÜRK-  Sendikac l k Ko-

leji Koordinötörü ve Genel Sekreter 
Yard mc s  Naci Önsal ve stanbul 1. 
Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkku-
cak kat ld .

Ankara Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesi’nde 3 Kas m 2012-12 

Ocak 2013 tarihleri aras nda gerçek-
le tirilen e itimlere çe itli sendika-
lar m zdan on alt  kursiyer sendikac
kat ld . Türk Metal Sendikas ’ndan
Muhterem Ta demir, Nihat Zen-
gin, Halil brahim Alpo lu, Mürsel 
Öcal, Ayd n Akba , Ali Gökkaya ve 
Mustafa Ta ç , Teksif’ten Mehmet 
Emin Akkaya, Mustafa Özal Per-
çin, Hakan alt nyollar ve Ne et Er-
do an, Demiryol-  Sendikas ’ndan
Musa Eker, Yol-  Sendikas ’ndan
aban Çekil, Halil Demirta  ve Ha-

lil brahim Aydo an ve eker-
Sendikas ’ndan Çetin Y ld z e itim-
lere kat lan sendikac  kursiyerler 
oldu. Kursiyerlere diplomalar n
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Sosyal Politikalar Merke-
zi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Makal 
verdi.

zmir 9 Eylül Üniversitesi’nde 
3 Kas m 2012-19 Ocak 2013 tarih-
leri aras nda gerçekle tirilen e i-
timlere çe itli sendikalar m zdan
yirmi kursiyer kat ld . Türk Metal 
Sendikas ’ndan Tansu Bozkurt, Gü-
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TÜRK-  Sendikac l k Akademisi
lk çal malar na Mart 2012’de ba layan TÜRK-  Sendikac l k Akademisi

üç üniversitede ikinci dönem mezunlar n  verdi

stanbul Ayd n Üniversitesi



45
ven Karada , afak A nmaz, Gök-
han Tetik, M. Emin Dokanak, Semra 
Edebali, Emine Kanl , Eldivan Kat ,
Meral Çe meli, Sevil K l ç Aydemir, 
Senem Yaman, Düzgün Y lmaz ve 

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

Yol-  Sendikas ’ndan brahim Ak-
demir e itimlere kat lan sendikac
kursiyerler oldu. Diploma törenine 
TÜRK-  3. Bölge Temsilcisi Hasan 
Hüseyin Karakoç da kat ld .

zmir Dokuz Eylül Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi



Çal ma hayat n n ba  belas ,
güvencesiz ve esnek çal mad r. Gü-
vencesiz ve esnek çal ma biçimleri 
bir veba gibi çal ma hayat n n her 
alan na yay l yor. Ad na ta eron, alt 
i veren, hizmet sat n alma, esnek-
lik vesaire denen bu uygulamalar 
hem özel sektörde hem de devlette 
giderek yayg nla yor. Art k nor-
mal-güvenceli istihdam istisna, gü-
vencesiz-esnek istihdam kural ha-
line dönü tü. Ta eron-alt i veren
uygulamas  dal budak sald . Modern 
kölelik bu. Amaç ucuz ve sendikas z
i çi.

Bu Hükümete yönelik en önemli 
ele tirimiz çal ma hayat nda esnek 

ve kurals zl n en büyük savunu-
cusu olmas d r. Bu konuda kulakla-
r n  patronlara açmas , i çilere ka-
patmas d r. Bak n imdi de Ulusal 
stihdam Stratejisi ad yla bir haz r-

l a ba lad lar. çinin, sendikan n
görü lerini ellerinin tersiyle ittiler. 
TÜRK- ’in görü lerini dikkate al-
mad lar. TÜRK- , Ulusal stihdam 
Stratejisine kar  oldu unu belirtti. 
Ona ra men i verenlerle kafa ka-
faya verip bir strateji haz rlad lar. 
Bunun üzerine TÜRK-  protesto 
etti ve art k görü  belirtmeyece ini 
aç klad . Ortada ulusal bir strateji 
yok aç k aç k sermaye s n f n n stra-
tejisi var.”
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Kristal-  Sendikas  16. Ola an
Genel Kurulu 29-30 Eylül 
2012 günlerinde stanbul’da

topland . Genel Kurul’da Divan Ba -
kanl na Petrol-  Sendikas  Genel 
Ba kan  Mustafa Özta k n, yard m-
c l na da Deri-  Sendikas  Genel 
Ba kan  Musa Servi seçildi. Genel 
Kurula TÜRK-  Genel Sekreteri 
Pevrul Kavlak ve Genel Te kilatlan-
d rma Sekreteri Nazmi Irgat da kat l-
d . Kavlak Genel Kurula hitaben bir 
konu ma yapt .

Genel Ba kan Bilal Çetinta , Ge-
nel Kurulda yapt  konu mada un-
lar  söyledi:

“Çal ma hayat nda i sizlik, gü-
vencesizlik, esneklik ve sendikas z-
l k cenderesinde ya yoruz. Çal ma
hayat n n ve ülkemizin en önemli 
sosyal sorununun i sizlik oldu u
aç kt r. Milyonlarca insan i  ar yor
ama bize i sizlik dü üyor masallar
anlat yorlar. sizlik dü müyor. Ça-
l ma ça nda olanlar içinde çal a-
bilenlerin oran  sadece yüzde 45’tir.

Kristal-  Sendikas  Genel Kurulu

Kristal-  16. Ola an Genel Kurulu sonucunda, yeni Yönetim Kurulu u
ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Bilal Çetinta
Genel Ba kan Yard mc s  : Bilal Bildik
Genel Ba kan Yard mc s  : Feyzi Güler
Genel Mali Sekreter : Mehmet Bo a
Genel E itim Sekreteri : brahim Öz

Çetinta : “Ulusal stihdam Stratejisi yok, aç kça
sermaye s n f n n stratejisi var.”



ve sendikac lar hiçbir zaman vatan 
hainli i anlam na gelecek faaliyet-
lerde bulunmam lard r. Türk i çi-
si Türkiye’de de dünyada da kimin 
yard ma ihtiyac  varsa onlar n ya-
n nda olmu tur.

Sendikal güvencenin olmad -
 hiçbir yerde sendikalar n ör-

gütlenebilmesi mümkün de ildir.
Türkiye’de çal anlar a r vergi ko-
ullar  alt ndad r. çilerin 3-5 ay 

zaml  ücretten faydalanmakta, sonra 
ücretlerinin önemli bir k sm  vergi-
ye gitmektedir. Dünyan n ba ka hiç-
bir ülkesinde böyle bir ey yoktur. 
Sa l k sistemi çökmü tür. Bugün 
hastanelerde kanser hastalar na bile 
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Toleyis Sendikam z n 12. Ola-
an Genel Kurulu, 9-10 Mart 

2013 günlerinde stanbul’da
yap ld . Genel Kurulda Divan Ba -
kanl na Tekg da-  Sendikas  Ge-
nel Ba kan  Mustafa Türkel, Yard m-
c l na TÜRK-  1. Bölge Temsilcisi 
Faruk Büyükkucak seçildi.

Genel Kurulun aç  konu mas n
yapan, Toleyis Sendikas  Genel Ba -
kan  Cemail Bak nd unlar  söyledi:

“2008’de ba layan küresel krizin 
Türkiye’ye etkileri büyük olmu -
tur. Bu krizin ard ndan ortaya ç kan
emek sömürüsü çal anlar  ma dur
etmi tir. sizlik artm , yoksulluk 
derinle mi , kapitalist sistem gide-
rek vah ile mi , özelle tirmeler ve 
ta eronla t rma sonucunda emek 
hareketi güç kaybetmi tir. Bu du-
rum kar s nda tüm emek kesiminin 
bir olup bu ac mas zl k, bu emek sö-
mürüsü sorgulanmal d r.

Özelle tirmelere kar  ç kan
sendikac lar vatan haini gibi gös-
terilmi lerdir. Ancak Türk i çileri

Toleyis Genel Kurulu

Toleyis 12. Ola an Genel Kurulu sonucunda, yeni Yönetim Kurulu u
ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Cemail Bak nd
Genel Ba kan Yard mc s  : Necati Akta
Genel Sekreter : Habip Karaku
Genel Mali Sekreter : Yusuf Kutlu
Genel Te k. ve E it. Sekr. : Mevlut Özer

Bak nd : “Tüm emek kesimi bir olup uygulanmakta 
olan emek sömürüsünü sorgulamal d r.”

3-4 ay sonraya gün verilmektedir. 
Bu bir insanl k suçudur. Özel hasta-
neler yerine devlet hastaneleri iyile -
tirilmelidir.

Türkiye ekonomisi büyümü ,
dünyan n say l  ekonomileri aras n-
da yer alm t r. Ancak di er taraftan 
Türkiye i  kazalar  bak m ndan da 
dünyada ilk s ralardad r.

Türkiye 30 y ld r terörle müca-
dele ediyor. Dünyada bar  isteme-
yecek bir insan yoktur. Ekmek, bar
ve özgürlü ün olmad  yerde de-
mokrasi ve insan haklar  da olamaz. 
Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin te-
mel niteliklerini de i tirecek hiçbir 
bar  içimize sinmez.



TÜRK- ’e üye 250 i çinin
çocu una ücretsiz olarak Se-
viye Belirleme S nav  (SBS) 

e itimi verildi. E itimlerin tamam-
lanmas  dolay s yla Türkiye Vagon 
Sanayi A  (TÜVASA ) tesislerinde 
18 May s 2013 günü düzenlenen 
programda konu an TÜRK-  Ge-
nel Mali Sekreteri Ergün Atalay, i çi
çocuklar n n iyi e itim almas  için 
gereken deste i vermeye devam ede-
ceklerini anlatt .

Atalay, program n düzenlendi i
alanda 41 y l önce ç rakl k diplo-
mas  ald n  ve bu ekilde i  haya-
t na ba lad n  an msatarak, geçen 
zaman içinde Türk i çisinin ula a-

bilece i en üst konumlardan birine 
geldi ini söyledi.

De i ik bölgelerde e itim semi-
nerleri verdiklerini belirten Atalay, 
“ lk defa Sakarya’da böyle bir orga-
nizasyon yap ld . Ba lad  zaman 
çok mutlu olmu tum. K ymetli e it-
menlerimiz, bu zaman içinde evlat-
lar m za e itim verdi” dedi. Atalay, 
i çilerin maddi durumlar n n iyi ol-
mamas na ra men çocuklar n n iyi 
e itim almas n  sa lamaya çal t k-
lar n  vurgulayarak, unlar  söyledi:

“ çiler olarak hayat ko usuna
ba larken daima geriden ba lad k
çünkü imkan  olanlar önümüzdey-
di. yi durumda olanlar çocuklar n

iyi okullarda okuttu. Asgari ücretle 
çal anlar ve örgütlü i çiler olarak 
bu e itimler çok önemli. Önümüz-
deki dönemde 15 ilde böyle etkinlik 
yapaca z. mkan  olmayan arkada -
lar m z n çocu una böyle e itimler
verece iz. Görevimiz, bütün imkan-
lar  haz rlamakt r. Evlatlar m za ül-
kemizin ihtiyac  var. Biz yetirince i -
çilik yapt k, çocuklar m z da doktor, 
mühendis olup bu ülkeye hizmet 
versin. Arkada lar m za bu deste i
vermeye devam edece iz. Karde le-
rimiz zor imkanlarda çocuklar m z
okutmaya çal yor, evlatlar m z da 
bu gayreti unutup okulda ba ar l
olmaya gayret etsin. Çocuklar m za
her zaman ihtiyac m z var.”
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Atalay: “Çocuklar m z iyi okusun, doktor, 
mühendis olup bu ülkeye

 hizmet versin.”

çi Çocuklar na Ücretsiz E itim

TÜRK- , 250 üyesinin çocu una ücretsiz
Seviye Belirleme S nav  (SBS) e itimi verildi



Çal ma ili kilerinde hayati 
bir alan olu turan i  sa l
ve güvenli i kurallar n ,

Kanunu d nda müstakil bir kanun 
olarak düzenleyip, baz  istisnalar d -

nda tüm çal anlar  ve i yerlerini
kapsama almas  konfederasyonu-
muz taraf ndan olumlu bir geli me
olarak de erlendirilmektedir.

 Kanunun, “Kapsam ve istisna-
lar” ba l kl  2. maddesinin (ç) 
f kras nda; Çal an istihdam 
etmeksizin kendi nam ve 
hesab na mal ve hizmet üre-
timi yapanlar kapsam d
b rak lm t r. Oysa 5510 sa-
y l  kanun kendi ad na ba m-
s z çal anlar  da i  kazas  ve 
meslek hastal klar  kapsam na
almakta ve bunlar için prim 
ödeme zorunlulu u getirmek-
tedir. Ayr ca i yeri tehlike 
derecesine göre de tasnif yap-
maktad r. Kendilerinden prim 
kesilen kendi ad na ba ms z
çal anlar n da  Sa l  ve 
Güvenli i Kanunu kapsam na
al nmamas  bir eksikliktir.

 Kanunun, “Tan mlar” ba l kl
3. maddesinin (g) f kras nda
yap lan “  Kazas ” tan m ,
5510 say l  kanunun 13. 
maddesinde yer alan  Ka-
zas  tan m  ile örtü memek-
tedir. Uygulamada bo luk
yarat lmamas  ve do abilecek
uyu mazl klara meydan veril-
memesi için i  kazas  tan m -
n n 5510 say l  Yasadaki gibi 
olmas  gerekirdi.

Kanunun, “Tan mlar” ba -
l kl  3. maddesine ekle-
nen ( ) f kras yla, “ yeri
Hem iresi”nin de tan mlar
aras nda yer almas  sa lan-
d . Bu geli me olumlu bir 
ad md r.

 Kanunun, “  sa l  ve gü-
venli i hizmetleri” ba l kl  6. 
maddesi 1.f kras  (a) bendine 
göre, i  sa l  ve güvenli i
hizmetlerinin sunulmas  için 
i verenin, “bu hizmetin tama-
m n  veya bir k sm n  ortak 
sa l k ve güvenlik birimlerin-
den hizmet almas ” hükmü 

getirilmi tir. Konfederasyo-
numuz Üçlü Dan ma Kuru-
lu toplant lar ndan ba laya-
rak, i  sa l  hizmetlerinin 
piyasan n insaf na b rak l-
mas  tehlikesine i aret ede-
rek, bu hükme çekince koy-
du unu belirtmi tir. Hem 
OSGB’ye hem de i verene
sorumlu olan i  güvenli i
uzmanlar n n koruyucu ön-
lemlerin al nmas nda i ve-
ren üzerinde etkili olmalar
hususunda ciddi endi e söz 
konusudur.

 Kanunun, “  Sa l  ve gü-
venli i hizmetleri” ba l kl  6. 
maddesinin 2 nolu f kras na
göre; “4/1/2012 tarihli ve 4734 
say l  Kamu hale Kanunu 
kapsam ndaki kamu kurum 
ve kurulu lar ; SG hizmet-
lerini, Sa l k Bakanl na ait 
döner sermayeli kurulu lar-
dan do rudan alabilece i gibi 
4734 say l  Kanun hükümle-
ri çerçevesinde de alabilir,” 
hükmü yer almaktad r. 6331 
say l  Kanunun 6. madde-
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50 sinde, kamu kurum ve ku-
rulu lar n n i  sa l  ve 
güvenli i hizmetlerini ken-
dilerinin üretmesi yerine, 
Sa l k Bakanl na ait döner 
sermayeli kurulu lardan
do rudan, ya da Kamu hale
Kanunu uyar nca piyasada 
bu hizmeti üreten özel kuru-
lu lardan sat n almalar na
olanak sa lanm t r. Konfe-
derasyonumuz bu düzenle-
meye kar  ç karak, srarla
kamu kurum ve kurulu la-
r n n i  sa l  ve güvenli i
hizmetlerini kendilerinin 
üretmesini istemi tir. Ancak 
konfederasyonumuzun bu 
önerisi kabul görmemi tir.

 Kanunun, “  Sa l  ve gü-
venli i hizmetlerinin destek-
lenmesi” ba l kl  7. maddesi 
1. f kras n n (a) bendinde, 
“Kamu kurum ve kurulu lar
hariç ondan az çal an  bulu-
nanlarda, çok tehlikeli ve teh-
likeli s n fta yer alan i yerleri
faydalanabilir. Ancak, Bakan-
lar Kurulu, ondan az çal an
bulunanlardan az tehlikeli s -

n fta yer alan i yerlerinin de 
faydalanmas na karar verebi-
lir,” hükmü yer almaktad r.
Ayn  maddenin (b) bendin-
de ise, “Giderler, i  kazas  ve 
meslek hastal  bak m ndan
k sa vadeli sigorta kollar  için 
toplanan primlerden kaynak 
aktarmak suretiyle, SGK tara-
f ndan finanse edilir,” hükmü-
ne yer vermektedir. TÜRK- ,
Üçlü Dan ma Kurulu top-
lant lar nda (a) bendinde 
yer alan hükmü destekle-
mi , ancak Meclis Komisyo-
nunda eklenen (b) bendine 
kar  ç km t r.  kazas  ve 
meslek hastal  bak m n-
dan k sa vadeli sigorta kol-
lar  için toplanan primlerin 
amac , i  kazas na u ram
ya da meslek hastal na
yakalanm  sigortal lara
yap lacak sa l k ve ödeme 
yard mlar n  kar lamakt r.
SGK’n n finansman bak -
m ndan içinde bulundu u
sorunlar dikkate al narak
i yerlerinin desteklenmesi-
ne ili kin kayna n hazine 

taraf ndan kar lanmas  ge-
rekmektedir. TÜRK- ’in bu 
önerisi kabul görmemi tir.

 Kanunun, “ yeri hekimleri ve 
i  güvenli i uzmanlar ” ba l k-
l  8. maddesinin 1. f kras nda
bu ki ilerin görevlerini mes-
le in gerektirdi i etik ilkeler 
ve mesleki ba ms zl k içinde 
yürütecekleri hükme ba lan-
m t r. Ancak OSGB’lerinden
bir tür “kiralanan” ve i ve-
rene de ba l  olarak çal -
an bu ki ilerin görevlerini 

mesleki ba ms zl k içinde 
yapmalar  zor görünmek-
tedir. Konfederasyonumuz, 
bu ki ilerin görevlerini mes-
leki ba ms zl k içinde yap-
malar  için ücretlerini bir 
“fon”dan almalar  gerekti i-
ni savunmu , ancak bu gö-
rü  kabul görmemi tir.

 Kanunun, 8. maddesinin 2. 
f kras nda, i yeri hekimleri ve 
i  güvenli i uzmanlar n n i
sa l  güvenli iyle ilgili ted-
birlerin al nmas nda hayati 
tehlike arz edenlerin i veren
taraf ndan yerine getirilmeme-
si halinde, bu hususu Bakan-
l a bildirmeleri hükmü geti-
rilmi tir. stihdam güvencesi 
bulunmayan i yeri hekimi 
ve i  güvenli i uzmanlar n n
bu hükmü yerine getirebil-
mesi zor görünmektedir.

 Kanunun, 10. maddesinin 1, 
2, 3 ve 4. f kralar nda i verene
risk de erlendirmesi, kont-
rol, ölçüm ve ara t rma yap-
ma, yapt rma yükümlülü ü
getirilmi tir. Konfederasyo-
numuz bu maddeye olumlu 
yakla maktad r.

 Kanunun, 13. maddesinin 1, 
2, 3, 4 ve 5. f kralar  ciddi ve 
yak n tehlike ile kar  kar ya
kalan çal anlara çal maktan
kaç nma hakk  getirmekte-
dir. Konfederasyonumuz bu 

4857 Say l  Kanunu  Sa l  ve Güvenli inde Neler Getiriyordu?

4857 say l  Kanunu’nun getirdi i en önemli yenilikler:

 sa l  ve güvenli i konusunda i verenin e itim verme zorunlu-
lu u,

 sa l  ve güvenli i kurul kararlar n n uygulanma zorunlulu u,

yeri hekimi, i  güvenli i uzman  çal t rma zorunlulu u,

 Yak n, acil ve hayati tehlike kar s nda i çinin çal mama hakk .

4857 say l  Kanunu’nun en önemli eksiklikler:

 Kapsam sorunu:  sa l  ve güvenli ine ili kin düzenlemelerde 
devlet memurlar , tar m çal anlar  vb. kapsam d  kalm lard ,

 Yayg nl k sorunu: 50 i çiden daha az i çi çal t ran i yerlerinde
Sa l  ve Güvenli i Kurulu kurma, i yeri hekimi ve i  sa l  ve 
güvenli i uzman  çal t rma zorunlulu u yoktu,

 Yak n, acil ve hayati tehlike kar s nda i çinin çal mama hakk n
düzenleyen madde uygulanam yordu.
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maddeye olumlu bakmakla 
birlikte, günümüz çal ma
hayat  ve ko ullar nda bu 
hakk n hayata geçirilmesi 
büyük önem ta maktad r.

 Kanunun, “  sa l  ve gü-
venli inin koordinasyonu” 
ba l kl  23. maddesinin 2. f k-
ras na göre, “Birden fazla i ye-
rinin bulundu u i  merkezle-
ri, i  hanlar , sanayi bölgeleri 
veya siteleri gibi yerlerde i
sa l  ve güvenli i konusun-
daki koordinasyonun yönetim 
taraf ndan sa lanacak olmas ,
TÜRK-  taraf ndan olum-
lu bir geli me olarak görül-
mekle birlikte, yeterli de il-
dir. An lan i yerlerinde i
sa l  ve güvenli i hizmetle-
rinin etkin biçimde verilebil-
mesi için i yeri ortak sa l k
birimlerinin kurulmas n n
zorunlu hale getirilmesi ge-
rekmektedir.

 Kanunun, “ dari para cezalar
ve uygulanmas ” ba l kl  26. 
maddesinin ilgili f kralar nda,
i  sa l  ve güvenli i hüküm-
lerine uymayan i yerleri için 
çe itli miktarlarda idari para 
cezas  getirilmektedir. Konfe-
derasyonumuz, Kanun hü-
kümlerinin uygulanmas n n
cezaland rma mant yla
de il, i  sa l  ve güvenli i
kültürüyle mümkün olaca-

na inanmaktad r. Ancak, 
bu kültürün henüz olu ma-
d  gerçe inden hareketle, 
Kanunun “ dari para ceza-
lar ” ba l kl  maddesinde 
düzenlenen cezalar yeterli 
görülmemektedir.

 Kanunun, “  sa l  ve gü-
venli i ile ilgili çe itli yönet-
melikler” ba l  alt ndaki f k-
ralarda, i  sa l  ve güvenli i
alan ndaki çe itli konular ile 
bunlara ili kin usul ve esaslar 
Bakanl kça ç kar lacak yönet-
meliklere b rak lm t r. Bu 

konular:  ekipman ; çal ma
ortam ve artlar ; i in özelli i-
ne göre gece çal malar ; gebe 
ve emziren kad nlar n çal ma
artlar ; hangi i yerlerinde i -

yeri sa l k ve güvenlik birimi-
nin kurulaca ; i yeri hekim 
ve güvenlik uzmanlar n nite-
likleri; asgari çal ma süreleri; 
i  sa l  hizmeti sunacak ki i
ve kurumlar n görev, yetki ve 
yükümlülükleri, belgelendir-
meleri; i yeri hekimlerinin ve 
güvenlik uzmanlar n n e itim-
leri, belgelendirmeleri, hangi 
s n f belge alacaklar ; risk de-
erlendirmesi vb. Görüldü ü

gibi, meslek birlikleri, oda-
lar ve sosyal taraflar olarak 
üzerinde anla ma sa lanma-
s nda zorluk çekilebilecek 
pek çok husus Bakanl kça
haz rlanacak yönetmelikle-
re b rak lmaktad r. Bu aç -
dan yönetmeliklerin içeri i
kadar haz rlanma biçimi, i
sa l  ve güvenli iyle ile il-
gili ç kar lacak 10’dan fazla 
yönetmeli in haz rl k a a-
mas nda sosyal taraflar n
kat l m , görü lerinin al n-
mas  ve görü lerin kabul 
edilmesi büyük bir önem ka-
zanmaktad r.

 Kanunun “Yürürlük” ba l kl
38. maddesine göre; Kamu ku-
rumlar  ile 50’den az çal an
olan ve AZ TEHL KEL  s n f-
ta yer alan i yerleri için Ka-
nunun yay m  tarihinden K
YIL SONRA, 50’den az çal a-
n  olan TEHL KEL  ve ÇOK 
TEHL KEL  s n fta yer alan 
i yerleri için yay m  tarihiden 
itibaren 1 YIL SONRA, Di er
i yerleri için yay m  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 
yay m tarihinde, Di er mad-
deleri yay m tarihinden itiba-

ren ALTI AY sonra yürürlü e
girmektedir. Konfederasyo-
numuz, ülkemizde ölüme, 
sakatlanmaya neden olan i
kazalar n n s kl kla meyda-
na geldi i hususunun dikka-
te al narak, çal anlar n sa -
l n  do rudan ilgilendiren 
söz konusu maddelerin, ka-
nunun yay nland  tarihten 
itibaren MAKUL bir sürede 
yürürlü e girmesini savun-
mu , ancak bu talep kabul 
edilmemi tir. Konfederas-
yonumuz aç s ndan makul 
süre; çok tehlikeli i lerde 6 
ay, tehlikeli ve az tehlikeli 
i lerde 1 y ld r.

Sonuç ve De erlendirme

TÜRK- , i  sa l  ve güven-
li i alan nda sorunlar n çözümü 
için, mevzuattaki da n kl n gi-
derilmesini, kapsam sorununun 
çözümlenmesini, sa l kl  bir uygu-
laman n ve etkin denetimin gerekli 
oldu unu her platformda dile getir-
mi , kimi maddelerin 4857 say l
Kanunu’nun içinde yer ald  bir i
sa l  ve güvenli i mevzuat  de il,
örneklerinin geli kin AB ülkelerinde 
görüldü ü müstakil bir  Sa l  ve 
Güvenli i Kanununa ihtiyaç oldu-
unu savunmu tur. Bu aç dan, kimi 

engellemelere ve çekimser kal n-
malara kar , bir iki istisna d nda
tüm çal anlar n ve tüm i yerlerinin
kapsama al nd  müstakil bir kanu-
nun ç kar lmas  ileri ve olumlu bir 
ad m olarak kabul edilebilmektedir. 
Bununla birlikte belirtilmelidir ki, i
sa l  ve güvenli iyle ilgili TÜRK-

’in tüm taleplerinin kabul edildi-
ini söylemek mümkün de ildir.

Esasen hiçbir taraf n talepleri kabul 
edilmemi tir. Konfederasyonumuza 
göre Kanun’da hâlâ müzakereye ih-
tiyaç duyulan maddeler bulunmak-
tad r. Bu maddeler, yönetmelikler ve 
ülkemiz taraf ndan onaylanmayan i
sa l  ve güvenli iyle ilgili ILO Söz-
le meleri önümüzdeki dönemin mü-
cadele alanlar n  olu turmaktad r.



1- Bakanlar Kurulu Karar n n
Çizdi i Çerçeve

19 Haziran 2012 tarihli Resmi 
Gazete’de yay mlanan Bakanlar Ku-
rulu Karar  (Yat r mlarda Devlet 
Yard mlar  Hakk nda Karar) ile yeni 
bir Te vik Paketi uygulamaya sokul-
mu tur. Bakanlar Kurulu Karar n n
1 No’lu amaç maddesinde u ifade-
lere yer verilmi tir:

“Bu Karar n amac ; kalk nma
planlar  ve y ll k programlarda öngö-
rülen hedefler do rultusunda tasarruf-
lar n katma de eri yüksek yat r mlara
yönlendirilmesine, üretim ve istihda-
m n art r lmas na, uluslararas  reka-
bet gücünü art racak ve ara t rma-
geli tirme içeri i yüksek bölgesel ve 
büyük ölçekli yat r mlar ile stratejik 
yat r mlar n özendirilmesine, ulusla-
raras  do rudan yat r mlar n art r l-
mas na, bölgesel geli mi lik farkl l k-
lar n n azalt lmas na, kümelenme ve 
çevre korumaya yönelik yat r mlar ile 
ara t rma ve geli tirme faaliyetlerinin 
desteklenmesine ili kin usul ve esasla-
r  belirlemektir.”

Bakanlar Kurulu Karar n n “Te -
vik sistemi ve destek unsurlar ” ba -
l n  ta yan 4 üncü maddesinin 
birinci f kras nda “Te vik sistemi; ge-
nel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik 
yat r mlar n te viki uygulamalar n-
dan olu ur” denilerek dört uygulama 
alan  ay rt edilmi tir. Ayn  madde-
nin ikinci-be inci f kralar nda ise 
destekleme araçlar n n neler oldu u
bu dört uygulama alan  bak m ndan
ayr  ayr  say lm t r.

Yukar da zikredilen maddelere 
ve 32+2 geçici maddeden olu an Ka-
rar n bütününe bak larak a a daki
de erlendirmeler yap labilir.

2- Te vikler Üzerine Saptamalar

(i) Hedefler bak m ndan:

 – Bölgesel kalk nman n, iller 
aras  geli mi lik düzeylerinin 
yak nla t r lmas n n destek-
lenmesi;

 – Genel olarak üretim, yat r m
ve istihdam n desteklenmesi;

 – Tasarruflar n katma de eri
yüksek yat r mlara yönlendi-
rilmesi;

 – Uluslararas  rekabet gücünü 
art racak ve AR-GE içeri i
yüksek büyük ölçekli yat r m-
lar ile stratejik yat r mlar n
özendirilmesi;

 – Cari aç  azaltacak (ithalat
ikame eden yani döviz tasar-
ruf eden, ihracata odaklanan 
yani döviz kazand ran) yat -
r mlar n te vik edilmesi;

 – D  tasarruflar n d  borçlan-
mayla de il uluslararas  do -
rudan yat r mlar n artt r lma-
s yla çekilmesi;

 – Kümelenme ve çevre koruma-
ya yönelik yat r mlar n te vi-
ki.

Görüldü ü gibi ilk iki maddede 
önceki te vik paketlerinde de gö-
rülen gelenekselle mi  hedefler yer 
al rken, di erlerinde daha özel bir 
vurgu yap lan yeni alanlar ortaya 
ç kmaktad r. Peki bunlar ne ölçüde 
gerçekçidir?

“Tasarruflar n katma de eri yük-
sek yat r mlara yönlendirilmesi” 
nden daha öncelikli olan, tasarrufla-
r n sürekli gerileme e iliminin dur-
durulmas d r. Son 10 y ld r uygula-
nan d tan beslemeli/ithalata dayal
büyüme modeli nedeniyle Türkiye 
iç tasarruf oran n n h zla eridi i bir 
dönemden geçmi tir. Tasarruflar n
milli gelire oran  neredeyse yar  yar -
ya azalarak 2011’de %12,9 düzeyine 
gerilemi tir. Böyle olunca, hem milli 
gelirin yüzde 20’si civar ndaki yat -
r mlar n  ama hem de artan iç tüke-
timini kar lamak için d  tasarrufla-
ra bel ba lam t r. Bu d  tasarruflar 
da ülkeye daha ziyade d  borçlan-
ma kanallar  üzerinden akm t r.
Do rudan yabanc  sermaye giri leri
s n rl  kal rken s cak paraya ba ml -
l k büyümü tür.

imdi tekrar soral m: Tasarruf 
oranlar n  yükseltmeden yat r m te -
viklerinin anlam  ne? Tasarruf-yat -
r m aç  d  kaynak giri lerine ba l
olarak çözümlendi ine göre, yat -
r mlar  artt rman n yolu “uluslara-
ras  do rudan yat r mlar n” art na
ba l  görünüyor. Peki ama çok kârl
özelle tirmeler d nda çekilemeyen 
ve üstelik uluslararas  konjonktü-
rün olumsuzlu u nedeniyle daha da 
uzak duran bu tür sermayeyi nas l
te vik edeceksiniz? Paketin bu ba-
k mdan bir cazibe olu turmas  çok 
güç görünüyor.

Öte yandan, iç tasarruf oranlar -
n n h zla azald  bir iktisadi süreç-
te cari aç  te viklerle daraltman n
anlaml l  nerede? ç tasarruf yapa-
m yorsan z, d  tasarruflara muhtaç 
olursunuz. Bu da sizi d  aç klara
mahkum eder. Bunu te vik paketiy-
le tersine çeviremezsiniz.

Prof. Dr. O uz OYAN
Cumhuriyet Halk Partisi zmir Milletvekili
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Stratejik yat r mlarla baz  alan-
larda adeta ithal ikamesi sisteminin 
arzuland  da görülüyor. Geç de 
olsa akla gelmesi iyi bir ey. Ama 
bugünkü d  ticaret, kur ve serma-
ye hareketleri rejimiyle bu ne derece 
mümkün? Gerçek bir ithal ikamesi 
yapabilmek için, döviz kurlar n n ve 
gümrüklerin kontrol edilebilir olma-
s  gerekiyor. Böyle bir Türkiye’de mi 
ya yoruz? Türkiye d  ticari ili kile-
rini kontrol edebilmek için öncelik-
le AB ile Gümrük Birli i politikas n
masaya yat rmal d r. Böyle bir siyasi 
irade ortada görünüyor mu?

Te vik paketinin hedefleri ara-
s nda tar m n bulunmamas  da 
önemli bir eksikliktir. Tar msal d
ticaretin de son 10 y l n toplu bilan-
çosu olarak negatif bakiye verdi i,
dolay s yla ülke d  aç na olumsuz 
katk  yapt  bilinirken bu konunun 
hiç gündeme getirilmemesi, gerçek-
ten bir “cari aç k azaltma hedefi” 
olup olmad n n da sorgulanmas -
na yol açmaktad r.

Soruyu öyle de sorabiliriz: Ta-
r msal te viklerin 2000 y l nda kon-
mu  IMF-DB k s tlamalar n  a ama-
d  bir ortamda tar msal üretim ve 
istihdam  nas l artt r rs n z ve cari 
aç  nas l küçültürsünüz? Bir de 
nicel kar la t rma yapal m: 2006 y -
l n n Tar m Kanunu’na göre tar ma
dönük destekleme bütçesinin milli 
gelirin en az %1 kadar olmas  gerek-
mektedir. Oysa uygulamada bu oran 
ortalama %0,5 düzeyinde kalm t r.
Yani tar m n bütçeden y ll k ortala-
ma destek alaca  yakla k 5 milyar 
lira mertebesindedir. Peki imdiki
te vik paketinin bütçeye maliyeti 
nedir? 2012 için bir maliyet etkisi 
olmayaca , 2013 için de yakla k 2 
milyar lira olaca  ifade edilmi tir.1

Peki imdi u soruyu sormak 
gerekmez mi? Bu kadar küçük bir 
te vik bütçesiyle bu pakette say lan
iddial  hedeflere varmak nas l bir 
iyimserliktir veya nas l bir ham ha-
yalciliktir?

Son olarak, 2012-2013 y llar nda
durgunlu a sürüklenen bir ekono-
mi tablosu öne ç karken, istihdam
daha etkin olarak te vik etmeyen, 
artmas  beklenen i sizli e kar -
sizlik Sigortas  Fonu’nu anlaml  bi-
çimde devreye sokmaya yönelmeyen 
bir te vik program  ba tan ölü do -
mu  de il midir?

(ii) Bölgelendirme yakla m
bak m ndan:

AKP iktidar  döneminde daha 
önce üç te vik paketi uygulamaya 
sokulmu tu. Bunlardan 2004 tarih-
li olan nda 36 il te vik kapsam na
al nm t . 2006 tarihli pakette te vik
kapsam ndaki il say s  49’a ç kar l-
m t . Her ikisinde de il ve bölge dü-
zeyinde te vikler ve geli mi lik fark-
l l klar n n azalt lmas  ön plandayd .
Ancak her iki uygulama da yo un
ele tirilere konu oldu ve hedeflerine 
varmakta ba ar l  olamad .

14.07.2009 tarihli Bakanlar Ku-
rulu Karar yla yürürlü e sokulan 
te vik program , hem geçmi teki
uygulamalara yönelik ele tirileri
hem de kriz ortam nda yürürlü e gi-
riyor olma (yani krizin tüm ülkeyi/
illeri etkiledi i) gerçekli ini dikkate 
alarak 81 ili birden kapsamaktayd .
Ama illerin tümü 4 farkl  bölge ay -
r m  üzerinden kapsan yordu.

2009 te vikleri, ekonomik büyü-
menin ve istihdam n büyük darbe 
yedi i bir kriz sürecinde daha ziya-
de zora dü en i yerlerinin istihdam
korumas na dönük olan “K sa Ça-
l ma Ödene i” te vikiyle ak llarda
kald . Esasen sistem içinde var olan 
ve sizlik Sigortas  Fonu kaynakla-
r n  kullanan bu sembolik koruma 
düzene i, daha önceki etkisiz düze-
yinden kriz döneminin 1,5 y l  için 
daha anlaml  bir düzeye ç kart larak
etkili k l nabildi, sonra tekrar eski i -
levsiz düzeyine döndürüldü. Bu ara-
da, büyük i sizlik art lar na ra men

sizlik Sigortas  Fonu’nun daha 
yayg n uygulanabilir bir düzene e

kavu turulmas ndan özenle kaç n l-
d . Oysa, geli mi  ekonomilerde bu 
tür fonlar, kriz dönemlerinde gerile-
yen üretimi, istihdam  ve talebi telafi 
eden bir “otomatik istikrarland r c ”
rolünü oynad klar  için de sistem 
içinde tutulurlar. Türkiye’de ise bu 
Fon’un asli i levi kamu finansma-
n na destek olmaktan ibarettir. Ni-
tekim 2008’den itibaren bütçeye ve 
bölgesel yat r mlara bu Fondan tak-
viyeler yap lmaktad r. 2012 tarihli 
te vik paketinin finansman nda da 
gene bu Fona görev yüklenmi tir.

2012 te vik paketi gene 81 ili 
kapsamakta ancak bu defa illeri 6 
bölgede kümelendirmektedir. An-
cak bu 6 bölgenin hangi ölçütlere 
göre belirlendi i konusunda aç kl k
bulunmamaktad r.

Birinci bölgeden alt nc  bölgeye, 
ekonomik geli mi lik düzeyi yüksek 
olan illerden daha dü ük olan illere 
do ru gidilmektedir. Birinci bölge-
de toplanan 8 il ( stanbul, Ankara, 
zmir, Bursa, Kocaeli, Eski ehir,

Antalya, Mu la) Türkiye sanayisi-
nin, ihracat n n, banka mevduat ve 
kredilerinin dörtte üçünü temsil 
eden iller grubudur; bu bak mdan
ekonominin belkemi idir. Peki di-
er be  bölgede toplanan illeri bu 

birinci bölge illeri düzeyine yak n-
la t racak anlaml  te vikler söz ko-
nusu mudur? Bunun olumlu bir ya-
n t  yoktur ve olmas  da zordur. Hiç 
te vik verilmese dahi birinci bölge-
deki illerde pazara yak nl k, daha 
geli kin ula m ve lojistik altyap s ,
daha geli mi  insan kaynaklar  gibi 
yat r m iklimini do rudan/dolayl
etkileyen olanaklar haz r bulunmak-
tad r. kinci ve üçüncü bölgelerdeki 
illerin önemli bir bölümü için de bu 
olanaklar n u veya bu ölçüde var ol-
du u varsay labilir. Ancak, 4 üncü, 
5 inci ve 6 nc  bölgede konumland -
r lan 48 ilin önemli bir bölümünde 
iktisadi/be eri altyap n n yetersizlik-
leri olumsuz d sall klar olarak rol 
oynamaktad r.
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Bununla birlikte, kom u iller ara-
s nda büyük bölgelendirme derecesi 
farkl l klar n n varl , önceki te vik
paketlerinde oldu u gibi, haks z
rekabetlere de kap  aralamaktad r.
Örne in, birinci bölgedeki zmir’in
hemen yan  ba ndaki Manisa’n n
üçüncü bölgede say lmas , yat r m-
lar n Manisa’ya kayd r lmas na yol 
aç c  bir etkendir. Oysa, EBSO Yö-
netim Kurulu Ba kan n n2 da be-
lirtti i gibi, “2011 y l nda zmir’in
i sizlik oran nda %14,7 ile Türkiye 
birincisi olmas  ve zmir’de mevcut 
sistemde EBSO’nun kurucusu ol-
du u 10 organize sanayi bölgesinin 
%33’ünün yat r mc  bekliyor olmas ,
yeni yat r mlar n aciliyetini ve baz
düzeltici ad mlar n at lmas n  zo-
runlu k lmaktad r.” Ba ka deyi le,
kaynaklar n etkin kullan m  bak -
m ndan Manisa’da yeni kapasiteler 
olu turmak için yat r m yap lmadan
önce öncelikle zmir’deki yat r m
kapasitelerinin doldurulmas  gerek-
mektedir. Üstelik i sizlik y na
Manisa’dan ziyade zmir’dedir. gü-
cü seyyaliyeti de -bar nma ve ula m
sorunlar  çözülemedi i sürece- sa-
n ld ndan daha dü üktür.

Ku kusuz büyük “ç kar çat -
mal ” ba ka kom u il örnekleri de 
vard r. Örne in Adana (2. bölge)- 
Osmaniye (5. bölge) veya Hatay (4. 
bölge); Bolu (2)-Düzce(4); Ankara 
(1)-Aksaray (5) veya Çorum (4), K -
r kkale (4) gibi…

Kendi örgütlenme ve giri im be-
cerileriyle öne ç km  bir ilin kafa-
s na bast rarak kom u illere yat r m
kayd rma anlay n n, hakkaniyetli 
olup olmad  bir yana ekonomik 
rasyonalitesinin olup olmad  da 
tart mal d r. Gaziantep ve Denizli 
örnekleri ortadad r.

Kom u iller aras ndaki haks z
rekabete yol aç lmas  önceki paket-
lerin de sorunuydu; mevcut paket 
bunu de i tirmiyor yeni bir boyuta 
ta yor. Yeni te vik paketinin 18 inci 
maddesinde “bir alt bölge deste in-

den yararlanacak yat r mlar” ba l
alt nda, a) yat r m n OSB’de gerçek-
le tirilmesi; veya b) yat r m n, ayn
sektörde faaliyet gösteren en az be
ortak yat r mc  taraf ndan bir enteg-
rasyonla gerçekle tirilmesi ko ulla-
r nda bir alt bölge deste inden ya-
rarlanaca  hükme ba lanmaktad r.
Bu ko ullar alt nda yat r mc , 6 nc
bölgenin cazip te viklerinden yarar-
lanabilmek için Do u ve Güneydo u
Anadolu’nun güvenliksiz ve altyap s
geri ortam na gitmeyi mi tercih eder, 
yoksa sadece OSB’ye yat r m yapma 
ko uluyla ayn  te viklerden 5 inci 
bölgedeki Osmaniye’de, Tokat’ta, 
Yozgat’ta, Çank r ’da, Aksaray’da, 
Ni de’de, Kahramanmara ’ta,
Ad yaman’da, Ordu’da, Giresun’da 
m  yararlanmak ister?

Bu sorunun yan t  aç kt r. Bura-
da, farkl  co rafi bölgelerden illeri 
bir araya getirerek kümelendiren 
ilk be  yat r m bölgesinden farkl
olarak 6. bölge Do u ve Güneydo u
Anadolu illerinden olu maktad r;3

dolay s yla, son te vik paketinde de, 
Türkiye’nin ekonomik olarak en az 
geli mi  iki co rafi bölgesinin “dü-
ük yat r m bölgesi” olmak kaderini 

de i tirecek herhangi bir unsur bu-
lunmamaktad r.

K ssadan hisse udur: Do u ve 
Güneydo u illerine yat r m götür-
menin birinci önceli i siyasi istik-
rar n sa lanmas , terörün sona erdi-
rilmesidir. Bu istikrar n sa lanmas
öncesinde ve sonras nda da öncülük 
kamu yat r mlar nda olmal d r. Ön-
cesinde olmal d r ki istikrara zemin 
haz rlas n; sonras nda sürmelidir ki 
özel yat r mlar  davet etsin. Oysa 
imdiki paketin tek vas tas  özel 

sektör yat r mlar d r; bunlar te vik-
lere duyarl  olmazsa yap lacak hiçbir 
ey yoktur.

Ku kusuz 6. bölge illeri için ol-
du u kadar, bölgenin Güney s n r-
lar m za yak n Gaziantep (3), Hatay 
(4), Ad yaman (5), Kahramanmara
(5), Kilis (5) gibi illeri hatta Adana 

(2), Mersin (3), Konya(2), Karaman 
(3), Osmaniye (5) gibi Akdeniz-
Orta Anadolu illeri için de son 15 
ayd r öne ç kan bir ba ka gerçeklik 
vard r: Bu, Suriye’deki iç sava ta
Türkiye’nin resmen taraf olmas  ve 
bu yanl  politikas n  çok müda-
hil bir tutumla sürdürüyor olma-
s n n getirdi i siyasi ve ekonomik 
olumsuzluklard r. Türkiye’nin Su-
riye’deki rejim muhaliflerinin aç k
destekçisi durumuna gelmesi, onla-
r n silahl  güçlerine s n rlar  içinde 
bar nma ve lojistik destek sa lama-
s , nihayet ülke s n rlar  üzerinden 
Suriye’deki muhaliflere silah sevki-
yat na göz yummas /te vik etmesi, 
Suriye, Irak ve ran gibi d  ekono-
mik ili kilerin geli me potansiyeli 
ta d  kom ular yla ili kilerini tah-
rip etmi  ve bundan öncelikle bölge 
illeri a r bir darbe yemi tir. Bu il-
lerin üretimi ve d  ticareti sekteye 
u ram t r. Bölgede ciddi istihdam 
ve gelir kay plar  ya anmaktad r.
Türkiye’nin Suriye gibi d  ticaret 
fazlas  verdi i bir ülkedeki pazar ka-
y plar , ran ve Irak’tan petrol ve gaz 
ithalat  sürerken ihracat n aksamas
ve Suriye konusunda z t taraflarda 
bulunman n etkisiyle Rusya’n n da 
giderek Türk ihraç mallar na ekono-
mi-d  engeller ç karmaya ba lama-
s  gibi geli melerle Türkiye’nin d
ticaret aç  ve cari aç  da olumsuz 
etkilenmektedir.

Türkiye’nin “kom ularla s f r
sorun” diye yola ç k p kom ularla
tamamen sorunlu bir konjonktüre 
sürüklenmesi, te vik paketleriyle 
kapat lamayacak hasarlara yol aç-
maktad r. Oysa te vik paketlerinden 
daha maliyetsiz ve daha kolay yöne-
tilebilir, daha kolay sonuç al nabilir
bir alan, iyi kom uluk ili kileriyle
d  ticaret üzerinden ekonomiye 
destek verilmesidir. Geri kalm  böl-
gelere öncelik veren te vik paketin-
den daha önemlisi bu bölgelerin s -
n r kom ular na yönelik ticaretinin 
canl  tutulmas d r. Oysa son 1,5 y l-
d r, Bat l  egemen güçlerin ç karlar
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do rultusunda, Türkiye’nin do u,
güney ve giderek kuzey kom ula-
r yla gerginlik yarat c  politikalar
öne ç karmas  nedeniyle olu turulan
ekonomik zararlar, bölge illerimiz 
için te viklerle telafi edilemeyecek 
boyuta ula m t r.

Bölge te vikleriyle ilgili son bir 
konu da, bir il te vik edilirken, o 
ilin geni  toplumsal taban  ve emek-
çi kesimlerinden ziyade giri imci/
yat r mc /sermayedar/i veren unsu-
runun hedefleniyor olmas d r. Hat-
ta, giri imcinin bile o ilden olmas
gerekli de ildir, yerli veya uluslara-
ras  sermaye çevrelerinden olabilir. 
Eme in sahneye ç kmas  ise sadece 
istihdam ba lam ndad r; istihdam 
da i verenlere uygulanacak te vik
ve muafiyetler üzerinden anlam ta-

maktad r; yani istihdam n devreye 
girmesi, ücretliler üzerinden al nan
sigorta ve vergiler için i verene ta-
n nacak te vikler çerçevesindedir. 
Ba ka deyi le, pakette i verenler
üzerindeki zorunlu istihdam yük-
lerinin hafifletilmesi ve i gücü ma-
liyetlerinin azalt lmas na yönelik 
düzenlemeler d nda bir anlay a
yer yoktur. Te viklerin istihdam 
yaratmas imdiye kadarki uygula-
malarda pek olumlu sonuçlar ver-
medi. Eme in örgütlülü ünün/sen-
dikala mas n n te viki üzerinden 
kay td l  cayd rmak ise yeterince 
denenmedi.

Bölgesel te vikler imdiye kadar 
sadece iller aras  geli mi lik farkl -
l klar n  azaltmakla u ra t  ve bunda 
da ba ar l  sonuçlar alamad . Ama 
daha kötüsü, il veya bölge içi gelir 
da l m n  düzeltmek yönünde im-
diye kadar hiçbir te vik önlemi yü-
rürlü e bile sokulmad . Uygulamaya 
sokulan destek araçlar  bunun tam 
tersi sonuçlar da üretti. Peki il içi, 
bölge içi, ülke içi gelir da l m n
düzeltme yakla m n n hiç olma-
mas n n nedeni, sermaye perspekti-
finden ba ka bir bak  aç s na sahip 
olmayan iktidar yap s  de il midir?

(iii) Destekleme araçlar
bak m ndan:

Te vik sistemi tan mlan rken
(BKK, madde 4), bunun, “genel, böl-
gesel, büyük ölçekli ve stratejik yat -
r mlar n te viki uygulamalar ndan
olu tu u” belirtilerek dört uygulama 
alan  tarif edilmi tir. Bu uygulama-
lar için ayr  ayr  say lan ve pek ço u
tüm uygulamalara ortak olan des-
tek kalemleri ise maddenin ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve be inci f kra-
lar nda say lm t r. Mükerrerlikler 
ay klanarak bu f kralarda say lan
destekler topluca yedi ba l k alt nda
gösterilebilir:

 1) Gümrük vergisi muafiyeti 
(tüm uygulamalarda);

 2) Katma De er Vergisi (KDV) 
istisnas  (tüm uygulamalar-
da; ayr ca stratejik destekler-
de KDV iadesi);

 3) Gelir vergisi stopaj  deste i
(6 nc  bölgede gerçekle tiri-
lecek yat r mlar için);

 4) Sigorta primi i veren hissesi 
deste i (tüm uygulamalarda);

 5) Sigorta primi deste i (6 nc
bölgede gerçekle tirilecek ya-
t r mlar için);

 6) Yat r m yeri tahsisi (bölgesel 
ve stratejik desteklerde);

 7) Faiz deste i (stratejik yat -
r mlarda ve bölgesel destek-
lerde 3., 4., 5. ve 6. bölgeler-
deki yat r mlar için).

Ayr ca, 4 üncü maddenin 6 nc
f kras na göre de, “üçüncü (bölge-
sel), dördüncü (büyük ölçekli) ve
be inci (stratejik) yat r mlar kapsa-
m nda te vik belgesi düzenlenebilecek 
olan yat r mlar için talep edilmesi 
halinde genel te vik uygulamalar  çer-
çevesinde belge düzenlenebilir” denil-
mektedir.

***

Bu tan mlar ve araçlar birlikte 
de erlendirildi inde, burada say lan

destekleme araçlar n n önemli bir 
yenilik ihtiva etmedi i hemen görü-
lecektir.

Yedi grupta toplanan te vik araç-
lar n n ilk be i vergisel niteliktedir. 
Bunlardan ilk ikisi gümrük vergi-
si muafiyeti ve KDV istisnas  veya 
KDV iadesi te viklerinden olu mak-
tad r. Gümrük vergisi muafiyetinin 
AB ülkelerinden yap lan yat r m
mallar  ithalat n  ilgilendirmedi i
aç kt r çünkü zaten gümrük vergi-
sine tabi de ildir. AB’nin serbest ti-
caret anla mas  yapt  üçüncü ülke-
lerden yap lan ithalatta ise, Gümrük 
Birli i’nin zorlay c  ko ullar  nede-
niyle, AB’nin uygulad  s f r güm-
rük vergileri Türkiye için de geçerli-
dir. AB’nin üçüncü ülkelere s f rdan
farkl  gümrük vergileri uygulad
durumlarda da, Türkiye uygulanan 
vergi miktar veya oranlar ndan daha 
fazlas n  uygulayamamaktad r. De-
mek ki, buradaki gümrük vergisi 
muafiyetinin oldukça s n rl  bir etki 
alan n n oldu u kabul edilmelidir.

KDV istisnas  (BKK, madde 10), 
te vik belgeli yat r mlarda makine 
ve teçhizat ithal ve yerli teslimle-
rinde al nan KDV’yi kapsamaktad r,
büyük yat r mlarda özellikle ithal-
de al nan KDV bak m ndan daha 
anlaml  bir te vik say labilir. KDV 
iadesi ise, sadece, “sabit yat r m tu-
tar  be  yüz milyon Türk Liras n n
üzerindeki stratejik yat r mlar kap-
sam nda yap lacak bina-in aat har-
camalar n ” ilgilendirdi i için dar 
kapsaml  yani etkisi s n rl  bir te -
viktir.

Üçüncü, dördüncü ve be inci s -
ralarda yer alan te vik araçlar  (Gelir 
Vergisi stopaj , sigorta primi i veren
hissesi ve sigorta pirimi destekleri), 
istihdam üzerindeki vergi sigorta 
yükünün hafifletilmesine ili kindir.
Bunlara topluca istihdam yüklerinin 
azalt lmas  diyebiliriz. Bölgelere ve 
yat r m büyüklü üne veya niteli ine
göre farkl l klar ta makla birlikte 
bu destekleme araçlar n n imdiye
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kadarki tüm te vik paketlerinde u
ya da bu ölçüde uyguland n  ve 
etkilerinin çok s n rl  kald n  gö-
rürüz. Bu destekleme araçlar , te vik
sistemimizin kan ksanm  araçlar
durumuna gelmi lerdir.

“Yat r m yeri tahsisi” deste i-
nin bölgesel destekler bak m ndan
ne derece çekici olaca n  yukar da
de erlendirdi imiz d  ve iç siyasi 
istikrar ko ullar ndan ayr  dü üne-
meyiz. Buna kar l k görece daha 
geli mi  illerde yap lacak stratejik 
yat r mlarda, yat r m arazilerinin 
s n rl l  ve yüksek maliyeti nede-
niyle, önemli bir yat r m te vik arac
olabilir. Ku kusuz burada da stra-
tejik yat r mlar n bütün yat r mlar
içinde hangi önemde yer alaca  be-
lirleyici olacakt r. Bunun çok büyük 
bir pay tutmayaca  kolayca tahmin 
edilebilir.

“Faiz deste i” bak m ndan de 
“yat r m yeri tahsisi” deste i için 
yap lan de erlendirmelere gönde-
rebiliriz. Stratejik yat r mlarda faiz 
deste inin kritik bir önemi olabilir. 
Ama toplam yat r m desteklerinin 
2013 y l  için 2 milyar TL dolay nda
bir maliyeti a mayaca  dü ünüldü-
ünde bütün bu de erlendirmelerin

biraz havanda su dövmekten öteye 
gitmeyece i sonucuna da kolayca 
var labilir. Üstelik bu son derece 
güdük bütçenin gene (sigorta prim 
destekleri bak m ndan) i çilerin i -
sizlik sigortas  fonundan beslenme-
sinin hedeflenmi  olmas  da, istih-
dam te viklerinin i çinin cebinden 
kar lanmas  gibi bir garabeti do ur-
maktad r. Bu, paketin ne derece ser-
maye merkezli tasarland n  göste-
ren bir ba ka kan tt r.

3- Sonuçlar

Sonuç olarak u özet de erlen-
dirmelere yer verilebilir:

Te vik paketlerinin bir istikra-
r n n olmad  görülmektedir. Pa-
ketler çok s k yenilenmekte, araçlar 
oldukça s k de i tirilmektedir. Böl-

gesel-sektörel tercihlerle de çok faz-
la oynanmaktad r.

Te vik araçlar n n etki e i i çok 
yükselmekte, yani zay f te vikle-
re duyarl l klar h zla azalmaktad r.
Özellikle baz  bölgesel te viklerde
etki e i i iyice yükseklere ç km
hatta adeta te viklere duyars zl k
olu mu tur.

Sermaye üzerindeki vergi yükü 
esasen çok dü ük oldu u için, ver-
gisel te viklerin etkisi zay f kal-
maktad r. Dolays z vergiler daha 
anlaml  düzeylere ç kar labilmi
ve yayg nla t r labilmi  olsa, çe it-
li kay td l klar önlenebilmi  olsa, 
vergi te viklerinin cazibesi de o öl-
çüde büyüyebilecektir. Bu pakette 
Kurumlar Vergisi üzerinden hiç-
bir te vik olmamas  da bu yorumu 
destekler niteliktedir. Demek ki, 
bir dolays z vergi reformu, vergi 
te viklerine duyarl l  artt rmas
ölçüsünde bir dolayl  te vik yerine 
de geçebilecektir. Üstelik, gelirleri 
artan Maliye’nin vergi-d  te viklere
(faiz-kredi) daha fazla yer açmas na
f rsat tan yabilecektir.

l eksenli bölgesel te vik siste-
mi, bir bak ma, (Bölge) Kalk nma
Ajanslar  üzerinden il gruplar n n
desteklenmesi politikalar n n sonuç 
vermemesinin de bir ikrar  anlam na
gelmektedir.

Pakette yaz l  olan ve olmayan 
öncelikler sermaye gruplar n n ter-
cihlerini yönlendirmeye çal rken,
kalk nmada as l hedef al nmas  ge-
reken insan n ve eme in nas l geli -
tirilece i meselesi üzerinde hiç du-
rulmamaktad r. u sorular  sorarak 
bitirebiliriz:

Uzun vadede sanayiye ve üreti-
me yap labilecek en önemli te vik,
e itimli, yüksek teknolojiye hâkim, 
inovasyona yatk n bir i gücü üze-
rinden gerçekle tirilebilir oldu una
göre, bugün her eyin imam-hatip 
ö rencisi yeti tirmek üzerine kur-
guland  bir Türkiye’de böyle bir 

geli menin gerçekle mesi gerçekten 
isteniyor olabilir mi?

Te viklerin etkisinin gelir da l -
m n  il, bölge ve ülke düzeyinde dü-
zeltici mi yoksa bozucu mu olaca
sorusuna yan t aranmadan bir te vik
uygulamas na giri ilebilir mi?

çi/emekçi s n f n ulusal gelir-
den ald  pay  yükselten, ortalama 
gelir düzeyini ve sat n alma gücünü 
artt ran, sendikal örgütlenmesini 
te vik eden özellikleri içinde bar n-
d rmayan bir yat r m te vik sistemi-
nin orta/uzun vadede temel varsay -
m n n daha da esnekle tirilmi  bir 
i gücü tasar m na dayal  olmad
dü ünülebilir mi?

“Yurtta bar  dünyada bar ” il-
kesinin gere ini yerine getiremeyen 
bir siyasal iktidar yat r mlara en bü-
yük köste i olu turmu  olmamakta 
m d r?4

Notlar

1 Haz rl klar  kamuoyuna yans yan Te -
vik Paketi üzerine CHP Grubunun ver-
di i Meclis Ara t rma Önergesi üzerine 
söz alan MHP Milletvekili Ahmet Kenan 
Tanr kulu’nun 2 May s 2012 tarihli Meclis 
konu mas nda Maliye Bakanl ’na atfen 
sundu u veriler.

2 Ender Yorganc lar, “Yeni Sistemin De-
i ime Aç k Yakla m  Umut Veriyor”, 
veren, May s-Haziran 2012. EBSO Ba -

kan ndan u ayr nt y  da nakledelim: “Bu 
haks z rekabeti zmir özelinde de erlen-
dirdi imizde, yakla k 1.200 ki i istihdam 
eden 12 üyemizin fabrikalar n  son 2 y lda
Manisa’ya ta d klar n  görmekteyiz. Ay-
r ca 4 firmam z da Manisa OSB’den arsa 
sat n alarak Manisa’ya yat r m plan  içeri-
sindedir. 1 üyemiz de yeni tesis yat r m n
Manisa’da gerçekle tirmi tir. Bunlar sadece 
tespit edebildiklerimizden baz lar d r”.

3 Bu bölge, A r , Ardahan, Batman, Bingöl. 
Bitlis. Diyarbak r. Hakkari, I d r, Kars, 
Mardin, Mu , Siirt, anl urfa, rnak, Van 
illeri ile Çanakkale linin Bozcaada ve Gök-
çeada lçelerinden olu turulmu tur.

4 Nitekim, y lba ndan geçerli olan te vik-
lere ra men 6. bölge için ciddi bir yat r m
ba vurusu gene olmad . Sadece en geli mi
8 ilin yer ald  1. bölge biraz hareketlendi. 
Genelde te vik belgeleri ve yat r mlar geri-
ledi.



Ekonomi Nereye Gidiyor?

Türkiye ekonomisi, AKP Hükü-
metinin ve yanda  medyan n çizdi-
i pembe tablolar n aksine, oldukça 

k r lgan bir yap ya sahiptir. stihdam
yaratmayan ve vatanda n refah na
yans mayan büyüme, bozulan gelir 
da l m , sürdürülemez boyutlara 
ula an borç stoku, yüksek d  ticaret 
ve cari i lemler aç klar , yüksek reel 
faiz, gerçekçi olmayan kur politika-
s , ithalat ba ml s  üretim ve ihra-
cat, giderek yabanc la an bir finans 
sektörü, s cak paraya ve d  borçlan-
maya dayanan k r lgan yap  ülkemiz 
ekonomisinin ac  gerçekleridir.

Son iki y lda aç klanan yüksek 
oranda büyüme ve 100 milyon do-
lar n üstündeki zengin say s nda
en yüksek art  h z  sa layan ülke 
olmas na ra men, Türkiye uluslara-
ras  rakamlara göre de fakirle mi tir.
Yine Türkiye büyümeden, dolay s y-
la artan refahtan memura, i çiye,
köylüye pay vermedi i için de yok-
sul say s n  en h zl  art ran ülke ol-
mu tur.

AKP Hükümeti i sizlik oran n
dü ürmek için hiçbir politika üret-
memi tir. Oysa yat r ma yönlendiri-
len te vikler ile istihdam  art rmak
ve i sizli i makul düzeylere dü ür-
mek mümkündür. Türkiye’de istih-
dam yaratmayan sanal büyümeye 
paralel olarak, ülkemizde yoksulluk 
da artmaktad r. 2002’den bu yana 
i sizlik oran n n dü ürülememesi-
nin temelinde üretim yap s ndaki
bozulma vard r. Eksik istihdam ve 
mevsimlik çal anlar da dahil edil-
di inde gerçek i sizlik oran  yüzde 
20’yi a maktad r. Yap sal önlemler 

alamayan AKP iktidar  “dü ük kur 
yüksek faiz” politikas n  çözüm ola-
rak görmekte ve üretmeden tüketen 
ve borçlanarak finanse eden, dola-
y s yla da cari aç k sorunuyla kar
kar ya kalan ekonomideki temel 
sorunlar  görmezden gelmektedir. 
Asl nda yanl  buradad r ve sorunun 
varl n  kabul etmeden çözümü 
mümkün de ildir. Ancak, palyatif 
önlemlerle durumu idare eden Hü-
kümet sorunun kronik hale gelme-
sine neden olmu tur.

Yeni Te vik Paketi Ne Getiriyor? 
Beklenen Etkileri Yaratabilecek 
mi?

Bu kapsamda, 2012 y l n n Nisan 
ay nda AKP Hükümeti yeni bir te -
vik paketini kamuoyuna aç klam
ve daha sonra baz  ayr nt lar n  an-
latm t r. On y ll k AKP hükümetleri 
döneminde yat r mlara sa lanan te -
viklere ili kin mevzuatta yeni paket-
le birlikte dört sefer de i iklik yap l-
m t r. lk de i iklik, 2004 y l nda
uygulanmaya ba lanan 5084 say l
kanunla, ikinci de i iklik ise, 2006 
y l nda 5084 say l  kanunda de i ik-
lik yapan 5035 say l  kanunla ger-
çekle tirilmi tir. Üçüncü de i iklik
ise 2009 y l nda yeniden tasarlanan 
te vik sistemiyle yap lm t r. Ekono-
mi Bakanl , 2012 y l nda yeni bir 
te vik sistemi tasarlayarak bu siste-
mi nisan ay nda kamuoyuna duyur-
mu tur. Ayr ca, istihdam art na
ili kin di er baz  te vik düzenleme-
leri de yap lm , ancak hedeflenen 
sonuçlara ula lamam t r.

Nisan ay nda aç klanan te vik
paketi ise; sanayile me sürecini de-
vam ettirme, bölgesel geli mi lik
farkl l klar n  azaltma, küresel eko-
nomide rekabet gücünü artt rma ve 
cari aç  azaltma gibi çok iddial
ve çok farkl  politika müdahalele-
ri gerektiren hedeflerin çözümünü 

amaçlamaktad r. Bu te vik pake-
tinden tüm bu sorunlar  çözmesini 
beklemek safl k olacakt r. Köklü bir 
yap sal reform paketiyle desteklen-
meyen bir te vik sistemi ba ar l  olsa 
dahi bu ba ar  çok s n rl  olacakt r.
Örne in; i gücü ve beceriler, ku-
rumsal ve fiziki altyap  gibi alanlar-
da reform yapmadan, bu yeni te vik
paketinin amaçlanan hedeflere ula -
mas  mümkün de ildir.1

Yeni te vik paketinde öncekiler-
den farkl  olarak bir bölgelendirme 
yöntemi kullan lm t r. Türkiye’nin 
81 ili alt  farkl  bölgeye ayr lm  ve 
her bölge için farkl  oranda destek-
ler getirilmi tir. Türkiye ihracat n n
yüzde 80’i, banka kredilerinin yüzde 
70’i, kay tl  istihdam n yüzde 50’si 
ve nüfusunun yüzde 40’  birinci 
bölgedeki illerde toplanmaktad r.
Bu bölge d ndaki 73 ilimiz ve be
farkl  bölgemiz ise bu göstergeler-
den çok küçük paylar almaktad r.
K sacas , hedeflenen amaçlar aç s n-
dan bu bölge s n fland rmas  gerçek-
çi de ildir.

Ancak bu yeni te vik paketi birin-
ci bölgede olmayan yerleri, ekono-
mik geli mi lik olarak bu bölgenin 
seviyesine getirebilmek için gerekli 
önlemleri içermemektedir. Sade-
ce, ekonomide ya anan zorluklara 
ve talep daralmas na ra men, riskli 
bölgelerde yat r m yapmaya cesaret 
eden yat r mc lar te vik edilmek-
tedir. Te vik sistemi, yat r mc n n
para kazanma arzusunu artt rman n
yan  s ra, yat r mc n n rekabet etme, 
teknolojik ilerleme sa lama, d
pazarlara aç lma gibi arzular n  da 
artt rmal d r. Bu hususlar  dikkate 
almayan te vik sistemi uzun dönem-
de Türkiye’nin büyümesine katk da
bulunamaz. Sürdürülebilir bir büyü-
menin sa lanmas  için gerekli olan 
teknolojik ilerleme k smen teknoloji 
transferi ile sa lanabilse de geli mi

Doç. Dr. Mehmet GÜNAL
Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili
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Te vik Paketi sizli e
Çare De il!
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ülkelerle rekabet edebilmek için tek-
nolojik ilerlemeyi üretebilecek bir 
sistem tesis edilmelidir. Bunun için 
de teknolojik ilerlemenin ve yenilik-
lerin te vik edilmesi gerekir.

Büyüme Ne Kadar Sa l kl ?
Neden stihdam Yaratm yor?

Büyüme oranlar n n yan  s ra,
büyümenin kayna  da önemlidir. 
Dü ü  olmakla birlikte 2012 y l n n
ilk yar s nda sa lanan büyümenin 
kriz nedeniyle daralan kapasitenin 
yeniden geni lemesiyle mi, yoksa 
yeni sabit sermaye yat r mlar  saye-
sinde üretim kapasitesinin artt r l-
mas yla m  ortaya ç kt  önemli bir 
husustur. Büyümenin yeni yat r m-
lardan kaynaklanmas  durumunda 
bu sa l kl  bir durumdur. Sa l kl
bir büyüme için özel ve kamu sek-
törü yat r mlar n n artmas  gerekir. 
Büyük yat r mlar olmad na göre, 
küçülmü  olan kapasite kullan m
oran n n eski haline gelmesiyle sa -
lanm  olabilece i akla gelmektedir. 
Ancak kapasite kullan m oranlar n
aç klayan Merkez Bankas ’n n aç k-
lamalar yla imalat sanayi üretim 
rakamlar n  aç klayan TÜ K’in aç k-
lamalar  aras ndaki çeli ki kafalar
kar t rmaktad r. malat sanayiinde 
üretimin artt  aç klan rken, ka-
pasite kullan m oran  yüzde 23’lük 
azal la son iki y l n en dü ük düze-
yine gerilemi  bulunmaktad r. Yani 
büyüme oranlar na ili kin rakamlar 
kafa kar t rmaktad r.

2012 için büyüme oran  yüzde 
4 olarak tahmin edilmi  olup, bu-
nun da gerçekle meyece i anla -
l nca 2013 y l  Orta Vadeli Program
ile birlikte yüzde 3.2 olarak revize 
edilmi tir. Bu artlar alt nda revize 
edilen yüzde 3.2 hedefinin de tut-
turulmas  zor görünmektedir. 2012 
y l n n ilk 3 ay nda milli gelir yüzde 
3.2 oran nda artm t r. kinci çey-
re e ili kin büyüme rakamlar  ise, 
beklentilerin epey alt nda, yüzde 2.9 
oran nda gerçekle mi tir. Mevsim 
ve takvim etkisinden ar nd r ld n-

da ise bir önceki çeyre e k yasla bü-
yüme rakam , daha da dü ük, yüzde 
1.8’e dü mektedir. Üçüncü çeyrekte 
ise yüzde 2.6 oran nda büyüme bek-
lenirken, gerçekle me yüzde 1.6 ol-
mu tur.

OVP ile birlikte revize edilerek 
yüzde 3.2’ye dü ürülen 2012 he-
definin de bu gidi le gerçekle mesi
mümkün görünmemektedir. Çünkü 
2012 y l n n dördüncü çeyre inin ilk 
ay  olan Ekim ay nda sanayi üretimi 
yüzde 5.7 oran nda küçülmü tür.
Hükümetin 2012 y l nda uygulad
politikalar  sonucu iç talep daralm ,
d  talepte yani ihracatta ise belli bir 
art  olmas na ra men toplam talep 
2011 y l n n çok gerisinde kalm  ve 
bu nedenle 2012 y l nda büyüme ya-
va lam t r. Bu artlarda dünyadaki 
büyüme oranlar nda da ani art lar
beklenmedi ine göre, 2013 y l n n
büyüme hedefine ula mak da müm-
kün görünmemektedir. 

stihdam hacmini art rabilmek
için reel sektörün üretimini ve ihra-
cat n  art rmak zorunludur. stihda-
ma ili kin olarak al nan tedbirlerinin 

önemli bir bölümü ilave istihdama 
ili kindir. Oysa bugünkü ekonomik 
ortamda i veren öncelikle, çal t rd -

 i çilerin istihdam n  devam ettir-
meye çal maktad r. Bunun sa lana-
bilmesi için de sosyal sigorta i veren
primleri ve k dem tazminat  gibi ana 
yüklerin hafifletilmesini sa lamak
gerekmektedir.

2001 Krizi ile %10’a ç kan i siz-
li in, i çi çal t rman n maliyetini 
azalt c  ve i çi çal t rmay  te vik
edici köklü tedbirler uygulanmad
için sonraki y llarda ortalama %7’lik 
yüksek büyümeye ra men dü ürüle-
medi i unutulmamal d r.

Türkiye’de kay t d  istihdam n
da temel nedeni olan istihdam üze-
rindeki a r  vergi ve prim yükleri, 
emek yo un yat r mlar  da önlemek-
tedir. Vergi, prim ve k dem tazmi-
nat  yükünden kurtulmak isteyen 
firmalar daha çok sermaye yo un
yat r mlara yönelmektedir. Veya ka-
y t d  istihdama yönelerek bu yük-
lerden kaç nmaya çal maktad r. Bu 
yöneli ler nedeniyle de Türkiye’nin 
istihdam sorunu çözülememektedir. 
Türkiye, % 37 civar nda olan istih-
dam üzerindeki vergi ve prim yükle-
rini AB ve OECD ülkeleri ortalamas
olan yüzde 30’lar düzeyine indirme-
lidir.

Türk Halk  Giderek 
Yoksulla yor!

Ülkemizde aç klanan yüksek bü-
yüme oranlar na ra men yoksulluk 
azalmamaktad r. Asl nda Türkiye’de 
ya anan “yoksulla t r c  büyüme-
dir.” Uygulanan yanl  ekonomi 
politikalar  nedeniyle olu an cari i -
lemler aç n  kapatmak için yurtd -

ndan borçlan nca, kaynaklar m z
tasarruf fazlas  olan ülkelere transfer 
etmek zorunda kal nmaktad r. Dola-
y s yla rakamlarda büyüme görünse 
de ülke olarak yoksulla yoruz. Bu 
çarp k, ithalata ve tüketime dayal
büyüme anlay  yeterli istihdam ar-
t  da sa lamamaktad r.
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TÜ K rakamlar na göre; yoksul-
luk oran  2007’de yüzde 20.6 iken 
2008’de yüzde 16.7’ye dü mü tür.
Nüfusun yüzde 17’si 2009’da yok-
sulluk s n r  alt nda iken, bu oran 
2010’da yüzde 16.9, 2011’de ise 
yüzde 16.1 olarak hesaplanm t r.
Demek ki büyümeye ra men yok-
sulluk oran  yüzde 16-17’ler civar n-
da kalmaya devam etmektedir.

TÜ K’in son aç klad  2011 y lk
gelir ve ya am ko ullar  anketinde 
de çarp c  tespitler yer almaktad r.
Ankete göre;

 Türkiye nüfusunun %35,8’i 
ihtiyac  olsa da yeni giysiler 
alamamaktad r. AVM’lerden 
de il, ucuzcu dükkânlardan 
veya pazardan al veri  yap-
salar dahi yeni giysiler alama-
maktad r.

 Nüfusun %80,3’ü eskimi  ve 
y pranm  mobilyalar n  yeni-
leyememekte, mecburen eski 
mobilyalarla ya amaktad r.

 Nüfusun %35,4’ü s cak bir 
yuva hayaliyle ya amakta, k -

n evini s tamamaktad r.

 Nüfusun %67,6’s  beklenme-
dik ihtiyaçlar n  kar layama-
maktad r.

 Nüfusun %60,20’si et, tavuk 
veya bal k sat n almakta güç-
lük çekmektedir. Bu pratik 
olarak temel ihtiyaçlar n  kar-

layamad klar  anlam na gel-
mektedir.

 Son olarak, nüfusun %86,5’i 
evden-i ten uzakta bir haftal k
bir tatile bile gidememektedir.

ktisadi büyümeye ra men nü-
fusun e itim düzeyi ve ya am stan-
dartlar  acaba neden bu kadar dü-
üktür? Ki i ba na gelirimizin 10 

bin dolar civar nda oldu u aç klan-
maktad r. Fakat herkes bu gelirden 
faydalanamamaktad r. Türkiye’deki 
ekonomik ve sosyal tablo AKP Hü-
kümetinin bizi on y lda getirdi i

durumu gözler önüne sermektedir. 
E er iktisadi büyümeye ra men
hala nüfusun %42’si ilkokul sevi-
yesinin üzerinde e itim alam yor-
sa, %40’ n n çat s  ak yor ve s nma
sorunu varsa, %60’  iyi beslenemi-
yorsa, %80’i eskiyen mobilyalar n
yenileyemiyorsa AKP Hükümetinin 
ülkemiz ekonomisini getirdi i du-
rum konusunda çok fazla bir ey
söylemeye gerek yoktur. Sanal bü-
yüme istihdam yaratmamakta, i siz-
lik sorunu çözümsüz kalmakta, gelir 
da l m  düzelmemekte ve halk m z
giderek yoksulla maktad r.

nsan  d layan, a r  kar h rs  ile 
hareket eden vah i kapitalizmin ne-
den oldu u denetimsizlik ve düzen-
leme eksikli i dünyay  ekonomik 
krize sokmu tur. nsan odakl , sos-
yal boyutu olan bir ekonomik sistem 
tesis edilmelidir. 

Yat r m, Üretim ve hracat
Seferberli i Ba lat lmal d r!

AKP Hükümeti uyar lar m z
dikkate almal  ve bir an önce yap sal
önlemleri alarak, üretim ve yat r m
seferberli i ba latmal  ve ithalata 
ba ml l  azaltarak, ihracat  art r-
mak üzere serbest kur rejiminden 
kontrollü dalgal  kur rejimine geç-
meli ve Türkiye’nin rekabet gücünü 
art rmal d r. Böylece istihdam  ar-
t rmak ve toplumun tüm kesimle-
rinin refah seviyesini art rarak gelir 
da l m ndaki adaletsizli i gidermek 
mümkün olabilecektir. Bunlar  ba a-
r rsak, güçlü bir ekonomi oluruz ve 
param z n de eri ve itibar  artar.

Yoksa, “a r  de erlenmi  TL’nin 
milliyetçilik oldu unu” sanan ve 
s cak paran n esiri olmu  bir Ba -
bakan n ve kafa kar kl  içinde 
ne yapt n n fark nda olmayan ve 
birbirini suçlayarak ba ar s zl n
yükünü ba kalar na atmaya çal an
ekonomiyle ilgili bakanlar n elin-
de, üretmeden tüketen ve aç klar n
borçlanarak kapatan, dolay s yla d
ticaret ve cari i lemler aç  rekor 

düzeylere ula an bir ekonomiden 
kurtulamay z. Ba bakan Erdo an’ n
bir an önce yapmas  gereken, pem-
be tablolar çizmeyi ve göz boyamay
b rak p, yat r m, üretim, ihracat ve 
istihdam  içine alan bir seferberlik 
ba latmas d r! Aksi takdirde bir süre 
sonra Türkiye’nin de Yunanistan 
ve talya gibi daha büyük sorunlar-
la kar  kar ya kalmas  kaç n lmaz
hâle gelecektir.

K sacas , Türkiye’yi önce içinde 
bulundu u bu ekonomik k skaçtan
ç karmak, sonra ekonomiyi modern 
ülkelerin ekonomileri gibi güvenli 
bir ekonomi haline getirmek, sonra 
da geli melerin geni  toplum ke-
simlerine adaletli bir biçimde yan-
s t lmas  sa lamak için; ithalata ve 
tüketime dayal , borçla ve cari aç kla
finanse edilen bir ekonomiden kur-
tulup üreten, istihdam yaratan ve 
ihraç eden bir ekonomiye geçi  yap-
mam z, bunun için de kaynaklar m -
z  etkin bir ekilde kullanarak milli 
bir iktisat politikas  uygulamam z
gerekmektedir.

Atatürk’ün 1923 zmir ktisat
Kongresi’nde yapt  gibi tüm top-
lumsal kesimleri bir araya getirerek 
milli bir ekonomi hamlesine ba lar-
sak, geli mi  ülkelerle aram zdaki
mesafeyi kapatarak Cumhuriyet’in 
100. y l  olan 2023 y l nda ekono-
mik ve siyasi olarak bölgemizde güç-
lü ve lider bir ülke haline gelmemiz 
mümkündür. Mesele, bu durumun 
fark nda olan ve pozisyonunu bu 
hedef istikametinde belirleyen milli 
bir yönetim anlay n n ba a geçi-
rilmesi, Türk milletinin muazzam 
kaynak ve potansiyelinin bu u urda
seferber edilmesidir. Türk Milletinin 
bu önemli dönüm noktas nda yine 
tarihi gücüne kavu aca na ve lider 
ülke olaca na inanc m tamd r.

Notlar

1 Ozan Acar ve Esen Ça lar, Yeni te vik Pa-
keti Üzerine Bir De erlendirme, TEPAV Nisan 
2012.
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Kamu kesimi toplu i  sözle -
meleri, 1989 y l ndan itiba-
ren TÜRK-  ile Hükümet 

ve Kamu veren Sendikalar  aras n-
da imzalanan “Kamu kesimi toplu i
sözle meleri çerçeve anla mas  pro-
tokolü” ile belirlenen ilkeler esas al -
narak i çi sendikalar  ile kamu i ve-
ren sendikalar  aras nda ba tlan r.

Kamu kesimi toplu i  sözle me-
leri çerçeve anla mas  protokolü, 
yapt r m  olan bir hukuk belgesi 
olmamakla birlikte (iyi niyet sözle -
mesi) bu protokole uyulur. Kamu 
kesiminde örgütlü üyesi bulunan di-
er i çi konfederasyonlar  da TÜRK-
’in imzalad  protokolü ayr ca ay-

nen imzalarlar.

2013 y l  kamu kesimi toplu i
sözle melerinin yeniden ba tlana-
ca  y ld r. Kamu kesiminde i çi sa-
y s  azald  için kamu kesimi toplu 
i  sözle melerinin eskiden oldu u
kadar önemli olmad n  dü ünen-
ler yan l rlar. Zira bu anla ma y l
içinde ba tlanacak özel kesim ve 
yerel yönetim toplu i  sözle meleri

için de ölçü olu turdu u gibi kamu 
kesiminde i çiler d nda çal anla-
r n ücretlendirilmelerinde de ölçü 
olu turur.

Yetki alan i çi sendikalar ,kamu
i veren sendikalar  ile toplu i  söz-
le mesi görü melerine ba lam lar-
d r.Özellikle Mart ay ndan sonra 
görü meler yo unla acak, bir nok-
taya gelince de TÜRK-  bünyesinde 
olu turulan Kamu Kesimi Toplu 
Sözle meleri Koordinasyon Kurulu 
devreye girecektir. Geli meleri bü-
yük ölçüde kamu i çilerinin beklen-
tileri belirleyecektir. Bu yaz da özet-
le kamu i çileri ile ilgili saptamalar 
yaparak, sorunlar  (sorunlar n bir 
k sm  tüm i çilere aittir) özetlemeye 
çal aca m.

   1- Özelle tirme, i yerlerinin
kapat lmas , emekli olup ay-
r lanlar yerini doldurmayan 
istihdam, i lerin “hizmet al -
m ” ad  alt nda alt i verenle-
re (ta eronlara-yüklenicile-
re) verilmesi gibi nedenlerle 
kamu kesiminde çal an i çi
say s  h zla dü mü tür. Bu-
gün kamu kesiminde çal an
i çi say s  200 binin (yerel 
yönetimler hariç) alt ndad r.

   2- Emeklilik hakk n  kazanan 
i çilerin ayr lmalar  (do al

olarak k demleri nedeniy-
le bunlar n ücretleri görece 
yüksektir.), yeni i e al nan
i çilerin ücretlerinin dü ük
olmas  nedeniyle kamu i çi-
lerinin ortalama ücretlerinin; 
uygulamalar nedeniyle özel-
likle ücret gelirlerinin dü -
mesi beklenir. Bu sonuçtan 
uzak olan ilgili kurulu lar n
verileri inand r c  de ildir.

   3- Geçici personel, sözle meli
personel istihdam  bu istih-
dam türlerinin gerekçesini-
amac n  zorlayacak say lara
ula m t r. Geçici personel 
say s  20 bini, sözle meli
personel say s  170 bini a -
m t r. Alt i verenlerin (ta e-
ronlar n-yüklenicilerin) ça-
l t rd  i çi say s  Çal ma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl -

n n verilerine göre 550 bi-
nin üzerindedir.

   4- Ar zi istihdam türlerinin 
amac  d nda bu kadar yo-
un kullan lmas  kamu ke-

simine yak mamaktad r.
Kamu, yapt klar  ve yap-
mad klar yla örnek olmak 
konumundad r. Bu nedenle 
geçici personel, sözle meli
personel ve alt i veren (ta-

Kamu çileriKamu çileri
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-  Genel Sekreter Yard mc s
nacionsal@turkis.org.tr
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eron-yüklenici) i çilerinin
“kamu i çisi” statüsüne geçi-
rilmeleri gerekmektedir.

   5- Özellikle alt i veren (ta e-
ron-yüklenici) i çilerinin
kamu i çisi statüsüne ge-
çirilmesi devlet eliyle zen-
ginle tirildi i dü ünülen alt 
i verenler (ta eronlar-yük-
leniciler) ile ilgili olumsuz 
söylentilerin gündemden 
kalkmas  ve kamu vicda-
n n n rahatlamas  ad na da 
önemlidir.

   6- Alt i veren (ta eron-yükle-
nici) i çilerinin ezici ço un-
lu u asgari ücretle çal t -
r lmakta, i çilerin bankaya 
yat r lan ücretlerinin bir k s-
m n n çe itli yollarla i çi-
lerden geri al nd  iddia ve 
ikayetleri olmaktad r. Tart -
lmas  gereken bir husus da 

hizmet al m  uygulamalar -
n n kamuya tasarruf sa lay p
sa lamad d r.

   7- Geçici personel ve sözle -
meli personel Anayasan n
“di er kamu görevlileri” ola-
rak tan mlad  çal anlard r.
“As l kamu görevlileri” me-
murlard r. Memurlar, dev-
letin asli ve sürekli i lerini
genel idare esaslar na göre 
yerine getiren görevlilerdir. 
E itim ve sa l k gibi temel 
kamu görevlerinin özel sek-
tör ile payla ld  ülkemizde 
“devletin asli ve sürekli hiz-
metleri” kavram n n yeniden 
gözden geçirilmesi gerekir. 
Kamu erkini kullanmayan 
kamu görevlilerinin i çi ol-
duklar  kabul edilmelidir. Bu 
gruptaki çal anlar n büyük 
bir bölümü zaten sosyolojik 
aç dan da i çidirler.

   8- Bütün i çiler gibi kamu i -
çileri de gelir vergilerini her 
ay n sonunda bordro üzerin-
den ödemektedirler. Gelirle-

rinin tamam  vergi matrah na
girmektedir. Memurlarda ise 
ödemelerin bir k sm  net ola-
rak düzenlenmekte ve gelir 
vergisine konu olmamakta-
d r (memurlarda brüt gelirin 
vergiye esas miktar  yüzde 
15’e kadar dü ebilmektedir).
Gelir vergisini y ll k beyan-
name ile ödeyenler ise, öde-
meleri gereken vergiyi bir y l
süre ile kullanmak gibi bir 
avantaja sahiptirler.

   9- Gelir vergisi oranlar n n uy-
gulanaca  dilimler dü ük tu-
tuldu u için (10.700 TL’ye ka-
dar yüzde 15; 10.700-26.000 
TL aras  için yüzde 20) i çiler 
ikinci ve üçüncü dilimlere 
girdiklerinde net ücretlerin-
de dü meler ya anmakta, üc-
retlerine toplu i  sözle mesi 
zamlar  uyguland  (ve ücret 
zamm  oranlar  küçük oldu u
için) aylarda bile net ücretle-
rinde olan dü ü ü anlamakta 
ve kabul etmekte zorlanmak-
tad rlar. Vergideki bu adalet-
sizlik y llard r devam etmekte 
bilinmekte ancak düzeltilme-
mektedir.

 10- Kamu i çileri son dört dö-
nem toplu i  sözle mele-
rinde (2005-2012) ald klar
zamlar ile enflasyonun üc-
retlerinde yaratt  a nma-
ya kar  korunmu lar, ücret 
zamlar  dönem dönem (alt
ayl k dönemler) enflasyo-
nun alt nda kald  için de 
enflasyon fark  alm lard r.
Yani ücretleri reel olarak ar-
t r lamam t r. Ayr ca i çiler
enflasyon verilerinin gerçe i
yans tmad  konusunda gö-
rü  sahibidirler. Endeksler, 
sadece i çileri kapsamad
için de hakl d rlar.

 11- 2005-2012 döneminde yur-
tiçi gayrisafi has la devaml
artmas na kar n kamu i çi-

leri, bu art tan pay alama-
m lard r. Bunun bilincin-
dedirler, kendilerini alacakl
görmektedirler.

 12- çi memur ücretleri aras nda-
ki fark giderek i çiler aleyhine 
aç lmaktad r. çilerin büyük 
bölümü asgari ücret ile i e
ba lat l rken, en dü ük devlet 
memuru 1.894 TL ücretle i e
ba lamaktad r. Dü ük ücretli 
k demsiz i çiler memurla-
r  örnek alarak ücretlerinin 
yükseltilmesini (iyile tirme) 
beklemektedirler.

 13- Sosyal güvenlik sigorta pri-
mine esas tavan üzerinden 
prim ödeyen i çilerin 2008 
y l ndan itibaren tavan  a an
gelirleri üzerinden de (takip 
eden ayda) prim kesilmeye 
ba lan lm t r. Bu uygulama 
i çilerin net gelirlerinde dü -
meye neden olmu  ve telafi 
edilememi tir.

 14- Kamu i çilerine y lda iki kez 
(yeralt  çal malar nda üç 
kez) ödenen ilave tediyeler-
den, 2008 y l ndan itibaren 
sosyal güvenlik primi kesil-
meye ba lan lm t r. Bu uy-
gulama i çilerin net gelirle-
rinde dü meye neden olmu
ve telafi edilememi tir.

 15- Özelle tirme kapsam na al -
nan ya da kapat lma karar
al nan kamu kurum ve ku-
rulu lar nda çal an i çiler
büyük bir moral bozuklu u
içindedirler. Yar n endi esi
içindeki bu i çilerin ruh sa -
l klar  bozuldu u gibi verim-
lilikleri de dü mektedir.

Bu sorunlar çözümsüz de ildir.
Çözüm, iyi niyetle ve samimiyetle 
yakla m ve çözmek için irade ge-
rektirir. “Kaynak var m ” diyecekle-
re cevab m; sa lanacak tasarruf, ar-
tacak verimlilik, yükselecek tüketim 
yetene i ve devlete kar  duyulacak 
güvendir.
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Sigortal n n bakmakla yükümlü 
oldu u aile bireylerinden, kendi 

ad na ba ms z çal mas  nedeniyle 
zorunlu sigortal  say lanlar ile iste e
ba l  sigortaya devam edenler Genel 
Sa l k Sigortas  uyar nca sa l k yar-
d mlar ndan kendi sigortal l klar na
tabi olarak yararlanmalar  gerekiyor.

Bu durumda olan aile bireyleri-
nin kendi sigortal l klar na tabi ola-
rak sa l k yard mlar ndan yararla-
nabilmeleri için altm  günden fazla 

Aile Bireylerine Sigortal l klar  Nedeniyle 
Tahakkuk Ettirilen Tedavi Borçlar  Silindi

kuruma prim ve prime ili kin borç-
lar n n bulunmamas  gerekli.

Prim borcunun bulunmas  nede-
niyle sa l k yard mlar ndan yarar-
lanmamalar  gerekirken sigortal n n
geçindirmekle yükümlü oldu u aile 
bireyi olarak sa l k yard mlar ndan
yararland klar  Kurum taraf ndan
tespit edilenlerden, yap lan tedavile-
rin bedelleri geri istenmekteydi.

Yap lan düzenlemeyle 31 Aral k

2012 tarihine kadar kendi sigortal -
l klar  nedeniyle sa l k yard mlar n-
dan yararlanmamalar  gerekirken, 
sigortal n n geçindirmekle yükümlü 
oldu u aile bireyi olarak sa l k hiz-
metlerinden yararland klar  Kurum 
taraf ndan tespit edilenlere tahak-
kuk eden borçlar silinecek.

Kurum taraf ndan tebli  edilen 
borcunu yarg ya götürmü  olanlar n
ise dava haklar ndan vazgeçmeleri 
halinde bu haktan yararlanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tara-
f ndan yay mlanan Sa l k Uy-

gulama Tebli inde, Sa l k Kurulu 
Raporu ile gerekli görülmesi ha-
linde, kemik içi implant bedelinin 
k smen kar lanaca  belirtildi. 
Buna göre;

Üst çeneye yap lan darbe, kist 
ve tümörlere ba l  olarak geli en,
alt ve üst çene kemi indeki a r
doku kayb n n oldu u vakalarda, 
alt ve üst çenede tek tarafl  ser-
best sonlu di sizlik vakalar nda,
do umsal di  eksikli i vakalar n-
da, dudak damak yar  ve bunlar 
gibi do umsal anomalilere ba l ,
di  ve ilgili kemik doku yap s n-
da bozukluk oldu u vakalarda, 
hastalar n bilinen rutin protez di
tedavi yöntemleri ile tedavi edile-
meyece i, implant uygulamas n n
zorunlu oldu u, üniversite di
hekimli i fakültelerinden cerrahi, 
protez ve periodontoloji anabilim 
dallar ndan en az birer ö retim
üyesinin kat l mlar yla olu acak
sa l k kurulu ile karara ba lan-

mas  ve karar  destekleyen rad-

yografik tetkiklerin sa l k kurulu 

raporu ekinde yer almas , kaç adet 

implant uygulanaca n n belirtil-

mesi ko ulu ile, her bir çene için 

en fazla 4 adet “kemik içi implant 

uygulamas n n” bedeli Kurum ta-

raf ndan kar lanacak.

Sa l k Uygulama Tebli ine
göre Kurum her implant için 90 
lira ödeyecek. Sa l k hizmeti su-
nucular  her bir implant uygu-
lamas  için yakla k 800 ila 1000 
dolar ücret ald klar  göz önüne 
al nd nda Kurumun k smen de 
olsa implant bedelini kar lad n
söylemek olanaks z.

mplantlar n Bedeli K smen Ödenecek
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Yap lan düzenlemeyle Haziran 2013 tarihinden iti-
baren listeyi bitiren k z veya erkek çocuklar, 20 

ya lar n  doldurmam  olmalar  ko ulu ile 120 gün 
süre ile daha ücretsiz sa l k yard mlar ndan yararlan-
ma haklar  devam edecek.

Erkek çocuklar ile ebeveyn Genel Sa l k Sigorta-
s ndan 1.10.2008 tarihinden sonra yararlanmaya ba -
layan k z çocuklar , liseyi bitirdikleri tarihten itibaren 
zorunlu olarak Genel Sa l k Sigortal s  kabul edildik-
lerinden otuz gün içinde gelir testi yapt r p Genel 
Sa l k Sigortas  primi ödemeleri gerekiyordu.

Bu uygulama geriye do ru ç kan prim borçlar  ne-

deniyle çok say da aileyi ma dur etmi ti. Düzenleme 

liseyi bitiren çocuklar n üniversiteye ba layacaklar

tarihe kadar sa l k yard mlar ndan yararlanma hakla-

r n n devam etmesine olanak sa lad .

Bu durumdaki çocuklar n üniversiteye kay tlar n

yapt rd ktan sonra da sa l k yard mlar  devam ede-

ce inden, çocuklara ö rencilik sürelerince kesintisiz 

sa l k yard mlar ndan yararlanma olana  sa lanm

oldu.

Liseyi Bitiren Çocuklar 120 Gün 
Daha Sa l k Yard m  Alacak

çi, memur ve ba ms z olarak ça-
l maktayken ya l l k, emeklilik 

ve malullük ayl  ba lat p kendi 
ad na ba ms z olarak çal maya de-
vam edenlerin sosyal güvenlik des-
tek primi ödemeleri zorunlu.

Ancak emekliye ayr l p ya da ma-
lul kal p ayl klar  ba land ktan son-
ra, kendi adlar na ba ms z olarak 
çal anlardan Kuruma çal t klar n
bildirmeyenlerin ayl klar ndan ke-
silmesi gereken sosyal güvenlik des-
tek primleri kesilmemi  borç olarak 
birikmi ti.

Gerek Kurum taraf ndan çal -
t klar  tespit edilenler, gerekse ge-
cikmeli olarak çal t klar n  Kuruma 
bildirenler ad na tahakkuk eden sos-
yal güvenlik destek primi borçlar ,
31.05.2013 tarihine kadar Kuruma 
ba vurulmas  halinde yeniden yap -
land r lacak.

Kuruma sosyal güvenlik destek 
primi borcu olanlar n bu borçlar -
n  yap land r p gecikme zamm  ve 
gecikme faizi ödemeden; 2005 y l
Ocak ay na kadar olan borçlar n

Sosyal Güvenlik Destek Prim
Borçlar  Yap land r l yor

tüketici ve üretici fiyat endekslerin-
deki ayl k de i im oranlar na, 2005 
Ocak ay ndan sonraki borçlar n  ise 
üretici fiyat endeksleri ayl k de i im
oranlar na göre hesaplanacak tutar 
üzerinden taksitler halinde ödeye-
bilmeleri için en geç 31.05.2013 
tarihine kadar örne i Kurumca ha-
z rlanan talep formlar n  doldurup 
ba vurmalar  gerekli.

1.10.2008 tarihinden önceki ay-
lara ili kin sosyal güvenlik destek 

prim borçlar  için Kurumun her-
hangi bir ünitesine do rudan veya 
posta yolu ile 1.10.2008 den sonraki 
aylara ili kin sosyal güvenlik destek 
primi borçlar  için borcu takip eden 
Kurum ünitelerine, 1.10.2008 tari-
hinden sonraki aylara ili kin sosyal 
güvenlik destek primi borcu olan 
memur emeklileri ile malullük ayl -

 alanlar n ise, Kurumun Emeklilik 
Hizmetleri Genel Müdürlü ü Kamu 
Görevlileri Emeklilik Daire Ba kan-
l na ba vurmalar  gerekli.



Çal ma hayat n n ve sosyal 
güvenlik sisteminin en temel 
sorunu olan kay t d  istih-

dama yönelik yap lan çal malara ve 
denetimlere ra men, AB ülkelerinin 
çok üzerinde bir kay t d  istihdam 
oran  bulunmaktad r.

Kay t d ndan ikayet etmeyen 
hiç bir kurum yoktur. Peki, bu tab-
lo nas l olu mu tur? Bu konudaki 
aç klamalar ve de erlendirmeler
inand r c  olmad  gibi, “yeter ki is-
tihdam olsun” anlay  da de i me-
di i sürece, kurals z çal t rman n
ve kay t d  istihdam n önlenmesi 
oldukça zordur.

Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl , kay t d  istihdam n
önlenmesi, i verenlerin ve i çile-
rin bilinçlendirilmesine yönelik 
olarak, KAD M Projesini büyük 
hedeflerle ba latmas na ra men,
geçen sürede beklenen sonuçlar 
al namam t r. Dönemin Çal ma
ve Sosyal Güvenlik Bakan  Murat 
Ba esgio lu istihdama ili kin bir 
de erlendirmesinde;“kay t d  istih-
dam n üzerine gidilmesi durumun-
da bir anda 200 bin i çinin i ini kay-
betmesi gibi bir risk bulundu unu
ve hiç kimsenin bu riski kolay ko-
lay göze alamayaca n ” söylemi tir.
Bu tür tespitlerin bile, kay t d  ile 
mücadelenin zorlu unu ortaya koy-
maktad r.

 hukukuna ve istihdama yön 
verenlerin kararl  olmas , bu tür ça-

l t rmalar n yapt r m n n cayd r c
nitelikte olmas  gerekir. Kay t d
ile mücadelede kararl  bir politika 
olu turulmal  ve bu sorunun birey-
leri ve devleti çok boyutlu ilgilen-
dirdi i gerçe i kapsaml  bir ekilde
de erlendirilmelidir.

SGK’n n yapm  oldu u hesapla-
malarda, her bir puanl k kay t d l -

n prim kar l  650 milyon liraya 
varmaktad r. Yani 10 puanl k bir ka-
y t d l nda meydana gelen azal
ülke ekonomisine 6,5 milyar TL kat-
k  sa lamaktad r.

Bir di er istikrars zl k ise, ka-
nunlarda s kça yap lan de i iklikler-
dir. Özellikle, i  hukukunda istih-
dam  art rma ad na, esnek çal ma
biçimlerine a rl k verilen bir süreci 
ya yoruz. Ta eron çal t ran i yerle-
rinde temel haklar korunamamakta, 

Nam k TAN
TÜRK-  Ara t rma Müdür Yard mc s
namiktan@turkis.org.tr
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i  kazalar  s kça ya anmaktad r. Bu 
durumun önüne geçmek için insan 
sa l n  önemsemeyen istihdam 
biçimi olan esnek çal t rmaya s -
n rland r lmal , as l i  hiçbir ekilde
ta erona verilmemelidir.

stihdama yönelik yap lan top-
lant larda, i veren kesimi ile kamu 
temsilcileri a rl kl  olarak, yat r m-
lar n ve istihdam n te vik edilmesini, 
i gücü maliyetlerinin dü ürülmesini
ve i verenlere yönelik te viklerin
desteklenmesini gündeme getirmek-
tedirler. Ulusal istihdam stratejisi-
nin temelini olu turan bu tür hedef-
ler ile kay t d  ile mücadele etmek 
bir yana, kay tl  istihdam n bile es-
nekle tirilmesi öngörülmektedir. 
Uzaktan çal ma, evden çal ma
ve tele çal ma gibi esnek istihdam 
biçimlerinin gündemde oldu u ve 
sendikalar n kar  ç kt  bir süreç 
ya anmaktad r.

Güvenceli esnekli in gündeme 
getirilmesi, slogan olarak kula a ho
gelebilir. Güvenceler s ralans n de-

nildi inde, i  güvencesi ve sosyal gü-
venlik haklar na eri im ile ilgili de-
i ikliklerin getirilmesi gerekir. Bu 

yönde kal c  bir öneri yoktur.  ve 
sosyal güvenlik haklar  bak m ndan
çal ma ko ullar , ücret, i  güvencesi 
ve sosyal güvenlik haklar  yönünden 
korumas z bir istihdam alan n n ge-
ni letilmesi istenmektedir. Esnek is-
tihdam; ücretleri dü üren ve sosyal 
güvenlik haklar na eri meyi zorla -
t ran bir çal ma biçimidir. Ülkeyi 
yönetenlerin bu gerçe i görmesi ve 
kurals z çal t rman n i  ve sosyal 
güvenlik haklar nda öngördü ü ka-
y plar n temel haklara eri ilmesini
zorla t rd ndan, gerekli olan de i-
ikliklere gitmesi gerekmektedir.

stihdam n art r lmas  bir yana, 
bir y l içerisinde i ini kaybedenlerin 
say s n n yüksekli i, esnek istihda-
m n ve ta eron sisteminin risklerini 
ortaya koymaktad r. Son üç y l içe-
risinde i sizlik ödene i almak için 
müracaat edenlerin say s  1.5 mil-
yonu a m t r. Bu sonuç bile bize, i
güvencesinin koruyucu ayaklar n n
yetersiz kald  ve temel haklar m -
z n tehlikede oldu u gerçe i ile kar
kar ya oldu umuzu göstermektedir.

2004 y l ndan itibaren bölgeler 
aras  dengenin sa lanmas  ve kay tl
istihdam n te vik edilmesi amac yla

bir dizi prim te vikleri uygulanmak-
tad r. Söz konusu te viklerin sonuç-
lar  ve sigortal  say s na katk s  ince-
lendi inde, te vikler ile istihdamda 
beklenen art lar n ya anmad  gö-
rülmü tür. Bunun nedeni, kay t d
istihdam n avantajlar n n daha fazla 
olmas ndan kaynaklanmaktad r. Do-
lay s yla öncelikle, kay t d  ile mü-
cadelede kal c  ve sonuç al c  planla-
malar n yap lmas na ihtiyaç vard r.

Özellikle, çal t rma ve çal ma
kültürünün de i mesi ve ulusal ve 
evrensel normlar n uygulanmas  ge-
rekmektedir. Anayasan n 90. mad-
desindeki, uluslararas  sözle me-
lerin iç hukukun üzerinde oldu u
gerçe i uygulamada görmezlikten 
gelinmektedir. Yarg  ve bilimsel 
çevrelerinin çal anlar n haklar n
teslim etmedi i ve desteklemedi i
sürece, i verenlerin keyfi uygulama-
lar n  engellemek mümkün de ildir.
Yarg n n evrensel haklar  temel al-
mas  gerekmektedir.

Devletin düzenleyici rolünün i -
veren a rl kl  olmas  ve ekonomik 
yönden korumas z durumda olan 
ba ml  çal anlar  yeterince korun-
mamas , sosyal devlet uygulamala-
r n  da riske etmektedir. Kay tl  ve 
düzenli çal anlar n sendikal örgüt-
lenmesinde ya anan zorluklar ve üye 
olma hakk n  kullananlar n i ten ç -
kar lmaya kadar varan bask lar ile 
kar la mas , endüstri ili kileri sis-
teminin içinde bulundu u durumu 
ve k r lgan yap y  göstermektedir. 
Küresel sistemin getirdi i istihdam 
biçimleri ve uygulamalar de i tiril-
medi i sürece, i verenlerin eme i
sömürmesi ve örgütsüz çal t rmas
giderek yayg nl k kazanacakt r.

Bu sistem içerisinde sosyal bar
ve sosyal devlet anlay  büyük bir 
risk alt nda kalmaktad r. stihdam
güvencesi, i sizlik sigortas  ve sosyal 
güvenlik haklar  yeniden de erlen-
dirilmeli ve ekonomik yönden zay f
olan kesimlerin korunmas na yöne-
lik de i ikliklere gidilmelidir.

SGK’n n
yapm  oldu u

hesaplamalarda,
her bir puanl k

kay t d l n prim 
kar l  650 milyon 
liraya varmaktad r. 
Yani 10 puanl k bir 

kay t d l nda
meydana gelen azal

ülke ekonomisine 
6,5 milyar TL katk

sa lamaktad r.
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ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge 
Direktörü TÜRK- ’i Ziyaret Etti

ILOAvrupa ve Orta Asya 
Bölge Direktörü Su-

sanna Hoffman ve ILO Türkiye 
Temsilcisi Ümit Deniz Efendio lu,
TÜRK- ’i ziyaret ederek Genel Ba -
kan Mustafa Kumlu ile bir görü me
gerçekle tirdi. Yeni Sendikalar ve 
Toplu  Sözle mesi Kanunu, çal -
ma hayat ndaki geli meler ve ILO 
gündemi ile ilgili konular n ele al n-
d  görü melerde, Bölge Direktörü 
Hoffman, 2013 y l  Nisan ay  içeri-
sinde Norveç’in ba kenti Oslo’da ya-
p lacak ILO Avrupa Bölge Konferan-
s  hakk nda bilgi verdi. 

Uluslararas  Sendikal 
Hareket, Hak- ’i Uyard !

Küresel Sendikalar Konseyi, 26 
Ocak 2013 tarihinde çok önemli 

bir bildiri yay nlayarak Hak- ’i sert 
bir ekilde uyard . Hak- ’in i ve-
renlerin bask s  ve sponsorlu u ile 
sendika de i tirmeye zorlanan i -
çileri üye kabul etti i, bu durumun 
i çi hak ve özgürlüklerinin temsilcisi 
olma noktas nda, Hak- ’in kredi ve 
itibar n  ciddi bir ekilde zedeledi i
vurguland .

Ayr ca, 18 Ocak’ta Uluslararas
Sendika Federasyonlar na gönder-
di i yaz da, TÜRK-  üyesi ve di er
sendikalar hakk ndaki iddialar n n
dikkate al nmas  konusunda Hak-

’in itibar n n zedelendi i ifade 
edildi.

Küresel Sendikalar Konseyi, Hak-
 ile ili kide olan örgütlerin itibar -

n  korumak ve daha da önemlisi bu 
olaylar n olas  etkilerinden Türki-
ye’deki tüm sendikalar  korumak 
için acil müdahale edilmesi ve hare-
kete geçilmesi gerekti ini vurgulad .

AH K Genel Kurulu Yap ld
Azerbaycan çi Sendikalar  Konfederasyonu-AH K 5-6 ubat

2013 tarihlerinde 4. Genel Kurulunu gerçekle tirdi. AH K’in
kurulu unun 20. Y l na denk gelmesi nedeniyle çe itli etkinliklerin 
de düzenlendi i Genel Kurula TÜRK- ’i temsilen Genel Sekreter 
Pevrul Kavlak kat ld . Kavlak, Genel Kurula hitaben yapt  konu -
mada, Azerbaycan ekonomisinin ve demokrasisinin h zl  yükseli ine
ve AH K’in katk lar na de indi. çi hareketinin en önemli de erle-
rinden birisinin birlik ve beraberlik oldu unu ifade eden Kavlak, 
AH K’in 20 y l içerisinde gerek Azerbaycan i çisine gerekse dünya 
i çi dayan mas na sundu u hizmetleri anlatarak, AH K Genel Ba -
kan  Settar Mehbaliyev’e katk lar ndan dolay  te ekkür etti. Kavlak 
konu mas n , Türk i çisinin her zaman Azerbaycan i çisinin yan n-
da olaca n  ifade ederek bitirdi.



U ra  GÖK
intdept@turkis.org.tr
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ETUC’tan

Kriz Alarm
ETUC, 9 Ocak 2013 günü yay nlad  bildiri 

ile Avrupa liderlerini, “ stihdam ve Avrupa’da 
sosyal durum” konulu ve 8 Ocak 2013 tarihli Ko-
misyon raporuna daha fazla önem vermeye ça-

rd . Bildiride; bu belgenin, i sizlik, kötüle en
sosyal durum ve sat n alma gücü ve artan yok-
sullukla ilgili umutsuz beklentileri onaylad  be-
lirtildi. ETUC’un bu batakl ktan kurtulmak için 
acil önlemler al nmas  gerekti ine inand  ifade 
edildi.

Genel Sekreter Segol, konuyla ilgili olarak, 
2013 y l n n zor bir y l olaca n , Avrupa’n n krize 
sapland n , i sizli in rekor düzeylere ula t n
söyledi. siz say s n n 26 milyona ula t n , ön-
celikli olarak, i sizlik, güvencesizlik ve e itsizlikle
mücadeleye yo unla mak gerekti ini, art k umut-
lar n teorik bir ekilde ekonomik iyile meye ba -
lanamayaca n  belirtti.

Bildiride ayr ca, gençlere baz  garantiler, e it-
sizli i azaltmada asgari ücretin rolünün de erlen-
dirilmesi gibi pozitif önerilerin de yer ald  ifade 
edildi. Ancak buna ra men, sosyal yat r mlarla il-
gili önlemlerin verilen sözlerin ötesine gitmedi i
vurguland .

ETUC’a Yeni Logo
28 Ocak 2013 tarihinde Madrid’de gerçekle tirilen üst 

düzey konferans vesilesiyle 40. y l n  kutlayan ve Avrupa 
düzeyinde çal anlar  temsil eden tek örgüt olan ETUC, 7 
ubat 1973 tarihinde kuruldu. Madrid’de gerçekle tirilen

konferans gündemi çerçevesinde, bir aktör olarak sendi-
kal hareketin Avrupa’n n in as ndaki rolü de erlendiril-
di. Sendikac lar n ve Avrupa düzeyinde kurumlar n tem-
silcilerinin kat ld  konferansta, Avrupa’n n gelece i,
Sosyal Avrupa’n n öncelikleri, vatanda lar n, çal anlar n
ve sendikalar n ekonomik ve parasal birlik içerisindeki 
rolü, ekonomik yöneti imde nelerin de i mesi gerekti i
gibi konular tart ld . ETUC, “Geçmi i kutlayal m gele-
ce e bakal m” ba l kl  bas n bildirisinde, u an Avrupa’da 
26 milyon i siz oldu unu, i gücü piyasalar n n çok daha 
güvencesiz hale geldi ini, uygulanan politikalar n Sos-
yal Avrupa ile ba da mad n  ifade etti ve Avrupa’n n
güçlü, sosyal bir proje üzerine in a edilmesi gerekti ini
vurgulad .

ETUC, Madrid’de gerçekle tirdi i konferans dahilin-
de 1973’den bu yana dördüncü logosunu da belirledi.

CGIL TÜRK- ’i Ziyaret Etti
2.739.909 aktif ve 2.994.946 emekli olmak 

üzere toplam 5.734.855 üyesi ile talya’n n en 
büyük konfederasyonu olan CGIL, Genel Sek-
reter Susan Lina Camusso ba kanl nda 10 
ki ilik bir heyetle, 19 Kas m 2012 tarihinde 
TÜRK- ’i ziyaret etti.

TÜRK-  Genel Ba kan  Mustafa Kumlu 
ve Genel Sekreter Pevrul Kavlak ile görü en
heyet, yeni Sendikalar ve Toplu  Sözle me-
si Kanunu, toplu sözle meler, örgütlenme ve 
mevcut ekonomik geli meler hakk nda bilgi 
ald . CGIL Genel Sekreteri Camousso, TÜRK-

 ile ikili ili kileri daha da yo unla t rmak is-
tediklerini belirterek her türlü i birli ine haz r
olduklar n  vurgulad .



Dünya Bankas ’n n 2013 Dün-
ya Kalk nma Raporu’nun 
Türkiye tan t m , geçti imiz

ay n sonunda Ankara ve stanbul’da
düzenlenen toplant larda yap ld .
Raporun bu y l ki konusu “ ler”1

oldu. Dünya Bankas ’n n, Çal ma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl  ile 
birlikte düzenledi i toplant da, i çi
kesimine de görü  ve dü üncelerini
aç klama f rsat  tan nd .

Bilindi i üzere, “Daha Adil ve 
Daha Sürdürülebilir Bir Dünya Eko-
nomisi n as çin” bir araya gelen 
küresel sendikalar, dünyan n önde 
gelen ülke liderlerine ve G20 gru-
bundaki di er ülkelere ça r da bu-
lunurken, Dünya Bankas ’n n da 
aralar nda bulundu u uluslararas
ekonomik ve sosyal kurumlar n ye-
niden yap land r lmas n  ve “etkin 
ve sorumluluk sahibi küresel eko-
nomi yönetimi olu turulmas ” hu-
susuna vurgu yapm t . TÜRK- ’in
de çal malar na kat ld  ve katk
verdi i küresel sendikalar n dekla-
rasyonunda;2 “Hükümetler, sosyal 
taraflarla ve ILO gibi uluslararas
kurulu lar n katk s  ile yeni bir eko-
nomik dünya düzeni olu turmal -
d r” ça r s nda bulunulmu , “önce 
insan  temel alan bir politikaya yö-
nelme gere ine” i aret edilmi tir.

“ ler” temal  2013 Dünya Kal-
k nma Raporu’nda yer alan; insana 
yak r i , yoksullu un önlenmesi, 
hukukun üstünlü ü, insan onuru, 
uluslararas  insan haklar , i gücü
standartlar , özgürlük, e itlik, gü-
venlik, sosyal koruma, insanc l ça-
l ma ko ullar  ve benzeri ifadeler, 
bir de i imi ve yeni bir yakla m
ortaya koymas  aç s ndan dikkat çe-
ken ve bu yönüyle önem ta yan bir 

husus olmu tur. Ekonomi ve sosyal 
politikalarda yeni bir karar alma 
sürecinin ba layabilece ine olan 
beklentiyi art racak nitelikte gör-
mek mümkündü. Art k bu süreçte, 
geçmi te kenarda kalan istihdam, 
sosyal öncelikler ve insan onuruna 
yak r i  gibi unsurlar n daha fazla 
ön plana ç kmas  söz konusu olabi-
lecekti.

Bu yakla m çerçevesinde i çi ke-
siminin görü leri a a daki biçimiy-
le özetlenmi tir:

Geçmi  döneme bak ld nda,
insanlar n istikrarl  bir ekilde istih-
dam edilmeleri ve düzenli bir gelire 
sahip olabilmeleri nispeten sa la-
nabiliyordu. Bu yap da ücretli çal -
anlar n say s  giderek artm , milli 

gelirden ücret olarak al nan pay gi-
derek yükseltilebilmi tir. Ancak gü-
nümüzde ekonomi büyüme, yeterli 
ücretle istihdam sa layamayacak ya 
da yoksullu u azaltamayacak kadar 
yava  gerçekle mektedir. Bu yeni ya-
p lanmada sermaye kesimi i gücüy-
le kar la t r ld nda daha kazançl
ç km t r. Orta s n f n giderek çök-
mesi, birçok ülkede gelir da l m n n
önde gelen bir özelli i haline gelmi ,
dünyan n hemen her yerinde i  ve 
gelir güvensizli i art  göstermi -
tir. Yoksul ülkelerle zengin ülkeler 
ve ülkelerin içinde yoksullarla zen-
ginler aras ndaki farkl l k artm t r.
Ekonomide durgunluk ve ya anan
krizle birlikte artan e itsizlik, sosyal 
ve giderek siyasal istikrars zl n da 
tetikleyicisi olmu tur.

sizlik günümüzün en yak c
sorunudur. Özellikle kriz dönemin-
de daha da yayg nla m t r, ancak 
temel sorun i sizlik de il istihdam-
d r. stihdam biçimlerindeki de i im
‘”gelir getirici düzenli bir i te” çal -
anlar n say s n  dünya genelinde 

s n rlam t r. Yeni i lerin yarat lma-
s nda güçlükler ya anmaktad r. Eko-
nomik kriz, ba ta çal anlar olmak 
üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin 
ya ama ve çal ma artlar n  olum-

suz etkilemi tir. Çal anlar n i leri
ve sat n alma güçleri için kayg lar
giderek artm , ekonominin sosyal 
politikalarla ve koruyucu i  yasala-
r yla olu an yap s  zorlanm t r.

Dünya Kalk nma Raporu’2013 
i leri (istihdam  de il) kritik bir so-
run olarak ortaya koymakta ve i le-
rin ön plana ç kar lmas  ile birlikte 
“zor sorular” sormaktad r. Asl nda
bu sorulara ülkemiz deneyiminden 
hareketle yan t arad m zda tart -
malar n bizde de sürdü ü, birçok 
konuda ortakla amad m z görüle-
cektir.

Ülke ekonomisinin ba ar l  bir 
geli me göstermesi sadece milli ge-
lirde sa lanan art la ölçülmemekte, 
ayn  zamanda istihdamda sa lanan
art  da önem ta maktad r. Çünkü 
gelir ve refah  payla man n ön art
öncelikle bir i te çal r olabilmek-
tir. Ekonomik faaliyete kat lan çok 
say daki insan  biçimlendiren temel 
unsur i teki konumudur.

Türkiye’de 1980’li y llardan bu 
yana egemen olan yakla m, devletin 
iktisadi ya amdaki konumunu art k
üretici veya yat r mc  de il düzenle-
yici olarak görmek yönündedir. Bu 
yeni yap lanmada, devletin rolünün 
giderek azalt lmas , özel giri im ve 
piyasa güçlerinin etkinli inin art r l-
mas  anlay  ön planda gelmektedir. 
Raporda, i  yaratman n esas kayna-

, tüm i lerin yüzde 90’n  sa layan
özel sektör olarak görülmektedir. 
Bu do ru bir tespittir. Örne in ül-
kemizde, 2012 Kas m ay  itibariyle, 
sosyal güvenlik kapsam ndaki i çile-
rin yüzde 92,83’ü özel sektördedir.

Peki, çal ma ko ullar  nas l?

Amaç sadece bir i e sahip olmak 
de ildir. Ki iler kendilerine, ailele-
riyle birlikte insan onuruna yara r
bir ya am  sa layabilecek geliri elde 
etmek, güvenli ko ullarda ve temel 
haklar n  kullanarak çal mak iste-
mektedir.

Önce asgari ücret…

Enis BA DAD O LU
TÜRK-  Ara t rma Müdür Yard mc s
enisbagdadioglu@gmail.com
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Ülkemizdeki asgari ücret uy-
gulamas n  uzun uzun anlatmaya 
gerek yoktur. Devletin resmi ista-
tistik kurumu tek bir i çinin geçim 
ko ullar  için gerekli tutar  Kas m
2012 itibariyle ayl k net 1.025 lira 
olarak hesaplam t r. Asgari ücret 
tespit komisyonunda temsil edilen 
i veren-hükümet kesimi ise asgari 
ücreti -i çi kesiminin kar  oyuna 
kar n- ayl k net 773 lira olarak belir-
lemi tir. Sosyal koruma ücreti olma-
s  gereken asgari ücret, özel sektörde 
çal an i çilerin, örne in 2011 Ara-
l k ay  itibariyle yüzde 45,79’unun 
sosyal güvenlik primine esas geliri-
dir. An lan ayda günlük brüt asgari 
ücret 27,90 lirad r. Günlük kazanc
28 lira olanlar da eklendi inde bu 
oran yüzde 51,25 olmaktad r. Yani 
özel sektörde çal an i çilerin yar -
s d r. Günlük kazanç sadece 1 lira 
artt nda, yani günlük 29 lira ve alt
gelir olarak bak ld nda, özel sek-
törde çal anlar n yüzde 58,19’unun 
gelirinin asgari ücret düzeyinde ol-
du u görülmektedir. Mevzuata göre 
asgari ücret, yasal olarak ödenmesi 
gereken en az ücrettir. Bu tutar n
alt nda kimsenin çal t r lamayaca
öngörülmektedir. Ancak uygulama 
farkl d r. Vergi politikas  kapsam n-
daki asgari geçim indirimini bile 
i çiye ödemeyen i verenler bulun-
maktad r. Bunlar  “kay tl  kay td
istihdam edilenler” olarak nitelen-
dirmek de mümkündür. Bu arada 
ülkemizde kay td  istihdam oran -
n n son verilere göre yüzde 38,5 ol-
du u da dikkate al nmal d r.

Peki, ortalama ayl k kazanç…

2012 Kas m itibariyle; kamuda 
ortalama ayl k kazanç 2.326 lirad r.
Özel kesimde ise 1.441 lirad r.3 Ayn
dönemde ayl k asgari ücret ise 837 
lirad r ve bu tutarlar brüttür. Bu tu-
tardan ayr ca vergi, sosyal güvenlik 
primi kesilmektedir.

Vergi konusu çal anlar n kar
kar ya kald  bir di er olumsuz uy-
gulamad r. “Serbest” çal an milyon-

larca ki inin ayl k kazanc n n asgari 
ücretli kadar bile olmad  Maliye 
Bakanl na verilen gelir beyanna-
melerinde görülmektedir.

Çal anlar n “insana yak r i ”
kapsam nda yer alan “güvenli ko ul-
larda ve temel haklar  kullanarak” 
ifadesinde hat rlanacak husus ise, 
Türkiye’nin i çi sa l  ve güvenli-
i alan ndaki var olan ve neredeyse 

günlük olarak bas na yans yan i  ka-
zalar ndaki olumsuzluktur.

Çal ma saatlerine gelince…

 Kanununda haftal k çal ma
süresi 45 saat olarak tan mlanm t r.
Bir y lda yap lacak fazla çal malar n
toplam süresi ise 270 saat ile s n rlan-
d r lm t r. Dolay s yla i çilerin bir 
y l içinde haftal k ortalama çal ma
süresi en fazla 50,2 saat olabilecek-
tir. Ancak TÜ K verilerine göre; haf-
tada ortalama 50 saatten fazla çal -
anlar n tüm ücretliler içindeki pay

yüzde 42 civar ndad r. Türkiye’de fi-
ili çal ma süreleri -özellikle de kay t
d  çal an- özel sektör i çileri aç -
s ndan yasal üst s n r n çok daha üs-
tünde gerçekle ebilmektedir. TÜ K
verilerine göre haftada sadece 1-16 
saat çal ma imkan  bulanlar n say s
da yayg nd r. Eksik istihdam edilen-
lerin geliri -ortalama ve asgari ücret 
düzeyi dikkate al nd nda- yetersiz-
dir ve fakat tam zamanl  olarak ça-
l anlarla benzeri ya am ko ullar n
payla maktad r. Öte yandan çal ma
sürelerindeki art  i çilerin gelirine 
yans mamaktad r. çiler fazla çal -
makta ve fakat fazla çal ma ücreti 
ödenen yerler çok k s tl  olmaktad r.

çiler, ücretlerdeki reel gerileme 
nedeniyle ayn  miktarda ücreti daha 
çok çal arak kazanmak durumunda 
kalmaktad r.

Temel haklar n kullan m  ise…

Temel hak ve özgürlükleri ara-
s nda yer alan örgütlenme, sendi-
kala ma hakki aç s ndan durum 
öyledir: 2013 Ocak ay  itibariyle 

sendikala ma oran  yüzde 9,21’dir. 

Toplam sendikal  i çi say s  1 mil-
yon civar nda ve de a rl kl  olarak 
halen kamu kesimindedir.

Toplu i  sözle mesi yap lan yer-
lerde ücret yan s ra ikramiye, sosyal 
haklar ve ödemeleri mevcuttur. An-
cak stanbul Sanayi Odas ’n n 500 
Büyük Firma Anketi4 sonuçlar ndan
görülece i üzere, i gücü maliyetinin 
toplam sat  has lat  içindeki pay
-özel firmalar- itibariyle 2011 y l n-
da sadece yüzde 5,2 oran ndad r. Bu 
oran 2010 y l nda yüzde 6,2 ve 2009 
y l nda yüzde 6,3 olarak hesaplan-
maktad r. 2011 y l  itibariyle i gü-
cü maliyetinin bir önceki y la göre 
ayn  kalmas  durumunda (di er bir 
ifadeyle sat  has lat  içinde i gücü
maliyeti yüzde 5,2 yerine yine yüzde 
6,2 olarak sabit tutulsayd ) i çile-
re (i gücü maliyeti toplam  olarak) 
yüzde 18,7 daha fazla ödeme yap -
labilirdi.

Ça da  devlet, sadece ki i hak 
ve özgürlüklerini tan makla yetinen 
bir yap da örgütlenen de il, ayn
zamanda ki ilerin insan onuruna 
yara r bir ya am düzeyine ula ma-
s n  sa lamaya dönük düzenlemeleri 
gerçekle tiren, bu yap n n olu mas -
n  sa layacak kurumlara yer veren 
bir yap d r. Toplum içinde onurlu 
ya am  sa layacak ko ullar n olu tu-
rulmas  esas itibariyle sosyal devlet 
anlay yla ba lamaktad r. Çal an-
lar n yarat lan ulusal gelirden hak-
ça pay alamad klar , ya an lan kriz 
ortam nda ekonomik ve sosyal fa-
turay  ödeyen kesim olduklar  ku -
kusunun egemen oldu u bir yap n n
çal ma ya am na ve sosyal bar a
yans malar  da olumsuz olacakt r.

sizlik sadece üretimi ve ekono-
mik kalk nmay  olumsuz etkileme-
mekte ve fakat ayn  zamanda baz
sosyal problemleri ve yoksullu u
da beraberinde getirmektedir. ülke-
de çal mak isteyip de i  bulamama 
durumunda kal nmas , ço u defa 
san ld  gibi ki isel kusur de il, uy-
gulanan ekonomik ve sosyal politi-
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kalarla ili kilendirilmesi gereken bir 
sonuçtur.

TÜ K verilerine göre; 271 bin 
mesleki veya teknik lise, 590 bin 
yüksek ö renim mezunu i siz bu-
lunmaktad rr. Bu y l n ilk ay nda

kur’da kay tl  i sizlerden 460 bini 
ön lisans, lisans ya da yüksek lisans 
mezunudur. Bu sonuç, raporda ce-
vapland r lmas  gereken bir soru 
olarak yer alan “yeni i  yaratmak m ,
vas f beceri olu turmak m i” konu-
sunda sa l kl  de erlendirme yapma 
imkan  vermektedir.

Sosyal devlet anlay n n terk 
edilerek sorunun çözümünü piyasa 
kurallar n n serbest i leyi ine b -
rak lmas n n i sizlikle mücadelede 
kal c  ve istikrarl  bir yap  sa lama-
d - en az ndan ülkemiz aç s ndan-
görülmü tür.

Uygulanmakta olan ekonomik 
politika çerçevesinde kamunun üre-
tim faaliyetlerinden a amal  olarak 
çekilmesi öngörülmesine ra men,
özellikle ekonomik krizin etkili ol-
du u dönemlerde kamu yat r mla-
r n n ekonomik büyümeye veya bir 
ba ka ifadeyle ekonomik büyüme-
nin daha da dü ük gerçekle mesini
önlemede katk s  olmu tur. Ekono-
mik krizin etkisini en fazla gösterdi-
i ve milli gelirin yüzde 4,8 oran nda

geriledi i 2009 y l nda, özel kesim 
tüketim ve yat r m harcamalar  geri-
lerken, kamu tüketimi ve sabit ser-
maye yat r mlar  artm t r.

Gelir e itsizli inin giderilmesi, 
yoksullu un önlenmesi, sosyal ada-
letin sa lanmas  konular nda ortaya 
ç kan sonuçlar “hak” ve “çal ma”
temelli yakla mlar n gere ini ortaya 
koymu tur.

Küreselle me süreci ve berabe-
rinde getirdi i rekabet artlar , h zl
artan i sizlik, i gücünün yap s nda
ve nitelik düzeyinde meydana ge-
len de i meler, hizmetler sektörü-
nün geni lemesi, beyaz yakal lar n
say s ndaki art , esnek çal ma bi-

çimlerinin yayg nla mas , ta eron
uygulamalar n n artmas , özelle tir-
me, kay td  istihdam gibi unsurlar 
i gücü piyasas n  de i ime u rat-
m t r. Raporda yer verilen “piyasa-
ya a rl k veren politika ve uygula-
malar” özellikle küresel ekonomik 
kriz döneminde devletin destek ve 
te vikini talep etmesi de gözönünde 
tutulmas  gereken bir husustur.

stihdam  art rman n ve i sizli i
azaltman n temel yolu; hiç ku ku
yok ki yat r mlar n ço almas , yeni 
i  alanlar n n yarat lmas d r. Bunun 

için yat r m ortam n n iyile tirilmesi
ve uygun i  ko ullar n n sa lanmas
gerekmektedir. Bu a amada kamu 
kaynaklar n n te vik, kredi, mua-
fiyet yolu ile özel kesime aktar m
ön plana ç kmaktad r. Ancak ülke-
miz aç s ndan i  o noktaya geldi ki; 
nitelikli eleman temin etmekteki 
s k nt n  ve ikayetini seslendiren 
özel kesim meslek lisesi mezununu 
istihdam etmek için bile ilave te vik
talebinde bulunmakta ve bu talebi 
de kar lanmaktad r. Örne in “istih-
dam  te vik” gerekçesiyle ve ücret 
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d  maliyeti dü ürmek ad na sosyal 
güvenlik i veren priminde 5 puan-
l k indirime gidilmi tir. Bir ba ka
ifadeyle, asgari ücretli i çiden kesi-
lerek ödenen 51,38 lira vergi, devlet 
taraf ndan asgari ücretli i çi çal t -
ran i verene 48,91 lira olarak geri 
dönmektedir.

Türkiye ekonomisinin istihdam 
yaratma kapasitesinin “ekonomide 
yeniden yap lanma” sonras nda ar-
tan nüfusu emebilecek bir geli me
gösteremedi i aç a ç km t r. Tek 
ba na ekonomik büyümenin emek 
piyasalar n  etkileyen yap sal sorun-
lar  çözmek için yeterli olmad , sa-
y lar  giderek artan i sizlerin kaliteli 
i lerde istihdam edilmesine yetme-
di i görülmektedir. Uygulanan eko-
nomik program çerçevesinde kamu 
kesimi yat r m yapamaz duruma dü-
ürülmü tür. Ancak serbest piyasa 

ekonomisi içinde lokomotif görevi 
yüklenen özel kesim de, her türlü 
te viklere ra men kendisinden bek-
lenen performans  göstermemi tir.
Ekonomide istikrars zl klar n hü-
küm sürdü ü, yüksek faiz politika-
lar n n uyguland  ortam n da etki-
siyle özel sektör üretken yat r mlara
yönelmek yerine, k sa dönemde geri 
dönü ü olan yat r m türlerine a r-
l kl  olarak yönelmek durumunda 
olmu tur.

Yap sal i sizlikle mücadele ede-
bilmek ve i sizli in artmas na yol 
açan etkenleri asgariye indirmek 
için aktif i gücü politikalar  uygu-
lanmas  gerekmektedir. Bunun ilk 
ad m , istihdam politikas n n uygu-
lanan ekonomik politikan n temel 
eksenine yerle tirilmesi olmal d r.
Siyasal iktidar n öncelikli hedefi is-
tihdam  art r c  üretken yeni i leri
sa layacak ve i sizli i önleyecek po-
litikalar  uygulamakt r. Hükümetler 
“insana yak r i ” olanaklar n n ya-
rat lmas  için çaba göstermek ve özel 
sektördeki i  olanaklar n n da bu ni-
telikte olmas n  sa lamak durumun-
da olmal d r.

Son 20 veya 30 y ll k dönemde 
gerçekle tirilen özelle tirme, liberal-
le me ve piyasalar n ba bozuklu u
da küresel ekonomik krizin olu ma-
s na katk da bulunmu tur. An lan
politikalar n etkileri, ücretlerde dur-
gunluk, sosyal korumada kesintiler, 
i çi haklar n n erozyona u ramas ,
istikrars z ve güvencesiz istihdam n
artmas  olarak ortaya ç km t r. Bu 
etkiler e itsizlik ve k r lganl  artt r-
m t r. Ekonomilerimiz iyile meye
ba lad nda bir daha al lagelmi  i
dünyas na dönü  olmayacakt r. Eko-
nomik olarak yeterli, çevresel olarak 
sürdürülebilir ve sosyal aç dan adil 
olan yeni bir ekonomik düzenin ku-
rulmas na ihtiyaç vard r.

“ ler Raporu” bu aray n bir 
sonucu olarak tart ma konular n
gündeme ta maktad r. Gelecekte 
daha adil ve daha sürdürülebilir bir 
dünya ekonomisi in a edilmesi için 
yeni bir strateji yürütülmesi gerek-
mektedir. Gelecekte büyümeye en 
çok katk  sa layacak i  kollar n  ta-
n mlayan yeni bir ekonomi haritas -
n n çizilmesine ihtiyaç vard r. Yeni 
kalk nma modelinin bir parças  ola-
rak hükümetler kamu sektörünün 
ulusal ve yerel düzeydeki rolünü 
art rmal d r.

Hükümetler, geçmi te yapt klar
hatalar  tekrarlamamal  ve rekabete 
dayal  ücret kesintilerine izin ver-
memelidirler. Rekabet dü ük ücret 
temelinde sürdürülmemelidir. Çal -
anlar n temel haklar  korunmal  ve 

toplu pazarl k kapsam  geni letilme-
lidir. Gelir ve servetin daha adil da-

l m na yard mc  olan kurumlar n
tekrar in a edilmesi te vik edilmeli-
dir. Çal an yoksullar n daha da art-
mas n  engellemek için asgari ücret 
çal anlar n ve ailelerinin insan onu-
runa yak r ko ullarda ya amas n
garanti alt na alacak ekilde art r l-
mal d r. Ayr ca, e itsizlikle müca-
dele eden, vergilendirmeyi i çiden
sermayeye dönü türen daha adil bir 
vergi sistemine ihtiyaç vard r.

nsanlar n düzenli bir ekilde is-
tihdam edilmelerini sa layacak ko-
ullar n yarat lmas , i sizli in, salt 

bireylerin meslek bilgi ve becerile-
riyle ilgili bir sorun olmad  dü ün-
cesinin ak llarda egemen k l nmaya
ba lanmas , mevcut sorunlar n hem 
ulusal hem de uluslararas  temel-
de çözümü için at lacak ilk ad m-
d r. Ekonomik politikalar n sosyal 
politikalarla e  zamanl  olarak uy-
gulanmas  gere i, ya anan küresel 
ekonomik kriz ile aç a ç km t r.

sizlik sorununu çözmeye ve yeni 
i ler yaratmaya çal rken temel al -
nacak yakla m, ne pahas na olursa 
olsun i sizli i çözmek ya da yoksul-
luk yaratarak i sizli i çözmek olma-
mal d r.

Öncelik, Uluslararas  Çal ma
Örgütü (ILO) taraf ndan da benim-
senen “insana yak r i ” tan m
çerçevesinde üretken istihdamd r.
Sendikal hak ve özgürlüklerin kulla-
n ld , sosyal güvenlik hakk n n var 
oldu u, çal ma ko ullar n n olumlu 
oldu u, i çi-i veren aras nda sosyal 
diyalogun kuruldu u ve sa l kl  i -
letildi i bir yakla m esas olmal d r.

Dünya ekonomik sisteminin kü-
resel a amas n n günümüzde ortaya 
ç karm  oldu u sorunlar i çilerin
talep ve beklentileri göz ard  edile-
rek çözülemez. Büyümede payla m
ön planda tutan, daha çok istihdam, 
sosyal kat l m ve e itlik yaratacak 
makroekonomik politikalar n uygu-
lanmas  bu aç dan önem ta makta-
d r..

Notlar

1 Jops, World Development Report 2013, 
The World Bank, Ankara, ubat 2013,

2 TÜRK-  21. Ola an Genel Kurul Çal ma
Raporu, Ankara, 2011,

3 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  statistik-
leri,

4 Türkiye’nin 500 BSK 2011, SO Sanayi der-
gisi, A ustos 2012,
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Ekonomik krizin üzerinden geçen 
be  y l n ard ndan, AB ekonomi-

sinin yine bir resesyonla kar  kar -
ya kald  belirtiliyor. sizli in son 
yirmi y ld r görülmemi ekilde yeni 
bir tepe noktas na ula t  vurgula-
n yor. Hane halk  gelirlerinin dü -
tü ü, yoksulluk ve sosyal d lanma
riskinin artt  da dile getiriliyor. Söz 
konusu sorunlar n özellikle birli in,
güney ve do u ülkelerinde daha yo-
un görüldü ü de belirtiliyor. Krizin 

sosyal durum üzerindeki etkisinin 
artmaya ba lad  ifade ediliyor. Bir-
lik üyesi ülkeler aras ndaki farkl la -
maya ba l  olarak, üretimin geriledi-
i belirtilirken, h zl  bir ekilde artan 

i sizlik ve harcanabilir gelirlerdeki 
dü ü ten de söz ediliyor.

Avro Bölgesinde Aç lan Fark

AB genelindeki i sizlik oran  or-
talama olarak nerdeyse yüzde 11’e 
ula t . AB üyesi ülkeler aras ndaki
fark n kuzey, güney ekseninde art-
t ; bu iki bölge aras ndaki i siz-
lik oran  fark n n 2000’de 3,5 iken 
2007 s f ra dü tü ü fakat 2011’de 
h zl  bir ekilde yüzde 7,5’e ç kt
belirtiliyor.

Yap lan de erlendirmeler, üye 
ülkelerin emek piyasalar n  daha 
dinamik bir hale getirmek için ger-
çekle tirdikleri reformlar n, kriz 
döneminde dahi i sizlik sorunun 
çözümüne katk  sa lad n  ortaya 
koyuyor.

Dü en Hane Halk  Gelirleri ve 
Uzun Dönemli Sosyal D lanma
Riski

Ekonomide kayda de er bir so-
mut toparlanma eksikli inin, üye 
ülkelerin ço unda hane halk  ge-
liri üzerinde bir bask  yaratt  ve 
uzun dönemli sosyal d lanma ris-
kini art rd  vurgulan yor. Artan 
yoksullu u ve uzun dönemli sosyal 
d lanmay  engellemek için, ülkele-
rin kendi ko ullar  göz önünde tu-
tularak ve en fazla risk alt nda olan 
nüfus gruplar na yo unla arak poli-
tika belirlenmesi gerekti inden söz 
ediliyor.

Refah ve Vergi Sistemi 
Düzenlemesinin Ya amsal Önemi

Yap lan de erlendirmeler, bir 
bütün halinde ele al nan istihdam 
ve sosyal politika bak  aç s yla, ver-

gi yans mas na ili kin optimal bir 
çözümün olanl kl  olmad n  belir-
tiyor.

Asgari ücretlere ili kin yap lan
de erlendirme, daha yüksek asgari 
ücret uygulayan ülkelerin, dü ük
vas fl  meslekleri istihdam içine çek-
meye çal malar na ra men, gerekli 
önlemleri almad klar n  vurgular-
ken, asgari ücretlerin toplumsal cin-
siyet temelli ücret fark n  ortadan 
kald rma olana ndan söz ediyor.

Vas flar

Yap lan ara t rmalar, AB’nin gü-
neyinde, vas f ve meslek uyumu 
durumunun kötü oldu unu veya 
kötüle ti ini ortaya koyuyor. Vas f
ve meslek uyumsuzlu unu azaltmak 
için ülkelerin e itim ve mesleki e i-
time daha etkin bir biçimde yat r m
yapmalar , aktif emek piyasas  poli-
tikalar na daha fazla para harcama-
lar  gerekti i belirtiliyor. Di er yan-
dan, do a dostu ve teknoloji temelli 
i lerin yan  s ra, bili im ve bilgi tek-
nolojileri ve de sa l k hizmetleri gibi 
yüksek vas fl  mesleklere de yat r p
yap lmas  öneriliyor.

AB Üyesi Ülkelerde Sosyal D lanma Riski Art yor
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Avrupa Birli i stihdam ve Sosyal 
Durum De erlendirme Rapo-

runda, AB’de imdiye kadar görül-
mü  olan en yüksek i sizlik seviyesi-
nin hakim oldu u güncel ko ullarda,
AB ülkelerinin farkl  seviyelerde de 
olsa, yoksulluk ve sosyal d lanma
riskiyle kar  kar ya kald  belirti-
liyor. Yoksulluk ve sosyal d lanma
riskiyle kar  kar ya kalanlar n, AB 
nüfusunun dörtte birine tekabül et-
ti i de raporda vurgulan yor.

AB stihdam ve Sosyal Durum 
De erlendirmesi Raporu, en güncel 
veriler nda, AB genelindeki is-
tihdam ve sosyal duruma ili kin de-
erlendirmeleri ele al yor.

Raporun son say s nda, AB’deki 
i sizli in son aylarda yükselmeye 
devam etti i, bu yükseli in üç buçuk 
milyon ki i olarak gerçekle ti i ifade 
ediliyor. 2011 Mart ndan beri i siz
say s n n 26,1 milyon (aktif nüfusun 
yüzde 10,7’si) ki iye yakla t  ve bu 
art n 2012 Kas m itibariyle özellik-
le genç i sizli i (yüzde 23,7) üzerin-
de etkili i oldu u dile getiriliyor.

Avro bölgesindeki i sizli in, AB 
geneline göre daha sorunlu oldu u
ve AB üyesi ülkeler aras ndaki fark-
l l klar n i sizlik oranlar  temeli art
gösterdi i de vurgulan yor. AB’deki 
uzun dönemli i sizlik imdiden, iki-
üç y l daha, yukar  art  yönünde bir 
e ilim gösterecek gibi görünüyor. 

Di er nedenler de olmak üzere, 
oldukça sorunlu bir görüntü sergi-
leyen emek piyasas na ba l  olarak, 
yoksulluk ve sosyal d lanma teh-
likesiyle kar  kar ya kalma duru-
munda olan Avrupal lar n say s n n
2008 ve 2011 y llar  aras nda alt
milyon ki i artt  ve bu durumun, 
an itibariyle Avrupa nüfusunun yüz-
de 24,2’sine tekabül etti i belirtili-
yor. Söz konusu sorun en fazla ça-
l ma ça ndaki yeti kinler aras nda
yer al yor.

Üçüncü Avrupa Ya am Kalitesi 
Ara t rmas , hem ya am standartla-
r n n hem de alg lanan ya am kali-
tesinin 2007 ve 2011/2012 aras nda
–özellikle krizin daha fazla etkiledi-
i en alt gelir grubunda- dü tü üne

ili kin kan tlar ortaya koyuyor.

Di er yandan toplumsal cinsiyet 
temelli ücret fark n n AB’de 2008 
ve 2010 aras nda ortalamada, yüzde 
17,3’ten yüzde 16,2’ye dü tü ü be-
lirtiliyor. Bu dü ü , krizin, i gücü
bile imindeki yan etkisini ortaya ko-
yuyor. Di er bir ifadeyle erkek i gü-
cünün egemen oldu u sektörlerde, 
kad nlar n, yar  zamanl  çal may
kabul ederek bu egemenli i k rd k-
lar  belirtiliyor.

Güven endeksi dü ük seviyedeki 
seyrini sürdürüyor. Sonuç olarak, 

ekonomik gündem belirsiz bir görü-
nüm sergiliyor ve tahminler, i sizli-
in 2014’den önce dü me ve kayda 

de er bir toparlanma sürecine gire-
ce ini öngörmüyor.

AB stihdam ve Sosyal Durum Raporu

çiler Ya land kça  Kalitesi Dü üyor

Avrupa Sendikalar Enstitüsü’nün (ETUI) yapt  ara t rmaya göre 
ya l  i çiler, vas fs z ve kol eme ine dayal  i lerde istihdam edili-

yor ve de hizmetler sektörünün belirli kollar nda çal anlar, olumsuz 
çal ma ko ullar ndan dolay  sorunlar ya yor.

ETUI’nin yapt  çal maya, 2010’da Avrupa genelinde çal ma ya-
am na ili kin yürütülmü  ara t rman n kaynakl k etti i belirtiliyor. 

2010’da yürütülen ara t rmada on sekiz farkl  meslek kategorisinde 
sekiz i  kalitesi de i keni kullan ld  da vurgulan yor.

Kol eme ine dayal  çal an i çiler aras nda (özellikle de in aat,
sanayi, temizlik ve ev i çileri vb.) genel sa l k ko ullar n n, ya n
ilerlemesiyle birlikte kötüle ti i belirtiliyor. Bel ve s rt sorunlar n n
yan  s ra uyku düzensizlikleri ve de çal ma ko ullar ndan genel bir 
memnuniyetsizlik halinin de kol eme ine dayal  çal an i çiler aras n-
da yayg n oldu u bulgusu ETUI’nin ara t rmas nda yer al yor. Sat ,
pazarlama ve ki isel bak m gibi hizmetler sektörünün alt kollar nda
çal an i çilerin olumsuz çal ma ko ullar yla kar la ma riskinin, yu-
kar da belirtilen mesleklere göre daha dü ük oldu u ifade ediliyor. 
Di er yandan bu grup i çilerin de i -ya am dengesi sorunlar  ve psi-
ko-sosyal stresle ba a ç kmak durumunda kald klar  vurgulan yor.

ETUI ara t rmas n n sonuç k sm nda, emeklilik ya  yükseltilir-
ken, çal ma ko ullar n n da iyile tirilmesi için önlem al nmas n n bir 
zorunluluk oldu u belirtiliyor.



Küresel Emek Piyasalar n n
Durumu Tekrar Kötüle iyor

Küresel krizin patlak vermesinin 
ard ndan geçen be inci y lda, küre-
sel düzeydeki büyüme h z kaybet-
meye ve i sizlik -2012’de, toplamda 
ard nda 197 milyon civar nda i siz
b rakarak- tekrar yükseli e geçmeye 
ba lad . Bunun yan nda, 39 milyon 
ki i, i  bulmaya ili kin beklentile-
rin kar l ks z oldu unu kan tlar bir 
ekilde emek piyasas n n d nda

kald . Küresel düzeydeki i  olana-
na duyulan gereksinim, 2007’den 

beri 67 milyona ula t . 2013-2014 
döneminde büyümeye ili kin k smi
bir düzelme beklense bile, i sizlik
oran n n tekrar yükseli e geçece i,
dünya genelindeki i siz say s n n 5,1 
milyon ki ilik bir art la 2013’te 202 
milyon ki iden fazla olaca  tahmin 
edilmekte. 2014’te ise i siz say s -
n n 3 milyon daha artaca  öngö-
rülmekte. 2012’de küresel i sizlikte
4 milyon ki ilik bir art  ya and .
Bir y l, dört çeyrek olarak ele al n-
d nda, söz konusu i sizlik art ,
y l n (2012) bir çeyre inde geli mi
ekonomilerde görüldü. Y l n di er
üç çeyre indeki i sizlik art  ise, 
piyasa etkisiyle birlikte Do u Asya, 
Güney Asya ve Sahra-Alt  Afrika gibi 
di er bölgelerde ya and . sizlikte-
ki art n daha da ileriye gitmesini 
engellemeye çal an bu bölgeler, k -
r lgan istihdam gibi kötüle en çal -
ma ko ullar yla kar  kar ya kald .

Ayr ca bu bölgelerdeki çok say da
i çi, yoksulluk s n r n n alt nda veya 
yoksulluk s n r na çok yak n bir üc-
retle ya amak zorunda kald .

Avrupa’daki Yeni Resesyon 
Ko ullar  Küresel Düzeyde 
Yay l yor

Dü ük düzeyli ekonomik faali-
yet ve i  olanaklar ndaki gerileme, 
ba larda krizin ikinci dalgas ndan
kaçm  ülkelerde bile zay f büyüme-
nin yay lma etkisi (spillover effect) 
nedeniyle ortaya ç kt . Bu yay lma
etkisi 2012’de geli mi  ülkelerde, 
özellikle Avrupa’daki resesyon ko-
ullar  alt nda gerçekle ti. imdiye

kadar küresel düzeydeki yay lman n
ana aktarma mekanizmas  uluslara-
ras  ticaret oldu. Latin Amerika ve 
Karayipler gibi bölgeler ise, döviz 
kurlar ndaki etkiyi azaltmak için 
uygulanan ve bu nedenle de yurti-
çi ekonomiyi zay flatan makroeko-
nomik politikalar  h zl  bir ekilde
düzenlemeye zorlayan uluslararas
sermaye hareketlerinin sonuçlar n-
dan da etkilendi.

Do u Asya’da büyüme yüzde 1,4 
puan azald , bu azalman n büyük bir 
k sm  –büyüme h z n n yüzde 7,8’e 
dü mesiyle- Çin’de görüldü. Bu, 
1999’dan beri gerçekle en en dü ük
büyüme oran  oldu. Güney Asya’da 
ise Hindistan’da büyüme oran  kes-
kin bir dü ü le yüzde 4,9’a geriledi. 
Bu, ülkede son on y ldaki en dü ük
büyüme oran  olarak kay tlara geçti. 
Bölgesel düzeydeki GSY H büyüme 
oran  yüzde 1,6 puan azald . Latin 
Amerika ve Karayipler ile Orta Do u
bölgelerindeki büyüme de az msan-
mayacak bir ekilde yava lad .

Politika Uyumsuzlu u, Daha 
Güçlü Yat r mlar  ve Daha 
H zl  Olana  Yarat lmas n
Engelleyerek, Belirsizli in
Art na Öncülük Etti

Farkl  ülkelerde kabul edilmi
olan maliye ve para politikalar
aras ndaki uyumsuzluk ve özel-
likle Avro Bölgesi’nde, mali sektör 
ile ülke borcu sorunlar na ili kin
benimsenen bütünlüklü olmayan 
yakla m, küresel düzeyde yük ha-
line gelen belirsizli e öncülük etti. 
Birçok ülkede yat r m, kriz öncesi 
seviyesine henüz ula amad . Ço u
ülkede karar verme mercilerinin 
ya ad  karars zl k, gelecekteki ko-
ullara ili kin belirsizli e öncülük 

etti ve kapasite art r m  ve yeni i çi-
lerin istihdam ndan çok, elde nakit 
bulundurman n art  veya temettü 
da t m  gibi kurumsal e ilimleri
güçlendirdi.

Krizin Süregelen Do as , Emek 
Piyasas ndaki A a  Yönelimli 
Riskleri Art rarak, Emek 
Piyasas ndaki Uyumsuzluklar
Daha da Kötüle tirdi

Emek piyasas  krizinin uzunlu u
ve derinli i, emek piyasas  uyum-
suzlu unu, i sizli in art na da yol 
açarak kötüle tiriyor. Krizin ulus-
lararas  ticaret arac l yla yay lmas
olarak, ihracat sanayilerinde yo un-
la m  meslekler özellikle k r lgan
bir görünüm sergiliyor ve birçok 
ülkede, bu mesleklerin toplam istih-
dam içindeki önemi kayda de er bir 
biçimde azal yor. Mevcut olan yeni 
i  olanaklar , s kl kla i sizlerin sahip 
olmad klar  vas f ve becerileri ge-
rektiriyor. Bu tür beceri ve mesleki 

Özetin** Çevirisi: Güven SAVUL
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publication/wcms_202215.pdf
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uyumsuzluklar, emek piyasas n n,
orta vadedeki faaliyetlerin h zlan-
mas na ili kin tepkisini –i çilerin
yeniden vas f kazanmas na yönelik 
politikalar desteklenmedi i ve hali 
haz rda i  arayanlar aktif hale getiril-
medi i sürece- daha da yava lat yor.

Herhangi Bir Mali Krizin 
Ard ndan Genellikle Görüldü ü
Gibi,  Olana  Yarat lmas na
li kin Oranlar Özellikle Dü ük

Seviyededir

Mali sektördeki krizin kökenleri i
yaratma olanaklar  üzerinde bir a r-
l k yarat yor. Hali haz rdaki bankac -
l k krizini takiben, daha fazla i  ola-
na  ortadan kalkt , kriz öncesindeki 
yanl  kaynak tahsisi ve a r -yat r -
m n düzeltilmesi için zaman ihtiyaç 
var. Geli mi  ekonomilerdeki i  ola-
naklar n n ortadan kalkmas na ili kin 
oranlar, 2010’daki k sa aray  takiben 
tekrar yükseldi. Di er bölgeler de hala 
ortalaman n üzerinde bir i  olanaklar
kayb  oran n  deneyimliyor.

 Olanaklar  Krizi Her Geçen 
Gün Daha Fazla Kad n ve Erke i
Emek Piyasas n n D na tiyor

gücü kat l m , özellikle geli -
mi  ülkelerde, i  olanaklar  krizinin 
boyutunu gizleyerek dikkat çekici 
bir biçimde dü tü. Sorun özellikle, 
i gücü kat l m oranlar n n yüzde bir 
puana yak n bir dü ü  ya ad  ve 
uzun dönemli i sizlikle zay f ekono-
mik görünümün, insanlar n, emek 
piyasas nda kalma konusunda ce-
saretini k rd  geli mi  ekonomiler 
ve AB bölgesinde daha ciddi bir hal 
ald . Sonuç olarak, istihdam n nü-
fusa oran  –kimi durumlarda yüzde 
dört ve daha da fazla olmak kayd y-
la- çarp c  bir biçimde dü tü ve i -
sizlik oranlar n n dü meye ba lad
yerlerde dahi henüz toparlanmad .

Krizin Etkisi Gençler Üzerinde 
Hala Devam Ediyor

Gençler krizden di er kesim-
lere göre daha fazla etkilendi. Hali 

haz rda, 73,8 milyon genç küresel 
düzeyde i siz. Yava layan ekonomik 
faaliyetler, 2014’te yar m milyon in-
san n daha i sizli e sürüklenmesine 
yol açacak gibi görünüyor. 2012’de 
çoktan yüzde 12,6’ya ç km  olan 
genç i sizlik oran n n, 2017 itiba-
riyle yüzde 12,9’a ç kaca  tahmin 
ediliyor. Gençler aç s ndan uzun 
dönemli i sizli in, emek piyasas -
na girdikleri anda ba lad na ili -
kin deneyimlerde oldu u gibi kriz, 
gençlerin emek piyasas ndaki du-
rumlar na ili kin beklentileri, önce-
ki konjonktürel gerileme dönemle-
rinde hiç gözlenmemi  bir ekilde,
çarp c  bir biçimde zay flatt .

Hali haz rda, geli mi  ekonomi-
lerdeki tüm genç i sizlerin içinden 
yüzde 35’ine yak n  alt  ay veya daha 
fazla zamandan beri i sizli i dene-
yimliyor. Bu oran 2007’de yüzde 
28,5’ti. Sonuç olarak, daha fazla gen-
cin cesareti k r ld  ve emek piyasas
d nda kald . Sorunun daha ciddi 
oldu u Avrupa ülkeleri içinde, tüm 
gençlerin 12,7’si ne istihdam edili-
yor ne de okul e itimi veya mesle-
ki e itim al yor. Bu duruma ili kin
oran kriz öncesinden neredeyse 
yüzde 2 puan daha fazla. Bir ki inin
kariyerinin ilk a amalar nda bu tür 
uzun dönemli bir i sizlik ve cesaret 

k r lmas yla kar  kar ya kalmas ,
mesleki ve toplumsal vas flar n n
a nmas  ve de önemli olan mesleki 
deneyimin olu turulamamas  gibi 
gelece e ili kin sorunlar da yarat -
yor.

Güçsüz Bir Görünüm Sergileyen 
Emek Piyasalar  Özel Tüketimi ve 
Ekonomik Büyümeyi Engelliyor

Gelir art , birçok geli mi  eko-
nomideki gerçek ücretleri bask -
layarak ve böylece özel tüketimin 
ekonomik faaliyete verebilece i des-
te i azaltarak, i sizlikteki yükseli
taraf ndan bask lan yor. Büyümenin 
kaynaklar , özellikle özel sektördeki 
güçlü yat r mlar n yan  s ra, en az n-
dan mali ortam  uygun olan ülkeler-
de kamusal harcamalar n da art yla
di er alanlardan destek almal d r.

Orta Vadeli Bir Toparlanmaya 
Ra men, sizlik Yüksek Seyrini 
Koruyor

Orta vadede, küresel ekonominin 
toparlanaca  ço u yorumcu taraf n-
dan dile getiriliyor fakat büyümenin 
i sizli i h zl  bir ekilde geriletmeye-
ce i de vurgulan yor. Büyümede bir 
h zlanma olsa bile, küresel i sizlik
oran n n 2017’de yüzde 6 civar nda
kalmas  bekleniyor. Bu, küresel i -

ILO Küresel stihdam E ilimleri 2013 Raporu yay mland .
Raporda, küresel düzeydeki i sizli in önümüzdeki dönemde 
artabilece ine ili kin endi elerden söz ediliyor. Avrupa’daki 
olumsuz ekonomik görünümün, dünyan n di er bölgelerine 

de farkl  biçimlerde ula t na vurgu yap lan raporda, 
emekçilerin mesleki bilgi ve becerileri ile piyasa beklentileri 

aras nda çe itli uyumsuzluklar n bulundu una dikkat 
çekiliyor. Az msanmayacak say daki gencin, ne istihdam 
edildi ine ne de herhangi bir okul e itimi veya mesleki 

e itim ald na vurgu yap lan raporda, bu durumun istihdam 
art na ili kin beklentileri zay  att ndan söz ediliyor. 

stihdama ili kin sorunun konjonktürel olmas na ra men,
politika belirleyicilerin, söz konusu sorunun çözümü için 

yap sal konular üzerinde de çal malar  gerekti ine raporda 
de iniliyor.
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sizlik oran n n tepe noktas na ula -
t  2009’y l ndaki durumdan farkl
de il. Ayn  zamanda, küresel düzey-
deki i siz say s n n önümüzdeki be
y l içinde daha da artarak 210,6 mil-
yon civar na ç kmas  bekleniyor.

Emek Verimlili i Art , Ya am
Ko ullar ndaki Ek Kazançlar
Engelleyerek, Çarp c  Bir Biçimde 
Yava lad

Bu raporda elde edilen ba ka bir 
bulgu ise emek verimlili i art n n
2012’de çarp c  bir biçimde dü ü ü-
dür. 2009 resesyonunu takip eden 
ilk toparlanman n ard ndan, zay f
yat r m ortam  oldukça belirsiz kü-
resel ekonomik görünüm daha faz-
la bir toparlanma olmas n n önüne 
geçti. Özellikle bu konuda endi e
yaratan durum, emek verimlili i ar-
t n n takip edildi i Latin Amerika 
ve Karayipler gibi bölgelerde son 
y llarda, istihdam n niteli inde elde 
edilen kazan mlar n sürdürülmesi-
nin zor gibi gözükmesidir.

Yükselen Piyasalar ve Geli mekte
Olan Ekonomilerdeki Yap sal
De i im Büyüme Dinamiklerine 
Zarar Vererek Yava lad

Yükselen piyasalar ve geli mekte
olan ekonomilerde, kriz süresince 
kötüle en ya am standartlar n n iyi-
le tirilmesi için yap sal de i im gere-
kiyor. Özellikle küresel yat r mdaki
belli belirsiz toparlanma, geli mekte
olan ülkelerde daha verimli bir bi-
çimde kullan lmas  için kaynakla-
r n daha h zl  bir biçimde yeniden 
tahsisini engelliyor. Krizden önce, 
ço u geli mekte olan ülke, i çilerin
büyük ekonomik sektörler aras nda,
dü ük verimli faaliyetlerden, yüksek 
verimli faaliyetlere h zl  bir ekilde
geçi ini deneyimledi. Bu tür yap sal
bir de i iklik emek piyasas ndaki
geli menin önemli bir tetikleyicisi-
dir. Bu, geçmi te k r lgan istihdam 
ko ullar n n ve çal an yoksullu u-
nun azalt lmas na yard mc  oldu. 
Önceki y llarla kar la t r ld nda,

yine de yap sal de i ikliklerin kriz 
süresince ivme kaybetti i görüldü. 
Bu durumun genel nedeni, tar m-
sal faaliyetlerden eskiden oldu u
gibi bir kopu  olmamas  ve tar msal
verimlilik art n n s n rl  kalmas
oldu. Tahminler, Asya ve Sahra Alt
Afrika bölgelerinin, Latin Ameri-
ka, Karayipler, Orta ve Güneydo u
Avrupa bölgelerine göre, kriz ön-
cesindeki de i im patikas na girme 
olas l n n daha yüksek oldu unu
ortaya koydu. Orta Do u ve Kuzey 
Afrika ekonomilerinin ise, eme in
sektörel yeniden tahsisi aç s ndan
en az dinamizme sahip ekonomiler 
aras nda kalaca  tahmin ediliyor.

Çal an Yoksullu unun ve 
K r lgan stihdam Ko ullar n n
Azalt lmas çin Daha Fazla 
Verimlilik Art na ve Daha H zl
Yap sal De i ime Gereksinim 
Duyuluyor

Yap sal de i imdeki yava la-
maya ra men, çal an yoksullar n
oran  dü meye devam etti, fakat bu 
dü ü , kriz öncesine göre daha ya-
va  bir seyir izledi. Hali haz rda 397 
milyon kadar i çi a r  yoksulluk 
içinde ya yor; bunun yan  s ra 472 
milyon i çi de temel gereksinimle-
rini düzenli olarak kar layam yor.
Özellikle yüksek oranl  çal an yok-
sullu una sahip olan ülkelerde bü-
yüme, dünya ortalamas na göre h zl
bir biçimde gerçekle ti ve buna ba l
olarak da çal an yoksullu unun
dü mesi beklendi. Söz konusu du-
ruma ra men, bahsi geçen ülkelerin 
nüfusunun demografik aç dan daha 
h zl  büyümesi nedeniyle, daha h zl
bir ekonomik büyüme ya anmad
sürece, mutlak çal an yoksul say s -
n n artaca  tahmin ediliyor.

Kendi hesab na çal anlar  ve aile 
i lerine katk  yapanlar (ücretsiz aile 
i çili i de denilebilir, ç.n.) kapsayan 
k r lgan istihdam n dü mesi, fakat 
bu dü ü ün yava  bir ekilde gerçek-
le mesi tahmin ediliyor. K r lgan is-
tihdam n özel bir biçimi olarak kay t

d  istihdam, özellikle Do u Avrupa 
ve Orta Asya’daki geçi  ekonomile-
rinde tekrar yükselmeye ba lad .

Yeni Bir Tüketici S n f Olu maya
Ba lasa Bile, Ba ms z Bir 
Büyüme Dinami i Haline Gelecek 
Bir Büyüklükte De il

Geli mekte olan ülkelerde, ge-
li mi  ülkelerde yava layan baz
tüketim alanlar n  ikame etme ola-
s l  olan, “tüketici i çi s n f ”n n
olu maya ba lad na ili kin göster-
geler bulunuyor. Yap sal de i imin
ve i çilerin tar msal faaliyetlerden 
koparak, yüksek verimlili e sahip 
sektörlere geçi inin ard ndan, çal -
an yoksullu u dü tü ve bugünlerde 

geli mekte olan ülkelerin i gücünün
yüzde 40’ n  kapsayan bir ekilde
kimi ülkelerde çal an orta s n f n
yükseli i görüldü. Bu geli melere
ra men, krizle beraber yoksullu un
azalt lmas nda bir yava lama oldu 
ve yükselen orta s n f n büyümesini 
olumsuz yönde etkiledi. Bu durum, 
geli mekte olan ülkelerin küresel 
ekonomik faaliyeti desteklemede 
ve alternatif bir büyüme dinami i
sunmas nda daha etki bir rol alma 
kapasitesini olumsuz bir yönde et-
kileyecek.

 Olanaklar na li kin Ya anan
kinci Dipten Toparlan lmas
çin Politika Belirleyenlerinin Ek 

Önlemlere Gereksinimi Var

Birçok ülkede kötüle en makro-
ekonomik ortam ve emek piyasas
ko ullar  ve de i  olanaklar na ili kin
kriz riski, ek politikalar uygulanma-
s n  yerle ik bir hale getiriyor.

Yat r m ve  Olanaklar n n
Yarat lmas çin Belirsizli-
in Üstesinden Gelinmeli.

Özellikle geli mi  ülkelerde, 
politika belirleyicileri, belir-
sizlik sorununun çözümü için 
çal mal d r. Bu durum, daha 
uyumlu ve öngörülebilir po-
litika planlar n  beraberinde 
getirecek; daha güçlü tüketimi 
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desteklemesi için harcanabilir 
gelirin art na yönelik önlem-
leri alacak; i  olana  yarat l-
mas n n ana dinamikleri olarak 
KOB ’lere yönelik yat r m n
desteklenip kredi sa lanma-
s n n düzgün i lenmesi ama-
c yla, bankac l k sektörünün 
yeniden yap lanmas n  sa -
layacak mali reformlar n uy-
gulanmas n  te vik edecektir. 
Belirsizli in üstesinden gelin-
mesi, özellikle borç krizinden 
etkilenen ülkelerin, krizden 
ç kmalar  için –ülke borçlar -
n n yeniden programlanmas
ve özel sektörün mali borç-
lar n n kolayla t r lmas  gibi 
uygulamalar  içeren- güvenilir 
bir stratejiye duyduklar  gerek-
sinim aç s ndan da önemlidir.

Küresel Talep ve stihdam
Yarat lmas çin Te vikler
Koordine Edilmelidir. Bir-
çok Avrupa ülkesinde uygu-
lanan kemer s kma önlemleri 
ve koordine edilmemi  bir bi-
çimde ya ama geçirilmeye ça-
l lan rekabetin geli tirilmesi
giri imleri, dü ük ücretlerin 
deflasyonist sarmal  riskini 
art rd , yetersiz tüketim ve te-
reddütlü küresel büyümeye 
yol açt . Küresel i  olanaklar
ve tüketim aç ndan elde edi-
le deneyimler sayesinde, ülke-
ler, ekonomilerinin güçlendi-
rilmesine önem veren ve k sa
dönemli te viklerin, borç yü-
küne gereksinim duyabilece-
ini belirten mali konsolidas-

yon örne ini kabul etmelidir. 
G20 ve AB gibi küresel politi-
ka belirleyicileri ve koordinas-
yon organlar , Avrupa’da sos-
yal korumalar n dü ürülmesi
eklinde uygulanmas n n yan

s ra, di er ülkelerde de ticaret 
ve parasal önlemler arac l y-
la ya ama geçirilen “kom uyu
yoksulla t rma politikas n-
dan” (beggar-thy-neighbour) 

kaç nmak için çok çaba sarf et-
melidir. Politika uygulamalar ,
büyümenin ve destekleyici 
çok kutuplu büyüme dinamik-
lerinin yeniden dengelenmesi 
için küresel düzeyde daha iyi 
koordine edilmelidir. Birçok 
ülkede yükselen orta s n f n
artan sat n alma gücü bu tür 
bir geli meye destek olabilir.

Emek Piyasas  Uyumsuzluk-
lar na ve Yap sal De i imin 
Desteklenmesini Ele Alma-
l d r. sizlik krizinin tamam
konjonktürel bir nitelik ta-

maktad r. Yine de, politika 
belirleyenler, vas f ve meslek 
uyumsuzlu u gibi krizle bir-
likte yo unla an yap sal sorun-
lar n da üstesinden gelmelidir. 
Zay f ve dengeli olmayan to-
parlanma bu sorunlar  daha da 
kötü hale getirmi  ve emek pi-
yasas nda gerçekle ecek daha 
fazla bir toparlanmay  frenle-
mi tir. Hükümetler, i çilerin 
vas flar yla i in gereklilikleri 
aras ndaki arz-talep aç n  gi-
derebilmek ve uzun süreli i -
sizlikle ba a ç kmak için vas f
kazand rma ve e itim etkinlik-
lerine yönelik çabalar n  h z-
land rmal d r. Tekrar çal ma 
ya am na dahil etme ve rehber-
lik hizmetleri geni letilmelidir. 
Küresel kriz birçok geli mekte 
olan bölgede, yap sal de i im 
h z n  yava latm t r; verim-
lili in art r lmas  ve i çilerin 
sektörler aras  hareketlili inin 
kolayla t r lmas na yönelik 
politikalara gereksinim duyul-
maktad r. stihdam n tar mda 
a r l kl  oldu u bölgeler ayr
bir öneme sahiptir. Hükümet-
ler, tar m sektöründeki verim-
lili i art racak önlemleri takip 
etmeli; k rsal alandaki farkl  i
ve yat r m olanaklar n  çe it-
lendirmelidir.

Uzun Dönemli Genç sizli-
ine Özel Bir Önem Vererek, 

Genç stihdam n n Geli ti-
rilmesine Yönelik Çabalar 
Art r lmal d r. Hali haz rda
zaten yüksek olan ve yüksel-
meye de devam eden genç i -
sizlik oranlar , uzun vadedeki 
olumsuz etkileri hem gençler 
üzerinde hem de ekonomi 
üzerinde daha da kapsaml
bir biçimde hissedilecek olan 
“kay p nesle” ili kin endi ele-
ri art rmaktad r. Bu sorunlara 
dikkat çekmek için politika 
belirleyenler genç istihdam -
n  desteklemelidir. ILO’nun, 
bu deste in nas l yap laca -
na ili kin kapsaml  rehberlik 
k lavuzu 2012 Haziran ndaki
Uluslararas  Çal ma Konfe-
rans nda hükümetler, i çiler
ve i verenler taraf ndan kabul 
edilen “Genç stihdam  Kri-
zine Yönelik Eylem Ça r s ”
içinde yer almaktad r. stih-
dam yanl s  makroekonomik 
politikalar ve emek piyasas
politikalar n n yan  s ra, üç 
özel müdahale de genç istih-
dam yla yak ndan ilgilidir: I) 
Gençlerin istihdam edilebilir-
li inin, okul e itimi, mesle-
ki e itim ve çal ma dünyas
aras ndaki ba n kurulmas
arac l yla geni letilmesi. Söz 
konusu üç alan aras nda ku-
rulacak ba n kapsam na ç -
rakl n, gençlerin kariyer 
f rsatlar na ili kin bilgiye ula-

m n n geli tirilmesinin, i
arama olanaklar n n ve genç-
lere istihdam garantisini sa -
layacak uygulamalar n dahil 
edilmesi. II) Genç giri imcili-
inin te vik edilmesi. III) E it

muamele görmelerini ve i yer-
lerindeki haklardan yararlan-
malar n  garanti alt na alarak, 
gençlerin çal ma standartlar -
n n ve haklar n n örgütlenme, 
toplu pazarl k ve sosyal koru-
madan yeterince faydalanma 
gibi haklar  da kapsayacak bir 
ekilde desteklenmesi.
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Avrupa Birli i lerleme
Raporlar nda Kad n

d m imkân n n mevcudiyetinden 
haberdar de ildir. Aile içi iddet
vakalar nda, adli yard mdan yarar-
lanabilmek için istenen belgeler, 
uygulamada ma durlar n korunma-
s n  geciktirmektedir” konusunda 
2012 lerleme Raporunda herhangi 
bir de i iklik olmad  bildiriliyor.

Yine ayn  ba l k alt nda yer alan 
“Kad n haklar  ve toplumsal cinsi-
yet e itli i” konusunda 2012 y l n-
da mevzuat n iyile tirilmesine yö-
nelik ad mlar at ld  belirtiliyor ve 
bu çerçevede yap lanlara k saca u
ekilde yer veriliyor: Aile bireyleri-

nin ve evlilik d  ili ki ya ayanla-
r n iddetten korunmas  amac yla,
Ailenin Korunmas  ve Kad na Kar
iddetin Önlenmesine Dair Kanun 

yürürlü e girdi. Ayr ca Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanl , Jandarma 
Genel Komutanl  ile bir protokol 
imzalayarak iddet ma durlar n n
desteklenmesi, kad na kar idde-
tin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet 
e itli i konular nda Jandarma per-
soneline e itim verilmesi amaçla-
n yor. Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl  ile de bir protokol imzala-
yarak, iddet ma duru kad nlar da 
dâhil olmak üzere kad nlar n istih-
dam ve i gücüne kat l m oranlar -
n n art r lmas  amaçlan yor.

Yukar da bahsi geçenler olumlu 
geli meler aras nda yer al yor. Peki 
de i meyen veya hep yerinde sayan 
konulara k saca bir göz atal m…

 – Kad nlar n i gücüne kat l m ,
az miktarda art  göstermekle 
birlikte, genel olarak dü ük
olmaya devam ediyor.

 – Kad nlar, ço unlukla ücret-
siz aile i çisi olarak çal yor

ve sosyal güvenlik imkânlar
di er aile bireyleri taraf ndan
sa lan yor.

 – Çal an kad nlar için çocuk 
bak m hizmetlerinin sa lan-
mas  konusu sorun olmaya 
devam ediyor.

 – Do um iznine ili kin yönet-
melik çal malar nda ilerleme 
kaydedilemiyor.

 – gücü piyasas n n esnekli i-
ni art rma çabalar nda, genel 
olarak toplumsal cinsiyete 
dayal  i gücü piyasas  s n f-
land rmas ndan kaç n lmas
gerekti i dikkate al nm yor.

 – Siyasette ve idarede üst dü-
zeyde bulunan kad nlar n sa-
y s  çok dü üktür.

 – Sendika yönetiminde kad n-
lar n temsili yetersizdir.

 – Medyada kad n n olumsuz 
ekilde tasvir edilmesi ve er-

kek egemen söylem endi e
konusu olmaya hala devam 
ediyor.

 – Cinayet dâhil olmak üzere, 
kad na yönelik iddet vakala-
r na ili kin detayl  istatistik-
ler bulunmuyor. Ayr ca kad -
na yönelik iddet davalar na
ili kin baz  mahkeme kararla-
r  endi e yarat yor: kararlarda 
kad na ve bazen de çocuklara 
uygulanan iddet, ma durun
aile geçmi i ve tutumuna de-
inilerek, me ru gösterilmeye 

çal l yor.

 – Erken ya ta ve zorla yapt r -
lan evlilikler endi e konusu 
olmaya devam ediyor.

Avrupa Birli i lerleme Raporu, 
AB ülkelerine üye olacak veya 

olmas  beklenen aday ülkelere yö-
nelik bir nevi karnedir. Bu rapor, 
aday ülkenin her y l pek çok konu-
da ne kadar ilerleme kaydetti ini ya 
da kaydedemedi ini ayr nt l  bir e-
kilde ortaya koyuyor.

Bilindi i üzere Türkiye y llar-
d r AB’ne üye olmak isteyen aday 
ülkeler aras nda yer al yor. Bu sü-
reçte Türkiye, ulusal mevzuat n  AB 
norm ve direktifleri ile uyumla t r-
ma çal malar  içerisinde. Ülke-
mizde pek çok konuda oldu u gibi 
kad n konusunda da ulusal mevzu-
attan kaynaklanan eksikliklerimiz 
ve pratikte ya anan sorunlar m z,
AB mevzuat na uygun hale geti-
rilmeye çal l yor. Ancak AB’nin 
sosyal, ekonomik, siyasal ve kültü-
rel artlar  ile ülkemiz artlar  göz 
önünde bulundurulmaks z n ulusal 
mevzuata uyumla t rma çal malar
yap ld ndan birtak m sorunlar n
ya anmas  da kaç n lmaz.

Avrupa Birli i Bakanl  taraf n-
dan çevrilen son iki y l n ilerleme 
raporlar n  sadece kad n konusunda 
ele alacak olursak, kar m za ne gibi 
ilerlemeler ya da yerinde saymalar 
ç kaca na bakmakta yarar var.

Siyasi kriterler ve güçlendiril-
mi  siyasi diyalog ba l  alt nda yer 
alan “ nsan haklar  ve az nl klar n
korunmas ” alt ba l kl  bölümde 
2011 y l lerleme Raporunda yer 
alan “Ancak, k rsal kesimde ve de-
zavantajl  gruplar için sorunlar de-
vam etmektedir. Kad nlar ve çocuk-
lar dâhil, cezaevindeki tutuklular n
büyük bir k sm n n adli yard ma
eri imleri s n rl d r. Cezaevinde-
ki tutuklular, her zaman adli yar-
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unu ihmal etmemesi olanakl  k l -
nacakt r.

19. Fas l’da “Sosyal Politika ve 
stihdam” ba l na k saca bakacak 

olursak, kad nlar n istihdama dü-
ük kat l m oran n n (2011 y l nda

yüzde 28,8), hala endi e kayna
oldu u yer al yor.

Sendikal faaliyetlerde ve eko-
nomik ve siyasi karar verme me-
kanizmalar nda cinsiyet ayr m n n
devam etti i belirtiliyor. Namus 
cinayetleri, kad na yönelik aile içi 
iddet ve zorla yapt r lan evlilikler-

le mücadele konusunda daha fazla 
çaba gösterilmesi hususunda uyar -
da bulunuluyor. Kamu yönetimin-
de politika olu turulmas  ve yasama 
faaliyetleri bak m ndan tam bir top-
lumsal cinsiyet yakla m n n henüz 

geli tirilemedi i ve AB müktesebat
taraf ndan gerekli görülen e itlik
biriminin henüz olu turulmad
yer al yor.

23. Fas l’da “Yarg  ve Temel 
Haklar” ba l  alt nda da di erleri-
ne ek olarak, kad nlar n yarg  siste-
mine kat l m oranlar n n art r lma-
s n n gereklili ine yer veriliyor.

Genel itibariyle de erlendirdi-
imizde kad n konusundaki tek 

olumlu geli me, iddete yönelik 
kanunun ç kar lmas d r diyebiliriz. 
Ancak buna ra men, hala kad nla-
r n umutlar n n k r ld n , sakat 
b rak ld n  ve cinayete kurban git-
tiklerini de unutmayal m! Toplum-
sal cinsiyet e itli inin sa lanmas n-
da bir arpa boyu yol al namad n
söyleyebiliriz.

Burada bir parantez açarak, 
hükümet ve i verenin gündemini 
yo un bir ekilde te kil eden es-
nek çal ma konusuna de inmekte
fayda var. AB ülkelerinde mevcut 
olan güvenceli esnek çal ma mo-
dellerinin Türkiye’ye uyarlanmaya 
çal lmas  da ayr  bir sorundur. 
Türkiye ko ullar  göz önünde bu-
lunduruldu unda kad nlar n esnek 
çal ma modelleri ile çal t r lmas
kad nlar n sosyal güvenceden yok-
sun, emek yo un ve dü ük ücretle 
istihdam na yol açacakt r. Ayr ca,
kad n n aile gelirine katk  sunma-
s  amac yla bir parmak bal çalarak 
hem i gücü piyasas nda yer almas
sa lanacak hem de geleneksel cin-
siyet rollerinin devam ettirilmesine 
yani evini, ailesini, bak ma ihtiyaç 
duyan ya l s n , hastas n  ve çocu-

iddeti Önleme ve zleme Merkezi
Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanl ’n n, k sa ad  “ Ö-
N M” olan “ iddeti Önleme ve 
zleme Merkezi”ni kurdu u ve 

bu Merkezle aile içi iddete kar-
 mücadele edece i belirtiliyor. 

Merkezlerin, 2 y l içerisinde 81 
ilde aç laca  ve tüm merkezlerin, 
birimler aras nda koordinasyonu 
sa layaca  planlan yor.

Bursa’n n pilot il olarak seçil-
di i belirtiliyor. iddet gören ka-
d n için ivedilikle koruma karar -
n n al naca , gerekirse de ba ka
ile naklettirilece i, kad n ve çocu-
un yan  s ra iddet uygulayana da 

psikolojik destek verilece i bildi-
riliyor.

Bursa Aile ve Sosyal Politikalar 
l Müdürü Sunay Özkul, iddet

görenlere sosyal, psikolojik ve hu-
kuksal destek verilece ini belirtti. 
iddet gören kad n n bar nmas  ve 

korunmas  hizmetlerinin imdiye

kadar kad n konuk evleri taraf n-
dan yürütüldü ünü dile getiren 
Bursa Aile ve Sosyal Politikalar l
Müdürü, usulde ve koordinasyon-
da s k nt lar ya and n  bildirdi. 
l Müdürü, iddet ma durlar na

yönelik sa l k kontrolü d ndaki
tüm hizmetlerin ÖN M’de ve-
rilece ini; ma durlar, sa l k ra-
porlar n n al nmas  ve tedavileri 
sürecinde sa l k kurulu lar ndan
öncelikli olarak yararland r laca-

n ; ma durun ifadesi, polis ta-
raf ndan ÖN M’de bulunan ifade 
alma odas nda al naca n ; ivedi-
likle koruma karar  al nmas  ve 
uygulanmas n n sa lanaca n ;
tüm süreçlerin kolluk nezaretinde 
gerçekle tirilmesi, güvenlik ön-
lemlerinin etkin bir ekilde takip 
edilmesi, gerekli durumlarda ba -
ka bir ile naklinin yap lmas n n
sa lanaca n ; iddet gören kad n
ya da çocu un, meslek edindirme 
kurslar na yönlendirilece ini ve 

çocuklar n durumlar na göre ‘kre
hizmeti’, gerekiyorsa ‘okul hizme-
ti’ verilece ini belirtti.

l Müdürü, iddet uygulayan 
ya da e ilimi olan n da psikolojik 
dan manl n  yapacaklar n ; id-
detin yo un oldu u bölgelerden 
ba lay p mahalle mahalle e itim
verilece ini; Türkiye’nin neresin-
den, ne zaman, ne kadar ba vuru
oluyor, sebepleri, sonuçlar  konu-
sunda geni  bir veri taban  olu tu-
rulaca n  da vurgulad .

Öte yandan ÖN M’ler sa-
dece Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanl ’n  kapsamamakta ayn
zamanda valilik, emniyet, kayma-
kaml klar n da bunun içinde ola-
ca  ve adliye, icra, sivil toplum 
kurulu lar , jandarma, emniyet, 
sa l k, barolar, -KUR, üniversi-
teler, belediyeler gibi birçok ku-
rumun koordinasyon içinde çal -
mas n n gereklili ine de de inildi.



Uluslararas  Sendikalar Konfe-
derasyonu ITUC, Uluslara-
ras  Çal ma Örgütü ILO ve 

Dünya Bankas n n tahminlerine göre 
dünya üzerinde 214 milyon göçmen 
i çi bulunuyor. Bu i çilerin aileleri de 
kendi ülkelerinden ba ka bir ülkede 
ya yorlar. Bir ba ka deyi le dünya 
üzerinde her 33 ki iden biri göçmen. 
Dünyadaki göçmenlerin yüzde 90’ n
ba ka bir ülkede i  bulmaya çal 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 say s  100’ün üzerin-
de. Kay t alt nda çal an göçmen i çi-
lerin kendi ülkelerine gönderdikleri 
toplam i çi dövizi miktar  ise y lda
414 Milyar USD’yi buluyor. çi dö-
vizi miktar  bak m ndan en fazla para 
giri i olan ülke 57,81 Milyar USD ile 
Hindistan; onu 57,28 Milyar USD ile 
Çin takip ediyor. Dünya Bankas n n
yapt  bir ara t rmaya göre kalk n-
makta olan ülkeler için d  ülkelerden 
do rudan yat r m yap lmas  haricinde 
en geni  d  kaynakl  finansman  i çi
dövizleri meydana getiriyor.

Yukar da bahsedilen 214 milyon 
göçmen çal an n yakla k yar s n
kad nlar olu turuyor. Kad nlar n i e
al nmas na ili kin süreç ço u ülkede 
erke e göre daha az masrafl  ve bu 
da dolay s yla üretim ekonomisinden 
hizmet ekonomisine yöneli in ne-
denlerinden birini te kil ediyor. As-
ya-Pasifik Bölgesi için en fazla kad n
göçmen veren ülke oranlamas nda
yüzde 78 ile Endonezya ba  çekmek-
te. Onu yüzde 65 ile Filipinler takip 
ediyor. Bu kad nlar n ço u hedef 
ülkelere ev i lerinde çal mak üzere 
göç ediyorlar.

Yine bu 214 milyon göçmen i çi-
nin 40 milyon kadar n  kay t d  i -
lerde çal an göçmenler olu turuyor.
Bölge ülkeleri aras nda ki i ba na
dü en y ll k gelir miktar n n 50 bin 
USD olmas  itibariyle en fazla Gayri 

Safi Yerel Hâs laya sahip Singapur’da-
ki yerel i gücünün yakla k yüzde 
30’unu dahi göçmenler olu turuyor.

Bilindi i üzere geçti imiz 30 y l-
l k süreçte uluslararas  i gücü göçü 
ciddi biçimde art  gösterdi. 10 mil-
yonlarca kad n ve erkek daha iyi bir 
hayat sürebilmek umuduyla s n r
ötesi ülkelere gidiyor. Kendi ülkele-
rinde yeterli düzeyde i  imkân  olma-
mas  sebebiyle i çiler ba ka ülkelere 
göç ediyorlar. Bu insanlar n bir bö-
lümü daha iyi olanaklar bulabilmek 
amac yla göç ederken bir bölümü de 
k tl k, do al felaketler, iddetli çat -
malar ya da zulümler neticesinde göç 
etmek durumunda kal yor. Göçmen 
i çiler gittikleri ülkelerin ekonomile-
ri aç s ndan önemli bir faktör. Hedef 
ülke olarak tan mlanan ülkelerin ba-

nda 42,8 milyon göçmen bar nd r-
mas  itibariyle Amerika Birle ik Dev-
letleri geliyor. Yani her 5 göçmenden 
1’i ABD’yi tercih ediyor. ABD k tas
içerisinde ise güneyden güneye göç 
durumu neredeyse güneyden kuzeye 
göç durumu ile e it hale gelmi  bu-
lunuyor.

Göçmen i çiler be  kategoride 
tan mlanmakta. Bunlardan birincisi 
yeni bir yere yerle ip ya am n n geri 
kalan n  tamamen orada geçirmeyi 
amaçlayan grup. Bir di eri belirli bir 
süre ile ba ka bir ülkede sözle meli
olarak çal p söz konusu süre biti-
minde ülkesine geri dönmeyi hedef-
leyen grup. Üçüncü grubu ise birçok 
ülkede pazarlanabilir ve ra bet gören 
niteliklere sahip yüksek kalifiyeli i -
çiler olu turuyor. Dördüncü grup ba-

bozuk durumda olarak tan mlanan,
hedef ülkeye kanunsuz giri  yapm
ya da vize geçerlilik süresini ihlal et-
mek suretiyle o ülkede kalan, gerek 
geçi  gerekse hedef ülkede kanunsuz 
durumda bulunan i çiler. Sonuncusu 
da, ülkesinden siyasi, dini veya rksal
nedenlerle zulüm gördü ü gerekçesi 
ile bir ba ka ülkeye s nmaya çal an
mülteciler.

Dünya üzerindeki göç trafi ini ar-
t ran temel unsurlar n ba nda adil ol-
mayan kalk nma geliyor. Mevcut göç 
dalgalar n n temelinde küresel eko-
nomi ve onun yaratt  e itsizlik ya-

t yor. Üretim zincirlerinin parçalara 
ayr lmas , finans piyasalar n n, ticare-
tin ve de hizmet sektörünün kurals z
ve serbest yap s  özellikle kalk nmak-
ta olan ülkelerdekiler ba ta olmak 
üzere birçok insan  i siz b rakm  bu-
lunuyor. Dolay s yla bu insanlar göç 
etmeye zorlan yorlar.

u bir gerçek ki göç, ekonomik 
kalk nma veya kalk nman n olmay
ile yak ndan alakal  bir durum. çi-
lerin kendi ülkelerinden bir ba ka
ülkeye ta nmalar ndaki temel neden 
insan onuruna yak r bir i  bulabil-
mek umudu. Küreselle me ne yaz k
ki ço u insan n n yarar na i leyen bir 
süreç de il ve küreselle menin getiri-
leri adil bir biçimde payla t r lm yor.
Yoksulluk ve gittikçe artan i sizlik in-
sanlara s n r ötesine gitmekten ba ka
bir çare b rakm yor.

Günümüzde dünyadaki i sizlik
oran  endi e verici boyutlara ula m
durumda. Küresel i  gücünün yüzde 
6,2’sine denk gelen 192 milyon insan 
bugün i siz. Etkileyici biçimde eko-
nomik kalk nma kaydeden ülkelerde 
bile istihdam yarat m  konusunda geç 
kal nm l k mevcut.

Nitelikli göçmen i çiler genel an-
lamda gittikleri ülkelerde iyi ko ullar
alt nda istihdam ediliyorlar. Ancak 
bu grup göçmen i çiler aras nda çok 
küçük bir orana sahip. Daha az nite-
likli veya niteliksiz göçmen i çiler ise 
deneme ko ulu ile çal t r lmakta ya 
da geçici i lerde çal maktalar. Göç-
men i çilerin s kl kla kar la t klar
sorunlar n ba nda ücretlerin gecik-
meli ödenmesi veya hiç ödenmeme-
si, çok uzun çal ma saatleri ve kendi 
ülkelerine gönderdikleri i çi dövizle-
ri üzerine konan k s tlamalar geliyor. 
Bu insanlar n çok büyük bir bölümü 
hedef ülkelerde i  bulabilmek için 
arac  görevi gören istihdam bürolar -
na ba vuruyor ve bu bürolara önemli 
miktarlarda paralar ödüyorlar. S n r-
l  sürelerde çal mak üzere istihdam 
edilip çok dü ük ücret al yorlar. Ço u
durumda taahhüt edilenden çok daha 
az ücretlerle çal mak durumunda 
kal yorlar. Söz konusu istihdam bü-
rolar n n ço unlu u yasal de il ve 
i çileri sömürüyor. Aralar nda gerek 
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men ei gerekse hedef ülkelerdeki 
hükümet yetkilileri ile i birli i içeri-
sinde olan güvenilmez emek simsar
olanlar da var.

Göçmen i çiler genelde ayr mc -
l n kurban  konumundalar. Sorun-
lar n kayna nda bu insanlar n ticari 
mal olarak görülmesi ve i çi haklar -
n n ayn  zamanda insan hakk  oldu-
unun anla lamamas  yat yor. Göç-

men i çiler ne yaz k ki temel çal ma
hakk  olan örgütlenme ve sendika 
kurma haklar ndan yoksunlar. Bilin-
di i üzere i  yerinde temsil edilme ve 
i verene sesini duyurabilme göçmen 
i çilerin di er haklar n  koruyabilme-
leri ve çal ma ko ullar n n iyile tiril-
mesi aç s ndan son derece önemli iki 
unsur. Baz  ülkelerde göçmen i çilere
bu haklar tan nsa da i in geneli itiba-
riyle göçmen i çi haklar  sürekli ola-
rak görmezden geliniyor. Genellikle 
hedef ülkelerdeki ulusal kanunlar 
gurbetçi i çileri yetki sahas n n d n-
da tutuyor ve onlar n bir sendikaya 
üye olmalar n  ya da sendika kurabil-
melerini zora sokuyor. Baz  ülkeler 
göçmen i çilerin sendika üyesi olabil-
mesini yasaklarken baz lar  da sendi-
kalar da görev almalar n  engelleyici 
bir tak m uygulamalar yürütüyor.

Göçmen i çilerin ço unlu u ister 
nitelikli isterse de niteliksiz olsun, 
gittikleri ülkelerde uygulanan çal -
ma yasalar ndan ne yaz k ki haber-
sizler. Daha önce de belirtildi i üzere 
aibeli beyanlarla yap lan i  teklifleri, 

cebri çal t rma, gecikmeli ödeme ya 
da hiç ücret alamama ve a r i  yükü 
göçmen i çilerin i  ya am nda en s k
kar la t klar  sorunlar. Öte yandan 
göçmen i çiler gittikleri ülkelerde ça-
l ma vizelerinin öngördü ü biçimde 
sadece belli birtak m i verenlere hiz-
met vermek zorunda kalabiliyorlar. 
Hareket özgürlükleri k s tlanmakta
ve bu yüzden her zaman istedikleri 
yere gidemiyorlar. Birçok durumda 
aile birle mesine de imkân verilmi-
yor. Y llarca süren yasal çal madan
sonra bile baz  ülkelerde göçmen i çi-
lerin i veren de i tirmesini k s tlayan
uygulamalar söz konusu. Bu nedenle 
bu i çilerin daha iyi ko ullarda istih-

dam edilebilme olana n  reddetmek 
zorunda kalmalar  gibi saçma bir 
durum var ortada. Göçmen i çilerin
ço u ülkeye geli lerinde i verenin
pasaportuna ve di er seyahat belgele-
rine el koymas  nedeniyle fiili kölelik 
durumu ya yor.

Bilindi i gibi, ILO dari Yap s n n
2006 Mart nda onaylad  do ru uy-
gulamalar ve uluslararas  standartla-
ra dayal  Gücünün Göçü konulu 
Çok Tarafl  Çerçeve Anla mas  eme-
in göçüne hak temelli yakla m için 

ba lay c  olmayan ilkeler içermesi ve 
bir k lavuz niteli i ta mas  aç s ndan
önemli bir araç. Söz konusu çerçe-
ve ulusal çal ma yasalar  kar s nda
göçmen i çilerin o ülke yurtta lar  ile 
e it muamele görmesini amaçlayan 
ulusal bir tak m ilkeler konmas na
yönelik bir taahhüdü gerektiriyor.

Öte yandan göçmen i çi meselesi 
çal ma ya am n n bir parças  olmas
itibariyle sendikalar aç s ndan önem-
li bir konu. Neticede göç haklarla, 
e itlikle, adil muameleyle, i yerinde
sa l k ve güvenlikle, istihdamla, sos-
yal güvenlikle ve sendikal te kilatlan-
mayla alakal  bir fiil. Ayn  zamanda 
çocuk i çilik ve eme in istismar  ile 
de do rudan ba lant l  bir durum. 
Göçün ayr mc l k ve mesleki e itim
ile de ba  söz konusu. Bu say lanlar n
tümü sendikal meseleler. Bu ba lam-
da men ei ve hedef ülkelerdeki sendi-
kalar aras nda göçmen i çiler konulu 
ortakl k anla malar  imzalanmas  ya-
rarl  olabilir. Bu türden anla malar n
amac  göçmen i çilerin haklar n  ko-
rumak, savunmak ve te vik etmek, 
göçmen i çilerin sosyal aç dan içine 
dâhil oldu u toplumlarla ve gittikleri 
ülkedeki emek piyasas  ile bütünle -
melerini desteklemek, kad n ve genç 
i çiler gibi gruplar n kar la t klar
sorunlara daha fazla önem vermek 
suretiyle göçmen i çilerin e it haklara 
sahip olmalar n  desteklemek ve son 
olarak sendikalar aras  ili kileri ve 
dayan may  güçlendirmek olmal d r.

Ülkemizdeki göçmen i çilerin
durumuna bak ld nda, Türkiye’nin 
turistik vas f ta yan bir ülke olmas
itibariyle çok fazla ayr nt s  bulun-

mayan vize yükümlülüklerine tabi 
oldu u tespitini yapmak yanl  olma-
yacakt r. Bu nedenle Türkiye’ye giri
ç k  özellikle Beyaz Rusya, Moldova, 
Ukrayna, Gürcistan, Türkmenistan, 
Özbekistan, K rg zistan, Azerbay-
can, Tacikistan’ n yan  s ra Pakistan, 
Banglade , Endonezya ve Afrika ülke-
lerinden gelen göçmen i çiler aç s n-
dan nispeten kolay. Ülkemiz özellikle 
Asya ve Orta Do u kökenli göçmen 
i çiler aç s ndan gerek Rusya gerek-
se Avrupa’ya bir geçi  kap s  olmas
nedeniyle hem geçi  hem de hedef 
ülke konumunda. Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl n n tahminlerine 
göre Türkiye’de yasal olmayan ko ul-
larda çal an 1 milyondan fazla göç-
men i çinin bulunuyor.

Eski SSCB ülkelerinden, Balkan-
lar ve Orta Do u’dan Türkiye’ye ça-
l mak için gelen insanlar genellikle 
turizm, in aat, tekstil ve hizmet sek-
törüne yöneliyor; bu ülkelerden ge-
len kad nlar daha çok bak c l k gibi 
ev i lerinde çal t r lmakta.

Türkiye’de göçmen i çilerin cebri 
çal t r lmas na ili kin ya anan vaka-
lar genellikle insan kaçakç l  vas ta-
s yla kad nlar n istismar edilerek seks 
i çisi olarak çal t r lmas  neticesin-
de vuku buluyor. nsan kaçakç l
ma durlar n n ço unlukla 18-35 ya
grubu kad nlar ancak bu noktada, 
dünyan n ba ka bölgelerinde insan 
kaçakç l  ma duriyetini erkek ve 
çocuklar n da ya ad  geçe ini unut-
mamak gerek. Yukar da ifade edildi i
üzere Türkiye’nin turistik bir ülke 
olmas  ve bu nedenle ülkeye giri
ç k n nispeten zorlay c  bir tak m
ko ullar gerektirmemesi neticesinde 
fuhu  kapsam nda cebri çal t rma
ma duru olan kad nlar n geldikleri 
men ei ülkelerdeki resmi makamla-
r n ihmalkârl  söz konusu. Bu ne-
denle de bu ki iler insan kaçakç l -
na maruz kal yorlar. Emniyet Genel 
Müdürlü ünün bu tür uygulamalar n
önlenmesi için oldukça kapsaml  ted-
birleri var. nsan kaçakç l  ma dur-
lar n n ülkelerine geri gönderilmeden 
önce Türkiye’de rehabilite edilmeleri 
bu önlemlerden sadece bir tanesi.



OECD’nin “E itime Bak
2012” ve “Factbook 2013” 
ba l kl  çal malar  yay m-

land . “E itime Bak  2012” bal kl
çal ma, 2010 verileri ile Türkiye ve 
üye ülkelerdeki e itimin durumunu 
göstergelerle ortaya koyuyor. Ülke-
lerin e itim anlam nda geçmi ten
bugüne kendi performanslar n  de-
erlendirmelerine ve di er OECD 

ülkeleri ile kar la t rmalar n  sa -

l yor. E itime yap lan yat r mlar ,
insan gücü ve mali aç dan de er-
lendiren çal ma, e itim ve ö renim
sistemlerinin nas l çal t n  da in-
celiyor.

OECD’nin yay nlad  bu çal -
ma, üye ülkelerde e itim kurumla-
r n n verimlili ini ve ö renmenin
etkilerini de erlendiriyor. lk gös-
terge olarak, ülke nüfuslar n n han-
gi düzeyde e itimli olduklar  de er-
lendiriliyor.

De erlendirmede, pek çok 
OECD üyesi ülkede 25-34 ya  aras
kesimin 55-64 ya  aras  kesime göre 
daha fazla yüksek ö renim gördü ü,

istisnalar n Almanya, srail ve Ame-
rika oldu u ifade ediliyor. Türkiye, 
her iki grup için Çin ve Brezilya’n n
ard ndan sondan üçüncü s rada yer 
al yor. 25-34 ya  için yüksek ö re-
nim görenlerin oran  yüzde 20’nin 
alt nda kal rken bu oran 55-64 ya
aras  kesim için yüzde 10’un alt nda
kal yor. Çal mada yer alan verilere 
göre, 25-34 ya  için OECD ortala-
mas n n yüzde 38, 55-64 ya  için ise 
yüzde 23 oldu u görülüyor.

Çal mada, 2010 verilerine göre 
kaç ki inin orta ö renimi ve kaç 
ki inin yüksek ö renimi tamamla-
mas n n beklendi i de inceleniyor. 
Buna göre, orta ö renim aç s ndan

Derleyen: U ra  GÖK
TÜRK-  D li kiler Uzman
intdept@turkis.org.tr
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OECD ortalamas  yüzde 84 olarak 
tahmin edilirken, bu rakam Türki-
ye için yüzde 50’nin biraz üzerinde 
seyrediyor. Türkiye, Meksika’n n
ard ndan sondan ikinci s rada yer 
al yor. Yüksek ö renimi bitirme-
si beklenenler aç s ndan ise OECD 
ortalamas  yüzde 39 iken Türkiye, 
Meksika ve Suudi Arabistan’da bu 
oran yüzde 25’in alt nda kal yor.

Çal mada, ikincil orta ö retim
meslek programlar  çerçevesinde 
k zlar n, Avusturya, Çek cumhuri-
yeti, Fransa, Almanya, Endonezya, 
Japonya, Slovakya, Slovenya, span-
ya, sviçre’de sosyal bilimler, i let-
me ve hukuk, Estonya, Macaristan 
ve Polonya’da ise hizmet sektörü 
ile ilgili alanlar  tercih ettikleri ifa-
de ediliyor. Türk k zlar  daha çok 
sa l k sektörünü ye lerken sade-
ce Arjantin’de k zlar mühendislik, 
imalat ve in aat gibi alanlar  tercih 
ediyorlar.

Çal amaya göre, genç k zlar
erkeklere göre daha fazla mesle-
ki hedefe sahipler. Neredeyse tüm 
OECD ülkelerinde, k zlar yüksek 
statülü i lerde çal maya erkeklere 
göre daha fazla istek duyuyor. K z-
lar, yasa koyucu, üst düzey memur, 
yönetici ve profesyonel olarak çal -
maya, erkeklere göre ortalama yüz-
de 11 oran nda daha fazla ilgi gös-
teriyor. Bu e ilimler, OECD üyesi 
ülkeler içerisinde Fransa, Almanya 
ve Japonya’da de i iyor ve k zlarla
erkekler, bu tür i lere ayn  oranda 
ilgi gösteriyor. sviçre ise, erkekle-
rin ilgisinin k zlardan fazla oldu u
tek ülke olarak öne ç k yor. Yuna-
nistan ve Polonya’da bu tür i lerde
çal ma beklentisi içerisinde olan 
k zlar n oran  erkeklere göre daha 
fazla art yor ve yüzde 20 rakam na
ula yor.

Matematikte, erkekler pek çok 
OECD ülkesinde k zlardan daha 
ba ar l  görünüyor. Mühendislik ve 
bilgisayar gibi alanlar, k zlar n ilgi-
sini daha az çekiyor. K zlar n yüz-

de 5’inden daha az  bu alanlara ilgi 
gösterirken erkeklerin yakla k yüz-
de 18’i bu alanlara istek duyuyor. 
Sa l k sektöründe ise durum tersine 
dönüyor, K zlar n yüzde 16’s  ve er-
keklerin sadece yüzde 7’si bu alanla-
ra heves ediyor.

Çal maya göre 20-34 ya  gru-
bunun yüksek ö renim görmesi ai-
lelerinin e itim durumlar  ile yak n-
dan ilgili. Anne ve baban n e itim
seviyesinin dü ük olmas , ki inin
yüksek ö renim görme ans n  azal-
t yor. Sosyoekonomik farkl l klar n
meydana getirdi i e itsizlikler yük-
sek ö renim görme aç s ndan ki iler
aras nda e itsizliklere neden oluyor. 
Bu durum, göreceli olarak de i ebi-
liyor. Örne in, ailesi dü ük e itimli
ki iler Avustralya, Kanada, Dani-
marka, Finlandiya, sveç, Hollan-
da, spanya, rlanda ve zlanda’da
e itim olanaklar ndan daha fazla 
yararlanabiliyor. talya, Portekiz, 
Amerika ve Türkiye’de ailesi dü ük
e itimli gençlerin, ailelerinden daha 
üst düzeyde e itim alma ans  en 
aza iniyor.

OECD ülkelerinde, en az ndan
ikincil ortaö retim mezunu olanlar, 
bu düzeyde e itim almam  ki ile-
re oranla daha kolay i  buluyorlar. 
kincil orta ö retimi tamamlamam

ki ilere göre, ikincil orta ö retim
mezunlar n n istihdam  ortalama 
yüzde 18 oran nda ve yüksek ö -
retim mezunu ki ilerin istihdam
yüzde 28 oran nda art yor. Örne in,
zlanda, Norveç, sviçre ve sveç’te

yüksek ö renim mezunlar n n orta-
lama istihdam oran  yüzde 88. Son 
ekonomik kriz döneminde, ikincil 
orta ö retimi tamamlamam  ki i-
ler aras nda i sizlik oran  tamamla-
yanlara k yasla yüzde 1.1 ve yüksek 
ö retim mezunlar na göre yüzde 2.4 
daha fazla.

OECD çal mas , teknolojide-
ki h zl  geli menin küresel i gücü
piyasas n n ihtiyaçlar n  da de i -
tirdi ini; bu nedenle, daha yüksek 

düzeyde e itim ve özel alanlarda 
beceri sahibi olan ki ilere daha 
fazla talep oldu unu ifade ediyor. 
Dolay s yla, politika belirleyicileri-
ne, i gücü piyasalar n n de i en ve 
geli en ihtiyaçlar na uygun i gücü
yeti tirilmesi yönünde e itim po-
litikalar  olu turmalar  gerekti ini
hat rlat yor.

Çal man n ilgili bölümündeki 
di er bulgular u ekilde özetlene-
bilir;

kincil orta ö retimi tamam-
layamayanlar n i siz kalma 
ihtimalleri daha fazla.

 Kad nlar n tüm e itim dü-
zeylerinde istihdam oranlar
daha dü ük. Bu fark yüksek 
e itim düzeyinde azal yor.

 Kad n ve erkekler için tam 
zamanl  çal ma oran , e itim
düzeyleri yükseldikçe art yor.
Tam zamanl  çal anlar n bü-
yük ço unlu unu erkekler 
olu turuyor.

kincil orta ö retimi mesleki 
alanda yapanlar, genel anlam-
da ikincil orta ö retim me-
zunlar na oranla daha yüksek 
oranda istihdam ediliyor.

Sonuç olarak çal ma; e itimi,
ekonomilerin zor dönemlerinde 
dahi i sizli e kar  en iyi sigorta ola-
rak görüyor.

Çal maya göre, rlanda, Polon-
ya ve Türkiye’de yüksek ö renim
görmü  ki iler, ikincil orta ö renim
mezunu ki ilere k yasla s ras yla
yüzde 15, yüzde 19 ve yüzde 16 
daha fazla istihdam ediliyor. Tüm 
OECD ülkelerinde, istisnas z bir e-
kilde kad n istihdam  erkeklerden 
daha dü ük düzeyde seyrediyor. 
Bu fark, OECD ülkelerinde yüksek 
ö renim gören kad n ve erkekler 
dikkate al nd nda, ortalama yüzde 
9. ili, Çek Cumhuriyeti, Japonya, 
Kore, Meksika ve Türkiye’de ise bu 
fark yüzde 29’a kadar ula yor.
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Çal ma bu noktada, kad nlar n
i gücüne kat l m n  genel anlam-
da, büyüme için önemli görüyor 
ve kad nlar n kat l m n  art rmak
için politika belirleyicilerine makul 
fiyatlarda, esnek ve kaliteli çocuk 
bak m  hizmetleri, anal k ve baba-
l k izinleri, esnek çal ma saatleri 
gibi olanaklar sunulmas n  tavsiye 
ediyor.

Çal man n bu bölümünde ayr -
ca, ki ilerin istihdam edilecekleri i e
yönelik pratik becerilerini, bilgi ve 
anlay lar n  geli tiren mesleki e i-
tim konusu inceleniyor. Buna göre, 
Türkiye ve spanya’da yeti kinler
aras nda ikincil mesleki e itim me-
zunu olanlar n oran  yüzde 10’un 
alt nda. Çal mada, mesleki e itim
görenler ve genel e itim görenlerin 
istihdam oranlar na bak ld nda,
Türkiye’de durumun farkl la t ,
mesleki e itim görenlerin yakla k
yüzde 57’si ve genel e itim gören-
lerin yüzde 63’ünün i  bulabildi i
görülüyor.

E itim düzeyine göre elde edi-
len gelirlere bak ld nda kazanc n
her e itim seviyesine göre yüksel-
di i görülüyor. Örne in; OECD ül-
kelerinde, yüksek ö renim görmü
ki iler ikincil orta ö renim görenle-
re k yasla ortalama yüzde 55 daha 
fazla kazan yor. kincil orta ö re-
nim mezunlar  ise bu düzeyde e i-
timi tamamlayamayanlardan ortala-
ma yüzde 23 daha fazla kazan yor.
Ayr ca, bu kar la t rma ya a göre 
yap ld nda, Türkiye ve rlanda
d ndaki tüm OECD ülkelerinde 
ileri ya larda kazanç fark n n artt
görülüyor. 25-34 ya  aras  kesimde 
bir alt e itim düzeyine göre kazanç 
yüzde 37 oran nda artarken, 55-
64 ya  grubunda bu oran yüzde 69 
oluyor.

Çal maya göre bu durum; yani 
e itim ile gelen daha fazla kazanç, 
ki ilerin e itim alarak, becerilerini 
geli tirme isteklerini art r yor. Ki i-
lerin daha fazla e itim alma istekle-

rinin baz  ülkelerde yüksek ö renim
fiyatlar ndaki art  ve bütçedeki da-
ralmadan da etkilendi i görülüyor. 
Her e itim alan n n art  kazanç ge-
tirmedi ine de dikkat çekiliyor.

Kimlerin e itim ald klar na ge-
lince, 5-14 ya lar  aras nda e itime
giri , gerek OECD ülkelerinde ge-
rekse G20 ülkelerinde evrensel bir 
durum olarak görülüyor. 33 OECD 
üyesi ülkenin 25’inde 15-19 ya  ara-
s  grubun 80%’inin e itime kat ld -

 görülüyor. Bu oran, Belçika, Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan, rlan-
da, Hollanda, Polonya ve Slovenya 
yüzde 90’  a yor. Zorunlu e itime
kat l m çerçevesinde de erlendiril-
di inde Hindistan, Polonya, Rusya 
Federasyonu ve Türkiye d ndaki
ülkelerde kat l m oran  2010 y l  için 
yüzde 95’ten fazla olarak görülüyor. 
15-19 ya a gelindi inde, Arjantin, 
Avusturya, Brezilya, ili, Çin, Endo-
nezya, srail, Lüksemburg, Meksika, 
Yeni Zelanda, Türkiye ve Birle ik
Krall k’ta yüzde 20’den fazlas  e i-
timde kay tl  de il.

Cinsiyet aç s ndan de erlendi-
rildi inde k zlar n e itime giri  ve 
mezuniyette 15-19 ya  aras  grup-
ta önde oldu u görülüyor. OECD 
ortalamas  k zlarda yüzde 84 iken 
erkeklerde yüzde 82. Bu oranda k z-
lar en fazla Arjantin’de önde görü-
lüyor, 10 puanl k bir fark bulunu-
yor. Türkiye ve sviçre’de erkekler 
k zlardan bir puan önde gidiyor. 
Suudi Arabistan’da ise erkekler bu 
konuda 49 puan yukarda yer al yor.
20-29 ya  grubuna gelindi inde, er-
keklerin 1 puan ve üzerinde fazla 
oldu u ülkeler aras na Türkiye ve 
sviçre’nin yan nda Almanya, Endo-

nezya, rlanda, Kore ve Suudi Ara-
bistan da ekleniyor.

Erken çocukluk dönemi e itim
konusunda; Türkiye, OECD ülkele-
ri aras nda son s ralarda yer al yor.
OECD ülkelerinin ço unlu unda
e itim erken dönemde ve 5 ya n-
dan önce ba l yor. Örne in; Belçi-

ka, zlanda, talya, Norveç, spanya
ve sveç’te çocuklar n yüzde 90’dan 
fazlas  3 ya nda erken e itim alma-
ya ba l yor. Toplamda ise, OECD 
ülkelerindeki 4 ya  grubu çocukla-
r n yüzde 79’u e itim almaya ba -
l yor. Avrupa Birli i ülkelerinde 
bu oran yüzde 83 oluyor. Türkiye, 
Avustralya, Brezilya, Kanada, Fin-
landiya, Polonya, sviçre, Yunanis-
tan ve Endonezya’da bu oran yüzde 
60’ n alt na dü üyor. 15 ya ndaki
gençlere sorularak elde edilen ve-
rilere göre; sadece Türkiye ele al n-
d nda, okul öncesi erken e itimin
oldukça dü ük düzeyde ve yüzde 
30’dan az oldu u görülüyor.

Okuldan e Geçi  “15-29 Ya
Grubu Ne Yap yor”

2010 verilerine göre, OECD ül-
kelerinde 15-29 ya  aras  bireylerin 
yüzde 16’s  hiçbir i te çal m yor
ya da herhangi bir ekilde e itim
alm yor. Ülkeden ülkeye de i iklik
göstermekle birlikte; bu oran, k zlar
aras nda 4 puan daha fazla. Ayr ca,
hiçbir i te çal mayan veya e itim
almayanlar n oran n n 2009 ve 2010 
y llar nda artt  görülüyor. Çal -
mada özellikle kriz dönemlerinde 
olmak üzere, üst düzey e itim alm
olman n i  bulmay  kolayla t rd
da belirtiliyor.

Çal maya göre; 2010 y l nda,
OECD ülkelerinde, 15 ya nda bir 
gencin sonraki 15 y l n u ekilde
harcamas  bekleniyor: 7 y l e itim,
5.5 y l i  hayat , 1 y l i siz olarak ve 
1.3 y l da i gücü d nda kal nan ve 
e itim alt nda olunmayan süre.

Tüm 15-29 ya  grubuna bak l-
d nda yüzde 47.1’nin e itim ald -

, yüzde 37.1’nin çal t , yüzde 
6.7’sinin i siz oldu u, yüzde 9.1’nin 
ise i gücünün d nda oldu u yani 
i  aramad  ve e itim almad  gö-
rülüyor.

2010 y l  verilerine göre, Belçika, 
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlan-
diya, Almanya, Macaristan, Lük-
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semburg, Polonya, Slovak Cumhuri-
yeti ve Slovenya’da 15-19 ya  grubu 
gençlerin yüzde 90’dan fazlas  e i-
tim al yor. Türkiye ve Meksika’da 
ise bu oran yüzde 61’in alt nda. 20-
24 ya  grubuna gelindi inde e itim
alt nda olan gençlerin oran  OECD 
düzeyinde ortalama yüzde 44’e dü-
erken, Türkiye ve Meksika’da yüz-

de 25’e dü mektedir.

Cinsiyet aç s ndan de erlendi-
rildi inde, 2010 y l  verilerine göre, 
genç kad nlar Almanya, Japonya, 
Kore, Meksika, Hollanda, sviçre
ve Türkiye hariç tüm di er OECD 
ülkelerinde, genç erkeklere göre 
e itimde daha fazla zaman geçiri-
yor. Türkiye ve Meksika’da 15-29 
ve sonras  ya  grubunda kad nlar n
e itimde geçirdikleri süre; s ras y-
la 4.3 ve 5 y l olmak üzere, OECD 
üyesi ülkeler aras nda en dü ük dü-
zeyde seyrediyor. Yine bu iki ülke-
de, kad nlar n i gücü d nda kalma 
süreleri, s ras yla 7 ve 5.1 y lla en 
yüksek düzeyde seyrediyor. Bunun 
nedeni, iki ülkede kad nlar n e itim
sonras  i gücü yerine hemen aile 
ya ant s na geçmeleri olarak göste-
riliyor.

OECD 2013 Verilerine Göre 
Türkiye’de stihdam

OECD; çevre, ekonomi ve sos-
yal alanlara ili kin istatistiklerin 
yer ald  “Factbook 2013” ba l k-
l  çal mas n  yay nlad . OECD, bu 
çal mas nda 2011 y l  verilerini 
kullanarak üye ülkelerde istihdam
de erlendirdi.

Çal mada istihdam n ekonomik 
döngüden etkilendi i, ancak uzun 
vadede, e itim, gelir deste i, kad n
ve dezavantajl  gruplar n istihdam -
n  destekleyici uygulamamalar gibi 
hükümet politikalar ndan ciddi bi-
çimde etkiledi i ifade edilmektedir.

Çal mada yer alan verilere göre 
Türkiye, kad n istihdam nda en alt 
s rada kalmaya devam etmektedir. 

2000 y l nda yüzde 26.2 olan kad n
istihdam oran , krizin ba  gösterdi i
2008 y l nda yüzde 23.5’e gerilemi ,
ancak 2011 y l nda yeniden yüzde 
27.8’e yükselmi tir. 2011 OECD 
ortalamas  ise yüzde 56.7’dir. Ka-
d n istihdam ndaki bu dü ük oran 
nedeniyle, 2011 y l  erkek istihdam 
oran  yüzde 69.3 olmas na ra men;
Türkiye, toplam istihdamda da 
2011 y l  için yüzde 48.4 ile OECD 
ülkeleri aras nda en alt s rada yer 
almaktad r. 2011 y l  erkek istihda-
m nda OECD ortalamas  yüzde 73 
iken toplam istihdam oran nda or-
talama yüzde 64.8’dir.

Çal mada, kendi i inde çal -
man n hayat kurtar c  bir strateji 
oldu u, ki ilerin çal acak ba ka bir 
i  bulamamalar  durumunda veya 
giri imci bir ruha sahip olup, kendi 
kendilerinin patronu olmak istedik-
lerinde bu tür bir istihdam biçimine 
yöneldikleri ifade edilmektedir.

Burada dikkat çekici bir ba ka
nokta, kad n istihdam nda son s -
rada yer alan Türkiye’nin, kendi 
i inin patronu olan kad n oran nda
yüzde 48.4 ile ilk s rada yer al yor
olmas d r. Türkiye, sadece kad n-
larda de il, erkeklerde de kendi i i-
nin patronu olma konusunda yüzde 
34.2 ile ilk s rada yer almaktad r.
Kad n ve erkek için 2000 y l  oran-
lar  ise s ras  ile yüzde 64.7 ve yüzde 
46.5’dir. Sonuç olarak, aradan geçen 
11 y ll k süre içerisinde kendi i inin
patronu olan ki ilerin oran n n azal-
d  anla lmaktad r.

OECD çal mas nda, yaratt
sorunlar nedeniyle son y llarda ol-
dukça yo un bir ekilde tart lan
part-time çal man n; daha çok, 
çocu uyla ilgilenen kad nlar veya 
büyüklerine bakmakla yükümlü 
olanlar gibi, ailevi nedenlerle tam 
zamanl  çal mak istemeyenlerce 
tercih edilen bir çal ma biçimi ol-
du u ifade edilmektedir. Çal mada
ayr ca; part-time çal man n, çok sa-
y da OECD ülkesinde tercih temelli 

oldu u belirtilmektedir. Bu durum, 
sveç çi Sendikalar  Konfederas-

yonu LO’nun uzun zaman önce 
kullanmaya ba lad  “tam çal ma
bir hakt r, part-time çal ma bir 
tercihtir” slogan n  do rulamakta-
d r. 2011 verilerine göre, part-time 
çal ma oran n n Türkiye’de yüzde 
11.7 oldu u görülmektedir. 2005 
y l nda yüzde 5.6 olan bu rakam n,
son 6 y l içerisinde 2 kat ndan fazla 
art  gösterdi i görülmektedir. Part-
time çal anlar n OECD üyesi ülke-
lerdeki ortalamas  yüzde 16.5 ve en 
fazla görüldü ü ülke yüzde 37 ile 
Hollanda’d r.

OECD ülkelerinde, ki ilerin za-
manlar n n ne kadar n  çal maya
harcad klar , ailelerine ve kendileri-
ne ay rd klar  süre ve ya am kalitesi 
aç s ndan oldukça büyük önem ta -
maktad r. OECD çal mas , ki ilerin
çal ma sürelerinin azalmas n  ayn
zamanda ülkedeki verimlilik art -

n n ki ilerce payla lmas  olarak 
de erlendiriyor. OECD çal mas -
na göre; 2002 y l nda Türkiye’de, 
bir ki i, y lda 1943 saatini çal arak
geçirmekteydi. Ayn  y l OECD or-
talamas  ise 1819 saatti. Yani Türk 
insan  OECD ülkelerindeki di er
insanlar n ortalamas ndan 124 saat 
daha fazla çal maktayd . 2011 y -
l na gelindi inde, Türkiye’de bir 
ki inin bir y l içerisinde çal arak
geçirdi i süre 1877’ saate geriledi. 
2011 y l  OECD ortalamas  ise 1776 
saate geriledi. Böylece Türk insan n
fazladan çal t  süre y lda 101 saat 
oldu.

Küresel mali krizin ya and  y l
olan 2008’de Türkiye’de i sizlik ora-
n  yüzde 9.7 iken 2011 y l nda bu 
oran n gerileyerek 8.8% oldu u gö-
rülmektedir. Türkiye, OECD üye-
leri aras nda srail, Almanya ve ili
gibi 2008 krizinden sonra 2011’de 
i sizlik oran n n azald  nadir ülke-
ler aras nda yer almaktad r.

Kaynaklar:

OECD E itime Bak  2012 ve OECD Factbook 2013



Tüketici DünyasTüketici Dünyas

86

Tüketicinin Korunmas  Hakk n-
da Kanun, yay mland  1994 

y l ndan sonra ikinci kez de i tirili-
yor. Son y llarda özellikle bankalar 
ile tüketiciler aras nda, masraf, ko-
misyon, kredi kart  aidat  ve dosya 
paras  gibi sorunlar n ço almas
üzerine hükümet yasay  bir kez daha 
de i tirme karar  ald .

Yeni Tüketici Kanunu Tasla ’nda
s k nt lara çare olacak devrim niteli-
inde maddeler var. Taslakla in aa-

ta ba lamayan firmalar tüketiciden 
ödeme alamayacak. Çileye dönü en
do algaz, internet ve telefon abone-
liklerini iptal etmek de kolayla acak.

Bakanl k, mevcut kanunda de i-
iklikler yapmak yerine 4 maddelik 

yeni bir tasar  tasla  haz rlarken,
yeni düzenleme, tüketicilerin daha 
ileri seviyede korunmas n  amaçl -
yor. Taslakla, tüketicilerin hak ara-
ma yollar n n kolayla t r lmas , tü-
keticinin bilgilendirilmesine a rl k
verilmesi, bürokrasinin azalt lmas
ve hakkaniyete uygun bir ceza sis-
teminin olu turulmas  sa lanacak.
Haks z ticari uygulamalar, ürün so-
rumlulu u, finansal hizmetlere ili -
kin mesafeli sat lar, smarlanmam
mal ve hizmetler gibi alanlarda yeni 
düzenlemeler de getirilecek.

Tüketicinin Korunmas  Kanunu De i iyor
Taslakta yer alan baz  düzenle-

meler öyle:

 – Hatal  bir ürünün, bir ki inin
ölümüne veya yaralanmas na
veya kullan mdaki bir ba ka
mal n zarar görmesine sebep 
olmas  halinde, bu ürünün 
imalatç s  do an zarardan ku-
suru aranmaks z n sorumlu 
tutulacak.

 – Ay pl  mal ya da hizmette tü-
keticiye sa lanan haklar, va-
tanda  lehine geni letilecek.
Mevcut kanunda yer alan 30 
gün içinde ay b n i letme-
ye bildirilmesi yükümlülü ü
kald r l yor. Mal n teslimi ya 
da hizmetin ifa edilmesinden 
itibaren 6 ay içinde ortaya ç -
kan ay plar n teslim an nda
var oldu u kabul edilecek. Bir 
ürünün ay pl  ç kmas  duru-
munda tüketici, ücretsiz ona-
r m veya mal n ay ps z misli 
ile de i tirilmesi haklar ndan
birini seçecek. Müte ebbis de 
tüketicinin seçmi  oldu u bu 
hakk  30 gün içerisinde yerine 
getirmekle yükümlü olacak.

 – Maket üzerinden sat  yap -
lan ve binlerce ki inin ma -

dur olmas na neden olan ko-
nut kampanyalar  s k ekilde
denetlenecek. Tüketici, öde-
melerini banka üzerinden ve 
taraflar n r zas yla yapacak, 
dolay s yla konutun in as na
ba lamam  firmalar tüketici-
den ödeme alamayacak. Ko-
nut veya tatil amaçl  ta nmaz
sat lar  resmi ekilde olma-
d kça geçerli olmayacak. Ta-

nmazlara ili kin teslim süre-
si 30 aydan 36 aya ç kar lacak.

 – Ön ödemeli konut sat lar n-
da 14 günlük sebepsiz cayma 
hakk  getirilecek. Konut veya 
tatil amaçl  ta nmazlar n tü-
keticiye teslim tarihine kadar 
tüketiciye sözle meden dön-
me hakk  sa lanacak. Kam-
panyal  Sat zin Belgesi kal-
d r larak, konut sat lar n n
devlet garantisinde oldu u
yönündeki yanl  izlenimlerin 
önüne geçilecek.

 – Elektrik, su, do algaz, inter-
net, telefon gibi aboneliklerde 
tüketicileri koruyucu düzen-
lemeler yap lacak. Abonelik 
sözle melerinin kapsam  ge-
ni letilerek her türlü abonelik, 
kanun kapsam na dahil edile-
cek. Müte ebbis, tüketicinin 
aboneli e son verme iste ini,
yönetmelikte belirlenecek sü-
reler içinde yerine getirmek 
zorunda olacak. Aksi halde 
tüketici bundan sorumlu ol-
mayacak.

Yasa tasla , tüketicinin korun-
mas  konusunda kurulu undan beri 
çok önemli çal malar yapan ve bir 
kez de Sanayi ve Ticaret Bakanl
taraf ndan “Tüketicinin korunma-
s nda y l n kurulu u” seçilen TÜRK-

’e de gönderildi. TÜRK- , yasa 
tasla  konusunda olumlu görü
bildirdi.
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Çek Kanunu’ndaki de i iklikten
sonra ticari ya amda çek yerine 

senet tercih edilir oldu. Aman senet 
teslim al rken dikkat edin. Alacak-
l yken önce borçlu ard ndan sahte-
karl ktan san k durumuna bile dü e-
bilirsiniz.

Senet alt ndaki imzan n yan -
n zda ve mutlaka gözünüzün önün-
de at lmas na özen gösterin, tarihe 
mutlaka bak n. Borçlu bir irket
ise senedi “yetkilisine” yine huzu-
runuzda imzalatt r n. Senet al rken
ba ka nerelere dikkat edilmesi ge-
rekti ini konunun uzman  avukat 
Alper Sar ca’ya sordum. Bak n hangi 
uyar larda bulundu:

1- Senet alt ndaki imzan n huzu-
runuzda (yan n zda ve gözünüzün 
önünde) at lmas na özen gösterin. 
Yan n zda at lmayan imzan n ge-
çerlili inden emin olamazs n z, bel-
ki de borçlu de il ba kas  atm t r.
Dolay s yla senet ödenmez de icraya 
konu ederseniz, borçluya “imza ta-
raf m za ait de ildir” itiraz nda bu-
lunarak borcu ödemekten kurtulma 
ve hatta sizi yüzde 40 icra inkar taz-
minat na mahkum ettirme ans  ver-
mi  olursunuz. Dahas  resmi evrakta 
sahtekarl k iddias  ile ceza yarg la-
mas nda san k durumuna dü ebilir
hatta hapis cezas  alabilirsiniz.

2- Borçlu irket ise senet alt n-
daki imzan n yetkili temsilciye ait 
olmas na dikkat edin. E er senedi 
alaca n z borçlu, bir irket ise as-
l nda irket yöneticisi olmayan fakat 
irket ad na tüm belgeleri, çek ve 

senetleri kendisinin düzenledi ini
ve imdiye dek herhangi bir sorun 
ya anmad n  belirterek senedi im-
zalamak isteyen ah slara kanmay n.
Aksi halde senet ödenmez de icraya 
konu ederseniz, borçlu irkete “imza 
yetkili temsilciye ait de ildir” itira-
z nda bulunarak borcu ödemekten 
kurtulma ve hatta sizi yüzde 40 icra 

inkar tazminat na mahkum ettirme 
ans  vermi  olursunuz. Bu nedenle 

senet alt na mutlaka irketin yetkili 
temsilcisinin imzas n  att rmal s n z.
E er irket çift imza ile ilzam edile-
biliyor, borç alt na sokulabiliyor ise 
her iki yetkilinin de imzas n n bu-
lunmas  zorunludur.

3- mzan n geçerlili ini sorgu-
lay n; borçlunun imza sirkülerini 
mutlaka kontrol edin. Kötü niyet-
li bir kimse yan n zda imza da atsa 
mutat (normalde kulland ) im-
zas  d nda ba ka bir imza atabilir 
ve imzay  sonradan inkar edebilir. 
tiraz halinde; senet üzerine imza 

atan ki inin DNA’s  dü medi inden,
bilirki i incelemesinde borçlunun 
resmi kurulu larda, bankalarda var 
olan imza örnekleri dikkate al nacak
senet üzerindeki imzan n ekli, h z ,
e imi, bask s  gibi karakteristik özel-
likleri de erlendirilece inden; ki i
bilerek ola an imzas  d nda farkl
bir imza att  ise davay  kaybedecek 
ve hatta icra inkar tazminat na mah-
kum edileceksiniz. Bu nedenle mut-
laka senet alt na imza atan ki inin
imza sirkülerindeki imza ile senet 

alt ndakinin ayn  olmas na dikkat 
edin, kar la t r n.

4- Senet üzerinde tanzim (dü-
zenleme) tarihinin do ru olarak 
belirtilmesine dikkat. Örne in
“30.05.2013” vadeli bir senet ald -
n z. Düzenleme tarihi olarak da as-
l nda o günün tarihi olan 01.10.2012 
yaz lmas  gerekirken “yanl l kla”
15.10.2012 yaz ld . Siz nas l olsa 
vadeden önce oldu u için sorun ol-
maz deyip kabul ederseniz kar  ta-
raf 15.10.2012 tarihine dek irketin
imza yetkilisini de i tirerek borcu 
ödemekten kurtulabilir. Uygulama-
da nadiren rastlansa da ilk defa tica-
ret yapt n z ah s ve firmalara kar
özellikle büyük mebla l  senetlerde 
bunu da hat r n zda bulundurmak 
yararl  olabilir.

5- Senedi icra takibine konu et-
meden tam olarak senet vasf na haiz 
oldu undan emin olun. Senet üzerin-
de var olmas  gereken çok küçük bir 
ayr nt  (örne in düzenleme yerinin 
geçerli ekilde belirtilmemesi gibi) 
dahi yok ise senedin kambiyo vasf n ,
senet niteli ini ortadan kald r r.

Senet Teslim Al rken Dikkat



Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet sunumunu daha 
h zl  ve güvenilir bir hale getirmek için “SMS Bilgi 
Sistemi”ni uygulamaya koydu. Öncelikle Kurumun 

yürüttü ü önemli faaliyetlerden olan provizyon ve ay-
l k ödemelerinde otokontrolün sa lanmas n  amaçlayan 
sistem, sigortal lara ve i verenlere bilgi alma konusunda 
kolayl klar sa layacakt r.

Sigortal lar, i verenlerin en son yat rd  prim kazan-
c n , ilk i e giri  tarihi ve prim gün say lar n , emekli ay-
l klar n n ödenip ödenmedi ini, sa l k hak sahipli inin ve 
muayene kat l m borçlar n n olup olmad n , optik cam 
ve çerçevenin ne zaman alabileceklerini, fizik tedavi hiz-
metlerinden yararlan p yararlanmayacaklar n , di  protez 
haklar n n olup olmad n  ve en çok merak edilen ko-
nular n ba nda gelen normal artlarda ne zaman emekli 
olabileceklerini k sa mesaj yoluyla ö renebileceklerdir.

K sa Mesaj (SMS) Uygulamas ndan Nas l
Yararlan lacak

K sa mesaj uygulamas ndan yararlanmak isteyen si-
gortal lar öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi 
internet sayfas ndan (www.sgk.gov.tr) e-sgk/sms butonu 
alt nda yer alan sms hizmetleri için bilgi giri  ve gün-
celleme seçene inden giri  yaparak bilgilerini girecek-
lerdir.

leti im ve ki isel bilgilerini SGK veri taban na giren 
sigortal ya, i verene, i tirakçiye ve hak sahiplerine hiz-
met sonuçlar  SMS ile 1 TL kar l nda bildirilecektir. 
Ancak bildirimin yap lmas  için mesaj gönderilen telefon 
numaras n n sigortal n n üzerine kay tl  olmas  gerek-
mektedir.

Bar Y AYDIN
TÜRK-  Uzman
barisiyiaydin@turkis.org.tr
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1) verenin yat rd  son ay primini ö renmek için;

Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle P ya-
z p bo luk b rak lacak, TC kimlik numaras  yaz l p bir 
bo luk daha b rak ld ktan sonra nüfus cüzdan n n arka-
s nda yer alan Aile S ra No’su da yaz larak mesaj 5502 
servis numaras na gönderilecektir.

P 12345678901 123

Primin P’si                                      Aile S ra No

TC Numaras

2) lk i e giri  tarihinizi ve toplam prim gün say n z
    ö renmek için;

Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle PT
yaz p bo luk b rak lacak, TC kimlik numaras  yaz l p bir 
bo luk daha b rak ld ktan sonra nüfus cüzdan n n arka-
s nda yer alan Aile S ra No’su da yaz larak mesaj 5502 
servis numaras na gönderilecektir.

3) Emekli ayl n n ödenip ödenmedi ini ö renmek
    için;

Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle E ya-
z p bo luk b rak lacak, TC kimlik numaras  yaz l p bir 
bo luk daha b rak ld ktan sonra nüfus cüzdan n n arka-
s nda yer alan Aile S ra No’su da yaz larak mesaj 5502 
servis numaras na gönderilecektir.

4) Emekli ayl n z ne kadar ve hangi bankaya
    yat r l yor ö renmek için;

Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle A ya-
z p bo luk b rak lacak, TC kimlik numaras  yaz l p bir 
bo luk daha b rak ld ktan sonra nüfus cüzdan n n arka-
s nda yer alan Aile S ra No’su da yaz larak mesaj 5502 
servis numaras na gönderilecektir.

5) Sa l k hak sahipli inin olup olmad n  ö renmek
    için;

Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle S ya-
z p bo luk b rak lacak, TC kimlik numaras  yaz l p bir 
bo luk daha b rak ld ktan sonra nüfus cüzdan n n arka-
s nda yer alan Aile S ra No’su da yaz larak mesaj 5502 
servis numaras na gönderilecektir.

6) Sa l k hizmetlerini kulland n z için
    ödeyece iniz kat l m pay n  ö renmek için;

Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle 

MPAY yaz p bo luk b rak lacak, TC kimlik numaras  ya-
z l p bir bo luk daha b rak ld ktan sonra nüfus cüzdan -
n n arkas nda yer alan Aile S ra No’su da yaz larak mesaj 
5502 servis numaras na gönderilecektir.

7) Sigortayla ne zaman gözlük cam  alaca n z
    ö renmek için;

Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle CAM
yaz p bo luk b rak lacak, TC kimlik numaras  yaz l p bir 
bo luk daha b rak ld ktan sonra nüfus cüzdan n n arka-
s nda yer alan Aile S ra No’su da yaz larak mesaj 5502 
servis numaras na gönderilecektir.

8) Sigortayla ne zaman gözlük çerçevesi
    alabilece inizi ö renmek için;

Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle CER-
CEVE yaz p bo luk b rak lacak, TC kimlik numaras  ya-
z l p bir bo luk daha b rak ld ktan sonra nüfus cüzdan -
n n arkas nda yer alan Aile S ra No’su da yaz larak mesaj 
5502 servis numaras na gönderilecektir.

9) Fizik tedavi hizmetlerinden yararlan p
    yararlanmayaca n  ö renmek için;

Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle FTR
yaz p bo luk b rak lacak, TC kimlik numaras  yaz l p bir 
bo luk daha b rak ld ktan sonra nüfus cüzdan n n arka-
s nda yer alan Aile S ra No’su da yaz larak mesaj 5502 
servis numaras na gönderilecektir.

10) Di  protez hakk n n olup olmad n  ö renmek
      için;

Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle DIS
yaz p bo luk b rak lacak, TC kimlik numaras  yaz l p bir 
bo luk daha b rak ld ktan sonra nüfus cüzdan n n arka-
s nda yer alan Aile S ra No’su da yaz larak mesaj 5502 
servis numaras na gönderilecektir.

11) Ne zaman emekli olaca n  ö renmek için;

Cep telefonunun mesaj bölümüne büyük harfle N ya-
z p bo luk b rak lacak, TC kimlik numaras  yaz l p bir 
bo luk daha b rak ld ktan sonra nüfus cüzdan n n arka-
s nda yer alan Aile S ra No’su da yaz larak mesaj 5502 
servis numaras na gönderilecektir.

N 12345678901 01.01.1978 4A

TC Kimlik No lk e Giri          Sigorta Kolu
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Avusturya çi Sendikalar  Kon-
federasyonu ÖGB 1945 y l nda

kurulmu tur. ÖGB Avusturya’daki 
tek konfederasyondur. Fa ist rejim 
öncesi H ristiyan, Komünist ve Sos-
yal Demokrat sendikalar aras ndaki
siyasi ayr ma son verebilmek ama-
c yla olu turulmu tur. ÖGB kendi 
deyimiyle ne partizan nede apoli-

tiktir. Örgütte her türlü siyasi fikre 
yer vard r. Farkl  siyasi fikirler ÖGB 
bünyesindeki de i ik fraksiyonlarca 
temsil edilir. Sosyal Demokratlar ör-
güt dâhilinde ço unluktad r. Genel-
de ÖGB Ba kanlar  Sosyal Demokrat 
Partisi’nde (SPÖ) etkin konumdad r.

Son verilere göre ülkede toplam 
1,2 milyon sendika üyesi mevcuttur. 

Avusturya çi Sendikalar
Konfederasyonu ÖGB

Bu rakam n %20’si emeklidir. Sendi-
kala ma oran  %37’dir. Söz konusu 
%37’lik oran n tamam  ÖGB bünye-
sinde örgütlüdür.

ÖGB 7 sendikadan olu makta-
d r. ÖGB üyesi sendikalar n ço u
de i ik i  kollar nda faaliyet göste-
ren farkl  sendikalar n birle mesiyle
ortaya ç kan büyük sendikalard r.

 Konseyleri
Avusturya’da i  konseyleri büyük önem ta r.

Yasalara göre i  konseyi 5 ve üstü çal an  istihdam 
eden tüm i yerlerinde kurulabilir. Fakat küçük i -
yerlerinde i  konseyleri çok az olup genelde 50 ve 
üstü istihdam kapasiteli i yerlerinde yayg nd r.
konseyleri sendikalara ba l  bir birim olarak görül-
mese de sendikalar n rolü hafife al namaz. Sendika 
üyesi olmayanlarda i  konseylerinde görev alabilir-
ler. Avusturya yasalar  i  yerlerinde 18 ya  ve alt
çal anlar  temsil eden farkl  bir birim kurulmas na
da müsaade etmektedir.  konseyleri 3 ayda bir i -
verenle bir araya gelir.

ÖGB Üyesi Sendikalar
GPA-DJP: Ücretli Özel Sektör, Gazeteciler, Matbaa ve 

Selüloz Çal anlar  Sendikas

GÖD: Kamu Hizmetleri Sendikas

GdG-KMSfB: Belediye, Sanat, Medya ve Serbest Çal anlar
Sendikas

GBH: n aat ve A aç Sektörü Çal anlar  Sendikas

Vida: Ula t rma ve Hizmet Sendikas

GPF: Posta ve Telekomünikasyon Sendikas

PRO-GE: Üretim Çal anlar  Sendikas



Hakan SÜKUN
intdept@turkis.org.tr

91K saca Avusturya
Avusturya dünyan n en zengin ülkelerinden biridir. Vatanda lar  güçlü bir sosyal güvenlik a  vas tas yla ko-
runmaktad r. Çal anlar n sat n alma gücü yüksektir. Buna paralel olarak iç talebin yüksek olmas  ekonomik 
kriz süreçlerinin daha hafif atlat lmas n  sa lamaktad r.

Ba kent : Viyana

Nüfus : 8.404.252

Ki i ba  GSMH : $39,269.33

Toplam gücü : 3.979.321

sizlik Oran  : %4,9

gücünün Sektörler Aras  Da l m :

Tar m : %4

Sanayi : %29

Hizmetler : %67

Gençlerde sizlik Oran  : %6,3

Sendikala ma Oran  : %37

Kad n gücü : %44,61

Yabanc gücü : %10,5

Araba sahibi olabilmek için çal lmas  gerekilen süre : 1672 saat

Televizyon sahibi olabilmek için çal lmas  gerekilen süre : 42 saat

Ekmek almak için çal lmas  gerekilen süre : 13 dakika

1 kilo et almak için çal lmas  gerekilen süre : 61 dakika

Kaynak: Nation Master

Avusturya’da tüm mavi ve beyaz 
yakal lar sendika üyeli i aran-

maks z n toplu sözle me kapsam n-
dad r. Çal anlar n neredeyse %99’u 
toplu sözle melerden faydalan r.
Sosyal ortaklar ekonomik ve sosyal 
politikalar n olu turulmas nda bü-
yük rol oynarlar. ÖGB, Avusturya 

çi Odas , Avusturya Tar m Odas
ve Avusturya Federal Ekonomi Oda-
s ndan olu an sosyal ortaklar düzen-
li olarak bir araya gelir. Avusturya’da 
toplu sözle me kapsam n n bu denli 
yüksek olmas  Avusturya Federal 
Ekonomi Odas  üyeli inin tüm i -
yerlerine zorunlu k l nmas ndan
kaynaklanmaktad r.

Sözle meler i  kollar na göre ya-
p l r. verenin herhangi bir i veren
örgütüne üye olmamas  veya ilgili 
i veren örgütünün söz konusu i  da-
l nda toplu sözle me yapma yetkisi 
olmamas  durumunda benzer i  ko-
lundaki toplu sözle me yasalarca ge-
çerli k l n r. Çal ma saatleri, tatil ve 
bayram izinleri, fazla mesailer, y ll k
ücret ve ücret art lar  toplu sözle -
melerle belirlenir. Ücret anla malar
yasalarca teminat alt na al nm  ve 
zorunlu k l nm t r.

Yasal ve zorunlu ücret anla ma-
lar  Avusturya’da çok eski bir uy-
gulamad r. 1919 y l nda seçilen ilk 

Toplu Sözle meler
demokratik hükümet ile ba layan 
ve 1934 y l  May s ay nda ilan edi-
len May s Anayasas ’na kadar süren 
ve 1. Cumhuriyet olarak an lan sü-
reçte uygulanan yasal ve zorunlu 
ücret anla malar  sayesinde Avus-
turya çal anlar n n refah seviyeleri 
artm  ve korunmu tur. Bu dönem-
de i  konseyleri olu turulmu  ve 
çal anlar idari konularda söz sa-
hibi olmu lard r. 1934 y l nda ilan 
edilen May s Anayasas  ile birlikte 
bask c  bir rejim uygulanm  ve 
önce komünist sonra da sosyalist 
örgütlenmeler ve sendikalar yasak-
lanm t r.  



Giri

nsanlar ça lar boyunca daha iyi 
yerle im yerleri ve ya am ko ullar -
na ula abilmek amac yla yer de i -
tirmi , göç etmi lerdir. Yani klasik 
deyi le; göçün tarihi insanl k tarihi 
kadar eskidir.

Baz  alt ba l klara ay rabilece i-
miz göç olgusu içinde emek göçü, 
sanayi devrimiyle ba lam  ve de i-
en i gücü piyasalar n n emek ihti-

yac  bu ekilde kar lanm t r. Önce-
likle köleler arac l yla giderilmeye 
çal lan i gücü eksi i, bu dönemde 
de kölelerin geli memi  bölgelerden 
ithal edilmesiyle içinde göç bar nd -
ran bir hareket olu turmu tur. Sa-
nayinin geli imiyle topraks z kalan 
köylülerin istihdam aç yla bulu -
mak için yer de i tirmesi, s n rlar içi 
ya da s n rlar aras  bölgelerde geçi
yapmas  göçü üzerine dü ünülmesi
gerekli konulardan biri haline getir-
mi tir.

Göç; ekonomik ve politik sonuç-
lar  olan ve göçmenlerde sosyolojik 
aç dan da etkiler yaratan geni  bir 
olgudur. nsanlar n baz  dönemlerde 
kitleler halinde göç etmesi, baz  dö-
nemlerdeyse aile birle meleri yoluy-
la zamana yayarak yerle ik hale gel-
mesi göç veren ülke kadar göç alan 
ülkeyi de etkilemi  ve hükümetler 
göçü sistematikle tirmek ve düzen-
lemek amac yla baz  politikalar üret-
mi tir. Bu politikalar hem göç alan 
ülkelerdeki i gücü aç na uygun 
göçmenleri yerle tirmek ve göçmen-
leri yerle ik halk içinde entegre ede-
bilmek, ülkeye uyum sa lamalar n
kolayla t rmak için üretilirken; hem 
de göç veren ülkedeki olu an i gü-
cü aç n  dengelemek ve nitelikli 

i gücünün göç etmesini engellemek 
için onlara uygun istihdam ve çal -
ma ko ullar  yaratmak amac yla da 
olu turulur.

Ülkedeki i gücü aç  kadar yer-
le ik halk n göçmenlere bak  aç s
ve yakla m  da hükümetin uygula-
malar na yön verir. Göçmenlere kar-

 kat  bir tav r tak nan ve milliyetçi 
duygular  a r basan toplumlar için 
hükümetin daha geni  ve ayr nt l
entegrasyon politikalar  uygulamas
gerekir.

Yukar daki bilgiler do rultu-
sunda; ara t rmada öncelikle dün-
yadaki göç hareketi incelenecek, 
göçün bir alt ba l  olan düzensiz 
göçten bahsedilecektir. Sonras nda
ise Türkiye’ye düzensiz göçe de i-
nilerek düzensiz göçün i gücü pi-
yasalar na etkisi, yerli i gücünün
düzensiz göçmenlere yakla m  ve 
örgütlü mücadelede düzensiz göçün 
yeri yap lan görü meler nda tar-
t lacakt r. Çal ma s ras nda tekstil 
i kolunda örgütlü üç fabrikada, her 
fabrikadan bir i veren temsilcisi ve 
üç i çiyle görü ülmü , bulgulara 
zenginlik katmas  amac yla ve ara -
t rman n taraflar ndan biri olmas
nedeniyle görü meler iki sendika-
c yla tamamlanm t r. Görü meler
s ras nda fabrikalardaki yabanc
göçmenlerin çal ma ve örgütlülük 
durumu, yerli i çilerle ili kileri ve 
ekonomiye etkileriyle ilgili sorulara 
cevaplar aranm t r. Çal ma, yap -
lan ara t rma ve görü melerden bah-
sedildikten sonra, ç kar lan sonuçlar 
ve olu turulan fikrin anlat ld  so-
nuç bölümüyle tamamlanacakt r.

Göç

nsanlar n, do duklar  yerden 
ba ka yerlere geçici ya da sürekli 
olmak üzere ta nmas na göç denir. 
nsanlar birçok nedenle göç edebi-

lirler. Ekonomik, siyasal, güvenlik 
bu nedenlerden baz lar d r.

Son yar m yüzy lda be  k tay  içi-
ne alan bu hareket geli mi  ülkelerin 
sosyal bilimcileri taraf ndan ele al n-
m , kuramsal aç dan irdelenmi  ve 
kimi sonuçlar ortaya koyularak çö-
zümler üretilmeye çal lm t r. Bu 
konuda yap lan çal malar  tek ba -
l k alt nda toplayamayaca m z yani 
göçü aç klamak üzere geli tirilmi
dü ünceler mikro ve makro düzeyde 
farkl l k gösterdi i için göç kuram-
lar  genelde dört ba l k etraf nda ge-
li tirilir; uluslararas  göçün kaynak-
lar , ak mlar , istihdam biçimleri ve 
göçmenlerin sosyokültürel uyumlar
(Abadan-Unat, 2002:4). 20. yy top-
lumbilimcileri göçü aç klamak için 
19. yy toplumbilimcilerinin aksine 
farkl  kavramlar ve farkl  varsay m-
lar geli tirmi leridir. Ancak bu ku-
ramlar birbirlerinden çok uzak gö-
rü ler içermemektedir. Birbirleriyle 
ili kilendirilebilecek olan kuramla-
r n ba l klar n  a a daki gibi s rala-
yabiliriz:

Neoklasik ekonominin makro 
kuram

Neoklasik ekonominin mikro 
kuram

“Yeni ekonomi” kuram

kiye bölünmü  emek piyasas
kuram

Dünya sistemleri kuram

li kiler a  kuram

Kurumsal kuram

Kümülatif nedensellik

Göç sistemleri kuram

Dünyada Göç Hareketi

nsanlar tarih boyunca belirli 
nedenlerle göç etmi ler ya da buna 
zorlanm lard r. Küresel e itsizlik-
ler, küresel ekonominin ihtiyaçlar ,
ulus-a r  ailelerin olu umu da dahil 
aile yap lar ndaki de i imler, sava ,
çat ma ve insan haklar  ihlallerinin 
tamam  göçün arkas nda yatan ne-

Tuba KAREF L
SBF ÇEE  Ö rencisi
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Sendikalar n ve Yerli çilerin
Türkiye’ye Düzensiz Göçe Yakla m *

* Bu çal ma 5. Mülkiye Genç Sosyal 
Politikac lar Kongresi’nde sunulmu  bildiri 
esas al narak haz rlanm t r.
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denlerdir. Sonuç küresel göçmen sa-
y s n n art  ve göçmenlerin yerle -
tikleri ülkelerdeki etnik çe itlili in
daha da artmas d r (Alcock, May, 
Rowlingson, 2008:532).

nsanlar güvenlik amac yla da 
göç etmi lerdir ancak sanayinin 
geli iminden bu yana artan göçün 
en önemli nedeni de i en i gücü
piyasalar  ve ucuz i gücüne duyu-
lan ihtiyaçt r. Tarihsel ve güncel 
olarak göçün i levi olabildi ince
ucuz i gücünü emre amade tutmak-
t r (Toksöz, 2006: 15). Bu amaç-
la küreselle en dünyada göçün de 
küreselle mesinden bahsetmek 
mümkündür. 1945’den bu yana ve 
özellikle 1980’lerin ortalar ndan iti-
baren uluslararas  göçün önemi ve 
hacmi artmaktad r (Castels, Miller, 
2008:7). Bu ba lamda de erlendir-
di imizde göç be  farkl  grupta in-
celenebilir:

Yerle ikler: Gittikleri ülkeye 
kal c  olarak yerle me ama-
c ndaki insanlard r. Ço u aile 
birle mesi yoluyla yerle iklik
kazan r.

Sözle meli i çiler: Belirli bir 
süre çal mak için bir ba ka
ülkeye giden insanlard r. Ço-
unlukla yar  vas fl  ya da va-

s fs zd rlar.

Nitelikli i gücü ya da profes-
yoneller: Nitelikleri bak m n-
dan ülkeleraras  ak kanl klar
kolay olan göçmen grubudur. 
Özellikle küreselle me süre-
cinde önemleri daha da art-
m t r.

S nmac lar ve mülteciler: 
Kendi ülkelerinden sava  ya 
da politik nedenlerle ç k p
ba ka ülkelerden s nma ta-
lep eden insanlard r. S nma
talepleri kabul edildi inde bu 
insanlar “muhacir” olarak ad-
land r l rlar.

Düzensiz göçmenler: Kaçak 
göçmen olarak da adland r -

l rlar. Gittikleri ülkeye yasal 
olmayan yollarla girdikleri 
gibi vizeleri doldu u halde 
ülkeden ç k  yapmayan ya 
da turist vizesiyle gelip çal -
maya ba layanlar da vard r.
Bu durum kimi zaman yasal 
prosedürlerin uzunlu undan
kaynaklanmaktad r. Düzensiz 
göçmenler genelde a r bir sö-
mürüye maruz kalmaktad r.

Sermayenin küreselle mesi yo-
lunda emek gücünün de küresel ha-
reketi gün geçtikçe geni lemektedir.
Dünya nüfusunun yakla k yüzde 
3’ünü göçmenler olu turmaktad r.
Daimi bir de i kenlik içinde olsa 
bile, göçe ili kin kimi özelliklerinin 
a a daki ba l klar alt nda ele al nd -

 ifade edilebilir:

Göçün küreselle mesi

Göçün h zlanmas

Göçün farkl la mas

Göçün kad nsalla mas

Göçün siyasalla mas

Göç özellikleri itibariyle de göç 
alan ülkede baz  etkiler yaratmak-
tad r. Göç sonucunda gerçekle en
etnik ve kültürel çe itlenme, göç 
alan ülkelerin de kültürel çe itli i-
nin art na katk  sa lamaktad r. Di-
er yandan göç edenlerin, geldikleri 

ülkede tutunma amac yla dü ük üc-
retlerle kay t d  ve güvencesiz bir 
ekilde çal may  kabullenmeleri, 

hem göç edenler aç s ndan hem de 
gidilen ülkedeki yerli i çiler aç s n-
dan sorun yaratmaktad r. Göçmen 
i çili ine ili kin bir di er sorun da 
toplumsal cinsiyet boyutuyla ortaya 
ç kmaktad r. Genel göçmen kitlesi-
nin içinde, kad n göçmen i çilerin
çal ma ko ullar  ve ald klar  ücret-
ler daha olumsuz bir görünüm sergi-
lemektedir. Bu durum göç hareketi 
içinde toplumsal cinsiyete ba l  bir 
ayr mc l k oldu unu ortaya koy-
maktad r.

Düzensiz Göçmenler

Ara t rman n odak noktas  olan 
düzensiz göç ve göçmenler özellik-
le enformel sektörde yayg nl k ka-
zanm t r. Yüksek vas fl  i çilerin
dola m n n dü ük vas fl lar n do-
la m n  da te vik etmesi ve bu in-
sanlar n yüksek vas fl  i çiler kadar 
çok tercih edilmemesi kimi zaman 
çal ma izni alamamalar na ve yasa 
d  konumuna gelmelerine neden 
olmaktad r.

Düzensiz göç; s n rlar  yasad -
 geçenler, yasal olarak giri  yap p

giri  vizelerinden daha uzun süre 
kalanlar ya da izinsiz çal anlar, göç-
men i çilerin aile birle imine konan 
k s tlamalar nedeniyle yasal olarak 
giri i engellenen aile üyeleri ve ger-
çek mülteci olarak de erlendirilme-
yen s nmac lar  kapsayan geni  ve 
üstü kapal  bir olgudur. Bu insan-
lar n istihdam edilememe kayg s ,
vas fs z olmalar  nedeniyle de onlar
kötü çal ma ko ullar nda dü ük üc-
retle çal maya ve buna raz  gelmeye 
itmektedir.

Bu tarz çal ma ve ya am ko ul-
lar yla ülkelere yerle en insanlar 
genelde ülke insanlar  taraf ndan
d lanarak rkç l k gibi muamelelere 
maruz kalmaktad rlar. Hükümetler 
her ne kadar toplumsal huzur için 
düzensiz göçü durdurmak zorunda 
olsalar da kimi zaman i verenlerin
ucuz emek gücünü kar layan bu 
göçmenlere örtülü olarak göz yumu-
yorlar. Kimi zamansa düzensiz göçü 
engelleyecek idari paradan ya da ka-
nunlar  düzenleyecek iradeden yok-
sun oluyorlar. Bu durum da yerli i -
çilerin ücretlerinin dü mesine ya da 
zaman içinde bir art  göstermeme-
sine, i verenlerin çal ma ekillerini
geli tirmek için özendirici nedenler 
bulamamas na ve ülke içinde yo un
i sizlik ve geni leyen enformel sek-
töre neden oluyor.

nsanlar n kötü ko ullar ve temel 
haklar ndan mahrum ya amalar n
gerektiren düzensiz göçmenlik olgu-
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su kimi ülkelerde önemli engellerle 
önlenmeye çal lsa da kimi ülkeler-
de rekabet ve büyüme için yararl
görüldü ü gerekçesiyle görmezden 
gelinebilmektedir.

Türkiye’de Düzensiz Göç

Gerek ücretlilerin i gücü içinde-
ki pay n n s n rl l , gerekse de çal -
anlar n yar s na yak n n n yasal ve 

kuramsal düzenlemelerin büyük öl-
çüde d nda kalan küçük i letmeler-
de kendi hesab na veya ücretsiz aile 
i çisi olarak çal mas  Türkiye’de i -
gücü piyasalar n n son derece esnek 
ve toplumsal cinsiyet temelinde son 
derece ayr m  ve e itsiz bir yap da
oldu unu göstermektedir. gücü
piyasalar n n bu esnek yap s  i ve-
renlerin düzensiz göçmen i çileri
kolayl kla istihdam etmesini müm-
kün k lmaktad r (Toksöz, 2006)

Göçmenlerin Türkiye’yi tercih 
etmelerinin önemli nedenleri ara-
s nda; yak n ülkelerden gelmeleri 
nedeniyle ucuz seyahat, kendi ülke-
lerinden daha fazla para kazanacak-
lar  dü üncesi, akraba ve tan d k ili -
kileri yer almaktad r. Ayr ca transfer 
ülke olarak tercih edilmesinin en 
önemli nedeni de Avrupa ülkelerine 
yak n konumda olu udur.

Ülkemizde yasa d  konumla-
r  nedeniyle düzensiz göçmenler 
kay t d  çal t r lmakta, transfer 
ülke olarak ülkemizi tercih etmi
göçmenler ise kal  sürelerine göre 
enformel sektöre yönelmektedirler. 
Göçmenlerin yapt klar  i ler genelde 
turistik bölgelerde (yabanc  dil bil-
gileri nedeniyle) tezgahtarl k, otelci-
lik, lokantac l k; bak m hizmetlerin-
de, konfeksiyon atölyelerinde ve de 
e lence sektöründe bulunmaktad r.
Bunlar n yan  s ra fuhu un da göç-
men kad nlar aras nda bir kazanç 
edinme yöntemi oldu u belirtile-
bilir. Türkiye’deki yüksek i sizlik
oranlar , vas fs z i gücünün say sal
büyüklü ü, her ko ulda çal maya
haz r geni  bir i gücü rezervi yarat-

maktad r. Yerli i sizler göçmenler 
taraf ndan yap lan i leri yapmaya 
haz rd r. malat sanayinde ve in aat
sektöründe yerli ve göçmen i çiler
aras nda bir rekabet söz konusudur.

Tekstil Fabrikalar nda Yerli ve 
Göçmen1 çi

Edinilen kuramsal bilgiler -
nda, ülkemizde göçmen i çilere

yakla m n daha iyi görülmesi için, 
göçmenlerin fazla oldu u tekstil i -
kolunda mülakatlar yap lm  ve elde 
edilen veriler baz  alt ba l klarda in-
celenmi tir.

Neden Göçmen çi?

Küreselle me sürecinde emek 
göçü günden güne artmakta ve bu 
durum yerli i çi yerine göçmen i -
çinin tercih edilme nedenlerinin 
sorgulanmas na yol açmaktad r. Bu 
do rultuda görü mecilere öncelikli 
olarak belirtilen nedenlere dair so-
rular sorulmu tur.

Yeni bir ülkeye i  bulma ve daha 
iyi artlarda ya ama umuduyla ge-
len göçmen i çiler, hem amaçlar n
gerçekle tirmek hem de i verenler
taraf ndan kabul edilmek için yerli 
i çiye oranla daha fazla çal makta
ve daha az ikayette bulunmaktad r.

verenlere göre göçmen i çinin ter-
cih edilmesinin bir di er nedeni de 
göçmen i çilerin daha vas fl  olmala-
r , en az ndan lise ve dengi e itimde
mesleki yönden geli tirilmeleridir.
Yerli i çilerin ilkokul mezunu ol-
malar  ve i i çal rken ö renmeleri
hem maliyetleri art rmakta hem de 
bu i çilerin h z kazanmas  ve ve-
rimliliklerinin artmas  sürecinde 
zaman kayb na neden olmaktad r.

verenler bütün bunlar  dü ünerek
i e daha kolay adapte olan ve i gücü
maliyetlerini azaltan göçmen i çiyi
öncelikle tercih etmektedirler. Sen-
dikalar n örgütlü bulundu u i yerle-
rinde kay t d  göçmen çal anlar n
olmamas  nedeniyle i verenler ken-
dileri ad na bu konuda cevap ver-
memi lerdir. Ancak piyasan n genel 

yap s n  da göz önünde bulundura-
rak bu insanlar n maliyeti fazlas yla
dü ürdü ü ve bu ekilde de artan 
verimlilikle rekabet gücünü art rd
için de baz  i verenler taraf ndan ter-
cih edildi ini belirtmi lerdir.

Sendika çal anlar  ve i çiler de 
ayn  konuya öncelikle göçmen i -
çilerin çok çal malar  taraf ndan
yakla maktad rlar. Kabul edilme is-
te inin bir sonucu olarak daha fazla 
çal t klar n  söyleyen yerli i çilere
göre tercih edilmeleri konusun-
da bir ba ka neden ise bu i çilerin
sendikal  olmay lar d r. Sendikal
olmayan ve örgütlü mücadelenin d -

nda kalarak kendisine sunulan ça-
l ma artlar n  ve ücreti kabul eden 
göçmen i çiler, i verenler için bir s -
k nt  olu turmad  gibi kriz ve grev 
dönemlerinde içinde bulunduklar
zor ko ullarda ayakta kalmalar n
sa layan kesimdir.

Görülüyor ki, ülkede tutunmak-
tan ba ka amaç gütmeyen ve bu 
yolda kendisine sunulan n ötesinde 
bir ey talep etmeyen göçmen i çiler
piyasa ko ullar nda i verenler tara-
f ndan yerli i çiye oranla daha fazla 
tercih edilmektedirler.

Yerli ve Göçmen çiler Aras nda
Uyum Nas l Sa lan yor?

Farkl  kültürlere ve farkl  ya am
tarzlar na sahip yerli ve göçmen i çi-
ler ayn  i yerinde beraber çal mak
durumunda kald klar nda emek pi-
yasas ndaki rekabetleri yapt klar  i e
ya da çal malar na da yans yor mu? 
Göçmen i çiler ülkeye ve insanlara 
uyum sa lamakta zorlan yorlar m ?
Bu sorular göçmen ve yerli i çilere
soruldu unda kimi zaman birbiriyle 
çeli en cevaplar al nm t r. Bu nok-
tada i verenlerin görü leri göçmen 
i çilere daha yak n, sendikalar n gö-
rü leri ise yerli i çilerin görü lerini
destekler niteliktedir.

Göçmen i çiler uyum konu-
sunda ülkeye ilk geldiklerinde baz
problemler ya ad klar n  söylemi ler
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kimisi ayn  problemlerin günümüz-
de de devam etti ini, yerli halk ta-
raf ndan hala kabul edilmediklerini 
belirtmi lerdir. Göçmen kad n i çi-
lerden birinin sözleri do rultusun-
da; zaman zaman mahalle bask s
nedeniyle ya am biçimlerini, yerli 
halkla uyum sa lanmas  yolunda, 
mütevaz la t rmalar  de göçmenle-
rin kar la t  bir di er güçlüktür. 

yerinde ise çal kan olmalar n n
yerli i gücü taraf ndan “çekilemedi-
ini” söyleyen göçmen i çiler, kabul 

edilmelerinin zor olmas n  biraz da 
buna ba lamaktad rlar. verenler
de göçmen i çilerle ayn  fikri pay-
la arak, daha fazla çal an bu kesim 
ile yerli i gücü aras nda kimi zaman 
ç kan anla mazl klar n büyümeden 
çözüme kavu turulmaya çal ld -
n  belirtmi lerdir.

Yerli i çiler uyum konusunda 
göçmen i çilere yard mc  olmaya 
çal t klar n  belirtirken göçmen i -
çilerin i verene yak n olma çabalar
nedeniyle aralar nda baz  sorunlar 
ç kt n  söylemi lerdir. Sendikalar 
da yerli i çilerin bu görü lerini des-
teklemi , ortaya ç kan sorunlar n
göçmen i çilerin i verene yak nl k
çabalar ndan do du unu do ru-
lam t r. Kay t d  göçmenlerin 
uyumlar  konusunda ise yerli i çiler
i yeri d ndan, sosyal ya amlar n-
dan gördükleri ve ya ad klar yla ce-
vap vermi lerdir. Kay t d  çal an
göçmenlerin kom uluk ili kilerinin
çok fazla olmad n  ancak Türk in-
san n n misafirperverli i nedeniyle 
biraz da olsa kayna ma sa lanabildi-
ini söylemi lerdir.

Görü meler sonucu ula lan bilgi-
lerden de yola ç karak denilebilir ki, 
bilmedikleri bir ülkeye gelen göçmen 
i çiler aralar ndaki hem erilik ba lar
ve d ar ya olan güvensizlikleri nede-
niyle yerli halkla ileti im kurmakta 
zorlanmakta, yerli halk n milliyetçi-
lik duygular  da bu ileti imin zorluk 
derecesini art rmaktad r. Yerli i sizli-
inin fazlal  da i gücü piyasas nda 

uyumu güçle tirmektedir.

Kay t D  Göçmen çilerin
Ücretlere ve gücü Piyasas nda
Rekabete Etkileri

Kay tl  göçmen i çilerin ücretlere 
bir etkisinin olmamas n n yan  s ra
çal kanl klar  nedeniyle tercih edil-
diklerinden de yola ç karak piyasa 
ko ullar nda rekabet konusunda i -
verenlere avantaj sa lad klar  sonu-
cuna ula labilir.

Kay t d  göçmen i çiler hakk n-
daki ücretleri dü ürdükleri görü ü-
ne ili kin yerli i çilerin fikirleri de 
bu konudaki genel görü ü destekler 
niteliktedir. Ülkeye yasad  yollar-
dan girmi  ya da sonradan yasad
konuma gelmi  olan göçmenlerin, 
i  seçmedikleri ve ücret de belirle-
mediklerini söyleyen yerli i çiler,
göçmen i çilerin daha dü ük ücrete 
daha uzun saatler çal abildiklerin-
den bu durumun da yerli i çilerin

ücretine olumsuz etki etti inden
bahsetmi lerdir. Göçmen i çilerden
baz lar  ise kay t d  çal an i çilerin
ücretlerini haftal k almalar  nede-
niyle asl nda daha fazla kazand kla-
r n , maliyetlerinin az olmas n n da 
yasad  göçmen i çilerin ücretlerine 
olumlu etkileri oldu unu söylemi -
lerdir.

Ücretler konusunda bir farkl l k
olmad n  dü ünen i verenler ise 
kay t d  göçmen çal t ran i yer-
lerinin maliyetinin daha az olmas
nedeniyle daha fazla üretim yapt k-
lar n  ve firman n rekabet gücünü 
art rd n  belirtmi lerdir. Yine de 
i verenler, bu durumun kurumsal-
la m  i yerlerini olumsuz etkileme-
di i ve büyük firmalar n kalitesin-
den ödün vermeyerek ve çizgisinden 
kaymayarak ayakta kalabildi ini sa-
vunmu lard r.

Sendika çal anlar  ise dar an-
lamda dü ünüldü ünde, ücretler ve 
rekabet konusunda bir sorun olma-
d n  ancak küresel emek ve serma-
ye dola m nda kay t d  çal man n
önemli etkileri oldu unu belirtmi -
lerdir.

Sendika çal anlar , i verenler ve 
i çilerin görü leri birlikte de erlen-
dirildi inde, kay t d  çal man n
ücretlere ve piyasadaki rekabete bir 
etkisi oldu u yads namamaktad r.

Sendikal Mücadelede Göçmen 
çi

Say ca çokluk ve birlikte hareke-
tin önemli oldu u sendikal müca-
delede göçmen i çiler kimi zaman 
tehlike unsuru olarak görülebilmek-
tedir. Bu konuda görü ü al nan i çi
ve sendika çal anlar n n görü leri
de ayn  noktada birle mekte ve göç-
men i çilerin ço unlukta oldu u i -
yerlerinde örgütlenmenin daha zor 
oldu u do rulanmaktad r.

Sendika çal anlar  örgütlenme 
s ras nda göçmen i çilerin güven 
problemi ya ad klar n  ve onlar
sendikal la t rma sürecinin yerli 
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i çiye oranla daha uzun oldu unu
söylemektedirler. Bu konuda i leri-
ni kolayla t rmak için örgütlenmeye 
çal t klar  i yerlerinde kimi zaman 
göçmen i çilerden ba lad klar n  ve 
birini örgütledikten sonra di erle-
rinin güvenini daha kolay sa lad k-
lar n  dile getirmi lerdir. Kay t d
göçmenlerin yetki alma sürecinde 
bir etkisinin olmad , yetki alabil-
mek için kay tl  çal anlar n örgüt-
lenme oranlar n n önemli oldu unu
belirtmi ler, kay t d  i çi çal t r l-
d üphelerinin oldu u i yerlerini
ise muhakkak gerekli mercilere bil-
dirdiklerini söylemi lerdir.

Yerli i çiler ise örgütlü mücade-
le konusunda göçmen i çilerin hep 
geri planda kald klar n  ve bunu i -
verenle sürtü me ya amamak ad na
yapt klar n  belirtmi lerdir. Göçmen 
i çilerin i  hayat nda daha bencil 
olduklar n  ve örgütlü mücadeleyi 
önemsemeyerek i lerini kaybetme-
mek için i verene daha l ml  yakla-

rken, i  ortam ndan d lanmamak
için de mücadelenin içindeymi  gibi 
görünüp asl nda mücadele ad na bir 
ey yapmad klar n  da dile getirmi -

lerdir. Kay t d  göçmen i çilerin ise 
sendikal  olmamalar n n i verenler
için bir avantaj oldu unu söylemi -
lerdir. Yerli i çilerin görü lerine kar-

 göçmen i çilerle görü melerimiz
sonucunda ele etti imiz verilerse 
güven problemi nedeniyle örgütlen-
me süreçlerinin uzad n  do rular-
ken örgütlendikten sonra mücade-
lenin d nda kald klar  görü ünü
reddetmektedirler.

Tüm bulgular de erlendirildi-
inde, kay tl  çal an göçmen i çile-

rin sendikal mücadeleyi geciktirdi i
ve yava latt  görülürken engelledi-
i dü üncesi do mamaktad r.

çiler veren Olsayd ...

çilere inisiyatif verildi inde ve 
göçmen i çiyi mi yoksa yerli i çiyi
mi tercih edecekleri soruldu unda
i çilerin ikiye bölündü ü görülmek-
tedir.

Yerli i çiler i veren olduklar  tak-
dirde yerli i sizli in yo un oldu u
günümüzde ülke vatanda  i sizken
göçmen i çi tercih etmeyece ini,
yerli i çi çal t rarak ülke ekonomi-
sine daha fazla katk  sa lanabilece i-
ni söylemi lerdir. Göçmen i çiler ise 
verimlili i fazla olan eleman  çal t -
raca n , yerli ya da göçmen olarak 
de il de profesyonel yakla p i çile-
rini seçece ini belirtmi lerdir. Daha 
çal kan olmalar  nedeniyle göçmen 
i çilerin üretime katk lar n n daha 
çok olaca , bu nedenle göçmen i -
çiyi öncelikle tercih edebileceklerini 
de eklemi lerdir.

Görülmü tür ki, yerli i çiler mil-
liyetçi duygular n n a r basmas
nedeniyle ve biraz da ayn  ortamda 
çal malar  sonucu do an baz  an-
la mazl klardan da sonra yerli i çiyi
öncelikle çal t racaklar n  söyler-
ken, göçmen i çiler i verenlerden
ald m z cevaplarla ayn  do rultuda
profesyonel davran p göçmen i çi-
yi tercih edeceklerini belirtmi ler-
dir. Asl nda burada göçmen i çiler
“hem erilik” ya da “kader birli i”
nedeniyle göçmen i çi tercih ede-
ceklerini söylememi  bunu herkesin 
çal maya hakk  oldu u görü ünü
savunarak dile getirmi lerdir.

Sendikalar ve verenler Kay t
D  Göçmen çi Çal t r lmas
Konusunda Ne Yap yor?

Kay t d  i çi çal t r lmas n n
sendikal mücadeleye ve kay t d
i çi çal t rmayan i yerlerinin reka-
bet güçlerine olumsuz etkileri konu-
ya ili kin baz  önlemlerin al nmas n
zorunlu k lmaktad r.

Bu konuda sendika çal anlar ,
sendikalar n örgütlü bulundu u i -
yerlerinde kay t d  çal man n ol-
mad n  öne sürerek yürüttükleri 
belirli bir politika olmad n  belirt-
mi lerdir. Ancak yine de kay t d
göçmen i çi çal t r ld üphesi
olan i yerlerini gerekli yerlere bildi-
rerek ve takibini yaparak, kay t d -

l kla ilgili toplant lara düzenli kat la-
rak üstlerine dü eni yapt klar n  da 
dile getirmi lerdir.

verenler ise kurumsalla m
i yerlerinin ba ka baz  i yerlerinde
kay t d  göçmen i çi çal t r lma-
s ndan olumsuz etkilenmediklerini, 
kurumsalla m  i yerlerinin piya-
sada zaten bir yeri oldu unu ve bu 
yeri kalitelerinden ödün vermeyerek 
koruyabileceklerini söylemi lerdir.

Kay t d  göçmen i çi çal t -
r lmas  bilinen ve kabul edilen bir 
gerçek oldu u halde i verenler ve 
sendikalar taraf ndan önlem al nma-
d  elde edilen bulgular aras nda-
d r. Devlet ise bu konuda çal ma ve 
oturma iznini kat artlara ba laya-
rak önlem almaya çal maktad r.

Devlet, Sendikalar ve verenler
Kay t D  Göçmen çi
Çal t r lmas  Konusunda Ne 
Yapmal lar?

Yerli i sizli inin giderek artt
günümüz piyasa ko ullar nda kay t
d  göçmen i çi çal t r lmas n n
önlenmesiyle ilgili ne yap labilece i
ara t rmam z n son ad m n  olu tur-
maktad r.

Sendika çal anlar  örgütlü mü-
cadeleleri konusunda zaman zaman 
zorland klar  göçmen i çilerle ilgili 
devletin yürüttü ü oyalama politi-
kas n  do ru bulmakta, yasal pro-
sedürlerin geni letilerek daha fazla 
göçmen i çinin kapsama al nmas
fikrine ise kar  ç kmaktad rlar. Bu 
konuda üstlerine dü eni yapt klar -
n  dü ünen sendika çal anlar , sen-
dikalar aras  i birli inin kay t d
göçmen çal t r lmas yla ilgili daha 
etkili bir yöntem olaca n , ancak 
bu i birli inin gerçekle tirilmesinin
sendikalar n ideolojik örgütlenme-
leri nedeniyle zor oldu unu dile ge-
tirmi lerdir.

çiler ise konuyla ilgili devlet, 
sendika ve i verenlerin kar l kl  ile-
ti im içinde olmalar  gerekti ini söy-
lemi lerdir. Kimi i çiler i verenlerin
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kay t d  göçmen i çi çal t rmaya
yönelmesinin nedeni olarak sosyal 
sigorta kesintilerini göstermi ler ve 
bunun azalt lmas  gere ini savun-
mu lard r. Di er baz  i çiler ise dev-
letin yasal prosedürleri daraltmas
ve ülkeye giri  yapan yabanc  i çi
say s n n azalt lmas  gerekti ini be-
lirtmi lerdir.

Ayn  soruyu i verenlere yöneltti-
imizdeyse görü ler; vas fl  göçmen 

i çiler için yasal prosedürlerin ge-
ni letilmesi gerekti i, yerli i çilerde
mesleki e itimin lise ve dengi okul 
düzeylerinden itibaren önemsen-
mesi ve yo unla t r lmas n n iyi 
olaca  ve devletin kay t d  i çi ça-
l t rmayacak olan büyük firmalar n
say s n n art r lmas  konusunda i -
verenlere destek olmas n n yararlar
etraf nda toplanm t r.

Elde edilen bulgular n de erlen-
dirilmesiyle de anla l yor ki, devlet, 
sendika ve i verenler konuyla ilgili 
tekil olarak de il birlikte önlem al-
mal d rlar.

Sonuç

Göç ve göçmenlik son 30 y ld r
art  gösteren hatta “hareketlilik 
içinde yerle iklik” gibi kavramlarla 
desteklenen geni  bir olgudur. Biz 
k sa çal mam z içinde, düzensiz 
göçmenler ve yerli halk n onlara ba-
k n  görü meler nda inceleye-
rek baz  ç kar mlar yapmaya çal t k.

Ara t rmam zda yer yer de indi-
imiz gibi göç; göç veren ya da göç 

alan olarak bütün ülkeleri içine al-
m  durumda. Öncelikle kültürlerin 
ta nmas  yoluyla insanlar aras nda-
ki etkile imi art ran bu olgu ayn  za-
manda göç eden insanlar n i  ar yor
olmalar  nedeniyle göç alan ülkeler-
de toplumsal huzursuzlu a yol aça-
bilmektedir.

Ülkemizde a rl kl  olarak örgüt-
lü mücadele aç s ndan inceledi imiz
düzensiz göçün halk taraf ndan da 
istenmedi ini ve kendilerini eko-
nomik s k nt ya sokmas  nedeniy-

le genel olarak göçe ve göçmenli e
antipatik yakla t klar  görülmü tür.
Yine de bir i çiyle yap lan görü me
s ras nda söylemi  oldu u gibi eko-
nomi büyüdükçe düzensiz göç en-
gellenemez. Buradan yola ç karak
engelleyemeyece imiz bu hareketin 
yerli i gücüne olumsuz etkilerini 
azaltman n ve toplumsal huzursuz-
lu u bu ekilde bast rman n yollar
oldu u inanc nday z.

Çal ma s ras nda zaman zaman 
üzerinde durulan sendikal güç bir-
li i, düzensiz göçün yaratt  olum-
suzluklar  gidermek için gerekli 
ancak yetersizdir. Sadece sendikal 
çabalarla törpülenemeyecek kadar 
a r olumsuzluklar içeren düzensiz 
göç konusunda devlet, i veren ve 
sendikalar n birbirleriyle ileti ime
geçmesi önemlidir. Konuyla ilgili 
yap lacak çal malarda, i verenle-
rin göçmen i çiyi tercih nedenleri 
dikkate al nmal  ve yerli i gücünün
ayn  vas flarla donat lmas  için f r-
satlar tan nmal d r. Özellikle i ve-
renlerin de belirtti i gibi, göçmen 
i çilerin vas fl l k düzeyinin yerli 
i çilerden daha yüksek olmas , on-
lar n i ba  e itime ve i e adapte 
konusunda zorlanmalar na engel 
olmaktad r. Ayn  durumu mesle-
ki e itime a rl k vererek yerli i çi
için de yaratmak mümkündür. Göç-
menler için düzenlenmi  olan yasal 
prosedürlerde kat la maya gitmek, 
uluslararas  rekabet aç s ndan ül-
keyi zora sokabilecek bir ad md r.
Bu nedenle yasalarda bir de i iklik
yapmadan, yerli i çiler için uygula-
nan sosyal politikalar  ve e itim po-
litikalar n  de i tirmek, geni letmek
ve kolayla t rmak en do rusudur.
Ayr ca i verenlerin kay tl  i çi çal -
t rmaya te vik edilmesi de konuyla 
ilgili önemli noktalardan biridir. Bu 
amaca yönelik sigorta kesintilerinin 
azalt lmas  ve i verenlere te viklerin
art r lmas  yararl  olacakt r. Bir di er
önemli noktaysa sendikalar ve i -
verenler aras ndaki ili kidir. Kay tl
i çi çal t rma yolunda önündeki 

engellerin kald r ld  i verenler;
sendikalara kar  daha yumu ak tu-
tumlar benimsemeli, örgütlü müca-
delenin çal may  da te vik etti ini
dü ünerek kap lar n  sendikalara 
açmal d r.

Unutulmamal d r ki; uluslara-
ras  rekabette ayakta kalabilmek 
için uyumlu çal ma önemlidir. Bu 
nedenle çat madan çok yap lmas
gereken i birli i ve birbirine destek 
vermektir. Sonuçta, ekonominin 
büyümesini isteyen devlet, firmas -
n n büyümesini isteyen i veren ve 
geçinmek ve eme inin kar l n
almak isteyen i çi için varmak iste-
dikleri amaca gidecek süreç, beraber 
yürüyecekleri yoldur. Bu yolda dev-
let ve i veren; isteklerine ula mak
için, i çiyi memnun etmek, ona hak 
etti ini vermek ve ko ullar n  iyile -
tirmek durumundad r. Aksi halde; 
i çisi memnun olmayan i yeri ve 
ülkede üretim ve ekonomi istendi i
kadar artmayacakt r.
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PETROL-

Plasko çilerine
Uluslararas  Destek

Petrol-  Sendikam za üye olduklar  için i ten at lan
Plasko plastik fabrikas  i çilerinin direni ine uluslara-
ras  destek geldi. Fabrika önünde 20 gündür direni te

olan i çileri 27 May s 2013 günü 
Brezilya Kimya çileri Sendika-
s  Genel Ba kan  ve yöneticile-
ri ziyaret etti. Fabrika önünde 
bir aç klama yapan Petrol-
Sendikas  Trakya ube Ba kan
Turgut Dü ova, bu mücadelede 
böyle dostlar n n ve karde le-
rinin yanlar nda oldu u sürece 

mutlaka kazanacaklar n  aktard . Dü ova, Brezilya ve 
Türkiye’de sermayenin i çi s n f na yönelik bask lar
oldu unu ancak buna ra men i çi s n f n n her türlü 
bask lara kar  mücadele etti ini ve mutlaka kazana-
caklar n  dile getirdi.

Petrol-  Sendikas  Genel E itim ve Örgütlenme 
Sekreteri Nimetullah Sözen de i çi s n f n n ya ad
sorunlar n ve mücadelenin Türkiye’de ve dünyan n her 
yerinde ayn  oldu unu kaydetti. 

Brezilya Kimya çileri Sendikas  Genel Ba kan  Pa-
ulo Lage, Plasko i çilerinin verdi i mücadelenin i ye-
rinde insan haklar na sayg l  ve onurlu bir i  yürütme 
mücadelesi oldu unu, Kimya çileri Sendikas  olarak 
Plasko i çilerinin mücadelesini sahiplendiklerini vur-
gulad . Lage “Sizin yürüttü ünüz mücadele sadece bu 
bölgeye ve i yerine ait bir mücadele de il sizin bu mü-
cadelenizi sahipleniyoruz ve bundan sonra bu mücade-
le bizim de mücadelemizdir” diye konu tu.

TEKGIDA-

ÇAY-KUR Grevi
Tekg da-  Sendikam z n 10 bin i çimizin çal t

Çay-Kur’da, i çilerin 5 y ll k geçmi e dönük alacaklar
ve zam farklar  için ba latt  grev, kat l m n dü üklü ü
nedeniyle sona erdirildi. Çay-Kur’a ba l  58 i letmede,
9 bin 40 i çiyi ilgilendiren toplu i  sözle mesinin uyu -

mazl kla sonuçlanmas n n ard ndan al nan grev karar ,
22 Nisan 2013 günü uygulanmaya ba land . Tekg da-

 Sendikas  Genel Ba kan  Mustafa Türkel, Çay-Kur 
Genel Müdürlü ü önünde yapt  bas n aç klamas nda,
grevi bilerek ya  çay kampanyas n n ba lad  döneme 
getirmediklerini belirterek, “Bu bir hukuki süreç, grev 
karar  almak zorundayd k” dedi. “Art k bu grevi biti-
recek olan kamu i verenleridir. Çay-Kur, tarihinde ilk 
defa 7 bin mevsimlik i çiyi 20 Nisan’da i ba  yapma-
ya ça rd . Bu bir grev k r c l d r ancak grev k r c l
da olsa i çilerimizin bir ay daha fazla maa  almas ndan
memnuniyet duyar z. çilerimizi i ba  yapt ktan son-
ra greve destek olmaya ça r yoruz” diye konu tu.

Tekg da-  Sendikas  Yönetimi, greve kat l m n az 
olmas  nedeniyle grevin ka t üzerinde yasal olarak de-
vam etmesi karar  ald . Ancak daha sonra uygulamaya 
konulan grev karar , i çi kat l m n dü ük olmas  nede-
niyle sona erdirildi.

TÜRK- ’ten Destek 

TÜRK-  Yönetim Kurulu Tekg da-  Sendikam z n
Çay-Kur’da ba latt  grevle ilgili bir aç klama yapt .
Yönetim Kurulu aç klamas nda unlara yer verildi:

“TÜRK- ’e ba l  Tekg da-  Sendikam z, bugün 
Çay-Kur’da greve ba lam t r. 10 bin i çiyi kapsayan 
grev, Çay-Kur’un 60 y ll k örgütlenme tarihindeki ilk 
grev olma özelli i ta maktad r. Tekg da-  Sendikam z,
Kamu veren Sendikas  KAMU-  ile aylard r sürdür-
dü ü görü melerde uzla ma elini defalarca uzatm , an-
cak i veren, sendikam z n hakl  taleplerini kabul etme-
mekte srar etmi tir. Çay-Kur i çisi, Hak- ’in Hükümet 
eliyle kurumda yapt  i çi çalma giri imleri nedeniyle 
be  y l süren bir ma duriyet ya am t r. Kamu- , çi
Konfederasyonlar  ve üyeleri aras nda bilinçli bir ekil-
de ay r m yapmakta, Hak-  üyesi Sendikaya verdikleri 
haklar  benzeri durumdaki Çay-Kur i çisine verme-
mektedir. Bu ma duriyet, ancak ve ancak sendikam z n
hakl  talepleri do rultusunda giderilebilir. 

Grev, sendikalar için bir 
amaç de il, hak alma mücade-
lesinde bir araçt r. Çay-Kur’da 
ba layan grevin “10 iddetinde
bir deprem” niteli inde olaca-

n  ifade eden i veren, bu dep-
remin ya anmamas  için gerekli 
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ad mlar  bir an önce atmal  ve Çay-Kur i çisinin hakl
taleplerini yerine getirmelidir.

TÜRK- , kendisine ba l  34 sendikas yla Tekg da-
 Sendikam z n Çay-Kur’da ba latt  grevi destekle-

mekte, Sendikam z n bu hakl  mücadelesinde yan nda
oldu unu bildirmektedir.”

DER -

Zegna’da Direni
Sürüyor

Dünyaca ünlü marka Ermenegildo Zegna i çi k -
y m na devam ediyor. Ermenegildo Zegna i çilerin en 
temel hakk  olan sendika taleplerine i ten atarak ce-
vap verdi. Tuzla’da Ismaco’ya üretim yapt ran Zegna, 

önce 3’ü kad n 4 i çiyi ve en son 
5 Deri-  üyesini daha i ten att .
Böylece Zegna’dan at lan toplam 
9 i çi yaln zca sendikal  olduk-
lar  ve arkada lar n  sendikaya 
davet ettikleri için i ten at ld .

çiler 150 gündür kurduklar
çad rda direnmeyi sürdürüyor 
ve sendika haklar n  sonuna 

kadar sahipleniyorlar. Konuyla ilgili olarak Deri-
Sendikam zdan yap lan aç klamada, u görü lere yer 
verildi:

“Ermenegildo Zegna çevreye ve do aya kar  du-
yarl  oldu unu iddia ediyor. Ama Zegna n n do an n
bir parças  olan ‘insan n’ temel de erlerini hiçe saya-
rak, do aya sayg l  oldu unu söylemek oldukça güç. 
Zegna i çilerin örgütlenme hakk na kar  ac mas zca
sald r yor. Kendi i çisine dü manca tutum alan Zegna 
vurdumduymaz bir tav rla sendika operasyonlar na h z
verdi. çilerin anayasal, yasal ve evrensel hakk  olan 
sendika hakk n  tan mad n  aç kça beyan ediyor. Zeg-
na, i çilerin sendikala ma talebini reddediyor. Zegna, 
sendika hakk n  tan mad n  söylüyor. Zegna, sendi-
ka üyelerini istifa ettirmek için ‘ikna odalar ’ kuruyor. 
Zegna ‘kriz masalar ’ kurarak sendikas zla t rma politi-
kalar  belirliyor. Zegna, i çileri firman n arac yla notere 
götürüp sendikadan istifa ettiriyor, noter masraflar n
kar l yor. Zegna, arkada lar n  sendikaya davet eden 
5 sendika üyesini daha kap n n önünde koyuyor. Zeg-

na, ma azalar nda mü terilere güleryüz gösteriyorken, 
sendikal  i çilere adeta zulüm uyguluyor. Zegna i çileri
çal ma ko ullar n n iyile mesi için, kendilerine daha 
iyi bir gelecek haz rlamak istiyor. Soruyoruz, bir ayl k
maa lar  ortalama tek bir Zegna gömle i fiyat na e de-
er olan i çilerin sendika talebinde bulunmalar ndan

daha do al, daha me ru bir talep olabilir mi?

çilerin bu hakl  talebine Küresel Sendikam z
IndustriAll’dan da destek geldi. Küresel Sendika Zegna 
i çilerine uluslararas  bir kampanyayla destek sunmaya 
devam ediyor. Bu kampanyayla tüm dünya Ermenegil-
do Zegna’n n Türkiye’de sendikal haklar  ihlal etti ini
art k biliyor. 

Ermenegildo Zegnaya ve Ismaco firmas na bir kez 
daha ça r da bulunuyoruz. Ermenegildo Zegna bu yan-
l ndan bir an önce vazgeçmelidir. çilerin en do al,
demokratik hakk  olan sendika hakk n  tan mal d r.
At lan i çiler derhal geri al nmal d r. Ermenegildo Zeg-
na bu haklar m za sayg  duyana kadar at lan i çiler geri 
al nana kadar bu ma aza önlerinde olmaktan vazgeç-
meyece iz. Ermenegildo Zegna sendika hakk na sayg
gösterene kadar uluslararas  kampanyam z devam ede-
cektir. Avrupa’n n her yerinde Zegna’n n sendika dü -
man  tutumunu te hir edece iz.”

BASIN-

Amcor Ambalaj’da Grev 
Karar

Bas n-  Sendikam z n örgütlü oldu u, Amcor Fle-
xibles stanbul Ambalaj Fabrikas veren Temsilcileri 
ile Sendikam z aras nda, toplu i  sözle mesi görü me-
leri 14 Ocak 2013 günü ba lad . Ancak 60 günlük top-
lu görü me süresi içinde anla ma sa lanamad . Bunun 
ard ndan yasa uyar nca atanan resmi arabulucunun uz-
la t rma gayretleri de sonuçsuz kald .

Resmi arabulucunun rapo-
runu göndermesi ile 21 May s
2013 günü 60 günlük grev sü-
resi ba lam  oldu. Bas n-  Sen-
dikam z 24 May s 2013 günü 
Amcor stanbul i yeri için grev 
karar  alarak i verene bildirdi, 
i yerinde de bu karar  ilan etti. 
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KR STAL-

i ecam Topkap ’da
Direni  ve Zafer

Yak n dönemin en dikkat çekici i çi eylemlerinden 
biri i ecam’a ait Anadolu Cam Topkap  fabrikas nda
ya and . verenin fabrikay  kapatmak gerekçesiyle 
kap n n önüne koymak istedi i Kristal-  üyelerinin 

i lerinin devam  talebiyle ba lat-
t klar  i yerini terk etmeme eyle-
mi 13 gün sürdü. Eyleme Top-
kap ’daki fabrikas n  Eski ehir’e
ta yan i ecam’ n ortalama on 
sekiz y l k deme sahip, ço u
k rkl  ya larda ve yapt klar  i in
niteli i nedeniyle yeniden i  bul-
ma ihtimali zay f i çileri kap n n

önüne koymak istemesi yol açt . i ecam, ilk tesisle-
rinden biri olan Topkap ’daki cam ambalaj fabrikas n
Eski ehir’e ta ma karar  alm , burada Topkap ’daki
fabrikadan üç kat daha fazla üretim kapasitesine sahip 
bir tesis kurmu tu. Makineleri ve beyaz yakal  i çile-
rin bir k sm n  Eski ehir’e ta may  planlayan i veren,
mavi yakal , sendikal  i çileri götürmek istemiyordu. 

veren 27 Aral k 2012 günü f r nlar  söndürdü ve i -
çilere i  akitlerinin feshedildi ini bildirdi. Bunun üze-
rine i çiler haklar n n korunarak i lerinin devam n n
sa lanmas  talebiyle harekete geçti.

çilerin i yerinde bekleme eylemi ba lad  andan 
itibaren ailelerin kat l m  ve etraf nda olu an destekle 
birlikte geni ledi. Milletvekillerinden, sendikalara, es-
naftan, taraftar gruplar na, siyasi partilerden, üniversi-
te gençlerine kadar toplumun her kesiminden eyleme 
destek ya d . Eylemin geni leyerek, toplumsalla mas
kamuoyunda ilgi oda  haline gelmesini kolayla t rd .
Dikkatlerin Topkap  direni i üzerinde toplanmas n  sa -
layan bir ba ka eylem de Pa abahçe ma azalar na yap -
lan blokaj eylemleri oldu. çi ailelerinin gerçekle tirdik-
leri bu eylemler direni in taleplerinin fabrika duvarlar n
a mas n , me ruiyet zemininin geni lemesini sa lad .

çilerin kararl l kla sürdürdükleri eylemde kendi-
lerine duyduklar  güveni art ran bir di er geli me de 
polisin fabrikaya müdahale çabas yla ya and . 5 Ocak 
2013 günü sabah 05.00 civar nda say lar  bini a k n

bir polis gücü onlarca panzerle fabrikay  ablukaya ald .
Polis, i ecam’ n stanbul Valili ine ba vurusu üzeri-
ne fabrikay  bo altmak için gelmi ti. Ancak polisin 
fabrikaya giri iyle birlikte i çiler i letmenin çat s na
ve fabrikan n bacas na ç kt lar. O an itibariyle çat daki
i çilere müdahale fiziki artlar nedeniyle imkâns z hale 
geldi. Çünkü çat ya do ru yap lacak her hamle telafisi 
mümkün olmayan sonuçlara yol açabilirdi. Polis geri 
çekilmek, fabrikay  bo altmak zorunda kald . Polis ma-
rifetiyle fabrikay  bo altamayan i verenin eli iyice za-
y flad , böylece anla maya giden süre k sald .

27 Aral k 2012 günü ba layan eylem 9 Ocak 2013 
günü sendika ve i veren aras nda imzalanan protokolle 
sona erdi. Yap lan anla mayla emeklili ine kalan sü-
relere ba l  olarak ilan edilen te vikten yararlanarak 
ayr lmak isteyen i çilerin d nda kalan, sendika üye-
si 194 i çi i ecam grubuna ait Kristal-  Sendikas n n
örgütlü oldu u di er i yerlerine da t ld . Bu i çiler,
gittikleri fabrikalarda toplu i  sözle mesi kapsam nda
çal an i çilerin ortalama ücretleri, sosyal haklar  ve 
çal ma ko ullar  ile i lerine devam edecekler. Ayr ca
Topkap  fabrikas nda geçici i çi statüsünde çal an 50 
i çi de Anadolu Cam Sanayi A . Eski ehir fabrikas nda
nakledildi. Geçici i çilerin burada kadrolu olarak toplu 
i  sözle mesi kapsam nda çal malar  sa land .

TÜRK METAL

115 Bin çi çin Grev 
Karar

Türk Metal Sendikam z ile MESS aras nda yürü-
tülen toplu i  sözle mesi görü melerinin t kanmas
üzerine Türk Metal Sendikas  Yönetim Kurulu grev 
karar  ald . Karar, TÜRK-  Genel sekreteri ve Türk 
Metal Sendikas  Genel Ba kan  Pevrul Kavlak taraf n-
dan, stanbul’da bir bas n toplant s yla kamuoyuna 
aç kland .

Türk Metal Sendikas  ve 
MESS, Grup Toplu  Sözle me-
si müzakerelerinde anla maya
varamay nca 4 Mart 2013 tari-
hinde uyu mazl k zapt  tutuldu. 
Bundan sonra da MESS’ten Türk 
Metal’i tatmin edecek bir tek-
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lif gelmedi. 3 May s 2013 günü MESS ile yap lan son 
oturumda MESS; sözle menin geçerlilik süresinin 3 y l
olmas n  önerdi. Bunun üzerine Türk Metal 6 May s
2013 günü grev karar  ald . Sendikadan yap lan aç kla-
mada, grevin ba lang ç tarihinin önümüzdeki günlerde 
aç klanaca  bildirildi. 

Kavlak, düzenledi i bas n toplant s nda, grev kara-
r n u sözlerle duyurdu:

“Sendikam z Yönetim Kurulu, bugün itibariyle grev 
karar n  alm t r. Art k grev sürecindeyiz. Grev süreci-
ne girdik, çünkü masada anla amad k. Çünkü uzatt -

m z eli i verenler geri çevirdi. Taleplerimizi reddetti. 
Zam için kölelik ko ullar n art ko tu. O da yetmedi, 
kabul edemeyece imiz yeni bir teklifte bulundu. Bun-
dan sonra olacaklar n sorumlulu u i verenlere aittir. 
Dü ünme s ras  onlardad r. Karar onlar nd r. Çal ma
bar  art k onlar n ellerindedir. Evet, biz art k grev 
sürecine girdik. Greve ç kmak için yasal süre ba lad .
Grev, emekçinin üretimden gelen gücüdür. Biz, bu 
gücü hiçbir zaman gereksiz yere kullanmad k. Biz, hiç-
bir zaman çarklar  durdurmak istemedik. Hep unu de-
dik: En iyi sözle me masada biten sözle medir.”

T. YOL-

Ta eron çi Protestosu
Türkiye Yol-  Sendikam z, 28 ubat 2013 günü Ka-

rayollar  Genel Müdürlü ü bünyesinde çal an ta eron
i çilerin toplu i  sözle mesinden yararland r lmas  için 
eylem yapt . Türkiye’nin çe itli illerinden Ankara’ya 
gelen Yol-  Sendikas  üyesi i çiler, sabah saatlerinde 
Karayollar  Genel Müdürlü ü önünde topland . Bura-
da i çilere hitaben bir konu ma yapan, TÜRK-  Genel 
E itim Sekreteri ve T. Yol-  Sendikas  Genel Ba kan
Ramazan A ar, sendikalar n n soka a inmeye mecbur 
edildi ini belirterek, “Bu nedenle eylemin as l mimar-
lar , kulaklar n  i çilerin taleplerine t kam  olanlard r”

dedi. Son y llarda ta eron i çi uy-
gulamas n n ola and  biçimde 
on binlere yakla t n  söyleyen 
A ar, bir i çi sendikas  olarak 
bu huzursuzlu a, haks zl a ve 
adaletsizli e seyirci kalamaya-
caklar n  vurgulayarak, “Yasal ve 

evrensel bir insan hakk  olan sendikala ma hakk m z
kulland k. Genel Müdürlü e ba vurarak üyelerimizin 
mevcut toplu i  sözle mesinden yararlanmas n  iste-
dik. Kurum, i çilerin kendi i çisi olmad n  belirterek 
ba vurumuzu reddetti. Türkiye Yol-  Sendikas  hukuk 
yolundan ayr lmad . lk elden 6 bin 400 üyemiz ad na
davalar açt k. Binlerce üyemiz mahkemelere gelerek ta-
n kl k ettiler” diye konu tu.

Yarg tay’ n ad na ‘ta eron i çisi’ denilen i çilerin ilk 
giri lerinden itibaren Karayollar  Genel Müdürlü ü i -
çisi olduklar na kesin olarak karar verdi ini söyleyen 
A ar, “Buradan Kurum, Bakanl k ve Hükümete sesle-
niyorum. Yarg tay karar n n gere ini yerine getiriniz. 
Hukuk devleti ilkesi anayasal bir ilkedir. Gere ini ya-
p n z” dedi.

TES-  / T. MADEN-

çiler Kar  Ç kt , hale
ptal Oldu

Tes-  ve Türkiye Maden-  Sendikalar m za üye i -
çiler, Yata an Termik Santrali’nin özelle tirilmesi için 
yap lacak ihaleyi engellemek amac yla eylem ba lat-
t . halenin yap laca  Milas Yeniköy Termik Santrali 
önünde toplanan i çiler, be  kilometrelik yolu slogan-
lar atarak yürüdü ve ihalenin yap laca  Yeniköy Ter-
mik Santrali önüne geldi. çilere burada Ören Kemer-
köy ve Milas Yeniköy Termik Santrali i çileri de destek 
verdi. Santral giri ini barikatla kapatan i çilere destek 
vermek için baz  siyasiler de eylem yerine geldi.

Olaylar n yat mas  için Mu la l Jandarma Komu-
tanl  ve l Emniyet Müdürlü ü yetkilileri devreye gi-
rerek, i çileri ikna etti.
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Yetkililer, genel müdür ile kendilerinin görü ece i-
ni belirtti. Bir süre sonra d ar  ç kan yetkililer özelle -
tirme ihalesinin iptal edildi ini bildirdi.

Aç klama i çiler taraf ndan sevinçle kar land . Sen-
dika ba kanlar n n da ayn  yönde aç klama yapmas
üzerine i çiler santrali terk ettiler.

TEZKOOP-

Media Markt çileri
Örgütlendi

Tezkoop-  Sendikam z, Avrupa’n n ve ülkemizin 
en büyük elektronik ma azac l k zinciri olan Media 
Markt i çilerini örgütledi ve toplu i  sözle mesi için ge-
rekli ço unlu a ula t . Türkiye’de 30’u geçen ma azas
ve 2 bine yak n çal an  bulunan Media Markt’taki sen-
dikal örgütlenme, uzun süren özverili bir çal man n
sonucu olarak gerçekle tirildi.

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ’nca yetkinin 
verilmesini izleyen süreçte i verene toplu sözle me gö-
rü me ça r s  yap lacak ve en k sa sürede toplu sözle -
me görü melerine ba lanacak.

Almanya merkezli çokuluslu bir irket olan Media 
Markt’ n, Almanya, Rusya ve Çin ba ta olmak üzere 18 
ülkede 600’den fazla ma azas  ve 70 bine yak n çal an
bulunuyor.

Electro World Protestosu

Ankara’da Ankamall Electro World Ma azas  önün-
de 23 Nisan 2013 günü yap lan ilk bas n aç klamas n n
ard ndan Tezkoop-  Sendikam z, bu kez Konya Elect-
ro World ma azas  önündeydi. Electroworld i vereni-
nin sendika kar t  tutumunu kamuoyuyla payla mak
ve sendikal  olduklar  için i ten at lan i çilerin i e geri 
al nmas n  istemek için ikinci kitlesel bas n aç klamas

gerçekle tirildi.

Bas n aç klamas nda kat -
l mc lara seslenen Genel E itim
Sekreteri Haydar Özdemiro lu,
“Electroworld i vereni i çilerin
anayasal hakk  olan sendika-
la ma hakk na engel olmakta, 

suç i lemektedir. Konya halk n n huzurunda Electro 
World i vereninin sendika kar t , hukuk tan maz, in-
sanl k d  tutumunu k n yor, kabullenmiyor ve protes-
to ediyoruz. Electro World i vereni, üyelerimizi bask
ve tehdit alt nda tutan uygulamalar ndan derhal vaz-
geçmelidir” dedi.

Co kuyla geçen bas n aç klamas na, Tezkoop-
Sendikam z yöneticilerinin yan  s ra TÜRK-  Konya l
Temsilcisi Necati Kökat da kat ld .

KOOP-

IKEA’ya Örgütlenme 
Tepkisi

IKEA Türkiye ma azalar ndaki çal anlar n sen-
dikal güvenceye kavu mas  için Türkiye’nin dört bir 
yan ndan gelen yüzlerce i çi IKEA Yönetimini 8 Eylül 
2012 günü stanbul Ümraniye’de protesto etti. Koop-

 Sendikas  öncülü ünde TÜRK- ’e ba l  sendikalara 
üye yüzlerce emekçi IKEA Ümraniye Ma azas  önün-
de toplanarak IKEA Türkiye i vereni Mapa Mobilya’y
çal anlar na uygulad  bask  nedeniyle sert ekilde
ele tirdi. Dünyan n dört bir taraf ndaki IKEA çal an-
lar  sendikal  olmas na ra men IKEA Türkiye yönetimi 
srarla kendi çal anlar na bask  ve tehdit uygulayarak 

i yerlerinde çal anlar n n Koop-  Sendikas ’nda ör-
gütlenmelerine kar  ç k yor.

Miting havas nda geçen eyleme Koop-  üyelerinin 
yan  s ra UNI IKEA Küresel Sendikalar Birli i, TÜRK-

’e ba l  Türk Metal, Tes- , Demiryol- , Petrol- ,
Sa l k- , Haber- , Hava- , Tek G da- , Bass, Tümtis, 
Bas n- , Kristal- , D SK’e ba l  Sosyal-  sendikalar -
n n yöneticileri ile üyeleri, siyasi partiler ve sivil top-
lum örgütleri kat ld .

Eylemde konu an TÜRK-  1. Bölge Temsilcisi 
Faruk Büyükkucak, “IKEA’da çok a r artlarda çal -

p ancak i verenin bask lar  nedeniyle toplu sözle me
hakk na bir türlü kavu amayan IKEA emekçilerinin, 
Koop-  sendikas  çat s  alt nda örgütlenmelerini er ya 
da geç tamamlayacaklard r” dedi.

Uzun süredir IKEA Türkiye çal anlar n n örgütle-
nebilmesi için büyük mücadele veren Koop-  Sendika-
s  Genel Ba kan  Eyüp Alemdar da yapt  konu mada,
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bugün örgütlenme mücadelesin-
de tarihi bir gün ya and n  be-
lirtti. IKEA Türkiye çal anlar -
n n sendikaya üye olma hakk n
elde edinceye kadar var güçleri 
ile mücadeleye devam edecek-
lerini kaydeden Eyüp Alemdar, 
IKEA Türkiye Mapa Mobilyay

çok sert ifadelerle ele tirdi.

IKEA i verenine seslenen Eyüp Alemdar, “Onlar n
istedi i düzende örgütlülük yoktur. Toplu pazarl k sis-
temi yoktur. Hak yoktur… Hukuk yoktur… Onlar n
istedi i düzen kölelik düzenidir. çilerin güvencesiz, 
haks z, hukuksuz çal t  düzendir. Kaderlerinin i -
verenin iki duda  aras nda oldu u düzendir. Ancak 
bizler örgütlü gücümüzle geliyoruz, Bizler dünyan n
dört bir taraf ndan sendikalar n deste iyle geliyoruz. 
stanbul’un, Ankara’n n, zmir’in, Bursa’n n köle pazar

olmad n , Koop- ’in oldu u hiçbir yerde i verenin
köle düzenine boyun e meyece imizi ö retmeye gel-
dik” dedi. IKEA i verenini daha önce bu haks z uy-
gulamalar na son vermesi için defalarca uyard klar n
belirten Alemdar, “Dünyadaki IKEA sendikalar  bugün 
tek ses, tek yürek oldu. Bugün burada bizim eylemimi-
ze sveç, Amerika, Almanya, ngiltere, Fransa, Japonya, 
Rusya, spanya, talya, sviçre, Danimarka, Finlandiya, 
Norveç, Belçika, Avusturya, rlanda, Çek Cumhuriyeti 
ve Romanya’dan dayan ma mesajlar  geldi. Ayr ca BWI 
( n aat ve A aç çileri Küresel Sendikas ) ile Indust-
ri All (Tüm Endüstri çileri Küresel Sendikas ) Genel 
Sekreterleri mücadelemize destek ve dayan ma mesaj-
lar  gönderdiler” dedi.

Eyleme, dünyadaki sendikal  IKEA çal anlar n n
çat s  alt nda birle ti i UNI IKEA Küresel Sendikalar 
Birli i ad na UNI Küresel Sendikas  Ticaret Bölümü 
Ba kan  Alke Boessiger de kat ld  ve bir konu ma yapt .

Milli E itim’de Mutlu Son

Koop-  Sendikam z, uzun süredir örgütlenme mü-
cadelesi verdi i Milli E itim Bakanl nda toplu i  söz-
le mesi imzalad . Kamu i veren sendikas  Kamu-  ile 1 
Mart 2013 günü anla ma tutana  imzalayarak önemli 
bir ba ar ya imza atan Koop- , böylece yeni örgütledi-
i Milli E itim Bakanl  i çilerini sözle meye kavu -

turmu  oldu.

Koop-  Sendikas  Ba kanlar Kurulu, konuyla ilgili 
olarak yapt  aç klamada unlar  söyledi:

“Milli E itim Bakanl ’na ba l  i yerlerindeki i çi-
leri örgütleyerek son y llar n en büyük i çi örgütlen-
melerinden birini sa layan Koop- , Türk Sendikac -
l k hareketi ad na önemli bir ba ar ya imza atm t r.
Koop- , 1 Mart 2013 günü imzalanan bu anla mayla,
1000’den fazla farkl  toplu i  sözle mesini, bütün zor-
luklara ra men, i letme düzeyinde tek bir sözle meye
dönü türmü tür. Ba kanlar Kurulumuz, birçok engel-
leme, zorluklar, mahkemeler, bask lar ve y ld rmalar
nedeniyle yakla k iki y ld r toplu i  sözle mesi bek-
leyen Milli E itim i çilerini yeniden toplu i  sözle me-
sine kavu turman n, onlar için ba ar l  bir sözle meye
imza atman n mutlulu unu ve gururunu ya amaktad r.
Yap lan bu anla mayla, yüzlerce farkl  günlük ücrete 
sahip i çilerin, günlük ücretlerinde taban ayarlamalar
yap larak i yerlerinde süregelen ücret e itsizliklerinin
giderilmesi için büyük bir ad m at lm t r. Milli E itim
Bakanl ’na devren gelen i çilerin, devren geldikleri 
toplu i  sözle melerinde yer alan ve farkl  adlarla öde-
nen ayl k ve y ll k sosyal yard mlar nda kay p olmadan 
standart getirilmi tir. çilere ücret d nda ödenen ve 
her bir i yerinde farkl  olan ikramiye ödemeleri (112 
gün), çal ma saatleri, fazla çal ma ücretleri, y ll k
izinler, tatil günü çal malar  gibi çal ma ko ullar -
n  do rudan etkileyen hususlar düzenlenmi  ve tüm 
farkl l klar ortadan kald r lm t r. çilerin Milli E itim
Bakanl  bünyesinde nakil esaslar  düzenlenmi  ve i -
çilere gerekli artlar  sa lamalar  halinde nakil hakk
verilmi tir.”

TÜMT S

Öz Ta ma- ’e K nama
Tümtis Sendikamiz Genel Ba kan  Kenan Öztürk 

24 May s 2013 günü yapt  bir aç klama ile Gebze’de 
Öz Ta ma-  taraf ndan üyelerine yönelik sald r y  k -
nad . Öz Ta ma- ’in direni  k r c l n  i çiye sald r-
maya kadar vard rd n  belirten Öztürk, aç klamas n-
da u görü lere yer verdi:

“Türkiye’de faaliyet gösteren DHL Lojistik ve Kar-
go irketi’nde bir y l  a k n bir süredir örgütlenmemiz 
devam etmektedir. Örgütlenmemizin ba lad  günden 
bu yana üyelerimiz üzerinde her türlü bask y  uygu-
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lamaktan geri durmayan ve bu 
güne kadar toplam 36 i çiyi i ten
ç karan DHL i vereni, son olarak 
da Hak ’e ba l  Öz Ta ma-
Sendikas n  i yerine getirerek 
bu sar  sendikay  adeta bir bask
arac  olarak kullanm t r.

DHL’de yetki alma a amas na geldi imiz bir s rada
i yerine davet edilen Öz Ta ma-  Sendikas  da i ve-
renlerle kol kola girerek, ‘örgütlenme’ ad  alt nda i çile-
ri bölmeye ve sendikas z b rakmaya çal an bu tutuma 
alet olmu tur. veren müdürleriyle birlikte stanbul
ve Gebze’de depo depo dola arak i çileri bask , tehdit 
ve vaatlerle üye yapmaya zorlayan Öz Ta ma- , bu 
pervas zca tutumuna bir yenisini eklemi tir. DHL’deki 
direni imizin 180. gününde i verenin sipari i üzerine 
kurdurulan Öz Ta ma- , direni  k r c l n  i çiye sal-
d rmaya kadar vard rm t r.

Sabah saatlerinde, sözde toplant  yapmak üzere 
DHL Gebze deposuna araçlar yla gelen Öz Ta ma-
yöneticileri burada i çilerin protestosuyla kar la m -
lard r. çiler “Yetkisiz sar  sendikay  burada istemiyo-
ruz” diyerek demokratik tepkisini dile getirmi lerdir.

çileri dinlemek yerine iddet kullanarak sald rmay
tercih eden Öz Ta ma-  yöneticileri depo önünde 
toplanan i çilerin üzerine arac n  sürerek en zmir

yeri Temsilcimiz Hasan Güç’ü yaralam lard r. Üye-
miz Hasan Güç yaral  olarak hastaneye kald r lm t r.
Bu s rada i yerine ça r lan polis ise sald rganlar  gö-
zalt na almak yerine üyelerimize yönelerek darp etmi
ve 7 i yeri temsilcimizi gözalt na alm t r. Bunun yan
s ra 343 günden bu yana direni te olan üyelerimizin 
çad r n  da y kan polis çad rdaki e yalar  da tarak tah-
rip etmi tir. DHL i çileri ve üyelerimize, Öz Ta ma-
taraf ndan yap lan bu alçakça sald r y iddetle k n yo-
ruz. Tüm bu sald r lar kar s nda geri ad m atmayaca-

m z , DHL’de kazanmaya kararl  oldu umuzu bir kez 
daha ilan ediyoruz. Gözalt na al nan üyelerimiz derhal 
serbest b rak lmal d r.”

HAVA-

THY Grevi
Türk Hava Yollar ’nda (THY) örgütlü Hava-  Sen-

dikam z n, 15 May s 2013 günü ba latt  grev, Dergi-

miz bask ya haz rland  s rada birinci haftas n  dol-
durdu. THY yönetimi uçu larda bir aksama olmad n
söylerken, Hava-  Sendikam z yönetimi üçü kargo 
uçu u olmak üzere dört uçu un iptal edildi ini belirtti. 
Hava-  Sendikas  Genel Ba kan  Atilay Ayçin, uçakla-
r n kalkabilmesi için ekiplerin zorlukla olu turabildi-
ini ileri sürdü. Ayçin, “Geçen ak am 8 uçak son ana 

kadar yerde kald . Bo  günü olan arkada lar n üzerin-
de bask  kurulmas yla ekipler olu turuldu. O ekiplerle 
uçu lar tamamlanmaya ba lad . Bunlar artacak” dedi. 
Grevin i vereni zor durumda b rakmak için yap lma-
d n , toplu i  sözle mesindeki t kan kl n a lmas ,
Yarg tay karar yla i e iade karar  ç kan arkada lar n n
i lerine dönmesini talep ettiklerini belirten Ayçin, “Bu-
gün greve kat lan insanlar yine bu irkette çal acak-
lar ve d ar ya aç lan pencerenin temsilcisi olacaklar” 
diye konu tu. Ayçin, çal maya devam edenlerin zor 
artlarda uçu a gittiklerini, iç hatlardaki baz  seferlerin 

ortakla t r larak yap ld n , bunlar n iptal olarak yan-
s t lmad n  savundu. Hava-  Sendikas , toplu i  söz-
le mesinde, dinlenme saatlerine ili kin anla mazl klar,
geçen y l i ten ç kar lan 305 ki inin i e iadesi konusun-
da uzla ma sa lanamamas  nedeniyle 3 May s’ta grev 
karar  alm , 15 May s’ta grev ba lam t .

Bilirki i çiler Lehine Rapor Verdi

Grev yasa na kar  ç kt klar  için haks zca i ten ç -
kar lan THY çilerinin Bak rköy 10.  Mahkemesinde 
devam etmekte olan davalar nda bilirki i raporu mah-
kemeye sunuldu. Hava-  Sendikam z hukuk mü avir-
li ince yürütülen 10.  Mahkemesinde sürmekte olan 
30 i çinin davas  ile ilgili olarak Mahkeme bilirki i he-
yeti olu turmas na karar vermi ti. stanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden Profesör Dr. Gülsevil Alpagut, 
Makine Mühendisi ve  Ba müfetti i Nam k Kemal 
Özdemir ile Emniyetçi Polis Müfetti i ve Güvenlik Uz-
man  Necati Erdem’den olu an bilirki i heyeti davadaki 
tüm üyelerin durumunu ki isel olarak inceledi. vere-
nin sundu u tüm cd kay tlar n  ve belgeleri inceledi. 
Tüm bu incelemeler sonucunda, 14 Ocak 2013 günü 
verilen raporda; “ yerinde yap -
lan eylemin Anayasa md.54’deki 
yasaklar n kalkmas  ve Anayasa 
md. 90 hükmü uyar nca ulusla-
raras  normlar uyar nca demok-
ratik bir hakk n kullan m n n
söz konusu oldu u veya demok-
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ratik bir hakk n kullan m  niteli inde say lmas n n uy-
gun olaca ” belirtildi.

HABER-

Ola anüstü Genel Kurul
Türkiye Haber-  Sendikas  Ola anüstü Genel 

Kurulu 30-31 Mart 2013 tarihinde, Büyük Anadolu 
Oteli’nde yap ld . Genel Kurul-
da Divan Ba kanl na TÜRK-
Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, 
yard mc l klar n eker-  Sen-
dikas  Genel Ba kan sa Gök 
ve Koop-  Genel Ba kan  Eyüp 
Alemdar seçildi.

Genel Kurulda, Haber-
Sendikas ’n n yeni Yönetim Kurulu belirlendi Buna 
göre;

Genel Ba kanl a : Veli Solak

Genel Sekreterli e : Ümit Kaymal

Genel Mali Sekreterli e : Kemal lçio lu

Genel E itim Sekreterli ine : Sedat Güney

Genel Te k. Sekreterli ine : Mücayit Özdemir

seçildi.

HÜR-

Ola an Genel Kurul 
Yap ld

KKTC Hür-  Federasyonu 5. Ola an Genel Kurulu 
13 Aral k 2012 günü yap ld . Genel Kurulda Divan Ba -
kanl na Hüseyin Alasya, yard mc l na Mustafa Do -
ru seçildi. Genel Kurula TÜRK-  Genel Mali Sekreteri 
Ergün Atalay da kat larak bir konu ma yapt . Atalay 
konu mas nda, Hür- ’in y llard r TÜRK- ’e önemli 
katk  sundu unu, Hür- ’e ba l  sendikalar n da ayn

ölçüde TÜRK- ’e güç verdiklerini söyledi.  Genel Ku-
rulun aç  konu mas n  yapan, Hür-  Federasyonu Ge-
nel Ba kan  Yakup Latifo lu ise, Hükümetin haz rlad -

 ekonomik paketi ele tirdi. Bu paketin K br s halk n
yoksulla t raca n  söyleyen Latifo lu, tüm sendikala-
r n bu pakete kar  mücadele edeceklerini söyledi. Pa-
kette yer alan özelle tirme uygulamalar n  da iddetle
ele tiren Latifo lu unlar  söyledi:

“Bizce i sizlik demek olan, insan m z n sefalet ücre-
tine mahkum edilmesi ve K br s Türkü’nün ülkesinden 
göç etmesi anlam  ta yan özelle tirmelerden süratle 
vazgeçilmelidir. Bunun yerine bu kurumlar m z  siya-
silerin arpal  olmaktan ç kartacak düzenlemelerin 
yap lmas  ve özerk bir yap y  kavu turulmas , varl k-
lar n n devam  için tek artt r. Stratejik de ere sahip 
haberle me, ula m ve enerji sektörlerindeki devlet 
kurulu lar  her ne pahas na olursa olsun devlet elinde 
kalmal d r.”

Genel Kurulda yap lan seçimler sonucunda, Hür-
Federasyonu’nun cra Kurulu u ekilde belirlendi:

Genel Ba kan : Yakup Ö. Latifo lu

Genel Sekreter : ener Özburak

Genel Ba kan Yard mc s  : Mudahar Akar

Genel Ba kan Yard mc s  : Sami Dilek

Genel Mali Sekreter : Erdo an Özkan

Genel Te kilat Sekreteri : Hüseyin Z. Akyön

Genel E itim Sekreteri : Cengiz key
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Ancak çal anlar n “geçim art-
lar ” enflasyondaki gerilemeye ra -
men düzelmemektedir. Dört ki ilik 
ailenin ya am maliyeti y lba na 
göre 33,48 lira art  göstermi tir. 
Ücret gelirleri zorunlu giderleri 
kar lamaya yetmeyen ya da ücret 
gelirleri ya am maliyetindeki ar-
t n gerisinde kalan çal anlar n
“hayat pahal l ” sorunlar  devam 
etmektedir. Bir i çi için belirlenen 
ya ama maliyeti bu ay 1.120,78 lira 
olarak hesaplanmaktad r. Oysa aile 
unsuru dikkate al nmadan tek bir 
çal an temel al narak net 773,01 
TL/ay olarak belirlenen asgari üc-
ret “gerçek geçim artlar n ” yerine, 
i veren-devlet kesimi taraf ndan be-
lirlenen “sanal” bir durumu yans t-
maktad r.

TÜRK-  ve TÜ K g da endek-
sindeki de i im izlendi inde, son 
oniki ay itibariyle fiyatlardaki de i-
imin paralel oldu u görülmektedir. 

Ancak baz etkisi nedeniyle fiyatlarda 
önümüzdeki aylarda yükselme e ili-
mi görülmesi beklenmektedir.

TÜRK- ’in verileri temel al n-
d nda May s 2013 ay  itibariyle 
“mutfak enflasyonu”ndaki de i im
öyle olmu tur:

 Ankara’da ya ayan dört ki ilik
bir ailenin “g da için” yapmas
gereken asgari harcama tutar
bir önceki aya göre yüzde 1,69 
oran nda geriledi.

 Y l n ilk be  ay  itibariyle art
oran  yüzde 1,04 oldu.

 G da enflasyonunda oniki ay 
itibariyle art  oran  yüzde 
7,56 oran nda gerçekle ti.

 Y ll k ortalama art  oran  ise 
yüzde 5,39 olarak hesapland .

G da harcamas  çal mas na te-
mel al nan beslenme kal b nda yer 
alan ürünlerin fiyatlar nda May s
2013 itibariyle gözlenen de i im
öyledir:

 Süt, yo urt, peynir grubunda; 
bu ay da önemli bir fiyat de i-
ikli i belirlenemedi.

 Et, tavuk, bal k, sakatat, bakli-
yat gibi ürünlerin bulundu u
grupta; et ve tavuk ile sakatat 
fiyat  de i medi. Bal k fiyat
ise mevsimin sona ermesiyle 
kültür bal  a rl kl  olarak 
ortalamada dü ük de olsa art-
t . Yumurta fiyat  tanede 1 ku-
ru  ucuzlad . Bakliyat ürün-
lerinden (nohut, mercimek, 
kuru fasulye, barbunya vb) 
kuru fasulye fiyat  biraz geri-
lerken k rm z  mercimek fiya-
t  art  gösterdi. Marketlerde 
farkl  marka ürünleri rekabe-
tinin bakliyat fiyatlar ndaki
etkisi dikkati çekti.

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

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

enisbagdadioglu@gmail.com

Erken Yaz Mutfakta

TÜRK-  taraf ndan, çal an-
lar n geçim ko ullar n  orta-
ya koymak ve temel ihtiyaç 

maddelerindeki fiyat de i ikli inin
aile bütçesine yans malar n  belirle-
mek amac yla her ay düzenli olarak 
yap lan “açl k ve yoksulluk s n r ”
ara t rmas n n 2013 May s ay  so-
nuçlar na göre:

 Dört ki ilik bir ailenin sa l k-
l , dengeli ve yeterli beslene-
bilmesi için yapmas  gereken 
g da harcamas  tutar  (açl k
s n r ) 995,28 lira,

 G da harcamas  ile birlikte gi-
yim, konut (kira, elektrik, su, 
yak t), ula m, e itim, sa l k
ve benzeri ihtiyaçlar için ya-
p lmas  zorunlu di er harca-
malar n toplam tutar  (yok-
sulluk s n r ) ise 3.241,96 lira 
oldu.

G da harcamas  tutar , meyve-
sebze hariç tutuldu unda bir önceki 
aya göre binde 3 oran nda art  gös-
termesine kar n, ya  sebze-meyve 
hesaplamaya dahil edildi inde bir 
önceki aya göre yüzde 1,69 oran n-
da gerilemi tir. Bir ba ka ifadeyle 
‘erken yaz’ sebze-meyve bollu u ve 
fiyat gerilemesi mutfa a olumlu et-
kide bulunmaya devam etmektedir.

Tablo 1: Dört Ki ilik 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 Kad n 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

Yoksulluk S n r  3.014,19 3.208,48 3.297,76 3.241,96

* G da harcamas  tutar , yuvarlama nedeniyle, toplamda farkl  olabilmektedir.
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 Erken gelen yaz ve s cakla-
r n artmas  ile birlikte ya
sebze-meyve bollu u mutfak 
harcamas n  olumlu etkiledi. 
Hesaplama yap l rken -her 
zaman oldu u gibi- pazardaki 
mevsim ürünleri temel al nd .
Özellikle meyvede çe it say s
artarken, sebzedeki fiyat geri-
lemesi dikkati çekti. Domates 
fiyat ndaki gerileme di er seb-
zelerle birlikte g da harcamas
tutar n n gerilemesinde etki-
li oldu. Ancak meyvede yaz 
meyvelerinin hesaplamaya 
dahil edilmesiyle geçti imiz
aya göre meyve ortalama fiya-
t nda art  söz konusu oldu. 
Hesaplama yap l rken tek tek 
ürünlerin a rl  yerine ge-
nel bir meyve-sebze tüketimi 
temel al narak ortalama fiyat 
üzerinden yap lmas  gereken 
harcama tutar na ula lmak-
tad r. Mart ay nda ortalama 
kilogram fiyat  3,33 lira olarak 
hesaplanan ya  sebze-meyve-

nin fiyat  Nisan ay nda 2,93 
lira ve bu ay 2,92 lira olmu -
tur (May s ay nda ortalama 
sebze kilogram fiyat  2,72 ve 
meyve fiyat  3,15 lira olarak 
hesapland ).

 Ekmek, pirinç, un, makarna, 
irmik gibi ürünlerin bulun-
du u grupta; pirinç ve bulgur 
d ndaki g da maddelerinin 
fiyat  ayn  kald . Pirinç fiyat
bu ay artarken, bulgur fiyat
10 kuru  geriledi.

 Son grup içinde yer alan g da
maddelerinden; tereya , mar-
garin, zeytinya  ve ayçiçe i
ya  fiyat  bu ay yine de i -
medi. Siyah zeytin fiyat  orta-
lamada az da olsa gerilerken 
ye il zeytin fiyat  ayn  kald .
eker, bal, reçel, pekmez, tuz, 

salça fiyat  de i medi. Baha-
rat ürünleri (kimyon, nane, 
karabiber, vb) fiyat  da ayn
kal rken, ya l  tohum ürün-
lerinden (ceviz, f nd k, f st k,

ayçekirde i vb) cevizin fi-
yat ndaki art  dikkati çekti. 
F nd n fiyat  da art  gös-
terdi. Çay ortalama kilogram 
fiyat  ile hlamur fiyat  ise de-
i medi.

TÜRK- ’in bu ara t rmas  ala-
n nda ilk olmu  ve daha sonra bu 
alanda yap lan benzeri çal malara
örnek olmaktad r. “Açl k ve Yok-
sulluk S n r ” çal mas nda hesapla-
maya temel olan g da maddelerinin 
fiyatlar , Konfederasyonumuzca pi-
yasadan, market ve semt pazarlar
sürekli ve düzenli dola larak do -
rudan tespit edilmektedir. Çal ma
bu niteli iyle ba ms zd r. TÜ K ta-
raf ndan derlenen fiyat verileri kul-
lan lmamakta ve fakat geli meleri
de erlendirmek ve k yaslama yap-
mak için sonradan izlenmektedir. 
Konfederasyonumuz her ay n son 
haftas nda ve TÜ K aç klamas ndan
yakla k bir hafta önce hesaplama 
sonuçlar n  kamuoyuna aç klamak-
tad r. Bu yönüyle, tüketici fiyatlar n-
daki art  e ilimini yans tan “öncü 
gösterge” niteli i de ta maktad r.
Hesaplanan “yoksulluk s n r ” tu-
tar  ücret düzeyi olmay p, haneye 
girmesi gereken gelir toplam n  ifa-
de etmektedir. Ço u zaman haneye 
girmesi gereken gelir ile giren gelir 
aras ndaki fark, geçim ko ullar nda
kar  kar ya kal nan olumsuzlu u
ve yoksullu un boyutunu ortaya ko-
yan gösterge olmaktad r.

Tablo 2: G da Harcamas ndaki De i im

 May s May s May s May s
 2010 2011 2012 2013

Bir önceki aya göre de i im oran  (%) -3,09   1,34 -1,52 -1,69

Bir önceki y l n Aral k ay na göre de i im oran  (%)   3,97   1,58   -1,60   1,04

Bir önceki y l n ayn  ay na göre de i im oran  (%) 11,03   6,70     4,97   7,56

12 ayl k ortalamalara göre de i im oran  (%)   7,52     8,49     7,72   5,39
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AÇIKLAMALAR

Çal anlar n, kendilerine ve 
ailelerine sayg n ya am düzeyi 
sa layacak bir gelir elde etmeleri 
esast r. Yoksulluk, genel anlam y-
la, insanlar n temel ihtiyaçlar n
kar layamama durumu olarak ta-
n mlanmaktad r. Yoksulluk s n r
tutar , bir ailenin, insan onurunun 
gerektirdi i zorunlu ihtiyaçlar
kar layabilmesi için yapmas  ge-
reken harcama düzeyidir.

Türkiye’de bu konuda düzen-
li bir çal ma bulunmamaktad r.
TÜRK- , varolan bu eksikli i gi-
dermek amac yla, Aral k 1987’dan 
bu yana düzenli olarak her ay, 
g da harcamas  tutar n  ve bura-
dan hareketle açl k ve yoksulluk 
s n r n  aç klamaktad r.

Türkiye’de yoksulluk s n r  ve 
yoksullu un boyutlar  ile ilgili ilk 
resmi çal ma TÜ K taraf ndan 14 
Nisan 2004 günü aç klanan “2002 
Yoksulluk Çal mas ”d r.

Çal anlar n, kendilerine ve ai-
lelerine yetecek bir ücret almalar
gere i aç kt r. Ancak temel ihti-
yaçlar n kar lanabilmesini sa -
layacak ve refahtan pay almas n
mümkün k lacak ücretin hesab
nas l yap lacakt r? çinin ya am
standard n  sürdürmesi ya da iyi-
le tirmesi için gerekli olan tutar 
ne kadar olmal d r? Ku kusuz bu 
ve benzeri sorular n cevab n  ver-
mek kolay de ildir. Gerekli olacak 
tutar n hesab , ya am standard  ve 
tüketim al kanl klar na da ba l
olarak ki iden ki iye, hatta ülke-
den ülkeye farkl l klar göstermek-
tedir.

çinin ailesiyle birlikte, insan 
onuruna yara r bir ya am düzeyi 
sa layabilecek harcama tutar n
belirlemek için yap labilecek he-

saplamalardan biri, beslenmeye 
ili kin ihtiyaçlar n belirlenmesi-
dir. Dengeli beslenebilmek için, 
yeti kinlerin ihtiyaç duyaca  ka-
lori miktar  ile çocuklar n ya lar -
na göre gerekli olan kalori mikta-
r n n ne olmas  gerekti i hakk nda
bilimsel ara t rmalar yap lm t r.
Sa l n korunabilmesi için bu ka-
lorileri sa layacak besin miktarla-
r  yan s ra, gerekli protein, ya  ve 
karbonhidrat miktarlar  konusun-
da da belirlemelerde bulunulmu -
tur. Bu kapsamda, farkl  büyük-
lükteki aileler için toplam besin 
ihtiyac  hesaplanabilmektedir.

TÜRK- ’in bu çal mas nda,
dört ki ilik bir ailenin, bilimsel 
olarak belirlenmi  beslenme kal b
temel al nmaktad r. An lan bes-
lenme kal b , Hacettepe Üniver-
sitesi Sa l k Teknolojisi Yüksek 
Okulu’ndan sa lanm t r. Günlük 
kalori ihtiyac n n hesab nda, hem 
yeti kin ki iler hem de genç ve 
çocuk nüfus dikkate al nmakta-
d r. Buna göre yeti kin erkek için 
3500, yeti kin kad n için 2300, 
15-19 ya  grubundaki erkek ço-
cuk için 3200 ve 4-6 ya  grubun-
daki çocuk için 1600 kalorilik lis-
te temel al nm t r.

Çal mada kullan lan besin 
grubunda u besin maddeleri yer 
almaktad r:

Birinci grupta; süt, yo urt,
peynir… kinci grupta; et, tavuk, 
bal k, sakatat ürünleri, yumurta, 
kuru bakliyat (nohut, mercimek, 
kuru fasulye, barbunya vb)… 
Üçüncü grupta; meyve ve sebze… 
Dördüncü grupta; ekmek, makar-
na, pirinç, bulgur, un, irmik, di er
tah l unlar … Be inci grupta; tere-
ya , margarin, ayçiçek ya , zey-
tinya , zeytin, ya l  tohum (ce-

viz, f nd k, f st k vb), eker, reçel, 
marmelat, bal, pekmez, tuz, baha-
rat (kimyon, karabiber, pul biber, 
nane vb), çay, hlamur, salça…

Ara t rmada, dört ki ilik bir 
ailenin fizyolojik ihtiyaçlar  ile 
tutarl , yeterli ve dengeli beslen-
mesini sa lamak için gerekli olan 
kalori say s  ve bunu kar layacak
besinlerin cins ve miktar  temel 
al nmaktad r. Ankara’da çal an-
lar n yo un olarak al veri  yap-
t klar  market ve semt pazarlar
ayda iki-üç kez dola larak fiyatlar 
derlenmekte ve yap lmas  gereken 
asgari düzeydeki g da harcamas
tutar  hesaplanmaktad r.

“Açl k S n r ” dört ki ilik bir 
ailenin, sa l kl  ve dengeli besle-
nebilmesi için bir ayda g da için 
yapmas  gereken asgari harcama 
tutar n  tan mlamaktad r.

nsan onuruna yara r düzeyde 
ya am sürdürebilmek için gereken 
harcama tutar , hiç ku ku yok ki, 
g da ile s n rl  de ildir. G da har-
camas  yan nda giyim, konut, ula-

m ve di er ihtiyaçlar için gerekli 
tutar n da ayr ca hesaplanmas
gerekmektedir. “Yoksulluk s n r ”
zorunlu ihtiyaçlar için yap lmas
gereken toplam harcama tutar n
ifade etmektedir.

G da d ndaki zorunlu har-
camalar n tutar n  ayr nt l  olarak 
ve tek tek hesaplamak için kul-
lan labilecek, “beslenme kal b ”
benzeri bir bilimsel ve objektif 
yöntem -maalesef- mevcut de il-
dir. Bu tutar n hesaplanmas nda,
genellikle aile bütçesi yöntemi 
kullan lmaktad r. Ailelerin elde 
etti i geliri ve temel ihtiyaçlar
için yapt klar  harcamalar  göste-
ren çal malardan yararlan larak
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bir hesaplama yap labilmektedir.
Di er bir ifadeyle, ailelerin toplam 
harcamalar  içindeki “g da” pay
temel al narak g da d  harcama-
lara ula lmaktad r.

Türkiye statistik Kurumu 
(TÜ K) taraf ndan, aile bütçesi-
ne yönelik anket çal mas  yap l-
maktad r. TÜ K, ülke genelinde 
yapt  anket ile ailelerin elde 
etti i geliri ve tüketim harca-
malar n  bulmaktad r. TÜ K’in
2003-2004 Hanehalk  Tüketim 
Harcamalar  Anketi’ne göre “g da
harcamalar ”n n toplam tüketim 
harcamalar  içindeki pay  yüzde 
30,70 oran ndad r.* Hesaplamalar-
da bu oran esas al nmaktad r.

TÜRK-  çal mas  sonucu 
aç klanan yoksulluk s n r  tutar ,
i çinin eline geçmesi gereken üc-
ret düzeyi de ildir. Bu de erlen-
dirme eksik bir yakla m n ifadesi-
dir. Yoksulluk s n r  tutar , ailenin 
yapmas  gereken insan onurunun 
gerektirdi i harcama düzeyidir ve 
bir bak ma, haneye girmesi gere-
ken toplam gelirin alt s n r n  or-
taya koyan önemli bir göstergedir. 
Ancak ço u zaman, ücretli çal an
ailenin tek gelir kayna  oldu un-

dan yoksulluk s n r  tutar  olmas
gereken ücret düzeyi olarak görül-
mektedir.

TÜRK- ’in bu çal mas yla he-
saplanan g da harcama tutar nda,
aylar ve y llar itibariyle meydana 
gelen de i imi yans tan oranlar
enflasyon verisi olarak de erlen-
dirmek de ihtiyatl  bir yakla m
gerektirmektedir.

Konfederasyonumuzun yirmi 
alt  y ldan bu yana her ay düzen-
li olarak yapt  g da harcamas
tutar ndaki de i im, bir bak ma
TÜ K’in aç klad  tüketici fiyatla-
r ndaki de i imin yönünü ortaya 
koyan öncü gösterge niteli in-
dedir. Nitekim 1988-2012 y lla-
r n  kapsayan dönemdeki TÜ K
“tüketici fiyatlar  endeksi”ndeki 
art  ile birlikte tüketici fiyatlar
içinde önemli alt harcama gru-
bu olan “g da harcamalar ”ndaki
y ll k ortalama de i im TÜRK-
“g da harcamas  ile k yasland n-
da -neredeyse- paralel bir geli me
hemen dikkati çekmektedir.

Ancak, yinelemek gerekir ki, 
bu çal ma, tüketici fiyatlar  en-
deksi olarak de erlendirilmeme-
lidir.

Dar gelirli ailelerin elde etti i
gelirin yeterli ve dengeli beslen-
me için gerekli harcamalar  bile 
kar layabilecek düzeyde olmad
aç kt r. Aileler, dü ük düzeydeki 
geliriyle beslenme ve beslenme 
d  harcamalar  kar layabilmek
için çe itli mallar n fiyatlar n  da 
dikkate alarak tüketim mallar
aras nda tercihte bulunmak zo-
runda kalmaktad r. Ço u zaman 
fiyat  yüksek olan g da maddeleri 
yerine fiyat  dü ük olan g da mad-
delerini seçmektedir.

Bu durumda olan aileler, bü-
yük bir olas l kla beslenme d
harcamalar n n (kira, ula m, ya-
k t, elektrik ve benzerleri) bir k s-
m n  da beslenme harcamalar n-
dan k sarak elde edebilmektedir. 
Sonuçta, gelir düzeyinin dü ük ve 
yetersiz olmas , dar gelirli ki i ve 
ailelerin sa l ks z ve dengesiz bes-
lenme yapmas na yol açmaktad r.

TÜRK-  taraf ndan hesapla-
nan açl k ve yoksulluk s n r  tutar-
lar  ile elde edilen gelir aras ndaki
fark, çal anlar n içinde bulundu-
u geçim s k nt s n n boyutlar n

ortaya koyan önemli bir gösterge 
olmaktad r.

* TÜ K 2005 y l  için bu oran  yüzde 28,3; 2006 y l  için yüzde 28,5; 2007 y l  için yüzde 28,4, 2008 y l  için yüzde 26,6; 2009 y l  için 
yüzde 26,7; 2010 y l  için yüzde 27,1; 2011 y l  için yüzde 26,2 olarak hesaplam t r. 2012 y l  için bu oran yüzde 25,1’dir.
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TÜRK- ’TEN EMN YET-SEN’E DESTEK
TÜRK-  Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, bir süredir sendi-

kal örgütlenme çabas  içinde olan emniyet mensuplar yla bir 
görü me yaparak, sendikala ma giri imlerini desteklediklerini 
söyledi. Emniyet-Sen kurucular , Türk Metal Sendikas ’nda zi-
yaret ettikleri Kavlak’tan sendikala ma süreci için destek istedi. 
Kavlak ziyarette yapt  konu mada, “Demokrasi, her kesimin 
özgürce örgütlenebildi i, siyasal sürece, her düzeyde, etkin 
olarak kat lma hakk  ve imkan n n bulundu u bir toplumsal 
sistemdir. Böyle bir sistemde, tüm vatanda lar m z n bask
gruplar  kurabilme haklar  mevcuttur. Ça da  demokratik bir 
sistemde, en önde gelen bask  grubu da sendikalard r. Sendi-
kalar n varl  ve karar alma sürecine kat l m , demokrasiyi de 
i ler hale getirir. Çünkü sendikalar demokratikle me sürecinin 
geli tirilmesine katk da bulunmaktad rlar.

Görevlerinin büyük zorluklar ve risklerle yapmaya çal an
emniyet mensuplar  da bunlar n ba nda gelmektedir. Emniyet 
mensuplar  da ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini 
korumak ve geli tirmek için sendika kurabilmelidirler.

TÜRK- , eme iyle geçinen herkesin oldu u gibi, emniyet 
emekçilerinin de sendikal  olmas n  savunmaktad r. Bu konuda 
fiilen sürdürülen sendikala ma sürecini desteklemektedir. Em-
niyet emekçilerinin örgütlenme hakk n n en önemli yans mas
olan sendikala ma, özgür toplu pazarl k ve grev haklar n n ta-
n nmas  için her türlü katk y  yapmaya haz rd r” dedi.

NURETT N KUDU’YU KAYBETT K
Türkiye Maden çileri Sendikas  Orta Anadolu ve 

Çay rhan ube Ba kan  Nurettin Kudu geçirdi i tra-
fik kazas nda hayat n  kaybetti. 29 ubat 2013 günü 
Nall han’da geçirdi i trafik kazas  sonras nda a r yara-
lanan Kudu, kald r ld  Beypazar  Devlet Hastanesinde 
tüm müdahalelere ra men kurtar lamad . Kudu’nun 
cenazesi, Çay rhan’da düzenlenen törenin ard ndan,
memleketi Trabzon, Be ikdüzü’ne gönderildi. 2010 y -
l ndan itibaren Türkiye Maden-  Sendikas  Çay rhan
ube Ba kanl  görevini sürdüren Kudu, 1948 do um-

lu, evli ve 5 çocuk babas yd . Kudu’ya Allah’tan rahmet, 
ailesine ve Türkiye Maden-  Sendikas  toplulu una
ba sa l  dileriz.

TÜRK-  DERG S  50 YA INDA
lk say s  15 Mart 1963 günü yay mlanan TÜRK-  Dergi-

si, elinizdeki bu say yla birlikte 50 y ll k bir külliyata ula t .
Yay mlanmaya ba lad  günden bu yana, 42 ciltte 399 say ya
ula an TÜRK-  Dergisi, haber, yorum ve görsel malzemesiyle, 
sendikal alanda ara t rma yapan tüm ara t rmac lar için önemli 
bir ba vuru kayna  haline geldi.

Yay mlanmaya ba lad  1963 y l ndan bu yana yay n n
kesintisiz sürdüren TÜRK-  Dergisi’nin, 32 sayfadan olu an
ilk say s , Ankara Rüzgarl  Sokak’taki San Matbaas nda bas ld .
lk say n n, TÜRK-  ad na mtiyaz Sahibi, Genel Ba kan Seyfi 

Demirsoy, Genel Yay n Yönetmeni, dönemin tan nm  gazete-
cilerinden lhami Soysal, Yaz leri Müdürü Arif Gelen, Teknik 
Sekreteri ise Oktay Poyraz’d .

Derginin ilk say s na ba yaz  yazan dönemin TÜRK-  Ge-
nel Ba kan  Seyfi Demirsoy, “TÜRK-  Sesini Daima Duyura-
cakt r” ba l kl  yaz s nda, “Dergimiz, i çi hareketlerinin kuvvet 
kazand  ve yeni kanunlarla süratli geli me istidad  gösterdi i
bu devrede, Türk Sendikac l n n maruz kald  insafs z hü-
cumlara -polemiklere girmeden- kar  koyacakt r” görü lerini
dile getirdi.

SGK YÖNET M KURULU
Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kan  Yadigar Gökalp lhan ve 

Yönetim Kurulu üyeleri, sosyal güvenlik haftas  nedeniyle 14 
May s 2013 günü TÜRK-  Genel Merkezini ziyaret etti. Ziya-
rette sosyal güvenlik reformu ad  alt nda yap lan düzenlemeler 
sonras nda, uygulamada i çilerin ya ad  sorunlar gündeme 
geldi. Genel Ba kan Mustafa Kumlu, i çilerin sosyal güvenlik 
sorunlar n n yap lan düzenlemelere ra men devam etti ini, bu 
sorunlar n biran önce çözülmesi gerekti ini söyledi. Kurum 
Ba kan  Yadigar Gökalp lhan ise, sorunlar n çözümü konu-
sunda gereken çal malar n yap ld n , bu amaçla sosyal taraf-
larla diyalog halinde olduklar n  söyledi.

Ziyarette Genel Mali Sekreter Ergün Atalay, SGK Yönetim 
Kurulu çi Üyesi Salih K l ç ve TÜRK-  Sosyal Güvenlik Da-
n man  Celal Tozan da yer ald .
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Dr. Naci ÖNSAL

Ç N N K TAPLI I

OSMANLI DEVLET  VE TÜRK YE
CUMHUR YET ’NDE EMEK TAR H
Aldous HUXLEY
Derleyenler: Touraj Atabaki - Gavin D. Brockett
stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar

Osmanl  Devleti ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nde Emek Ta-
rihi Cambridge Üniversitesi 

yay n  olarak bas lm , bu y l n u-
bat ay nda da stanbul Bilgi Üniver-
sitesi yay n  olarak Türkçeye çevrile-
rek bas lm t r.

ki editör taraf ndan haz rlanan
kitapta; I l Ecehan, Yi it Ak n, Gür-
han Balsoy, Nur en Gürboga, Mus-
tafa Erdem Kabaday , Yavuz Köse ve 
Can Nacar’a ait bölümler var. Sonuç 
bölümü ise Donald Quatert’e ait.

Donald Quatert Osmanl n n eko-
nomik ve toplumsal tarihi üzerine 
çal malar yla bilinen bir hoca. I l
Ecehan ve Nur en Gürboga d nda-
ki yazarlar n ortak özelli i akademik 
kariyerlerini yurtd nda yürütmü
olmalar

1. Amerika’da “Osmanl  Soka-
”: Peabody, Massachusetts’te Türk 

Deri çileri (I l Ecehan)

Bu vaka çal mas na konu olan 
i çilerin yüzde doksan ndan fazla-
s  Harput vilayetinden göç etmi ,
Türkçe ve Kürtçe konu an Ale-
vi ve Sünniler, 1860 da ba layan
göç 1908’den sonra kitlesel nite-
lik kazanm  ve bu i çilerin büyük 
ço unlu u 1920-1930 y llar nda
Türkiye’ye geri dönmü lerdir.

Göç, Harputtaki misyoner Ame-
rikal lar n yönlendirmesi ile ba -
lam t r. Ecehan, bu göçmenleri 
al ld ekliyle Osmanl  yada 
Müslüman-Türk olarak tan mla-
man n do ru olmayaca n , onlar n
ortak özelli inin Harputlu olmaktan 
geldi ini, Harputlu Ermeni, Türk, 
Kürt göçmenlerin ayn  araçlarla se-
yahat ettiklerini ve Amerika’da da 

ayn  binalarda oturduklar n  vurgu-
luyor.

Peabody deri sanayinin merkezi 
haline gelmi ti. Dericili in en önem-
li a amas n  olu turan tabaklama pis 
ve zor bir i ti. Bu nedenle de yerli 
i çiler bu i lerden uzak duruyorlar-
d . Kuvvetli göçmenlere ihtiyaç var-
d . 1910 y l na ait bir istatisti e göre 
yabanc  do umlu nüfusun birinci s -
ras nda rlandal lar (1469 ki i), dör-
düncü s ras nda Türkler (644 ki i),
be inci s ras nda Yunanl lar (515 
ki i) bulunuyordu. Toplam nüfus 
ise 15.721 ki iydi.

Colombia Üniversitesinde ö ren-
ci oldu u y llarda (1911) Peabody’yi 
ziyaret eden Ahmet Emin Yalman 
Türk i çilerin haftada 5-6 dolara en 
a r ve pis i lerde çal t r ld klar na
tan kl k ediyordu. ehirde Türkçe 
ikinci dil haline gelmi ti. Türkçe- n-
gilizce yaz lm  levhalar  her yerde 
görmek mümkündü.

Türkler sendikalar n öncülük 
etmedi i küçük grevlerin de içinde 
yer alm lard . çilerin ço unlu u
1.No’lu sendika ubesinin üyesiydi-
ler. Çe itli gazete haberleri Türkle-
rin s n fsal ve etnik olarak bilinçlen-
diklerini ve uygulad klar  grevlerden 
ücretlerini art rarak ç kt klar n  an-
latmaktad r.

Sosyal ba lar  ve akrabal k ba la-
r  ile grup dayan mas n  muhafaza 
eden Türk deri i çileri, tabakhane 
sektöründe di er milletlerden daha 
iyi bir yeri güvence alt na ald lar.

Para kazan p geri dönme istekle-
rinin bilinmesi Osmanl n n Alman-
ya yan nda Birinci Dünya Sava na
kat lmas  Türk i çilere tepkiyi art r-

d  ve göçmenler geri dönmeye ba -
lad lar.

2. Osmanl  Emek Tarihinin Top-
lumsal Cinsiyet Aç s ndan Okunma-
s : Erken 20. Yüzy lda Cibali Tütün 
Fabrikas  (Gülhan Balsoy)

Balsoy, emek tarihinin özellikle 
Osmanl  emek tarihinin toplumsal 
cinsiyet bak m ndan ihmal edildi i-
ni dü ünüyor. Devlet belgelerinde 
i çilerin hemen hiç yer almad  id-
dias n n pek de geçerli olmad n ,
tersine i çileri tarihin öznesi olarak 
görmeyen yakla m n mevcut kay-
naklardaki i çilerin sesini duymam -
z n önüne geçti ini dü ünüyor.

Osmanl  emek tarihçilerinin 
kasten veya istemeden, varsay mla-
r n  “kamusal-özel”, “fabrika-ev”, 
“üretim-yeniden üretim” gibi ikili 
kar tl klara dayanan ve dolay s yla
toplumsal cinsiyet kavram n  d la-
yan bir çerçevede temellendirmeye 
devam ettiklerini söylüyor. Emek 
tarihçileri emek gücü içindeki ka-
d nlar  göz ard  ederken, kad n ve 
toplumsal cinsiyet tarihçilerinin de 
kad n emekçileri büyük ölçüde gör-
mezden geldi ini öne sürüyor.

Sonra Osmanl da tütün sanayi-
ni anlat yor. stanbul ve zmir’de
1913 y l nda 923’ü kad n olmak 
üzere 2.109 i çinin tütün sanayin-
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de çal t n  hat rlatarak Cibali Reji 
Fabrikas na geçiyor. Cibali fabrika-
s  1884 y l nda Düyun-  Umumi-
yenin tütün ekimi, al m , sat m  ve 
ihracat  konular n  tekeline ald
y lda kuruluyor. Deniz nakliyat n n
ucuzlu u fabrikan n deniz k y s nda
kurulmas na neden oluyor. Fabrika 
da çal an erkek i çilerin genellikle 
vas fl  i çi olduklar  varsay l rken,
kad n i çilerin vas fs z i leri gördü-
ü farz ediliyor. Kad n i çiler tütün 

paketliyor, sigara ka tlar na tütün 
dolduruyorlar. Balsoy, yorumlar n
fabrikada çekilmi  foto raflara da-
yand r yor. Fabrika tarihinin top-
lumsal cinsiyet ve s n f çat malar
ile dolu oldu unu söylüyor.

Fabrikada kad n ve erkek i çi-
ler kendilerine ayr lm  bölümlerde 
çal yorlar. Sadece yöneticiler bö-
lümler aras nda hareket edebiliyor. 
1904 y l nda bir grev ya an yor, grev 
sonunda Yahudi i çiler i ten at l yor.
Fabrikada i çilerin faaliyetlerini iz-
lemek ve casusluk yapmak üzere po-
lis, jandarma ve askerlerden olu an
bir güvenlik birimi olu turuluyor.

3. Geç 19.Yüzy lda stanbul’da
Bir Fes Fabrikas nda Çal mak
(Mustafa Erdem Kabaday )

Kad rga semtinde bir imalathane 
olarak kurulan feshane, 1833 y l nda
Haliç üzerindeki Eyüp’e ta nm t r.
Feshane, Osmanl  imparatorlu un-
dan sonra da varl n  sürdürmesi ve 
piyasa ko ullar nda rekabet etmesi 
özellikleri ile devlete ait di er sanayi 
te ebbüslerinden ayr l r.

Feshane üzerine yap lan bu ara -
t rman n kayna  1870 y llar na ait 
iki maa  defteridir. Çal mada üre-
tim tekniklerinden ziyade Feshane 
çal anlar n n etnik-dini özellikleri-
nin kazançlar n  belirlemedeki muh-
temel rolü üzerinde durulmu tur.

Maa  defterinde 506 çal an bu-
lunmaktad r. 388 müslüman, 89 
Ermeni, 7 Ortodoks Hristiyan, 2 
Yahudi. Etnik-dini özellikler bu ça-
l anlar n kazançlar n  belirleyen 

tek etken de ildir. Çal anlar n ço u
stanbulludur. Geri kalanlar Balkan-

lardan Do u Anadolu s n r kasabala-
r na kadar Osmanl n n her yerinden 
gelen Müslüman ve Ermenilerdir 
Toplumsal cinsiyet ve din kesinlik-
le Osmanl  tebas n n Feshane’de is-
tihdam edilme ihtimalini belirleyen 
önemli kriterlerdi. Hristiyan kad n-
lar fes örücüsü olarak tercih edili-
yordu.

4. Modernitenin Dikey Çar lar :
stanbul’da Bat l  Ma azalar ve Ça-

l anlar  (1889-1921) (Yavuz Köse)

19. yüzy l n ikinci yar s ndan
itibaren Bat l  Ma azalar stiklal
Caddesi ile Kapal çar  aras ndaki
bölgede yerle mi lerdi. Köse, bu 
ma azalarda çal anlar ile ilgili en 
ilginç kaynak olarak Annuaire Ori-
ental (AO) adl  y ll  belirliyor.

Y ll a göre, 1889-1921 y llar
aras nda y ll kta yer alan ma azalar-
da çal an say s  1.400 olarak tespit 
ediliyor. Çal anlar n yüzde 12.5’i 
Ermeni, yüzde 37.6’s  Rum, yüzde 
23.2’si Yahudi ve sadece yüzde 0.5’i 
Müslümand . Ma azalarda çal anla-
r n ço unlu u erkeklerdi. Kad nlar,
kasiyer ve muhasebeci görevlerine 
al n yor ve erkeklerden dü ük ücret-
lerle çal t r l yorlard .

Bu ma azalarda çal anlar n üc-
retleri Osmanl  çal anlar na göre 
(hatta Avrupa’daki emsallerine göre) 
yüksekti. Ancak memur ücretleri ile 
kar la t r ld nda bu ücretler dü-
ük kal yordu.

Ücretlerin art r m  ile ba layan
bir grev ya and  anla l yor. Ayr ca
i çiler h rs zl k ve disiplinsizlik ne-
denleri d nda i ten at lmay  kabul 
etmiyorlar ve çal ma süresinin k -
salt lmas n  istiyorlard .

çilerin istihdamda kalmalar
farkl  süreleri kaps yordu. Vas fl
personelin ço unlu u Pera’da ya a-
m  olmas na kar n di erleri etnik 
gruplar n n ku aklar boyunca ya a-
d  semtlerde ya am lard r.

5. Madencilikte  Mükellefiyeti 
(Nur en Gürbo a)

Ere li’den Amasra’ya kadar uza-
nan bölüm Osmanl n n kömür ihti-
yac n  1840’lardan ba layarak kar-

lam t r. Kömür madencili inin
emek-yo un niteli i, Osmanl n n
civardaki on dört kazan n erkek nü-
fusuna madenlerde zorunlu çal ma
yükümlülü ü getirmesine neden ol-
mu tur. Bu kasabalar n erkekleri her 
seferinde on iki gün yer alt nda ça-
l maktad r. Bunun kar l nda da 
ücret almakta ve askerlikten muaf 
tutulmaktad rlar.

Cumhuriyet döneminde de kin-
ci Dünya Sava  gerekçe gösterilerek 
zorunlu çal ma uygulanm t r. Ay-
r ca madenlerde muvazzaf askerler 
de çal t r lm t r. Bu zorunlu guru-
bun d nda özgür i çiler de çal -
maktad r.

Gürboga, bu çal mas n  Cum-
huriyet Halk Partisi temsilcilerinin 
haz rlad  raporlar ile i çilerin ve 
yerel otoritelerin ikayet ve ihbarla-
r na dayand rm t r.

1940 y l nda ç kar lan bir ka-
rarname ile Zonguldak vilayetinde 
ya ayan 16-53 ya  aras  erkek nü-
fus madenlerde çal maya zorunlu 
k l nm t r. Zorunlu ve özgür i çi-
lerin toplam say s  altm  bine ula -
maktad r. Köy muhtar , jandarma ve 
takip memurlar  dönü ümlü çal ma
düzenini sürdürmü lerdir. Bu zor 
ve zorunlu çal maya kar  i çile-
rin ilk tepkisi ocaklardan kaçmak 
olmu tur. Bu kaç lar uygulamala-
r , sertle tirmi  ancak ki ilerin ka-
ç lar  engellenememi tir. çilerin
çal ma ko ullar  kadar dinlenme 
ko ullar  da olumsuzdur. Lojman ve 
i çi yurtlar  yetersizdir. 1942 y l na
kadar paral  olarak verilen yemek 
de kalitesizdir. Solunum hastal klar
ve i  kazalar  oranlar  çok yüksektir. 
Bütün bunlara kar n en çok ikayet
ücretlerin dü ük olmas d r. Ailelerin 
geçimi tar ma ve kad nlara kalm
durumdad r. Aileler açl k çekmek-
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tedir. Bütün bunlar n sonunda i çi-
çiftçiler isyan noktas na gelmi  ve 
bu dü üncelerini ifade eder olmu -
lard r.

Devlet ile zorunlu i çiler aras n-
daki ili kilerin çeki meli do as , s -
n f mücadelesi ile s n f d  kimlikler 
aras ndaki dinamik ili kiyi ortaya ç -
karm t r. S n f n olu umu gibi olu -
mamas  da s n f mücadelelerinin bir 
ürünüdür. Zonguldak kömür havza-
s n n tarihinde devletin emek üze-
rindeki tahakkum biçimleri ve i çi
mücadeleleri aras ndaki karma k
ili kiler, s n f olu umunun tarihsel-
li ini ve arizili ini göstermektedir.

6. Bir Hayvan Kadar Bile De eri-
miz Yoktu. kinci Dünya Sava  Dö-
neminde Türkiye’de Devlet letme-
lerinde Çal an çiler (Can Nacar)

Türkiye’de i çi s n f  tarihi k r-
sal tarihle iç içedir. Cumhuriyetin 
sanayile me görevi Sümerbank ve 
Etibank’a verilmi tir. çiler bu ku-
rumlar n fabrikalar nda genellikle 
geçici i çi olarak çal maktad rlar.
Çal lan bir sürenin sonunda i çiler
köylerine dönmektedir.

nsanlar Halk Evleri gibi birçok 
kanaldan i  f rsatlar ndan haberdar 
oluyorlar, i  ba vurular nda ise po-
listen veya muhtardan referans ge-
tirmeleri gerekiyordu.

kinci Dünya Sava  s ras nda
günlük çal malar üç saat uzat ld
ve hafta sonu tatilleri kald r ld . Bu 
zorlu ko ullar n yan  s ra itaatsizlik, 

dü ük performans, devams zl k gibi 
nedenlerle i çilere uyar  ve para ce-
zalar  uygulan yordu.

Ücretler her ehir ve sektörde 
farkl l klar gösteriyordu. Sava  y lla-
r nda genel olarak reel ücretler geri-
lemi ti. çilerin ev bulmalar  kolay 
de ildi. Kiralar yüksekti. Ço unluk
sabah-ak am köylerine yürüyerek 
gidip geliyordu. çilerin sa l klar
iyi de ildi. S tma, tifüs ve tüberkü-
loz yayg nd . Fabrikalar bu hastal k-
larla mücadele etmek için hastane-
ler, dispanserler, revirler ve klinikler 
olu turuyorlard .

çilerin sendika ve grev haklar
yoktu. Yüksek ücret ve iyi çal ma
ko ullar na hareketlilik yüksekti. 
Kay tlar birçok i letmede i çinin
devir h z n  yüzde yüzden yüksek 
oldu unu gösteriyor. Baz  tarihçiler, 
fabrika ve madenlerdeki yüksek i çi
devir oranlar n , modern i çi kimli-
inin olmay na ba larken; baz lar

da gelirlerini art rmalar n n, bask -
c  emek düzenlemelerine meydan 
okuman n ve farkl ehir ve sanayi 
i letmelerinde deneyim kazanman n
etkili oldu unu dü ünüyor.

7. Erken Cumhuriyet Türki-
ye’sinde çi S n f  Siyasetinin Dina-
mikleri: Dil, Kimlik ve Deneyim

Türkiye 1940’lar n ortalar ndan
1960’lara kadar derin sosyal, eko-
nomik ve siyasi dönü ümler geçirdi. 
K rdan kente göç 1950’lerden iti-
baren h zland , s nai i gücü nüfusu 
önemli ölçüde geni ledi. 1946 y l n-

da Çal ma Bakanl ,  ve çi Bul-
ma Kurumu Kuruldu. 1947 y l nda
5018 say l  Sendikalar Kanunu i çi-
lerin yasal olarak örgütlenmesinin 
önünü açt . E itlik, adalet ve insan 
haklar  dilini kullanarak i çiler hem 
i yerinde hem de genel olarak top-
lumda statülerinin iyile tirilmesi yö-
nünde talepte bulundular.

Ak n, çal mas n  yukar da an -
lan y llar n i çi gazetelerini esas 
alarak gerçekle tirdi ini söylüyor. 
kinci Dünya Sava  sonras  dönem-

de Türkiye’deki siyasi, ideolojik 
ve kültürel geli melerin, i çiler ve 
onlar n kimlikleri üzerine yeni bir 
söylemin ortaya ç kmas na uygun 
bir ortam yaratt n  dü ünüyor. çi
gazetelerinin ortak özelliklerinin 
kat  anti-komunizm ve komunistle-
re kar  nefret oldu unu söylüyor.

çi gazetelerinde i çi, zor bela 
hayat n  kazanan biri olarak tarif 
edilirken, i verenin en çarp c  özel-
li i para h rs  ve bencilli i olarak 
gösteriliyordu. çi haklar n n ka t
üzerinde kald  dü ünülüyordu.
Toplumda sosyal s n flar n varl -

 kabul edilmiyor; i çiler, çal ma
ko ullar n n olumsuzlu u ve ücret-
lerin yetersiz oldu unu söylüyorlar; 
bu ikayetler yayg nl k kazan yordu.
Kad n i çiler ayr  bir sorun alan
olu turuyorlard .

çi gazetelerinin yak ndan in-
celenmesi, bu dönemde i çilerin ve 
temsilcilerinin özgüvenli bir dil ge-
li tirdi ini göstermektedir.

AMER KANIN EN Y  SAKLANAN SIRRI
Michael ZWEIG
Çeviren: Halil Çelik

Zweig’a göre, Amerika Birle ik
Devletlerinde (ABD) genel 
kabul görmü  yada topluma 

ö retilmi  görü  ,ABD’nin orta s n f

toplumu oldu udur. Yukar da çok 

az say da çok zenginler, a a da da 
zaman zaman s n f alt  olarak ta-
n mlanan yoksullar n varl  kabul 
edilmekte birlikte s n f kavram
reddedilmektedir. Zweig’e göre bu 

büyük bir aldatmacad r.” Görece az 
say da insan üretimi örgütlemede 
ve yönetmede büyük bir güce sa-
hipken, onlardan çok daha fazla in-
san neredeyse hiçbir yetkiye sahip 
de ildir. Bizimki gibi kapitalist bir 
toplumda, birinci grup kapitalist 
s n f, ikinci grup ise i çi s n f d r.”

S n f nedir? sorusuna da; “ S n f-
lar, mal ve hizmet üretimi sürecin-
deki kar l kl  ili ki biçimleri dola-
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y s yla birbirleriyle ba lant l  olan 
ve birbirlerinden farkl la an insan 
gruplar d r.” cevab n  veriyor.80 y l
yada 40 y l önce oldu u gibi bu gün 
de ABD’nin ço unlu unu i çilerin
olu turdu unu söylüyor. Sahibinin 
çal anlarla yan yana çal t  ve on-
lar  do rudan denetledi i i letmeyi
“ küçük “ olarak adland r yor. Ya-
n nda en az 20 i çi çal t ran i let-
meyi de “büyük” olarak tan ml yor.
Ancak ulusal ekonomiyi yakla k
20 bin irketin yönetti ini; egemen 
s n f  da,kapitalistler içindeki kü-
çük bir seçkinler grubu ile onlar n
siyaset ve kültür alan ndaki üst dü-
zey müttefikleri olarak tan ml yor.

Orta s n f, neyin ortas ndad r?
Sorusunu da; gelir yerine güç kav-
ram yla cevap vererek,”i çi s n f  ile 
kapitalist s n f aras ndaki toplum 
orta s n ft r” diyor. Küçük i letme-
lerin orta s n fta s k m  durumda 
kald klar n  ve çal anlar n gücünü 
en azda tutma konusunda büyük 
irketlerle ayn  ç karlar  payla t k-

lar n  , orta s n f  da ; küçük i letme
sahipleri, ekip efleri ve yöneticiler 
ile profesyonel ve serbest meslek sa-
hiplerinin olu turdu unu söylüyor.

Bu orta s n f kendisini bazen ser-
mayeden yana hissederken bazen 
de emekten yana hissediyor. 2010 
verilerine göre ABD’ de orta s n f n
bir kat  büyüklü ünde i çi s n f
bulunuyor. çi s n f  yada orta s -
n f tek tip de il, her ikisi de bir mo-
zaik sergiliyor. S n flar aras ndaki
geçi ler s n flar n varl n  ortadan 
kald rm yor. ABD’ de kapitalist s n f
i gücünün yüzde 2’sini, orta s n f
ise yüzde 35’ ini olu turuyor.

Zweig ,ABD’ de “ hepimiz orta 
s n f z slogan n” dört koldan hare-
ketle i çi s n f n  ortadan kald rma-
ya yönelik oldu unu dü ünüyor.
Bu dört nedeni de, yukar  do ru
hareketlilik dü üncesi, tüketim an-
lay n n özendirilmesi, so uk sava
ideolojisi ve politikalar  ve medya-
n n s n fsal ve ekonomik konular n

üstünü örtmesi olarak belirliyor. 
Örnekler vererek uzun uzun anla-
t yor.

Bütün bu gayretlere kar n ABD’ 
de yap lan anketlerde kendisini i çi
s n f nda olarak tan mlayanlar n
oran n n yüzde 45-55 lerde oldu u-
nu hat rlat yor.

S n f neden önemli? Zweig, 
i çilerin onurlar n  korumalar ,
ekonomiyi kavramalar , iktidar 
kavram n  anlamalar  için i çi s n -
f ndan olduklar n  alg lamalar n n
önemine de iniyor.1970 ‘li y llar-
dan itibaren i çilerin gelirlerinin 
artmad n , aksine azald n , i -
çilerin daha çok çal p daha az ka-
zand klar n , gelir da l m  e itsiz-
li inin 1980’ lerden sonra daha da 
bozuldu unu,i çilerin servet edine-
mediklerini, en yayg n servet edin-
me ekli olan evlerini de emeklilik 
dönemlerinde ipotek etmek zorun-
da kald klar n  söylüyor.

ABD’ de uzunca bir süredir ve 
özellikle 2008 krizinden sonra sos-
yal yard mlar  azalt lmas , yoksul-
lar n bir tehdit ve olup bitenlerin 
sorumlusu gibi gösterilmesi gayret-
leri ba lad . Yoksul, geliri yetmeyen 
yada i i olmayan i çidir. Suçlu yok-
sullar olarak siyahlar ve göçmenler 
gösterilmi tir ki asl  yoktur. Bunlar 

s n f alt  ilan edilmi lerdir. 1980’ 
lerin ba lar nda yayg n bir ekilde
kullan lmaya ba lan ld ndan bu 
yana, kent yoksulu, sürekli i siz,
yasa d  uyu turucu ve fuhu  i -
lerine kar anlar, iddet suçlular ,
sosyal yard mlarla ya ayanlar s n f
alt  olarak tan mlanmaktad rlar.

Zweig, “i çi s n f ndan insan-
lar, kapitalistlerin topluma yönelik 
taleplerine meydan okumaks z n
kendi haklar n  savunamazlar” di-
yor. Sonra da kapitalist gücü s n r-
land racak, özellikle de i çi s n f na
gücünü yeniden kazand racak e-
yin ne oldu unu anlat yor. Bunun 
gereklerini de; ba ms z sendikala-
ra olan ihtiyaç, ücretlerin irketler
aras ndaki rekabetin d nda tutul-
mas , bireyselli i inkar etmeyen 
ama onun s n rlar na sayg l  bir 
de erler dizisinin ortaya konulma-
s , dini önderler ve örgütlenmele-
rin deste inin sa lanmas  ve emek 
hareketinin bir kere daha sendikal 
hareketten büyük olmas  ve onun 
s n rlar n n ötesinde örgütlenmesi 
olarak aç kl yor.

Küreselle me kar s nda i çile-
rin de uluslar aras  a lar kurmak 
ve uluslar aras  standartlar n uygu-
lanmas n  istemek ve takip etmek 
zorunda olduklar n ; bu belgelerin 
ba nda; Birle mi  Milletlerin n-
san Haklar  Evrensel Beyannamesi, 
Uluslar aras  Çal ma Örgütü stan-
dartlar n n geldi ini hat rlat yor ve 
bu standartlar n hükümetler eliyle 
dayat lmas n n sa lanmas n n öne-
mini vurguluyor.

Zweig “Devlet yaln zca bir hiz-
met sa lay c  de ildir. O, belirli 
toplumsal hedefler do rultusunda
kimi insanlar yarar na di erlerini
s n rland rarak erk kullan r” diyor.

ABD için yaz lm  ve ABD’ yi 
anlatan bu kitab n ABD’yi anlamak 
yan nda, bir çok ülke için geçerli ol-
du unu, bu konularda çal malara
olaca n  dü ünüyorum.



115

3 Temmuz 2012

2012 Y l kinci Alt  Ay Zam-
lar  Belirlendi: Türkiye statis-
tik Kurumu (TÜ K) taraf ndan
birinci alt  ay tüketici fiyat art
yüzde 1.95 olarak aç kland . Bu 
art , 1 Temmuz 2012 itibariyle 
i çi ve Ba -Kur emeklilerinin ay-
l klar na ikinci alt  ay zam olarak 
uyguland . Türkiye Emekliler 
Derne i Genel Ba kan  Kaz m
Ergün, emekli ayl klar na uygu-
lanan yüzde 1.95 oran n  yetersiz 
buldu unu belirterek, “Mutfakta 
ya anan enflasyonun yüzde 10 
oldu unu, do algaz ve elektri e
gelen zamlar n genel enflasyon 
ile eritildi ini” söyledi. Bu ba-
k mdan, emeklilerin sat n alma 
güçlerini koruyacak bir art  sis-
teminin getirilmesi konusunda 
uyar da bulunan Ergün, emekli-
lere milli gelir art ndan da pay 
verilmesi gerekti ini belirtti.

13 Temmuz 2012

 TÜRK- ’ten “K dem Tazmi-
nat ” Uyar s : TÜRK-  Genel 
Ba kan  Mustafa Kumlu, kon-
federasyonun stanbul Bölge 
Temsilcili i’nde düzenledi i ba-
s n toplant s nda, yaz l  ve gör-
sel medyada, k dem tazminat yla 
ilgili haber furyas n n ba lad -

n  ifade etti. Ciddi hak kay p-
lar  bar nd ran metnin içeri ini 
tart mayacaklar n  vurgulayan 
Kumlu, “Bilgi kirlili i bizzat hü-
kümet ve i veren eliyle yarat l-
maktad r. TÜRK-  Genel Kurul 
Karar  gere ince, k dem tazmi-
nat  konusunda yap lacak hiçbir 

de i ikli e izin verilmeyece ini” 
söyledi.

18 A ustos 2012

K dem Tazminat  Gündemde 
Yok: Ba bakan Tayyip Erdo an,
sosyal taraflar aras nda bir uzla -
ma sa lanmamas  durumunda, 
k dem tazminat n n gündem-
lerinde olmayaca n  söyledi. 
TÜRK-  Genel Sekreteri Pevrul 
Kavlak, Çal ma ve Sosyal Güven-
lik Bakan  Faruk Çelik ile yapt
görü mede, k dem tazminat  ko-
nusundaki aç klamalardan duyu-
lan rahats zl  gündeme getirdi. 
Say n Ba bakan n k dem tazmi-
nat n n gündemlerinde olma-
d n  bildirmesini, çal anlar n
kazan lm  haklar n korunmas
konusunda kararl  bir ad m ola-
rak de erlendirildi ini söyleyen 
Kavlak, TÜRK-  Genel Kurul 
Karar  gere ince, bu konuda geri 
ad m atmayacaklar n  söyledi.

3 Eylül 2012

 Güvenli ine Uymayana 
Ceza:  Sa l  ve  Güvenli i
Kanunu, 30 Haziran 2012 ta-
rihinde Resmi Gazetede yay n-
land . Yeni Kanun i çi say s na
bak lmaks z n önemli yükümlü-
lükler getirdi. Ülkemiz, i  kaza-
lar  yönünden iyi bir yerde bu-
lunmuyor. 1946’dan 2010 y l na
kadar i  kazas  ve meslek has-
tal  sonucunda ölen i çilerin
say s  60 bine ula t . Y lda 1000 
ki inin i  kazalar  sonucunda öl-
mesi, çal anlar n büyük bir risk 
alt nda çal t n  gösteriyor. 
kazalar  kanunla tam olarak ön-
lenemez. Kanunlar, cayd r c  yü-
kümlülükler getirdi inde, önem-
li katk  sa layacakt r. Bu konuda 
bir aç klama yapan Gümrük ve 
Ticaret Bakan  Hayati Yaz c , i

kazas  ile ilgili s k  bir takip yap -
laca n , rapor tutulmamas  veya 
kurullar n olu turulmamas  du-
rumunda, i in durdurulmas na
kadar cezalar n uygulanaca n
söyledi.

6 Ekim 2012

Vergi Müfetti  Say s  12 Bine 
Ç kar l yor: Kay t d  ile müca-
dele etmek ve sonuç almak için 
4 bin 800 olan vergi müfetti inin
12 bine ç kar laca n  söyleyen 
Maliye Bakan  Mehmet im ek,
“Kay td  Ekonomi ile Mücadele 
Eylem Plan ’n n kararl l kla uy-
gulanaca n  belirterek, her ka-
zanc n vergilendirilmesi, sigorta 
priminin kesilmesi konusunda 
denetimleri s kla t racaklar n ”
belirtti.

6 Kas m 2012

Yeniden De erlenme Oran  Be-
lirlendi: Maliye Bakanl  taraf n-
dan belirlenen yeniden de erleme
oran na esas te kil eden Türkiye 
statistik Kurumu’nun (TÜ K)

üretici fiyat endeksi, Ekim ay  so-
nunda, 12 ayl k ortalamalara göre 
yüzde 7.80 oran nda art  göster-
di. Bu art , ba ta vergi art lar
olmak üzere birçok uygulamada 
dikkate al nmaktad r.

7 Kas m 2012

Sendikalar ve Toplu  Sözle -
mesi Kanununda De i iklikler
Yap ld : 2821 Say l  Sendikalar 
Kanunu ile 2822 say l  Toplu 
Sözle mesi, Grev ve Lokavt Ka-
nunu tek bir Kanun olarak dü-
zenledi. 6356 say l  Kanun ile 
sendikal yap da ve toplu i  söz-
le me sisteminde kapsaml  de-
i iklikler yap ld . kolu baraj

kademeli olarak yüzde 1, yüzde 
2 ve yüzde 3 olarak uygulana-

Çal ma Ya am nda
Temmuz2012-May s2013

Nam k TAN
namiktan@turkis.org.tr
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cak. letme baraj  yüzde 50’den 
yüzde 40’a dü ürüldü. kollar -
n n belirlenmesinde NACE Rev.2 
sistemi ile de i ikliklere gidil-
di. Noter ko ulu kald r larak,
e-Devlet uygulamas  getirildi. 
Toplu i  sözle mesinin yap lma-
s na ili kin prosedürde de önemli 
de i iklikler yap ld . Prosedürün 
takvime ba lanan yürütümünde-
ki kurallara uyulmamas  duru-
munda yetki belgesinin dü mesi-
ne kadar yükümlülükler getirildi. 
6356 say l  Kanunun alt yap s n n
olu turulmas  için geçici madde-
ler düzenlendi. TÜRK- , yeni 
Kanunun haz rl k a amas nda ve 
yasala ma sürecinde kuruculuk 
ko ullar , i  güvencesi ve i kol-
lar n n tespiti ve grev yasaklar na
ili kin itirazlarda bulundu.

9 Kas m 2012

KDV ve Prim Bildirimleri De-
netim Alt na Al n yor: Maliye 
Bakan  Mehmet im ek Gelir 
daresi taraf ndan düzenlenen 

toplant da, “Serbest meslek er-
bab na yönelik vergi denetimleri 
ba layaca n ” söyledi. im ek,
çal anlar n prim kazançlar n n
yüzde 47’sinin asgari ücret üze-
rinden ödendi ine dikkat çeke-
rek, bu konuda da denetimlerin 
art r laca n  belirtti.

26 Aral k 2012

Bireysel Emeklilikte Devlet 
Katk s  Getirildi: Bireysel emek-
lilik sistemine devlet katk s  ile 
te vik getirildi. 1 Ocak 2013’ten 
itibaren sisteme yat r lan paran n
yüzde 25 kadar  devlet katk s
olacak. Her ay 100 lira ödeyene, 
25 lira da devlet deste i gelecek. 
Devlet katk s , ayl k 222 liray ,
y lda da 2 bin 264 liray  geçme-
yecek. Devlet katk s ndan yarar-
lanmak için sistemde en az 3 y l
kalmak gerekiyor. Üç y ldan önce 
sistemden ayr lanlar ise devlet 

katk s  hesab ndan para alama-
yacak. Üç y ldan sonra ç kanlar,
devlet katk s n n yüzde 15’ini, 
6 y ldan sonra ç kanlar yüzde 
35’ini, 10 y ldan sonra ç kanlar
ise yüzde 60’ n  alabilecek. He-
sapta biriken devlet katk s n n
tamam  ise 56 ya n  doldurup 
emekli olunmas  halinde al nabi-
lecek.

28 Aral k 2012

2013 y l nda uygulanacak as-
gari ücretler belirlendi: Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu 2013 
y l nda uygulanacak asgari ücret-
leri belirledi. Buna göre, birinci 
alt  ay brüt asgari ücret 978.60 
lira, ikinci 6 ay 1021.50 lira ola-
rak aç kland . 2013 y l nda uygu-
lanacak ayl k net asgari ücret ise 
birinci alt  ay 773.01 lira, ikinci 6 
ay 803.68 lira olarak hesapland .

31 Aral k 2012

Vergi Dilimleri S n rl  Artt :
Her y l belirlenen vergi dilimle-
ri 2013 y l  için daha da dü ük
tutuldu. Bütün vergiler, yeniden 
de erleme oran  olan yüzde 7.8 
art r l rken, i çileri yak ndan il-
gilendiren ve net ücretlerini etki-
leyen vergi dilimi art  yüzde 4 
olarak yükseltildi. Di er taraftan 
sosyal güvenlik sisteminde tek 
çat  uygulamas  getirilmi  olma-
s na ra men, i çilerin bütün ge-
lirleri vergi ve sigortaya tabi tu-
tulurken, devlet memurlar  özlük 
haklar n n büyük k sm  vergi ve 
sigorta kesintisi d nda b rak l-
maktad r. Bu iki farkl  uygulama, 
i çilerin daha çok vergi vermesini 
öngörmektedir. Bu uygulama y l
içerisinde i çilerin ald  ücret 
zamlar n  eritmektedir.

3 Ocak 2013

K dem Tazminat  Tavan  De-
i ti: 2013 y l  birinci alt  ayda 

uygulanacak olan k dem tazmi-

nat  tavan  3.129.25 olarak belir-
lendi.

Aile Yard m  Yeniden Belirlen-
di: 1 Ocak 2013 itibariyle devlet 
memurlar  katsay s  0,073837 
olarak aç kland . Aile yard m na
uygulanan gösterge de eri 2134 
oldu undan, 2013 y l  birinci alt
ayda aile yard m  tutar  157,57 
olarak hesapland .

Kamu Çal anlar na Uygula-
nan Alt S n r Ücret: 2013 y l
birinci alt  ayda devlet memurla-
r na uygulanan brüt asgari ücret 
1894.39 TL olarak hesapland . -
çilere uygulanan brüt asgari ücret 
ise, 978.60 TL olarak belirlendi. 
Bu iki farkl  uygulama bile, ücret 
adaletsizli i aç s ndan önemli bir 
göstergedir.

4 Ocak 2013

çi ve Ba -Kur Emekli Ayl k-
lar  Yüzde 4.14 Zamland : 2013 
y l  birinci alt  ayda i çi ve Ba -
Kur emeklilerine 2012 y l  ikinci 
alt  ayda gerçekle en yüzde 4.14 
tüketici enflasyonu art  oran n-
da zam yap ld . 31.12.2012 tari-
hinde süresi biten kamu toplu i
sözle meleri kapsam ndaki i çile-
re ise, yüzde 1.14 enflasyon far-
k  yans t ld . Memur ve memur 
emeklilerine ise, 0.14 enflasyon 
fark  uyguland . Yap lan zamlar
de erlendiren Türkiye Emekliler 
Derne i Genel Ba kan  Kaz m Er-
gün, TÜ K taraf ndan aç klanan
alt  ayl k enflasyonun gerçekçi 
olmad n  belirterek, özellikle 
ücretliler için tüketici fiyat sepeti 
olu turulmal  ve yeni bir hesapla-
ma yap lmal d r. Bunun yan nda,
emeklilere büyüyen ekonomiden 
pay verilmesi gerekti ini söy-
leyen Ergün, bu yönüyle 5510 
say l  Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sa l k Sigortas  Kanunu’nun 55. 
maddesinin de de i tirilmesi ge-
rekti ini belirtti.
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ntibak Farklar  Aç kland :
6283 say l  Kanunla 2000 öncesi 
i çi emeklilerine getirilen intibak 
farklar  SGK web sayfas ndan TC 
kimlik numaras  ile ö renilebili-
niyor. ntibak farklar  belirlenir-
ken, iki ayr  gösterge tablosunda-
ki gösterge de eri ve prim ödeme 
gün say lar  temel al narak hesap-
lamalar yap ld . Üst göstergeden 
ayl k alanlar n intibaktan daha 
çok yararland  tespit edildi. Alt 
göstergenin alt bölümlerinde yer 
alan emeklilerin 5000’in üzerinde 
prim ödeme gün say s  olmamas
durumunda, bu gruptaki emek-
lilere intibak fark  olu mad  ve 
mevcut ayl klar n  almaya devam 
edeceklerdir. Bu konuda yap lan 
aç klamalarda, intibak sistemi-
nin adil olmad n  ve milli gelir 
art ndan yararlanmayan emek-
lilerin ma dur edildi ine dikkat 
çekildi. 2000 sonras nda emekli 
olanlar n milli gelir art ndan pay 
almayan (2000-2013 dönemin-
de emekli olanlar) emekliler ise, 
kendilerinin intibak d nda tu-
tulmas n  bir haks zl k, e itsizlik 
olarak gördüklerini aç klad lar.

6 Ocak 2013

Emeklilik Ya  De i meyecek:
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kan  Faruk Çelik, çal ma haya-
t na ili kin aç klamalarda bulun-
du. Özellikle, emeklilik ya n n
yükselece i yönündeki haberler 
do ru de ildir. Bu konuda Hü-
kümetin gündeminde bir çal ma
olmad n  belirten Çelik, Bakan-
lar Kurulu’nda 2 hafta üst üste 
çal ma hayat  ve sosyal güven-
likle ilgili bir sunum yapt klar n
belirterek unlar  söyledi: Sosyal 
güvenlik sisteminin kurgusun-
daki çarp kl klar, Anayasa Mah-
kemesi kararlar , reform süreci 
ve u anda reformun getirdikle-
ri uygulamalar de erlendirildi.
Örne in, sosyal güvenlikte ge-
lirlerin giderleri kar lama oran

52’den 59’a ç km t r. Bu konuda 
düzelme var. Ama y llara sari bir 
düzelme var. 2030’lara 40’lara 
do ru, geçi  süreci uzun, bun-
lar  di er baz  konular  tart r-
ken, ‘böyle de il de, öyle olsa ne 
olurdu’ diye mukayeseler yapt k.
Emeklilik ya n  yükseltmeyiz. 
Te vikler konusunda kapsaml
bir çal ma yap yoruz.

14 Ocak 2013

Sosyal Güvenlik Destek Prim 
Borçlar na Yap land rma Ge-
tirildi: 6385 say l  Kanunla bir-
çok alanda de i iklikler yap ld .
2000 sonras  dönemde emekli-
lerin bir i yeri açarak ba ms z
çal an yakla k 600 bin Ba -
Kur sigortal lar n n ödenmemi
olan sosyal güvenlik destek prim 
borçlar na yap land rma getirildi. 
2011 y l nda ç kar lan 6111 say l
Kanundaki temel parametrelere 
göre gecikme zamm  ve gecikme 
cezalar  silinerek, bunun yeri-
ne tefe/üfe y ll k art  oranlar na
göre olu an borçlara 38 aya varan 
18 taksitlendirme imkan  getiril-
di.

6385 say l  Kanunla yap lan
de i iklik sonucunda k sa va-
deli sigorta kollar  prim oran-
lar  e itlendi: 5510 say l  Ka-
nunun 81 inci maddesine göre, 
k sa vadeli sigorta kollar  prim 
oran , yüzde 1 ila 6,5 aras nda
de i mekte idi. 81 inci madde-
de yap lan de i iklik ile k sa va-
deli sigorta kollar  prim oran  % 
2 olarak sabitlenmi  ve bu oran
%1,5’a indirmeye ve %2,5’a ç -
karmaya Bakanlar Kurulu yetkili 
k l nd .

Gazeteci ve Milletvekillerine 
Y pranma Getirildi: 5510 say -
l  Kanunun “Fiili hizmet süresi 
zamm ” ba l kl  40’ nc  madde-
sinde yap lan düzenlemeyle tele-
vizyon, bas n ve gazetecilik mes-
le inde bas n kart  sahibi olmak 

suretiyle fiilen çal anlar ve Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
ile d ar dan atanan bakanlar, fiili 
hizmet süresi zamm  uygulamas -
na dâhil edilerek, belirtilen i yer-
lerinde çal lan her 360 günlük 
hizmet kar l nda toplam prim 
ödeme gün say lar na 90 gün fiili 
hizmet verilmesi sa land .

15 Ocak 2013

stihdam Rakamlar  Aç kland :
2012 y l  Ekim döneminde Tür-
kiye genelinde i siz say s  geçen 
y l n ayn  dönemine göre 87 bin 
ki i artarak 2 milyon 541 bin ki-
iye yükseldi. sizlik oran  ise 

herhangi bir de i im göstermeye-
rek %9,1 seviyesinde gerçekle ti.
stihdam edilenlerin say s  2012 

y l  Ekim döneminde, geçen y l n
ayn  dönemine göre 1 milyon 23 
bin ki i artarak 25 milyon 509 
bin ki iye yükseldi. Bu dönemde, 
tar m sektöründe çal an say s
30 bin ki i, tar m d  sektörlerde 
çal an say s  993 bin ki i artt . s-
tihdam edilenlerin %24,8’i tar m,
%18,6’s  sanayi, %7,4’ü in aat,
%49,3’ü ise hizmetler sektöründe 
yer ald . gücü verileri sonucuna 
göre, istihdam n yüzde 39.7 kay t
d  çal makta ve bu sonuç kar-

s nda devletin vergi ve sigorta 
prim kayb  büyümekte, çal anlar
ise sosyal güvenlik haklar ndan
yoksun b rak lmaktad r.

16 Ocak 2013

As l te Ta eron Çal t r lma-
mal : Yap lan ara t rmalara göre, 
kamu kurumlar nda 585 bin 788, 
özel sektörde de 419 bin 466 ki i
alt i verende, yani ta eron irket-
lerde çal maktad r. 2002 y l nda
387 bin olan ta eron i çi say s ,
2013 y l nda 1 milyonu geçti. 
Ta eron i çilerine yönelik yap -
lan çal malar ile  Yasas ’n n
2. maddesinin de i tirilmesine
yönelik olmamas  için sendika-
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lar taraf ndan uyar lar yap ld .
Ta eron i çilerinin as l i te çal -
t r lmamas , k dem tazminat na
yönelik bir de i ikli in yap lma-
mas  konusunda sendikalar ortak 
hareket etmektedir. Alt i veren
uygulamas n n riskler ta d n
ve gerekli olan s n rlamalar n ge-
tirilmesinin çal anlar n güvenli i
aç s ndan büyük önem ta d n
aç klayan TÜRK- , esas olan sen-
dikal haklar n özgürce kullan la-
ca  bir mevzuat n geli tirilmesi
gerekti ini bildirdi. Bu konuda, 
ba ta TÜRK-  olmak üzere sivil 
toplum kurulu lar nca haz rlanan
raporlar kamuoyu ile payla ld .

20 Ocak 2013

 Güvenli i Uzman  ve  Yeri 
Hekimi Bulundurma Yüküm-
lülükleri: 1 Ocak 2013’te yürür-
lü e giren çal ma yasas  ile 50 
ki inin alt nda eleman çal t ran
i yerlerinin de i  güvenli i uzma-
n  ve i yeri hekimi bulundurma 
zorunlulu u getirildi ini belirten 
Türkiye  Güvenli i Uzmanlar
ve yeri Hekimleri Toplulu u
(TÜ SAG) Ba kan  Levent Kav-
lak, 120 bin i  güvenli i uzman -
na bir o kadar da i yeri hekimine 
ihtiyaç olaca n  söyledi. Kamu 
i yerlerinin de kapsama al nd -
na dikkat çeken Kavlak, esas olan 
i  kazalar  yönünden iyi bir yere 
gelmemizin oldu unu belirtti.

21 Ocak 2013

Kay t D l kta ‘Riskli’ Sektör-
ler Belirlendi: Kay t d l kta en 
riskli sektörler spor kulüpleri, 
otel ve turizm i letmeleri, konak-
lama tesisleri, özel dershaneler, 
fizik tedavi ve rehabilitasyon i -
yerleri, ayakkab  ve terlik imala-
t  ile bisküvi, dayan kl  pastane 
ürünleri ve kek imalat  olarak 
belirlendi. Eskiden birkaç y l
süren denetimlerin risk analiz-
leriyle birkaç aya dü ürülece ini

anlatan SGK Rehberlik ve Tefti
Ba kan  S dd k Topalo lu, “Bir-
kaç ayda bunlar  tespit edece iz.
Cezalar  varsa yazaca z. Tazmi-
natlar  varsa geri alaca z” dedi.

23 Ocak 2013

Ta eron çilerinde kolu Be-
lirsizli i: kolu tespitinde sen-
dikalar n önünde en büyük engel 
ta eron i çilerinin farkl  i ko-
lundan beyan edilmesidir. Yeni 
yasayla i çilerin sendika üyelik-
leri Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl  kay tlar na göre de il,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
kay tlar na göre tan mlan yor.
Sendika üyelerinin SGK kay tlar
da çal t r ld irketler üzerin-
den ve onlar n beyanlar na göre 
belirleniyor. Örne in, ta eron
irket i çilerin SGK kayd n  sa -

l k i kolu yerine in aat, nakliye, 
turizm, g da, genel hizmetler gibi 
kendi istedi i farkl  alanlarda 
gösterebiliyor. Kimi durumlarda 
da ta eron irketler i çileri i yer-
leri olan hastanelerde de il hiz-
met ihalesi ald  farkl  i yerleri
üzerinden sigortal  göstererek 
sendika üyeliklerinin dü mesine
yol aç yor. Bu durumda ta eron
i çilerinin sendika üyeli i ve top-
lu i  sözle me yapma hakk  riske 
edilmi  oluyor.

5 ubat 2013

Köprü ve Otoyollar n Devrin-
den Vazgeçilmeli: Yol-  Sen-
dikas  Genel Ba kan  Ramazan 
A ar, “devlete banka gibi kâr 
getiren” köprü ve otoyollar n
ihalesinin iptal edilmesini ve bir 
daha da ihaleye ç k lmamas  gö-
rü ünde oldu unu belirterek, 10 
bin i çi ile 11 bin 500 i  makine-
sinin at l hale gelece i uyar s nda
bulundu.

6 ubat 2013

Emeklilerin Dörtte Biri Yaln z

Ya yor: TÜRK YE Emekliler 
Derne i (TÜED), farkl  co rafi
bölgelerde ya ayan emeklilerin 
fiziksel aktivite düzeyini belirle-
mek amac yla Türkiye genelin-
de çal ma yapt . Ara t rmaya 7 
co rafi bölgedeki 55 ya  ve üzeri 
sa l kl  ve emekli bireyler dahil 
edildi. Ayr ca psikoaktif ilaç kul-
lanan, ortopedik ve nörolojik bir 
rahats zl a sahip, ciddi görme, 
i itme ve konu ma bozuklukla-
r  olan emekliler ara t rma kap-
sam na al nmad . Ara t rman n
sonuçlar na göre, Türkiye’deki 
55-64 ya  aral nda emeklilerin 
yüzde 54,4’ünü erkekler, yüzde 
45,6’s n  kad nlar olu turuyor.
65-74 ya  aral ndaki emeklile-
rin de yüzde 58,5’i erkeklerden, 
yüzde 41,5’i de kad nlardan,
75-84 ya  aras ndakilerin yüzde 
58,3’ü erkeklerden, yüzde 41,7’si 
kad nlardan olu uyor. Ara t r-
mada emeklilerin e iyle ya ayan-
lar n ve yaln z ya ayanlar n da 
oranlan hesapland . Buna göre, 
55-64 ya  aral ndaki emekli-
lerin yüzde 75,56’s , 65-74 ya
aral ndakilerin yüzde 75,47’si 
ve 75-84 ya  aral ndakilerin de 
yüzde 75’i e iyle ya yor. Yani, 
55-64 ya  aral ndaki emeklile-
rin yüzde 24,44’ü, 65-74 ya  ara-
l ndakilerin yüzde 24,53’ü, 75-
84 ya  aral ndakilerin de yüzde 
25’i ise yaln z ya yor.

11 ubat 2013

Sosyal Güvenlik Destek Primi 
Yap land r lmas : SGK 2013/8 
say l  Genelgesi ile 6385 say l
Kanunla zaman nda ödenmemi
olan soysal güvenlik destek primi 
borçlar n n yap land r lmas  ve 
ödemelere ili kin aç kl k getiril-
mi tir. Borçlar n yap land r lmas
ile ilgili olarak 6385 say l  Ka-
nun ile 5510 say l  ve 5335 say l
Kanunlara geçici maddeler ek-
lenmi  ve borçlar n ödenmeyen 
dönemlerindeki gecikme zamm
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ve gecikme cezas  yerine, ayl k
toptan e ya fiyat art lar  (TEFE/
ÜFE) dikkate al narak 38 aya ka-
dar ödeme imkan  getirilmi tir.
Taksitler iki ayda bir ödenecek ve 
en fazla taksit say s  18 olacakt r.

19 ubat 2013

Son Sekiz Y lda 2 milyon 429 
bin 144 Ki iye sizlik Öde-
ne i Verildi: Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan  Faruk Çelik, 
MHP Ankara Milletvekili Özcan 
Yeniçeri’nin önergesine verdi i
cevapta, 2005-2012 y llar nda 3 
milyon 222 bin 561 ki inin i -
sizlik ödene i için ba vurdu u,
bunlardan 2 milyon 429 bin 144 
ki inin ödene i hak etti i ve top-
lam 5 milyar 134 milyon 944 bin 
252 lira ödeme yap ld  belirtil-
di.

29 ubat 2013

2000 Sonras  Emekli Olanla-
r n ntibak Beklentisi Art yor:
Hükümetin 2000 öncesi emek-
li olanlar n ayl klar nda olu an
farkl l klar  çözmesi, 2000 son-
ras  için de bir beklentiye dönü -
tü. 6283 say l  Kanunla yap lan
intibak uygulamas  sonucunda, 
1999 sonunda ayn  kazanç (gös-
terge) ve prim ödeme gün say s
olanlar n emekli ayl klar  e itlen-
di. Bu konuda bir aç klama yapan 
Türkiye Emekliler Derne i Genel 
Ba kan  Kaz m Ergün, “2000 ön-
cesi emekli ayl klar ndaki farkl -
l klara bir çözüm getirildi. Eme-
i geçenlere te ekkür ediyoruz. 
ntibak uygulamas  sonras nda,

2000 sonras nda emekli olanlara 
göre yeni bir farkl l k ortaya ç kt .
Özellikle, 2000 sonras nda emek-
li olanlar n geli me h z ndan pay 
almad klar  y llar sonucunda, 
emekliler aras nda yeni bir fark-
l l k söz konusudur. 2000 sonra-
s  süreçte emekli olanlar n refah 
pay  almad klar  y llar belli oldu-

undan, bu grupta olan emeklile-
rimize refahtan pay verilmeli ve 
yeni bir intibak yap lmad r” dedi. 
Bu konuyu Hükümete bir rapor 
olarak sunacaklar n  bildiren Er-
gün, sosyal güvenlikte e itlik il-
kesine uyulmas  gerekti ini söy-
ledi.

1 Mart 2013

Emekli kramiyeleri Sorunu 
Çözümsüz Kald : SSK ve Ba -
Kur’dan emekli olanlar n çal t k-
lar  dönemlerde Emekli Sand
hizmeti olanlara verilmesi gere-
ken ikramiyelere ili kin olarak 
ç kar lan 6270 say l  Kanun ger-
çekçi bir çözüm getirmedi. SSK 
veya Ba -Kur’dan emekli olanla-
r n memuriyetteki hizmetlerine 
ili kin ödenmesi gereken ikra-
miyeler güncellenmedi inden,
talepte bulunanlara kuru  tuta-
r nda bir ödeme yap ld ndan,
büyük tepki toplad . Bu konuda 
farkl  mahkeme kararlar  da so-
runu içinden ç k lmaz bir duru-
ma getirdi. Ç kar lan Kanunlarda 
Anayasa Mahkemesinin iptal ka-
rarlar  dikkate al nmad ndan,
bu tür haks zl klar  gidermek ba-
k m ndan yeni bir düzenlemeye 
gidilmelidir.

4 Mart 2013

MESS le Müzakereler De-
vam Ediyor: Türk Metal 
Sendikas ’n n MESS ile yürüttü-
ü Grup Toplu  Sözle mesinin 

6. oturumu yap ld . Anla ma 
sa lanamayan maddeler nede-
niyle, uyu mazl k tutana  tu-
tuldu. Uyu mazl k konular n ;
ücret ve sosyal yard mlardaki 
farkl l klar, i veren sendikas -
n n çal ma biçimlerine ili kin 
de i iklik önerisi ile Türk Metal 
sendikas n n bireysel emeklilik 
katk  pay na ili kin teklifi olu -
turuyor. Resmi arabulucunun 
atanmas  bekleniyor. 

6 Mart 2013

BMC çilerinin Ücretleri Öden-
meli: 10 ayd r ücretleri ödenme-
yen 1600 BMC i çisinin direni i
ses getirdi. zmir’den Ankara ve 
stanbul’a yürüyen i çiler, i vere-

nin yakla m n  protesto etti. 22 
ubat 2013 tarihinde Ankara’da 

Abdi pekçi Park ’nda düzenle-
nen kitlesel bas n aç klamas nda
konu an TÜRK-  Genel sekrete-
ri ve Türk Metal Sendikas  Genel 
Ba kan  Pevrul Kavlak, “Çukuro-
va Holding Yönetim Kurulu, bize 
i çilerin tüm alacaklar n n mart 
ay n n birinde ödenece i sözünü 
verdi. E er alacaklar m z öden-
mezse holdingin tüm i yerle-
rinde direni e ba lar z, pe lerini
b rakmay z” dedi. Kavlak, BMC 
i çilerinin ücretlerinin bir y ld r
ödenmedi ini belirterek “Tam 
bir y ld r sab rla bekliyoruz. Her 
yolu denedik. Bas n aç klama-
lar , i  b rakma eylemleri yapt k
ama bir türlü sonuç alamad k.
Bizim çal malar m z sonucu 
BMC, Türkiye’nin en büyük sa-
nayi kurulu u oldu. Ama sab r
ta  çatlad . Biz de yollara dü tük.
Ankara ve stanbul’da tepkimizi 
gösterdik” diye konu tu. Eylem-
lerin sonuç vermeye ba lad n
anlatan Kavlak, “ veren bir ayl k
ücretimizi yat rd . Ama bu yet-
mez, bir senelik alacaklar m z n
yat r lmas  gerekiyor. Bizim al n
terimizden, eme imizden ba ka
hiçbir eyimiz yok. Ama bizim 
mangal gibi yüre imiz var” dedi.

9 Mart 2013

Çal an Kad nlar n Üçte Biri 
Ücretsiz Aile çisi Durumun-
da: TÜ K’in statistiklerle 2012 
ara t rmas na göre, i sizlik oran ,
kad nlarda yüzde 10.8, erkekler-
de ise yüzde 8.5 seviyesinde yer 
al yor. Ara t rmaya göre, çal an
kad nlar n yakla k üçte biri üc-
retsiz aile i çisi durumunda bu-
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lunuyor. gücüne kat l m oram, 
2012 y l nda kad nlarda yüzde 
29,5 iken, erkeklerde bu oran 
yüzde 71’e ç k yor. stihdam
edilen kad n nüfus oran  yüzde 
26,3’te kal rken, erkek nüfus ora-
n  ise yüzde 65’e ç k yor. Ücretli 
veya yevmiyeli olarak çal an er-
keklerin oran  yüzde 66,5, kendi 
hesab na çal an erkeklerin oran
ise yüzde 22,3 ile kad nlar  geride 
b rak yor. sizlik oran , kad n-
larda yüzde 10,8, erkeklerde ise 
yüzde 8,5 seviyesinde yer al yor.

15 Mart 2013

Çay-Kur’da Grev Karar  Al nd :
Tekg da-  Sendikas  ile Çay-Kur 
ve ba l  i yerlerinde sürdürülen 
toplu i  sözle mesi görü mele-
rinden sonuç al namamas  üze-
rine, sendika grev karar  alarak 
i yerlerinde ilan etti. Grev karar ,
58 i yerinde çal an 10 bin i çiyi
kaps yor.

20 Mart 2013

Ye il karttan Yararlanan Say
11 Milyon Yükseldi: Aile ve Sos-
yal yal Politikalar Bakanl  ve 
TÜB TAK’ n Gelir Testi Sonuç 
Web Servis Hizmeti üzerinden 
yapt  bildirimlere göre, 6 Mart 
2013 itibar yla 15 milyon 282 bin 
11 ki i gelir testi yapt rd . Gelir 
testi yapt ranlar n büyük bölü-
münün yakla k 4’te üçünün ki i
ba na ayl k gelirinin brüt asgari 
ücretin alt nda oldu u tespit edil-
di. Bu kapsama giren 11 milyon 
63 bin 92 ki inin daha önce Ye il
Kart uygulamas nda oldu u gibi 
prim ödemeden sa l k hizmet-
lerinden ücretsiz yararlanmas
gerekti i belirlendi. Gelir testi 
yapt ranlar n yüzde 72’si, prim 
bedeli devlet taraf ndan kar la-
nacaklardan olu turdu. Bu sonu-
ca göre 39,20 lira GSS primi öde-
yeceklerin oran  yüzde 27 olarak 
tespit edildi. Ayr ca ki i ba na

ayl k geliri brüt asgari ücret ile 
asgari ücretin iki kat  aras n-
da oldu u için 117,45 lira prim 
ödeyeceklerin say s  461 bin 762, 
brüt asgari ücretin iki kat ndan
fazla geliri oldu u için 234,9 lira 
prim ödeyeceklerin say s  86 bin 
349 olarak belirlendi. Vak flara
ba vuru yapan ki ilerin sistem 
üzerinden merkezi veri tabanla-
r nda kay tl  mal varl  bilgileri 
ve gelir durumlar  inceleniyor.

22 Nisan 2013

Çay-Kur’da Grev Karar : Çay-
Kur/Tekg da-  sendikas  aras n-
da yürütülen toplu i  sözle mesi-
nin anla mazl kla sonuçlanmas
üzerine 22 Nisan 2013 tarihinde 
greve gidilece i bildirildi.

7 May s 2013

115 bin i çi greve gidiyor: Türk 
Metal Sendikas  ve Türkiye Me-
tal Sanayicileri Sendikas  (MESS) 
aras nda süren toplu i  sözle mesi 
görü melerinin uyu mazl kla so-
nuçlanmas  üzerine, Türk Metal 
Sendikas , otomotivden beyaz e -
yaya, elektronikten demir-çeli e
kadar, metal sektöründe çal an 
115 bin i çi için 6 May s 2013 
tarihinde grev karar  ald . Türk-

 Genel Sekreteri ve Türk Metal 
Sendikas  Genel Ba kan  Pevrul 
Kavlak, al nan grev karar n  ve 
gerekçelerini bas n toplant s yla 
kamuoyuna duyurdu. MESS’in 
dü ük ücretleri iyile tirmeye ya-
na may p, ilk 6 ayl k ücret zam-
m  olarak yüzde 4.6 teklif etti ini 
belirten Kavlak, “2,3 ve 4’üncü 
alt  ayl k ücret zamlar na ili kin 
i verenin bir teklif vermedi ini, 
sosyal yard mlar için birinci y l
yüzde 9 teklif önerildi ini belirt-
ti. verenin toplu i  sözle mesine 
ili kin olarak üç y l önerisi kabul 
edilmedi ini belirten Kavlak, söz-
le me bitene kadar i  yerlerinde i i
b rakma, yemek yememe, vardiya 

giri  ç k lar nda oturma, sakal b -
rakma gibi eylemler yapacaklar n
söyledi. Kavlak, “Metal i çisi için 
sözün bitti i yere gelinmi , bu 
kararlarla, üretimden gelen gücü-
müzü gösterme zaman  ba lam -
t r. O günden bu yana, üyelerimiz 
art k sipari  yeti sin diye gecesini 
gündüzüne katmamaktad r, sa l -

 pahas na fazla mesaide ter dök-
memektedir” dedi.

14 May s 2013

THY’de Grev: THY/Hava-  Sen-
dikas  aras nda yap lan toplu i
sözle me görü melerinden an-
la ma sa lanamamas  üzerine, 
15 May s 2013 itibariyle gre-
ve gidilece i aç kland . Hava-
Sendikas , geçen dönem toplu i
sözle me görü melerinde i ten
ç kar lan 305 i çinin i e iadesinin 
istiyor. veren taraf  ise, sorunun 
yarg ya ta nd n  belirtiyor.

16 May s 2013

Çal ma Meclisi Toplant s : Ça-
l ma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l  taraf ndan yap lan ça r  üze-
rine toplanan Çal ma Meclisi ön 
toplant s  yap ld . Sosyal tarafla-
r n kat l m yla yap lan Komisyon 
çal malar nda Bakanl k taraf n-
dan belirlenen konu ba l klar na
göre durum tespiti yap ld . Görü
ve önerilerin al nd  toplant lar-
da, y l n ikinci yar s nda yap la-
cak olan Çal ma Meclisi için ön 
rapor haz rlanmas  öngörülüyor. 
Komisyon çal malar nda; alt i -
veren, örgütlenme, istihdam, i çi
sa l  ve güvenli i, geçici i  ili -
kisi ve k dem tazminat  gündem 
maddesi olarak belirlendi. Çal -
malarda ortak görü  belirlenmedi 
ve kesimler kendi görü lerini ön 
plana ç kard . TÜRK- , geçici i
ili kisi ve k dem tazminat  ko-
nulu komisyonun kurulmas na
itiraz etti ve komisyon çal mala-
r nda yer almad .



"Cumhuriyet Türk Halk ’n n t rnaklar yla
kaz yarak ula t  bir hedeftir ve tam da bu 

nedenle Türk Halk ’n n vazgeçilmezidir"
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram  her y l 19 May s tarihinde kutlanan, Türkiye 

Cumhuriyeti'nin ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nin millî bayram d r. 19 May s 1919'da 
Mustafa Kemal Atatürk Band rma Vapuru ile Samsun'a ç km t r ve bu gün Kurtulu
Sava 'n n ba lad  gün kabul edilir. Atatürk bu bayram  Türk gençli ine arma an etmi tir.

Kurtulu  Sava , Türkiye’nin ba ms zl na inanan halk m z n, büyük bir askeri deha 
önderli inde i gal kuvvetlerine can n  siper etti i, kanla, canla, yokluklar içinde kazan lm
bir sava t r. Cumhuriyet Türk Halk ’n n t rnaklar yla kaz yarak ula t  bir hedeftir ve tam 
da bu nedenle Türk Halk ’n n vazgeçilmezidir. Cumhuriyet, inanan bir halk n vatan  u runa
hangi engelleri a abilece inin en çarp c  örne idir.

Kurtulu  sava  sürecinde açl kta, toklukta, sevinçte, kederde bir ve beraber olan Türk 
Halk , ayn  geçmi e sahip olman n onuruyla, ayn  gelece e do ru yol alman n sorumlulu unu
ta maktad r.

Ülkemizi Cumhuriyete ula t ran birlik ve beraberlik ruhu, bizlere mirast r. Bu miras, 
nesilden nesile Atatürk’ün 19 May s’  arma an etti i Türk Gençli i taraf ndan nesilden 
nesile ço alt larak aktar lacakt r.

19 May s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram n  kutluyor, ba ta büyük önder 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o günlerden bu günlere bu topraklar  vatan yapan aziz 
ehitlerimizi sayg yla an yor, Bayram n Türk Gençli i’ne Atatürk’ün daha iyi anla lmas nda

vesile olmas n  diliyoruz.

TÜRK-  Yönetim Kurulu
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TARIM-
Genel Ba kan: BEDRETT N KAYKAÇ
Bankac  Sokak No. 10   Kocatepe / ANKARA
Tel: (312) 419 04 56 (6 Hat)  •  Faks: (312) 419 38 47

ORMAN-
Genel Ba kan: BAK  YÜKSEL
Korkut Reis Mah. Cihan Sok. No. 29/10   S hhiye / ANKARA
Tel: (312) 229 10 56-59  •  Faks: (312) 229 21 15

TÜRK YE MADEN-
Genel Ba kan: NURETT N AKÇUL
Strasburg Cad. 7/4-5   S hhiye / ANKARA
Tel: (312) 231 73 55-56-57  •  Faks: (312) 229 89 31

GENEL MADEN-
Genel Ba kan: EYÜP ALABA
Mithatpa a Mah. Nizam Cad. emsi Denizer Sk. No. 18
Tel: (372) 251 44 77  •  Faks: (372) 253 66 35    ZONGULDAK

PETROL-
Genel Ba kan: MUSTAFA ÖZTA KIN
Altunizade Mah. Ku bak  Sok. No. 25   Üsküdar / STANBUL
Tel: (216) 474 98 70 (10 Hat)  •  Faks: (216) 474 98 67 - 474 92 38

TEKGIDA-
Genel Ba kan: MUSTAFA TÜRKEL
Konaklar Mah. Faruk Nafiz Çaml bel Sok. No. 5
4. Levent / STANBUL
Tel: (212) 264 49 96 (4 Hat)  •  Faks: (212) 278 95 34

EKER-
Genel Ba kan: SA GÖK
Karanfil Sokak No. 59   Bakanl klar / ANKARA
Tel: (312) 418 42 73-74  •  Faks: (312) 425 92 58

TEKS F
Genel Ba kan: NAZM  IRGAT
Ziya Gökalp Cad. Aydo mu  Sok. No. 1   ANKARA
Tel: (312) 431 21 70-71-72-73  •  Faks: (312) 435 78 26

DER -
Genel Ba kan: MUSA SERV
Ali Nihat Tarlan Cad. Erta  Sok. No. 4 (Ardil  Merkezi) Kat: 3
Tel: (216) 572 90 50-51-52  •  Faks: (216) 572 90 53  Bostanc / ST.

A AÇ-
Genel Ba kan: MÜRSEL TA ÇI
Necatibey Cad. No. 20/22-23   S hhiye / ANKARA
Tel: (312) 229 53 95 - 229 08 27  •  Faks: (312) 231 52 19

SELÜLOZ-
Genel Ba kan: ERG N AL AN
Ankara Cad. pek Apt. No. 87   ZM T
Tel: (262) 321 18 99  •  Faks: (262) 321 34 51

BASIN-
Genel Ba kan: YAKUP AKKAYA
Han meli Sokak No. 26/6-7   S hhiye / ANKARA
Tel: (312) 230 29 08 - 229 85 65  •  Faks: (312) 229 43 15

BAS SEN
Genel Ba kan: MET N T RYAK O LU
Altunizade Mah. Ku bak  Cad. No. 15   Üsküdar / STANBUL
Tel: (216) 651 48 60 (8 hat)  •  Faks: (216) 651 48 38

BASS
Genel Ba kan: TURGUT YILMAZ
Sümer 2 Sok. No. 29 Kat. 3   K z lay / ANKARA
Tel: (312) 232 50 09-11  •  Faks: (312) 231 67 30

TÜRK YE Ç MSE-
Genel Ba kan: ZEKER YE NAZLIM
Esat Cad. No. 43   Küçükesat / ANKARA
Tel: (312) 419 58 30-34  •  Faks: (312) 425 13 35

KR STAL-
Genel Ba kan: B LAL ÇET NTA
Sahip Molla Cad. No. 32  Pa abahçe   Beykoz / STANBUL
Tel: (216) 680 07 10  •  Faks: (216) 680 12 02

TÜRK METAL
Genel Ba kan: PEVRUL KAVLAK
Be tepeler Mah. Ya am Cd. 1. Sok. No. 7/A  Sö ütözü/ANKARA
Tel: (312) 292 64 00 (30 hat)  •  Faks: (312) 284 40 18

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

TÜRK-  ve BA LI SEND KALAR
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DOKGEM -
Genel Ba kan: H. NEC P NALBANTO LU
Pirimehmetpa a Mah. Kumbarahane Cad. No. 58 Kat: 2-3
Tel: (212) 369 73 90 (pbx)  •  Faks: 369 73 93   Beyo lu / ST.

TÜRK YE YOL-
Genel Ba kan: RAMAZAN A AR
Sümer 1 Sok. No. 18   K z lay / ANKARA
Tel: (312) 232 46 87-95  •  Faks: (312) 232 48 10

TES-
Genel Ba kan: MUSTAFA KUMLU
Meriç Sok. No. 23   Be tepe / ANKARA
Tel: (312) 212 65 10 (20 Hat)  •  Faks: (312) 212 65 52

TEZKOOP-
Genel Ba kan: OSMAN GÜRSU
Mebusevler Mah. ller Sokak No: 7   Tando an / ANKARA
Tel: (312) 213 34 44 (pbx)  •  Faks: (312) 213 34 30

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

TÜMT S
Genel Ba kan: KENAN ÖZTÜRK
nkilap Cad. No. 35/1-2   Aksaray / STANBUL
Tel: (212) 530 07 43  •  Faks: (212) 588 26 20

DEM RYOL-
Genel Ba kan: ERGÜN ATALAY
Necatibey Cad. Sezenler Sok. 5   ANKARA
Tel: (312) 231 80 30-31  •  Faks: (312) 231 80 32

TÜRK YE DEN ZC LER
Genel Ba kan: HASAN PEKDEM R
R ht m Cad. Denizciler Sok. No. 7   Tophane / STANBUL
Tel: (212) 292 90 81 (7 Hat)  •  Faks: (212) 244 52 21

HAVA-
Genel Ba kan: AT LAY AYÇ N
ncirli Cad. Volkan Apt. 68/1-2-3-4   Bak rköy / STANBUL

Tel: (212) 660 20 95 (5 Hat)  •  Faks: (212) 571 90 51

TÜRK YE HABER-
Genel Ba kan: VEL  SOLAK
Kültür Mah. Yüksel Cad. No. 38   Yeni ehir / ANKARA
Tel: (312) 444 1992  •  Faks: (312) 434 57 04

SA LIK-
Genel Ba kan: HASAN ÖZTÜRK
Hedef Sok. No. 5   An ttepe / ANKARA
Tel: (312) 231 80 45  •  Faks: (312) 230 23 96

TOLEY S
Genel Ba kan: CEMA L BAKINDI
Aksaray Mah. Küçük Langa Cad. Bilir  Merkezi No. 16/18 Kat. 3
Tel: (212) 530 73 82-585 52 07  •  Faks: 530 72 99  Aksaray / ST.

TÜRK HARB-
Genel Ba kan: BAYRAM BOZAL
nk lap Sokak No. 20   K z lay / ANKARA

Tel: (312) 417 50 97-98-99  •  Faks: (312) 417 13 64

TGS
Genel Ba kan: ERCAN PEKÇ
Bas n Saray  Kat. 2   Ca alo lu / STANBUL
Tel: (212) 514 06 94-96  •  Faks: (212) 511 48 17

TÜRK YE BELED YE-
Genel Ba kan: N HAT YURDAKUL
Necatibey Cad. No. 59   K z lay / ANKARA
Tel: (312) 231 83 43-45  •  Faks: (312) 232 08 74

TÜRK-SEN
Genel Ba kan: ARSLAN BIÇAKLI
A. ehit Mehmet R. Hüseyin Sok. No. 7   Lefko e / KKTC
Tel: (0.392) 227 24 44  •  Faks: (0.392) 228 78 31

HÜR-
Genel Ba kan: YAKUP Ö. LAT FO LU

ehit ener Enver Sok. No. 23   Yeni ehir - Lefko e / KKTC
Tel: (0.392) 228 24 56  •  Faks: (0.392) 228 64 31

www.turkis.org.tr
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